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TAUTOS FONDAS

Lengva laisvę prarasti, sunku ją 
sugrąžinti.

Laisvės kova reiškiasi trimis pa
grindais: auka, aukojimus! ir krau
ju. Mums išeivijoje tenka pati leng
viausia dalis — aukoti ir patiems 
aukotis.

Tiesa, prašoma aukų daug, bet 
Tėvynės Laisvės kovai reikalų dar 
daugiau. Džiaukis laisvėje gyvenda
mas, broli, kad gali duoti, o ne
reikia prašyti. Sibiro kankiniai ir 
mūsų partizanai pasiaukojo ant Tė
vynės Aukuro. Jei norime būti jų 
verti, turime prisidėti prie Lietuvos 
Laisvės kovos bent tokia dalimi, 
kokią mes galime duoti.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (VLIKas) vadovauja mū
sų Tėvynės Laisvės kovos bylai. O 
mūsų visų pareiga jam padėti ir ji 
remti. VLIKo veikla ir darbai yra 
mums daugiau ar mažiau žinomi. 
Štai jų keletas:

1. Kalba mūsų Tėvynės vardu 
laisvajame pasaulyje. Kelia Lietu
vos Laisvės reikalą, demaskuoja 
priešo piktus kėslus ir pinkles, ku
riomis nori mūsų Tautos Laisvę 
amžinai palaidoti.

2. Leidžia septyniomis kalbomis 
ELTOS biuletenius, kuriais infor
muoja laisvojo pasaulio spaudą ir
žinių agentūras.

3. Išlaiko 4 lietuviškas radijo
11378

Visi Tautos Fondo rėmėjai gauna
L. A. meras S. Yorty perkirpdamas kaspiną atidaro Pavergtų Tautų Sa
vaitės antikomunistinę parodą miesto rotundoje. Iš kairės: Metkovich
(serbas), meras Yorty, dr. A. Klejnot (lenkas), Mrs. Rumenski (rumune), 
A. Skirius, tarybos narys Stevenson, komiteto pirm. B. Nurmsen (estas), 
ir komiteto sekr. N. Medvid (ukrairijetis).

Lietuvių parodos lenta L. A. miesto rotušės rotundoje buvo išstatyta visą 
savaitę ir aplankė tūkstančiai amerikiečių. Prie lentos stovi: Pavergtų 
Tautų Komiteto sekr. ir Savaitės vedėjas Niek MedvSd (ukrainietis) ir 
L. A. miesto tarybos narys, artimas pav. tautų draugas Arthur Snyder.

programas, iš kurių paskutinioji, 
Filipinuose, pradėjo veikti š. m.
1 epos mėn., taigi, ją gali girdėti ir

rėmėjo ženklą.
TAUTOS FONDO
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mūsų broliai Sibire.
4. Renka Lietuvių Tautos genoci

do istorinę medžiagą, kur atsklei
džiamas Molotovo - Ribbentropo 
suokalbis prieš Lietuvos ir kitų tau- 
tų laisvę. Visa tai artimoje ateityje 
bus atspausta ir paskleista po visą 
laisvąjį pasaulį.

Pati VLIKo valdyba dirba be 
atlyginimo, tačiau visi minėti įsi
pareigojimai yra surišti su išlaido
mis. VLIKas aukoja darbą, o mes 
jį remkime savo piniginėmis auko
mis. Tautos Fondas telkia lėšas 
VLIKo veiklai, ir kiek jis surenka 
aukų, tiek VLIKas bus pajėgus tęsti 
Tėvynės Laisvės kovą.

Šiais, 50-siais rezistencijos prieš 
okupantą metais, su Rugsėjo 8-tąja 
Tautos Fondas skelbia naują pinigi
nį vajų. Te nelieka nė vieno lais
vajame pasaulyje lietuvio, kuris sa
vo pinigine auka neprisidėtų prie 
mūsų Tėvynės vergijos pančių nai
kinimo. Tai mūsų kiekvieno tautinė 
ir garbės pareiga. Tai darbas Lais
vės Rytojui. Nelaukime atskiro pa
raginimo ar kvietimo. Jei norime 
būti verti savo brolių, atiduokime 
savo dalį Tėvynei — siųskime au
ką Tautos Fondui šiuo adresu:

Lithuanian National Fund,
64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y.

Pavergtų Tautų Savaitės proga vizito metu L A. miesto vadovybei!: N. 
Medvid, Savaitės programos vedėjas, miesto tarybos narys Stevenson ir 
ALTo sekr. V. Mažeikienė.

Pavergtę Tautę Savaitė
Pavergtų Tautų Savaitė praėjo 

Los Angelėse gerai suorganizuota; 
tai nuopelnas Pavergtų Tautų Ko
miteto, kuriam šiemet vadovauja 
sumanus estas Bernard Nurmsen, 
o sekretoriauja labai energingas 
ukrainietis Niek Medvid. Į šį ko
mitetą ALTo atstovais įeina ir lie
tuviai — Antanas Skirius, Alfonsas 
Telyčėnas ir Bronius Stančikas, — 
kurie daug prisidėjo sudarant Pa
vergtų Tautų Savaitės programą, o 
ypatingai daug pasidarbavo paruo
šiant Pavergtų Tautų įvykusiai pa
rodai lietuvių informacinę antiko
munistinę lentą.

Parodą atidarė pats miesto bur
mistras S. Yorty, dalyvaujant aukš
tiems miesto pareigūnams bei tele

vizijos stočių atstovams.
Tą patį vakarą (liepos 14 d.) pa

roda bei atidarymo iškilmės buvo 
rodomos per televiziją. Tai nuopel
nas didelio pabaltiečių draugo, te
levizijos žinių komentatoriaus ir ve
dėjo George Putnam.

Reikia konstatuoti, kad paroda 
sudarė amerikiečių visuomenėje tam 
tikrą antikomunistinę nuotaiką. Gal 
ne vienam jau ir paraudusiam at
sivėrė akys, pamačius komunistų 
pasigrobtose tautose vykdomą taut- 
žudystę.

ALTo Los Angeles skyrius dėko
ja dailininkui S. Raubertui ir p. Ka- 
rolei Bichnievičienei, įdėjusiems ne
mažai darbo padedant paruošti pa
rodai lentą. Daug iliustracinės me
džiagos gauta iš “Lietuvių Dienų” 
leidyklos. Sekretorė
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENA
Jau įėjo į tradiciją kasmet rudenį rengti “Kalifornijos Lietuvių 

Dieną". Anksčiau ją rengdavo Los Angeles LB apylinkė, dabar jos 
rengimu rūpinasi Vakarų apygarda ir kelios benduomenės — Los 
Angeles ir Santa Monikos. Iš siaurų vienos apylinkės rėmų išėjusi, 
Kalifornijos Lietuvių Diena iš tikrųjų turėtų apimti visus Kaliforni
jos lietuvius — nuo San Diego iki San Francisco. Jeigu pernai į tos 
Dienos parengimą galėjo atvykti Kanados Vancouverio atstovai, ko
dėl bent su keliais atstovais šiemet negalėtų čia pasirodyti Kalifoni- 
jos bendruomenių apylinkės, kad ir iš toliau negu Santa Barbara? 
Reikia, kad Kalifornijos Lietuvių Diena būtų Kalifornijos ne vien 
iš vardo, bet ir dalyviais bei programos atlikėjais. Tam laiko dar yra.

Dienos data: rugsėjo 27 diena. Vieta: Marshall High School au
ditorija ir Šv. Kazimiero parapijos salė. Meninėje programoje — įžy
miausias mūsų solistas tenoras, svečias iš Čikagos Stasys BARAS. 
Taip pat rengiama dailės paroda, kurios dalyviu pakviestas dailinin
kas Alfonsas DOC1US (iš Kanados), puikiai iliustravęs mūsų poeto 
rinktinę poezijos knygą “Poezijos pilnatis". Šalia svečių dalyvaus ir 
vietos jaunųjų talentų.

Smulkesnę programa visuomenei paskelbs rengimo komitetas. O 
mūsų pareiga dalyvauti visose programos dalyse ir padaryti, kad 
toji diena tikrai būtų Kalifornijos lietuvių diena.

SUVAŽIAVIMAI IR ATSTOVAVIMAI
Chcaga ne veltui vadinama pasaulio lietuvių sostine — čia šaukia

mi kongresai, suvažiavimai, šventės. Štai, trumpu laiku Čikagoje net 
du suvažiavimai — Lietuvos Vyčių ir Ateitininkų. Vyčių suvažiavime 
rugp. 20-23 denomis iš mūsų kolonijos buvo nuvykę oficialūs atsto
vai. Gaila, kad jaunimas dėl brangios kelionės ne tik čia negalėjo 
nuvykti, bet ir kitan suvažiaviman negalės. Panašiai bus ir su Bend
ruomenės atstovų dalyvavimu tarybos posėdžiuose — esi išrinktas, 
važiuok už savo pinigus, o jei negali, ne mūsų bėda. O iš tikrųjų 
mes, toliau nuo centro gyvenantieji savo atstovų pasiutimui turėtume 
pampinti lėšų. Kaip tai padaryti, tai jau pačių organizacijų reikalas: 
jos, norėdamos, kad būtų atstovaujamos, turėtų sudaryti atstovų ke
lionių fondus iš parengimų, aukų ir kitais būdais.

VERGIŠKAS PATAIKAVIMAS
Šią vasarą JAV-se gatsroliavo sovietinis Moisiejevo baletas, pa

kviestas menadžerio Fluroko. Anksčiau Moisiejevo-Huroko spektak
lius žydai plūste užplūsdavo, ovacijas jiems keldavo. Dabar — kiti 
laikai: tų pačių organizuoti spektakliai žydų (ir krikščionių) drau
gijų buvo piketuoti. O Ckagoje kažkas net bomba iš balkono į par
terį metė. Žydai protestuoja prieš žydus! Kodėl? Kokia priežastis? 
Dėlto, kad sovietuose paskutiniu metu pasireiškė anti-izraeliška po
litika. Įsidėmėkite: ne anti-žydiška, bet anti-izraeliška. Čia reikia 
priskirti ir Sovetų ginklų paramą arabų kraštams. Sovietų žydai spau
doje pasisakė, kad jų niekas nespaudžia, nepersekioja; kad jie kartu 
su sovietų valdžia eina ne prieš “gerus" žydus Izraelyje, bet tik prieš 
imperialistams parsidavusius. Susidarė tokia pat padėtis, kaip mūsų 
ir sovietų pavergtų lietuvių. Sovietams parsidavę lietuviai puola irgi 
ne “gerus" lietuvius (bimbininkus, mizarininkus, palankius komu
nistams), bet imperialistiškai fašistiškus nuo liaudies teismo pabėgu
sius nacinius lietuvus. Žydai Moisiejevo-Huroko (žydų) organizuo
tus parengimus boikotuoja, o mes lietuviškų “moisiejevų" koncertus 
lankom ir dar pykstam ant kitų, kodėl jie nelanko! Kur logika? Jei 
dažnai mėgstame sakyti, kad mums reikia iš žydų pasimokyti kovin
gumo, solidarumo, savo reikalų gynimo, kodėl dabar negalėtume 
iš žydų pasimokyti, kaip elgtis su lietuviškais moisiejevais ir buro
kais! To reikalauja tautinė ambicija ir pareiga tėvynei.

Kai jau pradėjo mūsų kolonijos 
žurnalistai propagandinėje spaudoj 
spaudoj rašyti apie Daunoro kon
certą, įvykusį Los Angelyje 1970 
m. balandžio 4 d., reikia pasakyti 
ir stebėtojų įspūdį.

Šis koncertas buvo suplanuotas 
staiga, Komitetas sulipdytas telefo
nais. Solistą atvežė automobiliu iš 
Chicagos koks tai Vėpštas, lydimas 
Bylaitienės, ir jį apgyvendino pas 
Valeriją Barmienę. Komiteto posė
džiai vyko pas E. Kulikauską, Eue- 
na ParK. Mat, ponia Kulikauskiene 
jva Kviklytė, o Daunoras Chicagoj 
ir čia gyvenančioms Kvikly tems 
yra dėde. Rezervacijoms į koncer
tą ouvo nurodyti telefonai: E. Kuli
kausko, G. Gustaitės ir E. Janulai-

departamentas pripažintų Lietuvos 
neteisėtą užgrobimą.

Mes Los Angeles lietuviai prieš 
paremiant tokius koncertus turėtu
me rimtai pagalvoti — kas mums 
svarbiau, kelios dainininko lietuviš
kos dainelės, ar mūsų sesių, brolių, 
tėvelių išlaisvinimo klausimas.

Nebuvęs

MES IR PARENGIMAI
Baigiasi vasara. O kartu su ja 

ir atostogų laikas. Grįžtame pkic 
kasdienių darbų, mokslo ir pareigų. 
Vasarą mažiau buvo parengimų, tu
rėjome lyg ir atostogas nuo visuo- 
niškų darbų.

čio. Salę rezervavo A. Žemaitaitis. 
Komitetą organizavo telefonais, čia 
daugiausiai pasidarbavo Bronio Rai 
los žmona. Bilietus stropiausiai pla
tino, net važiuodami iš namo į na
mą... V. Barmienė, Ona Deveikie
nė, profesorė Elena Tumienė ir vy
ras Hermanas Tumas, O. Mikuckie
nė, G. Kulikauskienė, B. ir D. Rai
los, Vladas Raila, Kostas Uknežis, 
M. Gimbutienė, K. Vidžiūnienė, T. 
Mickevičienė, Valaičiai, Algis Že
maitaitis. Niekur nepastebėjome,/ bendras visų pastangas Lietuvos 
kad jiems būtų viešai padėkota oNepriklausomybei siekti, ką apie 
juk jie taip stropiai nepasidarbavo'$tai svetimieji girdėtų ir žinotų?
nė vieno mūsų didžiųjų solistų kon-.Į^ Todėl reikia vertinti tas įvairias 
certams! (^pastangas burti mus visus draugėn.

Prieš tokius “kultūrinio bendra-ujTai nėra lengva pasiekti, nes daug 
darbiavimo” koncertus atskiru at-T/
sišaukimu pasisakė ALTo, VLIKo f7™ pesimizmo ne tik pas mus, bet 
ir Bendruomenės atstovai, t____
nutarė nepiketuoti, nes tie piketavi- 
mai dabar yra įgrisę ir perdaug šab-^ 
loniški. i • > \

■ *
Koncertas vyko nepaprastose są

lygose — nes rengėjai užsakė du 
valdžios policininkus, kurie ištuš-6į 
tindavo įeinantiems foto aparatus, 
neleido aplink niekam vaikščioti, o • 
K. Galiūnui, kuris nešė solistui do- 
vaną — parkerį, įsakė išardyti po- 
kelį r parašyti, kad jie matytų, kad Visuomeniškų darbininkų eilės 
čia tikrai yra parkeris. Taigi, kon-^7’s retėja, valdyboms sudaryti 
certas vyko, kaip sovietuose, poli
cinėje globoje, ko pas mus dar nėra 
buvę. Po koncerto Los Angeles ’■ hems krauna ir tuos plaka... 
spauda nė vienu žodžiu apie tą 
“svarbų koncertą” nerašė, taigi vi
sai klaidingai vėliausiame Vilniuje 
leidžiamame “Gimtajame krašte”, 4 
liepos 2 d., sako “entuziastingus 
amerikiečių atsiliepimus didžiojoje 
spaudoje". — Taip pat didžiuojas 
beveik pripildę salę — kai visi da
lyviai buvo suskaityti, nėra ko di
džiuotis, nes tebuvo tik keletas virš 
200 asmenų, ir tai dauguma senių 
Amerikos “pažangiųjų”. Bet tas da
lyvių skaičius Sovietų ponams ne
svarbu, jiems svarbiausia išeivijos 
lietuvius sukiršinti ir susilpninti Lie
tuvos laisvinimo darbą, kad patys 
lietuviai jau pripažintų Lietuvos ne
teisėtą pavergimą, o vėliau tai pa
rodytų JAV valdžiai, kad ir valsty-

Gal ir gerai tokias pertraukas 
turėti — žmogus kiek pasilsi, pasi
žiūri iš arčiau ir toliau ir padairai 
kai kurias išvadas. Gali pagalvoti 
ir pajausti: o kaip būtų, jei nebūtų 
progų susitikti, nebūtų tų parengi
mų ar suėjimų? Tada, turbūt, net 
nežinotume, kaip kas gyvena, kas 
gero ar blogo girdėti, neatsirastų 
naujų draugų, seni užsimirštų, pa
siliktume kas sau, kad ir arti gy
vendami. O ką jau besakyti apie

'kartų mūsų viltys neišsipildo, daug

tačiau ?'ir visame krašte, mūsų vienybė kar
tais susidrumsčia ir akylumas pa
šlyja. -

Dažnai tik keli asmenys pakelia 
visą darbo naštą ir nieko nedirban
čiųjų kritiką, bet kilnūs tikslai su
keikia jėgų ir energijos rengti kon
certus, vaidinimus, piknikus ir kitus 
parengimus. Ir tikslas tik tada bus 
atsiektas, jeigu mes — visuomenė 

1— juos paremsime.

trūksta žmonių, niekas nebeturi lai
ko... Tik tie, kurie dar “veža",

Bendri tikslai turi jungti visus, 
nėra reikalo visur skirstytis grupė
mis ar vietovėmis. Ar gyventum 
Los Angeles, Long Beach, Santa 
Monikoje ar Burbanke, ar dar kur 
toliau, vieni pas kitus atvykime, 
kartu dalyvaukime, mūsų nėra 
daug, — pasidalinę nepajėgsime 
nieko didesnio, geresnio padaryti.

Jeigu nustosime darbuotis, tai 
pamažu atprasime ir užmiršime sa
vo pareigas ir prasmę dėl ko čia 
esame. Tapsime vieniši, be jokių 
siekimų, idėjų, pavargę be darbo, 
niekam nežinomi ir naudingi tik 
paviršutiniškai sau. O iš savęs ko
kia ten nauda ar džiaugsmas, jeigu 
gyvensi pats užsimiršęs ir kitų už
mirštas. A. D.
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NUO "BANDITŲ" IKI SOLISTŲ
Paskutiniais mėnesiais spaudoje, ra
dijo bangomis ir privačiuose pasi
kalbėjimuose buvo dažnai užtinka
ma tema: Bendlravimas su iš Tėvy
nės atvykusiais lietuviais. Tai be ga
lo opus ir Įdomus klausimas. Buvo 
Įvairiaip pasisakyta ir prirašyta. Te
būnie leista man ifgi pasisakyti tuo 
reikalu.

Iki šių metų pradžios, kad ir pa
sitaikydavo vienas kitas mažesnis 
nesutarimas lietuviu visuomenės 
veikloje, tačiau prie didesnio su
sikirtimo nebuvo prieita. Džiaugė
mės parapijos neprastu augimu, šeš
tadieninių mokyklų tobulėjimu, šo
kių ansambliais, skautų ir ateitinin
kų stovyklomis, Įvairių organizaci
jų veikla, minėjimais ir padengi
mais.

Bet štai iš Lietuvos atvyko solis
tas, ir vieninga kolonija suskilo. 
Paplito anoniminiai laiškai, ižei- 
džiantieji vienus bei kitus visuome
nės veikėjus. Kaip anais, Kristui 
žemėje gyvenant, laikais, iš pasi
rinktų 12 apaštalų atsirado vienas 
išdavikas Judas, taip ir šiais laikais 
kelių milijonų tautoje atsirado gal 
keli tūkstančiai Judų, kurie už do
leri ar rubli klusniai vykdo tautos 
pavergėjo Įsakymus, kad mus vie
nus su kitais supykintų, suskaldytų 
ir padarytų mus neveiksmingais pa
vergtos tautos laisvės kovoje. Ir šis 
tikslas dalinai atsiektas. Mūsų tar
pe atsirado skilimas hr savotiškas 
nepasitikėjimas. Ar taip turi ir lik
ti? Ne! Ir dar kartą ne! Į mūsų tar
pą turi grįžti vienybė, susiklausi- 
mas ir darnus darbas lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos išlaisvinimo rei
kaluose.

Man kilo mintis parašyti ši 
straipsnį, stebint paskutinį pasiseku
sį pastatymą “Kartą gintaro pa
krantėj’. Žiūrint i tą didžiulę sceną, 
talpinusią apie 40 žmonių ir matant 
dainuojanti ir šokanti jaunimą bei 
vyresniuosius, pasidarė džiaugsmin
gai graudu. Kiek tai darbo, energi
jos ir poilsio valandų įdėta, kad 
mus, žiūrovus, maloniai nuteiktu ir 
nukeltų i gimtosios Tėvynės pajūri. 
Kas galėtų išdrįsti pasakyti ,kad bet 
kuris iš jų vra komunistas, tautos 
išdavikas? Kad ju yra, aš žinau ir 
sutinku, tačiau ne mūsų tarpe. Ne
vadinkime viens kito tuo keiksma
žodžiu — komunistas. Juk ne ta^ 
išbėgome iš degančios Lietuvos, kad 
čia taptume Judais ir išdavinėtame 
savo kenčiančią tauta. Anas Juda’ 
išdavęs Kristų mirčiai, pats eėd'n 
nusižudė, tačiau mūsų tautos JiidV 
dar viešpatauja Lietuvoje. Bet rr’l 
ir jie viena diena atsivers ir pama
tys savo begalines klaidas ir žiau
rus darbus.

Mes visi vienaip ar kitaip nėr*™ 
venome tai. kas ivvkn 
praeitvie. Jvvko didelė klaida. N*- 
bandykime ieškoti kalt’mnku ne
vienoje pusėje. Anot Vliko pirm, 
dr. Valiūno, nepraraskime gaivu «r 
likime vieningi. Todėl siūlau viską 
užmiršti iir vėl bed romi s jėgomis 

stokime Į mūsų jaunimo auklėjimo 
ir Lietuvos laisvinimo darbą. Atei
tyje būkime atsargūs tiems veiks
mams, kurie galėtų mus vėl pasta
tyti Į priešingybes.

Prašau kantrybės. Noriu papasa
koti savo Įspūdžius, patirtus susiti
kus ir išsikalbėjus su atvykusiais iš 
Lietuvos. O jų buvo nemažai, todėl 
išvada gali būti teisinga. Kalbėjomės 
Įvairiomis temomis, tačiau man la
biausiai rūpėjo partizaninės kovos 
ir masiniai žmonių trėmimai. Be
veik visi, matyt, pagal gautas in
strukcijas, teigė, kad jūs čia juos 
vadinate partizanais, bet mes tiesiog 
banditais. Aš prašydavau tam bai
siam kaltinimui duoti pateisinimą. 
Jie nuirodydavo, lyg susitarę, kad 
partizanai buvo labai žiaurūs ir yra 
išžudę kelias šeimas bei pavienius 
asmenis jų gyvenamoje apylinkėje. 
Vėl paklausdavau, tai už ką juos iš
žudė? Ar jie ką nors blogo padarė 
kaimynams bei partizanams? Atsa
kymai buvo: “Išdavė komunistams 
savo kaimynus, kad bendrauja su 
partizanais. To pasėkoje rusai juos 
gyvus sudegino, sušaudė arba i Si
birą išvežė.’ Po tokio paaiškinimo 
aš jiems atsakydavau: Ar galima va
dinti partizanus banditais, jei jie 
gynė savo tėvus ir tautiečius nuo 
tikrų banditų rusų komunistu. v:- 
sos tautos ir valstybės pavergėjo? 
Ar kas nors kultūringame pasauly
je vadina banditu tą, kuris savo na
muose ginasi nuo užpuoliko, atėju
sio ji apvogti, išniekinti ir nužudyti? 
Ką reiškia vienos ar keliolikos iš
davikiškų šeimų sunaikinimas, pa
lyginus su šimtais tūkstančiais iš
vežtų j tolima Sibirą vergų darbams, 
žiauriai kančiai ir mirčiai? Didžiau
sias pasaulyje banditas yra raudo
nasis rusas.”

Po tokių mano pastabų daugiau 
partizanu banditais nevadino, bent 
mano akivaizdoje.

Į mano klausima, kaip galima bū
tų palyginti pirmosios rusu okupa
cijos trėmimus, kuriuos mes patys 
matėm ir išgyvenom, su antrosios. 
Atsakymai buvo irgi beveik vieno
di. Jei pirmasis trėmimas buvo bai
sus. tai antrosios okupacijos metu 
Įvykdyti keli trėmimai buvo tiesiog 
neapsakomai baisūs ir žiaurūs. 
Daugybė žmoni1.] buvo sušaudyti 
vietoje, bandę pasislėpti arba pa
bėgti. O išvežtųjų i “laimės šalį” 
gyvenimas kelia pasibaisėjimu.

Vienas iš jų papasakojo tokį atsi
tikima. Viena sena motina ir jos 
duktė už tautai “didžius nusikalti
mus” buvo nubaustos ir išvežtos 
Sibirą 10-čiai metu. Po kiek laik< 
motina ėmė maldauti dukters, kac 
jos bėgtų iš ten, nes ji jaučianti mir
tį. o numirti norėtu Lietuvoje ir 
būti palaidota savos tėvynės žemei. 
Bet kaip pabėgti? Pagaliau duktė 
rvžtasi rizikingam žygiui. Po di
džiausių vargų jos atsiranda Kaune 
pas savo gimines. Be galo išsigąsta 
giminės, susilaukusios nelegaliu 
“viešnių”. Jos niekur iš namu neina v

Naujoji Lietuvių Namų (Lithuanian Community Center, Inc.) valdyba. 
Iš kairės: i'žd. A. Skirius, pirm. B. Stančikas, vicep. K. PAšmantas, sekr, 
A. Telyčėnas, vcp. V. Lembertas, ūkio reik. ved. J. Žukas, viep. A, Sajus,

ir niekam nesirodo. Dievas išklauso 
senos ir nelaimingos motinos maldų, 
ir ji po kiek laiko miršta. Dabar 
vėl naujas lūpesūs giminėms ir 
dukrai: kur ją palaidoti? Pagaliau 
randama išeitis — atplėšė kambario 
grindis, iškasė žemėje duobę ir su
vyniojo benamę senutę motiną į 
drobulę, palaidojo, nors ir ne ka
pinėse, bet vis dėlto Lietuvos že
melėje. Motinos noras išpildytas. 
Duktė prisistato policijai ir pasako: 
“Aš su mama buvome tada ir tada 
išvežtos Į Sibirą. Klausydama moti
nos maldavimiĮ sugrąžinti ją į Lie
tuvą, kad ji čia galėt numirti, Įvyk
džiau. Motina mirė ir palaidota, 
bet kur, nors mane užmuškite, ne
pasakysiu. Ką norite, darykite su 
manimi.”

Šios liūdnos istorijos pasakoto
jas nutilo ir susijaudinęs gailiai žiū
rėjo i mane. Aš paklausiau, koks 
likimas šios nelaimingos dukters? 
Atsakė: “Gavo papildomai 10 me
tų bausmę”.

Manau, kad iš tų atpasakotų is
torijų galima padaryti liūdną išvadą 
— koks baisus, žiaurus ir netikras 
gyvenimas pavergtoje Lietuvoje ir 
tremtyje. Ir štai koki gyvenimą ko
munizmas perša mums ir laisvai 

ROQUE & MARK CO.
ALBINAS MARKEVIČIUS — HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

REAL ESTATE — INSURANCE — TAX SERVICE
1002 Santa Monica Bouleverd Santa Monica, California

Phone: 828-7525

ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd., Glendale. Ca. 91204

Telefonas: 246-1717
.Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

® Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams iir šeimyniškiems pobūviams.

siunčia siuntinius Į Lietuva iš atneštu prekių ir parinktu iu ištaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

Labiausiai prityrę'’ siuntimo srityje
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j 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. 
ft# ★■fr’fe’ •k'k'fę-k -ir 'k-kir 4-
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Amerikai per kultūrini bendravimą. 
Turime gerai žinoti, kad komuniz
mo propagandai turi tarnauti moks
las, sportas ir bet koks menas. Mo
kėkime atskirti grūdus nuo šiukš
lių ir greit nepasiduokime įvairioms 
pagundoms, kad ir daina prisiden
gusioms!

Žuvę ir išniekinti partizanai bei 
šimtai ir tūkstančiai išvežtųjų ir jų 
kančios tesuteikia mums ištvermės 
ir jėgų neprarasti kovos dvasios su 
pavergėju. Kiekvienas doras lietu
vis yra mums brolis, tačiau tautos 
Judams ir pavergėjams nuolaidų ne
gali būti.

Komunistinis okupantas patiki
mesnius su geru užstatu —- vyras, 
žmona, vaikai, — išleidžia pasižval
gyti po Ameriką ir pavaryti jiems 
naudingos propagandos. Jie gali vi
sur važinėti ir laisvai kalbėti, kas 
gera ir naudinga ruskiui. Tikros 
tiesos sakyti vengia, nes grįžę turės 
duoti ataskaitą. Juos varžo okupan
tas, bet ne mes. Tuo tarpu mes 
gauname teisę Įvažiuoti tik 5 die
noms ir tik į Vilnių Tik išimtinu 
atveju, už kažkokius nuopelnus, 
ilgiau.

Susimąstykime ir rimtas išvadas 
padarykime. P. V.



IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
Lietuvos Vyčių nauja valdyba

Rugp. 13 d. įvykusiame Lie
tuvos Vyčių 133 kuopos susirinki
me buvo išrinkta nauja valdybą, ku
rią sudaro: Rimas Gajauskas — 
pirmininkas, Joane Lubin — vicep., 
Gabija Bonataitė —• ižd., Karolė 
Bichnevičienė — sekr., dvasios va
das — kun. R. Kasponis.

Sekantis susirinkimas numatytas 
sušaukti spalio 4 d. žinomo spor
tininko Prano Lubino rezidencijoje. 
Kviečiame dalyvauti, kurie norėtų 
stoti į L. Vyčius.

Ateitininkų stovykla
Šiais metais Los Angeles ateiti

ninkai nuvyko atostogauti prie jū
ros, į Goleta miestelį (5 mylios nuo 
Santa Barbaros).

Stovykla vyko nuo rugp. 16 iki 
23 d. Dalyvavo 28 asmenys.

Stovyklai vadovavo studentai Al
gis Puteris, iš Toronto, Rimas Ju- 
zaitis iš Philadelphijos, Pa., Daina 
Kojelytė, iš Los Angeles, ir kun. 
Romanas Kasponis, Šv. Kazimiero 
parap. asistentas, kuopos dvasios 
vadas. Šeimininkės buvo — Irena 
Raulinaitienė ir Žmuidzinienė.

— Lietuvių Protestantų Sąjungos 
rengta iškyla p.p. Aukštkalnių so
dyboje liepos m. 19 d. praėjo la
bai jaukioje nuotaikoje. Dalyvavo 
virš šimto senų pažįstamų ir vėl at
naujino prigesusias pažintis, ir dai
nų sutartinėm skambant, besivai- 
šindami skoningai pagamintais už
kandžiais, praleido keletą malonių 
valandų gražioje aplinkoje.

Bus įdomus, originalus koncertas
— Lapkričio mėn. 14 d. Imma

culate Heart College auditorijoj, 
2021 N. Western Ave., Hollywood, 
įvyks Balfo rengiamas Simfoninio 
Orange county ir Long Beach Dak
tarų koncertas. Dalyvaus ir vietos 
meninių jėgų.

Tai bus pirmas toks koncertas 
mūsų kolonijoj, todėl prašome visų 
šį vakarą rezervuotis Balfui ir at
likti du gerus darbus: duoti sau dva
sinio peno ir padėti varge esančiam 
savo tautiečiui.

Vėliau bus pranešta smulkesnė 
koncerto programa.

Balfo valdyba

Pavergtų Tautų Komitetas

Los Angelėse

Rugpiūčio 27 d. įvykusiame Pa
vergtų Tautų Komiteto posėdyje 
buvo išdiskutuota praėjusios Pa
vergtų Tautų Savaitės minėjimo 
parengimai. Vieni jų buvo labai 
sėkmingi, kiti negana gausūs daly
viais. Miesto rotušėje rengtoje 
prieškomunistinėje parodoje lietu
viai laimėjo pirmą vietą, sugebėta 
parodyti tai, ko siekiama pavergtų 
tautų savaitės minėjimo mintim: pa
rodyta, ko Lietuva buvo pasiekusi 
per nepriklausomą gyvenimą, kaip 
ji buvo neteisėtai Sovietų užgrobta 
ir kokios dabar daromos pastangos 
laisvajame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių ją išlaisvinti iš Sovietų jun
go. Kitos tautos tos minties nepra
vedė — vienos jų parodė savo is
toriją, kitos — liaudies meną ir pn.

Taip pat buvo šiame susirinkime 
svarstomos veikimo gairės. Numa
tyta lapkričio alr gruodžio mėn. pa
daryti pagerbimo banketą merui S. 
Yorty ir G. Putnamui ir įteikti 
jiems Pavergtų Tautų medalius. 
Banketo reikalams tvarkyti pakvies
tas A. Kalm (estas) ir Medvid (uk
rainietis)

Taip pat numatyta įsteigti Pa
vergtų Tautų Forumą (Captive Na
tions Forum), panašų, kaip kad vei
kia Town Hall Forum. Organizuoti 
pakviestas A. Kalm ir po vieną as
menį iŠ kiekv. pavargtos tautos.

Pavergtų Tautų Komitetui Los 
Angeles mieste (Committee for Li
beration of Enslaved Nations) sėk
mingai vadovauja estas Bernard 
Nurmsen. (Sk.)

JUNGTINIŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Jungtinės Tautos (United Na

tions) šiemet švenčia 25 metų su
kaktį. Ši sukaktis ir Los Angelėse 
buvo atžmyėta masiniu susirinkimu 
Universal Studijų patalpose liepos 
11 d. Kalbėtojais buvo kino artis
tai, kurie atėję į sceną užpūtė po 
vieną žvakutę nuo gimtadienio mil
žiniško pyrago ir pasakė po trumpą 
kalbą.

Pažymėtina, kad tarp tautų vėlia
vų išstatyti buvo paprašyta ir Lie
tuvos, Estijos bei Latvijos vėliavos.

Santa Monikos Lietuviu šeštadieni
nė mokykla baigė šeštuosius Litu
anistikos mokslo metus

1970 mokslo metų pabaiga pa
žymėjo jau šeštus metus S. M. Li
tuanistinės mokyklos veiklos. Mo
kyklos vedėjos pareigas ėjo p. L. 
Graužinienė, mokytojais buvo: kun. 
dr. A. Olšauskas, V. Pinkas ir p. L. 
Graužinytė. Tėvų komitetas, baigęs 
savo kadenciją, išreiškia nuoširdžią 
padėką mokyklos vedėjai, mokyto
jams, tėvams ir rėmėjams už įdėtą 
darbą, pasiaukojimą, moralinę ir 
materialinę pakamą, bandant išlai
kyti lietuvybės dvasią mūsų jauni
me.

1969-70 m. m. finansinis stovis 
buvo toks:

Pajamos, susidedančios iš tėvų 
metinio mokesčio po $30.00; $200 
— Santa Monikos A. L. klubo .au
ka; $20.00 — Liet. Kredito koop., 
Glendale, aukos ir smulkesnės pa
jamos, viso metams — $611,75.

Išlaidos, deja, peraugo pajamas, 
viso — $718.56. Tad mokyklos iž
das turėjo $106.81 nuostolio. Bet 
kadangi iš 1968-69 m. m. buvo li
kę $340.20, tai 1970 m. balansas 
yra $233.32.

Iki šiol už klases, kurias mokyk
la gaudavo iš S. M. Lincoln Junior 
H. S. šeštadieniais gaudavo nemo
kamai. Šie metai buvę paskutiniai; 
ateinančiais metais reiksią už klases 
mokėti (o tai vėl padidins lit. mo
kyklos išlaidas). Tėvų komitetas ir 
kreipiasi į visus tėvus ir rėmėjus 
padėti mokyklos finansiniuose rei
kaluose. — 1970-71 m. metai 
prasideda rugs. 19 d. buvusiose pa
talpose. Pamokų pirmą dieną nebus, 
bet vyks registracija ir susipažini
mas. Visi tėvai, mokytojai ir mo- 
mokyklos rėmėjai kviečiami gausiai 
rinktis rugs. 19 d. 9:30 vai. iryto 
ir dalyvauti svarbiame pasitarime.

Dėl smulkesnitį informaejų 
kreiptis į Tėvų komiteto narius as

ANNOUNCING OPENING

of ST. CASIMIR’S CONVALESCANi HOSPITAL

3002 Rowena Ave., Los Angeles, Calif.
Lithuanian spoken. — Title VI Compliance.

Pranešame, kad atidaroma Šv. Kazimiero senelių ligoninė, 3002 
Rowena Avenue, Los Angeles, Calif. — Čia patarnautojai, slaugės 

kalba lietuviškai.

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.

meniškai; Aldona Venckienė — 
395-0665; Antanas Šimonis — 
459-2677; Vitalis Lembertas — 
451-9029. (V.J.L.)

S. M. LIETUVIŲ KLUBAS

S. M. Amerikos Lietuvių Klubo 
visuotiname narių susirinkime kovo 
20 d. į klubo valdybą išrinkta šie 
nariai, kurie pareigomis pasiskirstė:

Alena Devenienė — pirmininkė; 
Albinas Markevičius — vicepirm., 
Emilis Sinkys — II vicepirm., J. 
Andrius — ižd., R. Aukštkalnytė— 
sekr., E. Gedgaudienė — prot. sek., 
Vitalis Lembertas — vald. narys.

Į klubo pagelbines komisijas iš
rinkti šie klubo nariai:

Revizijos komisija: dr. M. Deve- 
nis, prof, K. - Alminas, V. Plukas.

Narių verbavimo komisija: A. 
Daukantas, -V. Rees-Hriškevičius, 
A. Mikolajūnas.

Parengimų komisija: Danutė 
Lembertienė, A. Markevičius, Sta
sė Pautienienė, H. Paškevičius, A. 
Žemaitaitis.

S. M. A. Lietuvių Klubas pradės 
parengimų sezoną su Tradiciniu Ru
dens Balium ir tikisi plačios visuo
menės paramos. Rudens balius įvyks 
spalių mėn. 10 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakaro, gražioje Miramar viešbučio 
saicje, prie Ramiojo Vandenyno, 
danta Monikoje. Bus trumpa, bet 
linksma programa. Šokiams gros 
žymus Larry Larson orkestras. 
Bilietų kainos: $8.50 asmeniui; 
studentams — $6.50 — įskaitant 
vakarienę ir dovanų laimėjimus.

Lapkričio pradžioje, orui atvė
sus, norima suruošti Rudens pikni
ką su skaniais užkandžiais, S. Fer
nando slėnyje, malonių p. Aukšt
kalnių jaukioje sodyboje.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti 
S. Monikos L. Klubo parengimuose 
ir praleisti kartu keletą jaukių va
landų su lietuviais santamonikie- 
čiais. Valdyba

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p.p.; 'šešitad. 9:00 — 5:00 p.p. 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE



Lietuvi (e), neužmiršk, kad šių (1970) metų rugsėjo 27 d., sekmadienį, rengiama

tradicine Kalifornijos

LIETUVIU DIENA
PROGRAMA prasidės iš vakaro, šeštadienį, 7 vai. vak., 
dailininko ALFONSO DOCIAUS (iš Toronto) MENO 
PARODOS atidarymu Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Paroda bus galima lankyti ir sekmadienį visą dieną.

Sekmadienį, 1 vai. 30 min. p. p. Marshal School auditorijoj 

įvyks

KONCERTAS
Pagrindiniu atlikėju pakviestas atvyksta žymiausias lietuvis

solistas tenoras STASYS BARAS.
Jo gastrolės šiais metais Australijoj parodė, kad jis savo 
balsu sužavi ir angliškai kalbančią publiką — jo dalyvavi
mas Australijos meno festivaly buvo tikras lietuvio solisto 
triumfas.

RAIMONDA APEIKYTĖ, mūsų talentingoji pianistė, 
ne tik akomponuos solistui, bet ir paskambins solo.

BE TO, dar bus tautinių (vadovaujant O. Razutienei) ir 
stilizuotų šokių (vadovaujant R. Skiriūtei).

Iinilllllllllillllllllll!|llll!!lillll!illlliillira

Sekmadieni po pamaldų bus duodami ŠILTI PIETŪS, 

užkandžiai ir įvairūs gėrimai (kava, arbata, alus ir kt.).

Paskirkim tą sekmadienį ne tik pasidžiaugti meno 
švente, — daina, muzika, daile, — bet ir susitikti draugus ir 
pažįstamus ne tik iš Los Angeles, o ir iš San Diego, Long 
Beach, S. Francisco, Phoenix ir k. Vakarų Amerikos vietų.

SOLISTAS STASYS BARAS

Tad iki malonaus pasimatymo Kalifornijos Lietuvių Dienoje — rugsėjo 27 d., Los Angeles, California.

Lietuvių Bendruomenė



I I t T U V I U

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

žurnalo skaitytojų, rėmėjų ir bičiulių iš arti ir iš toli

$PIKNIKAS
šiemet įvyksta rugsėjo 13 dieną, sekmadienį, nuo 12 vai. 30 min. p. p. iki vakaro

Me CAMBRIDGE PARKE - 1515 N. Gl&noaks Blvd., Burbank, Calif.

Šiame parke rasite moderniškiausius sporto ir žaidimų įrengimus:
1. Teniso aikštę
2. Tinklinio aikštę (softball)
3. Pasagos (horseshoe) metimo aikštę
4. Stalo tenisų
5. Krepšinio aikštę

6. Vaikams žaidimų prietaisus
7. Šaudymo į taikinį salę
8. Gimnastikos prietaisus
9. Maudymosi baseinų
10. Šokiams salę ir daug kitų.

® Veiks bufetas '• Lietuviška muzika ® Dainos • Dovanų traukimas

You are cordially invited to attend

LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

ANNUAL PICNIC
which will take place

September 13, 1970, noon
McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd. Burbank 

Lithuanian Food & Refreshments will be served.

—A—

• Sports, Lithuanian folk music, dances and 
other entertainment,

• Everyone will have a chance to win 
Original Oil Painting, TV set, 

and many other prizes.
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Pašventinta lietuvių koplyčia Vatikano požemy

Liepos mėn. Vatikane pašventin
ta lietuvių koplyčia. Vatikano laik
raštis “L’Osservatore” koplyčiai pa
skyrė du puslapius: su straipsniu ir 
šešiomis nuotraukomis. Francesco 
Vacchini straipsnyje “Lietuvių ko
plyčia Vatikano požemy” aprašo 
koplyčios įrengimus, mini dail. V. 
K. Jonyno darbus ir pateikia šikil- 
mių eigą. Laikraštis per pusę pus
lapio įdėjo Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslą su parašu MATER 
MISERICORDIAE. Be to, pa
veikslus Rūpintojėlio, koplyčios 
bendrą vaizdą ir Jonyno skulptūrų: 
Vytauto su Jogaila, Mindaugo ir 
šv. Juozapato Kuncevičiaus bei šv. 
Kazimiero.

Kitoje spaudoje sakoma, kad iš
kilmėse dalyvavę apie 500 asmenų, 
daug atvykusių ekskursijomis iš 
JAV. Mišias koplyčioje atnašavo ir 
koplyčią pašventino pats popiežius 
Paulius VI. Iškilmėse, be kitų kar
dinolų, dalyvavo ir kard. Samore, 
buvęs šv. Sosto nunciatūros sekre
torius Lietuvoje 1932-38 m. Taip 
pat dalyvavo mūsų abu vyskupai 
— vysk. A. Deksnys ir vysk. V. 
Brizgys, šios koplyčios rengimo or
ganizatorius.

Prel. Mincevičius aiškino sve
čiams programos dalykus ir 
proga pasinaudomamas nevengė net 
politikos. Pvz., aiškindamas “Miki
tos” šokį (atliktą Vasario 16 gim
nazijos moksleivių grupės), kuriame 
keturi jaunuoliai, norėdami atkreip
ti merginos dėmesį, jos visai neten
ka, prel. Mincevičius šokį taip ko
mentavęs: “Panašiai įvyksta ir su 
kraštais, kurie pasiryžę per daug
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Iš laiškų redakcijai

Liepos 26, .1970

Didž. Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Nuolankiai prašau Tamstos, pa

skelbti Jūsų vedamajame, L. A. V. 
žurnale nesutrumpintą sekantį 
straipsnį.

The Writers’ Club “TROJAN” 
kuriame aš išrinktas pirmininku, 
klubo vardu parašome Amerikos 
Prezidentui ir United Nations Ge
neral Secretary U Thantui raštus 
dėl nepriklausomybes ir laisves at
statymo Pabaltijos Valstybėse, Lie
tuvoje, Latvijoje if Estijoje.

Iš United Nations General Sec
retary U Thanto ir iš Deparment 
of State U. S. A., gavome labai pa
lankiu raštu dėl Pabaltijos valsty
bių ir nuo Prezidento Nixon’o pia
no vardu laišką su padėka, kad rin
kimų laiku klube buvo įsteigta Nix- 
ono rinkimo i prezidentus branch 
office.

The Writers’ Club “TROJAN” 
gegužės mėnesi 1969 metais įsteigė 
fondą, kuris yra panaudotas morali
nei nemokamos literatūros platini
mui mokyklos ir universitetu stu
dentams.

apžioti...” Tai buvusi, anot Romos 
laikraščio “Lo Specchio”, užuomi
na apie Sovietų Sąjungą...

Bet Sovietų Sąjunga, atrodo, ne 
tik “apžiojo”, bet kai ką ir “nukan
do”. Šalia laikraščio “Roma”, Ne
apoly leidžiamas “Giornale di Ber
gamo” korespondecijoje iš Vatika
no pažymi koplyčios iškilmių šven
tinimo “šešėlį”: esą, “dėl nesupran
tamų priežasčių Vatikano įstaigos 
uždraudė koplyčioje atžymėti ko
munistų priespaudoje nukentėjusius 
lictuvius-kankinius”. Italų laikraštis 
sako, kad Vatikano laikysena lietu
vių išeivių tarpe palikusi “liūdną 
įspūdį”.

Vliko Radijo programa į Sibirą
— Nuo liepos mėn. Vliko pirm. 

K. Valiūno rūpesčiu buvo gauta 
per “Veritas” Manilos radijo stotį 
laikas lietuviškoms programoms Si
biro lietuviams.

Programos būna paruoštos JAV- 
se šios srities specialistų: R. Kezio, 
Juozo Stempužio, Petro Viščinio ir 
kitų, užrašomos į magnetinę juostą 
ir ten nusiunčiamos.

Vlikas ir jo radijo bei spaudos 
biuletenių leidimą finansuoja Tau
tos Fondas. Palaikymui Tautos Fon
do ir jo dairbų aukas siųsti: Lithu
anian National Fund (Tautos Fon
das), 64-14 56th Rd., Maspeth, N. 
Y. 11378.

Los Angelyje Tautos Fondą at
stovauja: J. Andrius, A. Devenienė 
ir A. Skirtus. Galima aukas T. Fon
dui įteikti per juos asmeniškai.

Iš tėvu ir studentu gauname daug 
padėkos laiškų. Taip pat klubas 
siųs i Vietnamą Amerikos kariams 
įvairias moralines knygas.

Netolimoje ateityje klubas turi 
projektą gaminti filmas ir per radio 
stotis duoti programą pavergtoms 
tautoms.

Dirbdamas Los Angeles City 
Board of Education, Architectural 
Design branch kaip master plot 
plan, gruodžio 22, 1960 metu 
Board of Education Suggestion ko
misijai įteikiau projektą, vaiku mo
raliniu filmu gaminimui, kuri pa
vadinau “BETTER MOVIES FOR 
SCHOOL CHILDREN,” and 
“PROJECT OF A MODERN 
SCHOOL WITH ATOMIC BOMB 
SHELTER.” This modern school 
has the connection with the morale 
of the students.

Po to buvau pakviestas stoti į 
turtingą fondą. “THE ACTORS’ 
FUND OF AMERICA.” Fondo 
tikslas, “Charity Ever finds in the 
Act Reward.”

Minėtame fonde, kuriame, gar
bingais nariais yra Kongfressmanų, 
senatorių ir kitu aukštų pareigūnų, 
garsus Hollywood’o aktriai ir rašy
tojai.

Gruodžio 30, 1969, buvau pa
kviestas i fondo būstinę, kur man 

iteikė diploma, kaip “THE HONO- 
RABLIE LIFE MEMBER” su tei
se kandidatuoti į Board of Direc
tors ir kitus fondo skyrių pareigū
nus.

May 6, 1970 gavau pakvietimą 
atvykti į fondo būstinę dėl nauju 
Board of Directors rinkimų.

Rinkimai įvyks šiais metais.
Su pagarba,

Juozas Truškauskat 
(Parašas)

Red. pastaba: Autoriui prašant 
rašyba, .netaisyta.

LANG BEACH, CALIF.

Mirė Vincentas Archis

Š. m. birželio 25 d. ligoninėje mi
rė Vincentas Archis-Arčekauskas. 
Buvo gimęs 1884 m. Bardauskų kai
me, Vilkaviškio vis. ir apskr., Lie
tuvoje. Jaunas būdamas pasireiškė 
veiklą prieš carą, žandarų buvo se
kamas, dėl to pabėgo į Ameriką. 
Apsigyvenęs Pensilvanijoje, gavo 
darbą savo srityje, kaip siuvėjas. 
Ilgą laiką gyveno Los Angeles mies
te, o paskui persikėlė į Long Beach, 
kur praleido pensininko dienas.

V. Archis buvo patriotas lietu
vis, tautinių pažiūrų. Darbavosi lie
tuvių tautinėse organizacijose, ren
kamas pirmininku, vicepirmininku 
ar iždininku. Paskutiniu metu buvo 
Long Beach Lietuvių Fondo vajaus 
komiteto pirmininku ir Lietuvių 
Klubo kasininku. L. Fondui yra pa
aukojęs $210; Los Angeles Tauti
niams Namams — $200, Kalif. Ra
dijo valandėlei $50.

Buvo nevedęs.

— Lietuvaitė viešnia iš Lenkijos, 
Suvalkų trikampio, arti Punsko, m., 
Marytė Staskeliūnaitė, gavus leidi
mą vienam su puse mėnesio atvykti 
i Ameriką, apsistojo pas Jurgį Mi- 
kalonį.

— Rugp. 8 d. Long Beach Lietu
vių Klubas surengė gegužinę po sto
gu (Morgan salėj). Parengimo pel
ną paskyrė Radijo valandėlei. At
silankė 61 asmuo ir 3 vaikai su tė
vais. Pelno gauta nedaug, tat ry
tojaus dieną klubo valdyba ir dir
busieji susirinko pirm. . Tamošaičio 
bute, suvalgė ir išgėrė likučius ir už 
tai iš viso sudarė 100 dol. pelno. 
(Be to, parengime p. Gedmintas au
kų lapu surinko $45.). Viskas ati
duota radijo valandėlei.

Programą gražiai atliko losange- 
liškiai D. Mackialienė, O. Deveikie
nė, A. Polikaitis ir Br. Seliukas. A- 
kordeonu pritarė VI. Gylys. Šo
kiams grojo orkestras, ved. St. Kal
vaičio. Parengimo vyriausia šeimi
ninkė buvo L. Tamošaitienė, jai 
talkininkavo klubo narės. Prie gėri
mų dirbo Br. Morkis. Loteriją tvar
kė M. ir S. Jasučiai. Bilietus parda
vinėjo Wallce ir D. Mekišius.

D .M.

GAUTA PAMINĖTI
Broniaus Budriūno mišriam cho

rui daina “Lietuvio giesmė’, premi
juota PLB valdybos tautinių gies
mių konkurse 1968 m. Išleido JAV 
LB Kultūros Fondas, — 7030 S. 
Rockwell St., Chicago, Ill. 60629. 
Kaina 50 et..

Tėvynės Sargas, No. 1 (31), skir
tas Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 
metų sukakties paminėjimui. TS lei
džia Liet. Krikščionių Demokratų 
Sąjunga, redaguoja dr. D. Jasaitis. 
Sukaktuvinis leidinys turi 210 psl., 
jo kaina $3.00. Administratorius J. 
Jačiukonis, 503 Euclid Ave., Brook
lyn, N. Y. 11208.

Turinyje randame daug vertingų 
straipsnių: Steigiamojo Seimo reikš
mė (A. J. Kasiulaitis), Steigiamasis 
Seimas susirenka (VI. Viliamas), 
Steigiamojo Seimo auksinė sukaktis 
(J. Kajeckas), Dr. J. K. Valiūno, 
Vliko pirm, pareiškimas, Prisime
nant Steigiamąjį Seimą (Vysk. V. 
Brizgys), Steigiamasis Seimas —ko
vų vainikas (Kazys Škirpa), Lietu
vių tautinę sąmonę ugdžiusi litera
tūra (P. Naujokaitis), Moterys Stei
giamajame Seime (O. L.), Steigia
masis Seimas ir Lietuvos tarptauti
nės problemos (V. Sidzikauskas). 
Koalicinės vyriausybės reikšmė ne
priklausomybės kovose (M. Macke
vičius), Steig. Seimas ir JAV lietu
viai (L. Šimutis), Lietuvos parla
mentarinė santvarka (J. B. Laučka). 
Steigiamasis Seimas ir jo dvi kon
stitucijos (K. Račkauskas), Alek- 
sandiras Stulginskis (D. Jasaitis) ir 
kt.

SCRIBA — SCRIBA — SCRIBA

Stop, Stop, Stop, Vladai, —
ne apie Los Angeles lietuvių ra

dijo programą rašai “Naujienų” 
rugp. 21 d. numeryje: “Paskutinį 
šeštadieni 8:15 atidžiai išklausiau 
visą programą, kuriai nieko nebūtų 
galima prikišti, išskyrus tai, kad 
programos vedėjas toms pareigoms 
visiškai netinka...”

Kaip V. Bakūnas galėjo išklausyti 
mūsų liet, radijo programą 8:15, 
kai toji programa vyksta šeštadienio 
12 valandą (vidudienį). Air galimas 
dalvkas, kad V. B. pagavo Bostono 
radijo programą?

Jei būtų tai mūsų programa, rei
kia pasakyti, kad lengva kritikuoti, 
bet sunku dirbti. Kodėl gi V. B„ 
kai buvo kviečiamas kas ketvirtą 
mėnesį pasiimti paruošti ir pravesti 
programas, jis nuo to atsisakė?

Ne “Svečias”, bet...
“Draugo” rugp. mėn. 21 d. nr. 

korespondencoje iš Los Angeles 
kritikuojamos LB Talrybos nario 
A. Mažeikos mintys. Pasikalbėjimą 
pravedusį Seliuką vadina Seniuku. 
Faktinai “Svečias” labai gerai o- 
rientuojasi vietos politikoj ir gina 
politikuojančią bendruomenę. Žino
me, kad A. Mažeika yra prieš su- 
politinimą (kaip frontininkai nori) 
bendruomenės. Tad korespondenci
ja “Keistas pasikalbėjimas”, atrodo, 
yra vietos nusipolitikavusios parti- 
jėlės nario, o ne svečio.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent 
3002 Santa Monica Blvl. 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

' 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
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU 
2011 No. Figueroa

Los Angeles, Calif. 90065 
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

DAISY MAE 
nav. 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 Stamskis, 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

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 Repiczentative
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

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

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

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Dental 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, Calif. 90405 

Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 91344 
Valandos: IO—12 ir 3—7; šešt.'9—1 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

Los Angeles, Calif. 90005
DU 8-6011 DU 9*4161

Kontraktoriai
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 ROTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

E 2-07 3 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker 
Kurortinės nuosavybės ir žemės 

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

Telef. 826-1570

JONAS KUTRA 
Realtor 

1011 19th 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: 828-7525 Res.: 828-0460

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) 820-2925 /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-S500

Vaikų 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 sekmai 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak. 

Galima užsakyti grupėms iš anksto.

THE ROUND ROBIN 
Restaurant

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

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

■KW7-

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: šeštadieniais nuo 
2 vai. p.p. iki 9 vai. vak.; sekma
dieniais — 11 vai. ryto iki 9 v. vak.

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK 

M O R T U A R 'i 
921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

BRONĖ SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker) 

patarnauja lietuviams perkantiems 
ir parduodantiems namus, žemės 
sklypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tele
fonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas: 
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.
•>»>*

Jei dar nesate atsilyginę 
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 

padarykite tai tuojau: 
siųskite $3 prenumeratos mokestį. 

43b<4 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029
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PARENGIMŲ 
KALENDORIŲ S

RUGSĖJO MĖN. —
13 d., -sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 

“Lietuvių Dienų.” žurnalo metinis 
piknikas Me Cambridge Parke, 
Burbank, Calif.

27 d. — Kalifornijos Lietuvių Diena, 
rengiama Lietuvių Bendruome
nės. Programoje — koncertas, 
dailės paroda ir kt.

•r
SPALIO MĖN. —
10 d., išeštadienj, — Santa Monikos 

Lietuvių Klubo balius Miramar 
viebuityje, Santa Monica.

18 d. — išv. Kazimiero parapijos 
metinis bazar as.

24 d. —■ Liet. Radijo klubo balius 
šv. Kazimiero par. salėj.

LAPKRIČIO MĖN. —
14 d. — Balfo koncertas Immacula

te Heart kolegijos salėje.

Svečiai
— Kun. Vingaudas J. Damijo

naitis iš Frankfurto, Vokietijos, ir 
jo sesutė Dalia Darni j Onaitytė iš 
Chicagos atostogavo Kalifornijoje 
ir aplankė LD ir LAV leidyklą.

— Ponia Regina de Arias (Kar
pavičiūtė) su sūnumi Juan ir ma
myte Ona Orloviene aplankė LAV 
redakciją. Regina yra ištekėjusi už 
Peru valstybės tarnautojo.

— Melanga ir Aleksas Maskoliū
nai iš Chicagos šią vasarą atosto
gavo Kalifornijoje, aplankydami sa
vo dukrą Rimą k žentą Vaidotą 
Baibšius, Costa Mesa, Ca.

— Kanadiečiai lietuviai: Vladas 
ir Marytė Miceikos, abu agronomai, 
ir teisininkas Vincas Ignaitis su 
žmona Irute atostogavo Los Ange- 
lyje ir viešėjo jas Jadzę ir Kazį Ka- 
ružus.

Miceikų sūnus liepos 4 d. vedė 
Vilkaitę.

Ignaičiai yra tabako plantacijos. 
Radney, Canada, savininkai.

— Ignas Kazlauskas, iš Chicagos, 
dalyvavo brolio Vinco dukters ves
tuvėse ir po to atostogavo Los An- 
gelyje. Į

— Praną Lubiną, 1938 m. Euro
pos krepšinio čempioną, šią vasarą 
aplankė jo seni pažįstami dair iš 
Kauno laikų — Algirdas Vokietai
tis ir jo dvi seserys — Gražina ir 
Birutė. A. Vokietaitis gyvena San 
Francisco mieste, Gražina Oklaho- 
moje, o Birutė atvyko iš Australijos.

— Aleksandras ir Emilija Pakal
niškiai, Chicago, Ill., švęsdami savo 
25 metų vedybinio gyvenimo sukak
tį, padarė kelionę į Mexico City, 
aplankė San Francisco ir Los An
geles. Čia svečiavosi pas Pakalniš
kienės brolį kun. dr. Algirdą Ol
šauską. Emilija Pakalniškienė re
daguoja “Dlraugo” dienraštyje Lie
tuvos Vyčių veiklos puslapį.

Viešėjo Antanas ir Aleksandra 
Gustaičiai

Poetas Antanas Gustaitis ir 
aktore oei režisierė Aleksandra Gus- 
taitienc šių metų vasaros atostogas 
praleido Los Angeles, Santa Moni
kos, Camarillo įmestuose ir apylin
kėse. Netoli Camairillo gyvena Gus
taičių sūnūs Algis su žmona ir vai
kais, čia vienos įmonės atkeltas ku
riam laikui iš New Yorko. Todėl 
ir abu Gustaičius čia traukė. Be to. 
draugai ir bičiuliai bostoniškiai, tarp 
kurių juodu jautėsi geriau kaip na
mie. Proga išnaudodamas, Dailiųjų 
Menų klubas, vadovaujamas D. 
Mitkienės, sukvietė narių susirinki
mą, kuriame abu Gustaičiai davė 
programos su kaupu: Antanas pa
skaitė naujausios savo humoristikos, 
o Aleksandra padeklamavo išbrau
ką iš Katiliškio romano. Aleksand
ros Gustaitienės meninis skaitymas 
buvo tikras teatrinis pasigardžiavi
mas, suteikęs klausovams ilgai neiš- 
dilstantį įspūdį. Antano Gustaičio 
humoristiKa, satyra, ar kaip ją pava
dinsi, jau yra pakelta į literatūrinį 
lygį, tat ir ji palieka daug gilesnius 
pėdsakus, negu paprasta humores
ka. Čia Gustaitis tikras meistras.

Apsilankęs LD leidykloje, A. 
Gustaitis susitarė su A. Skilrium dėl 
“Keturių literatūros keleivių” išlei
dimo. Plokštelė įrašyta po prieš po
rą metų atgaivintų literatūros vaka
rų, kuriuose dalyvavo iš Australijos 
atvykęs Pulgis Andriušis, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis ir 
Stasys Santvaras. Tikimasi, kad 
plokštelė pasirodys dar šių metų 
Kalėdoms.

Vestuvės
Ši vasara buvo sėkminga lietuviš

komis vestuvėmis. Be jau minėtų 
Birutės Kazlauskaitės su Almiu Vi- 
tėnu vestuvių, dar įvyko šios ves
tuvės:

— Liepos 25 d. — Kęstučio 
Dūdos su Susan L. Wallace.

— Liepos 25 d. — Dalios But
keviciutes su Rimvydu Griciumi
(abu iš Santa Monikos). ,

— Rugpjūčio 1 d. — Valerijos 
Reclitytės su Larvy D. Hale.

—Rugpjūčio 22 d. — Stasės Ver- 
bickaitės su John Lucarelli.

— Vytenio Dūdos ir Daivos Čin- 
gaitės vestuvės įvyksta rugsėjo 12 
d. 4 vai. 30 mn. p. p. Šv. Kazimie-į 
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maloniąi kviečia į
TRADICINĮ

BALIŲ PRIE RAMIOJO VANDENYNO
MIRAMAR HOTEL - SATELLITE ROOM

(Wilshire Blvd, pradžios ir Ocean Ave. sankryžoje) 
Vakarienė * Puiki muzika ★ Gėrimai

Bilietai $8.50 asmeniui, įskaitant vakarienę ir dovanų 
laimėjimus (2 naktys Las Vegas, dėžė šampano).

Bilietus iš anksto rezervuotis pas: A. Devenienę — 393-1914;
J. Andrių — 828-6606. E. Gedgaudienę — 399-1896;
V. Lemberta - 451-9029 ir A. Markevičių - 393-0615; G G '

ro bažnyčioje.
Vytenis Dūda yra veiklus Jūros 

skautų organizacijoje ir dažnai mū
sų parengimuose padainuodavo. 
Daiva Čingaitė — ateitininkė. Abie
jų jaunųjų tėvai veiklūs lietuvių or
ganizacijose.

Jaunai porai linkime laimės ir 
lietuviškos nuotaikos.

Mirtys
— Monika Grish (Grišienė). gy

venusi Los Angelėse ir Santa Rosa, 
mirė šių metų rugp. mėnesyje. Jos 
vyras, žinomas lietuvių veikėjas ad
vokatas Juozas Grišus, milrė 1956. 
Abu palaidoti Chicagoje šv. Kazi
miero kapinėse.

— Pranas Jucaitis staiga mirė, 
ištiktas širdies smūgio rugp. 3 d. 
Lietuviai pasiges jo mūsų gegužinė
se - piknikuose, kur jis atveždavo iš 
savo avilių kopto medaus.

Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Antaninai, dukrai Gražinai Bak- 
šienei ir anūkams.

— Birželio 26 d. mirė Teofilė 
Visbarienė, sulaukusi 77 metų am
žiaus.

Reiškiame užuojautą sūnui.

— Dr. Jacob Jankelewitz (a la 
Jan Kelson) buvęs Camarillo Valst. 
bepročių ligoninės gydytojas, šią 
vasarą numirė ir paliko turto virš 
$50,000. Gyveno 667 Wilton PI., 
Los Angeles, Ca. Mirusio giminės 
prašomi atsiliepti.

— Konstancija Markevičienė 
(Markevis) Adelės Casserly mamy
tė, mirė birželio 29 d., sulaukusi 
84 metų amžiaus.

A. Casserly-Markevičiūtė yra LD 
ir LAV skaitytoja. Reiškiame užuo
jautą.

Naujakuriai
— Dr. Antanas ir Halina Milak- 

niai turėjo Chicagoje naminių gy
vulėlių ligoninę, dabar persikėlė gy
venti į Santa Monica. Jų dukra 
Milaknytė jau keli metai gyvena 
Los Angelyje.

Milakniai yra nuoširdūs lietuviu 
spaudos skaitytojai ir rėmėjai. Svei
kiname įsikūrusius prie Vandenyno.
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L. A., A. Liet. Tautinė Sąjunga 
rengia kan. Tumo-Vaižganto minė
jimą.

— Ona Razutienė su dukra Dan
guole Razutyte liepos 20 d. išvyko 
Europon atostogų.

— Ona Bielskienė, mūsų konsu
lo dr. J. J. Bielskio žmona, liepos 
mėn. turėjo kepenų operaciją.

Ligonė jaučiasi geriau, linkime 
greitai pasveikti.

— Petras Sakas ir Pranas Skir
mantas rugp. mėn. pradžioje at
šventė savo gimtadienius. Jų prite- 
liai Tautiniuose Namuose padarė 
vaišes. Programos vedėju buvo inž. 
arch. E. Arbas. Sveikintojai palin
kėjo sveikiausių ir ilgiausių metų.

— Jonas ir Ona Žukai liepos zj 
atšventė tradicinę vardinių šventę. 
6avo bute, Hawthorne, padarė savo 
draugams šaunų baliuką. Linkime 
Onai Zukienei dar daug gražių var
dinių.

Daktaro Juozo Gudausko nauji 
telefonai

Kai Santa Monikoje telefonų 
kompanija keitė-peirtvarkė linijas, 
dr. Gudauskas gavo šiuos naujus 
telefonus: įstaigos — 820-2867; 
namu — telef. 826-3090.

Giedrė Gudauskienė irgi gavo 
naują nr. — 820-4192.

NAUJOS KNYGOS
Antanas Baranauskas, The Forest 

of Anykščiai (Anykščių šilelis). Lie
tuviškas tekstas su anglišku vertimu. 
Vertė Nadas Rastenis. Redagavo ir 
įvadą parašė J. Tininis. Antroji lai
da. Išleido “Lietuvių Dienos”, 1970, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Ca. 
90029. 64 psl. Minkštais viršeliais 
kaina $3.00, kietais — $4.00. Ilius
truotas J. Kuzminskio raižiniais.

A. Baranauskas yra žymiausias 
XIX a. lietuvių poetas. Savo kūri
niu “Anykščių šilelis” jis pasistatė 
sau amžiną paminklą. Pirmą kartą 
poema išspausdinta 1860 ir 1861 
m. L. Ivinskio kalendoriuose. Iki 
šiol Lietuvoje ir užsieniuose yra jo 
pasirodę daugiau kaip 10 laidų. Jis 
išverstas į lenkų, latvių, rusų, vokie
čių kalbas. Vertimas anglų kalba 
drauge su lietuvišku tekstu pasirodė 
1956 metais. Ši laida yra visokerio
pai pataisyta, pridėtas stambus įva
dinis J. Tininio parašytas straipsnis. 
N. Rastenis yra pasižymėjęs lietu
vių klasikinės literatūros vertėjas į 
anglų kalbą — jis, šalia daugelio 
smulkių eilėraščių, yra išvertęs K. 
Donelaičio “Metus”. “Anykščių ši
lelio” vertimas yra labai adekvatikš- 
kas originalui, nes vertėjas yra pats 
poetas, mokąs labai gerai lietuvių 
ir anglų kalbas.

Šis leidinys yra svarbus ne tik 
mūsų literatūros propagandai sveti
muosiuose, bet ir gera priemonė su
sipažinti su mūsų klasika lietuviš
kajam jaunimui, kuris jau geriau 
moka angliškai, negu lietuviškai..
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