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KAS TOJI "LIETUVOS REIKALŲ KOMISIJA"?
JAV Liet. Bendruomenės centro
valdyba išsiuntinėjo visoms apylin
kėms aplinkrašti No. 12. Šiame
aplinkraštyje vicep. visuomeniniams
reikalams Algimantas Gečys įpare.goja apylinkių valdybas sudaryti
Lietuvos Reikalų komisijas. Šios
- komisijos sudaromos prie apylinkių
valdybų iš 5 ar daugiau asmenų.
Komisijų veiklos amžius nenustaty
tas, atrodos, skiriama iki gyvos gai
vos. Apylinkių valdybos komisijos
narių negali atleisti be centro valdy
bos sutikimo. Paskiria apylinkės
valdyba, o atleidžia centras. Tokiu
būdu susiaurinama apylinkės valdy
bos galia. Apylinkių valdybos Įpa
reigojamos komisijas sudaryti, jas
išlaikyti ir finansuoti. Ką reiks da
ryti, kai tos komisijos sudarys to
kius biudžetus, kad apylinkės ne
pajėgs pakelti?
Komisijų darbo laukas labai pla
tus, galima sakyti, neribotas. Ko
misijos yra Įpareigojamos atlikti se
kančius tikslus:
“1. Užmegzti ir palaikyti ryšius
su amerikiečiu žinių šaltiniais (spau
da, radija, televiz'ja). Juos sekt', in
formuoti, atitaisyti klaidingas žinias
rašant laiškus spaudai, duodant žo
dinius pareiškimus per radiją ir te
leviziją.
2. Talkinti JAV LB Informacijos
komisijai, pritaikant jos prisiųsta
medžiagą vietos reikalavimams ir
pateikiant ją amerikiečių žinių šal
tiniams ir politinio gyvenimo vai
ruotojams (gebernatoriams, senato
riams, burmistrams ir 1.1.), prašant
paramos Lietuvos bylai.
3. Talkinti JAV LB vienetais
(Centro valdybai, apygardų ir apy
linkių valdyboms) Lietuvą ar lietu
vius liečiančiuose reikaluose:
a) Organizuojant, svarbiam reika
lui iškilus, demonstracijas, parašų
rinkimu, masine laiškų bei telegra
mų siuntimo akciją.
b) Darbuojantis reikiamų Įstaty
mų bei rezoliucijų pravedimui, pav.,
Tautų praeičiai tirti įstatvmo.
c) Ruošiant Lietuvos bylos ouoselėjimui amerikiečių tarpe skirtus
informacinius seminarus, parodas,
koncertus, maldos dienas už Lietu
vą.
d) Centro valdybai rrašant. remf
kitų organizuotų vienetri Lietuvos
^ Įąjįsvinimo pastangas, siekiant suvienetais bendradarbiavimo.”

Kai kurios apylinkės atsisakė
steigti tokias komisijas. ‘ Dirvos’
71 numery korespondentas (aj) iš
E. Chicagos rašo:
“Po ilgesnių diskusijų ir pasisa
kymų bei pasiaiškinimų susirinki
mas priėjo vieningos nuomonės ir
nutarė:
Nepritarti prie apylinkės valdy
bos Lietuvos Reikalų komisijos su
darymui. Nepritarimo motyvai yra
šie:
Apylinkėse,kur veikia ALTos
skyriai, politinį darbą atlieka ALT
os skyriaus valdyba. East Chicagos
apylinkėje veikia ALTos skyrius,
kuriame yra atstovaujamos visos
gyvosios organizacijos, neišskiriant
nė mūsų bendruomenės apylinkės.
ALTos skyrius iki šiol veikė politi
nėje plotmėje ir atstovavo lietuvius
vietinėse administracijose. Kasmet
Vasario 16 d. proga išgaudavo iš
Gary, Hammondo, East Chicagos
burmistrų bei Indianos gubernato
riaus proklamacijas, skelbiančias
Vasario 16 — Lietuvių Diena.
ALTos skyriui jau 30 metų vado
vauja čia gimęs lietuvis A. Vinikas.
Vasario 16 minėjimas sutraukia
apie 250 asmenų. Garbės svečių
tarpe matosi minėtų miestų burmis
trai ir dažnai mūsų distrikto atsto
vai.
LB-nės rengiamuose minėjimuose
susirenka apie 50 asmenų. Lygia
grečiai pradėjus veikti prie apylin
kės bendruomenės Lietuvos Reikaki
komisijai, darbas nepagerės, bet
Įgaus aibes nesusipratimų savųjtĮ
tarpe, o taip pat ir santykiuose su
vietinėmis administracijomis. Ši
toks LB-nės Centro valdybos ėjimas
sukiršins vietos lietuvius ir vietoj
gero Įneš nesusipratimus ir skaldy
mą. Lietuvių Bendruomenės užda
vinys yra jungti, o ne skaldyti. Koks
reikalas verčia Centro valdybą im
tis tokių darbų, kurie jau yra dabar
gerai atliekami.
Tusų apylinkėje gyvųjų lietuviui
sk čius metai iš metų mažėja ir
rr 'iniuose susirinkimuose sunku išri Kti valdybą. Suėjus i konfliktą
ALTa reikalai nepagerės, bet pa
ges. Susirinkimo nuomone, tei
t veikia ALTos skyriai ir politi
rJs darbas yra atliekamas, nėra rei
kalo steigti Lietuvos Reikalti komisijų ir griauti jau dirbamą dar-- _
ba.
•> ”

IŠ ‘"LIETUVIŲ DIENŲ” PIKNIKO. — I. Dovanų laimėiimu traukimas:
prie mikrofono stovi vyr. red. B. Brazdžionis, literatūros red. Alė Rūta ir
leidėjas A. Skirias. II. Su svečiu Walter Griškėnu, George Putnam filmų
redaktorium (vidury). Iš kairės: A. Skirtus, B. Brazdžionis, S. Pautienienė, W. Griškėnas ir J. Andrius, LD administratorius. III. Iš kairės: B.
Erazdžl.onis, S. Pautienienė, A. Skirtus, V. Gilys, W. Griškėnas su žmona,
L3. Stančikas, J. Andrius, A. Sajus, J. ir V. Čekanauskai, A. Telyčėnas’

■ Foto L Briedis
AUKOS TAUTOS FONDUI

Šio vajaus metu šie kalifornicčiai
lietuviai aukojo Tautos Fondui
(Vilkui):
Po $25 — O. Gustienė, V. Pa
žiūra, G. Radvenis.

Po $15 — J. Ambrose.
Po $10 — Leo Bagdonas, V.
Bacevičius, J. Gedmintas, H. Gorr\ J. Mitkus, C. Rakūnas,
s, Elena Sabalis, Stasys Sulyčėnas, A. Valavičius, A.
as, J. Žukas.

$5 — Gražina Balsytė, Glo.be
inių agentūra, K. Liąudąnskas,
Mekišius, L. Medelis, K. Pažemenas. Z. Stočkus, D. Vailokaitis.
V. Barmienė.
Po $4

Po $2 — A. Dvariškis, K. Leveckas, K. VecZemelis.
Aukojusiems po $25 ar daugiau
Vlikas siuntinėja ELTOS žinių biu
leteni nemokamai.

Aukas siųsti A. Skikriui, Tautos
Fondo Įgaliotiniui Kalifornijoje,
adr.: 4366 Sunset Blvd., Los An
geles, Calif. 90029.
Su šiuo LAV nr. siunčiame Vil
ko veiklos schemą, kurioje matysite
(dešinėje pusėje) Tautos Fondo
valdybos funkcijas Vliko veiklos
struktūroje. Taip pat Įdedame jau
adre
'oką aukai prisiųsti. Vi
si
išgales prisidėkime prie
V’
darbų parėmimo.
...i iv.
Tautos Fondo..
Įgaliotinis Kalifornijoje
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LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA

4364 Sunset Boulevard — Los Angeles, Calif. 90029 — Tel. 664-2910
itedaguoja: Redakcinė kolegija.

Leidžia: Antanas Skirius

spausdinami straipsniai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, jei
su autoriais kitaip nesusitarta; pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straips
niai nebūtinai reiškia reu-jos nuomonę; anoniminiai, raštai nepriimami.
Hrenumeraia metams £p3.00; atskiras nr. — 30g

KURIAM FONDUI AUKOTI?
Šiuo metu Kalifornijoje vyksta du piniginiai vajai: Tautos Fon
dui ir Lietuvių Fondui. Daugelis lietuvių nėra davę nė vienam
iš šių fondų ir nežino, koks tarp jų skirtumas. Kiti nemato tarp
jų jokio skirtumo. Sako, juk aš jau daviau tam fondui šimtinę,
kodėl dar manęs prašote?
Lietuvių Fondas ir Tautos Fondas turi visai skirtingus tikslus.
Lietuvių Fondas, arba Milijoninis Fondas, yra įsteigtas beveik
prieš dešimtmetį Chicagoje, daugiausia lietuvių gydytojų inicia
tyva. Fondo tikslas yra surinkti milijoną dolerių ir daugiau au
kotojų nebevarginti. Tas milijonas bus atiduotas jau išsilaisvinu
siai Lietuvai padėti jai ekonomiškai atsistatyti. (Jų tikslas panašus,
kaip ir senųjų amerikečių lietuvių, kai jie rinko “bonus” ir atida
vė nepriklausomai Lietuvai ekonomiškai ją paremti). Dabartinio
Lietuvių Fondo pagrindinis kaptalas yra neliečiamas, tačiau už
nuošimčius, kurių jau dabar kasmet gaunama apie 30 tūkstančių
dolerių, yra remiami įvairūs lituanistikos darbai, —mokslininkų spe
cialistų studijos, lituanistikos vadovėliai, knygos ir kt.
Tautos Fondas yra Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo' Komiteto
(Vliko) iždas. Tautos Fondas finansuoja visas Vliko' veikimo funk
cijas. Vliko ir Tautos Fondo tikslas yra išlaisvinti Lietuvą. Tautos
Fondo pinigais yra leidžiami Eltos biuleteniai lietuvių, anglų,
vokiečių, italų, ispanų, prancūzų ii’ arabų kalbomis. Šiais biulete
niais yra informuojama visa pasaulio, spauda, radijas, TV Lietuvos
laisvinimo klausimais. Mūsų spaudoje taip pat rasite daug žinių,
kurios yra paimtos iš Eltos biuletenio. (Po tokiomis žiniomis pa
dedamas Elta arba tik E parašas).
Be spaudos biuletenių, T. F. dar finansuoja radijo programas
iš Italijos, Ispanijos, Vatikano ir Filipinų salų. Tos programos tai
komos Lietuvos ir Sibiro lietuviams. Daug kas jų klauso.
Taip pat Vilkas leidžia įvairias mokslines studijas, knygas, su
sijusias su Lietuvos laisvinimo reikalais.
Pastaruoju metu Vlikui tenka rūpintis Prano ir Algirdo Bražins
kų, pabėgusių Turkijon, bylos naudingu pravedimu. Teko Vliko
atstovams ir pačiam pirmininkui vykti Turkijon ir vietoje reikalą
ištirti, reikėjo nusamdyti advokatą ginti bylai ir kt.
Tad, kuriam Fondui reikia aukoti? Ir Lietuvių Fondo, ir Tautos
Fondo tikslai yra geri, jie yra gerose ir patikimose rankose ir
manau, kad kiekvienas lietuvis turėtų abu fondus pagal savo iš
gales remti. Lietuvių Fondas prašo vienkartinės aukos — šimto,
kelių šimtų ar tūkstančio, tačiau Tautos Fondui reikalinga nuo
latinė, metinė auka, — penkinė, dešimtinė ar daugiau, — kiek kas
gali. Vliko darbas negali būt nutraukas, jis baigsis tik tada, kai
Lietuva atgaus laisvę.
Šiuo vajaus metu Tautos Fondui aukojusių per Kalifornijos at
stovybę sąrašą rasite kiekviename LAV numeryje. Galima aukas
siųsti ir tiesiog Tautos Fondo valdytojui: Prel. J. Balkūnui, 64-14
56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378.

LIETUVOS REIKALŲ REPREZENTAVIMAS
JAV frontininkai visokiais būdais mėgina sugriauti ALT-ą. Per
keletą metų Rezoliucijų komitetas savo konkurencine veikla ir kri
tika trukdė ALT-bos veiklą. Tos rezoliucijos jau poros metų dulka
kongresmanų stalčiuose. Po to, buvęs JAV Bend. Centro pirmi
ninkas įgaliojo L. Valiuką vesti politinei Lietuvos propogandai, bet
ir jis nieko nenuveikęs buvo nušalintas. Jo laiškais veikla buvo
neefektinga. Pav. prieš šių metų Birželio įvykių minėjimą buvo
daugybė laiškų išsiuntinėta spaudai, radijui, politikams, kongresmanams, tačiau tik vienas L. A. priemiesčio laikraštukas ta in
formacija tepasinaudojo. Argi apsimokėjo tų kelių šimtų laiškų
rašymas, o juk kiekvieno laiško parašymas amerikiečių sekretorių
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Iš kairės: Balys Brazdžionis (LD atstovas Čikagoj), a. a. gen. konsuls
dr. P. Daužvardis su žmona, dr. J. Stukas—Įteikia dovaną konsului (1961.

Mirė Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis
Rugsėjo 26 d. Chicagoje mirė
Lietuvos generalinis konsulas dr.
Petras P. Daužvardis. Jo teritorijai
priklausė visa Amerikos vakarinė
dalis, taigi ir mes, kaliforniečiai.
Dr. P. P. Daužvardis buvo gimęs
1895 m. lapkričio 16 d. Pakamančio kaime, Bebrinės vlsč., Alūkštos
apskr., Latvijoje. Augo Obelių apy
linkėje, Rokiškio apskr. Turėdamas
19 metų, atvyko į JAV ir apsistojo
Newarke, N. J. 1918-22 m. studi
javo Valparaiso universitete, 192224 m. Georgetown, Washington,
D.C. universitete, kur gavo teisių
bakalauro laipsnį. 1940-43 m. stu
dijavo John Marshall teisių mokyk
loje, kur gavo daktaro laipsnį.
1925 m. P. Daužvardis parvyko
į Lietuvą ir dirbo Užsienio Reikalų
ministerijoje; tų pačių metų gruo
džio mėn. buvo paskirtas vicekon
sulu New Yorke, kur ištarnavo iki
1937 m. Nuo tų metų buvo paskir
tas konsulu į Chicagą.
Konsulas dr. P. Daužvardis mėgo
visuomeninį ir spaudos darbą.
Valparaiso universitete dėstė lie
tuvių kalbą. 1920 m. buvo Katalikų
Moksleivių susivienijimo sekreto
rium, vėliau pirmininku. 1924-25
m. buvo Darbininkų sąjungos sekr.,

“Darbininko” redaktorium. Daug
rašė lietuvių ir amerikiečių spaudai,
kaip “Herald American” dienrašt.,
“Destiny” ir “Marian” žurnaluose.
Lietuvių reikalus gindamas yra
daug laiškų parašęs spaudai ir Amerikos įstaigoms.
Dr. Daužvardžio mirtis yra di
delis nuostolis nepriklausomos Lie
tuvos tęstinumo bylai, diplomatinei
tarnybai ir visiems lietuviams.
Rugsėjo 30 iš Šv. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčios palydėtas i
Šv. Kazimiefro kapines. Laidotuvėse
dalyvavo pats kardinolas Cody. Lai
dotuvių Mišias atnašavo vysk. V.
Brizgys, prel. Mozeris, kun. J. Stan
kevičius, kun. A. Zakarauskas ir
kun. A. Stašys. Pamokslą angliškai
pasakė kleb. kun. A. Zakarauskas.
Taip pat pamokslą pasakė ir kard.
Cody.
Per Šv. Mišias giedojo Vyčių
choras, solistai J. Vaznelis, M.
Momkienė ir St. Baras. Vargonavo
A. Vasaitis. Kūno išlydėjimo apei
goms vadovavo pats kard Cody, at
likdamas jas drauge su vysk. V.
Brizgiu. Kairstą nešė buv. konsula
to sekr. L. Labanauskas su savo
sūnumis.
Redakcija reiškia gilią užuojautą
žmonai Jusefinai ir sūnui Petrui.

pagalba kainavo po $1.50. Kas naudos iš kelių šimtų laiškų, jei
ji epatenka tik į redakcinį krepšį?
Naujoji JAV Liet. Bend. Centro valdyba, kuri sudaryta beveik
vien iš frontininkų, sugalvojo' prie visų apylinkių įsteigti Lietuvos
Reikalų Komisijas, kurių veikla būtų lygiagretė su VLIKo ir
ALT-bos skyrių veikla — Lietuvos laisvinimo reikalai, propaganda
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Žinoma, kiekvienas iš mūsų turime tuo
rūpintis, tik ta veikla turėtų būti koordinuojama, vienas kitam ne
konkuruojama. Kur yra ALT-os skyriai, tokie komitetai būtų ne
reikalingi.
Iš lietuvių veiksnių mažai kas tepastebi, bet Lietuvos reprezentavimo reikalais daugiausia pasidarbuoja lietuviškoji spauda. Dau
giausia į ją kreipasi amerikiečiai informaciniais reikalais, kvie
čiami atstovauti lietuvius, ypač tuose miestuose, kur nėra Lietuvos
konsulatų. Todėl lietuvių vyriausi veiksniai turėtų aprūpinti liet,
spaudos redakcijas propagandine medžiaga Lietuvos reikalais ir
dar prisidėti prie pašto ženklų išlaidų.
Nė vienas naujai įsteigtas komitetas ar komisija Lietuvos rei
kalu propagavimui tiek nepadarys, kiek gali padalyti jau seniai
7eidžiamas ir visiems žinomas dienraštis, savaitraštis ar žurnalas.
Tuk ju leidėjai ir redaktoriai kviečiami i miesto meru posėdžius, gu
bernatorių ir prezidentinių rinkimų kompanijas, į visokias šventes,
parodas ir įvairius susibūrimus.

Neleiskime sustoti Lietuviu Radijo Valandėlei
Kalifornijos Lietuvių Radijo va
landėlė jau 3 metai kas šeštadienį
nuo 11 vai. 30 m. iš stoties KTYM
bangom AM 1460 duoda lietuvių
kaLa radijo programą. Radijo va
landėlė yra kultūrinė tautinės min
ties reiškėją, tėvynės meilės žadinto
ja per lietuvišką žodį, dainą ir mu
ziką gaivina pavergtos tėvynės Lie
tuvos ilgesį, jungia visus lietuvius
bendram darbui.
Radijo išlaikymui yra įsisteigęs
Kalifornijos Radijo Klubas: kiek
vienas klubo narys moka metinį
klubo nario mokestį $5 ir yra tei
sėtas radijo valandėlės reikalų
sprendėjas.
Radijo valandėlė nėra komercinė,
sunkiai verčiasi finansiškai, todėl
kreipiasi į visas lietuviškas organi
zacijas ir visuomenę, kviesdama ją
remti aukomis ir stoti į klubo na
rius.
Klubo valdyba, kaip kasmet, taip
ir šiais metais rengia rudens balių,
r.s įvyks spalio mėn. 16d., šeš
tadienį, Los Angelės liet, parapijos
salėj su gera programa, gausiom
vaišėm ir šokių muzika. Kviečiame
visuomenę atsilankyti ir nors tuo
paremti radijo valandėlę.
Lietuviškos radijo valandėlės pa
mos. Jeigu dėl lėšų stokos radijo
sisekimas ir jos ateitis priklauso
nuo lietuvių visuomenės paravalandėlė turėtų užsidaryti, kas bū
tų kaltas?
Radijo valandėlės valdyba, pra
nešėjai ar programų paruošėjai jau

treji metai dirba be jokio atlygini
mo, aukodami dargi savo laisvalaikį.
Klubo valdybos pirmininkė ir
viena iš pranešėjrį yra Stasė Klimaitė-Pautienienė, kuri daug darbo ir
lėšų yra įdėjusi radijo programii
paruošimui. Taip pat daug darbuo
jasi paruošdami programas ar pra
nešinėdami — Vladas Gilys ir P.
Jasiukonis.
Kitų tautybių žmonės turi po ke
lias radijo programas savaitėje; ar
mes lietuviai esame tokie neturtingi
ar mažesnės kultūros žmonės, kad
mums nerūpėtų savo krašto kalba,
kultūra, papročiai, gyvenimas?!
Tikime, kad Kalifornijos lietuviai
išgirs radijo darbuotojlį balsą ir at
eis padėti.
Aukas radijo išlaikymui siųsti
kasininkui Juozui Mitkui, 4475
Bennet Drice, Hollvwood, Calif.
J. G.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)

I patarnavimo reikalais kreipkitės i
ANTANĄ SKIRIU — telefonu
NO 4-2919.
A. Skirius jau virš 20 metų dirba
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu
ry Dept., Internal Revenue Service
Įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.
■XT
Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:

IŠ "ELTOS" BIULETENIO INFORMACIJŲ
Bendruomenė, Vlikas ir Altas
—• Stasys Barzdukas, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės valdybos
pirmininkas š. m. liepos-rugpiūčio
mėn. dėstęs lituanistinius dalykus
Fordhamo universitete, lankėsi pas
Vliko pirmininką dr. J. K. Valiūną
ir su juo, taip pat ir su Vliko vicep.
J. Audėnu turėjo ilgesnius pasikal
bėjimus. Nuoširdžių pokalbitĮ me
tu buvo paliesti įvairūs abiejų veiks
nių vadovams rūpimi klausimai.
Barzdukas daugiau sielojosi litua
nistiniais klausimais, ypač jam Forhamo universitete susidūrus su litu
anistikos studentais. Studentai buvo
menkai pairuošti tiek jų šeimų, tiek
ir žemesniųjįĮ lituanistinių mokyk
lų. Tiems studentams teko dėstyti
pačius elementariausius dalykus iš
lietuvių kalbos ar istorijos. Barzduko nuomone, į tai tektų kreipti dė
mesį ir ieškoti priemonių tai nege
rovei atitaisyti.
LaisviĮ pasikalbėjimų metu buvo
paliesta praktikoje besireiškianti
Vliko ir P. Lietuviiį Bendruomenės
veikla ir abiejų veiksnių bendradar
biavimas. Pripažinta, kad PLB val
dyba ir įvairių kraštų Bendruome
nių vadovybės jau visa eilė metii
darniai ir sutartinai bendradarbiau
ja su Vliku.
Dar esama sunkumų JAV-se,
kur šio krašto Bendruomenės va
dovybė ir Amerikos Lietuviii Tary
ba dar nėra suradusios bendros
veiklos bei darbo padalos formų.
Tiek St. Barzdukas, tiek ir dr. J. K.

Valiūnas vertina JAV Bendruome
nės ir ALT-os pastangas, pasireiš
kusias naujtį bei naudingų pasita
rimu metu.
Vladas Venckus — Vliko atstovas
Vencueloje

— Š. m. rugpjūčio 5 d. Salzburge, Austrijoje, mirus Jurgiui Bie
liūnui, Vliko Atstovybės Venezueloje pirmininkui, nauju pirmininku
pakviestas Atstovybės vicepirminin
kas Vladas Venckus. Jis yra ir Lie
tuvių Bendruomenės krašto valdy
bos Venezueolje pirmininkas.

Australijos festivalis ir lietuviai
— Vliko atstovas J. Lapšys gra
žiai ir nuoširdžiai bendradarbiauja
su Australijos lietuvių bendruome
nės vadovybe, jis aktyviai reiškiasi
ir pavergtųjų tautų organizacijose.
Ateinančiais metais Australijoj ren
giamas didelis tradicinis festivalis.
Sovietai nolri į šį festivalį atgabenti
iš okupuotų kraštų menininkų, sportininkų ir kitų. Iš okup. Lietuvos
numatyta pasiųsti Žalgirio futbolo
komandą.

Pavergtųjų tautii grupės pasisakė
nedalyvausiančio tame festivalyje
tuo atveju, jei menininkai bus kvie
čiami iš Sovietų S-gos ir iš rusų okupuotų kraštų. Tas Australijos
festivalis, jei jame nedalyvautii
krašto etninės grupės, netektų rei
kiamo įspūdžio. Atrodo, kad Aus
tralai nesinaudos sovietų pasiūly
mais. Lietuviai, savo ruoštu, į fes
tivalį kviečia laisvajame pasaulyje
gyvenančius menininkus — Liliją
Šukyte ir Stasį Barą.

J. Lapšiui pavesta užmegsti san
tykius su Azijos valstybių ambasa
domis Canbeirroje ir pateikti joms
informacinės medžiagos.

Apdovanotas prel. Balkūnas
— Rugp. 24-28 d. New Yorke,
Waldorf-Astoria viešbuty vyko Ka
talikų Karo Veteramj JAV-se są
jungos 36-sis metinis suvažiavimas.
Sąjunga šiais metais šešiems asme
nims paskyrė specialius žymenis bei
medalius. Tų asmentį tarpe šiemet
atžymėtas, įteikiant Celtic Cross,
lietuvis prel. J. Balkonas. Jis atžy
mėtas už ligšiolinę jo veiklą kovoje
prieš komunizmą. Kiti penki, gavę
žymenis, tai asmenys, nusipelnę
Bažnyčios, spaudos, teatro ir kt.
srityse.
Vliko pirmininko kelionės

Po Vliko posėdžia su svečiais, iš Turkijos at
vykus Bražinsku advokatui C. Yardimci, rugpjū
čio 30 d. New Yorke.

Sėdi — iš kairės: V. Sidzikauskas — Lietuvos
Laisvės Komiteto pirm., A. Simutis — Lietuvos

generalinis konsulas New Yorke, C. Yardimci
— advokatas iš Turkijos, Vliko pasandytas gin
ti Bražinskus, dr. J. K. Vali nas — Vliko pirm.,
dr. K. Bobelis — ALT pirm.; stovi — iš kairės:
R. Kezys, dr. B. Nemickas, J. Audėnas ir J.
Valaitis.

— Dr. J. K. Valiūnas, Vilko pir
mininkas, rugsėjo 2 d. išvyko į Eu
ropą ir Afriką. Abiejuose kontinen
tuose jis aplankys po kelias vals
tybes. Dr. Valiūnas kelionėje išbus
apie šešias savaites. Ligi jam su
grįžtant, Vliko pirmininko pareigas
eina vicep. J. Audėnas.
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Paskaita apie žemės drebėjimus

— ALIAS centiro valdybos su
manymu rugsėjo 26 d. 12 vai. Šv.
Kazimiero parap. salėj inž. Vytau
tas Tamošaitis skaitė paskaitą apie
žemės drebėjimą ir jo pasėkas.
Susidomėjimas buvo gan didelis
— susirinko virš 150 klausytojų
Susirinkimą atidarė Los Angeles LB
pirm. inž. E. Radvenis, trumpai
primindamas inž.-architektų vaid
menį visuomeniniame gyvenime ir
pakvietė ALIAS c. valdybos pir
mininką inž. V. Vidugirį, kad supa
žindintų visuomenę su InžinieriųArchitektų veikla it uždaviniais.
Inž. V. Vidugiris išsamiai apibu
dino ALIAS ir PLIAS organizacinę
veiklą nuo įsikūrimo iki šių dienų
ir kas atsiekta toje srityje. Taip pat
supažindino su ALIAS c. valdybos
uždaviniais, apgailestaudamas, kad
jaunoji inžinierių ir technologų kar
ta nerodo entuziazmo profesinėje
organizacinėje veikloje. Būdami
kartu organizaciniame vienete, ga
lėtume daug daugiau padėti vieni
kitiems profesiniame gyvenime ir,
taip pat lietuviškajai visuomenei.
Aktyvioji ALIAS narių dalis gyvai
reiškiasi vadovaujamose pareigose
visuose išeivijos lietuviškose organi
zacijose, pradedant Lietuvių Bend
ruomene, Altu, Lietuvių Fondu ir
baigiant Tautine sąjunga, skautais,
ateitininkais ir 1.1.
Toliau buvo inž. V. Tamošaičio
paskaita.
Prelegentas peržvelgė žemės dre
bėjimo priežastis, susidarančias iš
vandens garų nepaprasto spaudimo,
kai jūros dugno vanduo patenka į
žemės vidurio ugningą sluoksnį.
Nepaprasto garų spaudimo pasėkoj
jūrų periferijoje ir taip pat jūros
dugne yra susidariusi ištisa ugniakalnų virtinė. Nė viena pasaulio
valstybė negali būti saugi nuo že
mės drabėjimo pasėkų, kurios su
sidaro iš garais pripildyto ugningo
žemės vidurio sluoksnio.
1663 m. St. Laurence slėnyje bu
vo užregistruotas didelis žemės dre
bėjimas ir dar didesnis — 1755 m.
Boston, Mass.; 1811 — Missouri
valstijoje, o 1904 m. to paties stip
rumo, kulrs sugriovė San Francisco,
buvo užregistruotas visame rytinia
me pakrašty prie Kanados.
Žemės drebėjimų tema Kalifor
nijos gyventojus domina ir aktuali,
nes tas reiškinys yra gan dažnas. Ši
tema pasidarė ypač aktuali po 1971
m. vasario 9 d. didelio sukrėtimo,
kuris pareikalavo apie 60 gyvybių,
o nuostolių padaryta už virš bili
jono dolerių.
Paskaita perduota klausytojams
įdomia ir populiaria forma.
Po paskaitos prelegentas atsaki
nėjo į paklausimus.
Prie kavutės vyko diskusijos ir
vasarnamio kunkursinių darbų pa
rodos apžiūrėjimas.
Kava ir pyragaičiais dalyvius pa
vaišino ALIAS c. vald. sekretorė
inž. Žibutė Brinkienė. (E. A.)

Balfo Balius su linksma programa
Pranešame, kad Balfo numatytas
lapkričio 13 d. Daktarų Simfoninio
Orkestro Koncertas neįvyks, nes šis
orkestras turėjo pareigą duoti didelį
koncertą su choru spalio 29 - 30 d.
Costa Mesa Universitetui. Todėl
Balfo koncertui pasiruošti beliko
permažai laiko, ir mes nuo jo atsi
sakėme. Manome, kad gelėsime
koncertą surengti ateinančiais me
tais.
Vietoje Daktarų Simfoninio Or
kestro koncerto lapkričio 13 dieną,
7 vai. vakaro, Šv. Kazimiero parap.
salėje įvyks BALF’O BALIUS su
linksma programa, skania vakarie
ne ir grojant geram orkestrui.
Įėjimo auka $6; pensin. ir stud.
— $4.
Stalus rezervuoti iš anksto galima
pas — A. Mitkevičių, J. Motiejūną
ir V. Pažiūrą.
Visus maloniai prašome dalyvau
ti ir ta vakara skirti Balf’ui.
Valdyba

Lietuvių Fondo nariai tarėsi
— Spalio 3 d. Liet. Fondo nariai
buvo susirinkę pasitarti dėl ateities
planų ir darbų. Susirinkimui vado
vavo pirm. arch. E. Arbas. Jis pa
darė trumpus Lietuvių Fondo ko
miteto valdybos ir iždininko prane
šimus. Pastebėjo, kad pernai sureng
tas balius, kurin atvyko LF pirm,
dr. K. Ambrozaitis, sutraukė pilną
salę publikos ir davė ne tik gražią
sumą įnašų Fondui, bet ir paliko
nemažą atgarsį visuomenėje. Komi
tetas ir ateinančiais metais pasiūlė
rengti balių, per kurį būtų stengia
masi surasti naujų narių ir tuo pri
sidėti konkrečiai prie L. Fondo de
šimtmečio minėjimo. Baliaus data
numatyta balandžio 30 d. Progra
mą duoti jau yra pažadėjęs Dramos
sambūris, vad. D. Mackialienės.
Klausimuose ir sumanymuose
pasisakė eilė narių, kurie kėlė įvai
rias mintis ir sumanymus paspartin
ti ir pagausinti narių verbavimo
vajų. Taip pat pasisakyta dėl LF
Tarybos nario kelionės išlaidų ap
mokėjimo, vykstant į svarbesnį ta
rybos posėdį. Susirinkimas tam pri
tarė, kartu išnešdamas sumanymą,
kad kiekvienas, siųsdamas vietiniam
tarybos nariui balsavimo įgalioji
mą, pridėtų keletą dolerių kelionės
išlaidoms.
Visi susirinkimo dalyviai galėjo
vaišintis kava ir pyragaičiais (Šeimi
ninkavo K. Šakienė). Taip besivaišinant, susirinkimas praėjo labai
geroje nuotaikoje, sklandžiai ir
ir darbingai.
Nauja Lietuvių Fondo
vajaus sekretorė
— Regina Auk^'kalnytė pa
kviesta ir įėjo į Lietuvių Fondo va
jaus komiteto valdyba sekretorės
pareigoms.
Naujais komiteto nariais pakvies
ti J. Kuprionis ir dr. Z. Kungys.
Lietuvių Fondo narių telkimo
vajaus komitetui energingai pirmi
ninkauja arch. Edm. Airbas.
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Phoenix, Arizona

Žinios paimtos iš “Arizonos Lie
tuvio”, leidžiamo Lietuvių Katalikų
Misijos. 1971 spalis. Nr. 8 (28)
L. Bendruomenės piknikas
— Spalio 3 d. No. Mountain
Park, Sunnyslope, įvyko L. B. pik
nikas. Piknike dalyvavo didžioji da
lis Phoenixo lietuvių. Po to, kai vi
si pasistiprino, klausydamiesi giražios lietuviškos muzikos, L. B.
Phoenixo apyl. pirm. M. Dam
brauskas priminė apie Simą Kudir
ką ir iškėlė mintį organizuoti
fondą jo šeimai išlaikyti. Tuoj pat
buvo paskleisti aukų lapai, ir tuo
būdu buvo surinkta 113 dol.

Rengia Kultūros Centro projektą
Los Angelės lietuviams
— Albinas Šeškas, studijuojąs ar
chitektūrą Arizonos valst. un-te
ASU, Tampė, Ariz., baigiamam
darbui yra pasirinkęs temą: Los
Angeles lietuvių Kultūlros Centras.
Toliau biuletenis rašo, kad Š.
renkąs žinias iš “įtakingų asmenų
Los Angeles apylinkėje”, ar toks
centras būtų įmanomas ir reikalin
gas. Girdi, “jeigu tai pasitvirtintų,
tai Albinas turėtų paruošti projek
tą ir padaryti planus.”

Amžiaus sukaktis
— Leonardas Strikauskas prieš
porą savaičių atšventė savo 60 metų
gimtadienį. Ta proga į jo namus
susfcinko nemažas būrys draugu ir
pažįstamų jo pasveikinti. Visi buvo
gražiai priimti ir pavaišinti.
Abu Strikauskai priklauso lietu
vių chorui, yra nuoširdūs Lietuvių
Misijos ir spaudos rėmėjai.

Pirmos atostogos po 10 metų
— Algirdas ir Janina Rimavičiai
ką tik grįžo iš kelionės po Europą.
Kelionėje išbuvo 7 savaites ir ap
lankė daugelį kraštų. Ilgesnį laiką
išbuvo Lenkijoje, kur turėjo plrogos
pasimatyti su savo giminėmis. Po
to dar aplankė Italiją, Ispaniją,
Šveicariją ir Vokietiją.
A. ir J. Rimavičiai yra Barbara
motelio Phoenixe savininkai. Jie be
ilgesnių atostogų išdirbo daugiau
kaip 10 metų.

LONG BEACH, California
Parengimas Lietuvių Fondo naudai
Long Beach apylinkės Lietuvių
Fondo vajaus komitetas rengia
“Rudens karnivalą” spalio 30 d. o
va.l p. p., šeštadienį, Machinist
Building salėj, 728 Elm Ave., Long
Beach.
Visas pelnas bus skiriamas Lie
tuvių Fondui. Dalyvaus Lietuvos
gen. konsulas dlr. J. J. Bielskis ir
pasakys kalbą Lietuvių Fondo te
ma. Bus meninė programa, kurią
atliks iš Los Angeles atvykusi grupė,
vadovaujama D. Mackialienės; bus
suvaidinta (su dainomis) vaizdelis
“Išlaisvintos moterys”. Tekstas ir
režisūra D. Mackialienės, muzika
— “Farso”; atlieka: R. Aukštkalnytė, J. Čekanauskienė, O. Deveikie
nė, Viltis Jatulienė, D. MackialieR. Urbanienė. Piano muzika — O.
Metrikienės, akordeonas — V. Gilio.
Veiks bufetas, bus šokiai.
Įėjimas (su vaišėm) tik $2; vai
kams $1.
Parengimo metu bus priimami
nauji įnašai į L. Fondą; taip pat
bus paskelbti visi Long Beach apy
linkės Liet. Fondo nariai.
D. Mėklins

— L. B. Lietuvių Klubas spalio
9 d. piknike išrinko Našlių Karalie
ne — Isabellę Šimokienę ir Našlių
karalium — Juozą Aftuką. I. Šimokienė yra veikli kelių organiza
cijų valdybos narė ir lietuviškų rei
kalų rėmėja.
Pagerbtas kongresmanas John
Rousselot
Rugsėjo 18 d. Richard Gulbranson puikioje rezidencijoje ir sode,
Toluca Lake, Burbank, įvyko pa
gerbimas kongrsm. John Rousselot.
Jam buvo įteiktas atžymėjimas už
politinę veiklą.
J. Rousselot yra geras lietuvių
diraugas, net kelis kartus kalbėjęs
mūsų parengimuose, praėjusiais
metais — liūdnųjų Birželio įvykių
minėjime jis pasakė jaudinančią
kalbą.
Šiame pagerbime lietuviams at
stovavo A. ir B. Skiriai ir A. ir V.
M akarčiukai.

Kongresmano John Rousselot pagerbime. Iš kairės: A. ir B. Skiriai,
kongrsm. J. Rousselot, A. ir V. Maker (Makarčiukai).
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Mirė “markizas” iš Sedos
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Aukštesniosios Lituanistinės klasės mokinių rašiniai
Eiti ar neiti į lituanistinę klasę?

Kai aš baigiau šeštadieninėj mo
kykloj aštuntą skyrių, kaip ir visi
kiti, buvau apsidžiaugus, nes suži
nojau, kad devinto skyriaus nebus.
Kai rudeni broliai ir seserys vėl
pradėjo eit į mokyklą, man nereikė
jo. Šeštadieniai būdavo laisvi ir ga
lėjau daryt, ką norėjau. Praėjo visi
metai, vasara, itr vėl ruduo. Devinto
skyriaus vėl nebuvo.
Tada, neilgai po Kalėdų, atėjo
paštu kortelė, kurioje buvo praneš
ta, kad sudaroma proga tęsti lie
tuvių kalbos studijas. Aš, kaip ir
kiti, iš pradžių nenorėjau eit. Bet
tėveliai manė, kad tai buvo gera
idėja, ir po truputį pradėjo mus
prikalbinti.
Pagaliau, šiaip taip apsisprendėm
eit į devintą skyrių. Pagalvojome,
kad nebus taip blogai. Pamokos ne
bus šeštadienį, bet sekmadienį ir
tęsis tik vieną trumpą valandėlę.
Taip pat mes sekmadieniais vistiek
atvažiuodavom į tautinių šokių re
peticiją.
Taip, neilgai po to pranešimo,
atėjo laikas pirmai pamokai. Sausio
10 dieną visi mokiniai susirinko
parapijos salėje. Visi atnešė sąsiu
vinius ir, seniau naudotas, apiply
šusias gramatikas. Tą dieną visi,
kurie norėjo lankyt šią mokyklą,
užsiregistravo. Taip pat mums bu
vo paaiškinta, ką mes šiais metais
darysime. Truputį vėliau mums pa
aiškėjo, kad baigdami devintą sky
rių, tuo pačiu kartu galėsime baigti
ir dešimtą. Aš manau, kad tą dieną
visi grįžo namo patenkinti.
Aš turiu daug pasiryžimų ir at
eities perspektyvų. Pirmiausia, ban
dysiu nepraleist nei vienos pamo
kos, nes kad ir yra trumpa, bus
galima daug ką išmokt. Taip pat
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bandysiu gaut gerus pažymius ir iš
naujo išmoksiu daug seniau pa
mirštų dalykų. Bet, svarbiausia, iš
moksiu rašyt ir skaityt savo tėvų
kalba.
Vaidilutė Butkytė,

9-10 sk. mokinė

TAIKA
Sapnavau, kad pasaulin atėjo tai
ka. Ir į mūsų brangią Lietuvą atėjo
ji. Su linksmai aidinčiais trimitais
ir skambančiais bažnyčių varpais.
Linksma žinia greit perbėgo visą
kraštą. Džiaugėsi žmonės dideli ir
maži. Nesidžiaugė tik rusai. Bėgo
jie iš mūsų tėviškės į savo kraštą:
tolimiausius Rusijos plotus. Ir
lengva pasidarė lietuviui: jis vėl
buvo laisvas!
Vėl rinkosi žmonės į savo namus:
pabėgėliai, tremtiniai, partizanai...
Tiek daug metų jie nėra buvę savo
namuose. Tėvai surado vaikus, vy
rai — žmonas ir broliai sutiko sa
vo brolius. Nebesiskundė daugiau
niekas, ir našlaičiai nebeprašė duo
nos.
Vainikais išpuošė žmonės Neži
nomojo Kareivio kapą ir giliai su
simąstę, skirstėsi. Jie atrakino vi
sas rusų uždarytas bažnyčias, Auš
ros Vartus išpuošė vainikais ir at
statė pakelėse išverstas ir sulaužy
tas koplytėles ir kryžius. Vėl žmo
gus galėjo be baimės melstis ir gar
binti Dievą.
Artojas vėl išėjo arti savo žemę,
laisvos dainos sklido po laukus ir
pievos puošėsi gražiausiais žiedais.
Bet.... tai buvo tik sapnas. Ko
dėl taip negalėtų būti iš tikrųjų?!
Elena Badziulytė,

t.,

8 sk.

A. J. Skirius, MA, Harvardo univ. siųstas moksliniais reikalais į Pliletų
Amerikos valstybes, aplankė ir A. L. Balso redaktorių P. Ožinską.
Nuotraukoje — ALB redakcijoje jūreivis, Puškorius, Ožilnskienė ir A.
J. Skirius.

Neseniai “Drauge” pasirodė ra
šinėlis, kad San Jose, Calif, ligoni
nėj mirė Dr. A. Markizas de Seda,
paskutinysis iš savo kilmingųjų gi
minės, savo gyvenimą siejęs su Lie
tuva. Sensacija, kad geresnės nė
nereikia!
“ San Jose Mercury” atspaustam
nekrologe sakoma, kad markizas
gimęs Lietuvoje, prie Sedos, grovų
šeimoje. Jo šeima atkilusi iš popie
žiaus provincijos Ispanijoje prieš
800 metų. Mokęsis rusiškoje mo
kykloje, studijavęs ir diplomą įgi
jęs Kaune, paskui dar studijavęs
Berlyne ir Berne. Dirbęs kaip pro
fesorius ir diplomatas. Ši biografijos
vieta blankoka. Ji kiek ryškesnė,
kur sakoma, kad į JAV-bes de
Seda atvyko 1946, pilietybę gavo
1952, kad Kalifornijos un-te stu
dijavo atominę fiziką, chemiją ir
elektroniką. Dirbo Lockhead bend
rovėje nuo 1952 iki 1969, kol pa
galiau pasitraukė į pensiją. Darbuo
damasis Lockhead b-je, be kitko,
j’s dar studijavęs “erdvėlaivių vai
ravimo ir kontrolės taisykles, sek
damas ir stebėdamas Sovietuv erdviuc
technologiją ir atominio veikimo ty
rimus.”
Pažymima, kad du kartu vedęs.
Amerikoje ir išsiskyręs, jokių gimi
nių nepalikęs.
Tokia “mitologinė” biografija ap
gavo net teisininką, diplomatą dr.
A. Mačiulį, iš Sunnyvale, Calif.,
kuris ją kruopščiai išvertė, pridėda
mas savo pastabas ir apgeilestavimą,
kad su tokiu kilmingu vyru nete
kę susitikti. O neteko, pasirodo,
dėl labai paprastos priežasties: to
kio “markizo” Lietuvoje nė nebuvo.
Gimė, mokėsi, studijavo, dirbo užs.
reikalų ministerijoje Antanas Mi
kalauskas. Nuo Sedos. Apie jį šiek
tiek rašo ir mūsų enciklopedija.
Iš Pasiuntinybės Beirlyne sekreto
riaus pareigų pasitraukė bene kilus
II pas. karui. Pasitraukė ir nuėjo
tiesiai pas nacius. Gal naciams ir
anksčiau buvo artimas, nes savo
romane “Baloj” rašo, kad atvykusį
iš užsienio labai stropiai Kaune
persekiojusi slaptoji policija. Ką gi,
kaip tame liaudies pasakyme: “toks
tokį pažino ir ant alaus pavadino”..
Matyt, kad lietuviškasis FBI turėjo
apie Mikalauską kokių nors nepa
tikimų žinelių.
Minėtas romanas “Bala” jo pa
rašytas vokiškai ir išleistas II pas.
karo metu; tai tikras Lietuvos šmeižalas, pasirašytas ne markizu, bet
pusiau slapyvardžiu Antas Mikonis.
Tą romaną jis siūlė ir losangeliškiams išleisti, kai 1949-50 m. teko
čia su juo susitikti. Jis tada turėjo
vištų ūkį Van Nuys miestelyje. Kai
jo žmona, nenorėdama vištų ūkyje
sunkiai dirbti, pabėgo, jis ūkį par
davė ir gavo darbo kažkuriame
knygyne. Persimetė į “rašytojo”
profesiją, priklausė kažkokiam Hollywoodo rašytojų klubui, skelbėsi
parašęs tuziną veikalų. Bet ne čia

būta jo tikrojo pašaukimo. Įėjęs
į Lockhead bendrovę, jis išsidarbavo čia iki pensijos. Sakoma, kad
“sekęs sovietų erdvių technologiją”;
sekimo darbas jam nebuvo naujas.
Įdomu, kieno naudai dabar? Gerai,
kad su lietuviais nebesuėjo “į sąly
tį”, ko taip apgailestauja dr. A. Ma
čiulis. Apie jo veiklą blankesnėse
biografijos vietose galėtų papasakoti
ir pats dr. Mačiulis, ir dr. J. Jur
kūnas, ir K. Škirpa, ir kiti, su ku
riais jam teko bendradarbiauti di
plomatinėje tarnyboje.

Mirė dar vienas kilmingasis —
princas M. Romanoff

Rugsėjo pradžioje Hollywoode
mirė save vadinęs “princu” Micha
ilas Aleksandrovičius Dimitrijus Obolenskis Romanovas, sulaukęs 79
m. amžiaus.
Jis turėjo restoraną “The Roma
noff’’Sunset Strip gatvėj. Mėgdavo
save vadinti Lietuvos princu, turėjo
pasikabinęs pavekslą princo unifor
moje.
Faktiškai tai buvo Lietuvos (ro
dos, Vilniaus) žydas ir mokėjo šiek
tiek lietuviškai. Su tuo “princu”
mane supažindino p. Kanevskis, ku
ris jį pažino New Yorke ir dar bu
vo paskolinęs pinigų kaip “tautie
čiui”.
Romanovą Hollywoode iškėlė
Rusijos ir Lenkijos žydai, filmų ga
mintojai ir jų žmonos. Padėjo jam
nusipirkti brangų restoraną, į kurį
be rezervacijos neįsileido. Rusiško
stiliaus vakarienė kainuodavo $25.

Lietuvos studentai keliauja i
tarptautines darbo stovyklas

Lietuvos studentai nuo 1967 m.
keliauaja į tarptautines “darbo ir
poilsio” stovyklas. Anuomet studen
tai keliavo į Lenkiją ar kitur, o
užsienio studentai pradėjo vis gau
siau keliauti į Lietuvą.
Šiais metais už Lietuvos ribų, at
seit “užsienio” kraštuose veikė 15
studentų darbo ir poilsio stovyklų.
275 lietuviai jaunuoliai, iš šešių
aukštųjų mokyklų, išvyko į stovyk
las Lenkijoje, R. Vokietijoje, Če
koslovakijoje, Bulgarijoje ir Veng
rijoje. Toks pats užsienio studentų
skaičius šią vasarą leido laiką pen
kiose tarptautinėse stovyklose Lie
tuvoje: Vilniuje, Elektirėnuose, Šir
vintose bei dviejose stovyklose
Druskininkuose
Lietuvos jaunimas vežamas ir į
įvairias statybas tolimuose Rusijos
plotuose. Liepos mėn. į Kamsko
automobilių gamyklos statybos dar
bus atvyko 30 lietuvių jaunuolių.
Jie vyko dvi naktis traukiniu, pus
dienį plaukė Volga ir laivu Karnos
upe. Jie dirbo prie betonavimo
darbų. Apsigyveno palapinėse. Čia
dirba jau 37,000 žmonių. Pirmieji
įspūdžiai: purvynas, šlapia. (E.)
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'Atentatas' prieš Scribq
“Naujienų” dieniraščio rugsėjo
mėn. 30 r. numeryje L. Balvočius
vaizdžiai aprašė apie “pasikėsinimą”
prieš Scribą ir sumušimą visai ne
kaltų asmenų — Onos ir Juozo
Andriaus. Štai poros citatų iš to
aprašymo:
Ne tik žurnalistai, bet ir jų šeimos
pavojuj...

arba
Kaip Los Angelėse pradėjome nau
ją kultūrini sezoną

Pirmiausia sausas faktas. Š. m.
(1971) rugsėjo (Bendruomenės)
mėn. 18 d., šeštadienį, tafrp 8 ir 8:
30 vai. vakaro, Los Angelių mieste,
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, atsitiko šitoks nevisai juokin
gas nuotykis: prie žurnalisto (ir ats.
pulkininko) Juozo Andriaus prisiar
tino žymi šios vietos dainininkė,
Florence Korsak, ir tvojo jam į vei
dą (kumščiu, ar plaštaka — dar ne
nustatyta, nors teisiškai tai didelis
skirtumas). Po smūgio dar pridėjo,
kad tai “už Scribą” ar visai pana
šiai. Nepasitenkinusi kirčiu mūsų
kolegai žurnalistui, dar apkūlė ir jo
žmoną. (Čia, anot Dirvos pogrindi
ninko, prėjo Kadžiulis ir ryšium su
ataka prieš žurnalisto žmoną tarė:
“Dievas davė talentą, bet velnias
protą atėmė; mušasi gerai, bet kam
tvoja — nebegalvoja). Apkultieji
pasiliko salėje žiūrėti tėvo jėzuito
Algimanto Kezio rodomų filmų, o
“kūlėja” dingo iš publikos tarpo.
Palikę nuošalyje — ai* kitam
kartui... — grįžtame prie to atida
rymo programoje nenumatytos va
karo atrakcijos — “atentato” prieš
iškilo vietos žurnalistą,b
— O kur to nelemto įvykio šak
nys? — gali kilti smalsiam skaityto
jui klausimas.
Raikėtų manyti, kad čia:
7970 m. spalio mėn. (Nr. 10)
v’etos laikraštukas, Lietuviai Ame
rikos Vakaruose, Scribos skiltyje iš
spausdino rašinuką: “Flerence K.
koja ir Los Angeles opera”. Ten
buvo paliesta dainininkės kelionė į
Lietuvą, tariami jos pareiškimai
“Gimtojo Krašto” reporteriui A.
Burdai ir pačiame skilties gale dar
šis tas ar anas. Kaip tada losangeliškiai vertino tą rašinuką, neprisi
menu, bet kaip į jį pažiūrėjo Florance Korsak, paaiškėjo dabar. Ji,
be abejo, tai palaikė įžeidimu, užgavimu, bet į teismą nenuėjo. Ma
tyt, apsisprendė kitaip ieškoti “at
siteisimo”. Tačiau kaip atsiteisti, jei
tas žurnalistas Scribą, kad ir gar
sus, bet slapukas.
— Kas jis? — kankinosi ilgai ji.

Ir ne be pagrindo, nes ir man pa
čiam, kaip prityrusiam spaudos pai
niavų “sekliui”, dar ir dabar nevisai
aišku, kas jis. Galvoji, gal vienas
iš to laikraštuko pašaliečių bendra
darbių tarpo, gal kuris “redakcinės
kolegijos” narys, o gal ir pats laik
raštuko leidėjas Antanas Skirius.
Bala juos ten žino, čia nė prisikišęs
neįžiūrėsi. Tačiau dainininkės gal
voj susidėstė įsitikinimas, — o gal
tą įsitikinimą kas ir iš šalies pakišo,
kad tas Scribą arba to rašinuko apie
ją autorius — tai žurnalistas Juozas
Andrius, jau ilgus metus dirbąs
Lietuvių Dienų leidykloje, kurios
savininkas yra Antanas Skirius, ša
lia L. D. leidžiąs ir Lietuviai Ame
rikos Vakaruose. Be abejo, tas įsi
tikinimas ir privedė dainininkę prie
neteisinio “atsiteisimo” su Juozu
Andrium, o ne su kuo kitu, kuriuo
galėjo būti ir kas kitas.
Įsileidęs kartą į Scribos rašinuko
citavimą, noriu gerbiamiems skai
tytojams duoti dar vieną to rašinu
ko ištrauką... Aname jo rašinuke
apie Fl. K. buvo pasakyta: “Scri
bos patarimas: prilaikykite daininin
kę už kojų, kad antros kojos ne
nusilaužtų — gaila būtų, kad dėl
tokios katastrofos vilniečiai netektu
operos...” O juk tas patarimas, kaip
dabar patyrimas parodė, turėjo bū
ti: prilaikykite daininkę už rankų,
kad mano, t. y. Scribos, ar kieno
kito žandikauliai nesubyrėtų...

Šia reikšminga sentencija galė
čiau ir baigti tą savo extra prnešimą apie naujo kultūrinio sezono
atidarymą Los Angelėse, tačiau
jį baigiu šauksmu: “Brolyčiai, Los
Angelių žurnalistai, budėkime, nes
atėjo mums sunkūs bandymo laikai.
Nesirodykime neorganizuotai viešu
moje, o jeigu rodomės, tai bent
žmonų nesiveskime kartu. Kas jas
apgins?”

Dar Dyguldagis ne viską matė,
kaip tas “atentatas” prieš Scribą”
buvo paruoštas. Scribos “detekty
vai” štai ką susekė. Tėvas Kezys
filmavo, rekordavo daugelį daunorininkų — solistus, solistes, artistus
režisierius — visokius “kelmus” ir
“raistus”, net koncerto rengimo pa
tarėjus. Jie gavo tiek daug dvasinės
stipkpbės, kad sugalvojo užsivaišinę “žemiška dvasia”, atėjo į filmų
rodymų salę medžioti Scribos. So
listė buvo tiek pakeltoje dvasioje,
kad vietoj pataikiusi į salės duris,
atsimušė į metalinės tvoros vartus.
Prie bažnyčios kamjo ją sutikęs
raistas davė “paskutinį palaimini
mą”, o prie salės durų kelmas nu
rodinėjo ką mušti ir sulaikė, ko
nemušti.
Atrodo, kad Scribą bus gerokai
pagadinęs “gešeftą” kultūrinio ko
laboravimo su Lietuvos okupantų
agentais, tad jie ir suplanavo šią
Scribos medžioklę.
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Los Angeles ir Panevėžys —
“miestai sesutės”

Amerikiečių didmiesčių priimta
megzti artimesnius ryšius, draugauti
su kitais, svetimų kraštų miestais,
turinčiais ko nors bendro kultūros
pramonės ar prekybos srityse. Toks
miestas vadinamas “sesute”, daro
mos bendros šventės, pasikeičiama
delegacijomis, miesto galvos vizi
tuoja tuos miestus ir priima “mies
to Taktus”.

Los Angeles turi bent kelias to
kias “sesutes”, bet nors oficialiai ir
nieko dar neskelbiama, atrodo,
bus tapęs “sesute” Panevėžio mies
to. Ir štai faktai:

Kaip spauda skelbia, (Švyturys,
1971 m., Nr. 8, taip pat žiūr. Dir
va, 1971 m., Nr. 73), Panevėžy
vyksta tokie dalykai: Vienoje mies
to sankryžoje sustoję šnekučiuojasi
dvi poros — vyrai su žmonomis.
Nei iš šio, nei iš to ptrie jų prieina
chuliganas ir pradeda kumščiu dau
žyti tuos, niekuo nekaltus žmones...
Vėliau teisme tas chuliganas teisi
nosi, kad buvęs girtas ir nieko ne
prisimena...
Visai panašūs dalykai vyksta ir
mūsų “angelų” mieste. Vyras su
žmona, kartu su savo bičiuliu dai
lininku atvyksta susipažinti su kun.
A. Kezio, SJ fotografiniu menu,
pažiūrėti jo pagaminto filmo. Su
stoję salėje jie šnekučiuojasi su šei

mininku. Nei iš šio, nei iš to prie
jų prieina chuliganas, grubiai pa
stumia dailininką, trenkia kumščiu
per veidą vyrui ir jo žmonai ir po
to dingsta iš salės. Gal teisme jis ir
gi bandys teisintis, kad buvęs g.irtas ir nieko neprisimena...
Ironišku nesutapimu užpultasis
vyras gimęs Panevėžio mieste, taigi
pagal visas teorijas ir užpuolikas
turėjo būti panevėžiškis.
“Švyturys” savo rašiniui uždėjo toki
antgalvį: “Panevėžys — chuliganų
miestas”. Kadangi Los Angeles ne
atsilieka tuo atžvilgiu nuo Panevė
žio, tai tas pats epitetas tinka ir
šiam miestui Atseit abu — Sister
Cities.
Išvada galėtų būti tokia: Jei mū
sų meras pasikeis raktais su Pane
vėžio “gorkomu” — watch out! losangeliškiai turės darbo pakeisti sa
vo namuose durų spynas.
Scributas

Čia priėjo Kaziulis...

Kun. Algimantas Kezys, SJ, ne
seniai filmavęs kai kuriuos Los
Angeles lietuvius, paklausė vieno
iškilaus veikėjo nuomonės, kaip
reiktų pavadinti tą jo gaminamą
filmą.
— Pavadink “Lietuviai angelų
mieste”, — patarė užklaustasis.
Čia priėjo Kaziulis ir tarė:
— Pavadink verčiau “Velniai
angelu mieste”, pats įsitikinsi,
kad tai bus tikslingiausia. (Scr-tas)
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GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blva., Los Angeles, Calif. 90026.
lelef. 382-1568
-..luncid dovanų siuntinius i Lieiuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštu daiktu, čia rasite dideli pasirinkimą, ii gana pigiau

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.
**44¥4**4*444*44****4¥¥*4^***-¥-*4**¥****¥¥*4**¥ \

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.

siunčia siuntinius j 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.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
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Apdrcuda
ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525

Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919
ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance
’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 auiomob-.iių
taisymas ir dažymas.

Alinės-užeigos
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Baldai
MAYTAG WASHERS
Authorized Repr e z en tat i v e
Aleksas Dieninis
19 io Lincoln Ave,,
Venice, Calif. 9029i
rlione EX 6-4246

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

LITTLE JOY “Jr.” — RUDY’S
L. & G. Reivydai, sav.
Cocktails
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-837'3
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.

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
Santa Monica, Calh". PP403
Phone 828-4613 by e ”'poi” jnent
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef. 660-1205

Phone:

428-61'51

EL DORADO MOTEL

Vaikų darželiai

Al Samolis, sav.

PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawti’.orne, Calif. 90250
Suv. Jonas ir Ona Žukas
Tel. OS 5-9051

1615 N. Western Ave., Hollywood,
Ca. 90027

NORWALK MOTEL

Sav. Petras ir Rūta Sakas

11907 Firestone Boulevard
Norwalk, Calif. 90650

Valgyklos

Phone 864-922.'

BENDRU OM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712

MOTEL RŪTA & DATE SHOr
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad.
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Galim
‘sakyti grupėms iš ankstų

JuSi-PH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Galit. 90405
Valandos: 9:0U aM — 5:00 P Al
Tree, ir šešt. 10 — 12.

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

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

ROBIN

ROUND

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.

Phone 395-3358

M. U.
St.

91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

James A. RUDIS, M. D.
General Practice
2100 Carlinont Dr., Belmont, Calif.
591-5661 — Hours by Appointment

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!

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028

Kontraktoriai
Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806

FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
HoJywood, Calif. 90027
110 9-8500

THE

Telefonas 466-1066
Phone 395-6142
Res. 395-3358

BRUNO P9ŠIUS

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

Dantistai

Gydytojai
LEE'S BAR
‘ Pete & Zelma Staniskis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

TV taisymas

Tel. 642-6945

Fotografai

ir
JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. O'R 3-9396

Moteliai

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90003
DU 8-6011
DU 9*4161

LIAUDIES DIRBINIAI
LAV administracijoj galima gau
ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų,
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių ir 1.1.

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.

BRONE SK1RIENĖ
(Licensed Real Estate Broker)
patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų teb'
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.
J
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DOVANOS JAUNIMUI
“Lietuvių Dienų” knygyne turime
daug gerų knygų lietuvių ir anglų
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūkingą 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
turinio knygą įsigyti.
♦J*

*♦*

♦♦♦ ***

*** *♦* ♦** *•* *♦*
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SODYBŲ PAPUOŠIMAS
.Tonas Kuprionis

Konsultacija, kaip gražiai ir pigiai
apsodinti sodybą medžiais, krūmais,
gėlėmis.
6601 Densmore Ave.
Van Nuys, Calif. 91406
Tel. 786-3131
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SVEČIAI

Ignas Medžiukas — inspektorius

KALENDORIUS

— Kun. dr. F. Gureckas, kuris
pastoviai gyvena prie Chicagos vei
kiančioje senelių prieglaudoje, su
teikdamas religinius patarnavimus,
prieglaudos nariams, buvo atvykęs
į Los Angeles ir apsistojęs pas V.
Cinikus.
— M. Brakas, buvęs Klaipėdos
gubernatūros patarėjas ir Prekybos
Instituto lektorius, rugp. mėn., lydi
mas klaipėdiečių lietuvių Vyt. Glažės ir VI. Bakūno, aplankė LAV-se
redakciją.

LB Švietimo Taryba nuo 1971
m. rugsėjo 1 d. paskyrė Igną Me
džiuką Vakarinių valstijų lituanis
tinių mokyklų inspektorium.
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SPALIO MĖN.

16 d. — Kalifornijos Lietuvių Ra
dijo klubo rudeninis balius šv.
Kazimiero par. salėj.
24 d., siekmad., — šv. Kazimiero pa
rapijos bazaras salėj ir kieme.
30 d. — Long Beach lietuvių “kar
navalas”, pelnas Liet. Fondui.
LAPKRIČIO

MĖN.

7 d. — S. M. Bendr. Madų paroda.
21 d. — Kariuomenės šventės ir
Simo Kudirkos minėjimas.
-Balfo VAKARAS - BALIUS
įvyks lapkričio men. 13 d. Šv.
Kazimiero parap. salėj.

MIRTYS
— Rugsėjo 19 d., sulaukusi 92
metų amžiaus, mirė Teofilė Vaičiekauskienė, Genovaitės Nefienės ma
mytė. Rugsėjo 22 iš Šv. Kazimiero
bažnyčios velionė palaidota Los An
geles Kalvarijos kapuose, šalia savo
kitų dviejų seniau mirusių sesučių
Šlogerienės ir Juknevičiūtės.
Reiškiame užuojautos Nefams ir
visiems giminėms.
— Rugsėjo 21 d. senelių prie
glaudoje, Artesia, Calif., mirė Pet
ronėlė Jankevičienė, 77 metų am
žiaus. Palaidota Kalvarijos kapuose.
— Rugsėjo mėn. Santa Barbaroj
(Calif.) mirė Kazimiera Jonuškaitė,
Lietuvos Operos solistės Vincės Jonuškaitės - Leskaitienės, sesuo. Ji
buvo gailestingoji sesuo ir visą lai
ką gyveno1 Santa Barbara miestely.
Reiškiame užuojautą seseriai Vin
cei Jonuškaitei-Leskaitienei.
— Rugsėjo 6 d. mirė viena iš pir
mųjų Los Angeles lietuvių Julija
Vecienė. Reiškiame užuojautą se
seriai Grace Lelles ir kitiems gimi
nėms.
— Rugp. 27 d. mirė William Waseliauskas (Wassel), Buvo palaido
tas Šv. Kryžiaus kapinėse. Reiškia
me užuojautos žmonai Mortai ir
sūnums.
— Spalio 8 d. North Hollywoode
mirė Viktolria Urbonaitė-Bogin. Bu
vo laidojama iš Šv. Kazimiero baž
nyčios į San Fernando kapines spa
lio 13 d.
Į laidotuves buvo atvažiavę visi
keuri jos sūnūs: Edward Boginski,
iš Detroito, Walter Bogin iš Chicagos. Herman Bogin iš San Francis
co, iŠ El Cerrito atvyko giminaitė
Julija Liesytė-Fraser.
Laidotuvėmis rūpinosi Petras
Bogin, kuris gyveno su motina, N.
Holly woode.
Reiškiame gilią užuojautą sū
nums ir visiems giminėms.
Jos brolis Juozas Urbonas yra
daug prisidėjęs prie Kalifornijos
lietuvių spaudos, padėdamas Kali
fornijos Lietuvio ir Liet. Dienų
žurnalo administracijoms.

TRUMPAI
A. Kontvis vienas iš laimėtojų

— Long Beach “Independent”
dienraštis, aprašydamas apie Jūros
šventėje, rengtoje meno parodoje
laimėtojus, plačiau aprašo Alfonso
Kontvio lietuvišką pilį, laimėjusią
parodoje III vietą. Ši meno paroda
buvo tuo ypatinga, kad kūriniams
medžiaga turėjo būti pajūrio smėlis.
Simo Kveco gimtadienis
Rugsėjo 12 d. Jadvyga Kvečienė
surengė savo vyrui Simui 50 metų
sukakties paminėjimą. Į šaunų ba
lių savo namuose Santa Monikoje
buvo sukviesta apie 50 Simo draug’. Iš Čikagos atvyko Simo mamytė
ir dvi seseTys: Rožėnienė ir Genė
Tarienė.
Linkime Simui sėkmingų metų!
— Walter Bajalis su žmona at
sikėlė iš Detroito Į Los Angeles
pastoviai apsigyventi. Jų sūnus
Henrikas Bajalis jau keliolika metų
čia gyvena.
Kairiai apsigyveno Floridoj
— Jonas Kairys su žmona, gy
venę Burbank, Calif., keliauja per
Ameriką ir ieško sveikiausios vietos
apsigyvenimui. Pabuvęs kelias sa
vaites Phoenix, Arizona, pas sūnų,
išvyko į Floridą pas kitus gimines.
Kairiui Arizonoje nepatiko, esą,
žiemos per šaltos, o vasaros per
karštos.

— Denis Grasska, Emilijos ir Sil
vestro Grasskų sūnus, baigęs L. A.
kunigų seminarijos kolegiją, gavo
stipendiją (iš Martos Chirst paliki
mo) toliau studijuoti teologijos
mokslus. Denis Grasska ketina
tapti kunigu.
— Aviacijos kapitonas Romas
Kilikauskas, atitarnavęs karinę prie
volę Vietname, grižo namo į Los
Angelę. Romas yra Kazio ir Erikos
Kilikauskų sūnus.
G. Kazlauskas ir J. Matulaitis
lietuvių kolonijos centre — Mo
non gatvėje, netoli St. George, —
pradėjo statyti 57 butų namus. Tai
bus vieni iš didžiausių ir moderniau
sių apartmentų šioje apylinkėje. Iki
šiol didžiausius apartmentinius na
mus Santa Monikoje turėjo J. Pet
rikas ir N. Hollywoode — J. Vai
nauskas.

riel,
gimtciuiciuu puvga oiaati oiunvus,
Las Vegas, Nev., ir P. Giraitienei,
Long Beach, Calif.
Abi naujos skaitytojos šventė sa
vo gimtadienį pradžioj spalio mėn.
Sveikiname S. Semkus ir P. Giraitienę ir linkime laimingų metų!

Ignas Medžiukas gimė 1909 m.
Alytaus apskr. Baigęs Prienų gim
naziją, studijavo VDU-te filosofiją
ir klasikinę filologiją, vėliau studi
javo teisę, kurią baigė 1938.
Dar gimnazijoje būdamas, I. M.
pradėjo rašyti į lietuvių spaudą ir
įsijungė į visuomeninę veiklą. Jis
Los Angeles mieste dirbo ALTo
skyriuje, Liet. Bendr., Ateitininkų
s-goj, Teisininkų draugijoje, Liet.
Namų valdyboje, Kredito koopera
tyve. Daugiausia laiko yra įdėjęs,
eidamas Bend. Vakarų apygardos
valdybos pareigas, net 13 metų.

KRIKŠTAI
— Rugsėjo 12 d. buvo pakrikšty
tas Kristoforo Jono vardais pirma
gimis sūnus Jono ir Dalios (Steikūnaitės) Saydah. Krikšto tėvais buvo
Thomas ir Maiton Napier.

— Rugsėjo 12 d. Šv. Kazimiero
bažnyčioje buvo pakrikštyta Teresės
Elainos vardais dr. Rolando ir dr.
Danutės (Venckutės) Giedraičių
dukra. Tuoj po krikštynų Giedrai
čių rezidencijoje įvyko smagus po
būvis giminėms ir draugams pavai
šinti.

Daug laiko I. Medžiukas skyrė
lituanistinio švietimo reikalui. Jau
Vokietijoje būdamas Seligenstadto
gimnazijoje ėjo vicedirektoriaus pa
reigas. Los Angeles kolonijoj per
11 metų jis vadovavo šv. Kazimiero
par. šeštadieninei mokyklai.

ATOSTOGOS

Sveikiname I. Medžiuką su užsi
tarnautu paskyrimu ir tikimės, kad
jis lituanistinių mokyklų veiklą Amerikos Vakaruose dar išplės.

—- Ona Glažienė su sūnumis Ar
vydu ir Algirdu lankėsi Europoje 6
savaites, apvažinėdami automobiliu
Olandiją, Vokietiją, Austriją, Lich
tenšteiną, Šveicariją, Italiją, Pran
cūziją ir Belgiją. Kelionė buvo sėk
minga ir įdomi.

Vestuvės
Orlovaitės vestuvės
— 1971 m. lapkričio 7 d. įvyks
Onutės Orlovaitės su Rimų Bikulčiumi sutuoktuvės. Tėveliai Jonas ir
Ona Orlovai daro vestuvinę puotą
Šv. Kazimiero parap. salėje.
O. Orlovaitė Los Angelėse buvo
veikli chore, dramos ratelyje, šau
lių kuopoje, bendruomenėje ir kt.
organizacijose. Jos vyras Rimas gy
vena Cicero, III., kur juodu po ves
tuvių ir apsigyvens.
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Serga Adomas Biekša

— Jau kuris laikas serga buv.
visuomenės veikėjas Adomas Biek
ša. Jis turėjo kojų negalavimus.
Dabar grįžęs iš ligoninės gydytojų
priežiūroje gydosi savo namuose.
Linkime jam greit pasveikti ir
grįžti į visuomeninę veiklą.
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3002 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095
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Investavimo Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd.. Santa Monica. Calif. 90101
Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis
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