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LOS ANGELES JAUNIMAS II PLJ KONGRESE
Parsivežtos premijos

Kongreso atidarymo metu vyko
lietuvių meno parodos. Jaunų meni
ninkų parodose buvo skiriamos pre
mijos. Iš Los Angeles su savo grynu
menu dalyvavo Rasa Arbaitė, Sta
sys V. Pinkus ir Vytautas Sakalaus
kas. Su savo fotografijomis daly
vavo Jonas Grigaitis, Giedra Gus
taitė, L. Kantas, Stasys Pinkus,
Vincas Štokas ir Rimas Žukas. R.
Žukas laimėjo I-mą vietą ($350)
fotografijos skyriuje už nuotrauką
“Jaunos šeimos portretas”. Tai bu
vo Erdvilo Janulaičio, žmonos Rymantės ir jų kūdikio nuotrauka.
Alis Razutis laimėjo I-mą vietą už
jo darytą filmą ($350), kuri pasižy
mėjo technišku pažangumu.
Kongreso vakaro pasilinksmini
mo metu vyko šokių varžybos. Losangeliečiai ir čia neatsiliko. L. Zaikienė (iš Santa Monikos) su Andriekum (Sacramento) laimėjo I-mą
vietą už tango šokį. Alena Norgelaitė, šokdama su Gintaru Karosu
(iš Bostono), laimėjo III-čia vietą
už tango. Rimas Gurčinas su Biru
te Safrončikaite laimėjo IlI-čią vie
tą už originalų modernų šokį. Lai
mėjusieji gavo gražius trofėjus.
Talentu vakaras

Kongreso talentų vakare pasiro
dė ir buvo gražiai publikos priimti
Algis ir Rasa Draugeliai. Jie pasi
rodė su kūriniu “Vieniša pamiškėj”,
kuris buvo specialiai tai progai pa
čio Algio sukurtas, paruoštas ir pub
likai pirmą kartą pristatytas. Algis
prie pianino akomponavo savo se
seriai Rasai, kuri pasirodė su fleita.
Jinai įspūdingai iš tamsumos į sce
ną šėjo su ilga, vasariška, balta,
plačiais kraštais, megztine kepure,
apvedžiota žaliu kaspinu. Rankose
ji nešė pintinėlę su ramunėmis. Vie
nišai priėjus prie scenos krašto, ji
numetė vieną ramunę į tolį, i pub
lika. Tada, atsisėdus ant kelmo, ji
su broliu pradėjo groti lengvą, sva
jingą muziką, kurios klausantis bu
vo galima įsivaizduoti tyrą, žalią,
jauną miškeli pavasario metu. Po
pasirodymo iš publikos pasigirdo
tokie atgarsiai: “Los Angeles nune
šė”. “Labai profesionaliai atlikta”.
Rasa ir Algis Draugeliai buvo pa

kviesti prisidėti prie Čikagos muzi
kinio gyvenimo ir gal ateityje jiems
bus progos prisijungti.
Talentų vakaro programoje irgi
pasirodė iš L. A. Jaunimo ansamb
lio 10 mergaičių su plastiniu bale
tu “Vainikų šokis”. Joms vadovavo
O. Razutienė ir Irena Šepetytė.
Muzika buvo G. Gudauskienės
“Gegutė”, kurią atliko mergaitės iš
Santa Monikos, vadovaujamos Dai
nos Gudauskaitės. Šokėjos, apsiren
gusios stilizuotais tautinių rūbų
trumpais sijonukais, įbėgo į salę su
spalvingais gėlių vainikais rankose.
Įsikabinusios viena kitai į ranką,
melodingai sudainavo “Gegutę”.
Tada sekė baletas, kuriame solo pa
šoko Diana Vidugirytė.
Šito pačio Ansamblio mergaičių
trio buvo pakviestas pasirodyti Či
kagos “Lietuvių Televizijos” pro
gramoje. Trio sudarė V. Irlikaitė,
R. Pavasarytė ir I. Reivydaitė. Jos
padainavo liaudies dainą “Eisim gi
rion” ir “Greitai, greitai laikas bė
ga”.
Kongreso programos

Kongreso Studijų Dienose, ku
rios vyko Kent State Universitete,
Ohio valstybėje, galėjo dalyvauti
tik jaunimo išrinkti atstovai ir
kviesti svečiai. Tad iš L. A. jauni
mo dalyvavo tik G. Gustaitė, J. Pa
žėraitė, K. Reivydas, J. Venckus ir
R. Žukas kaip atstovai, ir Vydūnas
Tumas kaip kviestas paskaitinin
kas. V. Tumas pravedė diskusijas
tema “Kūrybos skatinimas išeivijo
je”. Visi L. A. atstovai rūpestingai
dalyvavo visose Studijų Dienų pa
skaitose, diskusiniuose būre'iuose ir
programose. Bet jie apgailestavo,
kad negalėjo išgirsti visų paskaitų,
kadangi kas dieną vykdavo dvi vie
nu metu, ir reikėdavo pasirinkti tik
vieną kurią. Studijų Dienų paskaitų
užrekorduotos magnetinės juostos
ir diskusinių būrelių išvados turėtų
būti atsiųstos į Los Angeles šiais
metais. Tuo metu mūsų atstovai
planuoja visuomenei pristatyti Kon
greso svarbesnius punktus ir rezul
tatus.
Kongreso stovykloje “Romuvos”
stovyklavietėje, Kanadoje, dalyvavo
nemažai jaunimo iš Kalifornijos.

LB Vakarų apygardos vaišėse pranešimą iš jaunimo kongreso daro Jūratė
Pažėraitė; Sėdi iš kairės: A Mažeika, A. Čingienė, J. činga, J. Venckus.

Jų buvo apie 25. Tarp stovyklau
tojų losangeliečiai pasižymėjo drau
giškumu ir nuoširdumu. Stovyklos
programą sudarė dvi paskaitos kas
dieną apie lietuvių liaudies meną ir
jos literatūrą, kaip pvz. tautodailę,
kalbą, istoriją, meną, šokius, valgius
ir t. t. Sekdavo pratybų būreliai.
Beveik kiekvieną vakarą būdavo
paruoštos kultūrinės programos,
pvz. poezijos skaitymas, drama, ta
lentų pasirodymai ir įvairių kraštų
pasirodymai. Los Angeles jaunimas
ir čia prisidėjo gausiai dalyvauda
mas įdomiam “Jūratė ir Kastytis”
pasirodyme.
Pasaulio išeivijos lietuvių jaunimo
sąjunga

Pasikalbėjimai grįžus

Los Angeles ir apylinkės jauni
mo atstovai, grįžę iš kongreso, jau
keliose vietose davė pranešimus
apie kongresą. Vienas gyvas pasi
kalbėjimas įvyko p. p. Gudauskų
rezidencijoje su vietiniu jaunimu.
Iš atstovų dalyvavo G. Gustaitė, J.
Pažėraitė, K. Reivydas ir J. Venc
kus. Sekė pranešimas L. Bendruo
menės apygardos ir apylinkių su
sirinkime su svečiais. J. Pažėraitės
ir J. Venckaus pranešimai buvo
atidžiai išklausyti ir apklausinėti.
Amerikos Liet. Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga irgi buvo pasikvietus
atstovus į savo vakarą. G. Gustaitė
juos painformavo apie konreso įvy
kius ir įspūdžius.
Jūratė Pažėraitė

Studijų Dienų metu buvo sufor
muota ir priimta pasaulinio masto
liet, jaunimo sąjunga, priklausanti
prie Lietuvių Pasaulio Bendruome
nės, bet veikianti autonomiškai.
Jos pagrindinis tikslas būtų jauni
mą greitu būdu informuoti apie
Lietuvą, veiklos metodus, ar šiaip
perduoti svarbias lietuvių jaunimui
žinias ir, kur galima, pagalbą. Sąj mgoje sudarytos sąlygos dėl “Lie
tuvybės Peace Corps”, per kurią
jaunuolis, keliaujantis į vargingą
vietovę lietuvybės atžvilgiu galėtų
mokyti lietuviškus kursus, įsteigti
ar pagyvinti veiklą ir pn. Jis už tai
gautų toje vietovėje veltui butą ir
maistą pas lietuvišką šeimą. Kiek
vienoje lietuviškoje kolonijoje PILJ
Sąjungos šaka bus Jaunimo sekcija
— Jaun. Metų Komitetas įsteigtas
Kongreso ruošos darbams. Ji ap
jungs visų organizacijų ir neorganizacinį jaunimą. Sekcijos tikslas bus
perduoti vietiniam jaunimui infor
macijas iš centro ir oranizuoti stu
dentiško lygio veiklą.
Los Angeles Jaunimo Metų Ko
miteto - Jaunimo Sekcijos persior
ganizavimas ir naujos valdybos rin
kimas įvyks š. m. lapkričio mėn.
pradžioje.
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BENDRUOMENĖS VEIKĖJŲ
PASITARIMAS

Vakarų apygardos valdybos ini
ciatyva rugp. 6 d. Round Robin
restorane buvo suruoštas bendras
vietos L. B. veikėjų pobūvis. Va
dovavo apygardos pirm. J. Činga.
Dalyvavo apie 50 asmenų, įskaitant
apygardos, Los Angeles ir Santa
Monikos apylinkių valdybos narius
su šeimomis ir kviestais svečiais.
Nuo švediško stalo pasirinktais
valgiais vaišindamiesi pobūvio da
lyviai gražiai pabendravo ir pasi
šnekučiavo aktualesniais lietuviš
kais reikalais. Jaunimo atstovai J.
Pažėraitė ir J. Venckus padarė pra
nešimus apie šią vasarą vykusį pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą
ir apie Los Angeles jaunimo pla
nuojamą veiklą. Dalyvavusieji Či
kagoj įvykusioj šokių šventėj pasi
dalino gražiai pavykusios šventės
įspūdžiais. Pažymėtina, kad iš Los
Angeles ir Santa Monikos buvo nu
vykę net apie 100 šokėjų. Tai rū
pestingųjų ir nenuilstamų šio meno
puoselėtojų, jaunimo vadovių, po
nių O. Razutienės, 1. Tumienės ir
L. Zaikienės nuopelnas. Susirinku-.
Nukelta į 2 psl.
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Pasitarus ALTo, Los Angeles sk.
ir Bendruomenės vadovybėms buvo
nutarta išreiškiant pritarimą dėl
Lietuvoje vykstančių demonstracijų,

AMERIKOS VAKARUOSE
LITHUANIANS
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BENDRUOMENĖS VEIKĖJŲ
PASITARIMAS

šieji joms paplojo. Vienas iš šven
tės dalyvių dar papasakojo savo
nuotykius, kaip jam, jau kiek pa
vėlavus, prezidentienės apsaugos
vyrai buvo užstoję kelią i amfite
atrą įeiti (Matyt, jis tiems vyrams
atrodė Įtartinu?) Bet savo apsukru
mo dėka, nors ir bilietų nebegavęs,
bent į galiorką įmanevravo ir liko
sužavėtas nepaprastu šokių vaizdu.
Buvojimas ir vaišinimasis puoš
niame sumanių lietuvių verslininkų
p. p. Spreinaičių restorane pažadino
klausimą Los Angeles lietuviams
įsigyti erdvius namus, kur galėtų
sutilpti ne tik panašūs, bet ir di
desni pobūviai, ir galėtų koncent
ruotis visa vietos lietuvių veikla.
Tiesa. Los Angelėse nuo seniau
veikia net dveji panašios paskirties
lietuvių namai, tai vad. Bendruo
menės namai ir Tautiniai namai.
Abeji įsigyti be bendro susitarimo,
ir dėl to, kaip susiskaldymo rezul
tatas, abeji namai tetinka šiaures
niems parengimams, ir plačiai išau
gusios ir dar vis didėjančios lietu
vių kolonijos reikalams toli nepa
kankami. Visi jaučia gyvą reikalą
platesnės apimties namus įsigyti.
Bet iki šiol pasitenkinama tik anų
abiejų namų vadovybių pakaltinimais, kad jie savo namų nelikviduo
ja ir susidėję nestato didesnių na
mų. Kad jie taip padarytų, tai iš
jų pusės būtų didelis nuopelnas vi
sai Los Angeles lietuviškai koloni
jai. Tačiau jiem daromi priekaištai,
kodėl j e vis delsia, gal ir nėra pa
kankamai pagrįsti, nes jie sudaro
tik mažą dalį losangeliečių lietuviš
kos visuomenės, o reikalas yra vi
siems bendras.
Tiesa, bendruomenės namų va
dovybė yra jau paskelbusi naujų
namų projektui konkursą. Reikia
turėti vilčių, kad susiras pasišventė
lių šiam labai vertingam reikalui
įgyvendinti.
Pobūvio dalyviams šitoks susiti
kimas ir pasišnekėjimas labai pati
ko ir buvo išreikštas pageidavimas
dažniau tokius pobūvius rengti.

reikalaujant laisvės: 1) siųsti tele
gramas JAV prezidentui; 2) rinkti
parašus prašant nepersekioti Lietu
vos katalikų; 3) padaryti birželio
18 d. Maldos dieną už nukentėju
sius Lietuvoje.
Peticijos su apie 1000 parašų bu
vo pasiųstos prez. R. Nixonui ir
specialus laiškas pasiųstas JAV
ambasadoriui prie Jungt. Tautų.
Telegramų prez. Nixonui iš Los
Angeles ir Santa Monikos buvo pa
siųsta apie 150. Į telegramas Vals
tybės sekretoriaus įstaiga visiems
atsakė panašaus turinio laiškais:

Dear Mr. Skirius:
President Nixon has asked me
to reply to your recent message ex
pressing concern over the situation
in Lithuania.
The United States supports the
right of self-determination for the
peoles of the Baltic States. We have

Rugsėjo mėnuo yra parinktas Lietuvių Bendruomenės mėnesiu.
Kai kas pasakys, kokia čia dar L. B? Tų organizacijų jau ir taip
never recognized the forcible an
turime per daug. Taip, org-jų daug. Tik šioji yra visai skirtinga.
nexation of these nations by the So
Tikrumoje tai ne org-ja, o visų išeivijos lietuvių bendruomenė: visi
viet Union. Our attitude and ac
lietuviai. Kaip atrodo, jos dabartinė forma keisis teigiamon pusėn
tions have been consistent with this
ir Įgys dar platesnę bazę.
policy and have been publicly af
Prieš porą mėnesių šauni org-ja, Lietuvos Vyčiai, padarė naują ir
firmed by our continued recogni
labai prasmingą žingsnį: visa org-ja in korpore, su visom 40 kuopų,
tion of diplomatic and consular re
nuo Atlanto iki Pacifiko, pareiškė įstojant! į L. B. Ji įstoja kaip orgpresentative
of the last free govern
ja. Kitas toks įvykis, tai šią vasarą įsikūrusi Pasaulio Lietuvių Jau
ments
of
the
Baltic States and
nimo S-ga, taip pat kaipo org-ja, siekia veikti L. B. orbitoj.
through statements made by United
L. B. organizavo VLIKas. Kai rašė L. B. įstatus, jai davė savotišką
States Government officials in pub
formą. Kiekvienas lietuvis automatiškai laikomas L. B. nariu, bet
lic correspondence and before vari
tik kaip individas, ne organizacijos. Matyt, taip jie darė greičiausiai
ous forums, including the United
dėl to, kad jei L. B. būtų suteikę visuotino lietuvių apjungimo rolę,
Nations.
ir be atskirų individų į ją įeitų ir org-jos, tai ko gero su laiku gal ir
The question has been raised on
VLIKui tektų su tuo derintis. Organizatoriams, matyt, tai buvo ne
various occassions about the desira
priimtina ir, vietoj visuotinio visų išeivijos lietuvių apsijungimo, įkū
bility of United States initiatives
rė dar vieną org-ją.
in the United Nations calling for
Šią L. B. formą dabar sulaužo Lietuvos Vyčiai ir Pasaulio Lietuvių
the restoration of independence to
Jaunimo S-ga. Jos įstoja į L. B. kaip org-jos. Ligi šiol L. B. vadovybė
the Baltic countries and the holding
siūlymo padaryti L. B. visuotinio apsijungimo institucija nebuvo
of free elections there. At the pres
linkusi svarstyti, bet dabar jau reikalas prie to verčia. Tai būtų re
ent time, however, the great major
alu ir praktiška. Štai, pav., Lietuvos Vyčiai. Pavieniui, tur būt, dau
ity of the UN members do not ad
gelis iš jų ir lig šiol save laikė L. B. nariais. Dabar klausimas: ar
here to the position of the US
L. B. daugiau naudos iš pavienių žmonių, ar jeigu jie dalyvaus L. B.
Government on this issue. We must
kaip org-ja. Atsakymas aiškus. L. B. iš organizuotų vyčių turės di
recognize that any failure of such
delę talką vykdyti tokiems dalykams, kurie pačiai L. B. nėra įma
an initiative in the United Nations
nomi. Taip pat ir su PLJS-ga. Panašiai būtų ir su kitų org-jų koopewould be a severe rebuff to the
ravimu, pav., skautai, šauliai, sporto grupės, ansambliai, socialiniai
United States and would seriously
klubai ir 1.1. Žinoma, jų apsijungimas apie L. B., t. y. visų lietuvių
prejudice our position in the matter
bendrą vėliavą, nereikštų jų susijungimo, atsisakymo savo vardo,
before the world. Any US initia
organizacijos charakterio ar veiklos būdų. Ne, jos ir toliau būtų kaip
tives in the United Nations of the
yra, jos ir toliau būtų savistovios, bet mes tada visi sudarytume vieną
nature described above are already
išeivijos Lietuvą. L. B. vaidmuo būtų svarbiausia visus apjungti,
doing in behalf of the Baltic peo
kiek kada reikalinga veiklą koordinuoti, ateiti, kam reikalinga, į pa
ples. We believe, therefore, that
galbą, ir bendrai veikiant atlikti didelius darbus.
such steps would not serve a useful
purpose at this time.
Ligi šiol L. B. bandė eiti kitokiu keliu. Ji kartais pati veržiasi į
sritis, kurose kiti jau nuo seniai veikia. Toks visiems lietuviams labai
Sincerely yours,
nemalonus yra JAV LB susidūrimas su ALTu. Čia vienos ar kitos
.John Richardson, Jr. Acting As
pusės pasiūlymai “jūs įsijunkite prie mūsų” gaunasi jau savotiškai
J. K-nis
sistant Secretary for Public Affairs
užgaulingi. Kam gi veikiančias org-jas panaikinti, kad galima nau
doti kooperavimo būdas.
Lietuvių linkimas burtis, bendrauti, pradedant atskirų šeimų ra
teliais, einant toliau į būrimąsi į socialinius klubus, įvairios paskirties
Šiuo metu L. B. prašo lėšų. Ji jau ir dabar atlieka didelius darbus.
org-jas bei institucijas, tai nėra blogumas. Jis tik padeda plačiau ap Argi nepakutena mūsų širdžių tokie darbai, kaip šimetinė šokių
imti žmones. Tačiau susismulkinimas, kai tie rateliai, klubai, org-jos šventė Chicagoj, pasaulio liet, jaunimo kongresas, lituanistinės mo
nėra apsijungusios bendram koordinuotam darbui bei tarpusavei pa kyklos ir 1.1. L. B. galėtų ir daugiau ir dar geriau organizuotų darbų
ramai, tai esant išblaškytiems po platų pasaulį, tampame mažai ką atlikti, jei turėtų daugiau lėšų. Jau gal net dauguma iš mūsų nesi
reiškianti jūroj blaškomi šapalėliai. Va, čia tai ir reikia mums Lietu varžome pirkimui dalykų, kokių reikia ar kad ir mažiau reikia, ar
vių Bendruomenės. Ją turime padaryti visuotino apsijungimo insti pasivaišinimams išleisti ne tik dešimtinėmis, bet ir šimtinėmis, tad
tucija. Kas taisytina, reikia taisyti. Ją galime padaryti tokią, kokios ar bereikia sakyti, kad lietuviški reikalai laukia, jei jau mūsų ne šim
norime. Bet visi turime ją remti.
tinių, tai bent dešimtinių.
J. Kuprionis
į — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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I. LEŠKIENĖS MENO PARODA

Neužmirškime, kad šių metų rugsėjo mėn. 30 ir spalių

mėn. 1 d. d., šeštadieni ir sekmadieni, įvyksta

TRADICINĖ KALIFORNIJOS

LIETUVIU DIENA
Šeštadienis, rugsėjo mėn. 30 d., skirtas mūsų jaunimui__

Tą dieną vyksta

SPORTO ŠVENTE
Sportininkai varžysis stalo, lauko teniso ir tinklinio
šakose.

Dail. Ina Leškienė

Pradžia 12 va). J. Marshall mokyklos gimnastikos pa
talpose.

Šiais metais Lietuvių Dienos da
lyviai turės progos pamatyti gabios
dailminkės Inos Leškienės kūrinius.
1966 m. Los Angeles Ateitininkai
buvo suruošę jos darbų paroda. Jau
tada ji atkreipė lankytojų dėmėsi
temų įvairumu, spalvų žaismingumu
ir mokėjimu suderinti modernizmą
su natūralumu. Nuo to laiko ji pa
darė didelę pažangą, ir jos darbai
rodo meninį subrendimą.
Menininkė dar įdomi tuo, kad jos
dailės kūryboj atsispindi muzikos
bei išraiškos šokių motyvai. Mat,
dailininkė, be meno, dar studijavo
muziką, dainavimą, baletą ir išraiš
kos šokius. Gvva menininkės vaiz
duotė sugeba daugeli niuansų iš šių
šakų perkelti Į drobę.
Dailininkė yra baigusi Omahos
universiteto meno studijas. 1960 m.
Omahoj ji suruošė pirmą individua
lią meno parodą. Be to, 1968 m.
vien jos kūrinių paroda įvyko Chicagoj, Čiurlionio galerijoj. Grupi
nėse dailės parodose dalyvavo New
Yorke, Chicagoj, Omahoj, San
Pedro, Holllywoode ir Los Angeles.
Gal būt šios ryškios dailininkės
kūrinių greit vėl nepamatysim, nes
ji nemėgsta dalyvauti grupinėse pa
rodose...
J. Č.

Sekmadieni, spalių mėn. 1 d., tuoj po lietuviškų pamaldų
Šv. Kazimiero Par. salėj atidaroma ir visą dieną tęsis
dail. INOS LEŠKIENĖS

MININT LIETUVOS DE JURE
PRIPAŽINIMĄ

Liepos 28 d. suėjo 50 metų kaip
Amerika pripažino de jure nepri
klausomybę Lietuvai, Latvijai ir
Estijai. Jungtinis pabaltiečių komi
tetas, norėdamas išreikšti padėką ir
įvertindamas Amerikos vyriausybės
pastangas nepripažinant brutalų
Pabaltijo valstybių okupaciją, su
rengė senatoriams, kongresmanams,
Valstybės Departamento ir Baltųjų
Rūmų pareigūnams ir žurnalistams
priėmimą liepos 27 d. Washingtone.
Jungtinis Pabaltiečių Komitetas
bandė iškelti ir toliau judinti Pabalt’jo valstybių klausimą ir taip pat
priminti laisvajam pasauliui apie
besitęsiantį terorą. Amerikos Lietu
vių Taryba atstovauja lietuvių in
teresus Pabaltiečių komitete ir pri-

DAILĖS PARODA
Susipažinimo žodį tars rašytoja Alė Rūta-Arbienė.
1 vai. p. p. J. Marshall mokyklos auditorijoj Įvyksta

KONCERTAS
Dalyvauja: iki 1970 m. buvęs Lietuvos Operos solistas
VIDMANTAS VALATKA, neseniai apsigyvenęs Kalifor

nijoj; išeinanti į platesnį Amerikos lietuvių muzikinį gyve
nimą sol. BIRUTĖ DABŠIENĖ ir viena iš pajėgiausių
lietuvių jaunųjų pianistų RAIMONDA APEIKYTĖ.

Solistas Vidmantas Valatka

Į koncertą bilietai gaunami prie Įėjimo.

Visi atsilankykime ir įvertinkime mūsų dainos, muzikos
ir dailės menininkų talentus ir darbą.
Pasimatysime Kalifornijos Lietuvių Dienoje — 1972 m. rugsėjo mėn. 30 ir spalių mėn. 1 d. d. Los Angeles

Lietuvių Bendruomenė
4.
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ėmime dalyvavo dr. Kazys Bobelis,
ALTo pirm., ir dr. Jonas Genys,
ALTo atsovas Washingtone.
Dr. Bobeliui, ALTo pirmininkui,
dalyvaujant minėtame priėmime te
ko susitikti su sen. Charles H. Per
cy, kuris prižadėjo iškelti galimybę
į Lietuvą siųsti siuntinius be muito
arba su sumažintu muitu, kadangi
dabar vyksta pasitarimai prekybos
ir sutarčių klausimais.
Taip pat teko pasikalbėti su sen.
Robert Dole, respublikonų partijos
komiteto vadu, kuris pristatė dr.
Petersoną. Dr. Peterson tvarko
respublikonų platformos komitetą
ir čia buvo patvirtinta, kad ALTo
delegacija galės dalyvauti respubli
konų komiteto platformos apklau
sinėjimuose ir pristatyti Lietuvos
reikalus.
Priėmimas labai gerai praėjo.
Lankėsi daug kongresmanų ir sena
torių bei kitų aukštų pareigūnų. Iš
Valstybės Departamento lankėsi p.
Baker, kuris yra “Director Eastern
European Affairs” ir p. Doyle Mar
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tin, “Director Baltic Affairs”.
Jungtinis Pabaltiečių Komitetas
yra paruošęs adresą minint šią 50
metų de jure nepriklausomybės pri
pažinimą ir įteiks Prezidentui R.
Nixonui ateityje. Numatytas pasi
matymas su prezidentu liepos 28 d.
laikinai atidėtas.
ALTo inf.

Vliko pirmininkas dr. J. Valiūnas,
Valstybės departamente

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas,
lydimas Lietuvos Atstovo Vašing
tone J. Kajecko, š. m. liepos 11 d.
lankėsi Valstybės Departamente,
kur turėjo kelių valandų pasikalbė
jimą su Doyle Martin, Baltijos vals
tybių skyriaus viršininku. Buvo pa
liesti įvairūs, konkretūs Vlikui rū
pimi klausimai, kaip artėjanti Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo
konferencija, lietuviams okupuoto
je Lietuvoje didesnių laisvių klausi

mas, santykiavimo su kraštu gali
mybių praplėtimas (ypač turint gal
voje JAV prez. R. Nixono buvusią
kelionę į Maskvą bei jo iškeltą klau
simą keistis idėjomis, žmonėmis),
taip pat svarstyti P. ir A. Bražinskų
reikalai bei visa eilė kitų klausimų.
Pasikalbėjimas vyko labai nuo
širdžioje dvasioje ir visais klausi
mais pastebėtas pozityvus Valstybės
Departamento supratimas. D. Mar
tin dar kartą pabrėžė, kad Baltijos
valstybių padėtis yra skirtinga su
Sovietų Sąjungos respublikų padė
timi palyginus, nes Lietuva turėjo
savo nepriklausomą valstybę, kuri
buvo jėga inkorporuota. JAV-bės
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą nepripažino ir nepripažins.
Vėliau dr. J. K. Valiūnas turėjo
išsamų pasikalbėjimą su Lietuvos
Atstovu Vašingtone J. Kajecku. Ta
proga Kajecką asmeniškai pasvei
kino jo 75 metų amžiaus sukakties
proga. (Elta)
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LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Los Angeles inž. arch. ALIAS sk.
metinis subuvimas

LB Jaunimo Ansamblio

šių metų atidarymas įvyksta rug
Los Angeles Inžinierių Architek sėjo mėn. 23 d., šeštadienį, 7 vai.
tų ALIAS skyrius rugp. 11 d. La vak. Liet. Bendruomenės salėj —
Canada Country klubo patalpose 4415 Santa Monica Blvd., L. A.
turėjo savo metinį susirinkimą (su
Maloniai kviečiamas jaunimas ir
poniomis). Susirinkimas vyko 1800
pėdų virš jūros panoramiškame res jauniai (nuo 13 metų) būtinai da
torane. Suėjimą atidarė sk. pirm, lyvauti. Bus svarbūs pranešimai
apie darbo metų planą, trumpa re
dr. Algirdas Avižienis.
peticija, persigrupavimas ir pasi
Programoje: PLIAS ir ALIAS
linksminimas, į kurį kviečiamas
c. valdybos pirm. inž. V. Vidugiris
atvykti Santa Monikos ir Los An
pranešė apie įvyksiantį 11 inžinierių
geles visas jaunimas (Žinoma, tie,
architektų visuotiną suvažiavimą
kurie nesijaučia per dideli...).
Washingtone spalio 7-9 dienomis.
Tuo pačiu metu svetainėje bus
Suvažiavimo programa numatoma
pasitarimas
su tėveliais. Visi kvie
ne tik profesiškai kultūrinė, bet ir
pramoginė bei turistinė (lankymas čiami būtinai dalyvauti.
Be to, tėvai prašomi prisidėti prie
Washingtono įžymiųjų vietų). Be
to, bus dail. Adomo Galdiko dailės šio vakaro vaišių ir kitų išlaidų
kūrinių paroda ir Lietuvių Inž. (kepsniais ar pinigais).
Arch, mokslinių darbų paroda bei
Tad iki malonaus pasimatymo.
Architektūrinių “Lietuvių Bendruo
O. R.
menės Namai” Los Angelėje ir In
žinierių Architektų ženkliuko kon Nauja Liet. Fronto Bičiulių valdyba
kursinių darbų parodos.
— Rugp. 15 d. Amerikos Fronto
Meninę programą atliks visiems
žinoma Los Angeles solistė Birutė Bičiuliai korespondenciniu būdu iš
Dabšienė. Mokslinių paskaitų tarpe sirinko naują valdybą, kuri parei
bus prelegentu losangelietis moksli gomis pasiskirstė taip: pirm. L. Va
ninkas dr. Arvydas Kliorė, kuris liukas, vicepirmininkai: E. Arbas,
skaitys paskaitą tema “Naujausi Ž. Brinkienė, L. Kulnienė ir B.
Marso tyrinėjimai, atlikti su Mari Graužinis, sekr. J. Prakapas, ižd.
ner IX”; Architektas Edmundas Ą. Raulinaitis. Balsavo 205 asme
Arbas skaitys paskaitą tema “Lie nys. Pernai visa centro valdyba bu
tuvis architektas išeivijoje”; bus ro vo sudaryta iš Clevelande gyvenan
domi lietuvių architektų darbai čių frontininkų.
skaidrėse.
Los Angeles LFB sambūrio val
Toliau susirinkime G. Gustaitė, dybą sudaro: pirm. A. Kulnys, vijaunimo konreso atsgtovė, padarė cepirm. dr. Z. Brinkis, ir E. Arbas,
vaizdų pranešimą apie įvykusį Jau isekr. B. Graužinis, ižd. A. Rauli
nimo Kongresą. Analizavo, kiek naitis.
kongresas padarė teigiamos reikš
mės į viso pasaulio lietuvių jauni Jaunimo stovyklos Kalifornijoje
mą ir, taip pat, pastebėjo organiza Ateitininkų stovykla
cinius suvažiavimo trūkumus.
Nuo rugp. 6 d. iki rugp. 13 d.
Dr. A. Kliorė parodė filmą iš
ILos Angeles ateitininkai — jaunu
erdvės tyrinėjimų.
Buvo išrinkta nauja Los Angeles čiai ir moksleiviai stovyklavo Twin
Peaks, San Bernardino kalnuose.
ALIAS s. 1972-3 metų kadencijos
Stovyklai vadovavo kap. R. Kasvaldyba: inžinieriai A. Vaišnys, V.
Černius, A. Gustaitis, R. Venckus, ponis, svečias iš Bostono Saulius
ir vald. nariais — R. Petraitis ir Grinius ir Daina Kojelytė. Ūkiniais
G. Leškys. (Naujoji valdyba parei reikalais rūpinosi Dalilė Polikaitienė ir Reina Radienė. Stovykloje
gomis dar nepasiskirstė).
Senąją valdybą sudarė: dr. A. dalyvavo apie 30 jaunuolių.
Avižienis, pirm., dr. A. Kliorė, vi(Skautų stovyklos
cep.. sekr. inž. V. Tamošaitis, ižd.
$ Jaunų skautų stovykla vyko rugp.
M. Sodeika. (E. A.)
pradžioje. Vyresnieji skautai sto
vyklavo nuo rugp. 13 d. iki 27 d.
LONG BEACH, CALIF.
prie Big Bear miestelio, irgi San
Bernardino kalnuose, savoje sto
Lietuvių klubo gegužinė
vyklavietėje.
Jai vadovavo Varnas
Liepos 23 Long Beach lietuvių
klubas surengė gražiame Policijos ir Vilkienė.
Rugpiūčio 20 d. stovyklavietėje
parke vasaros gegužinę, kurioje
buvo atžymėta “dienų diena” ir buvo pašventintas lietuviškas kry
išrinkti našlių ir našliukių “kara žius.
lius” Juodvalkis ir “karalienė (O.
Jūros skautų stovykla
Macėnienė).
Programoj apie tėvus kalbėjo V. vyko nuo rugp. 25 iki rugsėjo 5 d.
Čekanauskas, Los Angeles ALTo Catalinos saloje. Stovyklai vadova
pirm. O. Razutienės šokėjai, V. Gi vo R. Arbas ir R. Gudauskas;
liui grojant, susirinkusius palinks mergaičių viršininke būvo D. Ra
mino tautiniais šokiais.
mutytė.
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Dar apie Pavergtų Tautų minėjimą

ir Walter F. Dunn, Jr.

Praeitą kartą (LAV Nr. 7-8) ra
šėme, kad Pavergtų Tautų minėji
mas liepos 15 d. prie miesto rotu
šės ir apskrities valdybos (County
Hall of Administration) gerai pra
ėjo. Atsilankė visų tautybių nema
žai žmonių su vėliavomis ir plaka
tais (privalėjo atsilankyti daugiau).
Minėjimui vadovavo Pavergtų Tau
tų atstovų komitetas, kuriam šiais
metais vadovauja mūsų Alto pirm.
V. Čekanauskas. Paryškinome pa
grindinio kalbėtojo JAV ats. pulk.
Walter F. Dunn,Jr. kalbos mintis,
kurios reikšmingos visiems geros
valios žmonėms. Šį kartą norime
kiek priminti apie patį Mr. W. F.
Dunn, Jr.
Jis yra Europoje ir Korėjoje pra-

ėjusių karų dalyvis, įgijęs karinio
inžinieriaus ir pulkininko lapsnius.
Po kapituliacijos Italijoj ir Vokieti
joje, vadovavo geležinkelių ir sauskelių atstatymui. Pasižymėjo suma
numu ir humaniškumu vietinių gy
ventojų tarpe. Dėlto vėliau buvo
apdovanotas ne tik vyriausybių ordenais, bet ir Popiežiaus Pijaus XII
ordenu Bene Merenti. Išėjęs į at
sargą, dirbo finansinėse įstaigose.
Kviečiamas neatsisako pasidalinti
savo mintimis su kitais žmonėmis,
nors jam ir nepažįstamais. Liepos
22 d. dalyvavo Bulgarų Amerikonų
Respublikonų partijos klubo susi
rinkime pagrindiniu kalbėtoju.
Pavergtųjų Tautų atstovams buvo
malonu matyti Mr. W. F. Dunn,Jr.
savo tarpe ir išgirsti jo paskatinan
čių minčių.
Bernardo Nurmsen pagerbimas

Pavergtų Tautų Komiteto inicia
tyva š. m. rugs. 23 d., šeštadienį,
yra rengiamas Bernard Nurmsen
pagerbimas.
B. Nurmsen lietuviams yra gerai
pažįstamas, nes per daug metų jis
atstovavo estų organizacijas mūsų
minėjimuose. Jis yra buvęs Pabalti
jo Tautų Komiteto ir Pavergtų Tau
tų Komiteto pirmininku. Dabar jis
yra Kalifornijos Respublikonų Tau
tybių Tarybos pirmininku.

Col. W. t- Dunn

Pagerbimo bankete, Sportsmens
Lodge restorane, 12833 Ventura
Blvd., Studio City, Calif, vakarie
nės kaina $7.50 asmeniui. Rezer
vuoti pas komiteto narę Vandą Ma
žeikienę, 4639 W. Avė 40, Los An
geles, CA 91165; telef. 255-6961.

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
Telefonas: 469-8500

Sales & Service
Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių j liaują spalvotą
^♦♦********¥*-¥-^****** Jr****4-+*****V4*****4-**-**#ą.*-4^

ROUND ROBIN Restoranas

•

617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204
Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu
susirinkimams iir šeimyniškiems pobūviams.

u- .-♦♦+44¥4**4**>+****-*+**-V*****4******44Jr

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostlanetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanu siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p.; šeštad. 9:00 — 5:00 p.p.
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
Santa Monikos Lietuvių Klubo
dešimtmetis

Santa Monikos lietuvių žinios

SAN FRANCISCO

Lietuvių Respublikonų (LARK)
žinutės

Daumantas Dikinis išvyko su
Bechtel Corp į Sao Paulo, Brazili
joje, kur jis bus vyr. inžinierium
prie Metro statybos. Jo šeima vyks
ten irgi po Kalėdų. — Viki ir Al
fonsas Mėlinauskai susilaukė sū
naus... taip gi ir Aldona su dr. Ar
vydu Kudirkai rugp. 7 d. susilaukė
pirmgimio sūnaus... — Vanda ir
Vytautas Šliūpai neseniai grįžo iš
5 savaičių atostogų Europoje, kur
jie aplankė Balkanus, Lietuvą ir
Skandinaviją. Inž. V. Šliūpas buvo
pakviestas būti lietuvių grupės State
Chairman prie California Commit
tee for the Re-election of the Presi
dent. — Dr. Barbara ir dr. Algis
Monstavičiai ką tik grįžo iš Euro
pos atostogų, aplankę Vokietiją ir
Austriją. — Rūta Narakas su duk
terimi apkeliavo Kanadą ir Rytų
pakraštį, o Janina Mačiulienė su
dukra Tamara lankėsi Havajuose.

• Kalifornijos Lietuvių Kredite Mėnesinis susirinkimas
Neseniai pradėjo kurtis lietuviai Sąjunga pakeitė savo įstaigos adre
Santa Monikoje. Pradžioje tik ke są. Naujas adresas yra: 3004 San
Rugp. 25 d. inž. Vytauto ir Van
lios šeimos tebuvo, gi šiandien šim ta Monica Blvd., Santa Monica,
dos Šliūpų namuose, Burlingame,
tais jau galima skaičiuoti. O Santa
CA 90404; telef. 828-7095. Darbo įvyko mėnesinis LARK narių susi
Monikos Lietuvių Klubas jau šie vai.: antrad., ketvirt. ir penktad
rinkimas. Dalyvavo 30 lietuvių ar
met švenčia savo dešimtmetį, ne nuo 1 vai. iki 3 vai. p. p.; trečiad.
lietuvių kilmės antros-trečios kartos
vien metų skaičiumi, bet ir gražių nuo 6 vai. iki 9 vai. vak.; šeštad.
Amerikoje gimusių. Paskaitą prave
darbų bei kūrybos virtine pasižymė nuo 12 iki 2 vai. p. p.
dė San Francisco advokatas Alfon
jęs.
Jau treti metai išmokamas divi sas Puišys-Puishes, pakalbėjęs apie
Pradžią padarė susirinkęs būrelis dendas už santaupas 6%; taip pat ir “Intellectual Property”. Klubo pre
santamonikiečių, susirūpinusių at už 1972 m. pirmąjį pusmetį išmo zidentė Bronė Kellogg pristatė nau
skiros organizacijos reikalu ir jau kėta 6%.
jus klubo narius: dr. Saulių Vytą
1962 m. gale įvyko Santa Monikos
Kalif. Liet. Kredito Sąjungos ve (prieš mėnesį atsikėlusį gyventi iš
Klubo steigiamasis susirinkimas.
dėja yra Laimutė Graužinienė.
Chicagos), Annette Regis, Albertą
Santa Monikos Lietuvių Klubas
© Ruošiamasi 10 metų sukaktu Kerst ir E. Williams. Po susirinki
yra savaiminga socialinio pobūdžio viniam Santa Monikos Am. Lietu mo Vanda Šliūpienė susirinkusius
organizacija, nesiekianti pelno, ta vių Klubo baliui, kuris įvyks spalių pavaišino.
čiau skiriasi nuo kitų draugijų tuo, mėn. 7 d. Miramar viešb., Santa
kad nėra jokios organizacijos sky Monikoje, ir bus vienas iš links
rius ar padalinys ir yra atvira vi miausių Pietų Kalifornijoje. Rezer
SANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS
siems lietuviams.
vuokite šią datą savo kalendoriuose.
maloniai kviečia
S. M. Klubas savo veikloje nesi
• Iš Australijos atvykęs atosto
į
iškilmingą
savo dešimtmečio
riboja rengdamas savo tradinciniais gų į Santa Monicą Klemensas Kuz
virtusius balius, Naujų Metų sutiki
SUKAKTUVINI BALIŲ,
mickas yra sustojęs pas savo seserį
mus bei kultūrines paskaitas, kurių
kuris Įvyks 1972 metų spalio (October) mėn. 7 dieną 7 vai. vakaro
ir svainį Daną ir Henriką Paškevi
tematika bei aukštas lygis neliko be
čius. Jis susižavėjęs Santa Monika
MIRAMAR HOTEL - SATELLITE ROOM
atgarsio ir net buvo kartojamos ki ir Kalifornija.
(Wilshire Blvd, ir Ocean Ave., Santa Monica)
tur ir kitokiomis progomis lietuvių
Paškevičiai surengė jam šaunias
Vakariene
•
Geras šokiams orkestras
®
Gėrimai
tarpe.
išleistuves, kuriose dalyvavo gražus
ĮDOMI TRUMPA PROGRAMA
S. M. L. Klubo dėka ir vietos būrys draugų.
amerikiečių visuomenė bei spauda
Bilietai $10.00 asmeniui
e Jonas ir Albertina Miliai,
yra gerai informuota ir skiria daug
Įeinant laimimos dovanos.
dėmesio Lietuvos reikalams ir no anksčiau gyvenę Inglewoode, nusi
Prašoma bilietus iš anksto rezervuoti pas:
pirko
11
butų
pastatą
1008
7th
St.,
riai talpina straipsnius įvairiomis
Devenienę, tel. 393-1914;
Markevičių, tel.828-7525;
progomis. Kasmet esti išrūpinama Santa Monikoj ir persikėlė gyventi.
Nuosavybę
pirko
per
Roque
&
Gedgaudienę,
tel.
399-1825;
Graužinienę,
tel. 395-6564;
Lietuvos Dienos proklamacija 16
Kvečą, tel. 393-3367;
Paškevičių, tel. 393-1381.
Vasario šventės proga, gi šiais me Mark Inc Realtors, kuriai vadovau
tais Santa Monikos meras p. Dituri ja Albinas Markevičius.
dalyvavo mūsų tautinėje šventėje ir
o Robertas Bauras, Roque &
pats tą proklamaciją paskaitė.
Mark Inc. Realtors tarnautojas, iš
Kaip moraliai, taip ir materialiai laikė Kalifornijos valst. egzaminus REALI ORS * INSURANCE * INCOME TAX ★ NOTARY PUBLFi
S. M. L. Klubas remia visokią lietu ir gavo draudimo agento teises.
3002 SANTA MONICA BLVD.
višką veiklą ir kiekvienam Lietuvą
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525
liečiančiam reikalui yra jautrus:
Phone 828-7525
Gauta paminėti
daugeliu laiškų, telegramų bei as
ALBINAS MARKEVIČIUS
Nauji
Broniaus
Budriūno
kūriniai:
meniškais žygiais gina mūsų Tėvy
ir bendradarbiai
1. “Tėve Mūsų” chorui arba ben
nės ir tautiečių bylą: nuolat aukoja
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS
Altui, Tautos Fondui, skautams ir dram giedojimui. Giesmės mecena
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN
kitoms jaunimo organizacijoms, o tai I. ir K.Galiūnai. Kaina 30 c.
2. “Mišių giesmės” melodijų la
ypač daug yra paaukojęs šeštadie pai - bendram žmonių giedojimui.
ninei Santa Monikos Lietuvių mo Kaina 15 c.
CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
kyklai, kurios įsteigimo mintis ir
3. “Dainos gimimas”, solo balsui
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
kilo viename pirmųjų klubo susirin su fortepionu. Mecenatė sol. Viole
ta Čižauskaitė-Balčiūnienė. Išleidi
3004 Santa Monica Blvd., Suite A
kime.
mą parėmė Victoria ir Mary Miller.
SANTA
MONICA, CALIFORNIA
Stebint visų organizacijų aukas, Kaina $1.00.
Telefonas:
(213) 828-7095
atrodo, kad S. M. L. Klubas bene
Šias gaidas išleido B. Budriūno
■ s-si sxxktzr
bus pirmaujantis aukotojas Lietu Kūriniams Leisti Fondas, 2620
vos laisvinimo, jaunimo ir kitiems Griffith Park Blvd., Los Angele;,
RŪTA,
INC.
Investavimo
Bendrovė
CA 90039.
reikalams.
3004 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Š. m. spalio m. 7 d. Santa Mo
G. Gudauskienės “4 dainos” so
Telefonas: (213)828-7525
nikos Lietuvių Klubas, minėdamas pranui su piano akompanimentu:
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Neisas, J. Karvelis
savo dešimtmetį, rengia sukaktuvi Smilgos, Piemenėlis, Kalėdų gėlės ir
ni baliį, į kurį, vertindama Klubo Oi, tu, kregždute.
Kompozicijas alima užsisakyti
nuopelnus, visuomenė gausiai susi
NURMSEN PAINT CO.
pas muz. G. Gudauskienę, 1030
rinks.
Gretna Green Way, Los Aneles,
TREASURE
ION ES — DU PONT PAINT
Sveikiname Santa Monikos Lie CA 90049.
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 900<>9
tuvių Klubą, sulaukusį pirmo gra
Lietuvis Žurnalistas, 1972 m. nr.
Telefonas: 652-7848
žaus dešimtmečio, linkėdami ir to
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
liau taip sėkmingai darbuotis vie 1(7). Liet. Žurnalistų Sąjungos ne
periodinis leidinys.
ningai buriant vis didėjančią Santa
Lietuviams perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
Red. Vyt. Kąsni unas.
Menkos lietuvių šeimą.
A. A.
Taip pat gautas jau ir Nr. 2(8).

ROQUE and MARK C0.. INC.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5

6
Graikų teatre dainavo Vokietaitis

Liepos mėn. 20 d, 22 ir 23 d. d.
Los Angeles Graikų oro teatre dai
navo operoje “Sevilijos kirpėjas”
Don Baziliaus rolę Arnoldas Vo
kietaitis. Solistas šiuo metu dainuo
ja su New Yorko City operos kom
panija.

Solistas Arnoldas Voketaitis,

Premjeros vakarą, ketvirtadienį,
Į operą atvyko daug lietuvių pa
siklausyti savo tautiečio dainavimo
ir neapsivylė, nes A. Vokietaitis
puikiai išpildė savo sodriu balsu
Don Bazilio rolę. Visiems patiko
jo komiškas vaidinimas, kaipo mu
zikos mokytojas ir dirigentas.
A. Vokietaitis jau yra pasižymė
jęs operose, yra dainavęs Fauste,
Figaro vedybose, Studentų prince,
Tylioji moteris ir kt. Viso jis moka
120 įvairių operų rolių. Jis yra
dainavęs Sevilijos kirpėją Barcelonoje, Ispanijoje, ir Tarpt, operos
Festivalyje Mexico City, Meksiko
je. Jis taip pat yra dainavęs keletą
kartų Baltuose Rūmuose — prezi
dentūroje (White House).
Bražinskų byla

1972 m. rugp. 23 d. Turkijoj iš
naujo pradėjo Bražinskų (tėvo ir
sūnaus) bylą. Los Angeles spauda
ir radijas kartojo žinią. Sovietų ad
vokatai kaltina, kad jie norėję nu
versti Sovietų valdžią, pagrobę or
laivį ir nušovę orlaivio tarnautoją.
Bražinskai teisme pabrėžę, kad
jie nėra sovietai-rusai, bet lietuviai,
ir sovietai neturi teisės jų teisti. Ži
nant, kad Turkija, kaip ir JAV,
nėra pripažinusios Baltijos tautų
okupacijos, Bražinskai turėtų būti
išteisinti. Byla tęsis iki spalio mėn.
pabaigos.
Bražinskų bylos reikalais rūpina
si VLIKo Tautos Fondas. Kas no
rėtų Bražinskų bylos reikalui įteikti
auką, gali tai įteikti Tautos Fondo
įgaliotiniui A. Skirtui, 4364 Sunset
Blvd., Los Angeles, CA. 90029.
Prezidentinės kampanijos pobūvis

Š. m. spalio 6 d. Tautybių Res
publikonų klubas rengia dėl NixonAgnew prezidentinės kampanijos

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo
kongreso PAREIŠKIMAS

Antrasis pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas, parengiamuosius
darbus pradėjęs atskiruose kraš
tuose ir kolektyviai vykdęs Chicagoje, Kento universitete, Romuvos
stovykloje bei Toronte, į pasaulio
lietuvius kreipiasi šiuo pareiškimu.
Nuoširdžiai dėkoja visem įgalinusiem kongresą įvykdyti: visų savo
institucijų darbuotojam, visiem rė
mėjam ir aukotojam.
Kongreso nutarimam vykdyti ir
jaunimo veiklai ryškinti bei planuo
ti konresas įsteigė Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungą, kuri:
1) veiks Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės ribose, glaudžiai su ja
bendraudama ir bendradarbiauda
ma;
2) atskiruose kraštuose bus sava
rankiška ir autonomiška pagal vie
tos sąlygas bei galimybes;
3) jungs lietuvių jaunimo organi
zacijas ir organizacijom nepriklau
santį jaunimą ir derins bendrą lietiuviškąją jų veiklą.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga savo pirmininku išrinko An
taną Saulaitį, SJ, ir valdybos nariais
— Nėlidą Zavickaitę iš Argentinos,
Edmundą Andriuškevičių iš Uru
gvajaus, Emantę Mikuckytę ir Vilių
Ambrozevičių iš Brazilijos. Jauni
mo komunikacijos centras sudaro
mas Jungtinėse Amerikos Valstybė
se; jam vadovaus Romas Sakadolskis.
II PLJK Prezidiumas

Šis kongreso prezidiumo nutari
mas yra tikrai vaikiškas pasielgi
mas. PLB gavo tik “špygą’’ iš jos
suvežtų, butais aprūpintų, penėtais
vaikeliais iš viso pasaulio kraštų.
Mes “bendrausime” ir bendra
darbiausime” su Bendruomene. Juk
visos organizacijos bendrauja ir
bendradarbiauja su Bendruomene.
Lietuvos Vyčiai net įstojo nariais,
visai nereikalaudami finansuoti jų
metinių suvažiavimų. Vyčių jauni
mas yra labiau subrendęs, negu iš
pasaulio parsisiųsdinti vaikeliai.
Įdomu, ar trečiąjį PLJ suvažiavi
mą rengs jėzuitas kun. A. Saulaitis
(iš Brazilijos), ar N. Zavickaitė (iš
Argentinos) ar E. Andriuškevičius
(iš Urugvajaus), ar V. Ambrazevi
čius (iš Brazilijos) , atrodo, kad ki
tas suvažiavimas turėtų įvykti Bra
zilijoje ir turėtų tai finansuoti Bra
zilijos lietuviai.
JAV Liet. Bendruomenė negavo
nė tinkamos padėkos už surinkimą
keletos šimtų tūkstančių aukų.

PABŪVI - Ambassador viešbučio
salėje. Bilietai po $5.00. Bilietus
galima užsisakyti pas V. Čekanaus
ką telef. 677-6845 ir pas A. Skiriu
telefonu NO 4- 2919.
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Pastabos
Kas toji American Youth Council?

Svarbu persikėlusiems balsuotojams

Visiems, kurie yra atvykę iš ki
Jeu kelintą kartą piketavimų me tur arba kurie ir vietoje yra persi
tu dalinamuose lapeliuose pasirašo kėlę į naują vietą, yra būtina iki
ma “Lith.-American Youth Coun spalio 6 d. užsiregistruoti, norint
cil”, kurio mes negirdėjome, kada dalyvauti lapkr. 7 d. prezidentiniuo
ir kas tą council suorganizavo, nėra se rinkimuose.
žinoma nė jos valdybos sudėtis.
Reigstracinių vietų yra daug —
Kai bendrame L. A. organizaci prie įvairių krautuvių, Nixono ir
jų atstovų susirinkime, ar tai ALT- McGovern įstaigose ir miesto ro
os su Bendruomenės vadovybe su tušėje. Norint sužinoti, kur yra jūsų
sitariame bendrai pravesti demons artimiausia užsiregistravimo vieta,
tracijas ir kai visi jose dalyvauja, reikia paskambinti Registrars - Re
turėtų būti tų organizacijų vardai corders įstaigai 628-9211.
pasirašyti po spaudai, TV “news
Nepavėluokite ir tuoj užsiregis
releases” ir po reklaminių lapelių truokite, nes rinkimai yra labai
turėtų būti tie patys parašai, kaip svarbūs. Turime neleisti bomams
tai — Lithuanian American Coucil, ir hipiams perimti valdžią. Jie visi
Ine. ir Lithuanian Community of registruojasi ir balsuos už tą, ku
USA, Inc. Jei piketavimą rengia ris jiems viską pažada duoti dykai.
i*
o
o
tik Bend. Jaunimo komitetas, turė
tų būti taip ir pasirašyta — Lithua
Conrgessional Record - House
nian Community of USA, Los An
paminėjo Pavergtų Tautų savaitę
geles Youth Committee.
Šį kart, girdėjome, kad vyresnieji
kongreso oficialus dienraš
centrinių organizacijų asmenys buvo tis JAV
“Record” talpino daugelio Pa
užklausti: Kas yra tas Youth Coun vergtų Tautų savaitės minėjimo nu
cil? Tokiais atvejais vienintelis pa tarimus, rezoliucijas.
siaiškinimas galėjo būti, kad tai
Paminėta kongresmanų Glen M.
Anderson (Calif.), Ed. Derwinski
mūsų jaunimo padalinys.
Ar ne tiksliau būtų pasivadinti fill.), ir Sam Steiger (Arizona) kal
save tikrais vardais, arba tiksliau bos kongrese ir įneštos rezoliucijos.
Anderson liepos 26 d. nr. sako:
išversti savo organizacijos pavadi
“
Pavartojimu jėgos buvo paneig
nimą?
tos žmogaus teisės ir valstybės ap
sisprendimo teisės. Kas yra paverg
Ncšūkaujania šokant
ta tauta, paklauskite vengrų laisvės
Neseniai dalyvavome Los Ange kovotojų, čekoslovakų, kurių laisvę
les liet, šokių grupių šventėje San sutriuškino Sovietų tankai, lietuvių,
kurie iš po geležinės uždangos šau
ta Monikos miesto auditorijoje.
kia religinės ir politinės laisvės. Dėl
Vienos grupės šokėjai, ar tai dėl mūsų pavergtų brolių svarbu, kad
mandrumo, ar norėdami išsiskirti mes tęstume moralinę paramą jų
iš kitų, šokdami šūkavo. Toks šū kovos.”
kavimas yra nelietuviškas paprotys
Kongr. E. Derwinski kongreso
— daugiau Amerikos indėnų ir ru pirmininkui patiekė gautas iš guber
natorių proklamacijas: Misouri gub.
siškų kazokų.
Visas gražumas masinių šokių Hearnes, Nebraskos ub. Exon, Ver
yra vienodumas ir sutartinumas. Vi mont gub. Davis, Illinois gub. Ogil
vie, N. Dakotas gub. Guy, New
sai nevietoje yra šūkavimas, nevie York gub. Rockefeller. Jis talpina
nodas įėjimas ir išėjimas, kitokių liepos 19 d. numeryje visų šių pro
žingsnių žengimas ir pan.
klamacijų tekstus.
Manome, kad Chicagoje įvyks
Arizonos kongrsm. Sam Steiger
tančioje šokių šventėje tokios (matyt, gavęs per E. Derwinski, ku
riam V. Čekanauskas nusiuntė!, tal
“mandrystės” nebus toleruojamos.
pina Los Angeles Pavergtų Tautų
VLIKAS, ALTAS IR
savaitės minėjime priimtą 13 punk
tų rezoliuciją (tilpo liepos 31 d.
BENDRUOMENĖ
“
C. R.” numeryje)
Ryšium su JAV Liet. Bendruo
menės Vl-sios Tarybos III-ja sesi Pavergtų Tautų savaitės atvirukai
ja, įvykusia š. m. balandžio 28-30
Los Angeles Pavergtų tautų ko
d. Chicagoje, Vliko pirmininkas dr.
J. K. Valiūnas š. m. balandžio 27 d. mitetas yra išleidęs gražius Paverg
pasiuntė tokio turinio telegram: tų Tautų savaitės atvirukus: baltas
karvelis suspaustas raudonojo ko
“Vlikas nuoširdžiai linki surasti munizmo rankoje. Tuos atvirukus
JAV Liet. Bendruomenės sesijos paruošė bulgarų dailininkas.
metu artimo bendradarbiavimo ga
“Dirva” ir “Draugas” tą atviru
limybes tarp TLT-bos ir Bendruo tės vaizda atspausdino pirmame sa
vo laikraščio puslapyje Pavergtų
menės”.
Vliko pirmininkas išsiuntė tele Tautų savaitės proga (Liepos mėn.).
Kas norėtų tų atviručių gauti.,
gramą Vytautui Kamantui, JAV L.
gali užsisakyti LAV administracijoj,
Bendruomenės Tarybos pirminin
10 už $ 1.
kui. Jos turinys:
“Nuoširdžiai sveikinu JAV-bių
Liet. Bendruomenės Tarybos sesiją
1 ir 8 .psl. foto nuotraukos —
ir linkiu visokeriopo pasisekimo.
Vlikas linki Jums rasti artimo
Leono Kanto
bendradarbiavimo su AL Taryba
galimybes.” (Elta)
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Dokumentų tvirtinimai

Advokatai

ANTHONY SKIRIUS
Notary Public

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Boulevard
Bevery Hill, Calif. 90212

alg:rdas

monstavičius,

STASYS SULA

md

c/o Intercontinental R. E.

Pathologist
c/o West Coast Pathology Asso.

Tel. (213) 399-4766 (Santa Monica)

450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108

Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro
mas — iš savininkų, akrais,
ne sklypais!

Telef.

(415)

668-6227

43C6 Sunset Blvd- Hollywood 29
Res. prone TH 2-5344

NO 1-2919

Grožio salionai

TV taisymas

BEAUTY FAIR COIFFURES

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

Telefonas 659-5757

Baldai
Apd rauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone:

828-7525

Res.:

MAYTAG WASHERS
Authorized Hep:ezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave,,
Venice, Ualir. 90291
i none mX 6-4246

S28-04G0

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevaro
Los Angeles, Calif. 90C29

Sav. Elena Astravas
60 ;7 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
Telefonas

Phone: 395-6142

KANTO

Moteliai

FOTO STUDIJA

"Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Uaiir. GOuka
HO. 9-809/
Bes. HO. 6-6084

Tel.: NO 4-2919

Res. 664-8953

Vaikų darželiai

Fotografai
LEONO

466-1066

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90250
Sav. Jonas ir Ona Žukas

Tel. OS 5-9051

3020 Wilshire BlvdSanta Monica, Calif. 90403
Bus. 828-9914

Valgyklos

Dantistai
ANTANAS KAŠEL1ONIS
Life & Sickness Insurance
3506 Garden Av., L. A. Calif. 90039

Telef. 660-4083

Automobilių

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Deniai STy
o-410 vv iIshire BlvdLos Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

A.

1815 Wilshire BlvdSanta Monica, Calif. 90401
Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

BLAKIS,

D.D.S.

Dantistas (latvių kilmes;
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
i iione 828-4613 by £ po>* .meat
GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park BlvdLos Angeles, Ca. 90027
Telef. 660-1205

ROLANDAS

Alinės-užeigos
JIMS PLAY PEN
fenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR

Gydytojai

Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 902S0
Phone: 371-9132

LITTLE JOY “Jr.”
Cocktails — Pools — Piano

Liudas Re.vydas, sav.

General Surgery

Įstaigos telef. 763-1414 arba 984-2570
Namų telef. 877-3633

3002 Santa Monica Boulevard
Santa Monliica, Calif. 90404

118 E. Glenoaks Blvd.
Glendale, CA 91202

THE ROUND ROBIN

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204

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.

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker

Aiba:

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

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

Kitomis

dienomis patarnaujama
pagal susitarimų.

THE

ROUND

ROBIN

Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica BlvdSanta Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0460

ROQUE & MARK CO. REALTORS

Telef. 246-2456

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

Nonth Hollywood, CA 91602

Antr. ir fcetv. nuo 2 v. p.p iki 6 v.v.

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
IR BARAS
Vedėja Adelė Šatnerlenė
4415 Santa Monica Blvd- L. A.
Telefonais 664-9712
Veikia tik šeštadieniais ir sekmacl
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.

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

10738 Riverside Drive

1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

Cocktails and Dancing

Nuosavybių pardavėjai

GEORGE Z. BRINKIS, M.D.

Pete & Zelma Stan.skis, sav.

Telef.

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

taisymas

GARAGE BON VOYAGE

4157

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

Office
828-7525

Residence
393-1381

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029,
NO 4-2919
Res. TH 2-5394

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

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų teb
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd- Los Angeles,
California 90029.

Jei dar nesate atsilyginę
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
padarykite tai tuojau:
siųskite $3 prenumeratos mokestį.

-+3b4 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY

Onik Abrahamian
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.

Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Granada Hills, Calif. 91344

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus
kraštus. ■— Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.

Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—1
OlThe: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

159 S. Vermont Ave- Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
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lietuviy parengimy * * '■
KALENDORIUS
RUGSĖJO MĖN.

x7 d. — “Lietuvių Dienų” žurnalo
metinis piknikas McCambridge
Paink, Burbamke.
SPALIO MĖN. —

1 d. - - Bendruomenės Kalifornijos
Lietuvių Diena, Marshall Aukšt.
Mokyklos auditorijoj.
7 d. — Santa Monikos Liet. Klubo
10 metų sukaktuvinis balius Mirramar viešbutyje.
22 d. - Metinis šv. Kazimiero par.
bazaras (kieme ir salėje).
2S d. — Liet. Radijo Klubo rudens
balius Šv. Kazimiero par. salėj.
aVMHMHtOlHlOOU UOUr: Q-1XM ulu w

Vestuvės
— Liepos 15 d. Feliksas Safrončikas vedė Joanie C. Mead.

F. Safrončikas yra lankęs Šv.
Kazimiero par. mokyklą, studijavo
Radio Broadcasting ir dabar dirba
Pamonos mieste programų prane
šėju.
— Rugp. 26 d. Bruno Vladas
Bajelis vedė Pranę Collins. Sutuok-

luvės įvyko Šv. Kazimiero par. baž
nyčioje, o vaišės Tautiniuose Na
muose. Kazys Motušis susirinkusių
vardu pasakė gražią kalbą.
Linkime jaunavedžiams daug lai
mės.
— Rugpjūčio 19 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje įvyko Ramunės M.
Narkevičiūtės su Vytautu P. Vilimu
vestuvės. Jaunosios tėvai suruošė
gražų vestuvinį pobūvį Šv. Kazimie
ro par. salėj.
Jaunieji buvo aktyvūs liet, tauti
nių šokių ansamblio, choro, skautų
nariai. LB LA apylinkės pirm. K.
Prišmantas ir Jaun. Ansamblio ve
dėja O. Razutienė įteikė jaunie
siems dovanas.
LAV red. linki jaunavedžiams
laimingo gyvenimo.

— Albino Markevičiaus ir Vitos
D. Milaknytės sutuoktuvės įvyksta

rugsėjo 16 d. 11 vai. ryto Šv. Ka
zimiero par. bažnyčioje.
A. Markevičius, prieš keliolika
metų atvykęs iš Montreal, Kadados, pradėjo nuosavybių prekybą
Santa Monikoje. Prieš 10 metų su
organizavo Santa Monikos Lietuvių
Klubą, įsteigė “Rūtą” statybos kor
poraciją, Kalifornijos Lietuvių Kre
dito Uniją. Jis taip pat yra veiklus
Alto, LB, Kalifornijos Prekybos
Rūmų ir kt. organizacijų narys.
Albinas Markevičius studijavo
prekybinius mokslus UCLA un-te.
Vita D. Milaknytė yra dr. Anta
no ir Halinos Milaknių dukra, prieš
keletą metų atvykusi iš Chicagos.
Ji yra baigusi socialinius mokslus
ir įsigijusi magistro mokslo lapsnį.
Džaugiamės nauja lietuviška šei
ma ir linkime jauniesiems laimingo
vedybinio gyvenimo.

SVEČIAI
— Iš II Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo konreso grįždami
F. Bikulčienė, St. Stakuvienė ir H.
Antanaitis grįždami į Australiją, ap
lankė LD ir LAV redakciją. Petras
Brinkis juos užėmė ir aprodė žy
miausias Los Aneles apylinkes.
— Inž Algirdas Idika iš Sao
Paulo, Brazilijoje, liepos ir rugp.
mėn. lankėsi Kalifornijoje. Buvo
apsistojęs pas A. Gustaitį. Aplankė
įdomesnes apylinkes ir išsivežė gra
žiausius įspūdžius.
— Bronė Impulėnienė, iš Philadelphijos, visas atostogas pralei
do Kalifornijoje. Buvo sustojusi
pas giminaitę Stefą Adomonienę.
— Dr. Izidorius ir Regina Kaunai, tėvai Irenos Tamošaitienės,
atostogavo Kalifornijoje, lankyda
mi žymesnes vietas. Jie buvo ap
sistoję pas dukterį Ireną ir Vytautą
Tamošaičius.
— Petras ir Janina Šėkai iš
Australijos, atvyko į Los Angeles
aplankyti savo sūnaus Alfredo Šėko
su šeima.
— Dr. Jurgis S. Gedaugas iš
Illinois, persikėlė gyventi į Kalifor
niją ir sustojo pas savo gimines J.
ir K. Bichnevičius, Redondo Beach.
Ligos, užuojautos...

Jaunavedžiai Ramunė M. ir Vytau
tas P. Vilimai.

— Kun. Romanui Kasponiui
rugp. 14 d. Daniel Freeman ligoni
nėje, Inglewood, Calif., padaryta
sunki nugaros kaulo operacija. Ope
racija buvo sėkminga, kun. Roma
nas jau klebonijoje ilsisi ir stiprina
sveikatą.
Reiškiame užuojautą Viktorui
Augui, jo brangiai mamytei Augevičienei mirus. Prieš keletą metų
ji buvo atvykusi gyventi pas sūnų
į Los Angeles.
— Kaziui Deltuvai, tragiškai žu
vus auto nelaimėje jo broliui Jonui,
reiškiame gilią užuojautą.

ATOSTOGOS
— Vytautas ir Janina Čekanaus

kai su šeima atostogas praleido
prie Lake Tahoe ir šiaurinėje Kali
fornijoje.
— Prof. Elena Tumienė ir sū
nus Vydūnas rugp. ir rugsėjo mėn.
atostogavo Europoje, įvairiose vals
tybėse, taip pat aplankė ir Lietuvą.

— Angelė ir Algis Raulinaičiai
rugp. mėn. atostogas praleido lan
kydami įdomiąsias vietas Ispanijo
je ir Portugalijoje.
— Violeta ir Mečys Sutkevičiai
šią vasarą praleido atostogaudami
Europoje. Aplankė Romą, Jeruzalę,
Turkiją, Graikiją ir kt. valstybes.
— Lucilė ir Frank Gilbertai,

šiemet švęsdami 25 metų vedybinio
gyvenimo sukaktį, padarė kelionę į
Europą, lankydami žymesnes vie
tas, Jie žada aplankyti ir Lietuvą.
— Mrs. Salomėja Neyerges su

sūnumi vasaros atostogas praleido
keliaudami po Europą ir aplanky
dami Lietuvą.
— Juozas Mitkus rusėjo mėn. iš
vyko į Lietuvą aplankyti savo duk
rą.

KRIKŠTAI
Liepos 15 d. buvo pakrikštyta
Lee B. ir Gražinos (Steponaitytės)
Herzog pirmasis sūnus Jono Delos
vardais.

—- Liepos 23 d. buvo pakrikštyta
Algio R. ir Albinos Gedminų sūnus
Pauliaus Algimanto Stasio vardais.
Krikšto tėvais buvo A. Uknevičius iš New Yorko ir Rasa K.
Vaitiekūnaitė iš Australijos.
TRUMPAI
— Pranas ir Marija Grušai ir

sūnus Gintaras, išvykę iš L. A. į
New Jersey, po keletos metų vėl
grįžo į Kaliforniją ir apsigyveno
San Fernando slėnyje, Agouros
miestelyje.
Dukra Milda, ištekėjusi už Kęs
tučio Čižiūno, liko gyventi New
Jersey valstijoje.
Parapijos bazaras

— Spalio 22 d., sekmadienį,
įvyksta metinis Šv. Kazimiero par.
bazaras nuosavame kieme ir salėje.
Bazaro metu vaikai ir jaunimas turi
smagų laiką, nes čia būna daug
įvairių žaidimų; vyresniesiems irgi
yra užsiėmimo — veikia baras ir
valgykla.
Liet. Radijo valandėlės balius

Rudeninis L. Radijo Klubo ba
lius įvyks spalio 28 d. 7 vai. 30 m.
vak. Šv. Kazimiero par. salėj.
Visi yra nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti ir prisidėti prie lietuviško
žodžio ir liet, dainų transliacijų ra
dijo bangomis.
Liet. Radijo Klubo pirm. Stasė
Pautienienė prie šių transliacijų įde
da daug pasiaukojimo ir darbo.

Naujos profesionalų Įstaigos
— Stasys Paltus perkėlė savo

investavimo prekybą į Burbank,
Calif. Jis dabar dirba su Mauney
Co., 3208 W. Magnolia Blvd., Bur
bank, Calif. Telef. 843-4311;
849-4584; 984-0008. Namu telef.
662-0244.
Jo įstaigoj galima pelningai in
vestuoti į akcijas (Stocks), Paskolų
lakštus (Bonds), Bendruosius fon
dus (Mutual Funds). Taip pat gali
ma čia gauti gyvybės ir nedarbin
gumo draudimą (Life and Disabili
ty Insurance).
Jonas ir Ona Žukai

baigė statydinti naujo vaikų darže
lio pastatą ir nuo rugp. 28 d. jau
pradėjo mokslą.
Darželio pavadinimas yra “Glen
dale pre-school and kindergarten”,
adresas: 225 Verdugo Rd., Glenda
le, Calif. Telefonas 244-4567.
Šis yra jau trečias vaikų darželis
Žukų iniciatyva suorganizuotas, pa
statytas, įrengtas ir vadovaujamas.
Sveikiname Žukus su pasisekimu
— Dr. George Z.Brinkis, MD,

atidarė papildomą įstaigą šiuo adre
su: 118 E. Glendale Blvd., Glen
dale CA 91202, telef. 246-2456.
Darbo valandos: antrad. ir ketv.
nuo 2 vai. iki 6 vai. vak.
Kitu laiku jį galima pasiekti Dr.
Luigi M. DeLucia įstaigoje: 10738
Riverside Dr., No. Hollywood, CA
Tel. 763-1414 arba Van Nuys, tel.
984-2570. Namų telef. 877-3633.
— Trys broliai - Kęstutis, Rimas
ir Vytenis Dūdos, Los Angelėse
įsteigė naują bendrovę: Associated
Med;cal Systems, kurios tikslas yra
kompiuterių pagalba padėti ligoni
nių atskaitomybę tvarkyti.
Vardadieniai, gimtadieniai...
— Bronius Stančikas rugsėjo 2 d.

atšventė vardadieni. Mikalina Stan
čikienė suruošė šaunias vaišes ir
sukvietė apie 50 savo artimųjų
draugu. Svečiai sudainavo Broniui
“Ilgiausių metų” ir palinkėjo dar
daug linksmų vardadienių.
Eleonoros Liseckienės gimtadienis

Rugp. 20 d;ena Liseckienės duk
ros, Albos Schukštienės ir sūnaus
Algimanto šeimos ir artimieji drau
gai surengė jai pagerbimo pietus
Round Robin restorane.
Linkime Eleonorai dar daug lai
mingų gimtadienių!
— Ona Macėnienė, populiari lie
tuvių parengimų šeimininkė, savo
vardadienį atšventė rugp. 6 Liseckų sodyboje. Čia susirinkę draugai
ir artimieji buvo pavaišinti gar
džiausiais valgiais ir šaltais gėrimais.
Ona turi daug draugų, nes ji vi
suomet yra visiems draugiška.
— Jonas Arias, Reginos Karpevičiūtės-Arias sūnus, kuris prieš kele
tą metų atvyko iš Čilės, dabar bai
gė U. S. Marines apmokymą San
Diego, Calif. Ona Orlovienė di
džiuojasi savo anuku, kad jis ne
nuėjo su hipiais.
Pažymėtina, kad Marines apmo
kyme pirmą vietą laimėjo Vladas
Prišmantas iš Nebraskos.

