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BREŽNEVO SUTIKIMAS KALIFORNIJOJE
L. Brežnevo, sovietų komunistei
partijos šulo atsilankymo proga JAV-se Los Angeles Pavergttį Tautų
Komiteto pastangomis buvo suor
ganizuotos demonstracijos McAr
thur parke prie vengrų pabėgėtų
pastatyto 1957 m. sukilime žuvu
sioms paminklo.
Įvairiaspalviai plakatai su anti-sovietiniais šūkiais bei reikalavimais
Birželio mėn.
1973 metai
Nr. 6 grąžinti pavergtoms tautoms laisvę
— atrodė gana efektingai.
Paminklo papėdėje vyko visos
oficialios ceremonijos.
PavergtLį
Tautii Komiteto kapelionas J. PoLIŪDNŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
pelka (čekas) sukalbėjo invokaciją;
toliau Pavergtų Tautų K-to pirmi
ninkas, kuris yra labai geras kalbė
Liūdnųjįį birželio Įvykių minėji
Kongrcmano kaiba susirinkusiųjų tojas, trumpai nušvietė susirinku
mas, surengtas Pabaltijo Komiteto, buvo šiltai priimta.
siems šių demonstracijų tikslą. Per
susidedančio iš: inž. V. Čekanaus
ruporą girdėjosi patriotinės ameriko, latvės — dr. M. Blakis ir esto
Meninėje dalyje pirmučiausiai kiečiii dainos. Toliau to komiteto
— dr. B. Auksman, praėjo įspūdin pasirodė estai su dainininku; po to
sekretorė G. Van-Horn perskaitė
gai, beveik pilnoje Šv. Kazimiero lavių smuikininkas išpildė keletą
ta proga parengtą rezoliucią, kuri
parapijos salėje.
kūrinių. Solistė Janina Čekanau.s- buvo nusiųsta įtakingiems ameri
kienė padainavo iš A. Kačanausko kiečiams ir net pačiam prezidentui
Bažnyčioje šios skaudžios sukak
ir B. Budriūno kompozicijos; jai R. Nixon į San Clemente. Po to
ties proga svečias kunigas F. Guakomponavo pianistė Raimonda tautybių reprezentantai kalbėjo per
reckas pasakė labai išsamų ir pa
Apeikytė. Ypatingai gražiai suskam mikrofoną, pabrėždami savo atsto
triotinį pamokslą; tokie pamokslai
bėjo arija iš operos “Mignon”. Pub vaujama tautą. Lietuvių vardu kal
iš sakyklos, kur be Dievo meilės
lika solistę priėmė su ilgais ploji bėjo ALT-bos L. A. sk. pirm. A.
yra puoselėjama ir Tėvynės meilė,
Sk irius.
turi didelės įtakos tremtinių dvasi mais.
Pabaigoje minėjimo buvo sugie
nei stiprybei palaikyti ir padeda
Minia (apie 350) stovinėjo apie
dota
visli
trijų
Pabaltijo
valstybių
jiems tame sunkiame tremties kely
paminklą su degančiomis žvakėmis,
himnai, (vm)
je nepalūžti.
o latvių jaunuoliai uždegė atneštą
3
juodą karstą su kyšančiomis iš jo
Salėje minėjimą atidarė inž. V.
rankomis (iš kartono). Karstas bu
Čekanauskas: įnešamos vėliavos ir
solistė Janina Čekanauskienė sugie
da JAV-bių Himną; Šv. Kazimiero
parapijos k ebonas pre!. Jonas Ku
čingis sukalba graudžią invokac'ją.
Vėliau susirinkusius pasveikino latvlį konsulas L. Anderson. Po jo
sveikinimo sekė ugninga Pavergtų
Tautų Komiteto pirmininko M.
Van-Horn kalba, kuris ragino visus
pavergtų tautų tremtinius visomis
išgalėmis kovoti prieš baisųjį lais
vojo pasaulio priešą — komunistinį
sovietų imperializmą, pabrėždamas,
kad Pabaltijo tautų sudėtos kruvi
nos aukos ant laisvės aukuro tikrai
nenueis veltui: jos kelsis su visom
pavergtom tautom ir vėl laisvam ir
nepriklausomam gyvenimui... Klau
sytojai M. Van-Horn (čekas tremti
nys) kalbą kelius kartus plojimais
pertraukė.

vo pridėtas smalos ir fejerverkų, ir
uždegtas darė didelį triukšmą, kas
jaunuolių paaiškinimu reiškė geleži
nės uždangos susprogdinimą bei iš
pavergėjo išsilaisvinimą. Čia pat
suliepsnojo .'ir ukrainiečių atnešta
raudona vėliava bei didžiulis Brež
nevo paveikslas. Oficialioji dalis bei
kitos “išdaigos” buvo filmuojamos
4-to ir 7-to TV kanalii ir tą patį
vakarą jau rodomos per televiziją.
Tolimesnės demonstracijos vyko

Kongresmanas Glenn Anderson Bir

želio Įvykiu minėjime.

F. L. Kanto

Po to programos vedėjas V. Če
kanauskas pristatė susirinkusiems
į minėjimą atsilankiusį generolą S.
Raštikį su Ponia.

Toliau sekė pagrindinė kongresmano G. M. Anderson kalba, ku
rioje jis dėstė savo mintis ir palietė
tarptautinę padėtį su tam tikrais
ryškesniais išvedžiojimais, pabrėž
damas, kad JAV-bės tebelaiko Pa
baltijo valstybių inkorporavimą į
Sovietų Sąjungą neteisėtu. Prelegen
tas priduoda didelės reikšmės visai
tremtinių antikomunistinei veiklai
JAV-se.

Po Žiauriųjų Birželio įvykių minėjime 1973 m. birželio 17 d. šv. Kazimiero
parapijos salėj. — Lš dešinės: Pabaltijo Tautų Komiteto pirm. V. čekakanauskas, ALT pirm. A. Skirius, Latvijos konsulas L. E. Anderson, A.
Devenienė, prel. J. Kučingis, B. Nurmsen, Estų dr-jos pirm. dr. E. Auksmann, kongresmanas Glenn W. Anderson, Pavergtų Tautų k-to pirm. Van
t- orn, R. Apeikytė, Latvių dr-jos pirm. dr. Blakis, ALT sekr. V. Mažei
kienė, sol. J. Čekanauskienė, J. Žukas, A. Telyčėnas ir latvių, estų orga
nizacijų atstovai.
Foto L. Kanto
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LIETUVIŲ SALES REIKALU

Pardavus Lietuvių Bendruomenės Centro Korporacijos salę ir
apartmėntus, gauta visokių pasiūlymų, kur gautus pinigus inves
tuoti. Labiausiai visus nustebino Šv, Kazimiero parapijos klebono
prel. J. Kučingio pageidavimas, kad visi pinigai būtų jam atiduoti ir
jis vietoj esamos senos salės pastatydins naują salę. Tai gražus noras
dar amerikiečiams paaukoti mūsų korporacijos pinigus. Visi žinome,
kad salė bus mūsų žinioje tik ribotą laiką, gal 20 - 30 metų. O kas
tada? Tada arkivyskupas visą turtą perleis meksikiečiams arba juo
džiams, kaip dabar padarė su Šv. Petro ir Povilo parapijos turtu
Roselando kolonijoje, Chicagoje. Puikiausia, lietuviško stiliaus baž
nyčia, milijono dolerių vertės, atiteko svetimtaučiams. Užteks tokių
paminklų statyti juodukams. Pastatydinkime lietuvių centrus, sales,
prekybos vietoves, kurias visą laiką galės lietuviai valdyti ir pavel
dėti. Mūsų kolonijoje auga daug jaunimo, kurie gyvens ilgiau negu
20 metų. Jiems visą laiką reikės vietos susiėjimams, praktikai, posė
džiams, susirinkimams, pasilinksminimams.
Mums jau dabar reikia vietos lietuviškam knygynui ir archyvui.
Yra daug grynai lietuviškų reikalų, ne parapijinių. Juk, pagaliau, ne
visi lietuviai priklauso tikinčiųjų parapijai, kur dėtis jiems?
Džiaugiamės, kad Lietuvių Centro korporacijos akcininkų susirin
kimas, įvykęs š. m. liepos 1 d., nutarė nelikviduoti korporacijos, bet
ieškoti naujos vietos pastatyti naujus lietuvių namus, kur būtų ir
salė ir kitos reikalingos lietuviškajai veiklai patalpos.
PUIKUS LOS ANGELES “EXAMINER” VEDAMASIS
Šia metų birželio 19 d. “Herald-Examiner” dienraščio vedamasis
(Editorial) “Mr. Brezhnev, Free the Baltics” paskirtas Birželio liūd
nųjų įvykių sukakčiai paminėti.
Jame sakoma, kad, kai Brezhnev lankėsi pas JAV prezidentą, tuo
metu Pabaltijo tautos minėjo1 liūdną 33 metų okupacijos sukaktį. To
liau “H.-E.” redaktorius visą straipsnį skiria apie Lietuvą ir lietuvių
kovas dėl nepriklausomybės. Jis pamini, kad Lietuva paminėjo 55
metų respublikos atstatymo ir 721 metų sukaktį nuo Lietuvos vals
tybės įsteigimo.
Autorius prisimena ir Simo Kudirkos žodžius jo teismo metu:
(Cituojame angliškai) “I have nothing to add to what I have
already said, only one wish, more specifically, a resuest to the su
preme court and the government of the Soviet Union. I ask you
grant my homeland, Lithuania, independence/'
Pabaigoje redaktorius primena JAV kongreso priimtą 416 rezoliu
ciją ir prašo prez. R. Nixona, kad jis tai primintų Brežnevui.
(“H.-E.” vyr. red. yra Donald Goodenov, leidėjas — George R.
Hearst. Adresas: 1111 So. Broadway, Los Angeles, CA 90015).
G

sekančią dieną (šeštadienį, birželio
23 d.) San Clemente miestelyje,
apie 70 mylių nuo Los Angeles, kur
tą dieną L. Brežnevas buvo prezi
dento R. Nixono svečias Vakari
niuose Baltuose Rūmuose, kurie
Los Angeles Pavergtų Tautų sa
randasi apie pusantros mylios nuo vaitės paradas įvyks š. m. liepos
miestelio. Tuo laiku tas gražusis mėn 14 d., šeštadienį, 11 vai. 30
gėlėse paskendęs miestelis buvo pil min. iš ryto McArthur parke prie
nas turistų. Kai demonstrantų eise vengrų laisvės paminklo.
na, apie 100, grupavosi ir ruošėsi
Visos organizacijos kviečiamos
žygiuoti Baltųjų Rūmų linkme, tai
dalyvauti su vėliavomis, moterys ir
slaptosios policijos agentai zujo ap mergaitės — tautiniais drabužiais.
linkui, taip pat neatsiliko ir unifor Pageidaujama taip pat atsinešti ir
muota policija. Tačiau eisenos ne įvairiausių plakatų, reikalaujančių
kas nekliudė: turistai fotografavo laisvės pavergtoms tautoms, kurias
plakatus, kurių veiduose matėsi di nori sunaikinti sovietinis imperia
delio pritarimo ženklai. Visa eisena, lizmas.
kuri žygiavo apie pusę mylios nusi
Pagrindiniais kalbėtojais
bus
sukime į prezidentūrą, buvo polici kongreso atstovas John Ruosselot ir
jos sustabdyta. Los Angeles 7-tos naujas Los Angeles meras Tom
stoties TV kameros visą eiseną fo Bradley.
tografavo, viskas vyko labai tvar
Los Angeles bei apylinkių lietu
kingai. Tą patį vakarą demonstra viai prašomi gausiai dalyvauti ir
cija buvo rodoma per televiziją.
tuo skelbti laisvajam pasauliui, kad
San Clemente miestelyje gyveną mes pasiryžę ir toliau ginti savo
p. p. Dovydaičiai, kurie ten yra ka Pavergtos Tėvynės Lietuvos teises.
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GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi inkimą, 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.
•**¥**¥*****4***44***4‘**44-*4****>***+44‘***>^4+4-^>^

ROQUE and MARK C0., INC.
REALTORS ★ INSURANCE * INCOME TAX * NOTARY PUBLI'.
3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS
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rališkai įsikūrę, ir kurie dalyvavo
demonstracijoje, pakvietė lietuvių
grupę pas save priešpiečiams, kur
buvo pailsėta po eisenos šeimininkų
malonioje viešnagėje.

ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKON

ROUND ROBIN Restoranas

•

C>17 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204
Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3004 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkas

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
89^4 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

ROMANTIŠKAS BEI KOMIŠKAS "MENO ŠIUPINYS
Los Angeles Dramos Sambūris
sugalvoja vis ką nors naujo ir ne
matyto ir, kartą užsibrėžęs, išpildo
su karštu entuziazmu. Gal dėl to
jų parengimai sutraukia pilną salę
žmonių.
Ir šių metų birželio antrosios va
karą prigužėjo senimo ir jaunimo,
nusiteikę grožėtis, gal pasijuokti,
gal atsigaivinti.
Meno šiupinys — sąvoka ir pre- '
tenzinga, ir išsilenkianti didesnės
atsakomybės. Galėjai laukti meniš
kos vaidybos, literatūriškų tekstų,
meninio dainavimo, gražios muzi
kos, dailių dekoracijų; ir turėjai ne
pykti, jei visko būtų ir labai po
mažai, bet gerokai pasūdyta komiš
kom situacijom arba romantika,
kadangi tai — tik įvairybių šiupinys.
Programa pradėta Bern. Braz
džionio rimtu <£Triptiku”, eilėraš
čiais apie žmogų, meilę ir laimę,
kuriuos deklamavo moterys, raudo
nom sukniom ir juodais vualiais
prisidengusios veidus (intriguojan
tis vaizdas!); ir užbaigta “Sutuok
tuvių valsu”, kurį padainavo “Iš
laisvintų moterų” grupė, su šauniu
lengvosios dainos solistu H. Paške
vičium, mokančiu naudotis mikro
fonu, akomponuojant O. Barauskie
nei.
Visas “šiupinys” buvo perpildytas
dainomis, gyvenimiškų apybraižų ir
komiškų vaizdelių (lyg absurdinio
teatro skeveldrų), deklamacijų, iš
traukos iš komedijos “Sidabrinė
diena” (A. Kairio), vėl dainų ir
vėl dainų.
Visa vakaro programa buvo ne
tiek komiškumo ar satyros druska
pasūdyta, kiek romantiškai pasaldy
ta (dainų, judesių, aprangos, ap
švietimo). Dainos buvo gerokai
nostalgiškos; ir visą programą drįs-į

čiau pavadinti romantiškai nostal
gine.
Šiupiny kažkaip pradingsta at
skiri gabalėliai; lieka* tik bendras
vaizdas ir bendra nuotaika. “Pra
dingsta” ir atskiri išpildytojai, lieka
daugiau grupės pajėgumo vaizdas.
Iš individualių atlikėjų ryšiausi liko:
pati “šiupinio” maišytoja, kūrėja ir
režisierė Dalila Mackialienė, solis
tas H. Paškevičius ir programos moderatorė Karilė Baltrušaitytė; jeigu
ji ir iš silpnoko P. Babicko eilėraš
čio “Jaunuoliui” išdeklamavo pa
gaunantį dalyką, matyti, kad gabi,
įsijaučianti ir savitos folrmos interpretatorė,
Visada smagu klausytis vyrų
kvarteto, kurį sudaro A. Polikaitis,
H. Paškevičius, B. Seliukas ir E.
Jarašiūnas — gražūs ir susiderinę
balsai.
Per vakarienę, po programos,
“nutarta”, kad geriausias vaidybininkas buvo J. Bičkus (kuris neiš
tarė nė žodžio, išnešė daug kalbų
sukėlusią dėžę...). J. Janušauskas —
natūralus; A. Giedraitis, M. Prišmantas, J. Raibys, V. Šulaitis —
parodė gražių vaidybinių pastangų.
Viso “šiupinio” ryškiausias (ypač
dainomis) “patiekalas’7 ir patiekėjas
buvo “išlaisvintų moterų” grupė:
D. Mackialienė, J. Čekanauskienė,
O. Deveikienė, N. Dobrovolskienė,
Z. Čėsnaitė-Hardvvick, R. Urbanienė, L. Zaikienė.
Mačiau, kaip juokės dešimtme
tis pirmoje eilėje, kaip atsidėjusios
klausėsi dvi jaunos mergaitės, girdė
jau, kaip nuoširdžiai plojo vyresnių
jų publika. Ir padariau išvada.:
tai buvo taikli, gera pasilinksmi
nimo programa; gal geresnė už ne
mažai panašaus pobūdžio programų televizijoje. . Režisierė- Dalila

ALT-bos pranešimai dėl areštų
Helsinkyje

Dr. Jonas Genys, ALT atstovas
Helsinkyje, Europos Saugumo kon
ferencijoje, liepos 5 d. telefonu iš
Helsinkio piranešė dr. K. Bobeliui,
ALT pirmininkui, kad tą rytą dr.
J. K. Valiūnas, lietuvių delegacijos
pirmininkas, Didis Grava, latvių
delegacijos pirm., ir Ilmar Pleer,
•'tu de!e?ac:jos pirm., buvo Suomi
jos policijos suimti savo viešbučiuo
se.
Dalyvaudami Europos Saugumo
Konferencijoje tie pirmininkai pri
siartino prie Sovietų Gromyko iir
paklausė, -kodėl Pabaltijo valstybės
r- r’ali atgauti nepriklausomybės.
Gromyko atsakė, kad tos valstybės
nenori tos nepriklausomybės ir kad
j'uns nepriklausomybės nereikia.
Pasikalbėjimas vyko liepos 4 d.
Liepos 5 d. iš ryto tie trys pirminin
kai buvo suimti.
Vėliau ALT gavo pranešimą, kad
ir dr. Jonas Genys buvo liepos 5
d. suimtas.
Dr. Kazys Bobelis, ALT pirmi
ninkas, tuoj pat kreipėsi į Valstybės
Departamentą, kongresmanus ir se
natorius, kad darytų savo interven
cijas. Valst. Departamentas ir kong.
Edward Derwinski prižadėjo grei
tai daryti intervencijas šiuo reikalu.
Valst. Departamento Pabaltijo
Valstybių Reikalų direktorius p. E.
Hurwitz liepos 6 d. rytą pranešė dr.
Kaziui Bobeliui, ALT pirm., kad
Valstybės Departamentas gavo ofi
cialią žinią iš Suomijos, kad dr. J.
K. Valiūnas, Uldis Grava, Ilmar
Pleer, ir dr. Jonas Genys buvo pa
leisti liepos 6 d. iš ryto ir sugrąžint
į savo viešbučius: Dr. P. ’ Vileišis
iš kalėjimo nuvežtas tiesiai į aero
dromą išvykti iš Suomijos.
Ponas Hurwitz pareiškė dr. K.
Bobeliui, kad Valst. Departamentas
chr Dūkia iš Suomijos oficialaus
pasiaiškinimo, kodėl tie asmenys
buvo suimti. Anksčiau iš Suomijos
buvo gautas'pranešimas^ kad suėmi
mas įvyko, ^nes tie asmenys-trukdė
taiką ir ramybė konferencijos vieto
je,/klausė klausimus, kurie nebuvo
tingini .(t. y. reikalaujant laisvės
LietuVar'Xatvijai ir Estijai),, ir taip
pat dalino, literatūrą prie viešbučio,
kur. konferencija vyko, kas buvo
prieš Suomijos įstatymus.

L. A. ALT-bos žygiai dėl Helsinkio
areštų
•
Jau po keistos - valandų po areš
tavimo mūsų atstovų Helsinkyje,
Los Angeles . ALT skyriaus valdy
bos nariai, gavo telefoninį praneši
mą apie si liepos 5 d. įvykį.
Valdyba tuoj painformavo Lietu
vos, Estijos Ir Latvijos konsulatus
Birželio 2 d. Los Angeles Dramos Sambūris surengė “Meno šiupinį” šv.
Kazimiero parap. salėj. Programą, be sambūrio narių, atliko dar vyrų
kvartetas ir “Išlaisvintų moterų” grupė. Nuotraukoje programos dalyviai
po koncerto: Iš kairės — K. Baltrušaitytė, H. Paškevičius, O. Barauskienė,
Raisa Urbanienė, A. Polikaitis, N. Dobrivolskienė, J. Janušauskas, Ona
Deveikienė, V. šulaitis, Dalila Mackialienė, rež., Br. Seliukas, J. čekanaus
kienė, M. Prišmantas, Z. česnaitė, A. Giedraitis, J. Raibys, L. Zaikienė ir
E. Jarašiūnas.
Foto L. Kanto
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Mackialienė* su savo “išlaisvintų
moterų” grupe ir kitais talkininkais,
dar kartą įrodė, kad galima pralinksmint ir seną ir jauną, ir kad
galima pasigėrėti r mėgėjų teatro
sąlygose.
Alė Rūta

bei kitus tautybių vadovaujančius
asmenis. Buvo patelefonuota Suo
mijos konsulams Los Angelės ir
San Francisco miestuose. Taip pat
atsiklausta spaudos žinių agentūrų.
Jie dar tos žinios patviirtinimo ne
turėjo.
ALT-bos pirm. A. Skirius pa
siuntė telegramas JAV Ambasadai
Helsinkyje ir JA Valstybės Depar
tamentui, Skandinavijos skyriui, rei
kalaujant šį reikalą ištirti ir rūpin
tis paliuosavimu suimtųjų.
Buvo paruoštas spaudai, radijui
ir televizijai komunikatas apie šį
įvykį ir pristatytas asmeniškai arba
pasiųstas paštu.
Liepos 8 d., sekmadienį, parapi
joje buvo padarytas pranešimas lie
tuvių visuomenei. Kalbėjo A. Ski
rius, A. Devenienė, A. Mažeika ir
S. Pautienienė. Visuomenė labai do
mėjosi žiniomis. Nutarta parašyti
laiškus prezidentui Nixonui, Valst.
sekretoriui Rogers ir Jungtinių Tau
tų Amerikos ambasadoriui. V. Pa
žiūra ir B. Graužinis pasiūlė para
šyti pagyrimo ir padėkos laiškus
Vliko pirm. dr. J. Valiūnui už drą
są ir gerą susiorientavimą.
Amerikos žinių agentūros Helsin
kyje apie tą įvykį nebuvo painfor
muotos, viskas buvo slepiama, ta
čiau vokiečių, švedų ir kt. Europos
laikraščiai aprašė tai pirmuose pus
lapiuose.
Amerikos lietuviai visose kąk>nijose vieningai protestavo ir reikala
vo suimtuosius paleisti.
PADĖKA
Mieli Kalifornijos Lietuviai,
Nuoširdžiai dėkojame Jums už
neužmirštamą kelionę į Los Ange
les. Jūsų Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Vakarų Apygardos pasi
ryžimas ir visų lietuviškų organiza
cijų bei pavienių asmenų koopera
cija, leido mums pasidalinti su Ju
mis lietuviškų tautinių šokių sceni
ne programa. Jūs priėmėte mūsų
vadovus, jaunimą ir Grandinėles
koncertus su entuziazmu ir gera
nuotaika. Visų gstrolių metu Jūsų
m.este mus lydėjo rūpestingumas ir
tvarka.
Ačiū Jums už globojimą jauni
mo, Jūsų gausų atsilankymą kori.;
certuose, audringus aplodismentus,
finansinę paramą ir įdėtas darbo
valandas. Mes Jūsų niekada nepa~,
• v
mirsime.
Dėkinga Grandinėlė
Liudas Sagys

"LietuviŲ Dieni/'
METINIS PIKNIKAS >
šiemet įvyksta rugsėjo 23 d-., Burbanike, Calif., nuolatinėje vietoje^
Piknike, kaip ir ankstesniais me
tais, bus skirstomos burtų keliu do
vanos skaitytojams. Dovanų šiemet
ypatingai gausu: 19 inčių nešioja
mas TV aparatas, dailininko Vikto
ro Vizgirdos paveikslas; daug kny
gų ir plokštelių. Įsigiję iš anksto
bilietus, nesigailėsite.
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IR PO JAUNIMO ŠVENTĖS...
Birželio mėn 10 d. į Glendale
Civic auditoriją susirinko arti 200
jaunimo — didelių ir mažų ir gal
šiek tiek daugiau svečių. Salė erdvi,
gera šokiams, chorui, bet ne taip
gera žiūrovams, kurie jau nuo tre
čios eilės turėjo stieptis, ar net at
sistoti — nėra paaukštinimų. Kas
kita, jei programa galėtų būti išpil
doma scenoj, kuri didelė ir aukš
ta. Deja, perdaug jaunimo. Tačiau
dėl to nenusimename. Svarbu, kad
turime daug jaunimo, o salių galė
sime surasti.
Šioje, 17-toje, Jaunimo Šventėje
dalyvavo visos tirys Jaunimo An
samblio grupės, Santa Monikos
“Banga” ir Šv. Kazimiero parapijos
Lituanistinių mokyklų mokinių da
lis. Gaila, kad dalis mokinių, per
metus mokęsi tautinių šokių ir dai
nų, šventėje nedalyvavo. Tai skriau
da vaikučiams. Jų tėveliai turėtų
pagalvoti: ar verta atimti vaikams
tą džiaugsmą?
Daugumas tėvų tokias šventes
nuoširdžiai remia. Ir šį kartą tėve
liai talkininkavo: prinešė maisto ir
I. 1. Turėjome ir p. Žymantienės
“ttradicinį Napoleoną” ir p. S. Puikūnienės “ponėkų”. Ačiū! Virtuvė
je darbavosi Ona Kantienė, Kaza
kevičienė, Paškauskienė ir J. Žukas
(gėrimai). Kasininkais buvo J.
Žmuidzinienė, ir A. Pavasaris; du
ris saugojo R. Bužėnas. Visi tėve
liai ne tik padėjo, bet ir bilietus iš
pirko. Žinoma, pelno 300 dol. ne
būtume gavę, jei nebūtume turėję
rėmėjų. Štai jie: A. Adomėnas pa
aukojo 50 dol.; po 20 dol. — dr.
J. ir G. Gudauskai, L B. Medžiu
kai, A. V. Markevičiai; po 10 dol.
R. Bureikienė, V. ir J. Čekanaus
kai, V. ir A. Mažeikos, V. k A. Pa
žiūros, V. ir H. Vidugiris, po 5 dol.
—B. Brazdžionis, J. Činga, R. Dabšys, A. Devenienė, B. Duda, St.
Paltus, D. Polikaitienė, L. Reivy-

das ir J. Stende.
Kiti stambūs rėmėjai yra — Šv.
Kazimiero parapija — jos klebonas
prel. J. Kučingis, kuris leidžia nau
dotis sale nemokamai; Lietuvių
Bendruomenė ir kai kurios organi
zacijos bei klubai. Jei mūsų Radijo
valandėlė, A. Skiriaus ir parapijos
laikraštėliai skelbia mūsų Švente už
pusę kainos, juos laikome irgi mūsų
rėmėjais. Visiems nuoširdus ačiū.
Džiugu, kad į mūsų šventę at
silankė gerb. gen. konsulas dr. J. J.
Bielskis ir tarė prasmingą sveikini
mo žodį. Turint galvoje jo silpnoką
sveikatą, daugybę kvietimų dalyvau
ti kitur, reikia labai įvertinti jo ski
riamą dėmesį jaunimu.i
Šventės pranešėja buvo Rasa Arbaitė. Kalbėjo nadaug, bet taikliai.
Atidarymo žodį tarė O. Razutienė,
o pabaigos — K. Prišmantas.
Tas mūsų mielas jaunimėlis žy
giavo, dainavo ir šoko pasikeisdami.
Jungtinis choras padainavo net
9 dainas: pradžioj sol. R. Dabšys,
su choru, padainavo “Sveikinimą
jaunystei” (odž. V. Kevalaitienės,
muz. G. Gudauskienės), toliau —
Mano gimtinė (ž. V. Nemunėlio,
muz. J. Bertulio), Dainuojanti jau
nystė (,. K. Barūno, muz. J. Gaide
lio), Eisim girion (liaud. daina, muz.
B. Jonušo), Dul-dul-dul dūdelė, m.
J. Gaubo), Pamylėjau vakar (muz.
S. Pociaus), Siūbau lingau paukš
telis (muz. J. Zdaniaus), Ačiū, iš
trauka iš B. Budriūno operetės, Ge
gutė (ž. J. Minelgos, muz. G. Gu
dauskienės) — buvo dainuojama
mergaitėms šokant plastinį šokį.
Vyresnės mergaitės su berniukais
gražiai pašoko stilizuotus šokius:
Ar aš tau, sese, nesakiau ir Klum
pakojį.
Savo dukreles mamytės papuošė
gražiais stilizuotais taut, drabužiais.
Šie šokiai pakeičia vienodumą, įne
ša įvairumo.

VAIZDAS IŠ LOS ANGELES LIETUVIŲ JAUNIMO ŠVENTĖS

Foto nuotrauka L. Kanto
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Windsoro mergaičių kvartetas “Aušra’’. — Iš kairės: Dana Kozulytė,
Rūta Čerškutė, akomp. Kristina Puidaitė, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijolė
Giedriūnaitė.
Vadovauja V. Tautkevičienė.

Gi tautinių šokių iš viso pašokta
14: Kalvelis, Šustas, Kubilas, Dy- Lietuviu Dienos progra
vai, Ketvirtainis, Vėdaras, Audėjė
lė, Voveraitė, Oželis, Blezdingėlė, moje dainuos mergaičiy
Subatėlė, Rugučiai, Malūnas ir
kvartetas "Aušra"
Suktinis. Pradėjo vaikų grupės, kei
tėsi vidutiniai, didieji, mergaitės,
Iš Windsoro “Aušra" atvyksta
vjrukai ir vėl iš naujo.
Kalifornijos Lietuvių Dieną, įvyks
Šokėjų entuziazmas didelis. Jauni tančią š. m. rugsėjo mėn. 8-9 die
mo grupės tariasi geriausiai šokan nomis ir koncertinėj dalyj išpildys
čios, jauniai nenori pasiduoti, jau įvairiaspalvių dainų programą.
nučiai vejasi, ir taip — “daina be
Šis jaunų mergaičių kvartetas
galo”... O už tų dainų ir šokių sle
piasi gražus lietuviškas bendravi garsėja jau kelinti metai ir šiuo me
tu muzikų vertinamas kaip aukš
mas — mūsų ateitis.
čiausiai iškilęs lietuvaičių mergaičių
Šventei vadovavo Ona Razutienė,
kvartetas ne tik Kanadoj ir JAVakomponavo O. Barauskienė, akor
se, bet tur būt ir visame laisvajame
deonu grojo A. Kazakevičius. Šo
pasauly. Savo repertuare atlieka
kių mokytojos-ai: D. Razutytė, K.
pramoginių, liaudies ir klasikinio
Reivydas, L. Zaikienė; padėjėjai:
žanro dainų. Kvartetui akordeonu
R. Žukas ir J. Pažėraitė.
akomponuoja Kristina Puidaitė, o
Po programos buvo vaišės ir
vadovauja Valė Tautkevičienė.
šokiai.
Jos yra koncertavusios didžiuose
Mūsų jaunimas judrus. Išvakarė
lietuvybės centruose JAV-se,. Kana
se, birželio 9 d., parapijos salėj jie
doj, o dabar, Lietuvių Bendruome
turėjo šokių vakarą, po šventės —
nės kviečiamos, atvyksta ir į toli
taip pat. O birželio 30 d. — vėl.
Susirinkome į parapijos salę. Pažiū muosius vakarus įnešti jaunatviškos
nuotaikos bei entuziazmo į tuo me
rėjome Danulės Barauskaitės pa
tu minimą Tautos šventę ir Bend
darytas praeitos šventės filmas (ir
kitų). Ir vėl pasišokimas, draugiškos ruomenės mėnesį-. Jos yra laukia
šnektos ir 1.1. Malonu, kad ir San mos ir Los Angeles jaunimo, kuris
ta Monikos jaunimas labiau suar ta proga ruošia susipažinimo su
“aušrokėmis” pasilinksminimą.
tėja su Los Angeles jaunimu.
Laukiame losangeliečių susido
Baigėme darbo metus ir jau tą
patį vakarą su tėvais aptarėme atei mėjimo ir įvertinimo mūsų atžaly
nančių metų — 25-kių metų —ju no, kuris, užuot eikvoti energiją
biliejinę šventę. Pasitarime dalyva tuštiems “modernizmams”, aukoja
vo ir Liet. Bendruomenės Vakarų laisvalaikį dainos menui ir mūsų
apygardos pirmininkas J. Činga, nes jaunųjų lietuviškos dvasios palaiky
Liet. Bendruomenė pakviesta lai mui.
šventei talkininkauti ir globoti.
Šventė bus plačios apimties. Rėmai
jau yra. Ką mes į juos įdėsime — informuojama' vėliau.
tą turėsime. Kviečiame dalyvauti ir
Tuo tarpu — linksmų atostogų
kitas grupes, net iš toliau. Lauksim. visiems!
Po atostogų vėl susirinksime dirb
Ši šventė įvyks 1974 metų birže
lio gale ar liepos pradžioj Los An ti, planuoti, vykdyti.
geles mieste. Smulkiau viskas bus
Jūsų Ona Razutienė

IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
LIETUVIŲ NAMŲ AKCININKŲ
SUSIRINKIMAS

Stadalninkienė, narė ypat. reikalams
V. Mažeikienė; revizijos komisiją
sudaro A. Pažiūrienė ir .1. Radvenienė.

.Metinis Lietuvių Namų (Lithua
nian Community Center, Inc) akci
ninkų susirinkimas įvyko liepos 1 Tautinių Namų valdyba
d. šv. Kazimiero parapijos salėj.
Naują Tautinių Namų valdybą
Susirinkimą pradėjo pirm. K. sudaro: pirm. B. Mackiala, vicyn.
Prišmantas ir pakvietė į prezidiumą J. Raibys, ir S. Waitiekiene, sekr.
— pirmininkauti A. Raulinaitį, sek G. Rukšėnas, nariai A. Mažę k:i r
retoriauti J. Mitkų. Mandatu komi H. Bajalis. Revizijos komisijoj yr.<:
sija buvo sudaryta iš B. Graužinio, Br. Dūda ir V. Mažeikienė.
A. Milkevičiaus iir V. Jasiukonio.
Direktorių Tarybos nariai: pirm. L. F. Bičiulių nauja valdyba
K. Prišmantas ir ižd. A. Skirius pa
Birželio 15 d. Įvykusiame J. ir E.
darė pranešimus apie korporacijos Kojelių rezidencijoje, Santa Moni
stovį.
koj, susirinkime L. F. Bičiulių L. A.
Revizijos komisijos vardu B. Sambūris išrinko naują valdybą,
Stančikas perskaitė darytos revizijos kuri pareigomis pasiskirstė taip:
rezultatus.
pirmininkas — dr. Z. Brinkis, ižd.
Visi pranešimai buvo akcininku R. Bureikienė, vicep. Ign. Medžiu
patv.'irtinti vienbalsiai.
kas, A. Raulinaitis ir L. Valiukas.
Tautnių Namų pirm. B. MackiaValdyba numatė gruodžio 8 d.
la pranešė apie sunkumus jų nepel surengti tradicinį literatūros vakarą,
no korporaciją paversti į pelno į kurio programą pakviesta iš Chikorporaciją. Dvi skirtingos rūšies cagos poetė Julija Švabaitė-Gylicnė.
korporacijos legaliai neįmanoma su Visa programa ketinama sudaryti
jungti.
daugiausia iš moterų kūrėjų.
Akcininkai pavedė naujai Direk
torių Tarybai (Board of Directors) Iš Dailiųjų Menų klubo veiklos
Gegužės 12 d. įvyko eilinis D.
ieškoti kitos nuosavybės, nes senieji
namai — 4415 Santa Monica Blvd., Menų klubo susirinkimas p. p. Leškių rezidencijoje, klubo pirmininke
Los Angeles, buvo parduoti.
Kai bus surasta tinkamas projek esant dail. J. Leškienei. Programo
tas, bus vėl sušaukti akcininkai pa je, tarp kitko, Bern. Brazdžionis in
formavo narius apie prieš kelerius
tvirtinimui to projekto.
Į naują direktorių tarybą išrinkti: metus mirusio klubo nario Juozo
A. Aras, A. Audronis, Č. Norkus, Tininio knygą, kuri jau suredaguo
A. Raulinaitis, A. Skirius, B. Stan ta ir spaustuvėje surinkta, — tai
dailiosios prozos ir poezijos rinki
čikas ir J. Žukas.
Į revizijos k-ją išrinkti: A. De- nys, vardu “Laiškai Andromachai”.
venienė, J. Mitkus ir A. Telyčėnas. Knygą leidžia “Lietuvių Dienų” lei
Susirinkimas buvo vienas iš gau dykla. Numatoma, kad iš spaudos
siausių — dalyvavo apie 100 akci išeis šį rudenį. Nutartas rengti kny
ninkų ir svečių; buvo atstovaujama gos pristatymo vakaras; išrinkta ko
misija, kurion įeina: Bern. Brazdžio
430 akcijų.
nis, Pr. Gasparonis ir B. Raila.
Birutininkių valdyba
Naująja DM klubo pirmininke
— Los Angeles birutininkės išsi šiuo metu yra Vincė Jonuškaitė-Lesrinko naują 1973 metams valdybą: kaitienė, gyvenanti Santa Barbaro
pirm. T. Sereikienė, vicep. E. Pa- je, ten numatomas ir sekantis klu
žėrienė, sekr. G. Raibienė, ižd. L. bo susirinkimas šią vasarą.

Profesorė A. Augustinavičienė (vidury su gėlėmis) tarp Los Angeles ir
Santa Monikos moterų.
Foto L. Kanto

Dvi Augustinavičienės
paskaitos
Turėjome viešnią iš Clevelando
— ji čia kalbėjo mums literatūros
ir moterų klausimų temomis.
Pirmoji paskaita, surengta San
ta Monikos Lietuvių Klubo, lietė
Jurgio Gliaudos kūrybą.
Prelegentė, išnagrinėjo J. Gliau
dos kūrybą, ryškindama jo pasirink
tas temas bei herojus. Pasak prele
gentę, J. Gliaudą, kaip ir daugelis
žymių rašytojų, savo herojus įrėmi
na į žmoniškumo, tikėjimo, patrio
tizmo ir romantizmo rėmus. Tai
jis atlieka diskretiškai, nieko nie
kam neprimesdamas, kiekvieną atjausdamas ir duodamas teigiamų ir
neigiamų tipų. Tokios temos pasi
seka literatūroje, ir todėl rašytojo
Gliaudos raštai užsiliks ilgam lai
kui, o esant sąlygoms, per vertimus
galėtų įeiti ir į pasaulinę literatūrą.
{domu buvo literatūriškai pažinti

mūsų tarpe gyvenantį ir dirbantį
laureatą Gliaudą, taip smulkiai ir
netarpiškai išnagrinėtą, ypač išgirs
ti skaitytojo - kirtiko nuomonę, kas
čia buvo naujovė, nes dažniausiai
girdime rašytojo nuomonę apie sa
vo kolegą-rašytoją.
Antroje paskaitoje, kurią suren
gė Moterų Klubų Federacijos L. A.
skyrius, prelegentė palietė aktua
lius moterų klausimus. Pabrėžė, kad
lietuvės turi visas teises, tik reikia
jas sumaniai naudoti. Šeima yra
atsiekti daug, nes moteris moka auaukščiausias idealas ir jos nevalia
dėl karjeros apleisti; moterys nėra
silpnoji lytis — jos gali pakelti ir
kotis, o dar turi ir daug žinių.
Paskaitų rengėjai gražiai užsire
komendavo, suteikdami galimybę
išgirsti ir pažinti literatūros dėsty
toji ir kritikę prof. Augustinavičienę. Abi paskaitas lydėjo jauki ka
vutė, kur žmonės dalinosi įspūdžiais
ir arčiau susipažino su viešnia. D.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian
siunčia siuntinius i Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuvą ir kitus
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

(LITHUANIAN CREDIT UNION)
Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039

Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai, vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.

FRANKS TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas

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

Sales & Service
Aktorius Vitalis Žukauskas (su dovanomis, rankose) tarp Los Angeles lie
tuvių parapijos kieme.
Foto L. Briedžio

Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
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ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
“LIETUVIŲ DIENA”

kad klubo nariai domisi L. Fondo
GEŠEFT, GEŠEFT, UEBER ALLES!..
reikalais ir visus kvietė stoti nariais, .
kad greičiau būtų pasiekta užsibrėž
Tradicinė, iš eilės jau 25-toji, ta suma — vienas milijonas.
Klausimas:
D; Mekišius pranešė gavęs laišką,
Šv. Kazimiero parapijos “Lietuvių
— Ar amerikietis, nemokėdamas
Diena”, Įvykusi birželio 24 d. Mar kuriame kviečiama parinkti aukų vokiškai, ras sau kelią Į tualetą Va
schall auditorijoje, buvo viena iš Tautos Fondui (Vlikui), kuris rū karų Vokietijos stambiose firmose? ryžių. Jo atstovaujama kompanija
“Century Data Systems, Inc.”, Ana
įdomiausių. Programos Įvairumas pinasi, tarp kitko, ir Bražinskų by
heim, Calif. Sovietų Rusijai jau par
sutraukė apie 1000 klausytojų. Pa la. Pasiūlė, kad klubas paaukotų Atsakymas:
— Ne.
davė kompiuterių už virš milijono
sižymėjęs New Yorko operos solis-. Tautos Fondui $100. Pasiūlymas
dolerių vertės. T. S. Mickus yra
tas Arnoldas Vbketaitis žavėjo vi buvo paremtas, be to, klubo nariai
Klausimas:
Europos kontraktų manedžeris.
sus savo, arijomis iš operė “Meilės suaukojo dar $66.
— Na, o jeigu jis moka rusiškai?
eleksyras”.. “Faustas” ir kt. Taip
Tarp kitų reikalų pasvarstyti L.
Manome, kad ir daugiau lietuvių
pat jis padainavo ir lietuvių kompo- B. klubo artėjančio (liepos 22 d.) Atsakymas:
pateko Į užsienio prekybą, ypač su
zitouiių dainų.- Aktorius Vitalis Žu pikniko-gegužinės reikalai. Nutarta
— Visada.
Sovietais, dėl savo srities žinojimo
kauskas Iš Woodhaven; N. Y- visus už įėjimą imti po $3.
Šalia vokiškų WC AUSGANG ir mokėjimo svetimų kalbų (rusų,
linksmino savo anekdotais ir komiš
Po susirinkimo buvo vaišės, ku- žvilga Šviežiai prilipdyti “Dlia muž- vokiečių, prancūzų).
komis, dainortiis. Tis. taip pat buvo
rias paruošė Aldona Morkienė ir čin” ir “Vichod”.
ir programos pranešėju.
Toks tad vaizdas yra, sakykim,
Ona Mekišienė. (D. M.)
Solistui akomponavo ir solo kūri
kad ir 140,000 darbuotojų turinčio
nį paskambino pianistė Raimonda
je BASF firmoje Ludwigshafene Iš spaudos
VĖL TELEVIZIJOJE
Apeikytė.
(buv. L G. FARBEN).
TngOs Tumienės tautinių šokių
Biznis verda visu karštumu, k ne
Jūratė Pažėraitė ir Vilija Butkytė
“Draugo” birželio 5 d. numeryje
grupė “Audra” pašoko keletą nau birželio 21 d. dalyvavo TV kanalo kreditan, bet užmokant auksu bei
jų šokių; šokėjai padarę žymią pa 5 “Talk Back” diskusijose. Jos ga doleriais. Gal būt tais, kurie atliko “Lietuviai Kalifornijoje” korespon
dentas rašo:
žangą.
vo kalbėti po 2 min. ir paskui dar rusams nuo bilijoninės miltų preky
“Antrai D. M. K. susirinkimo da
“Lietuvių Dienos” proga Įvyko diskutuoti tiek pat laiko. Mūsų šau bos, staiga nuvertinus dolerį (apie
surengtos liaudies kūrybos, dailės nios lietuvaitės savo kalbas buvo 180 milijonų dolerių). Žinoma, rei liai palaukta jaunųjų Los Angeles
ir pašto ženklų parodos. Labai įdo gerai paruošusios. Jos kalbėjo bir kia džiaugtis, kad nuo to kai kas ir apylinkiiĮ lietuvių, kurių atvyko
mi. įvairi turiniu ir forma buvo želio 1941 metų trėmimų tema ir ir Amerikoje pralobo (Berods, apie apie 30. Pirmininkė (J. Leškienė)
sakė, kai kurie jų nėra matę DMKsvečio iš Kanados P. Baltuonio me okupuotoj Lietuvoj lietuvių perse šešios Kansas kompanijos).
be esančių menininkų, norėta su
džio šaknų skulptūrų paroda, užė kiojimo bei terorizavimo klausimais.
Stingant pašaro,, truputėli pa jais susipažinti, pasikalbėti. Tikrai
musi net kelius kambarius. Kituose Priminė ir Brežnevo derybas ir pa brango mėsa Amerikoje, kaip visi
netrukus sulaukta nepaprastai pui
mokyklos patalpų kambariuose savo sakė, kad jos juo nepasitiki.
žinome; na, bet ką čia tokiomis kaus jaunimo, daugumoje baigusio
dailės darbų parodas turėjo: sklupsmulkmenomis rūpintis, kai tylima universitetus. Visi gerai kalba lie
tūros — Pr. Gasparonis, tapybos
dėl milijoninių prakišimų. O yra ir tuviškai; Jiems Br. Raila padarė
— Rasa Arbaitė, J. Andrašūnas, JI.
tokių dalykėlių kai
Mercedes pranešimą tema “Mūsų išeivijos
SCHMITZ
APIE
LIETUVĄ
Pėterienė ir V. Sakalauskas. Salėje
Benz pabandė derybas, visa Ameri skausmas ir kylančios problemos”,
buvo surengta dailės studentų ir
kos spauda puolė tuos “nacius”, paliesdamas jautrių taškų, bet apie
Savo gegužės 21 d. biuletenyje
mėgėjų paroda.
negailėdami moralinių pamokslų! uu prašė spaudoje neskelbti.”
(Schmitz Newsletter) John A.
Vokiečiams pasitraukus, už dviejų
Taigi, to Br. Railos “pamokslo
Schmitz, buvęs trečiosios partijos
savaičių jau buvo Fordo viršūnės prie swimmingpool” turinio ir ne
prezidentinis kandidatas, rašydamas
Maskvoje vaišinamos kaviaru ir teks visuomenei sužinoti. Visai
apie tautas, plačiai cituoja Simo Ku
“staličnaja”. Tad sujudo dabar ir slaptai — taip, kaip Br. Raila stu
LONG BEACH, CALIF.
dirkos įvykį, taip pat katalikų perse
vokiečiai. (“Pamokslų” jau nebesi dentavimo laikais veikė Kaune. Lie
kiojimus
Lietuvoje.
Jame
aprašo,
už
Long Beach Lietuvių klubo val
girdi). Taigi, “Mainos rūbai margo tuvių visuomenė tik žino, kad B.
dyba maloniai kviečia lietuvius at ką kūn. A. Šeškevičius ir kūn. J. svieto” — norim būt draugais so
Ka.ia yra nusistatęs prieš veiksnius,
silankyti į rengiamą Gegužine - Pik Zdebskis buvo nubausti metams ka vietų!
Vhką x Aitą, ir visuomet rėmė ko
niką liepos 22 d. 1 vai. p. p. Poli lėjimo —- už vaikų mokymą kata
Buitiniu prekių trūkumas visuo laborantus su sovietiniais Lietuvos
cijos Parke, 7390 E. Carson St.. likų katekizmo.
met smaugė sovietus. Pažiūrėsim,
“The Schmitz Newsletter” adresas kaip ten bus no derybų, sutarčių ir okupantais ir jų atsiunčiamais čia
Long Beach, Calif. (įvažiavimas Į
„soLstais.
< '
parką ant Dovey Dr., antra gatvelė yra: P.O.Box 1516, Tustin, CA bizniu: gal drabužiai, filmų apara *
*
.
.
,
92680.
Minėto
biuletenio
Nr.
7,
Į vakarus nuo 605 greitkelio).
tai. namų apyvokos daiktai pasieks
Piknike bus duodami skanūs pie May 21, 73, galima gauti 4 egz. už ir tolimąsias provincijas,, neištirpę
RANKDARBIŲ KRAUTUVĖ
$1.00.
tūs, veiks baras iir šokiams gros getam* sostmės centrinių įstaigų ilga
ra muzika. Parkas didelis, yra daug
Vertėtų parašyti padėkos laiškų pirščiu. Žinoma, sunku tikėtis, kad
Čia rasite visa,-. kas reikalinga
medžių ir stalų po stogu ir šokiams John G. Schmitz’ui už mūsų reikalų t e daiktai pasiektųč’okupuotas Pa- - mezgimui, siuvinėjimui, įvairių kili
aikštelė.
iškėlimą savo spaudoje.
balt’jo valstybes, tas “mažąsias A- * mų darymui ir 4. t. — Duodame nu
rodymus nemokamai. »
merikas” sovietams iki šiolei.
Medžių pavėsyje, atvirame ore
Gausus‘pasirinkimas gintaro dirsuaugę ir jaunimas turės progos
Tadas Mickus
1 imu, aukštos kokybės vilnų ir Įv.
gražiai ir smagiai praleisti laiką.
tiulų, staltiesių, dovanų, medinių
Paryžius, 73.5.23,. *
Iki malonaus pasimatymo!
Dviejų knygų pristatymai
i-rtopediškų batų ir odinių naginių,
Valdyba
Č pac tautiniams šokiams šokti.
Šią vasarą sueina dveji metai nuo
Krautuvė atdara kasdien
Long Beach Lietuvių Klubo na tragiškos Juozo Tininio mirties. LD
Lietuviai prie Sovietų - USA
. . nuo 11 .vai. ryto iki 8 vai. vak.
rių susirinkimas Įvyko gegužės 26. leidykla netrukus išleidžia labai
.
(Uždaryta pirmadieniais)
Atidarė pirm. Br. Merkis ir pateikė įdomią jo knygą “Laiškai Andro- prekybos *
Savininkė: Bronė Adamson.
darbotvarkę. Po to buvo protokolo machai”, iliustruotą dail. A. DoAtstovaudami amerikiečių kom
skaitymas ir finansiniai pranešimai. ciaus. Knygai išėjus leidykla yra panijas, nemažai lietuvių važinėja <833 W. Torrance Blvd., Torrance,
Buvo siūloma iš Long Beach numačiusi prisidėti prie rengiamo po Europą ir Sovietų Rusiją, nei ir
Calif?90502/ Krautuvės Nr. 107
Klubo išrinkti asmenį — ryšininką knygos pristatymo..
Telefonas 327-5540
mūsų kaliforniečiai. Jonas Šliupas
prie Lietuvių Fondo. Klubas yra L.
(Iš Harbor Frwy, išvažiuoti TorSpalio mėn. gale LD red. planuo iš San Francisco buvo nusiųstas il
Fondo narys su 200 dol. Įnašu. ja surengti Antano Gustaičio naujos gesniam laikui į Maskvą. Dabar ga ‘ance Blvd. Tik vienas blokas nuo
L. Beach apyl. L. Fondo vajaus ko knygos pristatymą, dalyvaujant pa vome laišką ir Įspūdžius iš Tado S. Frwy. yra Alpine Village Shoping
Ii
miteto pirm. S. Jasutis pasidžiaugė, čiam autoriui iš Bostono.
...... Jjfr, . . .t .
Mickaus, kuris dabar išsiųstas Į Pa
.
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ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Boulevard
Bevery Hill, Calif. 90212

.........
BEAUTY
FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066
Phone: 395-6142
Res. 664-8953

..... ......................................................................................... ..

Dokumentų tvirtinimai

Advokatai
.1.

Grožio salionai

Baldai
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezsntative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

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

Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4884 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

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

Tel.: NO 4-2919

TV taisymas

STASYS J. PALTUS
Akcijos (Stocks), Paskolų Lakštai
(Bonds), Bendrieji Fondai (Mutual
Funds), Gyvybės ir Nedarbingumo
Draudimas (Insurance)
MAUNEY COMPANY
3208 W. Magnoflia Blvd.
Burbank, Calif. 91505
Telef.: S43-4311; 849-4584; 984-0008
Buto: 662-0244.

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

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 894.0772
Matinių ir Importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

BIRUTA BARVIKS, D. D.S.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

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

Aiinės-užeigos

LEE’S BAR
Pete & Zelma Stamskis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

and KINDERGARTEN

Moteliai

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

DESERT PALMS MOTEL

Telef.; 244-4567Ū vakare 241-0340

67-580 Hwy 111, Palm© Springs,
Calif. 92262.

Valgyklos

Phone (714) 328-9000
Res. iphone 328-4481
MOTEL ROTA & DATE SHOP
Stasys ir Stase Damuliai, sav
82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

ROUND

ROBIN

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

Phone 828-4613 by f-'poir'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

Nuosavybių pardavėjai
BRONĖ SK1RIENĖ
JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.

11635 Mayfield Ave.,1 L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

Gydytojai
ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

_______

JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas Ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3281 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

LITTLE JOY “Jr.”
Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset BL, Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Re®.: 828-O-kO

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker

THE ROUND ROBIN

Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.

JONAS JURGILAS, M. D.

ROQUE & MARK CO. REALTORS

17427 Chatsworth St.

615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

Granada Hills, Calif. 91344

3002 Santa Monica Boulevard
Santa Monliica, Calif. 90404
Office
Residence
828-7525
393-1381

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.

Sav. Jonas ir Ona Žukai

THE

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

JIMS PLAY PEN
lenonas Ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 8-9396

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL

Sav. Peter & Rūta Sakas

Dantistai

Automobilių taisymas

Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodromas — iš savininkų, akrais,
ne sklypais I

Investavimas

Telefonas 659-5757

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

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

Res. prone TH 2-5344

NO 4-2919

Apdrauda

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.

Valandos: 10—12 ir 3—7; SeSt. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116
ALGIRDAS MONSTAVISIUS,
Pathologist

MD

c/o West Coast Pathology Asso.
—

■ .—.

.

I
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4.50 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108
Telef. (415) 668-6227

ANTANAS Ir BRONĖ 8KIRIAI

Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029^
NO 4-2919

Res. TH 2-5394

(Licensed Real Estate Broker)

patarnauja lietuviams perkantiems
*r parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teiraukitės tek
io nu 664-2910 arba namų tek
fonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.
■ / j it t?

j

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

4.364 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029

J. L. B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, registruoti JAV,
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina
natūralią plaukų spalvą moterims
ir vyrams. 100% garantuotai, JIB
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių,
nebūsi nei žilas, nei plikas.
Užsakymus siųsti: J.LB. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, IJL
60650.
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• Lietuviy parengimy
KALENDORIŲ
LIEPOS MĖN. —

22 d. — Lang Beach Lietuviu klubo
piknikas Policijos panke, 7290 E.
Carson. St. Long Beach, Calif.
29 čL, sekmadienį, — Lietuvių Tau
tinių Namų piknikas tų namų sa
lėj. Pietų pradžia 12 vai.

gausiame prietelių tarpe puikioje
savo rezidencijoje, kuri randasi ne
toli Šv. Kazimiero parapijos.
J. Peronį pažįstame kaip gerą
dainininką (dalyvaujantį komp. Br
Budriūno vadovaujamame chore),
kaip dosnų visų politinių bei kultū
rinių darbų rėmėją, o taip pat ir
kaip kruopštų Los Angeles Tautinės
Sąjungos skyriaus iždininką.
— Petras Raubertas, sūnus dail.

RUGSĖJO MĖN. —

8 - 9 d. d. — JAV LB Kalifornijos
Lietuvių Diena — Marshall High
School auditorijoij ir §v. Kazimie
ro parap. patalpose.

22 d. — ‘šaulių ir Ramo venų vaka
ras šv. Kazimiero par. salėj.
23 d., sekmadienį, nuo vidudienio—
Lietuvių Dienų žurnalo piknikas
McCambridge Parke, Burbanke.

29 d. — Birutininkių Balius šv. Ka
zimiero parap. salėj.

TRUMPAI
— Vytautas F. Beliajus, Vilfies-

Hope žurnalo redaktorius ir leidė
jas, keliauja po Europą. Gavome
atvirutę iš Toledo, Ispanijos. Jis ra
šo: “Keliauju su Brighamyoung uni
versiteto šokėjais, kurie man pado
vanojo šią kelionę. Niekad netikė
jau, kad ir man teks keliauti per
pasaulį. Viskas man labai įdomu.”
—Eleonora ir Stasys Liseckai bir

želio 13 d. savo gražiame name ir
sodelyje iškėlė dvigubą paminėjimą:
dukros Albinos su žentu Jurgiu
Šiukštais 15 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį ir Antanų vardines, į
kurias buvo pakvietė Antanus —
Brazauską ir Skiriu. Sukaktuvinin
kams, Dabšių vadovaujami, visi su
dainavo “Ilgiausių metų”. Stasys
Liseckas tarė žodį apie suėjimo tiks
ląČ. Tumino gimtadienis

Liepos 1 d. Česlovas Tuminas at
šventė savo gimtadienį. Vaišes su
ruošė ir sukvietė Tuminų draugus
jų dukra Danutė Tuminaitė.
Tuminai prieš keliolika metų į
L. A. atvyko iš Venecuelos, Pietų
Amerikos.
— Leonas Bagdonas, Santa Cruz,
Calif. 1974 metų rinkimuose kandi
datuoja į “Board of Equalization”
pirmininko postą San Francisco
apylinkėje (1st district). Apylinkės
lietuviai turėtų paremti savo tautie
tį.
— Petro Sako vardines L. A. šau
liai ir ramovėnai atžymėjo, padary
dami birželio 30 d. savo gegužinęišvažiavimą į Sakų kabinas Rim
Forest, Calif, (netoli Lake Arrow
head).
Petras visus svečius gražiai priė
mė ir puikiai pavaišino.

veiklus Los
Angeles lietuvių kolonijos narys, at
šventė elegantiškai savo vardines
....— Jonas Petronis,

Stasio ir Elenos Raubertų, šiais me
tais laimėjo visos Amerikos Aukšt.
Mokyklų skirtą plakatų konkurso
I-ją premiją.
Petras lanko Marshall Aukšt.
Mokyklą. Vietos spauda buvo apie
tai plačiai parašius, net įdėjo Petro
su jo paišybos mokytojų Jim Burke
fotografiją.
Konkursas vyko Boston, Mass.

SVEČIAI
— Dailininkas Pranas Baltuonis
su žmona Jadvyga ir jos seserimi
Viktorija Gurčiniene aplankė LAV
ir LD redakcijas. Jis, grįžęs iš savo
parodos Flagstone, žadėjo dar kar
tą užeiti ir vieną kūrinį paaukoti
“Lietuvių Dienų” žurnalui.
P. P. Baltuoniai Kalifornijoj pa
bus iki liepos 28 d., kada įvyksta
vestuvės Gurčinų sūnaus Rimvydo
su Safrončikaite. Po to vyks su pa
rodomis į vakarinę Kanados dalį
(Vancouver ir kt.).

Naujakuriai

/

— Kastas ir Julija Petrauskai iš

Albany, Calif, persikėlė gyventi į
Costa Mesa, Calif. Kęstas Petraus
kas Kalifornijos universitete Ber
keley gavo doktoratą iš fizikos
(Hydraulics). Sveikiname jaunąjį
daktarą, pasiekus mokslo laipsnį.

ATOSTOGOS
— Kun. dr. A. Olšauskas nuo

birželio 25 d. išvyko atostogų į Eu
ropą, žada aplankyti Lietuvių Ko
legiją Romoje, kur jis yra baigęs
kunigystės mokslus, tain pat brolį
Vokietijoje.
— Algis ir Angelė Raulinaičiai ir
Alfonsas ir Inga Tumai su šeimo

mis traukiniu keliauja per Meksikos
gražiąsias vasarvietes. Kelionėje
praleis kelias savaites — iki liepos
mėnesio pabaigos.
— Alfredas Paltus sveikina LAV

skaitytojus iš Indijos, kur jis dabar
leidžia vasaros atostogas. A. Paltus
studijavo isteriją ir dabar yra mo
kytoju.
— Muzikas V. Mamaitis su žmo

na Olga, viešėdami pas savo dukrą
Los Angeles, aplankė LAV ir LD
leidyklą. V. Mamaitis vargoninkauja Newark lietuvių parapijoj.
“Arizonos Lietuvio” naujas adresas:

—Elena Vasyliūnienė iš Bostono,

muziko Iz. Vasyliūno žmona, atos
togavo Kalifornijoje, lankė pažįsta
mus ir kultūrines įstaigas. Ji apsi
lankė ir LAV bei LD laikraščių lei
dykloje. Jos įspūdžiai iš susitikimų
Los Angelėse atspausti “Dirvoje”,
o pasikalbėjimą kultūros klausiniais
perdavė mūsų Radijo valandėlė.

Kun. A. Valiuškos ir Lietuvių
Misijos Arizonoje yra naujas adre
sas —
1802 N. 21st St., Phoenix. Ari
zona 85006. Telef. 273-7039.
Lietuviškų pamaldų vieta yra ta
pati: Sacred Heart Home, 1110 N.
16th St., Phoenix, Arizona.

MIRTYS
!

— Juzė Liaudanskienė, mjr. Kos
to Liaudansko žmona mirė liepos 6:
d. — Reiškiame užuojautą Skir-,.
mantams ir Tuminams.
'
— Liepos 5 d. mirė Juzefą Strikaitienė, ilgai sirgusi, nuo sužeidi-'
mo auto katastrofoje. Palaidota lie
pos 9 d. Forest Lawn kapuose, išly
dėta daugelio losangeliečių. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje mišias laikė, tu
riningą pamokslą pasakė ir bažnyti
nes apeigas kapuose atliko kun. V.
Palubinskas. Velionę atsisveikinant
kalbėjo J. Andrašūnas ir dr. E. Tumienė. Į laidotuves buvo atskridęs
brolis iš Montrealio ir sesuo dail. O.
Šablauskienė iš Britų Hondūro.
Reiškiame užuojautą dukrai Vis
kantienei su šeima, sūnui Leonui su
šeima, seseriai, broliui ir kitiem s gi
minėms.

KRIKŠTAI
— Gegužės 20 d. pakrikštytas
Birutės ir Igno Viskantų sūnus To
mo Lino vardais. Krikšto tėvais
buvo Jina ir Gediminas Leškiai.

Antanas ir Brone Mackevičiai — 50
metų vedybinio gyvenimo sukakties
proga.
Foto L. Briedžio

PAREMKIME VLIKO VEIKLĄ

Kasmet Vlikui kainuoja nemažai
pinigų radijo programų transliavi
mas į Lietuvą, biuleteniai septynio
mis kalbomis, Bražinskų bylos ve
dimas, liteiratūros spausdinimas Lie
tuvos laisvinimo reikalais ir kitos
įstaigos išlaidos.
Vliko iždu yra Tautos Fondas,
kurio vienintelės pajamos yra tik
lietuvių aukos: per Kanados Fondo
atstovybę, ALT-o centro valdybą,
per Bendruomenės apylinkes, per
įgaliotinius įvairiose vietose.
Tautos Fondo vadovybė prisiun
tė literatūros ir prašė mane pravesti
piniginį vajų. Todėl su šiuo LAV
numeriu siunčiame T. Fondo vado
vybės atsišaukimą ir vokelius. Kiek
kas galėsite, prašome prisiųsti aukų.
Visi aukoję, kad ir keletą dolerių,
gaus dovanų Kalantos portretą.
Kitame LAV nr. pradėsime
spausdinti aukotojų sąrašą.
Aukas siųsti: Mr. A. Skirius,
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
Valif, 90029.

Mackevičių vedybų sukaktis

Birželio 30 d. Stasys ir Bronė
Mackevičiai, Maywood, Calif., at
šventė savo 50 metų vedybinę su
kaktį. Ta proga jiems šaunią puotą
suruošė duktė Birutė ir žentas Al
girdas Liseckai. Į šventę buvo at
vykusi iš Bostono ir kita jų duktė
Milda.
Sukaktuvininkams linkime geros
sveikatos.

Nepraleiskite progos!

Visi namų savininkai, kurie turi
virš 60 metų amžiaus iir kurie turi
pajamų ne daugiau kaip $10,000
per metus, turi teisę gauti iš Kali
fornijos valstybės namų mokesčių
visų ar bent dalies sugrąžinimo. Tuo
tikslu reikalinga išpildyti ir pasiųsti
iki spalio mėn. atitinkamus blankus,
pavadintus “California Senior Citi
zens Property Tax Assistance
Claim”.

Šiuos blankus pildome ir LAV
administracijoje, — 4366 Sunset
Blvd., Los Angeles, Calif. Telefonas
664-2919.

Malonėkite atsilyginti

“Lietuviai Amerikos Vakaruose”

laiktr. prenumeratą $3.00 metams.
Siųskite paštu arba apsilankykite
asmeniškai; administracijoje rasite
daug naujausių knygų, plokštelių,
meno dirbinių dovanoms ir kt.
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029.

Telefonas: 664-2919

