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PASISEKUSI "KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENA"

Pasisekusi Kalifornijos Lietuvių 
Diena

Šių metų Kalifornijos Lietuvių 
Diena, įvykusi rugsėjo 27 d., sutrau
kė gausų skaičių svečių, buvo įvairi 
ir‘įdomi ir visiems paliko glražių 
įspūdžių.

L. Dienos programa susidėjo iš 
sporto varžybų (vykusių šeštadienį, 
rugsėjo 26 d.), Dailės parodos, ati
darytos šeštadienio vakarą ir vyku
sios visą sekmadienį, ir Koncerto 
bei vaišių, parengtų Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje-valgykloje.

Jau eilė metų Kalifornijos Lietu
vių Diena nebesutelpa parapijos sa
lėje — ir šiemet ji, iš Šv. Kazimiel'o 
parapijos kiemo nusitęsė iki greti
mai esančios Marshall High School 
auditorijos, kur vyko koncertas ir 
oficialioji dalis.

Oficialiąją dalį pradėjo Vakarų 
Apygardos pirm. I. Medžiukas, 
tardamas žodį apie Bendruomenę. 
Trumpą sveikinimo žodį tarė gen. 
kons. dr. J. J. Bielskis (spausdinama 
šio nr. 2 puslapyje) ir estų vice- 
kons. E. Laur.

Visas koncerto dėmesys buvo 
sukauptas į svečią solistą Stasį Ba
rą. Jis turėjo penkis “išėjimus” ir 
padainavo 14 dainų ir arijų, ne
skaitant išprašyto biso.

Solistas koncertą pradėjo Pet
rausko. Šimkaus ir Tallat-Kelpšos 

Dainuoja Stasys Baras

liaudies dainomis. Solistas čia buvo 
santūrus daugiau dėmesio skyrė 
interpretacijai. Antra dainų trijulė 
— Tallat-Kelpšos Ne margi sakalė
liai, Kačanausko Kur prapuolė ir 
Banaičio Aš per naktį parodė visą 
sol. Baro balso grožį. “Kur prapuo
lė tas takelis” nukėlė klausytoją į 
brangią tėvynę, kurioje ruso oku
panto šeimininkaujama, kaip prie, 
caro, taip ir dabar: nebėr takelio, 
nebėr kryžiaus, sesuo Sibiran išvary
ta. Solistas taip į dainos turinį įsi
gyveno, jo balsas skambėjo taip 
jautriai, kad nebuvo galima klau
santis neryti ašarų, kurios ir iš la
bai vyriškų akių veržėsi nesulaiko
mai. Kai kas net palygino, jog tai 
tam tikras atbalsis Daunoro “bakū
žei”, tik čia daugiau tragizmo ir 
nemeluoto jausmo. Banaičio “Aš 
per naktį” buvo sol. Baro dainų 
interpretacijos viršūnė: čia solistas 
buvo puikus nuo piano iki forte, ja 
balse jautei tiek gaivalingo jausmo 
ir meninės didybės, kad įspūdis ne
tilpo krūtinėje, ir susižavėjimas be; 
padėka už meniškai atliktą dainą iš
siveržė garsiomis ir ilgomis ovaci
jomis.

Įvairios ir gerai buvo parinktos 
operų ištraukos, kurias solistas Ba
ras atliko čia rimtai ir visa savo ga 
lingo balso jėga, čia žaismingai j; 
lyriškai, kaip Banaičio operos iš
traukoje iš “Jūratė ir Kastytis”. Ja 
vien iš šios arijos galima matyti, kad 
Banaičio opera bus viena iš gra
žiausių mūsų operų lobyne.

Baro dainuojamų arijų galėjai 
klausytis ir klausytis. Pridėtas bisa; 
buvo solisto atpildas už šiltą priė
mimą ir gausius bei karštus ploji
mus. Jam akomponavo Raimonda 
Apeikytė savo uždavinį atliko kaip 
menininkė, kartu įsijausdama į at
liekamą dalyką.

Su ypatingu dėmesiu išklausytas 
ir plojimu palydėtas R. Apcikytės 
paskambintas F. Listo solo dalykas.

Buvo ir daugiau “įtarpų”, kad s? 
listas turėtų progos prakaitą nusi
šluostyti. (Prakaitavo ir publika, 
pasitaikius karštai “bobų vasaros” 
dienai, retai pasitaikančiai ir Kali
fornijoje.) Iš minėtų įtarpų pirmo
je vietoje duotas A^Draugeli

VAIZDAI IŠ ŠIŲ METŲ “KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENOS” — 1. Iš
raiškos šokis. 2. Koncerto klasytojai ir žiūrovai. Foto L. Kanto

smuiku, akomponuojant R. Drauge
ly tei. Jaunasis smuikininkas išėjo 
gerai pasiruošęs ir padarė labai rim
tą įspūdį. Algis ir Rūta Draugeliai 
sudarė gražų brolio ir sesers 
“teamą”, pavyzdinį lietuviškam jau
nimui.

Reta ir maloni naujiena buvo mo
dernus išraiškos šokis, parengtas 
Rūtos Skiriūtės. Lietuviškais moty
vais muzika, parašyta G. Gudaus
kienės, ir modernus mergaičių ba
letas sudarė simpatišką “ansamblį”, 
kurio norėtųsi ir dažniau pamatyti 
‘r išgirsti. Muzikos palydovų triju
lė: G. Gudauskienė, Daina Gudaus- 
kaitė ir Saulius Gudauskas.

Tautiniai šokiai — vienas iš po- 
puligriąusių mūsų jaunimo pasireiš
kimų: šokama su noru ir jaunuoliš
ka energija. Nepavargstanti jų va
dovė Ona Razutienė, jaunimą iš
traukianti iš “parapijos ribų” į dau
gybę pasirodymų svetimiesiems, 
yra užsipelniusi neoficialaus “liau
dies menininko” vardo, taip popu
liaraus ir siekiamo tėvynėj. Jauni
mas pašoko Gyvatarą ir Malūną, 
Gaila, kad dėl mažos scenos nebu
vo galimą išvystyti reikiamo malū
no tempo.

Koncerto pabaigoje K. Prišman- 
tas, Los Angeles apylinkės pirm., 
padėkojo visiems programos atli
kėjams. Įteikta taurė sporto varžy
bų nugalėtojams; dovaną priėmė 
Alb. Žemaitaitis, įteikė JAV LB 
VI Tarybos narys, Lietuvoje buvęs 
žinomas sportininkas A. Mažeika.

Jau yra įėję į tradiciją Lietuvių 
Dienos programoje turėti dailės pa
rodą —- šiais metais buvo pakviestas 
dail. Alf. Docius iš Toronto (Ka
nadoje) Jis išstatė per 30 savo gra
fikos ir spalvotų darbų. Paroda vyko 

krsofo "“parapijos salėj. Atidaryta šeštadienį.
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Jau į atidarymą atsilankė 
skaičius meno mylėtojų 
dalį kūrinių. Parodos atidarymo žo
dyje JAV LB VI Tarybos narys B. 
Brazdžionis pastebėjo, kad dailinin
kas A. Docius ytra ne tik puikios 
formos, bet ir gilios minties daili
ninkas. Jo gerai valdomą piešinio 
techniką rodo puikios “Poezijos 
pilnaties” iliustracijos, o jo mintin
gumas iškyla iš tokių pav„ kaip 
Gotika, Trys karaliai, Atspindžiai 
ir kt. A. Docius yra dailininkas, 
kuris turi ką pasakyti ir sugeba, su
rasdamas formą, spalvą, toną kiek
vienai savo temai. Net ir nubana- 
linti berželiai A. Dociaus paveiksle 
šviečia nauja nuotaika, išreikšdami 
gilią žmogaus išeivio mintį — trys 
lietuviški berželiai svetimam peisa- 
že, kaip ir mes, lietuviai, svetimame 
pasauly. ’

Kartu su dail. Alfonsu Docium 
buvo atvykusi ir jo žmona skulpto
rė Elena Šidlaitė-Docienė. Ji yra 
gera portretiste, jos darbo Maironis 
puošia Clevelande Kultūros darželių 
lietuviškąjį skyrių.
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LIETUVIŲ TAUTA VĖL BUS LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA

Dr. J. J. Bielskio, Lietuvos gen. konsulo Los Angelėse, bodis, 
pasakytas Tautos šventės proga JAV Liet. Bendruomenės Los An

gelėje įvykusios Lietuvių Dienos koncerte, spalio 27 d.

Tautos šventės, proga nuoširdžiai sveikinu visus šios šventės mi
nėjimo dalyvius ir jungines su jumis į bendrą įsitikinimą, kad mūsų 
tautos savos laisvos valstybės siekiai vėl išsipildys.

Mūsų nuoširdi padėka priklauso šio rajono Bendruomenės orga
nizacijoms, surengusioms tos garbingos šventės gražų, įspūdingą ir 
iškilmingą minėjimą. Ačiū jums, garbingieji bendruomenės darbuo
tojai! *)

Šiuo minėjimu mes pagerbiant reikšmingiausią atminimą mūsų 
prabočių, tautos didvyrių, sukūrusių ir išlaikiusių garbingas Lietu
vos valstybės gražias ir pavyzdingas tradicijas. Taipgi pagerbtam 
atminimą visų Lietuvos laisvinimo kovotojų, kurie net savo gyvybę 
paaukojo, begindami tautos valstybinius idealus. Žuvo jie kovose 
su žiauriais Lietuvos okupantais, bet jų pastangos ir pasiaukojimai 
yra mums reikšmingas ir garbingas atminimas, kuris teikia mums 
dvasinės stiprybės ryžtingai dirbti ir aukotis tautos išsilaikymo ir 
Lietuvos valstybės atkūrimo veikloje.

Mūsų įsitikinimams dėl Lietuvos ateities stiprų pagrindą sudaro 
tas faktas, kad net po 30 metų nuo Lietuvos pavergimo laisvasis 
pasaulis savo pareikšto pavergėjams pavergimo nepakeitė. Geriausias 
to pavyzdys, tai faktas, kad ir po šiai dienai laisvajame pasaulyje 
Lietuvos Pasiuntinybės ir Konsulatai tebeturi pilną pripažinimą ir 
laisvai veikia pagal tarptautines nepriklausomoms valstybėms numa- 
tas teises ir naudojasi draugingų valstybių teikiamomis privilegi
jomis.

Tautos šventės minėjimas visuomet tebūna mums pakartotinu 
priminimu, ir stiprinimu įsitikinimo, kad šio laikotarpio žiaurus Lie
tuvos pavergimas, kaip ir praeityje buvę baisūs įvykiai, praeis, lyg 
kokia sapnuojama pabaisa, o Lietuvių tauta savo laisvą ir nepri- 
klusomą valstybę vėl atsikurs.

*) Redakcijos pastaba. Vadinama Tautos šventė, Lietuvoje įvesta 
Nepriklausomybės metais, švenčiama rugsėjo 8 d. JAV LB Vakarų 
Apydarda, (kurios valdyba yra Los Angelėse), talkinama artimųjų 
apylinkių šiemet suruošė vadinamą “Lietuvių Dieną”, kaip jau ren
giama keletas metų iš eilės. Šį metų laiką rengti Lietuvių Dienoms 
yra parinkusi JAV LB centro valdyba; jos laikas beveik sutampa su 
Tautos šventės data, todėl gerb. konsulas čia ir akcentuoja Tautos 
šventę. LAV Red.

SVARBŪS RINKIMAI

Lapkričio 3 d. Įvyks labai svarbūs Kalifornijos trinkimai. Bus renkami 
nauji — gubernatorius, vicegubernatorius, finansų, švietimo ir kiti valsty
biniai pareigūnai bei Kalifornijos senatas ir asemblėja. Taip pat bus pri
renkami JAV senatorius ir kongreso nariai.

Jei norime, kad Reaganas ir Nixonas savo planus galėtų įvykdyti, pra
vestų įstatymus, turime išrinkti jų rekomenduojamus ir už jų planus bal
suojančius asmenis (Kitoje sxkiltyje patiekiame tų rekomenduojamų kan
didatų sąrašą).

2— LIETUVIAI AMERIKQWAKARUOSE

MES REKOMENDUOJAME UŽ JUOS BALSUOTI
Visus lietuvius prašome balsuoti už šiuos kandidatus lapkričio 3 d. 

rinkimuose:

Governor . RONALD REAGAN 
Lt. Governor ' Eit. Reinecke 
Seer, of State • < J- L. Floutrioy 
Attorn. Gen. E. J. Younger
TreasurerIvy Baker Priest
US Senator George Murphy 
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Board of Educ: Dr. M. Rafferty 
State Board of Equa. H. Jarvis

17th Congr. Dist. M. C. Donaldson

I JAV KONGREŠO NARIUS:

19th C. D. ....... Bill Jones
20th C. D. H. A. Smith
21st C. D. S. M. Johnson
23rd C. D. Del Clawson
24th C. D. John H. Rousselot
25th C. D. Ch. E. Wiggins
26th C. D. N. Freidman
27th C. D. Barry Goldwater, Jr.
28th C. D. Be rekomend.
29th C. D. Tom McMann
30th C. D. S. M. Cavnar
31st C. D. F. L. Casmir
32nd C. D. Craig Hosmer
34th C. D. W. Teague

Į KALIFORNIJOS SENATO
NARIUS:

22nd Sen. Dist.
26th Sen. D.
28th Sen. D.
30th Sen. D.
32nd Sen. D.

George O’Nan
V. Shipp

R. E. NichoL
S. E. Temple
M. Haliiwell

I KALIFORNIJOS ASSEMBLE-

JOS NARIUS:

38th A. D.
39th A. D.
40th A. D.
41st A. D.
42nd A. D.
43th A. D.
44th A. D.
45th A. D.
46th A. D.
47th A. D.
48th A. D.
49th A. D.
50th A. D.
51st A. D.
52nd A. D.
53rd A. D.
54th A. D.
55th A. D.
56th A.D.
57th A. D.
58th A. D.
59th A. D.
60th A. D.
61st A. D.
62nd A. D.
63rd A. D.
64th A. D.
65th A. D.
66th A. D.
67th A. D.
68th A. D.

C. B. Corwin 
Jim Hayes 

H. E. MacDonald
Hank Arklin 

Dan M. Carasso 
Carlos J. Moorhead

Woody Smith 
Don Decker ' 
Bob Beverly

F. Lanterman 
Allen Sisson 

P. F. Schabarum 
William Campbell 
Frank S. McCoy 
Fl. L. Wakefield 

Eleanor M. Brown 
John L. E. Collier 

Niekas nerek.
George Ellis 

Charles J. Conrad 
N. L. Turnette 
Albert Solliday 

Paul Priolo 
M. Van Horn 

Newton Russell 
William A. Hill 

Robert C. Cline 
Leo Sanocki 

N. K. DeGarmo 
Fred Fredericks

John Urrea
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Kad labai svarbu išrinkti Reagano asmenis, parodo šis faktas, kad pra
ėjusi mėnesi jo planas sumažinti mokesčius ir reformuoti mokesčių sis
temą pralaimėjo tik vienu balsu. (Vienas respublikonas sirgo ir negau 
Įėjo ateiti į posėdį). O demokratai sabotavo ši projektą vien tik dėl to. 
kad pakenktų gubernatoriaus prestižui hr tai gal atsilieptų rinkimuose.

Tad nepraleiskime lapkr. 3 d. nepabalsavę už mūsų rekomenduojamus 
asmenis.

‘ TAIKOS” JUDĖJIMAI

Jau įgriso iki gyvo kaulo Amerikos visuomenei visokie “taikos mora
toriumai”, “judėjimai”, komitetai, demonstracijos... Visa komunistinė pro 
paganda pagrįsta “taikos” vardu — jaunimas už taiką, moterys už taiką, 
darbininkai už taiką... (Seniau panašūs judėjimai vadinosi kultūros, pro
greso ir panašiais vardais...).

Tik pažiūrėkime: visos riaušės, bonmbardavimai universitetų, jų la
boratorijų, deginimas niekuo dėtų žmonių nf.mų, bankų, daužymas krau
tuvių langų, plėšimas prekių, žudymas policijos, — visa tai “taikos de
monstracijos”.

Viešąją tvarką palaikyti yra policija; bet šiuo atveju policijai surištos 
rankos: Jei ką policija suima, tas nekaltas; jei ką policija bedemonstruo- 
jant, beplėšiant, besipriešinant nušauna — policija kalta. Kur tik pasižiū
rėsi, kur tik pasiklausysi, vis policijos kaltinimai...

Dabar Kalifornijoj labai dažnai linksniuojamas Salazaro vardas. Jis nu
šautas per meksikiečių riaušes rytų Los Angelėse. Visa kaltinimų kruša 
krinta ant riaušininkų, bet ant policijos galvos. Kas buvo tas Salazaras? 
Vienas iš riaušininkų vadų ir inspiratorių. Jis buvo pakviestas į U. of 
Berkeley vietoj A. Cleaver profesoriauti apie meksikiečių “taikos misiją”. 
Ar dar gali būt abejonių, kas tas “taikos” apaštalas?

Mūsų nuomone vietoj tyrinėjus ir teisus policijos tarnautojus, turėtų 
būti areštuoti visi tų moratoriumų, taikos demonstracijų vadai, komitetų 
nariai, atiduoti į teisingumo rankas ir pagal įstatymus sutvarkomi.

Gana tokių “taikos” demonstracijų, kurios daro gyventojams milijoni
nius nuostolius, kuriuos turėsime savo mokesčiais padengti.



VAIZDAI iŠ LD ŽURNALO PIKNIKO: 1. Dovanu traukimas — D. Valen- 
tinaite, A. Milukas ir K. Karuža (trūksta D. Polikaitienės). 2. J, Petras, 
Br Skir’en ir kt. svečiai!, 3. J. Račius, E. Stirbienę ir J Kiškis,

GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ELTOS INFORMACIJOS

Sėkminga "Lietuviu Dieny" žurnalo išvyka į gamtą

“Lietuvių Dienu” žurnalo meti
nis piknikas ir dovanų paskirstymas 
žurnalo rėmėjams buvo vienas iš 
sėkmingiausių. Gražiame McCam
bridge parke piknikan atsilankė 
anie 500 lietuviu ir amerikiečiu.

Svečiams besivaišinant ir bešne
kučiuojant, visą laiką buvo leidžia
ma plokštelių muzika, sol. K. Bich- 
nevičienės įdainavimai, kalbos, pra
nešimai.

5 vai. p. p. įvyko dovanų trau
kimas, kurį pravedė čia pat sudary
ta komisija iš LD anglų k. redakto
riaus A. Miluko, buv. redaktorės 
D. Polikaitienės, D. Valentinaitės
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Ok. Lietuvos gyventojai nesaugo 
savo pasų

Okup. Lietuvos gyventojai, gau
ną pasus 16 m. amžiaus sulaukę, 
jų negerbia, juos dažnai pameta, 
klastoja... Tokia peršasi išvada, su
sipažinus su pasų skyriaus Vilniuje 
viršininko, milicijos pulk. Pr. Se- 
mėno išvadžiojimais “Tiesoje”.

Jis teigia, kad dažnu atveju gru
biai pažeidžiamos pasų taisyklės. 
Piliečiai, išvykdami iš viešbučių, 
palieka pasus ir jų... nepasigenda. 
Esą, tie pasai gyventojų nešiojami 
“kur tik pakliūva”, pvz. turgaus 
bulvių tinklelyje.

Pasuose taisomos gimimo datos. 
Pasijaunina moterys, kiti gi, ypač 
vyrai, trokšta būti senesni. Nurodo
ma, kad pasuose žymimos ne tik 
svarbiausios žinios apie asmenį 
(vardas, pavardė, amžius, gimimo 
vieta), bet ir darbovietės. Taigi, kai 
žmonės atvyksta prašyti darbo, įstai
gų ar įmonių vadovai, pažvelgę į 
pasą, tuojau susipažįsta su kandida
to darbui praeitimi — kur ir kiek 
jis dirbo.' —Tai totalitarinės vals
tybės’kontrolės priemonė, Vakarų 
kraštuose neįmanoma naudoti.
Lietuviai studentai — j Dagestaną
Komjaunimo centro komiteto ple

nume Vilniuje šią vasarą kalbėjęs 
CK pirmasis sekretorius V. Mor
kūnas pažymėjo studentų vasaros 

j darbo ir poilsio stovyklų naudą. To
kios stovyklos — priemonė lietuviš
kąjį jaunimą siuntinėti į įvairias So
vietuos sritis, ypač ten, kur reika
linga darbo jėga. Ir iš V. Morkū
no pranešimo paaiškėjo, kad “bus 
dirbama objektuose, nukentėjusia- 
me nuo žemės drebėjimo Dagesta
ne, Kalnų Altajuje”.

Foto L Briedžio

ir K. Karužos. TV aparatą laimėjo 
rėmėjas iš Chicagos — C. Laucius; 
dail. J. Paukštienės aliejinį paceiks- 
lą — A. Kiršteinienė iš Rochestc- 
rio, N. Y.

Lietuvišką maistą paruošė ir pa
tarnavo: A. Šatnerienė, B. Skirienė 
E. Stirbienė, M. Zabarauskienė, E. 
Vasiliauskienė, E. Liseckienė ir 
kitos LD rėmėjos.

Gėrimais aptarnavo: A. Sajus, J 
Bichnevičius ir A. Telyčėnas. Fi
nansų valdytojais buvo: L. Zaikie- 
nė, E. Stirbienė ir K. Bichnevičienė.

Muzika — užrekorduota ir par
ke įjungta — Vlado Gilio.

“Metmenininkai” būt geri, jei ne
norėtų irgi Lietuvos išvaduoti iš ru

sų vergijos...
;“Komj. Tiesa” (rugp. 4) plačiai 
citavo “Metmenų” žurnale paskelb
tas mintis ir K. Baublio, Anglijoje, 
teiginius. L. Stasiūnas nurodė, kad 
emigracijoje gimusi “jaunoji karta 
vis labiau suvokia, kad skambūs kai 

ta parduotuvių, tad siūloma plačiau 
taikyti vadinamą savitarną (self ser-

• vice). Pernai Lietuvoje buvo atida- 
Vis dėlto Stasiūnas nepatenkin- * ryta 46 maisto prekių ir 11 pramo

ninių prekių parduotuvės, kurios 
wdirba savitarnos metodu. Šiuo at- 
Kveju, savitarnos parduotuves stei- 
■giant, pirmauja Klaipėda, kiek pa- 
■žengę Vilniaus bei Kauno miestai, 
■betgi atsilieka Šiauliai.

Savitarna laikoma pažanga pre- 
Nors diena buvo vėsoka, bet da-K-i kyboje, tačiau jai brautis į prekybos 

lyvių nuotaika buvo šilta. Tai buvojt.isritį ok. Lietuvoje atsiranda nema- 
tikras poilsis gamtoje, f *$ža kliūčių. Vilniškis partijos orga-

“Lietuvių Dienų” piknikai jau.’/nas nurodo tokias: trūksta atviro

kurių emigracijos atstovų žodžiai 
apie patriotizmą slepia naivias ir 
beviltiškas iliuzijas”.

tas it ta jaunąja karta, nes esą, “kai 
kurie jaunieji intelektualai, kritikuo-' 
darni sanąją buržuazinių nacionalis-į 
tų politiką, puoselėja savąja ‘vadavi
mo’ koncepciją, kuri neslepia sieki-l 

nuo.-seno vietos lietuvių yra mėgia- ■; tipo prekystalių - šaldytuvų, trūks- 
mi ir'gausiai lankomi; čia atvyksta /ta kasos aparatų su sumuojačiais 
ir iš tolimesnių apylinkių, o šiemet jį įtaisais ir kt. Dėl to kelias į savi- 
buvo svečių iš Chicagos ir kitur. gjjtarną dar ilgas.

mo infiltruoti į Lietuvą buržuazinę 
ideologiją”.

Teigiama, kad toks metodas ne
originalus ir kad jis “neišvengimai 
veda į toką pat kritikos ugnį, ko
kioje senieji ‘vadavimo’ politikieriai 
atsidūrė kai kurių jaunųjų intelek
tualų akivaizdoje”.
Klaipėdoje: Nušiurusios tvoros, nė 

vieno paminklo...
Klaipėdoje kyla gyventojų skai

čius, tačiau kultūrinis gyvenimas 
nepatenkina ir trūksta didesnio 
žmonių dėmesio kultūros apraiš
koms Apleistas ir miesto bendras 
vaizdas, — teigia “Tiesa” birž. 27 d.

Klaipėdoje veikia dramos teatras, 
kūno spektaklius per metus aplanko 
per 50,000 žiūrovų. Mieste veikia 
du lengvosios muzikos — estradi
niai ansambliai, surengiamos dailės 
parodos, gi dailininkų — visai ne
daug. Technikos mokyklas lankąs 
jaunimas beveik nesidomi kultūros 
reikalais.

Esama trūkumų Klaipėdos esteti
kos srityje. Nėra nei vieno origina
laus paminklo, nė vienos skulptūros. 
Vilniaus dienraštis rašo: “Nušiuru
sios tvoros, ypač pietinėje miesto 
dalyje, pasenę ir nusilupę pano dar
ko Klaipėdos vaizdą. Labai lėtai 
tvarkomas senamiestis...”
Kelias į “self service” dar ilgas...

Ok. Lietuvoje nuolat dejuojama 
apie trūkumus prekybos srity. Vie
na neigiamybių, kuri vis dar erzina 
vartotojus, tai kai kurių prekių 
menka kokybė. Kita — trūkumai 
vadinamoje prekybos kultūroje. 
“Tiesa” dėl to nuolat skundžiasi. 
Dienraštis prisipažįsta: “pramonė 
neįstengia patenkinti darbo žmonių 
poreikių kai kurioms prekėms... iš
leidžia menkos kokybės gaminius..”

Pasirodo, anot laikraščio, kai ku
riuose miestuose, kaip Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžy, nepre
kiaujama kai kuriomis prekėmis, 
kurių esama pakankamai didmeni
nėse bazėse. Vartotojai nukenčia ir 
čia esąs kaltas prekybos darbuotojų 
apsileidimas.

Kadangi ok. Lietuvoje dar trūks-
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

Ateitininkų Sendraugių susirinkimas

— Rugs. 20 d. pas Ateitininkų 
Sendraugių pirmininką Julių A. 
Raulinaitį įvyko susirinkimas, kur 
kun. dr. A. Liuima nušvietė Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
darbus ir įgaliojo lėkt. Juozą Tmi- 
nį čia įsteigti L. K. Mokslo Aka
demijos skyrių, vadinamą Židiniu. 
Susidarius penkiems nariams, ofi
cialiai įkuriamas ir veikia L. K. M. 
Akademijos Židinys.

Susirinkime buvo nemažai asme
nų, baigusių aukštąjį mokslą, bet 
niekuo konkrečiu Židinį steigti ne- 
paslinko. Kai kurie net pareiškė, 
kad tai galįs būti tam tikras moks
lininkų “skaldymas”, nes esą numa
tyta praėjusiam mokslininkų suva
žiavime steigti naują Mokslo Aka
demiją.

Įdomu būtų žinoti, kas skaldo,— 
ar nauji, kurie steigia naują, ar se
nieji, kurie veikia jau daugelį metų? 
Neabejojame, kad atsiras reikalin
gas skaičius aukštus mokslus bai
gusių ir mokslo darbais pasižymė
jusių žmonių, rimtai žiūrinčių į 
mokslą ir į mokslininkų organizaci
ją, ir Židinys bus įsteigtas. Nesinori 
tikėti, kad ateitininkams (katali
kams!) pirmoj vietoj rūpėtų kuri ki
ta Akademija, o ne “Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademija”. ...

Rašytojo Vaižganto minėjimas

Rugsėjo 19 d. Los Angeles Taut. 
S-gos skyrius surengė savuose na
muose rašytojo Vaižganto 100 me
tų nuo jo gimimo minėjimą.

Minėjimą pradėjo LTS Los An
geles sk. pirm. dr. J. Jurkūnas žo
džiu ir pakvietė rašytoją J. Gliaudą 
pakalbėti apie J. Tumą-Vaižgantą.

Kalba buvo išsami, turininga, 
trukusi arti valandos laiko.

Po paskaitos buvo meninė dalis. 
Solistė Regina Aukštkalnytė nuo
taikingai padainavo keletą lietuvių 
liaudies ir kompozitorių dainų. 
Jai akomponavo muz. Ona Metri- 
kienė.

Po programos buvo kavutė.

Rašytojas Jurgis Gliaudą kalba apie Vaižgantą LTS-gos su
rengtame minėjime. Dešinėje LTS-gos pli’rm. dr. J. Jurkūnas.

Foto V. Fledzinsiko

Jaunimo ansamblis veikia
LB Jaunimo Ansamblis atidarė 

šių metų darbo sezoną. Gražiai pa
sirodė Kalifornijos Lietuvių Dieno
je ir Europos - Amerikos suvienyto 
klubo “Oktoberfest”. Šis pastarasis 
įvyko spalio 4 d. Alpine Village, 
Tokrance, Calif. Čia dalyvavo 36 
šokėjai, pašoko 5 tautinius ir 1 mo
dernų išraiškos šokį.

Tūkstantinės svetimtaučių minios 
kėlė lietuviams didžiausias ovaci
jas. Jie stebėjosi, iš kur lietuviai ga
li suburti tiek jaunimo! Puošnūs 
tautiniai drabužiai, jaunatviškos 
mergaičių šypsenos visus sužavėjo. 
Na, ir pašoko gerai! Pranešėja buvo 
stud. Jūratė Pažėraitė.

Vienas iš rengimo komiteto va
dovas pasakė kad lietuvių pasirody
mas šį kartą buvęs iš visų geriausias. 
Ir čia pat pakvietė grupę dalyvauti 
sekančių metų “Oktoberfest” pro
gramoje.

Už dalyvavimą jie ne tik gražiai 
padėkojo, bet visus dalyvius ir ge
rai pavaišino.

LB Ansmabliui vadovauja Ona 
Razutienė, akomponuoja Algis Ka
zakevičius ir Linas Baškauskas. Mo- 
minėtų modernių išraiškos šokių 
dernių iraiškos šokių choreografė ir 
mokytoja — Rūta Skiriutė. Daug 
talkina su muzika ir orkstru muz. 
Giedra Gudauskienė .V jos talentin
gi vaikai: Saulius ir Daina.

Pailsėję porą savaičių, spalio m. 
25 d. 5 vai. p. p. šv. Kazimiero 
parapijos salėj susirenka ir visos 
Jaun. Ansamblio grupės persigru
puoti ir pradėti ruoštis tradiciniam 
vakarui — Blynų Balius.
Lietuvos Vyčių veikla

—Spalio 4 d. Los Angeles L. 
Vyčių kuopa suruošė jaunimui 
vaišes (bar—b—que party), Joanos 
Lubinaitės bute, Glendalėj. Persi
organizavusiai Los Angeles Vyčių 
kuopai dabar pirmininkauja Rimas 
Gajauskas, seki". Karolė Bichnevi- 
čienė, ižd. yra Gabija Bonataitė. 
Dvasios vadas — kun. R. Kasponis.
Išvažiavimas i jūrą

1970 m. lapkr., 21 d., šeštadieni.
L. V. 133 kuopa išnuomavo 6f 
pėdų ilgio jachtą ekskursijai apie 
Catalina salą.

Kelionė, maistas ir gėrimas kai
nuos $10.00 asmeniui. Jachta iš
vyks 9:00 vai. ryto iš Marina dėi 
Rey ir grįš 3 vai. vakaro. Dėl in
formacijų ir rezervacijų telefonam 
Tony Kašelionis, tel. 389-4538 ar
ba Karolė Bichnevičienė, 666-2939.

Vyčių Senjorų susirinkimas
Spalio 11 d. 12:30 vai. įvyks L V 

Sr. kuopos susirinkimas Bendruo
menės Namuose, 4423 Santa Mo
nica Blvd., L. A.

Bus duotas pranešimas iš įvyku
sio vyčių suvažiavimo Chicagojc 
ir svarstomi kiti reikalai.

TIKRAI TAIP IR BUS
S. m. rugsėjo 19 d. Naujienose 

tilpo Los Angeles korespondento ži
nutė: “Daktairai gydys BALFą”. 
Tikrai taip ir bus.

Jau nuo rugsėjo mėn. pradžios 
Orange County ir Long Beach Dak
tarų Simfoninis Orkestras pradėjo 
repeticijas ir lapkr. 14 d. 7 vai. 30 
min. vakare Immaculate Heart Col
lege auditorijoj, 2021 N. Western 
Ave., Los Angeles, kartu su mūsų 
mielais solistais B. Dabšiene, R. 
Dabšiu, A. Pavasariu ir pianiste 
R. Apcikyte bei Šv. Kazimielro par, 
choru, diriguojant komp, B. Bud- 
riūnui, rengiasi nepaprastai opera
cijai — koncertui.

Kadangi toks įvykis yra dar pir
mas mūsų kolonijos istorijoj, todėl 
reikia manyti, kad visi lietuviai pa
sistengs jame dalyvauti, pamatyti 
ir išgirsti, kaip koncerto metu vyks 
BALF’o gydymas.

Visus maloniai prašome šią die
ną rezervuoti BALF’ui ir jokių šei
myninių bei viešų padengimų neda
ryti. Visi kaip vienas dalyvaukime 
BALF’o gydyme.

Nuo spalio 18 d. bilietus į šį kon
certą platinsime kiekviena pasitai
kiusia proga. Prašome įsigyti iš 
anksto, kad užsitikrintumėte vietą 
salėje. Bilietų auka: suaugusiems — 
$4.00. mokiniams ir pensininkams 
— $2.50.

Ta pačia proga pranešame, kad 
BALF’o kasmetini piniginį vaju 
pradedame spalio 18 d. JĮ tęsiame 
iki gruodžio 20 d. Visus prašome 
savo tautišką pareigą — meilę var
ge esančiam — išpildyti ir aukų 
rinkėjų neatstumti.

Aukas galima pasiųsti ir paštu 
BALF’o iždininkui p. A. Mitkevi- 
čiui — 5049% Franklin Ave., Los 
Angeles, Ca. 90027.

Balfo valdyba

Šiais metais Balfui jau aukojo ši • 
$200.00 — dr. M. Namikas. 
$50.00 — M. Naujokaitis. 
$52.00 — J. Navickas.
$37.50 — J. Šimonis.
$30.00 — A. A. Mitkevičiai.
$26.00 — A. Juodikis.
$25.00 — P. Abelkis.
$17.00 — A. ir V. Pažiūrai.
$15.00 — Ž. ir Z. Brinkiai, S.

V. Tuskcniai.
$5.00 — A. Bajclis, L. Briedis, 

O. Gustas, V. Trumpis, J. Budre- 
vičius.

$4.00 — J. G. Baltrušaičiai.
$2.00 — R. Svainauskas.
Visiems nuoširdus ačiū!

Balfo vaidyba

Šv. Kazimiero par. šeštadieninės 
mokyklos

vadovybė praneša, kad šalia regu
liarių lituanistinių pamokų steigia
ma speciali sekcija tiems, kur.c 
silpnai arba visiškai nemoka lietu
vių kalbos. Atskiros pamokose 1 tu- 
anistiniai dalykai, lietuvių kalbos 
pagrindai, gramatika — bus dėsto
ma mažose grupėse angliškai.

Šiuo reikalu visus suinteresuotus 
prašome kreiptis į Šeštadieninės 
Mokyklos vedėją asmeniškai ar 
telefonu: 664-4660.

— Šiais metais Šv. Kazimięrp 
Šeštad. mokyklos tėvų komitetą su
daro pirm. Vytautas Čekanauskas, 
ižd. Povilas Butkys, sekr. Jūratė 
Ugianskienė. Mokyklos vedėju yra 
kun. Romanas Kasponis.

Šiais mokslo metais yra užsire
gistravę 116 mokinių.

Tėvų komitetas yra numatęs šiuos 
parengimus: Kalėdų Eglutę, gruo
džio 20 d.; Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo minėjimą — 1971 
m. vasario 13 d ; Motinos Dienos 
minėjimą — 1971 m. gegužės 8 d. 
Visi parengimai bus parapijos sa
lėje.

Liuteronai atžymėjo Tautos Šventę

— Los Angeles lietuviai liutero
nai gražiai atžymėjo Lietuvos Tau
tinę Šventę rugsėjo 20 d. Iš ryto 
buvo atlaikytos (kun. M. Preikšai- 
čio) Šv. Andriejaus parapijoj pa
maldos; patriotinį pamokslą pasakė 
teologas Ed. Balceris. Solo giedojo 
Elena Vilimienė. Po pamaldi! įvy
ko bendri pietūs. Čia kalbėjo Ev.- 
Lut. S-gos pirm. dr. M. Devenis ir 
dr. P. Pamataitis.

. -.. > A* ■> a į ,=■ *. ■ -i

Lietuviai liuteronai, kurie nori 
įstoti į liet, parapiją, prašomi pa
siųsti pusmetinę duoklę $3.00 šiuo 
adresu: J. Glazė, 2255 N. Talmage 
Ave., Los Angeles, Ca. 90027.

PAGERBS MERĄ YORTY
Lapkr. 14 d., šeštadienį, Paverg

tų Tautų Komitetas banketu Holly
wood Rosevelt viešbutyje pagerbs 
Los Angeles merą S. Yorty už jo 
nuolatinį palankumą.Pavergtų Tau
tų kovai atgauti laisvę.

Šio banketo pirmininku yra Niek 
Medvid, ukrainietis, jau gimęs ir 
augęs Amerikoje.

Bilietai bus galima užsisakyti 
LAV administracijoje telefonu — 
664-2919; bilietų kaina $8.00 as
meniui, $15.00 porai.
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RAILOS RAILIOJIMA1

Laisvoji Lietuva” apie ‘ Dialogą su 
lietuviais”

Pastaba: Nenorėdami is;leisti Į 
dialogą su knygos autorium, duoda
me ištrauką iš “L. L.” savo nuomo
nę pasilaikydami sau.

“...Kas puslapis autorius vis ką 
ners dergia, pravardžiuoja, konevei
kia. Ir vis už tai, kad Railos nuo
monė nesutinka su jo (puolamojo, 
LAV R.) nuomone. Bet iš tikrųjų 
Raila neturi jokios nuomonės. Visos 
jo “nuomonės” yra tiktai nuomonės 
apie jo tariamus priešininkus. Šiaip 
gi, ką jis vienoj eilutėj teigia, sekan
čioje eilutėje, pamiršęs pirmąją, 
neigia.

Pajaco grimas aiškėja iš gausios 
epitetų, kurių pridergta kas pusla
pis. Čia, išgaudę tik keliolika pus
lapių pervertus, patiekiame skaity
tojui kad suprastų su kokio kalibro 
Clevelando daktarų premija apdo
vanotas žmogus rašo. Išvadą tenka 
padalyti: ar tai žmogus, kuris nie
kina savo skaitytoją, ar tai barba
ras tarp civilizuotų žmonių, ar tai 
klounas, išsimaliavojęs savo veidą, 
kraiposi cirko arenoje?

Štai Railos klounada (vis kam 
nors taikomas epitetas): dvokalas, 
paplavos, pašlemėkas, snargliavi- 
mas, liežuviena, jovalas, pliurpalas, 
bliūdlaižiavimas, spiaudalas, cha
mizmas, iš miško vidurio, antsnu
kis, suseilėjimas, pašvenkęs bliurb- 
telėjimas, maištaujančios tulžie 
idiotiškas sugurgimas, jie gali dvi
gubi lįsti okupantui i užnakali, idė
jos eunuchai, haliucinuojantis krik
demas, dvasinis išsikastravimas, 
žmogpalaikiai, š..vežiai

Ar neteisinga yra vaizdingoji lie
tuvių kalba, kur veiksmažodis rai- 
lioti reiškia ropoti kreivoj ant arba 
nerimtai elgtis, o raila, kaip ir š’iio 
atveju, reiškia kudakuojančią vištą 
(Žiūr. Lietuvių kalbos žodyną),”

Noreikos “Avė Maria” tik mums 
sugraudinti, bet ne Vilniaus gyven

tojams mulkinti
Iš “Dirvos” rugs. 18 d.

J. Grauda aprašo pasikalbėjimą 
iš JAV nuvykusio lietuvio su Vil
niaus knygyno pardavėja:

— Duok man dabaktinio Vil
niaus žemėlapį, — paprašė tautietis.

— Tokiam žemėlapiui įsigyti tu
rite gauti Miesto vykdomojo komi
teto leidimą.

Gidas gana šaltai reagavo į ame- 
rikinio tautiečio užgaidas, o šis, pil
na krūtine kvėpuodamas tėvynės 
ir sostinės oru, paklausė:

— O kaip su kultūriniu gyveni
mu? Ar turite gerų plokštelių, kaip 
anoumet buvo Šabaniauskas ar 
Dolskis?

Gidas tik pasuko ranką, ir tau
tietis pamatė kitoje Lenino Pros
pekto pusėje krautuvės iškabą: 
KULTURDOM.

— Kas tai? — nustebo tautietis 
turistas. _ -At

U

— Kultūros namai, nusišypsojo 
gidas. — ten ir plokštelių, ten iir 
knygų. Nors vagonais vežk.

Kada jie įžengė krautuvėn, tau- 
lcls pamatė “nors vagonu vežk” 
sankrovas Raudonosios Armijos 
choro įdainavimų, senų Dunajevs- 
kio dainelių, bent dešimts versijų 
dainos “Katiuša”.

Jis, savo nelaimei, atsiminė vie
ną jauną kunigėlį Amerikoje, kuris 
buvo Noreikos ir Kaniavos koncer
tų entuziastas. Jis dar atsiminė, kad 
Noreikos įdainuota Avė Maria nuo
lat duodama per lietuviškus radijo 
pusvalandžius.

— Duokite man Noreikos įdai
nuotą Ave Mafia, — pareikalavo 
tautietis, sugalvojęs savo prieteliui 
kunigėliui atvežti lauktuvių.

Minutę buvo tyla. Pagaliau gidą? 
pasakė:

— Tai yra religinių prietarų dai
na. Tai antitarybinė prekė. Aš ne
suprantu, kodėl jūs rišate tarybinio 
solisto vardą su antitarybine agi
tacija?

— Bet gi pas mus, Amerikoje, 
tą giesmę grajina ir grajina per ra
dijus, — sušuko, jau susirūpinęs 
tautietis.

— Tai pirovokacija, •— pasakė 
pardavėjas, — Ten ką nors pagra- 
jina ir pavadina tarybiniu dalyku. 
Tai jau mūsų kulturdomui įkalba- 
antitarybinę veiklą.

Jis pasiėmė už telefono išsukti 
milicijos numerį.

Tik nusipirkęs tuziną Katiušų, 
tautietis prisiprašė malonės, kad 
pardavėjas nešauktų milicininko...

Dabar tautietis pasakė mūsų 
bendradarbiui:

— Tai tik tarybinė Katiuša išsau
gojo mane nuo bėdos, užsiminus re
liginę Avė Maria. O ir gidui fundi- 
jau pietus Gastronomo valgykloje.”

“Skersai ir išilgai Tarybų Lietuva”
Vladas Raila (brolis Bronio Rai

los), kuris Kalifornijoj gyvena apie 
40 metų ir čia vadovauja “progre
syviesiems” lietuviams (taip anks
čiau jie save vadino, o dabartiniu 
terminu sakytume militantams lie
tuviams).

Šią vasarą V. Raila su savo žmo
na gavo leidimą mėnesiui svečiuo
tis okupuotoje Lietuvoje. Jis ten 
nuvyko, viešėjo, važinėjo, kur norė
jo, buvo vežiojamas giminių savo 
mažina ir pn.

Atsidėkodmas “Kultūrinių Rvšių 
su užsienio lietuviais komitetui jis 
parašė raštą, kurį atspaude “Gimta
sis Kraštas”, nr. 38. (ruggs. 17. 
1970).

Štai ištrauka iš to rašinio:
“Koks įspūdingas šiandieną Pa

nevėžys! Dideli plotai didelių gyve
namųjų pastatų. Pakraščiuose — 

dirbtuvių pastatai. O buvusioje 
miesto turgavietėje įkurtas dekora
tyviniais krūmais, gėlėmis ir kašto
nais pasipuošęs parkas. Prie jo gar
sieji Panevėžio teatro rūmai, o ki
toje pusėje kyla naujas daugiaaukš
tis viešbutis.

Nuo čia lygiais laukais pasiekėme 
Rozalimą ir Pakruojį. Apsistojome 
pas pusbrolį Joną Railą. Gražiai 
įsikūręs gyvena. Su jo “Moskvičiu- 
mi” išvažinėjome visus rajono lau
kus, aplankėme gimines ir jaunys
tės draugus.

Grįžę į Vilnių, patraukėm į Pa
langą, tą gražiausią Lietuvos kam
pelį. Visa Palanga kaip pasaka. Po
ilsiautojų daugybė. Vaikščiojome 
po pliažą, jūros tiltu. Aplankėme 
nepaprastai įdomų Gintaro muzie
jų. Nuo Birutės kalno žvelgėme į 
gražias Palangos apylinkes ir Balti
jos jūlros tolius.

Galiu sakyti, kad pervažiavau 
skersai ir išilgai Tarybų Lietuvą, 
pamačiau jos gamtos grožį. Susiti
kome daug įdomių ir nuoširdžių 
žmonių.”

Taig, matome, kaip nelygiai yra 
traktuojami lietuviai, atsilankę į 

ANNOUNCING OPENING 
of ST. CASIMIR’S CONVALESCANT 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. 900j9 
Telefonas: 652-7848 

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen. 
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

ROQUE & MARK CO.
ALBINAS MARKEVIČIUS — HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

REAL ESTATE — INSURANCE — TAX SERVICE
3002 Santa Monica Boulevcrd Santa Monica, California

Phone: 828-7525

siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų Įstaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

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 S 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.

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 ir šeimyniškiems pobūviams.

gimtinę. Vienų neišleidžia net į Tra
kus, o kiti gali laisvai važinėti, kur 
tik nori! Ir suprask, žmogau, kur 
teisybė: neleisdami pareigūnai skun
džiasi, kad toks patvarkymas iš 
Maskvos, o, atrodo, kad čia dau
giausia viską tvarko vietiniai partie
čiai, skirstydami užsienio lietuvius 
į sūnus ir į posūnius, į gerus ir ne
gerus, į patikimus ir nepatikimus. 
Kas giria komunistinę santvarką, 
kas pataikauja, tas gali ir tėviškes 
aplankyti, o kas tyli dantis sukan
dęs, kaip ir jo pavergtas brolis, tas 
nuvykęs į Lietuvą, gali pasėdėti 
Vilniuje, kaip kalėjime, kartais net. 
su giminėmis nepasimatęs grįžti. Tai 
tau ir komunistinė laisvė, lygybė ir 
brolybė!

—Lonsangeliečių net 19 šią vasarą 
aplanke Lietuvą. Dauguma jų pri
sitaikiusių prie militantų, čia popu- 
l.ariai vadinamų “daunorininkais”. 
Kiti pataikūnai, kurie nešė Dauno
ro koncerto rengėjams “myrą ir 
smilkalus” bei žaliukus (dešimkes), 
laukia, kad jų artimiesiems būtų 
leista čia atsilankyti. Koks pataika
vimas ir veidmainiavimas!
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Scriba
Florencijos K. koja ir Los Angeles 

opera
Komunistų leidžiamame prop a-. 

gandos (dypukų atvertimui į gerą 
kelią) laikraštyje “Gimtasis Kraš
tas”, nr. 38 (š. m. rugs. 17 d.) Flo
rence Korsak prisigyrė nebūtų da
lykų: nuvykusi į okupuotą Lietuvą, 
ji ten valgė, gėrė ir “dainavo”, o 
paskui, korespondento užkalbinta 
ėmė fantazuoti. Mes jos veiklą pa
žįstame nuo Chicagos laikų, nuo 
1939 metų. Dainininkės karjera ją 
viliojo — mėgino ji prasimušti ir 
į New Yorko, ir į Chicagos operas, 
bet nesėkmingai. Giriasi GK ko
respondentui dainavusi Los Ange
les operoj. Operos, kaip tokios, Los 
Angeles miestas niekad nėra ture-, 
jes. Susiorganizuoja protarpiais mė
gėjų grupelės, padainuoja operų iš
traukas, ilr viskas. Kalifornijoj ope
rą turi tik San Francisco miestas; 
ji pagastroliuoja ir Los. Angeles 
mieste — ar tai solistų, ar orkes
trantų tarpe yra buvę ir lietuvių, bet 
neteko girdėti, kad ten būtų daina
vusi Florencija.v

Pasikalbėjimas su Los Angeles- 
operos dainininke papuoštas foto 
nuotrauka, apie 30 metų senumo: 
ta nuotrauka 1946 m. tilpo “Kali
fornijos Lietuvio” piirmajame pus
lapyje (nuotrauka jau tada buvo 10 
metų senumo).

Pacituosime Florence pareiškimą 
MK reporteriui A. Burdai, iš ko 
mūsų skaitytojams paaiškės, dėl ko 
sugriuvo Los Angeles opera:

“Penkerius metus ji dainavo ope
roje, kol nutiko nelaimė — nusilau
žė koją. Vėliau teko dainuoti tik 
koncertuose... Los Anžele operos 
dabar nėra, — su kartėliu sako dai
nininkė. ■—■ Milijoninis miestas, o 
operos nėra. O kaip gaila.”

Iš tikrųjų, gaila: viena dainininkė 
nusilaužė koją, ir opera sugriuvo.

Reportažą-pasikalbėjimą A. Bur
da baigia viltingai: “Ateinančių me
tų vasarą Florencija Korsakaitė vėl 
tikisi lankytis Lietuvoje. Galimas 
dalykas... vilniečiai galės jos pasi
klausyti ir operoje”.

Scribos patarimas: prilaikykite 
dainininkę už kojų, kad antros ko
jos nenusilaužtų, — gaila būtų, kad 
dėl tokios katastrofos vilniečiai ne
tektų operos...

Post Scriptum. Nenusiminkim iš 
anksto — opera nesugrius, nes A. 
Burda tik pajuokavo: vasara, kai 
dainininkė žada nuvykti, Vilniaus 
opera nedainuoja, atostogauja. Ne
bent Florenciją įleistų sargas tuš
čioms kėdėms padainuoti.

— Mūsų kolonijos pažiba — so
listas, artistas, statistas, režisiorius, 
kino artistas ir žurnalistas, nuvykęs 
tėvynėn, ne tik ką negavo vaidinti 

ar režisuoti, bet tenykštės spaudos 
buvo tiesiog Kelmu išvadintas... O 
mes manėme, kad jis tik iš kelmo 
spirtas! Bet, matyt, bolševikinė akis 
tokiuo atveju giliau Įžiūri.

NAUJOS KNYGOS
Paminėti

Tautinių šokių švenčių takais. J. 
Vaičiūnienė. Išleido Chicagos Liet. 
Literatūros Dr-ja. Gaunama “Nau
jienų” red. 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Ill. 100 psl. Kaina nepaž.

Nepriklausomos Lietuvos moky
tojas ir jo darbo aplinkybės. L. Vai
čiūnienė. Išleido L. Literatūros Dr- 
ja. 70 psl. Kaina $1.00.

Civilinė Aviacija JAV-se. Ed
mundas Jasiūnas. Išleido Ch. L. Li
teratūros Dr-ja. 32 psl. Kaina $1.

Gauta nauja siunta seniau išleistų 
knygų:

Lietuvos istorija — dr. V. Sruo
gienės;
Rezistencija, romanas. R. Spalio;

Agonija, tikrovės romanas Jurgis 
Gliaudą;

Senasis Vilnius, monografija, A.
Šapoka;

Introduction to Modern Lithua
nian, J Dambriūnas ir kt.

Evening Song, Legends, V. Belia- 
jus;

Lithuania under the Soviets, S.
Vardys;

Lithuania — 700 years, Gerutis;
Selected Lithuanian Short Stories,

S. Zobarskas;
Lietuvių - anglų, anglų-lietuvių 

kalbos žodynas; ir daug kitų.
Visos šios knygos, daug kitų ir 

įvairiausių muzikos plokštelių gali
ma gauti LAV administracijoje.

Užeikite pasiteirauti, ką naujo tu
rime.

Naujas (o iš tikrųjų senas) “Į Lais
vę” numeris

Po beveik pusantrų metų per
traukos vėl pasirodė vienas “Į Lais
vę” biuletenio numeris. Tai 1969 
metų gruodžio mėnesio numeris, 
paskutinis, suredaguotas Leonardo 
Valiuko.

Tiek New Yorke, tiek Chicgoje 
jau prieš metus teko girdėti skundų 
iš pačių “bičiulių, kad L. Va
liukas jų organą pavertė savo re
klamos ir rezoliucijų komiteto gy
nimo organu.

Tenka pastebėti, kad visi L. V. 
suredaguoti numeriai pasižymėjo 
kova prieš Altą, Vliką ir šmeižimu 
spausdinamais anoniminiais laiške
liais bei slapyvardėmis pasirašytais 
straipsniukais.

Nauju “Į. L.” redaktorium yra 
pakviestas taip pat Losangelietis — 
Juozas Kojelis, kuris yra prasitaręs, 
kad vesiąs “liberališkesnę” redaga
vimo liniją. (S. A.)

GLOBE PARCEL SERVICE
■į Sąv. ukrainietis J. Trostianetsky

2341 Sunset Blva., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Ee Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, i; gana pigiaį 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

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

laip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
■ •'V V;

Jei J I B
VAISTUS VARTOSIT, NIEKAD NEBŪSIT PLIKAS AR ŽILAS!

J. I. B. vaistai patentuoti Švencarijoje Nr. 458628, registruoti JAV 
Kanadoj ir Europoj. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, n e 

žėjimą, plaukų slinkimą, gražina natūralią plaukų spalvą.
Moterims ir vyrams. 100% garantuotai. J1B vartodamas 8 unc 

16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas. Užsakymus su Money orderiu 
$6.00 siųsti: J. I. B. Laboratory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, 111. 60J50.

ANTANO SKIRI AUS ĮSTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS: 
automobilių, namų, baldų, atsakomybės (Liability).

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

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

SKIRIUS REALTY CO.
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif.

Telefonai: 664-2910 664-2919

Bus pagerbtas vice-gubernatorius 
Reinecke

— Spalio 16 d. CRA rengia pri
ėmimą Lt. Gov. Edward Reineckei, 
Susirinkimas įvyks E. George’s na
muose, 101 Fremont Place,, Los 
Angeles, Ca. {(ėjimas iš Wilshire 
Blvd., tarp Western ir La Brea).

Bilietai po $2. CRA lietuvių vie
neto nariams po $1.00.

e ©e r e

REAL ESTATE
Los Angeles: Silverlake aire 
Near all schools and St. Casimir’s 
Church; 2 bedroom, P/2 bath, pa
neled den with wet bar; fireplace 
in den & livingroom; picture-win
dow panoramic mountain view 
from living room, dining room, 
bedroom & den; separate laundry 
room; fruit trees; well telrraced 
rear yard; 10 min. to City Hall or 
Hollywood; $45,500; existing 1st 
trust deed of $32,00 which buyer 
may assume; priced well bslow 
comparable area property.
Call 664-8065 for appt. 
PRINCIPALS ONLY.

’<©•©© ©e r r © ©©e©r r © ©©r © r r *

Išnuomojamas 
dviejų kambarių butas 

vienam asmeniui.
Skambinkite šiuo telef. 664-2910

S* ♦♦♦ ♦♦♦ *♦* ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ *♦* ♦♦♦ ' *♦* *♦*
s a

Gyvybės ir Sveikatos apdraudos 
patarnavimas dabar teikiamas ir 
A. Skiriaus apdraudos Įstaigoje.

Gyvybės iir sveikatos apdraudos 
reikalus tvarkys šioje srityje prity
ręs specialistas Antanas Kašelionis.

Dėl informacijų telefonuokite —
NO 4-2919

Brazdžionio Poezijos Rinktinei 
Leisti Komitetas

praneša, kad užsibrėžtąjį tikslą 
— išleisti mecenatu lėšomis Braz
džionio Pilnatį, ir tuo būdu pagerb
ti poetą jo dvigubo jubiliejaus pro
ga — yra pilnai atsiekęs ir todėl 
tolimesnį veikimą sustabdo. Oficiali 
Komiteto likvidavimosi data paskir
ta 1970 m./rugsėjo 26 diena.

Komitetas išsiuntinėjo visiems 
mecenatams priklausančias knygas, 
gi likusios knygos, klišės ir kasos 
Likutis perduota knygos autoriui.

Visiems šį gražų darbą parimu
siems: Garbės Mecenatams, Mece
natams, Prenumeratoriams, — vi
siems, padėjusioms paskleisti lietu
višką, patriotini mūsų iškilaus poe
to žodį Komitetas tania nuoširdžią, 
padėką. Ačiū jums visiems!

Kartu primename, kad dar ne vi
sos knygos išparduotos. Užsisaky
dami rašykime betarpiai auto
riui ir iš jo pirkime Pilnatį. Jo ad
resas toks: Mr. B. Brazdžion's, 2210 
India St., Los Angeles, Calif. 90039.

Su pagarba
J Andrius, Kom-to pirm. 

1970 m. rugsėjo 14 d.
Santa Monica, California
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SANTA MONICOS
Pasisekęs literatūros vakaras

S. M. Lietuvių Klubas jau seniai 
galvojo apie literatūros vakaro su
rengimą. Pagaliau pasitaikė ir pro
ga — svečiai iš Bostono. Nežiūrint 
didelių karščių, vakaras sutraukė 
gražų būrį kultūrininkų ir literatū
ros mėgėjų. Programą parengė ir ją 
pravedė poetas Bern. Brazdžionis, 
didesne jos dalį skirdamas svečiams 
iš Bostono — poetui Antanui Gus
taičiui ir aktorei Aleksandrai Gus- 
taitienei. O šie publikos neapvylė: 
Gustaičio žodis, kaip visada šmaikš
tus, aktualus, paliečius naujoves hr 
negeroves ir vis per satyros bei hu
moro prizmę. Jis skaitė dviem at
vejais, publika jį priėmė šiltai ir 
triukšmingai. A. Gustaitienė skai
tė - deklamavo gan ilgą V. Ramo
no novelę, įspūdingai pavaidinda
ma, veikėjų dialogus perduodama 
natūraliai, taip, kad išklausęs jos 
pasakojimo, klausytojas jauteisi, lyg 
č:a pat matęs gerą vaidinimą.

Iš savųjų buvo pakviesti progra
moje dalyvauti J. Tininis ir Alė 
Rūta. J. Tininis skaitė novele “Pro
feransas mauzoliejuje”, kurios tu
rinis sukištas su kapais ir numirė
liu, žuvusiu auto katastrofoje. Ar
gi vargšas nujautė, kad tai jo pas
kutinis žodis ir jo valandos jau su
skaitytos?..

Alė Rūta visada tokia paprasta, 
sava, ir čia jos didybė. Ji tarmiškai 
paskaitė ištrauką iš savo romano. 
Be to, ji šiltai prisiminė sukaktuvi
ninką, čia pat publikoje esantį ra
šytoją Juozą Švaistą ir jam dedika
vo savo skaitymą. J. Švaistas-Bal- 
čiūnas buvo iškviestas i scena. Klu
bo pirmininkė A. Devenienė tarp 
kitko pasakė: “J. Švaistas yra gra
žią vagą išvaręs literatūroje, jis ži
nomas visur, ne tik čia mūsų tarpe, 
kur jį mylime ir gerbiame”. Klubo 
vardu ji įteikė jam, — kariui, vi
suomenininkui ir rašytojui “Trijų 
Lietuvos Prezidentų” medalį, atžy
mint jo našaus gyvenimo sukaktį.

J. Švaistas padėkojo už šią staig
meną, o publika jį pasveikino atsi
stojimu ir ilgais plojimais.

Baigiant programą, Brazdžionis 
padėkojo tolimiems svečiam ir sa
viesiems už programos atlikimą, o 
publikai už gausų atsilankymą.

Jaunos mergaitės įteikė gėlių 
programos atlikėjams ir poniai A. 
Balčiūnienei.

P. A. Devenienė pakvietė visus 
klubo vardu prie pražiai paruoštos 
“kavutės”.

Publika ilgai vaišinosi prie “ka
vutės”, dalindamas! įspūdžiais; ma
tėsi daug naujų veidų — vieni buvo 
tik apsilankyti ir apsidairyti, kiti 
norėjo sutikti p. p. Gustaičius, tai 
šis vakaras ir suvedė visus kartu.
Klubo balius neužilgo...

— Kaip visada, Santa Monikos 
Lietuvių Klubas ruošiasi savo tra-

LIETUVIŲ VEIKLA

Akt. A. Gustaitienė deklamuoja 

diciniam baliui — spalio 2 d., šeš
tadienį, Miramair viešbuty, Šį balių 
norima pravesti jaunimo ženkle, 
nors visada čia jaunimo netrūksta 
ir viską, ka balius “uždirba”, ati
duodama jaunimui, todėl jis ir su
traukia daug svečių — iš arti ir 
labai daug iš toliau.

Klubo valdyba darniai dirba, nes 
yra patyrusi, kad tik darbu ir pa
sišventimu galima ka gero atsiekti.

Dr. Šliupaitės gimtadienis
—Liepos 26 d. buvo surengta 

staigmena dr. Aldonai Šliupaitei jos 
gražaus gimtadienio proga.

Suėjo spontaniškai visi artimi 
kaimynai ir draugai. Dr. M. Deve- 
nis gražiai papasakojo keletą epi
zodų iš daktarės gyvenimo, kurie 
buvo skirti žmonių pagalbai.

Jis priminė, kaip ji, palikusi A- 
meriką, nuvyko į Lietuvą ten padėti 
atkuriant tėvų kraštą. Vėliau, kai 
Lietuva buvo okupuota, ji aktyviai 
įsijungė į Amerikos Lietuvių Tairy- 
bą ir Balfą, padėjo kiek tik galėjo 
ir šiandieną seka lietuviška spaudą, 
ieškodama geresnės žinutės apie 
Lietuvą. Tik darbštus, aktyvus žmo
gus gali likti jaunas ir gražus, — 
pasakė dr. Devenis Šliupaitei.

Daktarė visiems padėkojo už to
kia gražią staigmeną, kuri jai at
rodė yra pirmutinė jos gyvenime ir 
kad čia ji jaučiasi tarp savų drau
gų, nors kartais pasiilgsta New 

Yorko, ne tiek miesto, kiek draugų, 
kurie, deja, pamažu išsiskirsto...

Visi susirinkusieji jautė malonu
mą, kad atidavė nors dalį pagarbos 
tai, kuriai ji priklauso. A. D.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Pavergtų Tautų Dienos minėjimas

Liepos 18 d. 2 vai. p. p. Golden 
Gate parko koncertų vietoje San 
Franciske įvyko Pavergtų Tautų 
Dienos minėjimas, kuriame dalyva
vo čekoslovakai, lenkai, lietuviai, 
ukrainiečiai ir vengrai (nebuvo ar
mėnų, estų ir latvių). Minėjimą 
pravedė Pavergtų Tautų komiteto 
pirmininkas Wm. Bursik (lenkas). 
Parko orkestras muzikinę progra
mą pradėjo JAV himnu. įvairios 
tautos pašoko savo tautinių šokių. 
Lietuvių programos dalį atliko sol. 
lietuvių tautiniais drabužiais, padai- 
Adelė Druktenytė. Ji, pasipuošusi 
navo: Tykiai tykiai Nemunėlis teka, 
Kur bakūžė samanota ir Piemenė
liai. Jos malonų ir gražų balsą 
tūkstantinė publika priėmė šiltai ir 
negailėjo katučių.

Po minėjimo Rūta Narakas pa
darė šaunų priėmimą solistei ir ki
tiems lietuviams savo bute, netoli 
Golden Gate parko. Lietuviai yra 
dėkingi solistei A. Druktenytei ir 
R. Narakienei.

Keliaujantis jaunimas

— Liepos 28-30, dienomis San 
Fkancisco apylinkę aplankė Lietu
vių Jaunimo Ekskursija, keliaujanti 
per visą Šiaurės Ameriką. Būrys 
gražaus jaunimo apsistojo pas p. p. 
Jazbučius ir buvo bendruomenės 
gražiai priimti.

San Franciske prie keliaujančių 
ekskursantų prisidėjo Tomas Jazbu
tis ligi Los Angeles.

ROQUE and MARK C0., INC. 
REALTORS * INSURANCE * INCOME TAX * NOTARY PUBLIC 

3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525 

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS 

ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

MEČYS SUTKEVIČIUS 
Mary OLTMAN 
MAXINE OKUN

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3002 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis

— Liepos 10 d. Daumantas ir 
Vyga Dikiniai atšventė savo su
tuoktuvių 25 metų jubiliejų. Su
kaktuvininkus sveikino gražus bū
rys draugų; dainas ir linksmybes 
užbaigė tik pirmieji ryto gaidžiai.

— Liepos 17 d. Vanda ir Vy
tautas Šliupai atšventė savo 17 ve
dybų metines.

San Francisko lietuviai abiems 
darnioms poroms linki dar daug 
laimingų metinių.

MILPITAS (San Francisco)

Šv. Jono Krikštytojo (amerikie
čių) parapija dedikavo savo naują 
bažnyčią birželio mėn. 27 d. Visa 
parapija su daugeliu kunigų, vado
vaujant San Francisco Arkivysk. 
McGucken, iškilmingai atšventė šį 
įvykį. Viso to “kaltininkas” — mū
sų mielas tautietis klebonas kun. 
Viktoras Pavalkis užsipelnė Popie
žiaus asmeninės padėkos ir palai
mos ir arkivyskupo pagyrimų. Pa
rapija patenkinta veikliu klebonu, 
o mes, lietuviai, didžiuojamės savo 
tautiečiu.

Šventėje dalyvavo kleb. kun. Pa
lukaitis ir kun. P. Manelis. Kun. 
Pavalkį šia proga aplankė jo jau
nystės draugai p.p. Bubliai iš De
troito.

Atsiųsta paminėti

Broniaus Budriūno naujų kompo
zicijų gaidos: Mūsų žemė Lietuva, 
premijuota PLB vald. konkurse 
1968 m., ir Valio, ilgiausių metų!

Senasis “ilgiausių metų” labai ne
vykęs, su blogai kirčiuojamais žo
džiais, tikrai pakeistinas šiuo nauju 
Budriūno “Valio!”. “ Mūsų žemė 
Lietuva” buvo dainuota IV dainų 
šventės repertuare.
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VIRŠUJ — Bendruomenės Centro naujoji valdyba: J. Mitkus, A. Sajus, A. 
Skirius, B. Stančikas (buv. pirm.), V. Lembertas, A. Telyčėnas, J. Žukas 
ir K. Prišmantas, naujasis pirmininkas.

VIDURY — Bendrovės dalininkų dalis susirinkimo metu.
ŽEMAI — Dalis dalininkų su svečiu žurnalistu A. Gintneriu iš Čikagos.

Foto L. Briedis

□ IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Daktarų simfoninio orkestro kon

certas artėja
BALF’o didysis koncertas, ku

rio programoje Daktarų Simfoninis 
Orkestras su mielais mūsų solistais 
Birute ir Rimtautu Dabšiais artėja 
tisu greitumu prie lapkričio 13 d.

Primename ir prašome tą dieną 
rezervuoti BALF’o koncertui ir ja
me dalyvauti.

Praeitų metų BALF’o koncertu 
visi, buvo sužavėti. BALF’as neap
vils jūsų ir šiais metais.

BALF’o valdyba
Nauja Bendruomenės centro 

valdyba
Birželio mėn. 27 d. įvykusiame 

metiniame Liet. Bendruomenės 
Centro, Ine. dalininkų susirinkime 
išrinktoji nauja valdyba savo pir
majame posėdyje rugp. 5 d. pa
reigomis taip pasiskirstė: pirm. — 
Kazys Prišmantas, I vicepirm. — 
Vitalis Lembertas, II vicepirm. — 
A. Sajus, sekr. — Alf. Telyčėnas, 
ižd. — A. Skirius, baro vedėju — 
J. Mitkus, ūkio ved. — J. Žukas.

Metiniam susirinkime buvo pa
vesta direktoriams nutarti dėl sky
rimo $1000 premijos Inžinierių 
S-gos konkurso parengti pavyzdinį 
liet, centro projektą nutarė tą pro
jektą atidėti ateičiai, kai korpora
cija bus tam pasiruošusi.

Jūros Skautų stovykla
Los Angeles lietuviai Jūros skau

tai šiais metais stovyklavo rugp. 1 
— 8 dienomis Catalina saloje Isth
mus. Stovyklai vadovavo: Stepas 
Makarevičius, A. Raulinaitienė, R. 
Čiurlionis, A. Arbas, R. Petraus
kas ir kiti jaunesni padėjėjai.

Stovykloje dalyvavo 23 asmenys. 
Šiais metais stovykloje dalyvavo ir 
mergaičių vienetas.
Lietuvos Vyčių gegužinė

Rugp. 15 d. Lietuvos Vyčių Sr. 
kuopa surengė gegužine McCam
bridge parke, Burbanke. Buvo pui
ki diena, atsilankė virš 100 lietu
vių. Gegužinėje daug pasidarbavo 
kuopos pirm. J. Andrius, L. Niu- 
niava, S. Dūda, Adelė Šatnierienė 
ir sūnus Algirdas.

Šv. Kazimiero Parap. Šeštadieninės 
Lituanistinės mokyklos 

reikalais
Šv. Kazimiero Parapijos Šešta

dieninės Lituanistinės Mokyklos 
Tėvų Komiteto pakviestas, sutikau 
būti 1971-72 mokslo metų mokyk
los vedėju. Todėl drįstu kreiptis į 
jus, malonūs tėvai, ir pareikšti kai 
kuriuos pageidavimus.

1. Jauskime visi būtiną tautinę 
pareigą leisti savo vaikus į lituanis
tines mokyklas. Tenelieka nė vieno 
jaunuolio, kurs nemokėtų lietuvių 
kalbos.

2. Parapijos šeštadieninė mokyk
la mokslo metus pradeda rugsėjo 
mėn. 11 d. šia tvarka:

a. 8.50 vai. ryto visi mokiniai 
renkasi mokyklos kieme.

b. 9.00 vai. pamaldos bažnyčio
je.

c. 9.45 vai. vėliavų pakėlimas 
mokyklos kieme.

d. 10.15 - 12.45 vai. visiems sky
riams reguliarios pamokos.

e. 10.30 vai. visų tėvų labai 
svarbus susirinkimas parapijos sa
lėje.

3. Yra planuojama suorganizuoti 
atskirą klasę lietuviškai nemokan
tiems arba silpnai kalbantiems lie
tuviškai. Tuo suinteresuotieji prašo
mi kreiptis i parapijos kleboną ar
ba mane ne vėliau rugsėjo mėn. 5.

Prašau tėvus šį mano pranešimą 
ir prašymą perduoti vieni kitiems.

Ačiū už dėmesį.
Vladas Pažiūra

Mokyklos vedėjas

Nauja BATUN-o vadovybė
Gegužės mėn. 8 d. New Yorke 

įvyko metinis “Baltic Appeal to 
United Nations” narių susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo K. Miklas. 
Kinijos ambasadorius prie Jungti
nių Tautų H. E. Daniel Yu-tang 
Lew buvo principinis kalbėtojas.
4****4**4*****44*******-P**********-r*****4*********

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostlanetsky

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

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelĮ pasirinkimą, it gana pigiau 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje. 
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykitę mus —

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

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
^* *********************.*; •.^**«*«4*4*************.V 

siunčia siuntinius l Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų Įstaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL ĄGENCY
ONIK ABRAHAM1AN

Labiausiai prityrę? siuntinio srityje
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuvą ir kitus 
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas-

Sales & Service
5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027

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
44*444444*4444444*44444444444444444444*4444444**.,

Prieš susirinkimą paštu buvo 
pravesti balsavimai į naują valdybą. 
Susirinkime pranešta balsavimų re
zultatai; naujai išrinktieji pareigo
mis pasiskirstė taip: pirmininkas — 
Kęstutis K. Miklas, vicep. — kun. 
N. Trepša ir Ints Rupners, ižd. — 
Andres Juriado, sek. — Rein Virk- 
maa, nariais — V. Jurgėla, Helen 
Kulber ir V. Vinkman.

Praėjusiais metais United Baltic 
Appeal turėjo $18,000.00 apyvartą. 
UBĄ turi tikslą paveikti Baltijos 
Tautų naudai Jungtinių Tautų at
stovus.

NAUJOS KNYGOS 
gaunamos LAV administracijoje 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles 

SIMAS
J. Gliaudos aprašymas...... $3.00

KAD JI BŪTU GYVA.
E. Cekienės straipsniai...... $5.00

DAILININKO ŽMONA.
L Tininio romanas........... $5.00

NUSKANDINTAS ŽIEDAS.
J. Tininio novelių rinkinys. $3.00 

IŠTIKIMOJI ŽOLĖ.
A. Kairio romanas...... .. $4.00

CURRICULUM VITAE.
A. Kairio drama angliškai. $3.00 

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ.
S. Rūkienės pergyvenimai Sibiro
tremtyje. II dalis............... $6.00

GEROJI VASARA.
C. Grincevičiaus romanas. $5.00 

AGONIJA.
J. Gliaudos romanas iš tikrovės.
...........................................$5.00 

VĖJAS LEKIA LYGUMA.
A. Baronas. Romanas iš partiza
nų veiklos ok. Lietuvoje. $4.00 

MES VALDYSIM PASAULĮ.
L. Dovydėno atsiminimai iš pir

mosios bolševikų okupacijos.
Du tomai po $4.00 

PRAGARO VYRESNYSIS.
V. Volerto romanas iš komunistų 
okupuotos Lietuvos........... $5.00
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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 

Boulevard 
Calif. 90029

4364 Sunset 
Los Angeles,

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. 394-0172
/lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas .r dažymas.

Alinės-užeigos

JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396

LEE’S
Pete & Zelma

4157 Redondo

BAR
Stamskis, sav.
Beach Blvd.

Lawndale , Calif. 90260 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN 
u. & 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 Reprezentative
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave,, 
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

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

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

Dantistai
BIRUTA BARVI KS, D. D. S.

Member. L. A. County Denial S'iy 
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 Monicą,' Galit. 90405 

Valandos: 9:00 AM.,— 5:00 PM 
Tree, ir šešt.' 10 — 12.

M. D.
St.

JONAS JURGILAS, 
17427 Chatsworth

Granada Hills, Calif. 91344
? Valandos : .10—12 ir 3—7; šešt. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

James A. RUDIS, M. D.
General Practice

2100 Carlmont Dr., Belmont, Calif.

591-5661 — Hours by Apointment

Grožio salionai
BEAUTY FAIR

Sav. Elena
COIFFURES
Astravas
Boulevard6087 Sunset

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

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. Lukšiene, sav. 
3020 Wilshire Blvd.,

Santa Monica, Calif. 90403 
EX 4-9144

EL DORADO MOTEL
Al Sarno I is, sav.

1615 N. Western Ave., Hollywood, 
Tel. 642-6945 Ca. 90027

NORWALK MOTEL 
Sav. Petras ir Rūta Sakas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650 

Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Staše Damuliai, sav 

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

Nuosavybių pardavėjai
/JONAS Č1NGA 

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. 395-335J

! ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real Estate Broker 
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Caiif. 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!"
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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
THE AZTEC ROOM 

“GIendale’s‘’Most Elegant 
Restaurant”

Sav. J. Safrončikiene
303 W. Glenoaks Bl., Glendale, Ca.
Tel. 242-4747 91202

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 
Vedeja Adelė šatnerienė 

4415 Santa Monica Blvd., L. A, 
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712 

Veikia tik šeštadieniais ir sekmai! 
.niuo 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

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 — HAMROCrs 

M O R T U A K i 
921 Venice Blvd.

t.os Angeles, Calif.
Phone; Richmond 9-609 i

BRONE 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. 

-+364 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029



PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

SPALIO MĖN. —
10 d., šeštadienį, — Santa Monikos 

Lietuvių Klubo balius Miramar 
viebutyje, Santa Monica.

18 d. — šv. Kazimiero parapijos 
metinis bazaras.

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

LAPKRIČIO MĖN. —
14 d. — Balto koncertas Immacula

te Heart kolegijos salėje.
22 d. — Lietuvių, kariuomenės mi

nėjimas .šv. Kazimiero par. salėj.
GRUODŽIO MĖN. —
13 d. — L. A. Katalikių Moterų 

Sąjungos metinis balius šv. Kazi
miero par. salėj.

19 d. — Dramos sambūrio vaidini
mas.

KRIKŠTAI
— Rugsėjo 6 d. Šv. Kazimiero 

bažnyčioje pakrikštyta Jono ir Da
lios Navickų antroji duktė Dalios 
Onos vardais. Krikšto tėvais bus o 
Vida Radveniene ir Povilas Abelkis.

Trumpai
— Algis V. Lašas, D.D.S., bai

gė dentisterijos mokslus ir atidarė 
savo įstaigą: 11373 Washington 
Blvd., Los Angeles, Ca. 90066, 
telef. 398-6297.

Sveikiname Algį ir linkime sėk-

— Ignas ir Viktorija Gurčinai 
pardavė Bon Air Motelį Hollywoo- 
de ir nusipirkę Santa Monikoje a- 
partmentus, nusikėlė ten gyventi. 
Naujas Gurčinų adresas yra: 823 
19th Street, Santa Monica, Calif. 
90405.

— Jonas ir Ona Žukai pasistaty
dino naują vaikų darželį ■— 2727 
Peck Rd., Elmonte, Ca. Žukai šioje 
srityje jau turi gerą keletos metų 
patyrimą, nes sėkmingai vadovauja 
panašiai vaikų mokyklai Hawthor
ne. Amerikiečių spauda apie jų 
vedamą mokyklą yra labai gražiai 
parašiusi.

— Juozas Kilnioms, tėvukas Rū
tos Lee-Kilmonytės, rugsėjo mėne
sį praleido medžiodamas Alaskoje. 
Medžioklė buvo sėkminga, — jis 
nušovė 1800 svarų raguotą elnią 
ir parsivežė jo galvą ir paruoštų 
vieno inčo (viso 500 svarų )steikų.

— Kazys Karuža išvyksta į jubi
liejinį 50 metų sukakties seimo 
įsteigimo minėjimą ir pašto ženklų 
parodą, įvykstančią 1970 m. spalio

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
METINIS BAZARAS 
šiais metais įvyksta spalio 18 d. — Bus jaunimui ir senimui įvairių 

žaidimų ir pasilinksminimų.
....Taip pat įvyks dovanų traukimas; laimėjimų knygutes visi parapijiečiai 

yra gavę paštu. Kiekvienas atsilankęs remia parapijos reikalus.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmm^...„„„..m,....

23, 24 ir 25 dienomis Balzeko mu-. tų. Palaidots Crown Hill kapinėse, 
ziejuje, Čikagoj. '^išgyvenęs Denveryje, Colo., 20 me-

K. Karuža yra Los Angeles fi
latelistų dr-jos pirmininkas.

— JAV kapitonas Romas Kili- 
kauskas, išvykdamas į Vietnamą, 
aplankė LAV redakciją. Jį palydėjo 
tėvai Kazys ir Erika Kilikauskai.

SVEČIAI
Dail. A. Dociui su žmona 

pagerbti suruoštos vaišės rugs. 26 
d., tuojau po parodos atidarymo. 
Round Rabin svetainėje. Vaišes or
ganizavo J. Andrius, Brazdžionio 
(rinktinei leisti komiteto pirminin
kas. Buvo kviesti visi komiteto na
riai ir parodos svečiai. Pirm. J. An
drius pasakė komiteto darbo baigi
mo kalbą, pranešė rezultatus ir pa
skelbė komiteto veiklą baigta. Dar 
kalbėjo rinktinės autorius, jautriai 
dėkodamas komiteto žmonėms, y- 
pač jo sumanytojui ir pirmininkui, 
už puikų knygos išleidimą. Dail. A. 
Docius tarė keletą žodžių iš patirties 
knygą iliustruojant. Kelios valandos 
prabėgo jaukiai ir draugiškai.

Kun. dr. A. Liuima ir kun. dr. J.
Prunskis

lankėsi LAV redakcijoje. Kun. 
dr. Liuima yra L. Katalikų Mokslo 
Akademijos Romoje pirmininkas. 
Kun. dr. J. Prunskis yra dienraščio 
“Draugo” vienas iš redaktorių.

A. A. Stasys Tiknis

MIRTYS
— Rugpjūčio 27 d. mirė buvęs 

Lietuvos kariuomenės kapitonas 
Cezaris Kazakevičius. Velionis bu
vo 85 metų amžiaus pensininkas,

Mirė Stasys Tiknis
Rugsėjo 24 d. po sunkios vėžio 

ligos Long Beach Veteranų ligoni
nėje mirė Stasys Tiknis.

Stasys ir Zuzana Tikniai pasta
raisiais metais gyveno Yucapoje,. 
Calif., ir ne vieną kartą yra užsi- 
kvietę Lietuvos Vyčių narius pas 
juos pasivaišinti.

Stasys Tiknis, Didžiojo karo ve
teranas, priklausė prie Liet. Vyčių 
Sr. kuopos ir Šv. Vardo dr-jos. A- 
merikoje jis išgyveno 60 metų, mi
rė turėdamas 77 metus amžiaus.

Jis į Kaliforniją atvyko iš New
ark, N. J., kur ir dabar gyvena dvi 
brolienės — Tiknienės — jo po
dukra Ema Lapinskienė ir posūnis 
Albertas Cizinauskas su šeima.

S. Tiknis buvo palaidotas rugsėjo 
29 d. Kalvarijos kapuose.

Šv. Kazimiero bažnyčioj apie ve
lionį gražų pmoksla pasakė kleb. 
prel, kun. J. Kučingis. Per gedulin
gas mišias solo giedojo Karolė Bich- 
nevičienė Tėve Mūsų ir Sveika Ma
rija. Prie kapo atsisveikinimo žodį 
tarė L. Vyčių Sr. kuopos pirm. Jo
nas Činga ir Šv. Vardo pirm. F. 
Žukauskas.

Reišiame giliausią užuojautą žmo
nai Susanai ir visiems giminėms.

ATOSTOGOS
— Vanda ir Antanas Mažeikai 

šios vasaros atostogas praleido Ha
vajuose.

— Danguolė Razutytė, po kelio
nių po Europos valstybes, pasiliko 
pusmečiui Paryžiuje pagilinti pran
cūzų kalbos studijų.

— Teklė ir Tomas Sereikos vasa
ros atostogas praleido lankydami 
žymiausias vietoves Prancūzijoje, 
Ispanijoje, Portugalijoje, Šveicarijo
je, Italijoje ir Vokietijoje. Dalyvavo 
hr šv. Petro Bazilikoje lietuviškos 
koplyčios šventinimo iškilmėse.

— Dr. J. Jusionis šiais metais 
atostogas praleido Europoje. Jis da
lyvavo lietuvių kankinių koplyčios 
pašventinimo iškilmėse.

Vestuvės
— Anthony & Charlene Bera- 

nekus, Cicero, III., savo vedybų me
daus laiką praleido lankydami Ka
lifornijos žymesnes vietas.Jie sve
čiavosi pas Alfonsą Samolį, kuris 
savo 65 pėdų ilgio jachta svečius 
ir draugus pavažinėjo Pacifico jū
roje.

Elena Sadauskaitė (Sada)
(buvusi Richards) liepos 25 d. iš
tekėjo už Rene A. Koeblen. Sutuok- 
tuvės įvyko kat. bažnyčioj Ameri-
can Malrtyrs Church, Manhattan 
Beach. Vyras yra prancūzų kilmės, 
baigęs Portland© universitetą.

Elena buvo ištekėjusi už akto
riaus Gordon Richards, bet jam 
mirus, nuvyko pas savo motiną į 
Scranton, Pa., jos sergančios pri
žiūrėti.

ALp(LKA)1763 
r 1970, Nr.10 

vus 
Ha] 
Hai 
diej lįsk varet. Kesp. Biblioteka 

Sveikiname jaunavedžius ir lin
kime vedybinio gyvenimo sėkmės.

Jaunavedžiai Elena Sadauskaite ir 
Rene Koeblen.

Jaunavedžiai Daiva čingaite ir Vy
tenis Dūda.
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