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BRAŽINSKŲ BYLA DAR NESIBAIGĖ
Bylos reikalu JAV-se lankėsi Vliko nusamdytas Bražinskų bylai ginti 
advokatas, apie kurio veiklą Eltos biuletenis pateikia šias žinias

PRANAS ir ALGIRDAS BRAŽINSKAIAtvykęs į New Yorką advoka
tas Cadal Yardimci š. m. rugpiūčio 
3Q d. Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Valdybai padarė praneši
mą apie Prano ir Algirdo Bražins
kų teisinę padėtį. Komiteto posėdy
je dar dalyvavo Lietuvos gen. kons. 
New Yorke Anicetas Simutis, A- 
merikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. 
Kazys Bobelis ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. Vacį. Sidzikauskas. 
Pasaulio Lietuvių Bandiruomenės 
pirm. Stasys Barzdukas buvo pa
kviestas, bet neatvyko.

Advokatas tuojau pabrėžė, kad 
Bražinskų byla perėjo du tarpsnius. 
Jiems 1970 m. spalio 1 d. su so
vietiniu lėktuvu nusileidus Treb- 
zondo aerodrome, jie pateko į Tur
kijos saugumo rankas ir netrukus 
vietos teisėjo buvo pripažinti poli
tiniais pabėgėliais.

Šis nutarimas buvo patvirtintas 
ir vietos kolegialinio teismo ir Ka
sacinio Teismo Ankaroje. Tik 1971 
m. kovo 8 d. Kasacinio Teismo An
karoje Vyr. Tarybai panaikinus pir
mųjų teismų nutarimus, Bražinskų 
byla Įgavo naują pobūdį.

Turkijos Vyr. prokurorui pave
dus Bražinskų bylą spęrsti iš esmės 
Trebzondo kolegialiniam baudž. 
teismui (Maždaug Lietuvos Apy
gardos Teismo baudž. skyriaus ati
tikmuo. Eltos pastaba), to teismo 
prokuroras š. m. liepos 27 d. nuta
rė juos suimti, kad jie nepasislėptų 
nuo teismo. Tuo būdu jie iš valsty
bės saugumo įstaigų žinios perėjo 
į prokuratūros žinią ir yra laikomi 
kalėjime nenuteistųjų skyriuje.

Bražinskų teisminė gynyba Vliko 
pastagomis ir laisvojo pasaulio lie
tuvių visokeriopos paramos dėka 
yra gerai suorganizuota, jų nekal
tumui įrodyti medžiaga stropiai 
rengiama ir asmenine jų gerove uo
liai rūpinamasi.

Adv. C. Yardimci yra patyręs 
teisininkas. Jis Turkijos teismų ži
nyboje dirba nuo 1932 m. 1948 m. 
įstojęs į Turkijos Demokratų par
tiją, jis 19*50 m. buvo išrinktas par
lamento nariu, po metų — parla
mento rvičepirmiųinku. 1952 m. 
Yardimci buvo paskirtas Turkijos 
ministerių pirmininko pavaduotoju, 
1953-56 m. buvo švietimo minis
tru, 1956-58 m. — vėl išrinktas 

parlamento nariu ir toliau buvo 
švietimo ministru, nuo 1959 m. pra
džios ligi 1960 m. birželio mėn. — 
teisingumo ministras. Vėliau vertės, 
advokato praktika.

Adv. Yardimci J948 m. yra sėk
mingai gynęs tris iš Rumunijos 
lėktuvu pabėgusius karininkus ir 
bylą laimėjo. (Rumunų lakūnas 
anuomet buvo nušautas).

Adv. C. Yardimci rugp. 30 d. 
apie Bražinskų bylos padėtį kalbėjo 
dr. Valiūno įstaigoje lietuvių spau
dos atstovams. (E.).

Iš spaudos atstovų pasikalbėjimų 
su adv. Yardimci paaiškėjo, kad 
laike kelių mėnesių bus dar pasku
tinis Bražinskų bylos nagrinėjimas, 
kuriame bus išspręsti keli teisiniai 
Bražinskų bylos aspektai ir turės 
tiksliai išaiškinti visas Bražinskų at
eities galimybes.
Mūsų telegramos ir laiškai buvo 
efektingi

“Draugo" koresp. V. Alseika 
pateikia įdomių detalių iš spaudos 
konferencijos su adv. Yardimci.

Vlikui susitarus su turkų teisinin
ku Yardimci, reikalas žymiai pagy
vėjęs ir ypač dėl to, kad Vlikas 
pasiuntė Turkijon daug argumentų, 
t. y. dokumentų, liudijimų, pareiš
kimų ir pan., kuriais siekia įrodyti 
Bražinskų žygio prasmę. Visi tie do
kumentai buvo pristatyti Turkijos 
vyriausybei ir teismui.

Anot Turkijos teisininko: juk 
Bražinskai — Lietuvos piliečiai, jie 
turi Lietuvos pasus, jie dideli Lietu
vos patriotai, jų veiksmas buvo di- 
vyriškas. Todėl šio gynėjo buvo da
roma viskas, kad Bražinskai nebūtų 
išduoti rusams.

Pati byla būsianti sprendžiama 
viešame teisme ir bus bandoma, 
kad byla virstų politine, kad joje 
būtų apkaltinta bolševikinė sistema.

Advokatas esąs įsitikinęs, jis 
teigė, — nušovimas, tai jokia ap
galvota žmogžudystė, o sūnaus Al
girdo “nusikaltimas” buvęs tai, kad 
jis buvo atsirėmęs į lėtuvo duris 
ir neleidęs prasiveržti trims rusams 
saugumiečiams. Be to, Algirdas yra 
nepilnametis.

Turikijos teisininkas mūsų spau
dos atstovams pareiškė: Tiesiog ne
galiu atsistebėti lietuvių parodyta 
energija, ryžtu, užsidegimu. Tie 

raštai, demonstracijos ir kt. bus žy
miai turėję ištakos pačios bylos pa
krypimui į geresnę pusę ir ypač tu
rės poveikio būsimai bylai Trebzono 
mieste.

O juk rusai visa tai seka ir jie 
neabejotinai dar labiau stebės lig
šiolinę ruošą bei būsimą bylą. Iš jų 
gali būti ir naujų demaršų (Jie, gal 
būt, turės itr neoficialų savo advo
katą ir, gal būt, dės pastangų bylų 
vilkinti,, ar perkelti į kitus teismus 
ir pan. V. A.)

Yardimci ta proga dar prim'nė. 
kad, ištikrujų, Branzinskam, bent 
iki kovo 15 d., jam su dr. Valiūnu, 
pas juos atsilankius, gėsė pavojai. 
Tik tą dienę jie davė įgaliojimą ad
vokatui juos ginti. Taip, jie buvę 
“mirties pavojuje”, atseit, galėję būt 
išduoti.

Mūsų skaitytojus kviečiame to
liau akylai sekti Bražinskų bylos 
reikalus spaudoje (amerikietiškoje, 
kitoje ir mūsų) ir skubiai reaguoti 
į visus naujus bylai padėti reikalin
gus jūsų pagalbos būdus.

Bražinskai dabar ne kalėjime
Turkijos teismas liepos mėn. 

įsakė Bražinskus suimti, bet. kaip 
nurodė svečia iš Turkijos, ta pada
ryta tik jų apsaugai ir tai laikytina 
tik laikina priemone. Jie apgyven
dinti ne kalėjime, kaip buvo klai
dingai skelbta, bet arešto namuose. 
Gvnėjo pastangomis jiems buvo pa
skirti patys geriausi kambariai tuo
se namuose ir jų gyvenimo sąlygos 
nėra blogos. Be to, šis advokatas 
rugpiūčio 27 d. buvo padaręs žygiu 
Bražinskus iš tų namų Istambule 
paleisti.

Lietuviu veiksnių pareiškimai
Po spaudos konferencijų su Bra

žinskų advokatu Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas pageidavo, kad mūsų 
spauda įmanomai santūriau rašvt’.i 
apie Birazinskus, gi mūsų veiksniai 
rūpinasi kuo tiksliau patirti apie 
Bražinskų padėtį. Jis džiaugiasi, 
kad abu vyrai turi pačią geriausią 
gynybą šio teisininko asmenyje.

Dr. Bobelis ALT-bos vardu dė
koja Amerikos lietuviams už paro
dytą entuziazmą Bražinskų bylos 
metu ir už gausias telegramas, pa

siųstas atsakomingoms turkų vy
riausybės įstaigoms ir pareigūnams. 
ALT stengsis ir toliau informuoti 
Amerikos lietuvius apie tolimesnę 
Bražinskų bylos eigą. (N.)

Los Angeles ALT-bos skyrius, 
pirmininkaujamas V. Čekanausko, 
pasikeitus Turkijos vyriausybei, pa
siuntė telegramų visų ALT skyriui 
priklausančių organizacijų vardais 
naujam ministerių pirmininkui. Da
bar, kai byla vėl iš naujo nagrinė
jama, būtų gerai, kad organizacijos 
ir pavieniai asmenys pasiųstų laiškų 
bei telegramų Teisingumo ministe- 
riui, prokurorui, ministeriui pirmi
ninkui ir prezidentui, prašant lais
vės Bražinskams.

TAUTOS FONDUI
(Vlikui, Bražinskų bylos vedinio 

reikalams) aukojo:
Ona Gustienė .............. $25.00
Juozas Mitkus ............ $10.00

Šiuo metu Vlikas kreipiasi į vi
sus JAV lietuvius daugiau aukoti 
Tautos Fondui (Vliko iždui), nes 
susidarė daugiau išlaidų Bražinskų 
bylos reikalams.

Los Angelėse Tautos Fondo įga
liotiniu yra: Antanas Skirius, 4366 
Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 
90029. Telef. 664-2919.

Kanados lietuviai gausiai remia 
Tautos Fondą

Kanados lietuviai šiais metais 
ypatingai gausiai remia Lietuvos 
Išlaisvinimo Fondą. Kai kurie jų 
Tautos Fondui šiais metais paauko
jo net 250 dol. sumą. (P. A. Augus- 
tinavičius, Toronto, Ont.), kiti šiais 
metais skyrė vėl po 25 dol. ir di
desnes sumas. Visų Kanados auko
tojų, šiais metais pakartojusių savo 
aukas Tautos Fondui, ar pirmą 
aukojusių, sąrašas skelbiamas Eltos 
biuletenyje. Iš neseniai Eltoje pa
skelbtų naujų nukotojų Tautos 
Fondui šeši paaukojo po $25. si du 
prisiuntė ne po 25 dol., kaip klai
dingai paskelbta, bet po 100 dol..— 
Ont., ir S. Kėkštas, gyv. Toronto, 
Ont.. ir . SKėkštas, gyv. Toronto, 
Ont. (E.)
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ATVIRAS LAIŠKAS
Susiginčyti ar net susipykti nėra 

naujiena. Tatai atsitinka dėl nuo
monių skirtumo ar, paprastai, dėl 
neatsargių pasisakymų ar nekorek
tiškų veiksmų. Visa tai būtų nieko. 
Blogiausia su ta žmogaus ambicija, 
kurį jį supančioja ir neleidžia su 
priešinga puse reikalo geruoju iš
lyginti. Kiekvienas laiko save tei
singu ir reikalauja, kad kita pusė 
nusižemintų, atsiprašytų ir pan. Iš 
to susidaro įtempta atmosfera ir 
pats gyvenimas nemalonus.

Platesnio nesutarimo ir nesantai
KaiiiiiiM

ETNINIŲ STUDIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTAS

Jau pernai Chicagps kongresmano lenko R. C. Pucinski buvo 
įneštas į kongresą įstatymo projektas H. R. 1499. Vėliau panašų 
projektą įneš į senatą R. G. Schweiker. Šis projektas buvo pavadin
tas “S. 23” — The Ethnic Heritage Studies Act of 1971.

Abu šie projektai yra mums priimtini ir remtini, nes jie prisidėtų 
prie lietuvių kultūros išlaikymo Amerikoje Šiuos projektus užgyrė 
Amerikos Lietuvių centro valdyba ir Baltijos Tautų komitetas.

1971 m. birželio 15 d. S. 23 įstatymo projektas buvo kiek modi
fikuotas ir aprobuotas Senato Darbo ir Viešosios Gerovės komiteto 
patvirtintas ir prijungtas prie visuotinio projekto, kuris vadinasi 
“Higher Education Amendments of 1971, bill C-659.”

Tikimasi, kad kai Senatas susirinks po atostogų, bus balsuojama 
už šį įstatymo projektą. Mūsų visų būtų pareiga parašyti savo se
natoriams, kad jie balsuotų už šį bilių — S. 659. Jei praves šį įsta
tymą, valdžia skirs tam tikras sumas pinigų mažumų tautybių mo
kykloms ir kultūrinėms įstaigoms palaikyti.

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJA
Vienintelė Europoje lietuvių gimnazija (lygi dviejų metų Ameri

kos kolegijos kursui) veikia Vokietijoje, netoli Heidelbergo. Gimna
zijos adresas yra toks: Vasario 16 gimnazija, “Romuva” 684 Huetten- 
feld b. Lamperheim, West Germany (Vokiškai rašo; Privates Litau- 
isches Gymnasium).

Gimnaziją lanko apie 100 mokinių, iš JAV šiemet yra 13; pernai 
buvo tik 7. Vengrų panašioje gimnazijoje Vokietijoje iš Amerikos 
lanko 60 vengrų. Amerikos lietuviai permažai dėmesio tekreipia 
į šią vienintelę lietuvių gimnaziją užsienyje.

kos dalykams išlyginti klasinį šūkį 
yra paskelbęs garbingos atminties 
Dr. K. Grinius. Vargiai kada buvo 
kitas taip giliai įžeistas žmogus, 
kaip jis, kai būdamas teisėtai išrink
tu Lietuvos prezidentu buvo pri
verstas nuo to posto atsisakyti. Tai 
jis, atvykęs į JAV ir matydamas 
mūsų tautiečius dar vis tebesiginči
jančius, dėl praeities dalykų, pro
klamavo garbingą ir įsidėmėtiną šū
kį: “Paskelbkime vieni kitiems am
nestiją.”

Susitaikymas visada atneša 
džiaugsmą abiem pusėm, 

o » o
Prieš kiek laiko per Los Angeles 

lietuvių galvas praėjo, audra. Prie
žastis: iš pavergtos Lietuvos atvykęs 
dainininkas kai kurių tautiečių bu
vo pakviestas padainuoti. Tiesa, jis 
neužtraukė “Volga, Volga mat rod- 
naja” (Volga,, mano tikroji moti
na) bet dainavo apie bakūžę sama
notą, kur vien vargas tebėra., ir 
pan. Nemaža klausytojų braukė 
ašaras... Tačiau šis visas dalykas 
sukėlė skirtingas interpretacijas dėl 
paties kvietimo, dėl koncerto lan
kymo ir pan., taip kad Los Ange
lės lietuviškas visuomenės laukas 
pavirto tarpusavės kovos arena. At
sirado vieni kitiems mirtini priešai. 
Dabar tie įvykiai toli praeity. Iš 
perspektyvos žiūrėdamas, tikriau- 

Gimnazijos kursas yra Vokietijos valdžios pripažintas. Baigus šią 
9 klasių gimnaziją, mokinys gali laisvai stoti į Vokietijos universi
tetą ir studijuoti mediciną, inžineriją ar kitus mokslus. Gimnazija 
yra šelpiama Vokietijos Švietimo ministerijos. Šį rudenį gimnazija 
gavo pinigų mergaičių naujo bendrabučio statybai. Kitais metais 
mokiniai jau gyvens modemiškuose naujuose bendrabučiuose.

Mokslas Vasario 16 gimnazijoj yra pigus — tik $20 mėnesiui už 
maistą, butą ir mokslą. Galėtume šia mokykla daugiau pasidomėti.

SOVIETAI APIPLĖŠIA TEN BESILANKANČIUS
Šiais metais Sovietų valdžios muitinės labai plėšikauja. Teko kal

bėtis su keletu čikagiškių, kurie šiemet lankė gimines Lietuvoje, ir 
jie nusiskundė, kad buvo atimti iš jų pinigai (net $1000) ir suveni- 
rinės prekės. Sovietų valdžios pareigūnai, nors ir lietuvių kilmės, 
vykdo tą plėšikavimą įvairiais būdais, lupdami po 20-30 dol. už vieš
bučio kambarį nakčiai, po 40-50 dol. už aplankymą kelioms valan
doms Kauno, keičiant dolerį į rublį oficialiame banke tik po 90 ka
peikų už dolerį (neoficialiai už dolerį galima gauti po 5 rublius).

Netikėkite, kai jūsų “draugai” jums meluoja ir tvirtina, kad įva
žiuojant į Lietuvą nieko netikrina ir nieko neatima. Pasitaiko, kad 
kai kurie ir praeina pro muitinę nepatikrinti, greičiausiai, keliau
jantieji su ekskursijomis, bet daugumą jų gerai apčiupinėja.

šiai, abi pusės dabar visą dalyką 
mato blaiviau ir greičiausiai tas ne
bepasikartotų. O ir objektas dėl ku
rio kovota jokių kitų ryškesnių efek
tų neatnešė. Galėtų būti viskas už
miršta,

Bet taip nėra. Kai kurie įniršimą 
ir toliau puoselėja savo širdy. Štai, 
pav., du tautiečiai, dirbdami toj pa
čioj ištaigoj iš ryto susitikdami, nuo 
anų dienų, netik vienas kito ne- 
besveikina, bet net viens kito “ne
bemato”. Arba vėl. Ruošiamas 
gražus parengimas. Tai kiti jį boi
kotuoja; nes vienas ar kitas iš ren
gėjų. savo noru ar tik atsitiktinai, 
buvo natekęs į “priešų” pusę. Ir 
eilė kitų pavyzdžių. Norėtųsi tų 
tautiečiu paklausti: “Ar taip jie tą 
įniršima ir nešios iki grabo lentos?” 
Arba kitas klausimas: “Negi jie tai 
laiko, kad jie tuo būdu kovoja už 
Lietuva ar lietuvybės išlaikymą?., 
argi ištikro tiek daug yra Lietuvos

priešų?..” Labai norėtųsi prašyti, 
kad jie patys giliau apie tai pagal
votų. Jug nuolatiniai susiraukę vei
dai persiduoda ir į bendrą tautos 
charakterį.

Pasigėrėjimą sukelia matant, 
pav., čia L. A. suvažiuojančius iš 
arti ir iš toli į Šv. Kazimiero bažny
čią. Po pamaldų niekas nesiskubina 
bėgti i namus, o visi būriuojasi, 
kiekvienas norėdamas daugiau pa
matyt, susitikt, pasišnekučiuot. Lig 
žuvis patekusi į vandenį, nori atsi
gaivinti. Kas gi čia juos sutraukia? 
Atsakymą visi žinome. Dažnai pa
našų vaizdą matome ir įvairiuose 
parengimuose. Čia tai ir matai tą 
tikrąjį lietuvišką veidą ir tyrą di
džiosios mūsų žmonių daugumos, 
pabrėžiu — didžiosios daugumos, 
nusiteikimą ir norą bendrauti ir 
darniai santykiauti. Bet kodėl gi vis 
atsiranda piktų širdžių, palaidų lie
žuvių, šakotumų, noro kitus nie
kinti ir pan. O jug kone išimtinai 
visi esame aukštesnio išsilavinimo. 
Tegu lietuviai nėra viršžmogiai, bet 
jie nėra blogesni už kitataučius, 
jie yra geresni jau vien tuo, kad jie 
yra mūsų žmonės, kad jie yra savi. 
Ir aš ir Tamsta ir jie jug ir atsikė
lėm čia gyventi, kad galėtume ben
drauti su savaisiais. Kodėl nesilai
kyti krypties, kad visas mūsų tarpu
savis gyvenimas, susitikimai, orga
nizacijų posėdžiai būtų malonūs ir 
patrauklūs. Dėl kasdienės duonos 
tarpusavy nekonkuruojam. Atvirkš
čiai, ir šioj srity dar vieni kitiems 
galėtume padėti, ypač vertingais 
patarimais.

Yra atsitikimų, kad kai kurie pa
jėgūs tautiečiai dėl vieno ar kito 
asmens šakotumo ar priešingumų 
jaučiasi įsižeidę ir į viską numoję 
ranka nuo veiklos pasitraukia. La
bai netikslus sprendimas. Tuomi 
gal jie patenkina keletą savo opo
nentų, bet nuskriaudžia didžiąją 
daugumą kitų, kuriems jo dalyvavi
mas ir veikimas laukiamas ir pa
geidaujamas. Dalykai, kurie mus 
jungia yra nepalyginamai svarbes
ni, negu tie, kurie mus skiria. Jug 
argi ne graži lietuviška kolonija yra 
susibūrusi Los Angelėj ir jo apy
linkėse. Tai tikras lietuviškas bu
kietas prie Pacifiko! Daug žiedu iš 
jo spinduliuoja po visą lietuviška 
pasaulį. Tokiu atveju ypač verta 
kiekvienam pagalvoti, kad jis pats 
tame bukiete nebūtų dygus erškė- 
tys ar kandi dilgėlė.

J. Kuprionk

Redakcijos pastaba. — Nieko 
nuostabaus, kad priešingų nusista
tymų lietuvis nekalba su lietuviu. 
Atsitinka, kad dėl menkniekių susi
ginčiję, vyras su žmona po keletą 
metų nekalba. “Tyla — gera byla” 
yra pasakiusi mūsų liaudis.

Iš laiško teksto galima suprasti, 
kad p. J. K. kalba apie Daunoro 
koncerto sukeltą “audrą”. Argi J. 
K. mano, kad ALTo, L. Bendruo
menės, Vliko žmonės, savo aplink-
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Atkelta iš 2 psl.
raščiu įspėdami Los Angeles tau
tiečius tokių koncertų neįrengti, blo
gai padarė? Turbūt J. K. skaitė 
mūsų veiksnių Clevelando konfe
rencijos nutarimą dėl “kultūrinio 
bendradarbiavimo”. Kol tas nutari
mas nebus atšauktas, visi lietuviai 
privalo jam paklusti.

Mums atrodo nepateisinama, kai 
žilagalviai senukai, kurie išbėgo nuo 
sovietų okupanto, dabar ima taiks
tytis prie jau JAV universitetuose 
militantiškai išauklėtų savo vaike
lių, nenorėdami įžeisti savo žentel.ų 
ar martelių ir piradeda suminkštėti 
okupanto naudai. Kas gi būtų, jei 
taip visi dėl savo giminėlių, dėl savo 
kelionių į “tėvynę”, dėl svetelių is 
Lietuvos imtume ir suminkštėtume, 
pripažindami Lietuvos okupaciją ir 
sovietinę santvarką Lietuvoje? Kam 
tada bereiktų Lietuvą laisvinti ir iš 
ko! Viskas ten gražu, puiku, didelė 
pažanga, geras gyvenimas. Net ir 
dainelių dar kartais lietuviškai pa
dainuoja... O kažin, ar Kinijos, In
dijos ir kt. komunistai nekalba ir 
nedainuoja savąja kalba?

Lietuvos okupantas Los Angelyje 
turi savo agentų, — turi itr pamo
kamų propagandistų, turi ir oku
pantui nemokamai, “iš idėjos” dir
bančių “kvislingų”; tai ne naujiena; 
bet niekas neturi teisės kaltinti pa- 
triotingai nusiteikusių lietuvių, ku
rie nemato reikalo kalbėtis su oku
panto naudai tarnaujančiais. Reikia 
tik stebėtis, kaip . K. turi drąsos 
vienus su kitais vienon greton sta
tyti ir laukti, kad koncerto neren
gęs ir jame nebuvęs atsiprašytų įren
gusį ir buvusį! Kur logika?

Taip pat keista logika vadovau
jamasi, kai sakoma, kad negerai 
daro tie, kurie dėl šakotų asmenų 
pasitraukia iš veiklos. Argi čia vei
kėjas būtinai turi kentėti dėl to ša
koto asmens, lyg pateisindamas se
ną priežodį “per aspera ad astra”? 
Pagal J. K. išeina, kad kaltas ne 
tas, kuris kenkia veikėjams, bet tas, 
kuris iš veiklos pasitraukia. Ar ne
būtų gelriau, kad J. K. patartų tam 
“šakotam” pasitraukti (ar šakas bei 
spyglius apsikarpyti), kad visi kiti 
be dilgėlių ir be erškėčių galėtų 
darniai veikti?

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

•2841 Sunset Blva., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

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

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

laip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

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.

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.

IŠ "ELTOS“ BIULETENIO INFORMACIJŲ
Simo Kudirkos teismo atgarsiai 
amerikiečių spaudoje

Daugeliui JAV dienraščių pa
skelbus smulkius duomenis apie Si
mo Kudirkos teismą Vilniuje, laik
raščiuose pasirodė ir skaitytojų laiš
kų — tai buvo atgarsis į įsidėmėti
nus Kudirkos pareiškimus.

“The Washington Post”, š. m. 
rugp. 7 d. įdėjęs platų A. Shub 
straipsnį apie Kudirkos teismą, 
rugp. 17 d. laiškų skyriuje paskelbė 
Stanley H. Bačkaičio, Great Falls, 
laišką. Bačkaitis pažymėjo, kad 
dienraščio straipsnis apie Kudirkos 
teismą dar kartą išryškino Baltijos 
kraštų likimą. Laiško autorius tei
gia po 30 metų tų kraštų gyvento
jai neatsisakė kovos ir turi viltį su
laukti laisvės. Daugiau negu nuo
stabu stebėti vis dar šviesias lais
vės troškimo viltis po to, kai 40 
proc. tų kraštų gyventojų nužudyta 
air išgabenta į Sibirą ir kai likusiai 
gyventojų daliai tenka pakelti smar
kią komunistų propagandą bei be 
atodairos vykdomą terorą.

Bačkaitis toliau rašo, kad visai 
nesuprantama, kaip pasaulio sąžinė 
gali abejingai žvelgti Į Baltijos kraš
tų šauksmą ir rūpintis laisve kitų 
kontinentų gyventojų, niekuomet 
neturėjusių savo tautų ar netrokš- 
tančių jas turėti. Laikas, kad laisvo 
apsisprendimo dėsnis būtų vienodai 
naudojamas visame pasauly.

Laiškas baigiamas tokiais žo
džiais: “Baltijos tautos vėl įrodo 
trokštančios būti laisvomis ir jos 
vertos laisvės. JAV turi moralinę 
teisę iškelti Rytų Europos klausi
mą aplamai ir Baltijos valstybių — 
ypatingai. Tai 1940 metais buvo 
iškilmingai pažadėta prezidento 
Roosevelto. J. Tautų Charta garan
tavo laisvo apsisprendimo teisę. 30 
metų praslinkus Baltijos tautos te
belaukia. Turiu viltį, kad jos ne

veltui laukia ir viliuos, kad dar ne 
vėlu.” (E.)
Kino Festivalis Maskvoje — 
politinei propagandai

Rugp. 3 d. Maskvoje pasibaigu
siame 7-tame tarptautiniame kino 
festivalyje buvo paskelbti rezulta
tai — filmų apdovanojimai.

Jie liudijo: festivalis turėjo politi
ni atspalvį, nes daugelis apdovanotų 
įvairių kiraštų filmų buvo skirta 
“antifašistinėms nuotaikoms” pa
vaizduoti, ar šiaurės Vietnamo žy
giams iškelti ir pan. Dėl to ir JAV- 
bės šių metų kino festivalyje ofi
cialiai nedalyvavo. (“Gaila” — ga
lėjo nusiųsti brolių Mekų “taikos” 
filmus... LA V Red.).

Aukso prizus gavo italų, japonų 
ir sovietų filmai. (E.)
Stankaitytė dainavo Vilniuje

Sol. Dana Stankaitytė, atvykusi 
Lietuvon su turistų grupe, š. m. lie
pos 28 d., pakviesta Kompozitorių 
sąjungos, jos salėje koncertavo. 
“Tiesa” liepos 29 d. parašė, kad 
koncerto pasiklausyti buvo susirin
kę kompozitoriai, visuomenės at
stovai bei turistai iš JAV ir Kana
dos. Solistė atlikusi V. Klovos, A. 
Račiūno, E. Laumenskienės, V. Ja- 
kubėno dainas ir airijas iš operų. 
Po koncerto ji pasidalijusi viešnagės 
Lietuvoje įspūdžiais (E.)

(Įdomu už kokius jai okupanto 
padarytus malonumus, patarnavi
mus Stankaitytė jiems atsilygino sa
vo koncertėliu Maskvos satrapams, 
patikėtiniams. Red.)

o o o

SPAUDOJE
“Evening - Outlook”, Santa Mo

nikos dienraštis birželio mėn. 15 d. 
numeryje patalpino ilgą straipsnį 
“Enslaved Baltic Nations Mark 
buvo parašytas ir patiektas Santa 
Monicos — W. Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės vadovybės.

Kitame “Evening - Outlook” nr., 
birželio 14 d., komentatorius Rus
sell Kirk straipsnyje “Lithuanian 
Priest Jailed for Teaching Cate
chism” rašo apie kun. A. Šeškevi
čiaus bylą Lietuvoje.

Kalifornijos lietuvių radijo 
klausytojo laiškas

Gerbiamieji,

Jau eilė metų kaip gyvenu Los 
Angeles mieste ir esu nuolatinis lie
tuvių radijo valandėlės klausytojas. 
Nors ta mūsų “radijo valandėlė” 
yra retas svečias, — aplanko mus 
tik vieną kartą savaitėje, bet vistiek 
ji mums yra brangi ir miela. Aš ir 
mano šeima jos visados ilgimės ir 
atėjus laikui, godžiai išklausome 
nuo pradžios iki galo.

Čia Amerikoje už pinigus mes 
galime nusipirkti visko, bet lietu
viškos širdies, lietuviško žodžio, sa
vų dainų ir muzikos nusipirkti ne
galime. Radijo ryšio priemonėmis 
šiandieną naudojasi visos kultūrin
gos tautos ir žmonės, ypač tai svar
bu yra gyvenantiems svetur, toli 
nuo savo gimtojo krašto, tarpe sve
timų žmonių. Radijo ryšio priemo
nėmis bandome naudotis ir mes, 
Los Angeles mieste ir apylinkėse 
gyvenantieji lietuviai. Kadangi ra
dijo transliacijos kainuoja gana 
brangiai, dėl tos priežasties, tikriau
siai, ir mūsų radijo valandėlė tiek 
sutrumpėjo, kad daugiau ji trum
pėti nebegali. Klausimas, — ar ji 
pajėgs išsilaikyti ir toliau, ar ji tu
rės likviduotis?!

Kiek žinau ir suprantu Kalifor
nijos lietuvių radijo valandėlės val
dyba, gelbėdama padėtį, š. m. spa
lio mėn. 16 d., 7 vai. vak., Lietu
vių parapijos salėje rengia specialų 
VAKARĄ-BALIŲ, ir gautomis pa
jamomis bandys pratęsti mūsų lie
tuviškos radijo valandėlės gyveni
mą.

Šiuo laišku norėčiau atkreipti sa
vo tautiečių lietuvių malonų dėmesį 
ir kviesti visu gausiai tame parengi
me dalyvauti. Savo atsilankymu 
mes sustiprinsime Lietuvių Radijo 
Valandėlės darbuotojų nuotaiką ir 
pačią Valandėlę. Bandysime at
gaivinti, duodami jai piniginę 
“transfūziją”. Tad iki pasimatymo 
mūsų Radijo Valandėlės BALIUJE!

Radijo valandėlės klausytojas
Tadas Giniotis 
ir šeima

SANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS
1971 metų spalio (October) men. 2 d., šeštadienį, 7 v. v. 

maloniai kviečia į
TRADICINĮ

BALIŲ PRIE RAMIOJO VANDENYNO 
MIRAMAR HOTEL - SATELLITE ROOM

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

Bus įdomi trumpa programa.
Bilietai $9.00 asmeniui.

Įėjimas tik šokiams po 10 vai. vak. — $3.00
Bilietus iš anksto rezervuotis pas:

A. Devenienę telef. 393-1914; A. Markevičių — 828-7525;
V. Lembertą — 451-9029; J. Andrių — 664-2910 ir

L. Grauziniene — 395-6564.
ooooooooooeooecoocccoooooooooooooooocooococcorsooit:
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"AUKŠTA!,
Įspūdžiai iš IV-sios Dainų šventės 
Chicagoje

Chorai ruošėsi įvairiose vietose 
beveik dvejus metus. Vietose su
rengdavo koncertų, nelyginant, re
peticijų. Daugelis manė, kad dainos 
parinktos nesunkios. Vyresniesiems 
daugumas jų priminė kadaise, Ne
priklausomybės laikais, Lietuvoje, 
Dainų šventes, gi jaunimui jos buvo 
naujos. Kai kam atrodė “senos”, 
kai kuriems ne visos skambios.

Birželio gale ir liepos pirmomis 
dienomis visi keliai vedė Į Čikagą: 
kas oru, kas geležinkeliu ar mašino
mis suūžė sugūžėjo lietuvių ‘“sosti- 
nėn”. Kai kuriuos, anksčiau atvy
kusius, pasitiko šlapi Čikagos karš
čiai. Bet šventės metu jau buvo ap
siraminę.

Šeštadienį visą dieną vyko gene
ralinė repeticija. Atrodė, sekasi. Vi
si chorai dainas išmokę. Tik kai 
kurie chorai, ypač jaunimo, kanta
tos nedainavo, matyt, nespėjo iš
mokti... Nustebau, kai pamačiau šį 
kartą vaikus dainuojančius iš lape
lių; II-joj Dainų šventėj jie daina
vo atmintinai, kuo jie ir pralenkė 
suaugusius. Deja, šį kartą, matyt, 
jiems dainos buvo per sunkios. Kai- 
kurios ir buvo.

Išaušo liepos 4-toji. Bažnyčios 
pilnos žmonių, sako, daug nečika- 
giškių. Daugiausia, rodos, buvo 
Sv. Kryžiaus bažnyčioj, kur per §v. 
Mišias giedojo “Dainavos” choras, 
vad. P. Armono, ir talkino kiti cho
rai. Giedojo solistai iš Los Angeles 
— Birutė ir Rimtautas Dabšiai. 
Marqueto parko Marijos bažnyčioj 
Vlado Baltrušaičio choras taip pat 
skambėjo galingai; nors jis neperdi- 
delis, nesimato ten jaunimo. Kur 
jis? Juk turėtų būti...

GALINGAI!.."
Nuskambėjo giemės Dievo gar

bei — laikas vykti į Dainų šventę. 
Važiuojam. Jau artėjant prie Am- 
phiteatro, ėmė gatvės užsikimšti 
skubančiom mašinom. Reiškia, bus 
daug žmonių, daug choristų.

Salėj ūžesys. Visi ieško pažįsta
mų, susitikę sveikinasi, kalbasi, glė
besčiuojasi... “Atmeni, kaip kartu 
atplaukėm laivu iš Vokietijos!... 
Nebeatmeni? Nu, tai tau!..” Prieš 
22 metus, vos prisimenu aš šią, 
jau nebejauną moteriškę... Kitas vėl 
prieina ir sako, kad matėmės lygiai 
prieš 30 metų... [domu, malonu, 
kad gauni progą pasimatyti... nors 
po 20-ties, nors po 30-ties metų. 
Kada vėl besusitiksim?..

—Prašom užimti vietas! — gir
dėti raginimas. Šviesos mainos, cho
rai užkulisy nerimauja. Veidai švyti. 
Moterys ir mergaitės stebisi tauti
nių rūbų margumu, lygina su savo. 
Daug rūbų jau iš dabartinės Lietu
vos, juos galima greitai atskirti, nes 
jie gana vienodi, tuo tarpu Kana
doj ir JAV-se austi rūbai spalvingi 
ir originalūs. Dar matyti vienas ki
tas kostiumas ir iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų, gražiai išsaugotas, 
brangus...

Vyrai vienmarškiniai, tautinius 
kaklaraišius taiso, riša. Chorų daug 
ir daugelis jų gausūs. Išsirikiavome 
balsais. Žygiuojam be garso.. Pra
nešėjai — B. Prapuolenis, K. Va
laitienė ir L. Virbickaitė — prista
to “toks ir toks choras”, o iš tik
rųjų tik pusė choro — sopranai ir 
altai, nes vyrai žygiuos po moterų. 
Šį kartą pirmenybę gavo moterys.

Likimas lėmė šioj šventėj iššauk
ti pirmąjį iš toliausiai atvykusį — 
Los Angeles chorą. Užtenkamai 
daug — arti 30 chorisčių!..

Kol suėjo visi choristai, o jų 
arti 1000, — išėjo ilgoka valanda.

Tuo tarpu jaunųjų chorai, susi
maišę pagal ūgi ir atskirais balsais, 
rodos, nepastebimai sulipo virš su
augusiųjų galvų. Patogiai ten su
sėdę jie klausėsi, kol atėjo jų eilė.

IV-oji Dainų šventė prasidėjo!
Trumpas atidarymo žodis — ji 

taria dr. G. Balukas, komiteto pir
mininkas. Suskamba JAV ir Lie
tuvos himnai. Malda už Tėvynę. 
Iškilminga. Jaudinančiai. Diriguoja 
V. Mamaitis. Toliau diriguoja A. 
Kačanauskas (tris dainas), Eir. Jonu
šas (dvi dainas), V. Verikaitis (irgi 
dvi), P. Armonas (tris); tuo pirmoji 
šventės dalis ir baigiama. Entuziaz
mo klausytojuose nesijaučia. Nė 
viena “nepagriebė” už širdies. Ko
dėl? Čia jau kritikams ir muzikos 
specialistams spręsti. Keletas iš tų 
dainų buvo geros ir skambios, kai 
kurios geriau tiktų dainuoti atski
riem choram iir mažose salėse. 
Jungtiniam chorui geriau tiktų di
namiškos dainos, platesnės apimties, 
kur balsai turėtų progos pasireikš
ti visa jėga, kur nebūtų pritildymų 
ir moduliacijų. Sakoma, kad kai 
kuriose vietose ir dabar girdėjosi 
tik kaukimas ir cypimas. Tai darė, 
žinoma, ne chorai, tai greičiausia 
kalta buvo mikrofonų sistema.

Akomponavo mūsų pianistė Rai
monda Apeikytė ir čikagiškis M. 
Motiekaitis. Abu labai geri pianis
tai.

Pertrauka.
Pertraukos metu vėl visi bėgioja, 

ieško pažįstamų. Iš publikos pažįs
tami šaukia: “Ar bepažįsti mane? 
Štai mano vaikai!” — Ada Korsa
kaitė... Petrokaitė-Rukuižienė ir kt.

Antroji dalis — Jungtinis Litua
nistinių mokyklų coras. Diriguoja 
S. Sližys ir F. Strolia. Skamba Blro- 
niaus Budriūno “Mūsų žemė — Lie

tuva”, tartum malda už tėvynę... 
Aukštai, galingai! Kitos dainos 
blankesnės, o ir jaunųjų širdelėms 
ne tokios artimos. Geriausiai skam
bėjo Partizano mirtis (F. Strolios) 
ir Su mokslu į rytojų (J. Zdaniaus) 
Ištęstų dainų ir sunkaus turinio žo
džiais vaikams neįpirši. Akompona
vo “akordeonų orkestras”, kuris 
vietomis nustelbė jaunuosius daini
ninkus.

Ir vėl pertrauka, kuri,atrodė, 
publikai labai patiko.

Po pertraukos susirinko chorai 
trečiajai Dainų šventės daliai. Kan
tata: “Lietuvos šviesos keliu”, kom
pozitoriaus Br. Budriūno. Diriguoja 
pats kompozitorius. Solistai: Jonas 
Va’ncFs. prudencija Bičkienė veda 
galingais balsais. Choras pas'i" ■f 
irgi “šio to” vertas! I "sange’iš'm.' 
kantatą mokame gerai, ja dainavom 
net poroje koncertų. Bet. atrodo, 
ir kiti ne vien taip sau ž:opčioja. 
Balsai susilieja i viena, pasididina, 
pasidaugina ir, r~dos, skrendame su 
galingai skambančiais tonais kažkur 
tolyn, per padangių beribes Kaž
kas plėšte plėšia iš krūtinės balsą. 
Vasario džiaugsmas, laisvės didybė, 
lietuvio garbėlO, kaip smagu dai
nuoti Tau, Tėvyne! Tavo šviesos 
kelią!.. Ovacijos nesiliauja. Dirigen
tas patenkintas. Choristų kiūtinės 
pilnos džiaugsmo. Egzaminas išlai
kytas. Dainų šventės garbė atsta
tyta. Publika pagauta. Ji nepalei
džia ir mūsų, ir dalį kantatos karto
jam.

Ir pajuto visi, kad Dainų šventė 
— įvykis didis, kad ji išjudino visų 
jausmus ir š'rdis. Kad verta buvo 
dešimtys ir daugiau repeticijų, kad 
verta buvo vykti tūkstančius mylių!

Šventės uždarymas. LB centro 
valdybos pirm. V. Voiertas taria 
žodį, galbūt, įspūdžių sujaudintas,

IV Dainų šventės jungtinis choras dainuoja.
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Kcmf.. u>r. tlidriunas (.2 iš deš.), kantatos au-tc.iuc, solistai J. Vaznelis, P.. Bičkienė ir 
akomp. R. Ape.kytč IV Dainų šventėje.

truputi sumaišydamas žodžius, o gal 
itr sąmoningai norėdamas priminti, 
visiems, jog už metų turėsime Tau
tinių šokių šventę.

Po programos skubame i pasku
tiniąją šventės dali — banketą. Čia 
jau vaizdas kitoks. Publika “rink
tinė”, nes ne visi norėjo mokėti po 
12,50 dolerių.

Tiesa, šokių salėj pilna jaunimo, 
kuriems nereikia iškilmingų vaišių, 
svarbu, kad gera muzika ir geros 
grindys, erdvi salė. Naujos pažin
tys, linksmi veidai.

Banketo vaišių salėj keletas kal
bų, pagerbimas nusipelniusių dainų 
šventei ir 1.1. Viskas atrodė gerai: 
visi gavome po rožę itr gražius pa
žymėjimus, tik... kažin kodėl nie
kas neprisegė gėlytės pianistei ir 
pianistui? Tą daugelis pastebėjo, ir 
kilo klausimas: “Kas būtų, jei jų 
nebūtų buvę?..” Dainų šventės pro
gramoj lygiai svarbūs ir chorve
džiai, ir dainininkai, ir akompania
toriai. Kaip lygiai svarbūs ir rengė
jai bei mecenatai. Reiktų visiems 
atiduoti “kreditą”.

Praeis vėl penkeri metai. Ir vėl 
tulrės Įvykti Dainų šventė. Ar vėl 
ji Įvyks, ar dainuosim? Ne vienas 
vyresnysis pasitrauks. Ar daug pri
augs naujų dainininkų, vietoj iš
krintančių? Tai vis klausimai, į ku
riuos atsakys tik ateinantys metai.

Duok Dieve, kad visas jaunųjų 
chorss virstų suaugusių choru, o 
jauni muzikai papildytu retėjančias 
chorų vadovų gretas. Tada tikra' 
ir vėl tūkstantinės minios džiaugsis, 
klausydamos naujų dainų, naujų 
kantatų, naujų kitų kūrinių, skam
bančių “aukštai, plačiai, galingai!”

O. R.

SPAUDOS BALSAI

apie IV Dainų šventę 
ir Br. Budriūno kantatą

J. Kubelis, žurnalistas:

“šis tas pasakytina ir dėl parink
tų dainų repertuaro: pasigesta links
mesnių. gyvesnių ar trankesnių, o 
taip pat ir melodingesnių. Daugu
moje žiūrovai buvo prisnūdę, nero
dė reikiamo dėmesio dainai jos 
liūdnokais ringavimais. Betgi, kai 
pasirodė dirigentas Br. Budriūnas 
su savo kantata “Lietuvos šviesos 
keliu”, tuoj visi ligi vieno gyviau 
sužiuro ir Įdėmiai dainos garsų ir 
žodžių klausė, o jos baigmėje aud
ringai plojo ir iššaukiančiai priver
tė nors dalį dar jos pakartoti, kas 
ir buvo padaryta. Reiškia, ženklas 
buvo, ko minia pageidauja, o taip 
pat buvo pademonstruotas gyvas 
įrodymas, kad daugiau padirbėjus 
galima brandesnių vaisių susilaukti.

Beje, šioji Dainų šventė, atrodo, 
galėjo apseiti su keletu miklesnių 
dirigenų: Br. Budriūnu, F. Strolia 
ir dar kokiu kitu, žinoma, įskaitant 
ir pati vairiausią Dainos šventės 
“bsa” muz. Petrą Armoną.

Šiaip ši IV Dainų šventė atliko 
savo gražią paskirtį, herojišką kul
tūrini žygį.”

(Dirva, 1971 rugp. 4).

Algis Simukas, muzikas:

“Galiausiai pusiau nerimaujanti 
publika susėdo trečiajai šventės 
daliai: Broniaus Budriūno kantatai 
“Lietuvos šviesos keliu”. Ant po
diumo užlipo pats autorius-dirigen- 
tas. Netrukdamas pradėjo pirmuo
sius mostus ir... įvyko beveik ste
buklas. Fortepijonai, kurie pirmo

joje šventės dalyje skambėjo per 
mikrofoną kaip viską stulbinantis 
išdarkytų garsų krioklys, staiga pra
bilo kaip muzikos instrumentas. 
Jau pirmosios solisto Jono Vaznelio 
kantatos frazės sucementavo apa
tiškos publikos dėmesį. Aptilo žmo
nių gužėimjas ir seniai besusitiku
sių neišvengiami pasikalbėjimai. 
Netrukus prabilo ir choras. Dainų 
šventė prasidėjo! Budriūno neleng
vą muziką, su modernios harmoni
jos užuominomis akompanimente, 
masinis choras įsisavino su entu
ziazmu. Netikėtai pragydo šimtai 
anksčiau nesugebėjusių prisidėt prie 
lengvųjų dainelių primityviųjų par
tijų. Pirmąkart šventėje choras pa
sidavė dirigento mostui ir sekė jį 
be atvangos visuose atspalviuose, 
nuo švelnių ir lietuviškai lyriškų vi
durinės dalies melodijų iki galingos 
kantatos užbaigos.

Solistai Prudencija Bičkienė ir 
Jonas Vaznelis savo partijas daina
vo įsijautę ir su tinkamu pakilimu 
tokiai progai. Abu solistai pasirodė 
apvaldė didžiulio amfiteatro mikro
fonų sistemos techniką. Jie buvo 
gerai girdimi be balso iškraipymo 
ir kitų nedarnumų...

...Kantata publikos buvo priimta 
nuoširdžiomis ovacijomis jos atlikė
jams ir autoriui. Paskutiniąją dalį, 
publikai nesiliaujant ploti, dirigen
tas ryžosi net pakartoti...

(Draugas, 1971 liepos 17)
r reer e *■ rrert 

A S K I R ' U S
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANSE
Jei reikia apdrausti namus, 

automobili, gyvybę ir pn., — 
telefonuokite NO 4-2919 

4361 Sunset Boulevard
I.os Angeles, California 90029

NIEKAD NEVĖLU
stoti į Lietuvių Fondą ■

Mieli kaliforniečiai, Lietuvių 
Fondas laukia mūsų įstojant. Arti
nasi dešimtmetis ir reikia užsibrėž
tas tikslas pasiekti —■ sudėti milijo
ną dolerių lietuvybei palaikyti ir ug
dyti laisvajame pasaulyje. Mūsų au
ka veiks ir kalbės už mus, kai mū
sų seniai jau nebebus pasaulyje. Ar 
norėtume numirti nepalikdami jo
kio ženklo apie save? Ar norime, 
kad būtume gyvi lietuvybei ir išėję 
iš veiklos narių? Jeigu taip, tai nie
ko nelaukdami stokime į Lietuvių 
Fondo narių eiles. Stokime su tokia 
suma, su kokia tuo tarpu galime.

Šimtas dolerių yra pagrindinė 
nario auka; įnešęs šimtą dol., na
rys gauna 1 balsą iir teisę dalyvau
ti visuose fondo sprendimuose. Vie
nu šimtu i fondą įstoti gali ir ne
turtingiausias pensininkas.

Mūsų kolonija yra dar gerokai at
silikusi nuo kitų. Daugelis stebisi: 
kodėl? Nežinome ir mes, vajaus ko
mitetas. Gal maža buvo reklamos, 
gal žmonės neturėjo žinių apie L. 
Fondo tikslus? Gal kenkė perdide- 
lis kolonijos narių išsiskirstymas 
po apylinkes? Bet dabar jau pats 
laikas “susigriebti” ir savo patrio
tine pareigą atlikti. Nelaukime, kol 
kiti, už mus turtingesni įstos į fon
dą. Nesekime jų pavyzdžiu — tegu 
jie seka mūsų. Nepadarykime gėdos 
Angelų miestui!

Į Lietuvių Fondą įstojo naujai 
arba savo įnašus padidino šie:

$100 — dr. Z. ir Ž. Brinkiai 
(dabar jų įnašas yra $700); Juozas 
ir Leonija Gedmintai.

$70. — Vyr. skaučių židinys su
rinko A. a. Raimondo Pažėros ir 
Jono Domkaus vardu vietoje gėlių 
(K. Prišmantas).

$191 — Juozo Tininio vardu au
kos vietoje gėlių. (Tikimasi dar gau
ti: pilnas aukojusių sąrašas bus pa
skelbtas kitą kartą).

Daugiausia sutrinko LF vajaus k- 
to ižd. Vitalis Lembertas.

Lietuvių Fondo vajaus komiteto 
adresas: 306 22nd St., Santa Mo
nica, Calif. 90402.

1071 m. spalių 3 d. 12 vai. (tuoj 
po pamaldų) Šv. Kazimiero par. sa
lėj šaukiamas ..visuotinis Lietuvių 
Fondo narių ir prijaučiančių susi
rinkimas.

Programa ir pranešimai bus įdo
mūs ir trumpi.

L. Fondo metiniame suvažiavime 
Chicagoj birželio 5 d., pasibaigus 
kadencijai, buvo renkami L. F. ta
rybos nariai; tarp kitų, tarybos na
riu vėl išrinktas kaliforniškis Ber
nardas Brazdžionis. Stenkimės, kad 
sekančiam metiniam suvažiavime 
mūsiškis tarybos narys galėtų da
lyvauti ir atstovauti mūsų nariams.

LF vajaus komiteto vald.
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□ Iš LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS □

LB Jaunimo Ansamblis renkasi 
naujo sezono darbui

Gana atostogauti! Laikas vėl 
prie darbo stoti. Rugsėjo 11 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro, LB Jaunimo 
ansamblio jaunimas ir jauniai, kartu 
su tėveliais ir šokių mokytojais ren
kasi į Liet. Bendruomenės centro 
namus darbo sezono atidarymui.

Įvyks persigrupaVimas, pasitari
mas ir trumpa repeticija. Po to jau
nimas salėj turės smagų pasilinks
minimą, o tėveliai svetainėj pasita
rimą.

Pasitalrimas ir visas šis susirinki
mas labai svarbūs. Bus aptariama 
aktualūs skubūs reikalai ir metinė 
veikla. Prieš akis pirmieji du pasi
rodymai svetimtaučiams: spalio 3 d. 
sekmadienį, Jaun. ansamblio akty
vieji ir rinktiniai šokėjai pasirodys 
Studio City “Oktoberfest” progra
moje; gi spalio 24 d., sekm., — 
“International Day”; vieta: “Great 
Western Showgrounds”, prie Santa 
Ana greitkelio ir Atlantic Blvd.

Repeticijos reguliariai, kaip ir 
seniau, sekmadieniais nuo 5 vai. 
popiet parapijos salėj.

Be to, šiais metais grupės turės 
gerokai pasitempti, besiruošdamos 
IV-jai JAV ir Kanados Tautinių 
šokių šventei: Chiėagoj' 1972 metų 
liepos 2 dieną.

Kviečiu visus J. ansamblio na
rius ir naujai norinčius įsijungti bū
tinai atvykti į šią I-mą repeticiją ir 
pasilinksminimą.

Jaunimo ansamblio vadovė —
Ona Razutienė

Aukštesn. Lituanistikos Mokyklos 
reikalai

Kaip jau žinote, praėjusiais me
tais prieš Jaunimo Ansamblio taut, 
šokių repeticijas parapijos salė vei
kė Aukšt. Lituanistikos klasė. Ją 
lankė 8 mokiniai. (Dar 4 tos klasės 
mokiniai baigė tą pati kursą Šv. Ka
zimiero par. mokyklos lituanistinėj 
klasėj).

Pavasarį gražus būrys, — viso 12 

mokinių, — baigė Aukšt. mokyklos 
9 skyrius (5 klases). Įspūdingos bu
vo abiturientų išleistuvės — su kal
bomis ir dovanomis mokiniams ir 
mokytojams.

Jei atsiras pakankamas mokinių 
skaičius, darbas eis dviem grupėm: 
V iir VI klasės.

Švietimo Taryba, Lietuvių Bend
ruomenė ir organizacijos tą darbą 
parėmė ir, tikiu, vėl parems.

Visi praėjusiais metais dėstę lek
toriai (Alė Rūta-Arbienė, Bernardas 
Brazdžionis, Juozas Kojelis, Ignas 
Medžiukas, U. Kubilius, O. Razu- 
tienė ir H. Tumas) maloniai sutin
ka padėti. O reikalas atrodo būti
nas, nes reikia, k,ad ateities lietuviš
kųjų organizacijų vadovai (taip pat 
iff nariai) mokėtų lietuviškai reikšti 
savo mintis, žinotų savo literatūros 
ir tautos istoriją, o gal kai kas ir 
lietuviškai imtų kurti poeziją bei 
prozą! Kitos kolonijos tam puikiai 
ruošiasi, neatsilikime ir mes.

Kviečiu jaunimą ir toliau tęsti li
tuanistines studijas tokiu pat būdu. 
Dabar jūs jau būtumėt visi Vl-toj 
gimnazijos klasėj (10 skyr.), o baigę 
8 skyrius — V-toj klasėj.

Aukšt. Lituanistinės klasės vedė
ja -— Ona Razutienė.

Šv. Kazimiero parapijos mokykloj

Šiemet mokys šie mokytojai: I 
skyrių — sesuo Mariana, II sk. — 
Gracila Kuzavinienėj III sk. — 
Męlinda Riviera, IV sk. — Vanda 
Cupek, V sk. — Catherine M. Ful
ler, XI sk. — sesuo Lucida, VII 
sk. — sesuo Bronise, VIII sk. — 
sesuo Leonarda.

Lietuvių klasės mokytoja — Ona 
Razutienė, kapelionas — kun. Al
girdas Olšauskas, mokinių pamal
dų ir choro vadovas — komp. Br. 
Budriūnas.

Šiais metais mokyklą lankys 300 
mokinių, iš kurių lietuvių yra apie 
25 procentai.

Be parapinės mokyklos, savaitga
liais veikia lituanistinė mokykla, 
kurios vedėju yra VI. Pažiūra.

SANTA MONICA, CALIF

Tradicinis rudens balius jau čia pat

Nors gamta ir nelinkusi skubėti 
su rudens nuotaikomis, bet vistiek 
kalendorius eina į priekį, o su juo 
ir balių sezonas.

’.vavMMKhJ
Po didelio isprakaitavimo gal jau 

paskutiniam šios vasaros “Lietuvių 
Dienų” žurnalo piknike ateina nau
jas prakaito išliejimas, tik šį kartą 
jau ne kur kitur, o šokių salėje. 
Pirmas šio rudens sezono balius yra 
rengiamas Santa Monikos Ameri
kos Lietuvių Klubo spalių mėn. 2 
d., šeštadienį, 7 vai. vakaro, Santa 
Monikos Miramar viešbutyje, Sa
tellite Room, Wilshire Blvd, gale 
ir Ocean Ave. sankryžoje. Turėsime 
vakarienę, gerai ir draugiškai nuo
taikai palaikyti puikią muziką šo
kiams, turtingą barą, ir trumpą ge
rą meninę programą visiems; ją at
liks rinktiniai mūsų kolonijos me
nininkai.

Ko daugiau baliui bereikia? Ro
dos, nieko. Teisybė, kiekvienas įei
nantis turi turėt įsigijęs bilietą, ku
rio kaina ne 25, ne 15, o tik $9.00. 
Geriausiai rezervuotis iš anksto pas 
šiuos asmenis: A. Dcvenienę, telef. 
393-1914; A. Markevičių — 828- 
7525; V. Lembertą — 451-9029; L. 
Graužinienę — 395-6564 ir J. And
rių — 664-2910.

Tik šokiams po 10 vai. vakaro 
įėjimas $3.00. Bilietų bus galima 
gauti ir prie įėjimo.

Tradiciniai Santa Monikos klubu 
baliai gausiai lankomi visų lietuvių 
ir dėl to, kad rengėjai moka suda
ryti gerą nuotaiką ir dar dėl to, 
kad pelnas iš tų balių grįžta atgal 
lietuvybei palaikyti ir lietuviškai by
lai ginti. (J.)

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

LONG BEACH, California

Parengimo pelnas Lietuvių Fondui
Long Beach apylinkės Lietuvių 

Fondo vajaus komitetas — pirm, 
inž. Alfonsas Kontvis, nariai: Lo
retta Tamošaitienė, Jurgis Mikalo
nis ir Danys Mekišius (Long Beacii 
apylinkei L. F. įgaliotinis) — savo 
posėdy rugp. 21 d. nutarė paskelbti 
visą spalio mėn. Lietuvių Fondo 
Long Beach apylinkės vajų.

Vajaus komitetas išsiuntinės lie
tuviams atsišaukimus - kvietimus 
tiems, kurie dar nėra L. Fondo na
riai, įstoti į L. Fondą. Be to, komi
teto nariai lankysis į namus, kvies
dami įstoti į Lietuvių Fondą.

Spalio mėn. 30 d. 6 vai. vak. 
bus surengtas rudens “karnivalas” 
su muzika, šokiais ir menine pro
grama. Visas parengimo pelnas bus 
skiriamas Liet. Fondui.

Parengimo metu bus priimami 
įnašai į L. Fondą; tuo pat metu bus 
paskelbti visi Long Beach ir apylin
kės nariai. (Taip pat apie tai bus 
paskelbta spaudoje.). D. Mekišius

Liet. Bendruomenės centro knygyne 

galima gauti knygų pasiskaityti.
Knygynas atidarytas penktadie- 

nuo 7 vai. iki 8 vai. vak. arba kitu 
laiku — susitarus su vedėju Stasiu 
Dūda, 4411 Santa Monica Blvd. 
Telefonas: 665-6706.

Kas turi senų liet, knygų, prašo
me paaukoti knygynui. Susitarti su 
knygyno vedėjų arba su Bendr. cen- 
ro koupoarcijos pirm. K. Prišman- 
tu, sekr. A. Telyčėnu ar ižd. A. 
Skirium.

ALTO KONFERENCIJA
XX Amerikos Lietuvių Tarybos 

konferencija - suvažiavimas įvyks 
š. m. lapkričio 13-14 dienomis 
Chicagoje.

Lituanistinės mokyklos bėgimo iškillmės. Kalba garbės kons. dr. J. J. 
Bielskis; už stalo sėdi — mokytojai; čia, priešais — mokiniai ir tėvai!.

Foto L. Baškausko

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

6— LIETUVIAI AMERIKOS VAAKRUOSE
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Moteliai ) TV taisymas

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent 

3002 Santa Monica Blvl.
Sama Monica, Calif. 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 828-0460
...  .. .............. - II. .. —I -I- -s...---I—I...II—

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent

■4364 Sunset Boulevard 
lcs Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS 
Life & Sickness Insurance 

>5600 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

JIMS PLAY PEN 
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav. 

3154 W. Imperial Hwy. 
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR 
Pete & Zelma Stanlskis, 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
«*■ ,-i—-.... —

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

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

Glendale, Ca. 91294

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.

Kontraktoriai
BRUNO P9Š1US

Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave- 

Long Beach, Calif. 90806

Phone: 428-6151

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 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 B1-*. 
Santa Monica, Call'. PM03 

Phone 828-4613 by t "'poi’-'.ment
M — *-■ "W l^l» —— —I, h—.i-W - _ —_ _

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai 

2650 Griffith Park Blvd- 
Los Angeles, Ca. 90027 

Telef. 660-1205

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos telef. 826-3090 
Namų telefonas 820-2867 

3231 Pico Boulevard 
San.a Monica, Calif. 90405

Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 
'1 reė. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

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

James A. RUDIS, M. D.
General Practice 

2100 Carlmont. Dr- Belmont, Calif. 
591-5661 — Hours by \pointment

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

BEACON MOTOR HOTEL 
A. Lukšienė, sav. 

3020 Wilshire Blvd- 
Santa Monica, Calif. 90403 

EX 4-9144

EL DORADO MOTEL 

Al Samolis, sav.

1615 N. Western Ave., Hollywood, 

Tel. 642-6945 Ca. 90027

NORWALK MOTEL

Sav. Petras ir Rūta Sakas 

11907 Firestone Boulevard 
Norwalk, Calif. 90650

Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-033 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 395-3358

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!

LIAUDIES DIRBINIAI
LAV administracijoj galima gau

ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų, 
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių ir t. t.

Kai ieškosite ko nors nepaprasto 
ir tautiško Kalėdų dovanoms, už
sukite į LAV ir LD administraciją 
— 4364 Sunset Blvd., L. A.

Atdara visomis darbo dienomis 
ir šeštadienį; norėdami užsitikrinti, 
po darbo paskambinkite telefonu 
664-2919.

FRANK’S TELEVISION 
Frank Keršis, sav. 

TV, Radio Sale & Repair 
5239 Hollywood Blvd. 

Hollywood, Calif. 90027 
HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE FLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

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

Valgyklos

eTendruom. namų valgykla
Vedėja Adelė šatneriene 

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.

Galim 'sakyti grupėms iš anksta

THE ROUND ROBIN

Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav 
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039 

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

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 tel" 
fonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd- Los Angeles, 

California 90029.

E O VANOS JAUNIMUI
“Lietuvių Dienų” knygyne turime 

daug gerų knygų lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūlringą ir vertingą do
vaną, pasirinkite ką nors iš knygų 
— ta dovana liks ilgam laikui ir 
gal būt paskatins vėliau ir pačiam 
kitą kartą lietuvišką ar lietuviško 
lurinio knygą įsigyti.

SODYBŲ PAPUOŠIMAS
Jonas Kuprionis

Konsultacija, kaip gražiai ir pigiai 
apsodinti sodybą medžiais, krūmais, 

gėlėmis.
6601 Densmore Ave.

Van Nuys, Calif. 91406 
Tel. 786-3131

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — ?
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Lietuvių parengimų * * * 
KALENDORIUS

SPALIO MĖN. J

2d. — Santa Monikos Lietuvių 
klubo tradicinis balius Miramar 
viešbutyje.

!) ir 10 d. d. — JAV Lietuvių Bend
ruomenės rengiama Lietuvių Die

na, Sportas, koncertas.
16 d. — Kalifornijos Lietuvių Ra

dijo klubo rudeninis balius šv. 
Kazimiero par. salėj.

24 d., sekmad., — šv. Kazimiero pa
rapijos bazaras salėj ir kieme.

30 d. — Long Beach lietuvių “kar
navalas”, pelnas Liet. Fondui.

LAPKRIČIO MĖN.
7 ii. — S. M. Bendr. Madų paroda.
21 d. — Kariuomenės šventės ir 

Simo Kudirkos minėjimas.
-Balfo VAKARAS - BALIUS 

įvyks lapkričio mėn. 13 d. Šv. 
Kazimiero parap. salėj.

KRIKŠTAI
— Gedimino ir Angeles Mošins- 

kų pirmagimis sūnus Paulius Min
daugas pakrikštytas liepos 31d. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Krikšto tė
vais buvo Stasė Didžiulis ir Au
gustas Šulaitis.

Gedimino tėvai Halina ir Algir
das Mošinskai buvo atvykę į krikš
tynas iš Brazilijos. Angelės Šulai- 
tytės-Mošinskienės dėlė — Pranas 
šulas (“Sandaros” redaktorius) i 
krikštynas buvo atvykęs iš Chica- 
gos.

— Rugpjūčio 28 d. pakrikštyta 
Ronnie ir Gražinos Peters (Petraus
kų) sūnus Tomo Jono vardais. 
Krikšto tėvais buvo Viktoras ir 
Marlene Markevičiai (Marks).

Tą pačią dieną buvo pakrikštyta 
Dalios ir Rimtauto Dūdų dukra Ri
tos Adrijos vardais. Krikšto vėvais 
buvo Vitenis Dūda ir Danutė An- 
kaitienė.

SVEČIAI
-—Kun. Leonardas Musteikis, ku

ris neseniai persikėlė iš Omahos į 
Plainvie,w, Nebraska, gavęs čia 
amerikiečių parapijos klebono pa
reigas, šią vasarą atostogavo Kali
fornijoje. Su juo kartu buvo atvy
kęs prof. A. Musteikis su šeima iš 
Buffalo, N. Y.

Rugpiūčio pabaigoje Los Ange
les mieste atostogavo Ona Jokūbai- 
tienė iš Clevelando, Ohio. Ji, lydi
ma Jono Žuko, aplankė LAV re
dakciją, užsiprenumeravo mūsų 
spaudą, įsigijo LD išleistų knygų ir 
plokštelių. Kalifornijoje ji sutiko 
daug pažįstamų iš Clevelando ir 
net iš Vokietijos laikų.

Ateitininkų Sendraugių sus-mas
—- Rugsėjo 25 d., šeštadienį, 7 

vai. 30 min. vakaro, Kazio Karužos 
namo pobūvių kambaryje, 3675 
Monon St., Los Angeles, šaukiamas 
Ateitininkų Sendraugių Sąjungos 
Los Angeles skyriaus metinis susi
rinkimas.

MIRTYS
Mirė teisėjas Juozas Petraitis-Peters

Rugp. 29 d. nuo širdies smūgio 
mirė teisėjas J. Petraitis, vadinęsis 
Peters, gyvenęs Altadena, Calif. 
Rugs. 5 d. iš šv. Elzbietos bažny
čios iškilmingai palaidotas Resur
rection kapinėse. Per laidotuvių 
mišias pamokslą angliškai pasakė 
prel. J. Kučingis. Pamaldų metu 
solo smuiku grojo R. Mason. Tarp 
Elizabetho parapijiečių grabnešių 
buvo ir dlr. J. Varnas, kuris toj 
apylinkėj gyvena.

J. Peters buvo gimęs 1910 m. ge
gužės 11d. Chicagoj. PH ir S. D. 
mokslo laipsnius įsigijo Loyolos 
universitete Chicagoje. Iki 1952 m. 
vertėsi advokato praktika, o vėliau 
gavo Kalifornijos valst. teisėjo pa
reigas, sprendžiant specialias val
dininkų bylas.

Savo jaunystėje J. P. buvo veik
lus vytis, priklausė 24-tai kuopai 
ir buvo Chicagos apskr. valdybos 
narys ir “Vyties” žurnalo redakto
rius. 1951-52 m. buvo Los Ange
les ALT-bos pirmininkas.

Ilgą laiką jis buvo Šv. Kazimiero 
parap. teisiniu patarėju. Pasižymėjo 
gabiu parengimų programų pravedi- 
mu. Laisvai kalbėjo lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Juozas ir Monika Petraičiai-Pe- 
ters išaugino du sūnus, Robertą ir 
Richardą.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai 
Monikai, sūnums Richardui ir Ro
bertui, broliui Stasiui Petraičiui ir 
kitiems giminėms.

1971 m. rugp. 26 d. mirė viena 
iš senųjų Los Angeles lietuvių — 
Domicėlė Krūminienė.

Ji pastaruoju laiku gyveno Palm 
Springs, Calif., kur turėjo įsigijusi 
keletą namelių.

Jos vyras Zigmas Kruminas Los 
Angeles mieste buvo veiklus, dirbo 
parapijos komitete ir Šv. Vardo 
draugijoje.

— Prieš porą metų lankęsis iš 
Lietuvos Jonas Motiejūnas, šią va
sarą mirė Lietuvoje. Gyveno Pa
langoje. J. Motiejūnas buvo inž. J. 
Motiejūno, mūsų visuomenės vei
kėjo, tėvas. Jonui Motiejūnui ir jo 
šeimai reiškiame užuojautą.

BRONIŲ VARDINES

Rugsėjo 3 d. buvo Bronių varda
dienis. Mūsų Kalifornijoj Bronių 
yra nemažai: Štai jie, kiek atsimenu: 
Budriūnas, Dūda, Gedminas, Kanc
leris, Papšys, Pošius, Raila, Seliu- 
kas, Skiman, Stančikas, Vešota, 
Žiemelis; nemažai yra ir moterų 
Bronislavų: Adamsonienė, Dženkai- 
tienė, Gajauskienė, Kellogienė, Ma- 
saitienė, Pilypaitienė, Širvinskaitė, 
Skirienė, Sharpienė, Starkienė ir k.

Rugsėjo 5 d., sekmadienį, savo 
draugams baliukus suruošė Bronius 
Mikalina Stančikai, Los Angelyje, 
ir Feliksas ir Bronė Masaičiai, La 
Miradoje.

TRUMPAI
Išvyko Dr. F. Palubinskas

Dr. F. Palubinskas, dėstęs eko- 
nominus mokslus Long Beach ko
legijoje,išvyko dviem metam į Aus
triją, Linz univer. ir Suomiją, Hel
sinkio univ., kur dėstys prekybos 
ir ekonomikos mokslus.

Jis išvyko su visa šeima — žmo
na ir penkiais vaikais.

Los Angelėse dr. Feliksas ir 
Palubinskai buvo aktyvūs ateitinin
kų ir liet, bendruomenės nariai.

Du išvyko studijuoti Į Vokietiją — 
Vasario 16 gimnaziją

— Rugsėjo 2 d. du Los Angeles 
jaunuoliai: Vygantas Narbutas ir 
Vincas Skirius išvyko mokytis į lie
tuvišką Vasario 16 gimnaziją Hue- 
tenfelde, Vokietijoje.

Rugp. 29 B. ir A. Skiriu reziden
cijoje, Burbanke, jų draugai ir tė
vai surengė išleistuves.

Abiem studentams Vygiui ir Vin
cui ALV redakcija linki geriausios 
sėkmės moksle.

— Kun. Romas Kasponis, po 
kojos operacijos, gavęs iš vyskupo 
leidimą, išvyko į Clevelandą, Ohio, 
kur gyvena jo tėvai, išvyko kelių 
mėnesių atostogų.

Los Angeles jaunimas laukia jo 
greitai sugrįžtant.

— Laima ir Ričardas Ringiai su 
dukra Rita ir sūnum Ričardu atos
togavo Europoje— buvo Airijoje, 
Austrijoje, Italijoje, Šveicarijoje; 
jie taip pat aplankė savo tėvus, ku
rie gyvena Kemptene, Vokietijoje.

LONG BEACH LIET. KLUBO 
PIKNIKAS

Long Beach lietuvių klubas savo 
narių skaičiumi negali pasididžiuo
ti, bet savo veikla ir patriotiškumu 
bei parama lietuviškų, o taip pat 
ir kitų visuomeniškų organizacijų 
neatsilieka toli nuo didesnių skai
čiumi liet, organizacijų. Jis remia 
lietuvišką spaudą, radiją, lituanis- 
nę mokyklą, skautus, jaunimo an
samblį ir amerikiečių labdaros or
ganizacijas.

Dabar klubas rengia didelį pik
niką po stogu, kurio pelno dalis 
taip pat bus panaudota lietuviškai 
veiklai įremti.

Piknikas po stogu įvyksta š. m. 
spalių mėn. 9 d. nuo 12 vai. dienos 
iki 12 vai. nakties. Laikas visiems 
patogus. Adresas: 728 Slm Avė., 
Long Beach. Bus lietuviški pietūs 
ir vakarienė. Šokiams gros geras 
orkestras. Be to, bus renkami 1972 
metams našlių karalius ir karalienė; 
abu bus apvainikuoti ir įteikta jiems 
dovanėlių.

Geras laiko praleidimas visiems 
užtikrintas. Kviečiame visus lietu
vius, ypatingai našlius ir nešies 
gausiai dalyvauti ir paremti bene 
pirmąjį našlių karalių rinkimą Long 
Beach apylinkėje.

Iki malonaus pasimatymo!
Klubo valdyba

Pasisekęs “Lietuvių Dienų” žurnalo 
piknikas

Rugsėjo 12 d. McCambridge 
Parke, Burbank, Calif. įvyko ne- 
paparasta popietė gamtoje. Nežiū
rint istoriškai rekordinio karščio — 
115 laipsnių, — susirinko apie 300 
drąsių, nuoširdžių LD žurnalo rė
mėjų. Atsilankė daug svečių iš iv. 
Los Angeles priemiesčių, o taip pat 
ir iš tolo, kaip Chicaga ar New 
Yorkas.

Palaikyti ryšį su piknikaujančiais 
buvo įtaisytas garsiakalbis. Pasvei
kinimo žodžius tarė LD leidėjas A. 
Skirius, LD vyr. red. B. Brazdžio
nis Liet. Radijo programos vedėja 
Stasė Pautienienė Liet. Bendr. Ta
rybos narys A. Mažeika, LB apyl. 
vald. narė ir Jaun. ansablio vedėja 
O. Razutienė, svečias iš Chicagos 
filmuotojas A. Kezys, SJ, mūsų Šv. 
Kazimiero pair, vikaras dr. kun. A. 
Olšauskas, komp. Br. Budriūnas. 
pianistė R. Apeikytė ir kt.

Tarp dalyvių teko sutikti kun. V. 
Šiliauską iš Tustin, Calif., tolimą 
T. Mickaus svečią iš Kauno, Juo
zą ir Albiną Valaičius iš Long 
Beach, Wm. ir G. Bretz, taip pat 
Vincą ir Niną Počus iš Long Beach 
ir daugelį kitų.

Po lapuotų medžių pavėsiais da
lyviai gausiai pietavo, gaivinosi 
šaltais gėrimais šnekučiavo ir laukė 
dovanų paskirstymo. Laimėjimų 
traukimus pravedė pakviesta komi
sija: pirmininkė — Alė Rūta, nau
joji LD literatūros redaktorė, sek
retorė — Onutė Orlovaitė; bilietus 
traukė dar “beraštis” — 5 metų 
berniukas Jonas Aras.

Šiemet laimė aplankė ir kalifor- 
niečius: didžiausia dovana teko 
Jonukui Šepikui, Elenos Sepikienės 
sūnui iš Van Nuys; kiti dovanas 
laimėję yra: J. G. Vainauskas, Si
mas ir Jadvyga Kvečai, Rev. Th. 
Palis, Ana Mačėnas.

Didelė padėka priklauso tokiame 
karštyje ištverusiems talkininkams 
pirie maisto ir gėrimų: Vidai ir Apo
linarui Sajams, Adelei ir Algirdui 
Šatneriams, Emai Stirbienei, Liuci
jai Zaikienei, W. Zabarauskui, Vla
dui Giliui ir kt.
Mero Yorty pranešimas

Rugsėjo 7 d. Los Angeles Con
vention centre, Petree salėj mūsų 
meras Samuel Yorty, apkeliavęs 7 
valstybes, padarė pranešimą visuo
menei ir spaudai. Lietuvių spaudai 
atstovavo J. Andrius. B. Brazdžio
nis ir A. Skirius.

Mero kelionės tikslas buvo pre
kybinių santykių užmezgimas ir iš
vysimas su Los Angeles uostu ir 
aerodromu.

Mero piranešime Report to the 
people dalyvavo virš 1000 asmenų; 
pietūs kaštavo nuo $25 iki $1000 
asmeniui.
San Francisco, Calif.

Rugpjūčio 29 d. San Francisco 
betuviai turėjo pikniką J. Millers 
norim Oa'-’hnde. Piknikas buvo 
sėkmingas — susirinko apie 70 lie
tuvių; atėjo ir tokių, kurie niekad 
į mūsų parengimus nesilankydavo.
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