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PAMINĖTA LIETUVOS KONSULATO SUKAKTIS
Spalio 26 d., sekmadieni, Am gis. Oficialioji programa susiriejo
bassador viešbutyje iškilmingais pie iš meninės dalies, sveikinimų ir pa
tumis buvo paminėta Lietuvos Kon lies gen. kons. Bielskio kalbos.
Meninėje dalyje soliste H. Swagsulato Los Angeles mieste įsteigimo
30 metų sukaktis.
gart, akomponuojant K. muminei,
Konsulatas oficialiai buvo Įsteig padainavo lietuviškai 4 daineles, ku
tas 1939 m. rugpiūčio 7 d. ir pra rios publikos buvo šiltai priimtos.
dėjo savo veiklą tuojau pat rugsėjo
Raštu gauti sveikinimai, Kurie tu
menesyje. Šio konsulato Įsteigimas rėjo vertimus Į anglų kalbą, ouvo
ouvo pavestas dr. J. J. Bielskiui, ku perskaityti, o kiti — tik suminėti
ns dar ir šiandien ta Įstaiga rūpina sveikinusių organizacijų ar pnvau.ų
si. JAV valdžia 1966 m. sausio 5 asmenų vardai. Tarp sveikinusių
d. išdavė atitinkamą pažymėjimą žodžiu buvo A. Devenienė — AL1kons. dr. Bielskiui, pripažįstanti jo bos vardu, ir S. M. klubo vardu, inz.
pakėlimą į generalini konsulą, tai V. Vidugiris— ALIAS L. A. sky
gi, Los 7Xnge.es lietuviai turėjo tetą riaus vardu, ir O. Žadvydas — Juo
progą atžymėti dvi sukaktis: konsu zo Daumanto Šaulių kuopos vardu,
lato įsteigimo ir jo Įsteigėjo 30 metų be to, įteiktas Lietuvos Saulių są
nenuilstamo darbo pripažinimą. Tai jungos tremtyje apdovanojimo pa
nenuostabu, kad gauti sveikinimai žymėjimas ir Saulių Žvaigždės or
šia proga buvo daugiau asmeniško dinas. Iš toliau gautų sveikinimų
pooudzio, padėka gcn. kons. dr. J. buvo paminėti J. E. vyskupo V.
BielsKiUi uz atliktą darbą Lietuvos Brizgio, kons. Simučio iš New Yorvalstybes tarnyboje.
ko, kons. Žmuidzino iš Toronto,
į Šiuos sukaktuvinius pietus buvo Vvashingtonc Pasiuntinybės atstovo
paKviesti aukštieji miesto valdžios J. Kajecko.
pareigūnai, konsularinio korpuso
Baigiant programą gen. kons. dr.
nariai, spaudos atstovai ir visa lie Bielskis padėkojo visiems susirin
tuviška visuomenė. Tačiau su ap kusiems už sveikinimus ir pagarbos
gailestavimu tenka pažymėti, jog išreiškimą ir trumpai priminė sun
musų garsi ir gana didelė skaičiumi, kias pergyventas dienas, Sovietų
organizacijomis, intelektualais ir Rusijai pareikalavus perduoti įstai
veikėjais lietuviškoji Pacifiko kvan gą ir archyvus artimiausiai Sovietų
tų kolonija tebuvo atstovaujama įstaigai. Dr. Bielskio pasipiktinimas
tik 130 tautiečių. Iš daugelio kviestų tuo ir visiškas dėmesio nekreipimas
svečių dalyvavo tik Turkijos, Kini į šiuos reikalavimus susirinkusių bu
jos, Brazilijos, Čilės ir Estijos di vo priimta karštu plojimu.
plomatiniai atstovai, miesto burmis
— Šios sukakties minėjimo dalis,
tro įgaliotinis (Miss Kitty Curtiz) — kalbėjo gcn. kons. dir. Bielskis,
— burmistro Įstaigos administracinė — yra prisiminimas greilo ir griež
koordmuotoja) ir buv. ministeris to atsiliepimo JAV ir kitų mums
Lietuvai dr. Owen J. C. Norom.
draugingii tautų smerkiant Sovietų
Pietus buvo pradėti invokacija, įsiveržimą ir okupavimą Lietuvos
kurią perskaitė Šv. Kazimiero Kat. ir kitų dviejų Baltijos valstybių. To
parapijos klebonas pirel. J. Kučin kie minėjimai ir šventės tik stiprina

mūsų norą ir nusistatymą tęsti tą
kovą dėl žmogaus ir tautų laisvės.
Pavergti! žmonių ir tautų įsitikini
mas yra, jog gražinimas žmogaus
teisių ir laisvas tautų apsisprendi
mas yra vienintelis būdas atsiekti
tikros taikos atstatymui. —- Tęs bu

GARBĖS STALO DALYVIAI LIETUVOS KONSULATO MINĖJIME:
Ponia Ernst Laur, Čilės gen. kons. Victor Rioseco, Ernst Laur, Estijos
vicekons. valdytojas, ponia Sylvio de Arauio, Kinijos Resp. gen. kons.
Philip Y. Liu, p-lė Kitty Curtiz, L. A. miesto burmistro Yorty atstovė,
Lietuvos gen. kons. dr. Julius J. Bielskis, inž, V, Čekanauskas, ALT Los

Angeles sk. pirm.,.; prel. J. Kučingis, Šv. Kazimiero par. kleb, ponia Ona
Dr. Talat Kulay, ponia J. čekanauskienė, Braziliojs vicekons. Sylvio de
Dr. Tala Kulay, ponia J. čekanauskienė, Brazilijos vicekons. Sylvio de
Araujo, ponia Ph. Y. Liu, Dr. Owen J C. Norem, buv, JAV ministeris Lie
tuvai, Bern. Brazdžionis, JAV LB Tarybos narys.
Foto L. Kantas
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VIRŠUJE — Konsulato sukakties paminėjime atvykę iš toliausia — iš
Yucaipos. Iš kairės: J. Swetikas, Harold ir Anna Crabtree, Viktorija Mi
ler, Marija Miller ir Elena Swetikiene.
APAČIOJ — spaudos ir ALT valdybos stalas: Iš kairės — Bronė ir An
tanas Skiriai, A. Telyčėnas, Miss Kaminskas, R. Kaminskas, ^Citizen
News redaktorius), O. Razutienė, J. Puikūnas, O. ir J. Žukai. (Tuščia kėdė
mūsų fotografo Leono Kanto, kuris minėjimą fotografavo.).

vo mintys, išreikštos gen. kons. dr.
Bielskio savo baigiamajame žodyje.
Programa buvo baigta Amerikos
ir Lietuvos himnais, giedant solistui
R. Dabšiui ir pianinu akomponuojarit komp. B. Budriūnui.
Nukelta i 2 psl.
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LIETUVIU SALĖS KLAUSIMU
Daugelis Los Angeles lietuvių galvoja, kaip būtų galima įsigyti
didesnę ir gražesnę salę, kad nereiktų eiti į viešbučius ir nuomoti ki
tas sales savo parengimams.
Praėjusį sekmadienį (lapkr. 2 d.) išgirdome Šv. Kazimiero parap.
klebono mintis apie naują salę ir naują bažnyčią. Galvojama dabar
tinę bažnyčią paversti saie, senosios salės vietoje pastatyti seselėms
namus, o vietoje seselių namų pastatyti trijų aukštų bažnyčią. Tai
didelis užsimojimas, vertas arti milijono dolerių.
Kilo mintis, ar verta mums, lietuviams, tiek pinigo įdėti, kas mums
visai nepriklauso- visas Šv. Kazimiero parapijos turtas po suteritorinimo priklauso arkivyskupijai, ir arkivyskupas bet kada gali mūsų
pastangomis pastatytą bažnyčią, sales, mokyklas perleisti meksikie
čiams arba juodukams, gali paskirti nelietuvį kleboną, net gali nuo
savybę parduoti. Juk jau turime daug tokių pavyzdžių Amerikoje.
Ar ne geriau būtų esamą bažnyčią palikti kaip yra, juk ir jos be
didžiųjų švenčių nepripildome. Mokyklos ir seselių patalpos užtek
tinai erdvios, o jei trūksta vietos, būtų galima dabartinę salę per
tvarkyti tam reikalui.
Parapijos salę geriau kurios nors katalikų organizacijos vardu, sta
tydinti kur nors netoli parapijos ant komercinio žemės sklypo, kad
nebūtų laiko suvaržymų parengimams užbaigti. Tokia salė neprikausytų arkivyskupijai, bet būtų lietuvių nuosavybė ir, esant reika
lui, būtų galima parduoti ir persikelti į kitą vietą. Tokių bendrų pa
rapijos su kitomis organizacijomis nuosavybių jau yra Amerikoje,
pvz., Sopulingos Dievo Motinos parapijoj Keamy, N. J. Toje pačioje
Davis gatvėje, tik už kelių skersgatvių bendromis pastangomis įsi
gijo Lithuanian Oath. Community Center, su pastoviu restoranu,
baru, moderniškomis salėmis, kurias viso miestelio organizacijos nuo
moja, o lietuviai turi iš to pelno.
Prieš pradedant bet kokių naujų salių statybą būtų naudinga, kad
visų kolonijos lietuvių organizacijų atstovai bei suinteresuoti asme
nys tą reikalą aptartų, padiskusuotų ir bendrai paplanuotų.

Perskaičius spalio mėnesio “Į LAISVĘ” žurnalo straipsnius, be
J. Balio ir kun. L. Andriekaus vertingų minčių, kiti straipsneliai vieno
ar dviejų vietinių redaktorių, pasirašusių įvairiausiomis slapyvardėmis, kaip ant kurpalio vienu stiliumi sulipdyti. Bendra jų idėja, kad
ALT-as ir VLIKas jau bankrotuoja kad kitos organizacijos nieko ne
veikia, kad net stipriausios Amerikos Lietuvių organizacijos — SLA
(Susivienijimas Lietuvių Amerikoje) ir LKSA (Lietuvių Katalikų
Susivienijimas Amerikoje) jau už 10 metų numirs.
Kokia ironija! Mes tik savo jaunamečius prirašėme prie šių orga
nizacijų, o ”Į L.” redaktoriai jau ją pasmerkė myriop! Ir jei kuris
laikraštis pamėgino ginti savo organizaciją, ar skirtingą nuomonę pa
reiškė, — kaip LAV, Dirva, Keleivis ar Naujienos, — tai tie jau blo
gos ir piktos valios žmonės. O kaip su ”Į L.” redaktoriais, kurie vi
siems tik bankroto, žuvimo telinki, kurie apie organizacijų veikėjus,
talpina sufalsifikuotus, pačių parašytus šmeižiančius laiškelius? Visi
matome, kad jie yra ’’blogos valios” redaktoriai.
Yra patirta, kad ten,, kur žmonės badauja, daugiausia rašoma apie
duoną, maistą; ten,; kur yra vergija, — rašoma apie laisvę; o tas
žurnalėlis ”Į L.”, kuris tik iš bankroto prisikėlė (juk jis 1965 metais
visai nepasirodė, o 1966 tik vienas jungtinis numeris teišėjo), dabar
rašo pranašystes apie kitų bankrotąvimą.
Linkime ”Į Laisvę”; ’redaktoriams tapti tikrai ’’geros valios’ lie
tuviais.
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Žodis prie konsulato minėjimo

Amerikos Lietuvių Tarybos L. A.
skyriaus pastangomis buvo paminėta
Lietuvos konsulato 30 metų sukak
tis. Gražią Ambassador Hotel Em
bassy salę beveik pripildė gausus
būrys svečių. Garbės svečių tarpe
buvo ir dr. Owen J. Norem, buvęs
JAV ministeiris Lietuvai, ir keli sve
timų bei draugiškų valstybių konsu
lai. Gaila tik, kad nebuvo duota
progos tarti žodžio nei vienam iš
■f

svečių. O ypač pasigesta dr. Noremo žodžio, nes jis juk daug prisi
dėjo prie tuometinės ALTo delega
cijos pastangų, kad Lietuvos oku
pacija nebūtų JAV-bių pripažinta,
ko pasėkoje ir šis garbės konsula
tas galėjo švęsti šią sukaktį.
Tektų priminti, kad rengėjai, so
dindami svečius prie garbės stalo,
turėtų atsižvelgti į diplomatinį pro
tokolą ir nesodinti konsulų ar kon
sulų atstovų nustumiant į šoną
mums tiek daug pasidarbavusio J.
Amerikos Valstybių ministerio Lie
tuvai, kad ir laikinai tų pareigų nei
nančio.
A. M.
Redakcijos pastaba. Atrodo, kad
rengėjai mėgino prisitaikyti prie
mūsų kritikų, kad būna perdaug
kalbų, per ilgos kalbos ir 1.1. Net
pačio pagerbtojo konsulo kalba te
buvo tik 8 minučių ilgio, Todėl tie,
kurie pakenčia kalbas, jų šiame mi
nėjime pasigedo. Bet ar visiems įtik
si?! >
1;
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3002 Santa Monica Blvd., Suite A
Santa Monica, California 90404

Skelbia darbo valandas:
Trečiadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakaro;
Šeštadieniais nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
Dėl indėlių, paskolų ir informacijos prašoma kreptis raštinėje
darbo valandomis arba telefonu į Sąjungos valdybos narius:
A. Markevičių
393-0615;
E. Jarašūną (714) 943-1410
V. Bacevičių
478-4823
V. R. Pluką
393-4683

BILL’S ANTENNA SERVICE
Black & White * Color * VHF *
9 A. M. to 9 P. M., Sun. incl.

UHF

BILL STEVENS
1746% N. Garfield Place — Hollywood, Calif. 90028
HO 9-8085;

I

HO 6-5576;

HO 4-5161.

Jis tvairko ir Frank’s TV antenų įvedimą.
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NURMSEN PAINT CO.

"BLOGOS VALIOS" REDAKTORIAMS

2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

KONSULATO MINĖJIMAS
Atkelta iš 1 psl.
Šis minėjimas buvo rengtas AL fo
Los Angeles skyriaus, bendarbiaujant gen. kons. dr. Bielskiui. Pietų
metu programą piravede AL fo sk.
pirmininkas inž. V. Čekanauskas.
Apie šį minėjimą buvo pranešta vi
sai didžiajai Los Angeles spaudai,
didesnių apylinkių laikraščiams ir
televizijai.
V. C.

T

B

TREASURE TONES — DU PONT PAINT s -; i'-"'’
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
LONG BEACH LIET. KLUBO NAUJŲ MFTŲSUT1KIMO BALIUS
Long Beach Lietuvių Klubo valdyba maloniai kviečia Jus ir Jūsų arti
muosius dalyvauti

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIME
Morgan Hali, 835 Locust St., Long Beach, Calif, š. m. gruodžio mėn.
31 d. 8 vai. kakaro.
Erdvioje salėje prie skanios vakarienės, šampano ir smagios muzikos
visi atsilankę turėsite progos šeimyniškoj nuotaikoj ir linksmai
sutikti naujus 1970 metus.
Įėjimas, vakarienė ir šampanas $5.00 asmeniui.
Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas šiuos asmenis:
V. Tamošaitį — 436-7981; D. Mekišių — 433-8124;
St. Jasiutį — 434-0691;
Br. Morkį — 433-4672.

Ką
V

KASO Km
“Ditrvos” nr. 84, psl.’ 2, telpa
’’Dirbti drauge — tai pasisekimas”,
inž. Em. Jarašūno pasikalbėjimas
su ’’Dirvos” redaktoriumi. - ’ ; '
E. Jarašūnas yra pirm. Rūta, Ine.
statybos kompanijos’, neseniai įsi
steigusios Santa Monikoje, Calif.
Šiame pasikalbėjime jis paaiškina
apie korporacijos tikslus ir ateities
planus.
' ' ■'
■'

Respublikonų paskaitoje: (viršuj) — Kalba adv. John LaFolIette; sėdi:
K. Liaudanskas, sekr., ir A. Skirius, pirmininkas.
ŽEMAI: CRA valdyba su svečiu: Iš kairės — K. Liaudanskas, adv. J.
LaFolIette su žmona, J. Truškauskas, J. Andrius ir A. Skirius.

JAV-BIU
V VYR. TEISMO PROBLEMOS IR MES
Vienos paskaitos mintys

Adv. LaFolette š. m. spalio 12 d.
Lietuvių Namuose savo paskaitoje
davė įdomios medžiagos apie JAV
vyriausią teismą. Štai keletas jų.
Mūsų kraštas, — kalbėjo prele
gentas, — vis giliau ir giliau klimps
ta į betvarkę, į anarchiją ir komu
nizmą tik dėka vyriausio teismo nu
tarimų per pastaruosius 17 metų.
JAV vyriausią teismą sudaro 9
asmenys buv. prezidentų paskir
ti iki gyvos galvos. Jie gauna po
60,000 dolerių per metus algos.
Su tais teisėjais yra kelios blo
gybės. Viena. Dažnai jie paskiriami
be praktikos asmenys, tik politiniais
išskaičiavimais, įvairių interesų, —
unijų, juodžių, žydų, komunistų,—
spaudžiami. Antra, negerai, kad jie
skiriami iki gyvos galvos; pcrsenę,
kartais jau 90 metų amžiaus, jie ne
besugeba sveikai galvoti, parodyti
betarpinės iniciatyvos.
Per 17 metų prie Warreno vy
riausio teismo buvo 5 liberalai ir 4
konservatoriai teisėja'.
Todėl šis
teismas JAV-bėms padarė daugiau
sia žalos. Dabar matome, kiek prez.
Nixon’as turi bėdos su jo parinktu
kandidato Hamswotho patvirtinimu.
Mat, dabar yra 4 konservatyvūs ir
’ar tebėra 4 liberalai; jei patvirtin
tų konservatyvų Hainsworth’a, tai
dauguma teisme nutarimų būtų
priešingi komunistų interesams. To
dėl visi unijų vadai, juodžių orga
nizacijos, liberalios advokatui sąjun
gos, žydų organizacijos, miletantai
kongreso ir senato nariai kovoja,
kad Hainsworth nebūtų patvirtin
tas. Kai tokia komunistės juodukės

VIENMINČIAI
’’Vienybės” Nr. 16, 69, apie
ALT-o kongresą -Girnakalis rašo:
’’Alto kongresas Detroite jau pra
ėjo. Ko netrs naujo kaip ir nebuvo
nutarta. Vargu kas čia nauja ir ga
lėjo būti. Bet buvo, pasigarsinta vei
kimu. Patys rengėjai vargu priskai
to tris šimtus kongreso dalyvių, net
ir svečius iškaitydami. Kitataučių
spaudoje ir gyvenime efekto nebuvo
beveik jokio. Susidaro įspūdis, lyg
vyrai būtų spragilais kūlę... patalą”.
Toliau Girnakalis cituoja Daugė
los, Bartkaus kalbas ir jas į nieką
paverčia, kad tai niekas tas ’’tau
rus pattiotizmas”, Lietuvos išlais
vinimas tik ’’iliuzija” ir 1.1.
Nesistebėkime tokia ’’Vienybės”
nuomone, nes jis yra komunistiškos
Lietuvos propagandos laikraštis, bet
keista, — ”Į Laisvę” žurnalo redak
toriaus mintys tokios pačios. Štai,
spalio, 1969 m., numeryje apžval
giniame straipsnelyje ’’Amerikos
Lietuvių Tarybos bankrotas” K.
Taujėnis (atrodo, L. Valiuko slapyvardė) rašo:
“Nesinori būti pranašu, bet reikia
manyti, kad ALT-bos vadovybės
žmonės iir dar vienas kitas jos ak
las rėmėjas mėgins teigti, kad šis
kongresas pademonstravęs lietuvių
vienybę, kad JAV-bių lietuvių vi
suomenė pasisakiusi šimtaprocenti
niai už ALT-bos rėmimą, kad bu
vusios nusaigstytos gairės kovoje
dėl Lietuvos laisvės ir t.t. ir t.t. Bet
tai bus niekas kitas, o tik lietuvių
visuomenės tolimesnis apgaudinėji
mas ir klaidinimas.”
Toliau ’’dar gražiau” rašo:
’’Geros valios lietuviai tikrai ne
linki ALT-ui mirties, niekas nenori
jos likviduoti. Jei ALT-ba užvers

Angela Davis byla pasieks vyriausią
teismą, jie nenori jos pralaimėti, nes
tada visi į universitetus įsiskverbę
bolševiktį propagatoriai būtų iš ten
išvaryti.
Iš LaFolIette paskaitos sužinojo
me, kad Kalifornijos vyriausias teis
mą sudaro 7 asmenys ir kad iš jų
yra net 5 prokomunistai ik tik 2
konservatyvus. Dauguma jų tebėra
dar gub. VVarreno ir gug. Browno
paskirti. Naujasis gubernatorius R.
Reagan dar neturėjo progos nė vie
no savo teisėjo paskirti, nes iš anų
dar nė vienas nemirė ir nepasitrau
kė. Tad mūsų steito vyr. teismas
yra dar blogesnis už JAV vyr. teis
mą, kurį gal šiaip taip Nixo’as su
tvarkys.
J. LaFolIette po įdomios paskai
tos visiems atsakė į paklausimus,
kurių buvo gana daug ir įvairių.
Su LaFolIette buvo kartu atvyku
si ir jo žmona Marian La Follette,
tik šiais metais išrinkta į kolegijų lietuviLį (tik nesimatė tų, kurie kitus
tarybą (Jr. College Board). Ji padė kaltina neveiklumu.).
kojo lietuviams už jos trėmimą per
Po paskaitos įvyko trumpas Res
rinkimus, papasakojo apie savo dar
bą ir taip pat atsakė į paklausimus. publikonų susirinkimas. Įstojo į
Jos iniciatyva buvo pašalinta iš CRA dešimt naujų narių. Numaty
Valley State College mokyt. Metz- tas kitas susirinkimas šaukti gruo
ner, kuri savo literatūros paskaito džio mėn., išrinkti naują valdybą ir
se skaitė savo bulvarinius “kūri sekančiais metais pagyvinti veikimą.
Lietuviai turėtų daugiau domėtis
nius” ir kitą tikėjimus pajuokiančia
“poeziją”. (Ši kolegijų taryba susi šio krašto politika, kad tokie sena
deda iš 7 asmenų, iš kurių 5 yra toriai, kaip Cranston, ir. 27 distrikto kongreso narys George Brown,
respublikonai.).
Paskaitą suruošė CRA lietuvių kode kalbas sako Viekongo komu
vienetas ir Kalif. Liet. Respubliko- nistų naudai, daugiau rinkimti ne
nii klubas. Pirmininkavo A. Skirius. laimėtų. Jiems nerūpi šio krašto in
sekretotriavo K. Liaudanskas. Daly teresai, bet tik tarptautinis komu
vavo apie 50 susidomėjusių politika nizmas.

savo knygos lapus, visa kaltė kris
dėl to tik ant tos organizacijos va
dovybės iir ją sudarančių organiza
cijų pečių. ALT-bos dabartinės va
dovybės organizuotas ir pravestas
taip vadinamas kongresas parodė,
kad šis vienetas mažai beturi gyvy
bės ženklų. Padėtis yra kritiška, bet
nėra visai beviltiška.”
Kitos lietuvių spaudos nuomone,
kad šis kongresas buvo vienas iš
sėmingiausių.
Rašydami tame pat straipsnelyje
apie kongresą, vartoja demagogiją
— būk tai Hamiltone įvykusi Ka
nados lietuviu diena buvusi dešimt
kartų sėkmingesnė, nes ten dalyva
vę 3000 Kanados lietuvių, o Det
roito kongrese tik... 300 atstovų.
Valiuko galvoseną vartojant, Čika
goje įvykusi LFB konferencija buvo
tikras ’’bankrotas”, nes ten vos poia
dešimčių atstoviį tedalyvavo, o tuo
tarpu ’’Naujienų” piknike susirinko
virš 5000 ’’geros valios lietuvių”.
• Nesuprantu, kam LFB organiza
cija pasirinko tokius redaktorius
' no L. Valiuką ir asistentą J. Kojelį, kuriems rūpi ne konstruktyvi
nė lietuvių veikla, o tik demagogi
ja, kritika, pamokslavimas. Nieko
šiame ”Į Laisvę” numelryje nera
dau, ką jų garbinga organizacija ge
ro būtų nuveikusi. Lengva kritikuo
ti, bet sunku dirbti.
Kalifornijos lietuvių radijas

laikinai nustojo veikęs. Radiofo
nas, iš kurio buvo transliuojamos
mūsų programos, pagal Federalinės
valdžios įstatymą neturi teisės ope
ruoti AM ilgomis bangomis po sau
lėlydžio. Pasibaigus vasarai, rudenio-žiemos sezonui atgal atiduota
viena valanda. O ji sutrumpina
dieną ir pakeičia daugelio (ir mū
sų!) planus ir tvarką. Šitoji tvarka
kaip tik ir palietė mūsų radijo va
landėlę, kuri taip gražiai visų losangeliečių buvo priimta, vertinama ir
globojama. Radiofono vadovybė
mūsų valandėle irgi buvo sužavėta
ir visokiais būdais mėgino mums
surasti savo žiemos tvarkraštyje ki
tą pusvalandį. Mums duota vilties,
kad tai pasiseks, gal net tuojau po
Naujti Metų, kada daugelio progra
mų sutartys pasibaigia ir turi būti
atnaujinamos.
Mūsų radijo valandėlės vadovy
bė dar neapsisprendė, ar ieškoti ki
tos stoties, ar laukti, kol ta pati
kitą laiką duos. Gauti laiką radijo
programai svetima kalba čia Kali
fornijoje yra gana sunku. Todėl
apgailestaudami pranešame, kad
laikinai nutyla Kalifornijos lietuvių
radijas sekmadieniais.
Dėkingi už jūsų visų ir kiekvie
no pasitikėjimą, paramą ir visoke
riopus patarimus. Mes tuo pačiu
entuziazmu ir ištvermingumu ieško
me kitu kelių lietuvių radijo va
landėlei iš naujo atsibusti.
Kalifornijos Lietuvių Radijo valdvbos vardu —
Stasė Pautienienė.

pirmininkė ir proizrarms
vodėh
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
L. B. Jaunimo Ansamblio meti
nis Tėvų susirinkimas įvyko spalio
12 d. Šv. Kazimiero parap. patal
pose. Dalyvavo apie 25 tėvai.
Susirinkimą atidarė Ansamblio
vadovė Ona Razutienė Trumpai ap
žvelgta praeitų metų veikla ir pa
teiktas ateinančių darbo metų pia
nas.
Tėvų Komiteto pirm. E. Vilkas
tęsė susirinkimą. Iždininkas Jonas
Žukas pranešė kasos stovį. Tėvai
prašomi nupirkti bent po vieną
(dar yra likusių) 20-mečio sukaktu
vinį leidinį, tuo papildant iždą.
Išbrinktas naujas Tėvų komitetas,
į kurį įeina: pirm. Juozas Pažėra,
ižd. — Žmuidzinienė, nariai — E.
Prišmantienė ir Pretkus.
Naujame darbo plane pažymėta
du pagrindiniai J. Ansamblio pa
rengimai: “Blynų balius” (Vasario
7 dieną, 1970 m.) ir Jaunimo šven
tė — birželio 7 dieną
Tėvams pageidaujant, bus ren
giama daugiau pasilinksminimo pra
moginių vakarų, iš kurių I-sis įvyks
dar lapkr. mėnesy. Visi patenkinti
praeitais metais skautų surengtais
pasilinksminimo vakarais.
Jaunimas posėdžiavo
Kitoje salėje tuo pačiu metu vy
ko J. Ansamblio vyresn. grupės po
sėdis, kurį pravedė Danguolė Razutytė ir Romas Žemaitaitis.
Šis susirinkimas sušauktas tikslu
prie J. Ansamblio suorganizuoti
sporto sekciją. Jaunimas noriai pri
tarė: 15 berniukų ir keliolika mer
gaičių įsirašė. Jaunieji sutarė treni
ruotis sekmadieniais prieš tautinių
šokių repeticiją — nuo 4 vai. iki
5 vai. p. p. Sudarytas krepšinio ir
tinklinio komandos. Vyresnieji, stu
dentai - kviečiami talkon jaunie
siems padėti.
Ateinančių metų Jaunimo šventėj
sportas bus įtrauktas į programą.
Spalio 26 d. J. A. vyr. grupė su
sirinkusi į repeticiją, persirinko se
niūnus: dabar seniūnais yra — Vita
Kevalaitytė, (Santa Monica), Algis
Mikuckis, Rimas Stočkus ir Alma
Vilkaitė (Los Angeles).
Ši jaunimo ir jaunių grupė persi
grupuoja į du rateliu: vieni turės
repeticijas sekmadieniais nuo 5 iki
7 vai. vakaro, o kiti — tuojau po
pamaldų — 12 vai. dienos. Gi vai
kų grupės veiks Lituanistinių mo
kyklų ribose; reikalui esant, šeštdieniais po pamokų turės prideda
mas repeticijas.
Jaunimo Ansamblio veikla šako
ta — jis turi daug įvairaus amžiaus
narių, todėl yra reikalinga daugiau
talkininkų. Dabartiniai talkininkai
yra: pianistė Barauskienė, akt. J.
Kaributas, akord. A. Kazakevičius,
E. Radvenis, D. Razutytė, R. Skiriūtė, O. Gustienė ir L. Zaikienė.

P. S. Norintieji įstoti į ansamblį,
kreipiasi į O. Razutiene telefonu:
661-0041.
"
O. R.

Bendruomenės Naujų Metų Balius
bus!
LB Los Angeles apylinkės val
dyba savo paskutiniame posėdyje
apsisprendė Naujųjų Metų sutikimą
ruošti Šv. Kazimiero parap. salėje.
Salė bus gražiai išdekoruota. Taria
masi dėl apvalių stalų pastatymo,
nes tai palengvintų svečiams nuo
savų vietų patogiau pakilti ir vėl
atsisėsti, sakysim, einant šokti ar
lankantis prie baro.
Bus skanūs valgiai ir ptrie jų dar
tradicinis šampanas. Netrukus jau
bus galima užsisakyti ir bilietus tam
pobūviui, o jų kainos nebus inflia
cinės.
— Apylinkės pagalbos aukomis
šaukiasi JAV c. valdyba, kuri šiuo
metu intensyviai ruošiasi plačiajai
lietuvių mokslininkų konferencijaisuvažiavimui, vadinamam simpoziu
mui. Čikagoje lapkr. mėn. gale. Apylinkė tą prašymą galėtų paten
kinti,, jei Bendruomenės nariai stro
piau mokėtų tautinio solidarumo
įnašus ar ir vieną kitą dolerį pa
aukotų bendruomeniniams reika
lams. Kreipiamasi į tuos, kurie sa
vo pareigos nėra atlikę. Solidarumo
įnašą
galima
sumokėti
ka
sininkui Tomui Sereikai adresu:
836 N. Lafayette Pr. PI., Los An
geles, Ca. 90026.
Inkasavimo knygutes turi ir kiti
valdybos nariai, ir juos visada gali
ma sekmadieniais sutikti prie para
pijos.

B. Venckienei, Graužinienei, Mit
kienei, Vilkienei, Starevičienei, M.
Stropui, F. Karaliui, Vilkui, H. Tu
mui, Starevičiui ir J. Kairiui.
Taip pat dėkojame laimėjimo sta
lui aukojusiam du savo pieštus pa
veikslus dail. Lukui ir visiems ki
tiems, aukojusiems įvairių dovanų.
Tą laimėjimo statą tvarkiusiom —
M. Kairienei ir Motiejūnienei.
Be visuomenės aukų ir paramos
ši radijo programa negalėtų išsilai
kyti. Mes tikimės, kad ir toliau
mūsų susipratusi lietuviškoji visuo
menė įvertindama mūsų dirbama
darbą, mus rems ir neleis užgesti
šiam lietuviškam kultūriniam žibu
rėliui svetimame krašte.
Visiems mūsų geradariams — rė
mėjams dar kaktą širdingai tariame
lietuvišką ačiū.
Kalifornijos Lietuvių Radijo
Valandėlės Klubas

Skautiškos Kūčios
— Gruodžio mėn. 20 d., šeštadenį, 6 vai. 30 min. vakare, para
pijos salėj Palangos Tuntas ruošia
skautiškos šeimos Kūčias.
Palangos Tuntas
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj i
Parengimas - Vakaras
Los Angeles mieste š. m. lapkri
čio 9 d. 1 vai. p. p., sekmadienį,
Lietuvių Tautinių Namų svetainėje
įvyks linksmas, įdomus parengimas

- vakaras su lietuviškais vąLgiaiš ir^-;
gėrimais.
'
Visi lietuviai su dfMi^ai^^ąiis-^į
tarnais maloniai esate kvięčlaffiE^a-.:v^
lyvauti.
įėjimas su valgiais, tik 2 doL^s-:<menini.
-t
'
Laukiame atvykstant.
...
SLA 75 kuopos valdyba

jVengrai atžymėjo liūdną sukaktį
.• ’’
’'L*
—Lapkričio ’ 2 d. Los Angeles
Vengrų Laisvės Kovotojų organi
zacija MacArthuro Parke turėjo
liūdnos 21 metų sukakties paminė
jimą ir žuvušiems dėl laisvės pa
minklo pašventinimą. Šventėje daly
vavo apie 50 jų organkMcijų, virš
10 kitų pavergtų tatitų atstovų-^ū
vėliavomis ir vainikais. Lietuvius at
stovavo ALTo Los Angeles skyriaus
pirm. V. Čekanauskas. Lietuvos
vėliava su estų ir latvių vėliavomis
plevėsavo pre paminklo.
Be vietinių kalbėtojų vengriškai
iš svečių kalbėjo George Putnam,
kongreso narys Banry Goldwater,
mero atstovės Chambers ir Curtiz,
miesto tarybos atstovas Lindsey ir
kiti. Maršus grojo JAV kariuome
nės orkestras.
Kas sako, kad Altas nieko ne
veikia, — šiemet jau penktą kartą
dalyvauja kitų tautų ir amerikiečių
šventėse. Tik tie, kurie miega, ma
no, kad ir kiti su jais kairtu miega.

Džiaugiasi ir dėkoja
Kalifornijos Lietuvių Radijo va
landėlės rengtas spalio mėn. 25 d.
Lietuvių parapijos salėje, Los An
gelėse, Koncertas - Balius laikomas
gerai pavykusiu. Susirinkę mūsų
radijo rėmėjai pripildė pilną Šv.
Kazimiero par. salę. Ypatingai
gausiai dalyvavo iš Long Beach ir
Santa Monikos miestų radijo klau
sytojai talkininkai, tikrai įvertinę
mūsų lietuviškojo radijo svarbą lie
tuviškai visuomenei.
Džiaugiasi Radijo Valandėlės val
dyba ir dėkoja solistams Birutei ir
Rimtautui Dabšiams, kurie taip vy
kusiai atliko meninę dalį, ir O.
Metrikienei už akomponavimą. Šie
mūsų menninkai savo gražiomis
dainomis visiems dalyviams suteikė
daug džiaugsmo ir malonumo.
Mūsų balius nebūtų balius, jeigu
ne Birutės Draugijos narės ir kitos
bei kiti geros valios lietuviai -ės ne
būtų prisidėjusios savo produktais
ir darbu. Mums yra sunku visas iš
vardinti ir kiekvienam asmeniškai
padėkoti.
Širdingai norime padėkoti šiame
parengimui aukojusiems įvairių gė
rybių ir dirbusiems šiame parengi
me šiems asmenims: Tautinių Na
mų šeimininkei — O. Micpovilienei, Lietuvių Namų šeimininkei —
A. Šatnerienei, B. Giedai, O. Lutermozienei, L. Stropienei, Dudienei,
Bulotienei, Radvenienei, Peterienei,
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Kun. R. Kasponis laiko šv. Mišias Big Bear L. skautų stovyklavietėje
2. Stovyklos baigimo iškilmių metu buvo gauta dovana — Tautinė vė
liava. Skautų Vyčių būrelio ’’Traidenis’’ nariams teko tos dovanos globėjo
pareigos. Iš kairės: V. Ąžuolaitis, R. Žukas, L. Grinius, stovyklos vedėjas,
A. Kazakevičius /gavęs dovaną), V. Katilius, V. Gedmintas, Z. šermukš
nis. Vidury mūsų dosnus svečias — Virginia Thompson.

IŠ SANTA MONIKOS LIETUVIŲ VEIKLOS
S. M. Lietuvių klubo paskaitos

Jau kuris laikas S. M. L. Klubas
rengia kultūrinius parengimus - pa
skaitas.' Paskaitų ciklas pradėtas
dviem Dr. M, Gimbutienės paskai
tomis apie dabar vykdomus kasinė
jimus ir radinius Lietuvoje ir Jugo
slavijoje. Dr. A. Kliorė kalbėjo apie
erdvės tyrinėjimus. Temos buvo ak
tualios, įdomios ilr iššaukiančios
daug paklausimų. Po paskaitų po
kalbiai tęsėsi prie klubo šeimininkių
paruoštos kavutės.
Pažymėtina, kad tie klubo prele
gentai pakviesti kalbėti panašiomis
temomis Lietuvių Mokslininktį Sim
poziume lapkričio pabaigoje Chicagoje.
Sekanti klubo paskaita numatyta
lapkr. 14 d. Kalbės dr. K. Alminas
apie Lietuvos valstybės tarptautinę
dokumentaciją, iškeldamas kaip
Lietuvos senovės kunigaikščiai su
kitais to meto karališkais dvarais

santykiavo. Paskaita bus pailius
truota senais dokumentais ir raštais.
Vėliau kalbėti pakviestas pik. J.
Andrius. Jo tema — senieji ir da
bartiniai Lietuvos žemėlapiai ir
Lietuvos valstybės ribos. Paskaiti
ninkas išstatys iš savo kolekcijos
Lietuvos žemėlapių rinkini. Butų
gerai, kad jaunesnioji kakta pasidomėtLi šiomis paskaitomis, kurios
duos daug autentiškos medžiagos sa
vo krašto pažinimui.
Paskaitos daromos penktadie
niais,, kad nesusikryžiuotų su jo
kiais kitais parengimais. Toliau gy
venantiems pageidaujant, bus pra
dedamos puse valandos vėliau, t.
y. 7 vai. 30 min. vakaro. Įeinant
aukojama $1.50, stud. $1.00.
Paskaitos vyksta Bay Womens
Club patalpose, 4th St., Santa Mo
nica, Automobilius statyti miesto
tam tikslui skirtame pastate prie pat
Klubo patalpų nemokamai.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS PROBLEMOS
Santrauka Alenos Devenienės kalbos, pasakytos
Amerikos Lietuvių Tarybos Kongrese, 1969 m,
rugp. 30 d. Detroite.
Tęsinys iš praėjusio nr.

ALT Centras daugiausia veikė per politikus,
per valdžios žmones, per Washingtona. Bet to
dar mažai. Amerika yra demokratinės struktū
ros kraštas. Washingtonas tik vykdo, bet žmo
nės jame keičiasi — vieni išeina, kiti ateina.
Todėl daug turime dirbti visuomenės sluoks
niuose, per mokslo įstaigas, per bažnyčias, per
spaudą, per moterų organizacijas. Visur, kur
tik formuojama politinė opinija ir ypač per
tuos, kurie šiandien dar pakeliui į viršūnes.
Turime ir savųjų, ypač jaunųjų mokslo viršū
nėse. Juos turime iškelti, atitinkamai parodyti,
kad duodame įnašą šiam kraštui. Jaunimui ti
kiu. Jis tikrai nenorės, kad jo kraštas būtų nu
skriaustas, diskriminuotas, nes tuo pačiu jis
jausis pat nuskriaustas. Mūsų jaunimo yra Vi
sur, kaip universitetuose, taip ir mokslo įstaigo
se. Jo darbų ženklų yra net mėnulyje. Tegu tik
vyresnieji neatsilieka.
Todėl iš atskirų vietų daug ką galima nu
veikti. Čia jau ALT skyriiĮ darbas. Žmonės
nori dirbti. Turi idėjų ir gabumų, tik reikia, kad
ta veikla būtų koordinuota, kad dirbtume ne
kaip kas ncki ir išmano, bet sutartinai, planin
gai. Kontraversijų, nesusipratimti ar lenktynių
nesame reikalingi.
Amerikos Lietuvių Taryba buvo organizaci
jų organizacija. Šiandien savo darbų, dali atida
vė Amerikos Liet. Bendruomenei, kaip kultūri
nę veiklą ir Balfui šalpos sritį. Visos išeivijos
viršūnė yra Vlikas, atėjęs iš krašto ir visti pri
pažintas.
Kaip visos partijos suėjo lygiomis į Altą, tai
pati Altą jau tapo nepartinė organizacija. Nėra
partinių ginčų, konkurencijos, varžybų dėl dau
gumos, kokie ir kas valdys, kas valdybą suda
rys. Altos deleguotų narių kasmetiniai suvažia
vimai aptaria techniškus statutinius klausimus:
į juos kiekvienas gali kreiptis. Nė viena grupė
nenukentėjo dėl vienybės, dėl sutarimo Alt-je.
Tokia forma su kintančiais patobulinimais išei
vijai ytra gera. Kada paseki visų išeivių istor ja,
ypač slavų, matosi kaip jie patys save sunaiki
na, kaip toji šlėkta kad ir Lietuvoje. Nebelieka
nei autoritetų, nei kiek tų viršūnių. Vieni sako
taip, kiti kitaip. Tik ginčai, smerkimai ir pas
kui ... kapų tyla. Kiti stebisi, kaip mes dar ge
rai tvarkomės, kaip išsilaikome, dar nepakriko
me. Tai ir išlaikykime.
Išeivija negali turėti tokios veiklos, kaip kad
būna savame krašte. Politikas, visuomeninin
kas natūraliai gali turėti savų ambicijii - iškilti,
pasiekti gelresnę tarnybą, garbingesnę vietą, ge

Klubo vadovybei sunku išsiunti gražiausiai pasisekusių. Matėsi sve
nėti asmeniškai pakvietimus, todėl čių, atvykusių iš tolimesnių vietų.
prašoma sekti spaudą ir atvykti ne
SMULKI KRONIKA
laukiant kvietimu.Cr
— Panelė Ruth Tautkus nusipir
ko 5 butų namus, 911 llnt Street,
S. M. A. Lietuvių klubo balius
Įvyko spalio 4 d. Miramar viešbu S. M. Pažymėtina, kad tai jos jau
tyje, Santa Monikoje. Nuotaika bu antroji nuosavybė, nors ji tik prieš
vo maloni, balius pravestas iškil vienerius metus persikėlė čia gy
mingoje nuotaikoje, sklandžiai ir venti.
— Prekybinio laivyno karininkas
jaukiai. Programa, atlikta solistų
Stasės Pautienienės, Reginos Aukšt- Albinas Kudirka, iš New Yorko,
kalnytės ir Heniriko Paškevičiaus, lankėsi Santa Monikoje ir rengiasi
žavėjo svečius. Programai vadovavo persikelti čia gyventi.
Alg. Žemaitaitis, trumpu žodžiu
Prekybinio laivyno kapitonas
klubo pirmininkės Alės Devenienės Augustinas Sinkys lankėsi S. Moni
pristatytas.
koje pas savo tėvus Emilį ir Julę
Garbės svečiLi tarpe matėsi prel. Sinkius. Reikia pastebėti, kad kap.
kun. J. Kučingis, iš Los Angeles, Sinkys yra vienas jauniausių kapi
prel. kun. O’Flaherty, iš S. Moni tonų prekybiniame Amerikos laivy
kos, garbės konsulas dr. J. J. Biels ne; jam neseniai suėjo 25 metai.
kis su žmona, S. M. miesto atstovas Pasisvečiavęs jis išplaukė į Vietna
Councilman A. Dituri su žmona.
mą ir Indoneziją.
Puikus orkestras, paįvairintas
—Vitalis ir Danutė Lembertai įsi
solisto H. Paškevičiaus sodriu bari gijo ispaniško stiliaus rezidenciją
tono balsu, atliktais šlageriais pada 716 23rd Street, S. M., į kurią ne
rė šį tradiciniu tapusį balių vienu iš trukus persikelia gyventi.

resnes materialines sąlygas. Bet išeivis visuo
menininkas, — tai 100% idėjos žmogus. Jis to
viso nelaukia. Atvirkščiai — jis tą viską atiduo
da kartu su laiku, lėšomis. O jei tik kam nepa
tiko, tai per spaudą tuoj jį išdergs — karjeris
tas, garbėtroška ir t. t. Gaila, kad saviesiems
atsimokam tik tuo. Dėl to daug kas pasitraukia
į šalį; dėl to ir jaunimas į mus skeptiškai pasi
žiūri. Nebesutraukiame mes ir didelių masių,
nebent į dainų, ir šokių šventes.
Paprastuose dalykuose kartais esame peirdaug
išdidūs, dideli, nesuprantami. Turime daug ir
gerti intelektualų, bet jeigu intelektualai neran
da priėjimo, neranda rekalo, laiko ir jaučiasi
didesni, taip sakant, neranda bendros kalbos, ar
nenori laiko gaišinti Lietuvos laisvinimo reika
lams su masėmis, dovanokite, man jie jau nebeintelektualai.
Prieš 20 su viršum meų į Ameriką atvyko
apie 35.000 naujiį ateivių. Jų tairpe apie 3000
studentų, apie 1000 mokytojii ir visa kita, be
veik 80% mūsų tautos elitas, baigęs aukštuosius
mokslus ar šiaip išsilavinęs. Suprantama, jis
įnešė daug teigiamo į Amerikos išeivijos gyve
nimą. Tie 20 metų, tai Amerikos lietuvių išei
vijos Renesanso laikotarpis, ir tegu jis būna kuo
ilgiausiai. Radę čia viską, ką ankstyvesnė išeivi
ja sukūrė (minėjau anksčiau), jaunesni, pajė
gesni stojome į bendrą darbą. Bet kažkaip tas
ryšys ne visur toks, koks turėtų būti. Turime
siekti, kad vsi jaustumės ir būtume kartu, nes
visi esame vieno ilgesio, vieno vargo ir tikslo
broliai.
Seniesiems neturėti Altos, tai reikštų neturėti
jokios veiklos, tai reikštų kaip ir nebūti lietuviu.
O juk jie yra pagrindas. Jie yra toji masė, kuri
pripildo mūsų parengimus, mūsų finansus, ga
lų gale ir skaičių. Altą senesnei kartai, tai lietu
vybė. Per Altą jie mato Lietuvos laisvės viziją.
Jie nori matyti ir jausti, kad mes tą darbą įver
tiname ir tęsiame. Ir mes tą turime jiems duoti.
— Visi tie Altos žmonės gali didžiuotis savo
veikla, — tai JAV prezidento Roosevelto paireiškimas Altos delegacijai.
D. P. įstatymas, Balfo įkūrimas, Kerstcno
tyrinėjimai ir rezoliucijos priėmimas, Vasario
16 minėjimai kaip kolonijose, taip ir krašto sos
tinėje, Voice of America ir daugelis kasmetinių,
kasdieninių ir nekasdieninių reikalig kuriuos
Altos pirmininkas čia pranešė.
Pavergtos tautos išeivijoje yra sunku pravesti
ribą, kur šalpos, kur kultūros ar politikos rei
kalai. Jeigu šventėse dainuojame ar šokame,
jeigu operas statome ar sportuojame, tai tas
nevien dėl to, kad linksma, smagu, ar paten
kinti sav*-* kultūrinius polinkius, bet gal dau
giau kad kriems para rytume: — Va, kiek mū
sų yra. Va, kokios mūsų dainos, kokie meni
ninkai, koks gražus jaunimas... Mes norime
save ir per save įrodyti kitiems, kad mes lietu

viai, kad mūsų tėvynė nuskriausta, užmiršta,
kad tauta kultūringa, nori ir turi būti nepri
klausoma. Tas bus jau politinis darbas, arba
jo išdava.
Daug išeivija atliko šalpos srityje. Tai gra
žus darbas ir perilgu būtų čia viską išsakyti.
PaminėsiLi tik vieną dalyką, lygiai senųjų, kaip
ir naujųjtį ateivių nuveiktą — tai siuntiniai i
Lietuvą ir i Sibirą. Amerikos Marshal© planas
išleisdamas bilijonus dolerių šalpai labai išgar
sėjo, bet ar jis ylra padaręs kiekvienam kraštui
tiek, kiek mes lietuviai su siuntinėliais. Kur kas
geriau įvykdėm tą planą — pagal savo sąžinę,
pagal širdies balsą, be jokio įsakymo, nef be
jokio prašymo. Ir Amerikai tas nieko nekaina
vo ir pavergtoje Lietuvoje minios nešauks —
Yankees go home. Politika išėjo be politikos.
Mūsų didžiosios tragedijos momentu kovo
janti išeivija nepasimetė, nepabūgo. Prievarta
okupavę Lietuvą, rusai skverbėsi į Lietuvos at
stovybes ir šeimininkavo daugelyje atstovybių
Europoje. Ir čia jie jau vaikštinėjo po Lietuvos
atstovybiii rūmus. Matavo ir planavo, Kaip jie
čia kuirsis. Atstovybės su baime laukė, ką atneš
rytdiena, kas bus? Konsulatų žmonės buvo ne
tikri savo ateitimi. Ieškojo naujų pragyvenimo
šaltiniu. Sunku ir skaudu buvo ministeriui Ža
deikių!, o aš kaip tik tuo laiku buvau Washing
tone. Bet atvyko Altos delegacija pas preziden
tą ir gavo tą garsų pareiškimą, kad mūsų oku
pacija laikina, kad Amerika nepripažįsta inkor
poracijos ar okupacijos ir kad to išvadoje mūsų
atstovybė Washingtone veiks kaip veikusi. Mūsų milijoninis atsargos auksas, atsiųstas apsau
gai čia ir bus apsaugotas.
Tik už tą vieną dalyką Amerikos Lietuvių
Taryba yra istorinė išeivijos organizacija, verta
paramos ir pagarbos. Juk mūsų atstovybės sa
vo buvimo faktu yra labai didelė atrama Lietu
vos suverenumui išlaikyti ir nepriklausomybei
atstatyti. Praktiškai ALT išgelbėjo diplomatines
tarnybas, nes Washingtona pasekė ir kiti kraš
tai, kur dar nebuvo vėlu. Kartu buvo išgelbėti
ir milijonai Lietuvos aukso. Užtai mums turi
kūpėti, kad ta veikla dėl politinių ar finansinių
priežasčių nesusitrukdytų. Juk atsiranda visoki
tiltai ir tilteliai, įvairūs atolaidžių momentai.
Kartais neramu, kad kas užšaldyta — neiš
tirptų.

Turėjome ir turime įvairių netikėtumų. Ge
ram ir blogam turime būti pasiruošę. Ir todėl
tik tamprus mūsų vilršūnių sutartinas darbas,
pilnas pasitikėjimas ir žinojimas gali duoti lai
mėjimų. O praktiškai išeivijos budrumas, jos
akylumas, yra pats svarbiausias veiksnys išlai
kyti mūsų veiksnius. Tai yra mūsų išeivijos
uždavinys. Tikiu jų stiprybe, pareiga ir atsako
mybe. Tik kovojantis išeivis yra gyvos tautos
dalis.
Pabaiga
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LEMBERTO KNYGOS
PRISTATYMAS
Prieš porą metų iš mūsų kolonjos iškeliavo į amžinybę vienas ryš
kiųjų jos asmenų: visuomenės vei
kėjas, poetas, tauras žmogus —
Pranas Lembertas. Jo atminimas li
ko visą laiką gyvas, ryškus ir neuž
mirštamas. Sekantį mėnesį (gruo
džio 6 d.) jo atminimas bus dar
labiau sustiprintas —■ visuomenei
pristatoma Lemberto paminklinėtcstamentinė knyga, kurią sureda
gavo velionies artimieji bičiuliai ra
šytojai, o išleido jo šeima ir tam
reikalui ikurtas komitetas.
Pr. Lemberto knyga ’’Tau sesu
te”, pavadinta jo garsiosios dainos
pirmais žodžiais, apima visą auto
riaus kūrybą: čia sudėta eilėraščiai
iš jo dviejų spausdintų rinkinių
(Saulėtekiai ir Baltija šaukia) ir iš
rankraštinio archyvo eilėraščiai, ku
riuos autorius tvarkė ir ketino iš
leisti atskira knyga. Salia to ran
dame rašinių — eulogijų, nekrolo
gų, iir ilgesnį Alės Rūtos straipsnį,
kuriame apibūdinama Lembertas
poetas ir žmogus. Tekstus papildo
paties Lemberto atsiminimų pluoš
tas, jo Credo žodis, stojant į Los
Angeles Dailiųjų Menų klubą. Gale
— .daugybė smulkių dedikacijų ir
keliolika puslapių foto nuotraukų iš
Lemberto veiklos visuomeniniame
bei kultūriniame gyvenime, o taip
pat grynai asmeninių, liečiančių jo
šeimą ir artimuosius. Visa tai sko
ningai suredaguota, meniškai apipa
vidalinta, skyrius dargi papuošiant
grafinėmis vinietėmis, kurias pada
rė (ir titulinį lapą bei. aplanką nu
piešė) P. Juirkus.
Toks veikalas yra nedažnas mūsų
knygų rinkoje. Jis rodo ne tik visą
autoriaus kūrybinį veidą ir asmeny
bę; bet jis kartu liudija ir jo arti
mųjų supratimą, kad žmogaus at
minties išlikimas yra užtikrinamas
ne būtinai akmens ar geležies pa
minklu ant jo kapo, bet įnašu į kul
tūrinių darbų lobyną. Čia su pagar
ba tenka paminėti Lemberto žmona
Monika ir jų sūnus Vitalis, kurie
tinkamai supirato ir daugiausia rū
pinosi vertu ne tik vyro bei tėvo,
bet ir poeto bei kultūrininko atmi
nimo įamžinimu.
Knygą išleisti nemažai yra prisi
dėję aukotojai, davę auką vietoj gė
lių ar nekrologo. Tuo knyga yra pa
sidariusi tam tikru požiūriu ir vi
suomenės nuosavybe. Tam reikalin
gas atitinkamas knygos pristatymas
visuomenei. Toks knygos pristaty
mas su plačia koncertine programa
ylra rengiamas Los Angeles mieste,
Šv. Kazimiero par. salėj, gruodžio
6 d. vakare. Programoje yra sutikę
dalyvauti eilė mūsų dainos ir kitų
menininkų: sol. B. ir R. Dabšiai,
sol. A. Pavasaris, muz. komp. Br.
Budriūnas, O. Metrikienė, akt. D.
Mackialienė ir kt. I programą tam
tikra dalimi įsijungs ir knygos (re
dakcinės kolegijos nariai: Alė Rū
ta, Bern. Brazdžionis, Bronys Rai
la ir J. Švaistas. Be to, bus perduo
dama J. Gaidelio parašytos kantatos
’’Demonas” dalis ir gyvas Pr. Lemberto balsas, jam pačiam skaitant
keletą jo vėlesniųjų eilėraščių.

Labai būtų juokinga, jei L. A.
lietuviai pasiskelbtų “Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene”. Gal kur nors
Tęsiame diskusijas Bendruomenės
programoj ir buvo korektūros klai
reikalais
da ir Anas A-nis atrado, — klaidų
pasitaiko, bet reikia skirti klaidą
Velnias ne toks juodas...”
Įdomi tema: “Apylinkiniai Bend nuo nesąmonės; o Anas A-nis to
ruomenės rūpesčiai”, kuir Anas A- neskiria ir daro toli einančias išva
nis paliečia praeitį, dabartį ir atei das. Jeigu jo pasiūlymas rimtas, tai
koks siauras tada liktu tas “pasau
ties perspektyvas.
“Ten gera, kur mūsų nėra...” Gal lis”!
Los Angeles lietuvių Bendruome
kai kam atrodo, kad viena L. B-nės
valdyba “kalnus nuverčia”, o kita nės nariams reikia daugiau vieny
“stovi ir nieko nedaro”. Bet ar kas bės, mažiau susiskaldymo, daugiau
pagalvoja apie dairbų našumą? Pa bendrų reikalų supratimo, susiklau
svėrus, gal pasirodytų lygiai. Tiesa, symo. Tada gal nereikėtų bėgti iš
kad šių metų L. A. apylinkės val valdybos ir vengti jos darbų.
Sakoma: “Velnias ne toks juo
dybos darbų naštos dalį padėjo neš
ti Vakarų Apygardos valdyba. das, kaip jį maliavoja”, o šiuo at
Bendradarbiavimas — geras daly veju — kaip jį Anas A-nis pamaliaR.
kas. Gal dėl to ir valdybos narių vojo.
sumažėjimas nebuvo taip jaučiamas.
O apygardos valdyba dėl to, atrodo,
Laiškai Redakcijai
nejautė perkrovimo.
Jei apylinkei reikia daugiau paja
Pone Redaktoriau,
mų (o kam jų nereikia?), valdyba
turėtų paieškoti Šaltinių, surengda prašau atspausdinti sekančiam: Jū
sų redaguojamame laikraščio nu
ma kultūrinių parengimų.
Svajoti, išsisukinėti nuo duoklės meryje šį mano laišką.
Laikraštyje “Lietuviai Amerikos
centrui ar apygardai, rodos, būtų
net negražu. Mestis į separatizmą, Vakaruose” No. 10 yra atspausdin
išsikelti už įstatų ribos būtų ne- tas straipsnis “Apylinkiniai bend
bendruomeniška. Yra daug organi iruomenės rūpesčiai”. Šio straipsnio
zacijų, pasivadinusių įvairiais var autorius, norėdamas nukreipti skai
dais, bet jos lieka daugiausia tar tytojų dėmesį nuo savęs ir paveikti
nauti savo siauriems interesams; o skaitytojus, kad tai mano parašytas,
Bendruomenė jungia visus lietuvius, pasirašė taip, kad būtų labai artimai
tarnauja bendriems lietuviškiems mano vardui ir pavardei. Jis pasira
reikalams. Bendiruomenės centras šė: Anas A-nis, visiškai netoli An
organizuoja įspūdingas kultūrines tanas Audronis.
Pareiškiu, kad šitas menkavertis:
šventes — Dainų, Tautinių šokių,
kultūros kongresus ir pn., iškelia prasilenkiantis su tiesa ir stengiantis
Lietuvos vardą svetimųjų akyse, o sugriauti nusistovėjusią Lietuvių
saviesiems, ypač jaunimui, palieka Bendruomenės santvarką, stiraipsnis
neišdildomus įspūdžius. Atsiskyrę ne mano parašytas.
Jus gerbiąs
nuo centro ir užsidarę savoj koloniA. Audronis
j'i. pasijustume vieniši.

Skaitytojy nuomonės

A. A. Pr. V. Raulinaitis

P. RAULINAIČIUI MIRUS
Mirtis negailestingai retina se
nesniosios lietuvių kartos eiles. Pas
kutiniu metu pilni mūsų laikraščiai
nekrologų ir užuojautų. Spalio 13
d. iškeliavo amžinybėn ir prof. P.
V. Raulinaitis, gyvenęs Los Ange
les mieste. Jo netekimas yra didelis
nuostolis vietinei Kalifornijos lietu
vių visuomenei, kurioje velionis
reiškėsi kaip vienas žymiausių jos
narių. Tai buvo plačios erudicijos
žmogus, intelektualas, valstybinin
kas, žymus teisininkas... Jis domė
josi įvairiomis kultūros sritimis. Ša
lia savo teisės mokslų specialybės,
ypač mėgo prancūzų literatūrą.
Nepraleido plrogų susipažinti su pre
mijuotomis lietuvių ir prancūzų
dailiosios prozos knygomis. Gerai
mokėjo keletą svetimų kalbų.
Gyvendamas Lietuvoje savo spe
cialybės dalykus dėstė Dotnuvos
Žemės Ūkio Akademijoje ifr Vyt.
D. Universitete Kaune. Taip pat
ėjo teisinio patarėjo pareigas Kauno
Arkivyskupijos Kurijoje. Atkurtas
Nepriklausomybės pradžioje keleris
metus buvo Lietuvos seimo atsto
vas bei vicepirmininkas. Be to, pir
mininkavo Lietuvių-Prancūzų drau
gijai Kaune, priklausė Ateitininkų
Sąjungai ir kt. organizacijoms.
Nepaprastai domėjosi Lietuvos
valstybės įsikūrimo pradžia iir tau
tos proistore, retkarčiais iškeldamas
spaudoje reikšmingų faktų iš šių
sričių. Atsiliepdavo periodikoje ir
kitais aktualiais klausimais.
Iš teisės srities yra parašęs keletą
knygų, nagrinėjančių įvairius juri
dinius klausimus, ypač Lietuvos su
verenumo ir valstybingumo sąvo
kas.
Spalio 16 d. buvo palaidotas San
Fernando misijų kapuose, netoli
nuo Los Angeles, šalia savo prieš
trejus metus mirusios žmonos.
Šio laikraščio redakcija reiškia
užuojauta velionies sūnums Algiui
ir Juliui bei jų šeimoms.
Knygos pristatymo koncertą ren
gia LB Santa Monikos apylinkė,
bendradarbiaujant Los Angeles apylinkei.
Po koncerto visi atsilankiusieji
bus pavaišinti kavute. Čia pat bus
galima isigyti pomirtinė Lemberto
knyga “Tau sesute”.
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Mūsų mylimo ir brangaus, niekad neužmirštamo
gyvenimo draugo ir tėvelio
I te*

A. A. PRANO LEMBERTO
dviejų metų mirties sukaktis 1969 m. lapkričio 29 d.

“Tu, Sesute, pasodinki
ten baltų gėlių,
mūsų meilė kad nemirtų
su manim kape kartu...”

Ir šiandieną gyvai skamba mums jo balsas:
“Žinau, atslinks kartybių taurė...”
Man ta kartybių taurė liks visuomet, kol būsiu gyva.
Šv. Mišios už mūsų brangų Vyrą ir Tėvelį bus Šv. Kazimiero
bažnyčioje, Los Angeles, Calif, lapkr. 29 d. 8 vai. rytą
ir
lapkričio 30 d. 12 vai. 30 min. p. p.
Tą pat savaitę šv. Mišios bus atlaikytos ir Santa Monikos baž
nyčioje; taip pat pas Pranciškonus, Kennebunkporte, Maine.
Prašom? draugus ir pažįstamus pasimelsti už A. A. Prano sie’ą.
Nuliūdę
Žmona ir sūnus

LIETUVIAI
•\ —

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
.'Done 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 .

Automobilių

taisymas y

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717
THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches
M. C. Brown, Ruby & Bill
2407 Pacific Coast Hwy, East
Signal Hill, Ca. 90806
'Phone 433-9060
Lithuanians are welcome.

Baldai
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

ALLSTATE VACUUM & SEWING
MACHINES
Leonas Kossell. sav.
2413 W. Santa Barbara Ave.,
Los Angeles, Calif. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

Alkoholiniai gėrimai

Fotografai

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birutė P ra n i s, sav.
13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242
Telef. TO 2-6743

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

ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis
DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

JIMS PLAY PEN —Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396
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 T
J. Spreinaitis, sav.
14530 Lanark St., Panorama City,
Calif. 91402
Telef. 787-9837:

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
...Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 828-4613 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-3628
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calit. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

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

Nuosavybių pardavėjai

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005
DU 8-6011
DU 9*4161

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

Suveniry krautuvės
ADAMSON’S ART & CRAFT

Bronė Adamson, sav.1
c/o Alpine Village Shoping Center
833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540

Kontraktoriai

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

Alinės-užeigos

Grožio salionai

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
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 medic"<e cases at home and clinic).

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 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 DbbroVolski^feęav.
11602 So. Bullis Ave.,
Lynwood, Ca. 90262

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

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
c/o' BROCATO CO., REALTORS,
' 1620 Montana Ave., Suite 3,
Santa Monica, Calif. 90403
Telefonai: 394-0286 arba 394-0287;
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

Phone 676-9217

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

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, šav.
3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
EX 4-9144

Valgyklos

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurdinąs

1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad.
Galima užsakyti grupėms iš anksta
įTHE ROUND ROBIN
S?-. Restaurant
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
.615 South Brand Blvd.
. 5 Glendale, Ca. 91204
/Y TelefA 246-1717

Phone HO 4-4154
NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864.9227

. 7. .

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stase pamuliai.,- sav
82-0'3 Highway 99..
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
• *. Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel.' 666-4585; namų tel. 664-9712

-V-

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė
3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif 90039
__ Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: penktad. nuo 5 v.
vak. iki 9 vai. vak.; šeštad. 2 v. pn
iki 9 vai. vak.; sekmd. 11 vai. ryto
iki 9 vai. vakaro.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE —7

“Lietuvių Dienos” pagerbė poetą
kun. Leonardą Andriekų

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

— Kun. T. L. Andriekus,, Pran
ciškonų provincijolas ir Šv. Antano
gimnazijos direktorius, dalyvavęs
Amerikos pranciškonų viršininkų
suvažiavime Santa Barbaroje, apsi
lankė ir Los Angeles liet, kolonijoj,
Šv. Kazimiero bažnyčioj atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą.
Spalio 4 d. Liet. Dienų” žurnalo
iniciatyva surengta poetui kun. Le
onardui pagerbimo pietūs Round
Robin valgykloje. Dalyvavo dau
giausia rašto žmonės. Programą
pravedė red. B. Brazdžionis; J. Li
ninis interpretavo apie mūzas. Savo
poezijos paskaitė kviestos moterys
poetės: Alė Rūta, Ona Andriuvienė,
D. Mitkienė ir Elena Tumienė. Tai
buvo įdomus mūzų pokalbis.
Svečias paskaitė savo poezijos ir
padėkojo už nuoširdų pobūvį.

lapkričio mėn. —
8 d. — Liet. Inžinierių ir Architek
tų metinis balius — Embassy sa
lėj, Ambassador viešb., 3400 Wil
shire Blvd., L. A.

15 d. Liet. Tant. Sąjungos 20 metų
sukaktis Taut. Namuose.
22 d., šeš’tad., Balfo vakaras-balius
su vaidinimu šv. Kazimiero par.
salėj.
23 d., sekmad., Kariuomenės šventė.
Rengia Ramovėnai ir šauliai šv.
Kazimiero par. salėj.

GRUODŽIO MĖN. —
6 d., šeštadienį, Prano Lemberto pa
minėjimo akademija ir knygos
įpristatymas šv. 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. — JAV LB Los Angeles apy
linkės Naujų Metų sutikimo Di
lius, šv. Kazimiero par. salėj.

Nauja premija teko J. Gliaudai

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
skelbtą romano premiją laimėjo
losangelietis rašytojas Jurgis Gliau
dą. Jis į šį romano konkursą buvo
pasiuntęs slapyvardžiu Leukesos
Ašara savo romaną “Aitvarai ir gi
ria”, už kurį L.A.S. pakviesti tei
sėjai š. m. spalio 22 d. susirinkime
Toronte, Kanadoje, premiją $1000
paskyrė už Gliaudos šį romaną.
Tai jau šeštoji J. Gliaudos lai
mėta premija. Sveikiname.

31 d. — Long Beach Liet. Klubo
Naujų Metų sutikimas, Morgan
salėj, 835 Locust St,, L. B., Ca.

Inžinierių - architektų balius

Šių metų Los Angeles liet, inž.airchitektų balius įvyksta lapkr. 8
d. 7 vai. 30 min. vakaro Embassy
salėje, Ambassador viešb., 3400
Wilshire Blvd., L. A.
Programoje dalyvauja solistas H.
.
...^
gCl d orkestru.
Dėl bilietų teirautis pas inž. V.
Vidugirį — 377-3192.
' .

Prof. Pranui V. RAU]

mirus’

.. i / //i<

reiškiame gilią užuojautą sūnums Algiui P. ir Juliui A J
ir jų šeimoms bei anūkams.

Kalifornijos Lietuvių Prekybos Rūmų
Valdyba

_____________ ;---------------——1—--------- awssgmsaa

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.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių į naują spalvotą.
if».2>>:,,:*4'*^*:**:*^**:*,:*****:**:**:**:**:**:**:**:**:**:**:**:***>*:*,.*e***:**:**«**:**:**:**:**:*<:**:**:**:'*

ALBINAS MARKEVIČIUS

ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance

3002 Santa Monica Bouleverd

Santa Monica, California

Phone 393-0615

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN
siunčia siuntinius j Lietuva iš atneštu 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,

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, 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 !ki 3 vai. pu

KRIKŠTAI

— Spalio 4 pakrikštyta Donaldo
ir Nijolės Skaudžių dukra Salomė
jos Augustos vardais. Krikšto tė
vais buvo Rima Jodelytė ir Rober
tas Akronis. Į krikštynas buvo at
vykę Nijolės tėvai .iš Omahos.
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MARY HAMROCK
Henrikas Paškevičius

išlaikė
nekilnojamo turto agento egzami
nus ir pradėjo dirbti real estate bro
kerio darbą A. Markevičiaus įstai
goje. Jis toliau gilinasi šioje srity
je, tęsdamas nekiln. turto specialy
bės studijas S. M. City College.
H. Paškevičius šiuo metu yra S.
* M. Lietuvių Mokyklos tėvų komi
teto pirmininkas.
— Henrikas Paškevičius

į

į

Trumpai

— Solistė Roma Mastienė, lydi?ma jaunų dienų dlraugės Gražinos
Balsytės, dabar gyvenančios Los
Angeles mieste, aplankė LAV ir LD
redakcijas. Padaryta keletas spal
votų nuotraukų, kuriomis Gražina
Balsytė apdovanojo viešnią ir re
dakcijos narius.

Aldona Jasiulionytė-Ceikienė, vieš
nia iš Vilniaus, atvykusi pas savo
tėvus Oną ir Vladą Jasiulionius,
Maywood, Calif

št

GLOBE PARCEL SERVICE

i

PIERCE — HAMROCK
MORT
UARY
>
>21 Venice Bird.
Los Angelei, Calif.
Phone:
Richmond 9-WI1

ALp(LKA)1763
1969, Nr.ll

— Pranas ir Elena Skirmantai ir
Kostas ir Juzė Liaudanskai, ilgą

laiką gyvenę Los Angelėse, Silver

Lake rajone, dabar nuo rugs. mėn.
persikėlė gyventi į 3148 Grangemont Rd., Glendale, Calif. Tele
fonas — 790-0878.
Čia jie įsigijo naują modernišką,
visai elektroniškai įrengtą 3-jų mie
gamųjų rezidenciją. Sveikiname.
— Celestinas Jurgis Jurevičius,

lietuvių spaudos rėmėjas, nusipirko
4 butų apartmentinį namą netoli
Liet. Bendruomenės namų. Naujas
C. Jurevičiaus adresas yra: 613 Micheltorena Avė., Los Angeles, Ca.
90026.

(su baldais) viengungiui-pensininkui
Santa Monikoje, 1047 2nd St., Ap.
3. Skambinti P. Aleknai 393-4683.
Reikalinga patarnavimui moteris

Latvių šeimai Studio City reika
linga šeimininkė ir vaikų prižiūrė
toja trims vaikams. Alga pagal su
sitarimą. Prašome telefonuoti po 6
vai. vak. kasdien arba savaitgaliais
bet kuriuo metu telef. PO 3-4628.
Norime pirkti liet, tautinius rūbus

VESTUVĖS

; * Lapkričio 8 d. 4 vai. po pietų
Dalios Aušrotaitės su LeRoy Ri
chard Wallace. Priėmimas Tautin’u^se Namuose.

* Lapkričio 15 d., 4
Karolės Dambrauskaitės
Bichnevičium. Vestuvės
mas Šv. Kazimiero par.

Išnuomojamas kambarys

vai. p. p.
su Jurgiu
ir priėmi
salėj.

* Lapkr. 22 d. 2 vai. p. p., Ele
nos Rimaitės-Dargienės su Adomu
Marčiuška. Sutuoktuvės Šv. Ka
zimiero bažnyčioj. Priėmimas —
Tautiniuose Namuose.

Norėtume nupirkti mergaitėms
liet, tautinius rūbus, gerame stovyj,
16 nr. dydžio. Skambinti po 4 vai.
p. p. telef. 769-6322.

A.SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE
INSURANSE
Jei reikia apdrausti
namus, automobilį, gyvybę k pn.;
pirkti ar parduoti nuosavybę,
telefonuokite NO 4-2‘i
arba apsilankykite įstaigoje:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029,

