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GRANDINĖLĖ Į LOS ANGELES

Los Angeles lietuvių kolonija turi 
pasigėrėtinai gražių pajėgų. Suruo
štame šaunius spektaklius, koncer
tus, šokių šventes, minėjimus. Bet 
visu tuo beveik išimtinai apsirboja- 
me vien sava lietuviška visuomene. 
Dabar lietuvių vardas, dėka stam
biems įvykiams Lietuvoje, draosi 
vis labiau populiarus. Išeivijos už
davinys yra šį prasidėjusį procesą 
plėsti ir lietuvių vardą dar labiau 
populiarinti.

Mūsų org-jų posėdžiuose visą lai
ką galvojama ir svarstoma, kad taip 
su savo parengimais išėjus iš para
pijinių ribų ir savo jėgas bei lietu
višką meną parodžius platesnei A- 
merikos visuomenei. Turime išgar
sėjusį Čiurlionio ansamblį, su ku
riuo galime svietui pasirodyti. Tik 
jo atkvietimas į Kaliforniją yra 
komplikuotas. Prieš kurį laiką iški
lo ir dabar pasiekė dideles meno 
aukštumas Clevelando šokių an
samblis “Grandinėlė”. Pavadinimas 
kuklus, bet kur tik ji pasirodo, vi
sur sukelia furorą. Visi mačiusieji 
kalba kaip apie apie nepaprastą 
dalyką. Ir amžini viso ko kritikai, ir 
tie priversti ieškoti apie ją gero žo
džio. Ji ne tik kad sujudino JAV 
rytinio rajono visuomenę, bet sukė
lė furorą ir PietųAmerikoj, ir šie
met Europoj. Visi jagėrėjosi, net 
popiežius, karaliai ir prezidentai jai 
audiencijas skyrė. Lietuviai tuo di
džiuojasi ir jų vardas pasauly gar
sėja.

Na, kad gi taip Grandinėlę pa
sikvietus į Los Angeles? — ne 
vienas losangelietis pagalvodavo. 
Bet kaip ir Čiurlionio ansablis, taip 
ir Grandinėlė, nors gal ne taip 
komplikuotas, bet vistiek yra ko
lektyvas, apie 50-60 žmonių. Jie 
Clevedande. Toks atstumas tegali
ma nugalėti tik lėktuvu. O tokios 
kelionės kaina... taip visus iki šiol 
ir gąsdindavo.

Bet argi mes, lietuviai, iš kelmo 
spirti?!. Jei visi susiimtume, negi 
tai nenugalimas dalykas? Šiam klau
simui apsvarstyti L. B. Vakarų apy
gardos valdyba ėmėsi iniciatyvos 
sušaukti platesnį visų ne tik vieti
nių L. B. apylinkių, bet ir visų Los 
Angeles organizacijų atstovų pasita
rimą. Jis įvyko š. m. spalių 3 d. 
Bendruomenės namuose. Ilgai 
svarstyta už ir prieš. Visi norėtų 
eiti į tokius didesnius užsimojimus, 

bet ar pajėgtume išvežti vežimą fi
nansiškai? Vyravo nuomonės, kad 
reikia ryžtis. Padrąsinantį žodį 
jau anksčiau buvo pareiškęs Gaspa
ras Kazlauskas, sutikdamas būti fi
nansinių operacijų vadovu. Bet vis
tiek dar klausimas: lietuviai vieni iš
laidų negalėtų pakelti. Reikalinga 
pritraukti vietinę - amerikietišką vi
suomenę. Faktiškai ir pats spek
taklis žymioj dalyj būtų dėl pasiro
dymo svetimtaučiams. Bet ar su
gebėsime prie jų prieiti? Žodžio pa
prašo A. Adomėnas, auto garažo 
Bon Voyage Santa Monikoj savi
ninkas. “Aš, sako, apsiimu tarp sa
vo klijentų amerikiečių išplatinti 50 
bilietų”. Aha, tai reikalas stojasi ki
toj šviesoj. Juk pakaktų, kad atsi
rastų dar tik apie 20 kitų tokių A- 
domėnų ir Grandinėlė šoktii Los 
Angeles ne tik pačių lietuvių malo
numui, bet ir lietuvių vardo garsi
nimui. Na, tokių kaip Adomėnas 
gal neatsirastų 20, bet gi pus-ado- 
mėnių ar ir mažesnį bilietų skaičių, 
sakysim, 510-20, išplatinti, kurie 
susiduria su amerikiečiais, tai tkrai 
galėtų susirasti nemažai. O juk tu
rime jau nemažai iškilesnių ir pasi
turinčių savųjįi tautiečių, kurie ga
lėtų ateiti tokiam lietuviškam svar
biam reikalui į talką, tapdami mece
natais.

Taip viską apsvarsčius, minėto 
posėdžio dalyviai buvo paprašyti 
rankos pakėlimu pasisakyti konkre
čiai. Rezultatai: prieš — niekas; 
už Grandinėlės kvietimą — 17: 
abejoja — 4. Vadinasi, Grandinėlė 
į Los Angeles atvažiuoja! Tai būtų 
1973 m. Atvelykis. Nuomojamas 
“Ebel Teatras”. Salė graži, sėdimu 
vietų 1,300, nuoma $300. Dabar 
svarbiausias uždavinys tai teatrą 
užpildyti išplatinant visus bilietus.

Šio didelio įvykio rengėjais yra 
visos Los Angeles organizacijos, vi
si lietuviai. Koordinacijos darbas 
pavestas L. B. Vakarų apygardos 
valdybai. Artimiausiu laiku numato
mas šaukti Grandinėlės pastatymo 
organizacinis susirinkimas, į kurį 
kiekviena or g-j a pažadėjo deleguoti 
šiam darbui, ypač piniginiam vajui, 
labiausiai atitinkančius asmens. Jie 
sudarys faktinąj, rengėjų komitetą 
ir bus Grandinėlės spektaklio pa
ruošimo vykdytojai. Geros sekinės!

J. Kuprionis

nacionalinė
M. MaZvydo 
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Viršuj —
Bendruomenės Lietuvių Dienos koncerto dalyviai (iš kairės): Raimonda 
Apeikytė, solistas Vidimantas Valatka, sol. Birutė Dabšienė ir muzikė 
Giedra Gudauskienė, vakaro muzikinės dalies vedėja.
Centre —
Laimėtojai sporto rungtynes (iš kairės): Edvardas Mattis, A. Polikaitis, 
Egidijus Radvenis (už Petrą Grigaitį) ir Algis šėkas.
žemai —
Bend. Apygardos valdybos dalis su garbės svečiais (iš k.): pirm. J. Činga, 
ižd. A. Skirtus, William Banowsky, kons. dr. J, J, Bielskis ir A, Mažeika,

LOS ANGELES "LIETUVIŲ DIENA"
Jau yra įėję į tradiciją, kad rude

niop Lietuvių Bendruomenė sukvie
čia Los Angeles ir apylinkiti lietu
vius susitikti, pabendrauti — su
ruošia Lietuvių Dieną. Šiemet jį 
:vyko rugsėjo 30 d. ir spalių 1 d. 
Pirmą dieną, šeštadienį, jaunimas 
suruošė sporto rungtynes. (Jos ap
rašytos atskirai). Pagrindinė šven
tės dalis buvo sekmadienį. Parapi
jos salėj buvo atidaryta Inos Leškie- 
nės dailės paroda. Atidarymo žodį 
tarė rašytoja Alė Rūta. Paveikslai 
daugumoj modernios kompozicijos, 
žaidžiantys šviesiomis, linksmomis 
spalvomis. Daugelis paveikslų par
duota. Vienas buvo dailininkės pa
dovanotas L. B. ir išleistas loterijoj.

Koncertas įvyko Marshal mokyk
los auditorijoj, kurią užpildė apie 
400 dalyvių. Pradžioje sol. R. Dab- 
šys pagiedojo JAV himną. Tada 
atidarymo žodį tarė L.B. Vakarų 
apygardos pirm. J. Činga. Dalyvius 
pasveikino Lietuvos gen. kons. dr. 
J. Bielskis. Raštu sveikinimus at
siuntė L. B. San Francisco ir Phoe- 
nixo apylinkės. Kalbėtoju buvo pa
kviestas Pepperdine un-to rektorius 
dr. W. Banowsky. Įdomesnė jo kal
bos vieta buvo jo pažymėjimas, kad 
lietuvių susirūpinimas dėl JAV kon
sulo, reziduojančio Leningrade, ap
silankymo okupuotos Lietuvos sos
tinėje Vilniuje, yra atkreipęs prezi-
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JAUNIMAS PERDAUG ŠALIŠKAS

II Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas praėjo. Jau rašoma tik iš jo 
prisiminimai. Spaudoje pasipylė daug pastabų ir kritikos. Gana rimtos 
pastabos buvo, kad vadinami simpoziumai, ypač priešpietiniai, jaunimo 
mažai tebuvo lankomi, kad jaunimo amžius tik iki 30 m. buvo perdaug 
griežtai nustatytas, kad Kento universitete įvykusiose studijose lietuvių 
spaudos atstovai buvo neįsileisti

Teko dalyvauti Hiltono viešbutyje įvykusiame spaudos simpoziume, kurį 
pravedė Australijos lietuvių atstovė Jūratė Reisgytė. Jos įvadinė kalba bu
vo labai šališka, kaltinanti viso pasaulio lietuvių spaudą. Seniai esą užsė
dę visas redakcijas ir leidyklas ir jaunimui neduodą progos pasireikšti. 
Jaunimas esąs skriaudžiamas. Ji paskleidė daug nepagrįstų kaltinimų la
biausiai pasišventusiems lietuvybei — lietuvių spaudos žmonėms.

Šiame simpoziume jaunimo tebuvo vos saujelė, daugiausia dalyvavo 
spaudos leidėjai, redaktoriai, bendradarbiai — tie, kurie daugiausia “ant 
šakių” į padanges kelia lietuviškąjį jaunimą. Prelegentė nedavė jokių pa
vyzdžių, kas, kada ir kaip buvo skriaudžiamas, kieno straipsnių, kores
pondencijų “senių” laikraščiai atsisakė talpinti. Todėl laikraščių atstovai 
simpoziumo vadovei davė daug priešingų pavyzdžių.

Kad šališkas vyresniųjų kaltinimas, galima pamatyti pavarčius mūsų 
spaudos puslapius, kur randame skautų, ateitininkų, Liet. Vyčių specialūs 

‘ skyriai, vaikų kūrybos puslapiai, o kiek tų jaunimo nuotraukų! Man at
rodo. kad dalį jaunimo, jiems pataikaudami, gerokai apgadinę. Tą pačią 
Jūratę Reisgytę teko matyti net ant “Lietuvių Dienų” žurnalo viršelio 
(1966 m. birželio mėn.) ir už labai mažą pasidarbavimą lietuviams. Taip 
pat L. D. viršeliuose tilpo: Jūra Gailiušytė, Janina Mathews, Ina Luko- 
ševičiūtė, Jūratė Kazickaitė ir daugelis kitų. O kiek mūsų spaudoje mato
me jaunimo šokių švenčių, koncertų, dainų švenčių fotografijų. Sakyčiau, 
senesnieji lietuviai tuo atžvilgiu yra labiau nuskriausti.

JAUNIME, RAŠYK!
Vienas jaunuolis, simopziumo koreferentas, R. Selenis, pasakė tiesos 

žodį. Senąją kartą, ypač tėvus, mes galime tik už tai kaltinti, kad jie 
mūsų neprivertė išmokti lietuvių kalbos. Mes nemokame lietuviškai ra
šyti ir nerašome, o kaltiname vyresniuosius, kad mūsų spaudoje permažai 
jaunimo straipsnių.

Iš tingumo daugelis lietuviškojo jaunimo neišmoksta lietuviškai nei kal
bėti. nei rašyti. Net ir tėvai dažnai negali jų priversti mokytis, nes jie vjs 
turi svarbesnių reikalų ir perdaug užimti.

Jaunimas turi daug gerų norų, bet trūksta tik pasiryžimo pradėtą darbą 
tęsti. Žiūrėk, padirbėja pusmetį ar metus ir dingsta iš veiklos. Pradeda re
daguoti jaunimo puslapį ir po kelių mėnesių neatsiunčia daugiau medžia
gos.

Jaunime, daugiau rašyk apie savo veiklą ir apie senių atliktus darbus. 
Juk ir senieji apie jus yra daug gražių žodžių prirašę.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY 
Onik Abrahamian

siunčia siuntinius Į Lietuva iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje. 
Labiausiai pStyrę siuntimo srityje.

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus 
kraštus. — Agentu-a ruošia ekisikursllją j Lietuvą per Londoną ir Taliną.

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

MINTYS PO
Miami Beach, Floridoje, birželio 

mėn. 26-30 dienomis įvyko SLA 51 
seimas, kuriame iš Los Angeles 75 
Susivienijimo kuopos dalyvavo šie 
atstovai: Polivas Labanauskas. Juo
zas Gedmintas ir Izb. Simokienė.

Susivienijimo seimas atžymėjo 
savo 85 gyvavimo metų sukaktį. 
Ta proga seimą sveikino JAV prez. 
R. Nixonas, ALto pirm. dr. K. Bo
belis, Vliko vicep. J. Audėnas.

Suvažiavo 119 atstovų iš Ameri
kos ir Kanados. Jaunimui atstovavo 
Eglė Juodvalkytė iš Chicagos ir 
Gintaras Karosas iš Bostono. Buvo 
paskirta aukų ir stipendija. Seimas 
daug laiko praleido vieni kitų garbi
nimui; ar nebūtų galima rasti kitą 
būdą atlikti tą vieni kitų pasigarsi
ni mą?

Susivienijimas yra ne tik gyvybės 
apdraudos organizacija, nesiekiant 
pelno, bet ir kultūrinė tautinė, tu
rinti savo laikraštį “Tėvynę”. Ture 
tų būti tiek idėjiškai, tiek ekono
miškai patraukli organizacija. Anks
čiau turėjusi apie 20.000 narių, da
bar ji beturi apie 8.000 narių. Kur 
čia priežastis? Reikėtų skubiai tai
syti, ką galima taisyti, o nelaukti na
tūralios mirties, kaip jau yra atsiti
kę su daugeliu pašalpinių organiza
cijų šiame krašte.

Pildomoji Taryba parinko į Įvai
rias komisijas tuos pačius senelius, 
kurie yra fiziškai nepajėgūs dirbti 
bet kokį darbą, būdami virš 80 me
tų, o kai kurie net virš 90 metų 
amžiaus, nebegirdi ir negali vaikš
čioti; kada Seime buvo giedam* 
Amerikos ir Lietuvos himnai, j’e 
sėdėjo pirmoje eilėje, nesiorientuo- 
dami, kad reikia atsistoti.

Teisingai seimo delegatas iš Mia
mi Beach, Floridos, Vincas Jankus 
seime pasakė, kad Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje yra tik senelių 
fraternalinis sambūris, nieko naujo 
nenorėdamas įvesti — “viską pa
likti po senovei”. Susivienijimo va
dovybė dažnai aiškina, kad Susivie
nijimas yra fraternalinė organiza
cija, kad visi pinigai laikomi tik na
riams padėti. Šis aiškinimas neįtiki
na nei narių, nei norinčių į jį įstoti.

Kaip visiems yra žinoma, priva
čios apdraudos bendrovės yra susi
krovusios milijoninius turtus vien 
tik iš gaunamo pelno. Vienos ir ki
tos yra valdžios kontrolėje, kad 
apdraustieji nebūtų išnaudojami. 
Vienos ir kitos privalo sudaryti at
sargos rezervus apdraustųjų apsau
gai. Privačios bendrovės turi mokė
ti nuo pelno mokesčius. Čia dau
geliui susivienijimo narių kyla abe
jonė. kur dingsta mūsų SLA orga
nizacijos. gyvavusios 85 metus, pel
nas?

Per tokį ilgą 85-kių metų gyvavi
mo laiką gaspadoriškai-ūkiškai tvar
kantis galėjo uždirbti milijonus, ir 
mūsų susivienijimas šiandie turėtų 
ne tokį menką New Yorke namelį,

SLA SEIMO
bet daug įvariose krašto vietovėse 
:va‘rių pastatų, vasarviečių, senelių 
ir jaunimo namų, kur galėtų dau
giau pasitarnauti lietuvybės išlaiky
mui šiame krašte ir tuo pritrauktų 
daugiau naujų jaunų narui į orga
nizaciją.

Kad tai buvo galima padaryti, 
rodo daug pavyzdžių, per gana 
trumpą laiką su daug mažesniu ka
pitalu ir blogesnėmis sąlygomis kai 
kurios jaunos organizacijos Ameri
koje ir Kanadoje daug yra padariu
sios. Taip pat ir privatūs asmenys. 
O ka padarė mūsų susivienij mas 
per daugiau kaip pusę Šimto savo 
gyvavimo laikotarpi?

Gyvenimas nestovi vietoje, laikai 
keičiasi, reikalinga keisti konstitu
ciją, taisykles, norint išlikti ir pri
sitaikyti prie gyvenamo laiko, eiti 
su gyveTmu. o kitaip pats gyveni
mas sulikviduos tas organizacijas, 
kurios neprisitaiko prie to laiko gy
venimo. Susivienijimo vadovybė 
nieko nenori keisti, nenori įsileisti 
į Pildomąją Tarybą naujų jaunų, 
sugebančių dirbti žmonių.

SLA narių skaičius mažėja; kur 
priežastis ir kaip tai pataisyti? Vien 
ekonominiais sumetimas yra sunku 
prtraukti naujii narių. Reikėtų su
daryti tautinės kultūrinės veiklos 
programą. SLA yra turtinga organi
zacija, jos turtingumą turėtų dau
giau pajusti visi nariai, jiems pa
statant stovyklavietes ir poilsio na
mus. Dalį atsargos kapitalo reikėtų 
investuoti į visiems nariams naudin- 

ir reikalingas įstaigas.
Laikas būtų Pildomajai Tarybai 

rimtai pagalvoti apie abiejų susivie- 
n j mų sus jungimą, jeigu savo lai
ku patys nesusijungs, tą atliks In
surance Departamentas, bet ne pa
gal mūsų norus.

J. G., SLA narys

Rūta Lee veikli respublikonė
Įvykusioje Respublikonų partijos 

konvencijoj rugp. 20-22 d. Miami, 
Floridoje Rūta Lee buvo preziden
to įstaigos pakvietę dalyvauti. Te
levizijoj matėme ją sėdinčią su Ag
new, Kissinger ir kitais valdžios pa
reigūnais.

Rugp. 27 d. ji buvo pakviesta 
dalyvauti prez. Nixono įstaigos, 
San Clemente, Ca. su kitais 400 ki
no artistaių ir filmų gamintojų. 
Mums, Los Angeles lietuviams, 
smagu, kad mūsti miela artistė turi 
artimų pažinčių su valdžios parei
gūnais. Ji šiuose prezidentiniuose 
rinkimuose padeda vesti kampani
ją už Nixono ir Agnew perrinkimą. 
Per savo vedamas TV programas 
ji sumaniai atsako klausimus ir ap
gina Nixono platformą. Kas liečia 
lietuvius, ji vis pasigiria esanti lie- 
tuvatė ir kiekviena proga gina Lie
tuvos reikalus.

Neseniai L. A. meras Sam Yort) 
ją paskyrė miesto komisijoniere.
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Prez. R. Nixon 1962 metų rinkiminės kampanijos metu su lietuviais Los 

K. Liaudanskas, J. Kojelis, prez. R.Angelėse (iš kairės): A. Mažeika,
Nixon, A. Dabšys ir Edm. Arbas.

LIETUVIAI UŽ NIXONĄ 
IR AGNEW

Spalio 10 d. susirinkime buvo iš
rinkta Pietų Kalifornijos Lietuvių 
Komitetas Perrinkimui prez. Nixo- 
no. Valdybą sudaro šie asmenys: 
pirm. A. Skirius, sek. V. Mažeikie
nė, ižd. S. Kvecas, vicepirm. V. Če
kanauskas, . J. Činga, A. Jonynas, 
A. Mažeika, B. Morkus ir V. Pa
žiūra. Komiteto nariais nutarta 
kviesti lietuvių veikloj labiau pasi
reiškiančius. asmenis— demokratus, 
respublikonus ir nepriklausančius 
jokiai partijai.

1972 m. spalio 29 d. numatyta 
sušaukti šio komiteto ir pritarian
čiųjų asmenų susirinkimą, kuriame 
bus atsakomi su šiais rinkimais su
siję klausimai.

LOS ANGELES “LIETUVIŲ 
DIENA”

Atkelta iš psl. 1 
dento Nixono dėmesį. Kadangi dr. 
W. Banowsky yra P. Kalifornijos 
prezidentui perrinkti vajaus vedėju, 
tad jis prieš porą savaičių, kai pre
zidentas lankėsi Los Angelėse, buvo 
jį sutikęs. Prezidentas jam esąs pa
reiškęs, kad JAV konsulo vizitas 
Vilniuje buvęs tiktai privataus po
būdžio ir tik rusai, norėdami tą pa
naudoti savo propagandai, stengėsi 
nukreipti savaip. Kalbėtojas dar pa
žymėjo, kad prezidentas Nixonas 
yra gerai susipažinęs su rusų veik
los metodais ir vargiai yra kitas 
JAV aukštas politikas, kuris būtų 
tiek kietas komunistams.

Koncertinę dalį atliko trys meni
ninkai. Solistas Vidimantas Valatka, 
kuris dabar yra apsigyvenęs Kali
fornijoj, čia pasirodė pirmą kartą. 
J is- padainavo 10 lietuvių ir nelietu
vių kompozitorių dainų ir arijų. Jo 
sędriai skambus tenoro balsas klau
sytojams labai patiko ir jo dainos 
buvo palydėtos gausiais plojimais. 
Solistė Birutė Dabšienė losangelie- 
čiams gerai pažįstama ir visų labai
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Wm. Banowski, Los Angeles pre
zidentinės kampanijos pirmininkas.

mėgiama. Ji padainavo tris vietinių, 
losangeliečių, kompozitorių dainas 
ir tris pasaulinių kompozitorių ari
jas. Dalyviai atsidėkojo gausiais 
plojimais. Solistams akomponavo ir 
pati solo pianu meistriškai paskam
bino sudėtingą Frank Liszto rapso
diją pianistė Raimonda Apeikytė, 
kurią auditorija palydėjo šiltais plo
jimais.

Už gražų koncerto programos su
darymą padėka priklauso mielai tal
kininkei komp. Giedrai Gudauskie
nei. Koncertas baigtas visiems su
giedojus Lietuvos himną.

Parodos atidarymui ir koncertui 
nusitęsus keletai valandų, alka
niems žmonėms pasotinti visad jud
ri ir sumani Ona Razutienė iš anks
to buvo suorganizavusi grupę ponių, 
šaunių šeimininkių, kurios paruošė 
puikius pietus. Pasotintieji dėkingi 
p.p. Banionenei, Barauskienei, Dau
kantienei, Kantienei, Paškauskienei, 
Stančikienei, Sturonienei, Strupie- 
nei, p-lei Raslavičiūtei ir kt. Na, 
viena iš svarbiųjų talkininkių, kuri 
pagamino tikrai labai skanias lie
tuviškas dešras, atsisakė pasakyti 
savo pavardę, — tam ji, sako, tu
rinti savo sumetimų. Kiti šventės

VAIZDAI IŠ METINIO LIETUVIŲ DIENŲ ŽURNALO PIKNIKO
>. Iš kąires: A. Ski ius, leidėjas, redakcijos nariai Dalila Mackialienė ir 
A. Milukas, buv. red. B Brazdžionis, meninės dalies red. Pr. Gasparonis,

II. Laimėjimu traukimo komitetas: Iz. Simokienė, O. Razutienė, Bitutė 
Trotmanaitė(t aukėja), A. Skirius, J. Petronis (rezultatų pranešėjas), 
V. šimoliūnas ir Vladas Gilys (garsų technikas).

III. Darbščiosios šeimininkės (iš dešinės): Judita Paškauskienė, Vida 
Sajuvienė, Bronė Skirienė ir padėjėjas Algirdas Šatneris.

Foto L. Briedžio

PASISEKUSI “LIETUVIŲ DIENŲ” GEGUŽINĖ

L D žurnalo metinė gegužinė bu
vo visais atžvilgiais pasisekusį. Da
lyvavo apie 400 L D skaitytojų ir 
rėmėjų, atvyko daug svečių net iš 
San Diego, Long Beach ir kitų toli
mesnių Kalifornijos miestų.

dalyviai buvo ištroškę, tai A. Ado
mėnas su talkininkais A. Daukantu 
ir Vyt. Valiu ir jų neužmiršo.

Taip ši Los Angeles lietuvių ru
dens šventė praėjo pakiliai . Tai 
buvo dar vienas gražus ir darnus 
tarpusavis pabendravimas, sustipri
nantis mūsų bendruomenišką nusi
teikimą. J. K-nis

Oras pasitaikė labai gražus, pik- 
nikautojai vaišinosi ir šnekučavo 
iki vėlaus popiečio. Susirinkusiems 
buvo pristatyti naujos redakcinės 
kolegijos nariai, atsilankę į geguži
nę.

Surengti gegužinei reikalinga 
daug talkininkų. Nuoširdžiai dėko
jame šais metais savo darbu prisidė- 
jtįsiems prie gegužinės pasisekimo: 
Apolinarui ir Vidai Sajams, Emai 
Stirbienei, Stasiui Dūdai, Adelei ir 
Algirdui Šatncriams, Juditai Paš
kauskienei, .Bronei Skirienei, Liuci
jai Zaikenei, Leonui Žalei, J. Pet
roniu!, B. Trotmanaitei ir I. Simo- 
kaitienei.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3



IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

BALFO RUDENS BALIUS
Balfo rudens balius įvyksta š. m. 

lapkričio 18 d. 7 vai. vak. Šv. Kazi
miero par. salėje.

Scenoje: Lietuvių kompozitorių 
koncertas. Atlieka: Los Angeles 
Dramos Sambūrio puiki grupė "Iš
laisvintos moterys”, vadovaujama 
p. Dalilos Mackialienės.

Visus maloniai kviečiame daly
vauti ir iŠ anksto užsisakyti stalus 
pas šiuos balfininkus:

S. Kvečą, telef. 393-3369; A. 
Mitkevičių, tek 662-6413; J. Motie
jūną, tel. 464-9398; A. Pažiūrienę, 
tel. 533-4284; B. Šeliuką, tel. 832- 
2573.

Bilieto auka: $6.50. Pensinin
kams ir mokiniams — $5.00.

Prašome visų tą dieną rezervuoti 
Baltui ir jokių viešų bei privačių 
parengimų nedaryti. Ačiū labai!

BALFO PINIGINIS VAJUS
Malonūs baltininkai,

Šių metų Balfo piniginį vajų pra
dėsime spalio mėn. 22 d. ir baigsi
me gruodžio mėn. 1 d. Visus malo
niai prašome neatsisakyti ir savo 
aukas - Kalėdines dovanas - skirti 
nežinomam brangiam tautiečiui 
varge, nežiūrint, kur jis bebūtų. Tai 
mūsų visų krikščioniška ir lietuviš
ka pareiga.

Šį vajų norime pravesti taip, kad 
visus galėtume pasiekti bei aplan
kyti. Valdybos nariai yra pasiskirs
tę rajonus ir sudarę juose gyvenan
čių lietuvių sąrašus. Jie paskambins 
jums ir prašys aukų. Prisiminkime, 
kad prašyti daug sunkiau, negu 
duoti. Todėl duokime visi ir neat- 
stumkime ištiestos rankos.

Baltas gauna šimtais liūdnų laiš
kų ir prašymų. Jis gali tiek pagelbė
ti, kiek mes jautriai tam reikalui 
aukojame.

Aukų rinkėjai:
S. Kvečas — Santa Monica: A. 

Mitkevičius, J. Motiejūnas, J. Ruk- 
šėnienė, S. Šakienė — Los Angeles; 
J. Žukas — Glendale; A. Raulinai- 
tis — Burbank; A. Tumas — Hol
lywood, Reseda, San Fernando 
Valey; S. Seliukas, J. Matijošaitis
— Long Beach, Torance, Ingle
wood; J. Kazakevičius, V. Pažiūra
— Orange County.

Neįeinantieji į tuos rajonus yra 
prašomi savo aukas siųsti Balfo 
iždininkui A. Mitkevičiui: 5049% 
Franklin Ave., Los Angeles, Calif. 
90027.

Čekius prašome rašyti: “United 
Lithuanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc.”

Už gautas aukas varge esančių 
tautiečių vardu iš anksto nuošir
džiai dėkojame. Valdyba

!
Lietuvos Vyčių susirinkimas ir 
išvyka

Los Angeles abi L. V. kuopos 
(senųjų ir jaunųjų) š. m. rugsėjo 24 
d. padarė išvyką į Vistą, Calif., į 
Daumanto ir Adelės Čibu ūki, ne- C 4.7

toli San Diego miesto. Jų gražioje 
sodyboje, kur Čibas yra savo ran
komis pasatęs lietuviškais ornamen
tais išdrožinėtą kryžių, buvo pada
rytas susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo senjorų kuopos pirm. Vy
tautas Lubertas ir sekretoriavo Sta
sys Dūda. A. Skirius pranešė apie 
L. V. seime išrinktą naująją cent
ro valdybą ir apie incidentą visas 
kuopas prirašant prie JAV Lietuvių 
Bendruomenės. Tą centro valdybos 
nutarimą seimo delegatai pakeitė, 
įmokėtus $200 užskaitant kaip auką 
Lietuvių Bendruomenei.

Kadangi rugs. 20 d. sodybos šei
mininkui suėjo 65 metai amžiaus, 
susirinkusių vardu buvo įteikta do
vana ir sudainuota ilgiausių metų. 
A. Skirius trumpai apibudino Dau
manto Čibo atliktus darbus meno 
ir spaudos srityje.

Po susirinkimo Čibai visus pa
vaišino namuose gamintu medaus 
šampanu, midumi, , sūriais, dešro
mis, pyragais ir skanumynais.

Susirinkime dalyvavo apie 30 
narių ir svečių, naujais nariais į Vy
čius įstojo Edvardas ir Dalia Bekai, 
Stasys ir Stasė Damuliai ir Baltru
šaičiai.

Kai kuriems dalyviams pasiūlius 
atsilyginti už vaišes, ponia Adelė 
Čibienė atsisakė priimti pinigus ir 
patarė, kad ta proga surinktos au
kos būtų atiduotos Vasario 16 gim
nazijai. Po $5 aukojo G. ir J. Balt
rušaičiai, Br. Gajauskienė, dr. J. 
Gedaugas, A. Kalvaitis, A. Kaza
kevičius ir A. Skirius, viso $30.00. 
Šie pinigai bus pasiųsti Vasario 16 
gimnazijai Vokietjoje. (Ask)

Kaliforniečiai Inžinierių ir Archi
tektų suvažiavime Washington, DC

Į šių metų spalio 7 d. įvykstantį 
PLIAS-ALIAS suvažiavimą iš Ka
lifornijos dalyvauja: inž. Edm. Ar- 
bas, inž. Vyt. Šliupas (iš San Fran
cisco), Dr. A. Kliorė, Birutė ir Rim
tautas Rabšiai, dabart. PALIAS pir
mininkas Vyt. Vidugiris su žmona, 
N. Brinkienė, inž. E. Vilkas.

Paskaitas skaitys E. Arbas, A. 
Kliorė ir V. Šliupas. Sol. B. Dab- 
šienė išpildys bankieto meninę dalį.

Šio koncerto metu įvyks archi
tektūrinis koncertas, kurio pirmajai 
premijai “Lietuvių Namų” pastatui 
$750.00 paskyrė Liet. Bend. Centro 
korporacija, Los Angeles, Calif. II- 
ją premiją paskyrė ALIAS centro 
valdyba.

Balius Liet. Radijo naudai
Spalio 28 d. įvyks L. Radijo Va

landėlės rengiamas Rudens Balius 
Šv. Kazimiero par. salėje. L. Radi
jo klubo pirm. Stasė Pautienienė, 
sek. V. Simoliūnas ir ižd. J. Mitkus.

Jei norite, kad liet, žodis ir mu
zika skambėtų radijo bangomis, 
dalyvaukite šiame parengime ir pa
remkite Radijo valandėlės valdybos 
gražų ir mums visiems naudingą 
darbą.

Pov. Matiukas (abu iš Australijos), A. Skirius, R. Kaunienė, inž. A. Idiga 
(iš Brazilijos), prel. J. Kučingis; II eil.: A. Gustaitis, V. Tamošaitis.

Foto L. Briedis

L. K. Susivienijimo susirinkimas
Rugsėjo 24 d. įvyko L. K. Susi

vienijimo susirinkimas, kuriame de
legatė Danguolė Razutytė padarė 
platų pranešimą iš Clevelande įvy
kusio seimo.

Seime tarp kitų organizacijos nu
tarimų buvo priimta Los Angeles 
kuopos pasiūlymas palengvinti mo
kėjimas apsidraudusiems iki 85 me
tų amžiaus.

Susirinkimui pirmininkavo B. 
Skirienė, sekretoriavo A. Avižienis. 
Po susirinkimo buvo užkandžiai.

Nauja Los Angeles Fronto Bičiulių 
valdyba

Naujai išrinkta L. A. Liet. Fron
to Bičiulių valdyba rugs. 23 d. su
sirinkime pareigomis taip pasiskirs
tė: pirm. dr. Z. Brinkis, vicep. Ign. 
Medžiukas ir L. Valiukas, sekr. Al
gis Raulinaitis ir ižd. A. Kulnys.

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 i-i. 
i-'ardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams, 

taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigą, mainydami seną televizorių j naują spalvotą

ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 912G4 

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

• Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostlanetsky

2841 Sunset Blvo., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382*1568 
Siunčia dovanu siuntinius ) Lietuvą ir kitus kraštus.

Jūsų atsineštu daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, Ir gana pigiaį 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje 
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

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

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iŠ Lietuvos.
1 • -l

Tolybių kampanija už prez. Nixon 
perrinkimą naujam terminui 

cr
Spalio 24 d. Ambasador viešbu

tyje įvyko Los Angeles Tautybių 
grupių kampanijos už Nixona pri
ėmimo užkandžiai. Kalbėtojais da
lyvavo prezidento spec. įgaliotinis 
Jos. Blatchford, L. A. apylinkės 
prezidentinės kampanijos pirm. Dr. 
Wm. Banowsky ir iš Washingtono 
atvykęs Tautinių grupių pirm. Lasz- 
lo C. Pasztor (vengras).

Meninėje programos dalyje daly
vavo baltarusiai, estai, filipiniečiai, 
korėjiečiai r lietuviai. Lietuvių me
ninę dalį atliko Dang. Razutytės 
mergaičių šokėjų grupė, pašokda- 
mos G. Gudauskienės harmonizuo
tus šokius “Per girelę eisim”, “Ge
gutė” ir Vainikų šokį. Solo šoko 
Vidugirytė. Programos vedėja buvo 
Bronė Skirienė.
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PHOENIX, ARIZONA

Rekordavimo speciali tas
Ray Boley (Bolevičius) yra pro

fesionalas rek'orduotojas. Pasirod > 
jis čia Phoenixe gyvena jau senai, 
apie 20 metų. Įvairiomis progom s 
jis vyksta Į Įvairias indė.ių šventa, 
stebi jų šokius, rekorduoj i jų mu
ziką. Iš tų rekordavimų jis daro 
plokšteles ir juostų kopijas. Be to, 
jis taip pat yra geras filmuotojis. 
Jis čia Phoenixe turi net savo film i 
studiją “Canyon Films, Inc.” Savo 
rekorduotas juostas, filmus jis par
duoda visiems norintiems Įsigyti 
indėnų šokių ir garsų muzikos ar
ba tiems, kurie nori geriau pažinti 
indėnų kultūrą, išgirsti jų šokius, j .1 
muziką.

Ray Boley yra kilęs iš Pensilva
nijos, ten jo tikras brolis Juozas yra 
žymus lietuvių veikėjas.
Šiais metais Phoenixe apsigyveno 
šie lietuviai: Akvilė Ancha, Pranas 
Bacevičius, Ona ir Petras Bukiai, 
Bronė Karankcvičienė, Vytautas 
Marukas, Mike Michuta, Kazys 
Morkūnas, Šidlauskaitė-Girard, Al
fonsas Ušauskas, Vida Weyer.
Lietuvių Bendruomenės piknikas

Spalių 22 d. apie 1 vai. p. p. N. 
Mountain Parke, prie 7 gatvės bus 
L. Bendruomenės ruošiamas lietu
vių piknikas. Visi maloniai kviečia
mi tame piknike dalyvauti.
iš Floridos i Arizoną

Petras Bukys, daugelĮ metų gy
venęs ir dirbęs Miami, Fla., šiemet 
iš drėgnos Floridos atsikėlė i sausą 
Arizoną ir Įsikūrė Phoenixe. Čia 
susirado lietuvaitę, vedė, nusipirko 
puikią rezidenciją vienoj iš gra
žiausių centrinių Phoenixo vietų. A- 
bu jau spėjo Įsijungti i lietuvių gy
venimą, ateina Į liet, pamaldas, ke
tina stoti i liet, chorą.

LONG BEACH
Lietuvių Fondo dešimtmečio 
jubiliejinis balius

Long Beach apylinkės Lietuvių 
Fondo vajaus komitetas rengia L. 
Fondo dešimtmečio jubiliejini ba
lių lapkričio mėn. 4 d. 7 vak. vak. 
Machinist salėj, 728 Elm Avė., 
Long Beach.

Meninę programą atliks Los An
geles Dramos Sambūrio grupė “Iš
laisvintos moterys”. Jos suvaidins 
aktualijų ir dainų montažą “Tryli
ka naktų pižamoj”. Dalyvauja: Bi
rutė Dabšienė, Ona Deveikienė, E. 
ma Dovydaitienė, Janina Čekanaus- 
kienė, Regina Kungienė, Žentą Čes- 
naitė-Hardwickienė, Dalila Mackia- 
lienė ir Raisa Urbanienė.

Montažo tekstas ir režisūra — 
D. Mackialienės; piano muzika — 
O. Metrikienė; akordeonu groja V. 
Gilys.

Po meninės dalies bus lietuviški 
skanūs valgiai, laimėjimų lentyna, 
veiks bufetas. Šokiams gros graži 
muzika. Įėjimas su vaišėmis asme

niui $2.50; vaikams — $1.00. Pel
nas skiriamas Lietuvių Fondui.

Vietos Letuviai ir iš toliau kvie
čiami parengime dalyvauti ir pa
remti Lietuvių Fondą (D. M.)

SPAUDA, KNYGOS, GAIDOS 
Gavome pardavimui retų knygų

Du teisių mokslų žinovai latviai, 
Igor I. Kavass (iŠ Northwestehn 
1111.v.) ir Adolph Sprudzs (iš Chica
go univ.) paruošė išsamią studiją 
apie Baltijos valstybes — Baltic 
States: A study of their origin and 
National Development: their Sei
zure and Incorporation into the 
USSR.

Knyga paruošta priežiūroje “In
ternational Military Law and His
tory. Reprint Series Vol. IV studi
jų departmento. Ją perspausdino ir 
platina Wm. Hein and Co., Buf
falo, in. Y. Kaina $20.

Si nepaprasta knyga gaunama 
LD Ic.dyklos knygyne, 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, CA 90029.

•‘Tėvynės Sargas”
išleido .specialų nr. apie prel. My
kolo Krupavičiaus gyvenimą ir jo 
abli.ctus darbus. Jame telpa 15 
■straipsnių apie prel. M. Krupavi
čių. Be to, spausidinamas Pr. Nau
jokaičio straipsnis apie poeto B. 
Brazdžionio kūrybą (“Tragiškos 
epochos veidas”), V. Alseikos raši
nys apie E. Galvanauską. Taip pat 
randame įdomių V. Jurgučio laiškų 
iš cik. Lietuves. Numerį papildo žy
miųjų lietuvių sukaktys; plati kro
nika. žu malą redaguoja D. Jasaitis.

224 psl. knygos formato. Kaina 
$3.00. Galima įsigyti ir LAV admi
nistracijoje. Taip pat čia galite dar 
gauti specialų T. S. numerį, skirtą 
Lietuvos Steigiamojo' Seimo sukak
čiai.

‘ Technikos žodis” apie Los An
geles

1972 m. gegužės-birželio mėn. 
nr. daug vietos skiriama apie L. A. 
Bend. Namų valdybą ir jos paskir
tą $750 premiją už naujos salės 
projektą.

“T. ž.” leidžia A. Liet. Inž. ir 
Arch. S-gos Chicagos sk. Techni
kinės Spaudos sekcija. Adm. adr.: 
6643 So. Francisco Ave., Chicago, 
III. 60529. Spaudos sekcijos vadovu 
yra J. Rimkevičius.

Gavome gražių drožimų
Iš New Yorko atėjo siuntinys su 

gražiais rankų drožiniais: Aušros 
Vartų koplytėlės, papuoštos liet, 
ženklais ir gintaru. Koplytėlės yra 
dviejų dydžių: mažesnės kaina $27, 
didesnės — $35.

Taip pat adm. Įstaigoje, 4364 
Sunset Blvd., L. A., galima gauti 
austų juostų, kaklaraiščių, užtie
salų ir kt. 1

Iš kairės: Dr. Antanas ir Halina Milakniai, jaunieji — Albinas ir Vita 
.i.lilaknytė) Markevičiai ir jaunojo tėvas Jonas Markevičius.

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

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

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS 

ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVICIUS
HObbRIAS BAUBAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

■nary. -
GiX^ (n) Qc^SX* CP C^X^ G-P <e£X^ G-J x^x' ų '

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA 

3004 Santa Monica Blvd., Suite A 
iANfA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3004 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calil. 90404 

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis

NURMSEN PAINT CO.
IREASURE TONES — DU PONT PAINT

89* i Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calil. 9U0u9 
Telefonas: 652-7848

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

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
3356 Glendale Blvd., (Tautiniuose Namuose), Los Angeles,

Visi lietuviai yra prašomi 
neužmiršti balsuoti lapkričio 7 d., 
antradieni.

Jei esate pakeitę adresą ir dar 
nepersiregistravę, tada prašome nu
vykti į senosios gyventos vietos bal
savimo vietą, kur turėtų būti sąra
šuose Jūsų pavardė.

priima indėlius ir duoda įvairių rūšių paskolas: nekilnojamam turtui pirkti 
(mortgage), asmenines ir automobiliams Įsigyti. Ypač palankiomis sąlygo
mis ir žemais nuošimčiais paskolos duodamos perkantiems naujus auto
mobilius. Asmeninės paskolos duodamos iki $5000 penkeriems metams.

Priėmimo valandos: antradieniais ir ketvirtadieniais 6 — 8 vai. vak.;
ir šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. Tek 661-5276.
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KAS NAUJO VLIKO VEIKLOJE

— Vliko valdyba pradėjo ruoštis 
Vliko Seimui, kuris įvyks š. m. lap
kričio 25-26 d. Cleveland, Ohio. 
Savo rugsėjo 20 d. posėdy valdyba 
aptarė siūlyti Seimui svarstytinus 
klausimus, o kitame posėdyje pa
rinkti prelegentus tiems klausimams 
reportuoti. Tame pat posėdyje buvo 
svarstoma 1971 m. gruodžio mėn. 
įvykusiame seime, Detroite, priim
tas nutarimas, kad būtų praplėsta 
organizacijų sudėtis Vlike, įtrau
kiant į jį lietuvių jaunimą.

Konkrečiai, klausimą paruošti su
daryta komisija iš dr. J. Puzino, J. 
Valaičio, V. Radzivano ir A. Raz- 
gaičio.

Neseniai į Vliko valdybą išrink
tieji jaunosios kartos nauji nariai 
įsipareigojo: Radzivanas — prisidė
ti prie informacinių Vliko reikalų, 
kuriems vadovauja vicep. J. Audė
nas, tvarkymo, o A. Razgaitis — 
rūpintis jaunimo reikalais. (E.)

NAUJI VLIKO NARIAI

Iš Vliko valdybos pasitraukus R. 
Keziui ir dr. Br. Nemickui, naujais 
nariais patvirtinti Vytautas Bronis
lavas Radzivanas ir Antanas Vytau
tą Razgaitis.

Abu naujieji nariai turi moksli
nius magistro laipsnius: Radzivanas 
iš inžinerijos (Manhattan College 
New Yorke) ir Razgaitis iš matema
tikos (Ohio valst. un-te). Jie abu 
siekia daktaro laipsnio ir abu atei- 

-tininkų veikėjai. Radzivanas yra 
Lietuvių Fronto Bičiulių kandida
tas, o Razgaitį parinko Vliko pirmi
ninkas. Vliko Tarybos nepapras
tam posėdžiui rugs. 9 d., kuriame 
patvirtinti naujieji nariai, pirminin
kavo J. Pažemėnas, Lietuvių Vieny
bės Sąjūdžio atstovas, sekretoriavo 
J. Valaitis, Lietuvos Socialdemo
kratų Patrtijos atstovas.

Vytautas Bronislavas Radzivanas 
yra 26 m. amžiaus (gimęs 1946-m. 
vasario 7 d. Tiubingene, Vokietijo
je). 1967 m. baigė civilinį inžineri
ją bakalauro laipsniu. 1969 m. 
Brooklyno Politechnikos Institute 
gavo magistro laipsnį. Baigęs litua
nistinę Maironio vardo mokyklą 
Brooklyne.

Dirba Lietuvių Bendruomenėje, 
priklauso ateitininkams, Lietuvos 
Vyčiams, Inžinierių Sąjungai, kelis 
kartus buvo Apreiškimo par. choro 
pirmininku, dalyvavo New Yorko 
vyrų chore, tautinių šokių grupėje 
Šatrija. Aktyviai veikė I ir II Pas. 
Lietuvių Jaunimo Kongresuose.

Mokyklose dėstė matematiką, da
bar dirba New Yorko inžinerijos 
firmoje. Yra lankęsis Europoje, Ja
ponijoje, Australijoje.

Antanas Vytautas Razgaitis yra 
25 metų amžiaus (gimęs 1947 m. 
birželio 15 d. Ziuriche, Šveicarijo

je). Studijavo matematiką 1965-69 
m. Cleveland State universitete, 
kur gavo bakalauro laipsnį. 1971 
m. gavo matematikos magistro 
laipsnį Ohio valst. un-te. 1969-72 
m. dėstė matematiką Ohio Valst. 
un-te, Brocktono ir Brooklyno bei 
Queens mokyklose.

Visuomeninė veikla: dviejose vle- 
nėrių metų kadencijose ėjo Studen
tų Ateitininkų Sąjungos pirmininko 
pareigas; yra išrinktas į Ateitininkų 
Federacijos Tarybą. Penkerius me
tus dalyvauja “Grandinėlėje”; atsto
vavo New Yorko jaunimui II-jame 
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongrese.

8 LIETUVIŲ TEISMAS 
VILNIUJE

Š. m. rugsėjo 25 d., kaip prane
ša rugsėjo 26 d. “The New York 
Times”, Vilniuje prasidėjo 8 lie
tuvių teismas. Jie esą kaltinami chu
liganizmu, kilusiu dėl alkoholizmo. 
Tačiau straipsnio autorius Theodo
re Shabad mano, kad sovietų Tass 
vadinamasis chuliganizmas yra ki
lęs iš neramiųjų demonstracijų, 
įvykusių Kaune gegužės 18-19 d. 
Tada buvo demonstruojama ryšium 
su gegužės 14 d. save susideginusio 
R. Kalantos laidotuvėmis. Straips
nio autorius norėtų manyti, kad ir 
Kalantos susideginimas ir per jo 
laidotuves vykusios protesto de
monstracijos, jokio ryšio neturin
čios su chuliganizmu. Šiems įvy
kiams pagrindine priežastimi esą 
tautiniai neramumai, pasipriešini
mai ir Romos katalikų nepasiten
kinimai dėl religinės laisvės varžy
mo.

Šie įvykiai Lietuvoje sovietams 
esą ypatingai nemalonūs, kuomet 
norima iškilmingai triumfuoti šven
čiant Sovietų Sąjungos gyvavimo 
penkiasdešimtmetį. Toji sukaktis so
vietinėje propagandoje buvusi nori
ma rodyti pavyzdžiu, kaip sąjungi
nės respublikos ir etninės žmonių 
grupės, gyvuojančios didelėje har
monijoje. Lietuva, po I-jo pasauli
nio karo buvusi nepriklausoma 
valstybė, 1940 m. buvo įjungta į 
Sovietų Sąjungą. Gegužės 18-19 d. 
Kauno demonstracijose dalyvavę 
tūkstančiai 16-24 metų amžiaus 
jaunų žmonių, kurie šaukė: “Laisvės 
Lietuvai!” Jie užpildę Kauno gat
ves.

Straipsnyje primenama ir 17.000 
katalikų peticija, pasiųsta Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekretoriui 
Waldheimui, kuria buvo prašoma 
daryti žygių atstatyti Lietuvoje re
liginę laisvę.

Demonstrantai gatvėse akmeni
mis ir pagaliais mušę policininkus 
ir parašiutininkus. Du policininkai 
buvę užmušti ir apie 200 demon
strantų areštuota. (Elta)

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

pasaulio lietuvių organizacijų 
vadovybėms rugsėjo 26 d. pasiun
tė tokio turinio telegramą: Ryšium 
su Vilniuje teisiamais aštuoniais 
lietuviais patriotas, mes laisvieji 
lietuviai turime visur kelti savo bal
są ir ruošti demonstracijas. Jie tei
siami už tai, kad reikalavo Lietuvai 
nepriklausomybės ir religinės lais
vės. (E.)

SPORTO ŠVENTĖ IR JOS 
LAIMĖTOJAI

Dvi dienas prieš Kalifornijos Lie
tuvių Dieną vyko sporto rungtynės. 
Penktadienį vakare įvyko stalo te
niso turnyras, kurį laimėjo Algis 
Šėkas, šeštadienio ryte, Marshall 
gimnazijos patalpose, prasidėjo lau
ko teniso turnyrą, kuris truko iki 
karštos popietės. Dėl kaitros ir žai
dėjų nuovargio turnyro baigimas 
buvo atidėtas iki sekmedienio ryto. 
Lauko teniso turnyro dvejetus lai
mėjo Antanas Polikaitis ir Edis 
Mattis. Vienetų čempionas šiais 
metais yra Petras Grigaitis, Šešta
dienį popiet Marshall gimnazijos 
salėje susirinko būrys lietuvių ste
bėti tradicinį tinklinio žaidimą tarp 
lietuvių ir latvių komandų. Kelerius 
metus iš eilės čempionatą praradę 
lietuviai šiais metais latvius nugalė
jo.

Turnyrų laimėtojams buvo įteik
ti gražūs trofėjai “Lietuvių Dienos” 
programos metu. Trofėjus parūpino 
savo lėšomis šie asmenys: Antanas 
Adomėnas — $50, Liet. Kredito 
Kooperatyvas — $15. Round Ro
bin restorano savininkai Spreinai- 
čiai — $15.

Ši Sporto Šventė buvo suorgani
zuota ir koordinuojama J. Venc
kaus, kuris yra L. A. Lietuvių 
Bendruomenės valdyboje ir rūpinasi 
jaunimo reikalais. (J. P-aitė)

Lietuvių Kredito Unijos III-sis 
ketvirtis

Lietuvių Kredito Unija (Tauti
niuose Namuose) Los Angeles, 3356 
Glendale Blvd, trečiojo ketvirčio 
pabaigoje (rugsėjo 30 d.) turėjo in
dėlių (šėrų) 332,000 dol., reservų 
fonde (unijos savi pinigai) 33,000 
dol. Išduotų įvairių rūšių paskolų 
balansas siekė 292,000 dol. Trum
palaikėse investacijose buvo 70,000 
dol. ir likusieji pinigai laikomi ban
ke einamojoj sąskaitoj. Unija turėjo 
476 narius. Dalininkai indėlininkai 
gali gauti nemokamą gyvybės drau
dimą iki 2000 dol., o skolininkai 
iki 10,000 dol. Unija kasmet įsta
tymo ribose paremia lietuviškus 
reikalus, ypač lituanistinį švietimą.

Nuo spalio 1 d. unijos teisiniu 
patarėju pakviestas advokatas Char
les Kairys.

įĄatMe
Samdomi valdybos nariai

“JAV Lietuvių Bendruomenės 
nariai Algimanto S. Gečio nerinko 
visuomeniniams reikalams tvarkyti. 
Naujai išrinktas L. B. pirmininkas 
Gečį toms pareigoms pasamdė. 
Kad Gečiui būtų lengviau JAV LB 
reikalus tvarkyti, jį pakėlė į vice
pirmininkus. Vicepirmininkais pa
prastai esti organizacijos rinkti at
stovai, bet tai mūsų tarpe tai ne
būtų toks didelis nusikaltimas, kai 
žinome, kad rinktų atstovų užsimo
tam darbui nebėra. Daug aršiau, 
kai samdytas tarnautojas bando 
priešintis paties pirmininko nusta
tytoms darbo taisyklėms ir posė
džiuose organizuoja opoziciją. Pir
mininkas tokį “samdytą “vicepir
mininką” labai lengvai galėtų at
leis, bet jis, matyt, pasirinko kitokį 
kelią.” (“Naujienos”, — Su melu 
įlysi, bet neišlysi”, Aug. 29, 1972).

JAV LB centro valdyba ALT-o 
ir VLIK-o politinei veiklai konku
ruojant, be A. Gečo dar samdo L. 
Valiuką, kuris yra LB inf. vedėjas.

Mes renkam Bendruomenės kul
tūriniams reikalams pinigus, o cent
ro valdyba tuos pinigus išleidžia 
samdymui asmenų politiniams vei
kimams, ką iki šiol atlieka ALT-a 
ir VLIK-as.

Liet. Vyčių kuopa prisirašė prie 
JAV Liet. Bendruomenės

1972 m. birželio mėn. 11 d. Liet. 
Vyčių centro valdybos posėdyje bu
vo nutarta prirašyti visas Amerikos 
veikiančias kuopas — jų yra 40 — 
prie JAV Liet. Bend, ir sumokėjo 
įstojamojo moksčio $200.

Liet. Vyčių centro valdybą (iki 
met. suvažiavimo rugs. 26-27 d.\ 
sudarė: pirm. J. Stukas (Bend, ta
rybos narys), dvasios vadas kun. A. 
Kontautas, vicepirm. dr. P. Bizan- 
kauskas, A. Ozalis, L. Švelnis, sek. 
S. Boroskas, ižd. S. Sankal.

Įdomu, kaip kuopų valdybos re
aguos į šį centro valdybos nutari
mą. Jų nebuvo visai atsiklausta, ar 
nori stoti į Bend., ar ne.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS 
Lithuanian Melodies

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 11:30 — 12:00 

Radijo klubo pirm. Stasė Pautie- 
nienė; ižd. Juozas Mitkus, 3375 
Bennett Dr., Hollywood, Calif. 
90068; Tel. 1851-5703; programos 
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas Ja- 
siukonis, vyt. red. Stasė Pautienie- 
nė, 841 Stanford St., Santa Moni
ca, Calif. 90403; Tel. 828-3779. 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★* * ft "ft-**”
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai
CHARLES GINTAUTAS KAIRYS

Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Bouleva d 
Bevery Hill, Calif. 90212 

Telefonas 659-5757

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

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

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance 

3506 Garden Av., L. A. Calif. 90039
Telef. 660-4086

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403

Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobili y 

taisymas ir dažymas.

Alinės-užeigos
JIMS PLAY PEN 

lenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy. 
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR
Pete & Zelma Stamskis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY “Jr.”
Cocktails — Pools — Piano

Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.

Telef.: MA 5-8373

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. 90S06 
Phone 433-9060 

Lithuanians are welcome.

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4366 Sunset Blvd.. Hollywood 29

NO 1-2919 Res. prone TH 2-5344

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorize.! Repiez.ef tative
Aleksas Dieninis

19 15 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291

rnoue LX 6 4Ž46

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

•’Flade of Hollywood” 
bo/* Hol!>wood Blvd., 

wbou, C a. if. 90028
HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARV1KS, D. D. S.

Member L. A. County Dental S'ly
3410 Wilshire Blvd.,

Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes;

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by e po’’ meat

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027

Telef. 660-1205

Gydytojai
GEORGE Z. BRINKIS, M.D. 

General Surgery
10738 Riverside Drive

North Hollywood, CA 91602 
įstaigom telef. 763-1414 arba 984-2570 

Namų telef. 877-3633

Aintr. ir ketv. nuo 2 v. p.p iki 6 v.v.
Alba: 1.18 E. Glenoaks Blvd.

Glendale, CA 91202 
Telef. 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos telef. 826-3090 
Namų telefonas 820-2867 

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calit. 90405 

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

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

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

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

c/o West Coast Pathology Asso.

450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108 

Telef. (415) 668-6227

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066

Phone: 395-6142 Res. 664-8953

Investavimas
STASYS J. PALTUS

Akcijos (Stocks), Paskolų Lakštai 
(Bonds), Bendrieji Fondai (Mutual 
Funds), Gyvybės ir Nedarbingumo 

D. audimas (Insurance) 
MAUNEY COMPANY 

3208 W. Magnolia Blvd.
Burbank, Calif. 91505

Telef.: 843-4311; 849-4584; 984-0008 
Buto: 662-0244.

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL 

A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd., 

Scnta Mcnica, Calif. 90403
Bus. 828-9914

MOTEL RlTA & DATE SHOP 
Stasys ir SiuSė Da.nuliai, &a.

f 2-0.3 H g n way 99. 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker
Kurortines nuosavybės ir žemės

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

Telef. 826-1570

ALBINAS MARKEVIČIUS
k • , -» . . t i /1 u r i

F OGU E &, MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd., 

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

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
R. E. Broker

R. QUE & MARK CO. REALTORS
3002 Santa Monica Boulevard 

Santa Monllca, Calif. 90404
Office Residence
828-7525 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CJif. 90029»

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA 
c/o intercontinental h. E.

Tel. (213) 399-4766 (Santa Monica)
Pirkite žemę Palmdale, ku. (eng .<• 
mas didžiausias pasaulv aerouo.- 

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

TV taisymo*
FRANK’S TELEVISION

Frank Keršis,
TV, Radio Sale k He. ai.

5239 Hollywoc d B vd.
Hollywood, Calif. 90027

ii U D-.S.loO

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90250 

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

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Sav. Jonas ir Ona Žukai

Telef.: 244-4567, vakare 675-0976.

Valgyklos

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 
IR BARAS 

Vedėja Adelė Satnerienė
4 415 Santa Monica Blvd., L. A. 

Telefonais 664-9712
Veikia tik šeštadieniais ir sekmad 

nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Kitomis dienomis patarnaujama 

pagal susitarimų.

THE ROUND ROBIN
Restaurant

Juozas ir Aldcna Spreinaitis, sav 
615 South Brand Blvd. 

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

BRONĖ SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker) 

patarnauja lietuviams perkantiems 
ir parduodantiems namus, žemės 
Mm rus ir apartamentus.

Dėl informacijų teraukitės tele
fonu 654-2910 arba namų teP 
fonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

J / / J J / J

Jei dar nesate atsilyginę 
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 

padarykite tai tuojau: 
siųskite $3 prenumeratos mokesti, 

•+364 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029
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oetuviy parengimų * * " 
KALENDORIUS

SPALIO MSN. —
14 d. — Biruitiečių Rudens Balius, 

šv. Kazimiero par. salėj.
22 d. — Metinis šv. Kazimiero par. 

bazaras (ikieme ir salėje).
28 d. — Liet. Radiją Klubo rudens 

balius šv. Kazimiero par. salėj.
LAPKRIČIO MĖN.

4 d. — Liet. Kando dešimtmečio ju
biliejinis Balius, Machinist salėj, 
728 Kimia Ave., Long Beach.

18 cl. — Balto Rudens Balius, šv. 
Kazimiero par. salėj.

GRUODŽIO MĖN.
3 d. — Prano Lemberbo 5 metų 

mirties .sukakties minėjimas-kon- 
centas .Santa Monica, Womens’ 
Club salėj.

TRUMPAI
— Kun. Jonas Šulcas, vadovavęs 

Brazilijos jaunimo grupei, atvyku
siai į II PLJ Konkresą, dabar ke
liauja per Amerikos lietuvių kolo
nijas, keldamas stipendijų fondą 
gabiam Brazilijos lietuvių jaunimui.

Kun. J. Šulcas porai savaičių bu
vo sustojęs ir Los Angeles mieste. 
Rugsėjo 24 d. jis Šv. Kazimiero 
parapijos salėj kalbėjo apie Brazili
jos lietuvių gyvenimą.

Kun. J. Šulcas aplankė ir LAV 
apie savo kelionės po Š. Ameriką 
bei LD leidyklą ir painformavo 
tikslus.

Brazilijoj dabar misijas veda 5 
saleziečiai ir 5 jėzuitai vienuoliai. 
(Jis yra pasiųstas saleziečių). Brazi
lijoj gyvena apie 40,000 lietuvių, 
kurie yra nutolę nuo religijos ir 
gana nutautę.
Birutė Dabšienė koncertuoja
Šį rudeni mūsų solistė Birutė Dab

šienė su savo koncertiniais pasiro
dymais buvo labai užimta.

Spalio mėn. 1 d. ji dainavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Lietuvių 
Dienoje Marshall mokyklos salėj.

Spalio 7 d. buvo pakviesta dai
nuoti Pasaulio Lietuvių inžinierių 
sąjungos suvažiavimo koncerte, 
Washington, D. C.

Spalio 8 d. dainavo Bostone, 
“Laisvės Varpo” radijos valandos 
metiniame parengime.

Prašoma atsiimti laimėtą pęaveikslą
—Bend, koncerto proga dail. J. 

Leškienės dovanotą paveiksą laimė
jo 96405, bet traukimo metu nie
kas neatsiliepė. Prašome dėl to lai
mėto paveikslo atsiėmimo patele
fonuoti Vakarų Apygardos pirm. J. 
Čingai 826-1570.

Madų paroda

Santa Monica Bendruomenės 
apylinkė š. m. lapkr. 12 d. Wo
men’s Club salėj rengia Madų pa
rodą. Madų kūrėja S. Koronkevi- 
čienė sutiko koordinuoti šią paro
dą. L. Zaikienė vadovaus parengi
mui.

Vestuvės
Rugsėjo 30 d. Liucija Zaikytė 

ištekėjo už John Hnatio. Sutuoktu
vės įvyko Šv. Monicos katalikų 
bažnyčioje. Šv. Mišių metu grojo 
komp. B. Budriūnas ir solo giedojo 
jaunosios motina L. Zaikienė.

Vestuvinės vaišės įvyko tuoj po 
ceremonijų Rūtos ir Bill Finestonų 
rezidencijoje, Pacific Palisades, Ca
lif.

Linkime jauniesiems daug lai
mės.

KRIKŠTAI
— Rimas ir Ona Bikulčiai, Cice

ro, III., susilaukė pirmagimio sū
naus, kuris pakrikštytas Rimanto 
Jono vardais.

Onutės Orlovaitės - Bikulčienės 
vestuvės įvyko prieš metus Los An
geles mieste, Šv. Kazimiero para- 
pjioje, iŠ kur ji nusikėlė į Cicero.

MIRTYS
— Rugsėjo 24 d. mirė mūsų ži

nomas visuomenės veikėjas kapt. 
Kostas Liaudanskas. Iš Šv. Kazi
miero bažnyčios jis buvo palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse, Culver City, 
Calif. Bažnyčioje pamokslą pasakė 
prel. J. Kučingis, o prie kapo dau
gelis liet, organizacijų, kurioms ve
lionis priklausė ir nuoširdžiai dirbo, 
pirmininkai arba jų atstovai tarė 
atsisveikinimo žodį: A. Mironas, 
Karininkų Ramovės; J. Činga, 
Bend. Vakarų Apygardos; K. Priš- 
mantas, L. A. Bend. Apylinkės; A. 
Mažeika, Tautinės S-gos; T. Micke
vičienė, Birutiečių; H. Paškevičius, 
S. M. Klubo; V. Pažiūra, Balfo; 
V. Čekanauskas, ALT-os vardu.

Iš kapinių visi buvo pakviesti į 
Round Rabin restoraną užkand- 
džiams.

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai, dukrai Elenai ir žentui Pranui 
Skirmantams.

Kostas Liaudanskas buvo gimęs 
1889 m. vasario 21 d. Babtų vals., 
Kauno apskr. 1909 jis Vitebske 
baigė Tifliso gimnaziją, o 1916 m. 
baigė Tifliso karo mokyklą. 1924 
m. Lietuvoje baigė Aukštuosius ka
rininku kursus. Lietuvos kariuome
nėje buvo užsitarnavęs majoro Ipsn.

Lietuvą rusams okupavus, jis pa
sitraukė į Vakarus. 1949 m išvyko 
į JAV-bes, o nuo 1955 m. pasto
viai apsigyveno Los Angeles, Calif.

— Adomas D. Yasalskis, Ingle
wood, Calif, mirė š. m. rugsėjo 17. 
Jis buvo 88 metų amžiaus. Palaido
tas Kalvarijos kapuose.

SELLING CLEM’S POLISH DELI
Established Business 

. of Home Made Polish Sausage, 
Pastry, imported Grocery, 

Beer and Wine 
also Meat.

Call
759-5058 8 A.M. to 6 P.M

3002 W. Florence Ave.. L. A.
California 90043

SVEClAI
— Seselė Margarita (Bareikaitė), 

Immaculate Conception vienuolyno 
viršininkė Putname, rugsėjo mėn. 
dalyvavo visų kongregacijų virši
ninkių suvažiavime Seattle, Wash.,

Grįždama ji sustojo Los Angeles, 
čia susitiko su daugeliu pažįstamų 
iš Toronto ir iš Atlanto pakraščio, 
aplankė LAV leidyklą ir domėjosi 
mūsų spaudos darbu. Nekalto Pra
sidėjimo seselės Putname, be vie- 
nulyno, turi spaustuvę, priglaudą 
ir mokyklą.

JAV ir Kanadoje yra apie 50 
Nekalto Prasidėjimo lietuvaičių se
selių.

SERGA — SVEIKSTA

— St. Žymantas po sunkių ope
racijų Šv. Juozapo ligoninėje, Bur- 
banke, jau grįžo namo ir sveiksta.

— Adomas Beksza, išgulėjęs il
gesnį laiką Cerritos Gardens ligo
ninėje, Long Beach, dabar gydosi 
namuose.

— Alfonsui Telyčėnui, priežiū
roje dr. Z. Brinkio, Šv. Juozapo 
ligoninėje, padaryta visokeriopi ty
rimai. Nutarta dar nedaryti opera
cijos, o gydyti vaistais.

Visiems ligoniams linkime kuo 
greičiausiai pasveikti ir vėl įsijung
ti į lietuviškąją veiklą.

—• Julijai Budvilaitienei, seseriai 
Stellos Batkus, ištiko kraujo išsi
liejimas į smegenis ir ji gydosi Tri- 
City ligoninėje, Vista, Calif. Julija 
ir Emilijus Budvilaičiai, pardavę 
degtinės krautuvę Burbank, Calif., 
tik nusikėlė gyventi į Vistą, Calif.

Gyva Jaunimo Ansamblio veikla

Jaunimo Ansamblis šių darbo 
metų sezoną pradėjo rugsėjo mėn. 
23 d. Šv. Kazimiero parap. salėj 
smagiu pasilinksminimo vakaru, į 
kurį susirinko apie 100 jaunimo. 
Dalyvavo keletas ir vyresniosios 
grupės bei Santa Monikos jaunimo. 
Vaišėmis pasirūpino tėveliai, o mu
zika — patys šokėjai. Kol jaunimas 
pasilinksmino, vadovė ir tėvai turė
jo pasitarimą. Nutarta šiais metais 
repeticijų metu sustiprinti priežiūrą, 
tad visi tėvai iš eilės įsipareigojo 
dežuruoti kieme ir salėje.

Darbo planas leka tas pats, kaip 
ir kasmet: surengti tradicinį vakarą- 
blynų balių ir Jaunimo šventę, kuri 
Šiais metais įvyks birželio 9-10 d.

L. D. K. BIRUTĖS DRAUGIJA 
maloniai kviečia į

TRADICINĮ RUDENS BALIŲ,
kuris įvyks 1972 m. spalių mėn. 14 d. 7 vai. 30 min. vakaro

Šv. Kazimiero parapijos salėj, 3855 Evans St., Los Angeles, Calif.
Trumpa, bet Įdomi programa.

Dainuos A. Pavasaris, akomponuos R. Apeikytė. 
Solo šoks Ramona Alseikaitė.

j

Veiks lietuviškas bufetas, baras ir loterija. Šokiams gros Latvala orkestras.
Įėjimas (su vaišėmis) asmeniui $6.00; pensininkams ir studentams $5.00.

Dėl rezervacijų kreiptis telef. pas: T. Mickevičienę — 661-9492 ir 
Radvenienę — 384-7646 tarp 5 ir 9 vai. vakaro.
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organizacijoms ir, jų kviečiamas, 
atlieka programas. Taip jau šį mė
nesį jis pasirodė Santa Monikos L. 
klubo baliuje su stilizuotu šokiu 
ir dainomis. Su panašia programa 
ateis į talką Liet. Radijo valandėlės 
vakarui-baliui spalio 28 d. Be to, 
jis reprezentuoja lietuvius ir svetim
taučiams. Spalio 1 d. pasirodė 
Richfield Plaza didžiuliam visų tau
tų festivalyje ir spalio 12 d. ten pat 
— visos dienos lietuvių programoje. 
Gi spalio mėn. 6 d. mergaičių gru
pė pasirodė Ambassador viešbutyje 
Respublikonų surengtoje preziden
tinėj kampanijoj. Grupė padainavo 
porą dainų ir pašoko “Vainikų šo
kį”. Akomponavo muz. G. Gudaus
kienės paruoštos mergaitės: D. Gu- 
dauskaitė ir R. Pakalniškytė. Ka
dangi šokėjai dabar jau moka daug 
tautinių šokiu, tai tokio plataus 
masto pasirodymai yra pilnai įma
nomi.

Bet didžiausią malonumą jauni
mas turėjo spalio 8 d. išvykoje į 
kalnus. Tą progą sudarė p. p. Ema 
ir Vincas Dovydaičiai, pakvietę vi
są ansamblį į savo vilą vienai die
nai “pasipramogauti”. Ten įvyko 
bendra repeticija ir vaišės. Dalyva
vo “pulkas” jaunimo ir tėvų. Gaila, 
kad ne visi pasinaudojo šiais malo
numais, o juk tai buvo reta proga.

Dienos programą pravedė vado
vės O. Razutienė, D. Razutytė ir 
I. Šepetytė akordeonu pagrojo A. 
Pavasaris.

Už šitos iškylos malonumus esa
me dėkingi E. ir V. Dovydaičiams. 
dabar Jaunimo Ansamblis pradės 
repetuoti (ne taip dažnai, kaip per
nai) ir ruošis kitiems pasirodymams.

O. R.

Lietuviškas maistas Round Rabin 
valgykloje

Nuo birželio mėn. Round Rabin 
valgykloje pradėjo dirbti Violeta 
Dudorienė, kuri ten pagamina ir 
lietuviško maisto. Valgyklos ir 
“Cocktail lounge” savininkai yra 
Aldona ir Juozas Spreinaičiai, vi
suomet maloniai nusiteikę patar
nauti lietuviams — grupėmis ir pa
vieniai.

Valgykla šeštadieniais neveikia; 
baras veikia visas dienas.
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