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PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS MINĖJIMAS
Šiais metais prezidentas R. Nixon
Pavergtų Tautų Savaitę paskelbė
nuo liepos 14 d. iki liepos 23 d.
Visoje Amerikoje įvairių Pavergtų
Tautų komitetai atitinkamai atžy
mėjo tą savaitę.
Los Angelyje “Americans for
Freedom of Captive Nations” ko
mitetas, į kurį įeina 15 tautų atsto
vai, tą šventę atžymėjo liepos 14 d.
McArthur parke prie vengrų lais
vės paminklo buvo padarytas masi
nis susirinkimas, į kurį suėjo įvairių
tautų atstovai su savo plakatais.
Moterys dėvėjo tautinius rūbus. Su
sirinkimui vadovavo komiteto pirm.
M. Van Horn. Principiniu kalbėto
ju buvo JAV kongreso narys J.
Rousselot, kuris jau ne vieną kartą
yra pasisakęs už pavergtų tautų iš
laisvinimą iš komunistinės vergijos.
Kitais kalbėtojais buvo TV žinomas
komentatorius Robert Dornan, L.
A. mero atstovė Kitty Curtis, iš
L. A. apskričio tarybos atstovas.
Miestas ir L. A. county paskelbė
liepos 14 — 23 d. “Pavergtų Tau
tų Savaite”.
Buvo priimtos rezoliucijos, reika
laujančios pavergtoms tautoms lais
vės.
Los Angeles Pavergtų Jautų ko
miteto pirmininkais yra buvę estas
B. Nurmsen, lenkas dr. O. Klejnot,
Vytautas Čekanauskas. Jau antri
metai energingai dirba čekas M.
Van Horn., sekretoriaujant jo žmo
nai Gildai. Iždininke yra Van
da Mažeikienė, ALT-o sk. sekre
torė.
Komitetas finansiškai gerai lai
kosi, nes surengtas Tautų Pavasario
Festivalis Wilshire Ebell teatre pui
kiai pasisekė ir davė $1500 pelno.
Komitetas suorganizavo Brezhnevo piketavimus Los Angelyje ir San
Clemente, suorganizavo telegramų
siuntini centrą, pasižadant tavo var
du, esant skubiam reikalui, išsiųsti
telegramas, išlaidas uždedant ant
tavo telefono sąskaitos (taip daro
žydai).
Buvo atspausdinta keletas tūks
tančių “bumper stickers” su šūkiu
JUSTICE FOR CAPTIVE NA
TIONS.
Pavergtų Tautų Savaitės masi
niame susirinkime priimtos rezoliu
cijos buvo išsiųstos visiem JAV se
natoriams ir 400 kongreso narių
Keturi iš jų mūsųrezoliucijas patal

pino į “Congressional Records”.
Tikimės, kad komitetas ir toliau
tęs šį mums treikšmingą darbą, o
mes turėtume įsipareigoti gausiau
lankyti jų susirinkimus.

Dr. J. K. Valiūno, Vliko pirmininko, liepos 8 d. grįžusio iš Helsinkio Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos, sutikimas Kenedy
aerodrome New Yorke. Dešinėj nuo Valiūno J. Audėnas ir A. Vakselis,
Vliko vicepirmininkai, kairėj — kun. Bučmys, “Darbininko” red., Saulius
Valiūnas ir Vitalis Žukauskas (laiko mikrofoną).

Dariaus-Girėno tragedijos
sukaktis

Š. m. liepos 17 d. suėjo 40 metų
nuo mūsų drąsių aviatorių Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno žygio per
Atlantą ir tragiškos nelaimės Soldi
no miškuose, Mislibužės apylinkėje.
Dabar ši apylinkė priklauso Lenki
jai. Ten pastatytas gražus pamink
las, kurį lietuvių jaunimas dažnai
aplanko.
Pirmąjį paminklą didvyriams Amerikos lietuvių aukomis yra pa
statę čikagiškiai Marquette parke.
Taip pat yra pastatytas paminklas
prie S. Dariaus ir S. Girėno kapo
Kauno karių kapinėse. Lėktuvo Li
tuanikos likučiai dar tebelaikomi
Kauno istoriniame muziejuje (buv.
Karo muziejuje).
Amerikos lietuvių jaunimas dau
gelyje vietų šią sukaktį atžymėjo
sueigose, susirinkimuose. Juk did
vyriai savo žygį jaunimui ir skyrė.

Pavergtu Tautu Savaitės minėjime grupė pabaltiečių. Iš kairės: Arne
Kalni, B. Nurmsen, kongrsm. John Rousselot, Miss Mara Blakis, A.
Skirius, TV pranešėjas Robert Dornan.

Dalis Pavergtu Tautu Savaitės minėjimo dalyvių. Vidury — stovi: V. Ma
žeikienė, Prišmantienė ir kt. Dešinėje — sėdi S. Vizgirdienė, O. Razutienė.

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
»364 Sunset Boulevard — Los Angeles, California 90029 — Tel. 664-2910
Redaguoja: Redakcinė kolegija.

Leidžia: Antanas Skirius

Spausdinami straipsniai. taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
kitaip nesusitarta. □ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai ne
būtinai reiškia redakcijos nuomonę. □ Anoniminiai raštai nepriimami.
Prenumerata metams $3.00; atskiras nr. — 36<

[_]•'• Eina nuo 1963 metų kas menuo, išskyrus du vasaros mėnesius, g
dMlIlIlHIHIIilHIlllllllHHIIIIIIIIUM

NEGALIU - LANKYSIU LIETUVĄ
Iš organizatorių girdime nusiskundimų, kad kai kurie lietuviai,
paprašyti pasirašyti kokią peticiją, padėti piketuoti, aukoti Lietuvos
laisvinimo reikalams ar net eiti kokias lietuviškoje organizacijoje pa
reigas—pašnibždomis pasiteisina: negaliu, nes žadu lankyti Lietuvą.
Atsimename, kai prieš 10 metų Lietuvą lankė Chicagos ALT-o
pirmininkas D. Kuraitis, Lietuvos Vyčių veikėjas dr. J. Stukas, jie
nebijojo ir. dėlto nepasitraukė iš lietuviškos veiklos.
• Nenorime raginti, kas keli metai lankyti Lietuvą ir savo doleriais
stiprinti sovietus; tačiau jei yra būtinas reikalas aplankyti sergančius
gimines ar senus tėvus, niekas nedraudžia ir niekas už tai nekaltina,
kai kas lankosi Lietuvoje. Bet mūsų lietuviškieji reikalai neturi nuo
to nukentėti. Nereikia jau iš anksto pradėti pataikauti okupantams,
arba net jiems talkininkauti — propaguoti kultūrinį bendradarbiavi
mą, remti jų parengimus ir pn.
Pagaliau nusikratykime nuo baudžiavos likučių — pataikavimo,
baimės, bereikalingo1 prisitaikymo prie nenormalių sąlygų. Už Lietu
vos laisvę ir lietuvio teises, gimtojoje žemėje turime visi ir visą laiką
kovoti. Tai kiekvieno lietuvio pareiga.

KURIE “BENDRADARBIAUTOJAI”?
Prieš kurį laiką kanadiškis savaitraštis “T. žiburiai” ir čikagiškės
“Naujienos” persispausdino kultūrinio bendradarbiavimo, su Lietu
vos okupantais Amerikos lietuvių sąrašą. Jame randame ir du mums
gerai pažįstamus lietuvius iš Kalifornijos. Tas sąrašas sudarytas gry
nai kiršinimo tikslais. Todėl nesuprantama, kodėl jį taip lengvabū
diškai persispausdino minėti mūsų laikraščiai. Ar irgi prisidėdami
prie minėtų tikslų, ar tik iš naivumo.
Galima spėti, kokiu pagrindu okupantų spauda tuodu asmenis
priskaitė prie savo “bendradarbių”: vienas iš jų paaukojo paveikslą
Lietuvos meno muziejui, kitas atvykusioms pažįstamiems ekskur
santams užrašė savo parašytą knygą. Kur čia “bendradarbiavimas"?
Jeigu tik jie vežasi, man atrodo, duokime jiems čia išleistų knygų
kiek galima daugiau. Aš pats kai kuriems pasiūliau Raštikio atsimi
nimų “Kovose dėl Lietuvos” abu tomus; tačiau atsisakė, nes esan
čios per sunkios vežtis.
Tačiau, ar ne keista, kad į aną minėtą sąrašą neįtraukta nė vieno
iš mūsų kolonijos to bendradarbiavimo narsiųjų propaguotojų —
Daunoro, Kaukaitės,’ Ciudakovos koncertų ir jiems pagerbimo baliu
kų rengėjų, bilietų platintojų, per. radiją reklamuotojų, sportininkų
ekskursijų rengėjų bei jiems aukų rinkėjų, nes tai, matyt, veikimas
iš meilės dainai, iš meilės sportui ir talkininkavimas “išlaisvintos
Lietuvos” vadovams.
Kaliforniečiai, paminėti sąrašuose nedalyvavo ne viename kon
certe, jiems netalkininkavo ir aiškiai pasisakė prieš tokį “bendra
darbiavimą”. . *
Sovietų priemonės mus skaldyti, kurstyti vieni prieš kitus, kenkti
Lietuvos laisvinimo darbui ir mūsų bendram sugyvenimui neturi
ribų ir kartais labai netikėtos ir apgaulios; minėti sąrašai — užmesti
kaltę nekaltiems, o užtušuoti tikruosius “bandradarbiautojus”.
? — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

KRUPAVIČIAUS
Aš noriu padėkoti Kalifornijos
lietuvių visuomenei už dėmesį ir
paramą prelato Mykolo Krupavi
čiaus paminklui. Aš dėkoju ne tik
savo vardu, kaip vienas iš Krupavi
čiaus testamento patikėtinių, bet ir
dr. Juozo Meškausko vardu, kuris
yra plataus visuomeninio komiteto,
susidariusio tam reikalui, pirminin
kas. Prelato Krupavičiaus garbės
komitetas yra sudarytas iš viso pa
saulio lietuvių centrinių organizaci
jų pirmininkų, kurie sutiko šia ve'klą paremti šalia įvairių idėjinių ir
grupinių skirtumų. Pasaulio Letuvių Bendruomenės pirmininkas Sta
sys Barzdukas yra parašęs, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė yra
Krupavičiaus vaikas, dėl to yra vi
siškai teisinga, kad Bendruomenė
prie paminklo statymo prisidėtų.
Paminklas bus statomas Čikago
je Lietuviu Šv. Kazimieiro kapinėse,
kur Krupavičius palaidotas. Pa
minklo projektui paruošti buvo pa
skelbtas konkursas, kurį savo daly
vavimu pagerbė 12 architektų ir
dailininkų.. Jury komisija, vadovau
jama Adolfo Valeškos, premijavo
architektų Mulokų, tėvo ir sūnaus,
projektą. Proje1*as yra aukštas
Corten plieno statinys su blizgančio
plieno kryžiumi jame iir gerai išryš
kintu paties Krupavičiaus testamen
te pareikštu pageidautu užrašu:
“Lietuvi, pirmiausiais tau tebūna
tėvas ir motina, o virš jų — tavo
* < O * v M. V

PAMINKLAS
tėvynė Lietuva”. Šį pasakymą Kru
pavičius yra paėmęs iš šv. Augus
tino raštų, tik pridėdamas prie jų
žodžius: Lietuvi ir Lietuva. Tuo jis
norėjo parodyti, kad krikščionybė
ir tautiškumas eina ranka rankon
nuo pirmųjų Bažnyčios amžių. Lie
tuvių tauta ir krikščionybė ilgus
amžius buvo konflikto būklėje. Nes,
kaip žinome, lietuvių tauta pasku
tinė Europoje priėmė krikščionybę.
Ligi šiol originalaus lietuviško įna
šo krikščionijon mes nebuvome pa
darę. Krupavičius tačiau organišką
lietuviškumo ir krikščionybės jun
ginį. padarė. Jis, patikslindamas
nuosavybės sampratą, padarė lietu
viška inaša krikščioniškon kultūron.
Komitetui dabar tektų pavesti
darbą kuriam rangovui ir eiti prie
paminklo statybos. Tačiau jam dar
trūksta lėšų. Nekalbant apie tai.
kad komitetas įvairių asmenų, jų
tarpe St. Barzduko yra raginamas
nesitenkinti paminklu, bet išleisti
objektyvią šakotos Krupavičiaus asmenvbės monografiją. Mūsų surink
tos lėšos dar yra toli iki to.
Los Angeles yra susidaręs komi
tetas pravesti vajų Krupavičiaus atžymėjimui. Komiteto nariai imasi
aukšto lygio tautinės ir valstybinės
veiklos. Komitetą sudaro: Jonas
Kuprionis, pirm., Jonas Motiejūnas.
Alena Devenienė, Antanas Mažeika
ir Tomas Sereika.
Kun. V. Bagdaiiaviči’is
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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 SUTKEVIČIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanų siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.
Ee jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasiiinkimą, 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.

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

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3004 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

TRYS DIENOS VIŠTOJE, CALIF.
Rugpjūčio mėnesio pradžioje su
šeima teko atostogauti Vištoje, Sta
sio ir Stasės Damulių avokadų ūky
je. Vista, Oceanside, Encinata yra
šiaurinio San Diego apskričio mies
tai (North San Diego County). Čia
gamta ištisus metus būna be dides
nių svyravimų — nei per šiltas, nei
per šaltas oras. Todėl čia yra daug
gėlynų ir įvairiausių vaismedžiti so
dų.
Vieni iš pirmųjų man žinomų
lietuvių Vištoje yra įsikūrę J. Dam
brausko (Dombrosky) šeima. (Jų
duktė yra losangeliškiams gerai ži
noma Karolė Dambrauskaitė-Bichnevičienė). Gal jau virš 10 metų
kai Dambrauskai čia nusipirko
triušių ūkį ir iki šiol sėkmingai jam
vadovauja.
Kiek vėliau ten nuvyko gyventi
Daumantas ir Adelė Čibai su sūnum
Kan’trimu ir Čibienės seserimi Veru
te. Jie taip pat turėjo triušių ūkį,
bet vėliau jį likvidavo ir dabar turi
bičių ir savo šeimos reikalams au
gina gyvulių bei paukščių. Jų ketu
rių akrų ūkyje du akrus užima so
dyba, priauginta subtropikinių vais
medžių, įvairiausių daržovių ir žy
dinčių krūmų bei gėlių.
Sodelyje, šalia kaktusų auga ber
želiai, o pačiame aikštelės fronte
Daumantas pastatė savo paties dro
žinėtą lietuvišką kryžių su istorinė
mis lietuvių datomis ir figūrėlėmis.
Meniškais medžio drožiniais yra iš
puoštas ir Čibų gyvenamasis namas
— iš oro ir viduje. Tai tartum lie
tuviško menininko sala tolimame
Kalifornijos pakrašty, liudijanti gy
vą lietuvio kūrėjo sielą. Savo sody
bą Čibas pavadino “Sodyba Toluva”.
Per keletą metų, gyvendamas Los
Angeles kolonijoj, Čibas buvo “Lie
tuvių Dienų” žurnalo foto meno re
daktorium. Jis turi keleriopų meni
nių gabumų: šalia foto jis puikiai
drožinėja iš medžio (atsimename jo
darbų parodą Šv. Kazimiero par.
salėje), rašo įdomius reportažus ir
yra rašęs beletristikos jaunimui. (Jo
literatūrinę pasaką “Žaižaras” yra
išleidusi “L. Dienų” leidykla).
Nepaprastą prekybą, tur būt, vie
ninteliai lietuviai visame pasaulyje,
turi Juozas ir Zeta Rudvaliai, Encinatoj. Jie tik prieš kelerius metus
pradėjo ir sėmingai išvystė orchidė
jų ūkį. Jų orchidėjos lėktuvais siun
čiamos į visus kraštus ir yra laiko
mos vienomis iš brangiausių orchi
dėjų. Orchidėjos auginamos šilta
daržyje vazonuose. Automatiškai
šildoma, šaldoma, laistoma, tręšia
ma. Tik jos skinamos rankomis.
Orchidėjų žydėjimo sezonas prasi
deda rugsėjo mėnesyje.
Rudvaliai gali didžiuotis ir savo
gabiais vaikais: sūnus Arūnas yra
pasižymėjęs matematikoje (simterinės matematikos srityje), ta tema
yra skaitęs paskaitų Londone, Ang

lijoje. Dabar jis profesoriauja Mass,
universitete, Amherst, Mass. Dukra
Aušra irgi jau baigusi aukštuosius
mokslus ir gyvena Salt Lake City,
Utah.
Stasys ir Stasė Damuliai, nors ir
gyvendami Indio, Calif., kur vado
vauja moteliui Rūta, prieš porą me
tų Vištoje nusipirko keletos akrų
avokadų ūkį ir sėkmingai bei pel
ningai jį tvarko. Pardavę metelį,
Damuliai ketina pastoviai apsigy
venti Vištoje.
Šiais metais į Vistą nusikėlė gy
venti Petras ir Rūta Praniai su sū
numis Petru ir Edvardu. Jie čia
nusipirko naujai pastatytą keturių
miegamųjų namą, kurį baigia apsta
tyti moderniškais baldais. Tur būt
pirmiesiems mums teko svečiuotis
šiame P. ir R. Prarnų name.
Petras Pranis loterijos būdu lai
mėjo San Diego apylinkės Liquor
License ir jau pradėjo statydintis
miesto centre alkoholinių gėrimų
parduotuvę.
Petras Pranis, mums besilankant
Vištoje, buvo mūsų maloniu “gidu”.
Jis mus apvežiojo po visą Vistą ir
apylinkės miestelius ir vietoves, pa
rodė prmąsias Kalifornijos misijas
— San Luis Rey, prie Oceanside
miesto.
Ateityje numato į Vistą keltis
O. ir V. Mikuckių ir A. ir B. Braz
džioniu šeimos; Jie jau yra įsigiję
penkių akrų sklypą, kur planuoja
statydintis namus ir įsirengti sody
bas. Atrodo, kad Vista, pagal tele
vizijos komentatorius, viena iš kelių
sveikiausių JAV gyventi vietų, pa
trauks ir daugiau lietuvių, išeinan
čių į pensiją ne tik iš Kalifornijos,
bet ir iš tolimų miestų, kaip Bosto
nas, Detroitas ir kt.
A. Skirtus

Išeina nauja J. Tininio knyga

“Laiškai Andromachai”

— Jau atspausta ir atiduota rišti
nauja Juozo Tininio knyga “Laiškai
Andromachai”, kurią suredagavo
Bern. Brazdžionis, išleido “Lietuvių
Dienų” leidykla. Knyga turi 100 ps.
ir yra dail. Alf. Dociaus gražiai gra
fiškai iliustruota, savo išvaizda at
rodo kaip albumas. Turiniu ■ - įvai
ri, įdomi, atskleidžianti naujas ra
šytojo dimensijas.
Spalio 14 d., sekmadienį, tuojau
po pamaldų, Šv. Kazimiero parap.
salėje Dailiųjų Menų Klubas (kurio
J. Tininis buvo narys), bendradar
biaujant leidyklai, rengia knygos
pristatymą visuomenei. Bus galima
įsigyti ką tik išėjusi iš spaudos kny
ga, be to, bus suruošta rašytojo pa
rodėlė. Visa tai skiriama rašytojo
dviejų metų mirties sukakčiai pami
nėti.

Prie lietuviško kryžiaus Adelės ir Daumanto čibų sodyboje. Stovi pranciš
konas V. Gumauskas ir Daumantas čibas, kryžiaus kūrėjas ir statytojas.

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

M&s parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kii.tus
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.
gžcžzcj

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

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

Sales & Service
Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — ?

L. A. FILATELISTŲ PARODA
Jau praslinko 6 metai nuo to lai
ko, kai yra įsikūrusi "Kalifornijos
Lietuvių Filatelistų Draugija”. Pra
džioje draugija turėjo apie 10 narių,
bet ilgainiui jų skaičius padidėjo
iki 30. Nuo pat įsikūrimo draugijos
nariai dirbo pasišventę. Jų pašto
ženklų rinkiniai praturtėjo taip,
kad šiandien su jais galima dalyvau
ti bet kuriose didesnėse pašto ženk
lų parodose, tiek lietuvių, tiek ir
amerikiečių tarpe. Mūsų draugijos
nariai domisi visų pasaulio kraštų
išleistais pašto ženklais, bet pirmo
je vietoje Lietuvos filatelija ir jos
istorija.
Šių metų birželio 24 d. vyko
šv. Kazimiero parapijos 20-ji Lietu
vių Diena. Ta proga buvo suruoštas
koncertas amerikiečių gimnazijos
patalpose, o meno ir skulptūros pa
rodos pradžios mokyklos klasėse.
Ypatingai domėjosi žmonės dail. P.
Baltuonio, atvykusio iš Montrealio,
šakninės skulptūros kūriniais. Vie
tos gyventojai neapvylė dail. P. Bal
tuonio, nes dauguma pirko meniš
kų išdirbinių ir tuo papuošė savo
namų salionus.
Pašto ženklų paroda vyko didžio
joje parapijos salėje, kur buvo išsta
tyta apie 100 rėmų su pašto ženk
lais.
Ši II-ji draugijos pašto ženklų
paroda jos narių buvo paruošta la
bai kruopščiai: su smulkiais apra
šymais ir paaiškinimais. Juk- per 6
metus laiko daug kas narių žymiai
praturtino savo rinkinius. II-os paš
to ženklų parodos lankytojai labai
vertino jos kokybinius atsiekimus.
Parodoje buvo išstatyta vien tik
KLFD-jos narių pašto ženklai bei
eksponatai. Kitų draugijos narių
kviesti nebuvo įmanoma, neturint
pakankamai vietos salėje. Šioje pa
rodoje eksponatus patiekė šie drau
gijos nariai: 20 rėmų (Nepriklauso
ma Lietuva ir Klaipėda) — Edvar
das Blažys; 15 rėmų (Lietuvos pa
tronui šv. Kazimierui išleistų Va
tikano, o taip pat ir Lietuvos pašto
ženklų) — Robert Novek-Navickas;
5 rėmai (pinigai ir medaliai pašto
ženkluose įvairių valstybių) — dr.
George Venk-Venckūnas; 17 rėmų
(Jungtinės Tautos, Birželiniai 1941,
Tremties stovyklų ir Čikagos lietu
vių filatelistų įvairūs leidiniai) —
Kazys Karuža; 22 rėmai (JAV-bėse
ir kitose valstybėse išleisti p. ž. bu
vusiam prez. John Kennedy ir as
tronautams paminėti, įvairų valst.)
— Vladas Kuzavinis; Izraelio pašto
ženklai, vokai — Gregorius Radvenis.
Nenorėčiau šios pašto ženklų pa
rodos aprašyti smulkiai, nes suda
rytų labai ilgą straipsnį. Duodu
skaitytojams tik bendrą vaizdą apie
šią pavykusią pašto ženklų parodą,
kurią aplankė virš 1000 žmonių.
Šios p. ž. parodos pasiruošimu ir
išstatytais eksponatais labai domė
josi ne vien lietuvių kolonijos žmo

nės, bet ir amerikiečiai. Reikia ma
nyti, kad lankytojai taip pat įverti
no ir KLFD-jos narių darbą filate
lijoje, parodant visuomenei, kad
Lietuva tebėra gyva savuose pašto
ženkluose. Nors Lietuva yra rusų
aneksuota, bet mes esame šventai
įsitikinę, kad dirbdami ir filatelijos
tautinį darbą, tvirtname pamatus
savos tėvynės gerovei ir padedame
jai nusimesti svetimą jungą, tuo
artiname jos nepriklausomybės at
gavimą.
KLFD-ja yra pasiryžusi ir toliau
dirbti šį naudingą darbą, bendradar
biaujant su kitomis lietuvių filateIstų draugjomis, ypač su Čikaga,
New Yorko ir Toronto filatelistais.
Neapsirinku ir galiu drąsiai sa
kyti visos draugijos vardu, kad ši
II-ji suruošta KLFD-jos pašto ženk
lų paroda neapvylė lankytojų, bet
praėjo su geriausiu pasisekimu.
K. Karuža

Windsoro mergaičių kvartetas "Aušra” išpildys Lietuvių Dienos koncer
to programą rugsėjo 9 d. 1 vai. 30 min. p. p. Ma. shall mokyklos auditori
joje. Lš kairės: Dana Kozulytė, Rūta čerškutė, Aldona Tautkevičiūtė ir
Nijolė Giedriūnaitė.
Platesnis kvarteto aprašymas buvo LAV birželio nr.

Ramovėnų-šaulių linksmavakaris

Pirmieji rudens sezoną pradėda
mi, Los Angeles ramovėnai ir šau
liai rugsėjo 22 d., šeštadienį, 7 vai.
30 min. vakaro Šv. Kazimiero par.
salėje rengia linksmavakarį karinei
spaudai paremti. Šokiams gros suo
mių orkestras Latvala ir su juo prie
dainius dainuos solistas Henrikas
Paškevičius. Bus bufetas, baras ir
laimės šulinys su vertingais laimė
jimais. Visuomenė kviečiama šau
niai praleisti vasaros pabaigą, (rm)
Stalus rezervuokite pas V. Apei
ki, 462-1551 ir pas J. Janušauską,
telef. 665-2417.
LONG BEACH, CALIF.

Juozas Matijošaitis, Long Beach
Liet. Klubo vicepirmininkas, gimęs
1898 m. liepos 2 d. Narkūnų km.,
Gelgaudiškio vlsč., Šakių apskr.,
Lietuvos nepriklausomybės laikais
dirbo atsakingą darbą valsčiaus sa
vivaldybėje. Liepos 14 d. L. Beach
gražioje salėje linksmai atšvęsta jo
75 metų amžiaus sukaktis.
Dalyvavo daug svečių iš Long
Beach ir apylinkių. Sveikino teisin.
Stasys Paltus, VI. Pažiūra, L. A.
Balfo sk. pirm., Bruno Morkis, L.
Beach Liet. Klubo pirm., Vladas
Gilys, Radijo vai. vardu.
J. Matijošaitis sukakties proga
įstojo į Lietuvių Fondą su 100 dol.
įnašu. S. Jasutis, L. B. Liet. Fondo
vajaus kom. pirm, padėkojo ir ta
rė keletą žodžių apie fondą. Sukak
tuvininkui sugiedota "Ilgiausių me
tų”. Baigiant vaišes, J. Matijošaitis
padėkojo atsilankiusiems, sveikinu
siems ir užkvietė rytojaus dienai pas
Mekišius iškilmių baigti. Čia vėl
susirinko nemažai vietinių svečių ir
iš toliau — VI. Pažiūra su žmona,
inž. V. Čekanauskas su žmona ir
trimis dukrelėmis, kurios gražiai
padainavo "Kai mus vežė iš namų”
ir kitų lietuviškų dainelių. (D. M.)
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Dėmesio, sportininkai/

Š. m. rugsėjo 4-8 dienomis vyks
JAV LB Vakarų Apygardos orga
nizuojama sporto šventė. Planuoja
mos krepšinio, lauko teniso, stalo
teniso, šachmatų ir tiklinio rungty
nės.
Visus sportininkus (nuo 12 metų
amžiaus) kviečiame dalyvauti ir
prašome nedelsiant (iki rugp. 22 d.)
registruotis pas —

Igną Bandziulį, 660-0776 — šach
matininkai;
Valentiną Irlikį,
šachmatininkai;

462-8405 —

Vladą Šimoliūną, 662-6412 —
tinklininkai;

Joną Žmuidziną, 242-2883 —
lauko ir stalo tenisininkai;

Ireną Žukaitę, 241-0340 — krep
šininkai, lauko tenisininkai ir tink
lininkai.
Komandų sąstatas ir rungtynių
tvarka bus paskelbta ir užsiregis
travusiems pranešta vėliau.
JAV LB Vakarų Apygarda

Jūros skautų stovykla

šiais metais vyks nuo rugp. 25 d.
iki rugsėjo 3 d. Catalinos saloje.
Stovyklos vadovai — laivo vadas
Gediminas Gudauskas ir reikalų
vedėjas Arimantas Arbas.
Moksleivių ateitininkų stovykla,

kaip ir pernai, vyko nuo rugp. 16
d. iki 23 d. Tėvų Domininkonų St.
Raymonds ūkyje, Hidden Hills, Ca
lif.

Stovyklos programai vadovauja
svečias studentas Viktoras Nabas,
Rita Bureikienė ir Daina Kojelytė.

LIETUVOS IŠLAISVINIMO
TAUTOS FONDAS

Per Kalifornijos įgaliotinį Lietu
vos Išlaisvinimo Tautos Fondui au
kojo (liepos ir rugp. mėn.):
Po $25 — V. Jasiulionis, D. Me
kišius, J. Račius, A. Tumas, J. V.
Roland (Jiems visiems paprašyta
siuntinėti Ela).
Po $15 — A. Sabaliauskas.
Po $12 — S. Skirmantas.
Po $10 — K. Bandzevičius, M.
Barauskas, Leo Bagdonas, R. Do
vydaitis, A. Galdikas, V. Juodval
kis, J. Kuprionis A. Kontvis, T.
Mikuckis (Sacramento, Calif.), M.
Naujokaitis, kun. V. Palubinskas,
A. Pranys (San Francisco, Calif.),
E. Sabalis, Z. Stockus, A. Šimkus.
Po $5 — G. ir J. Baltrušaitis, S.
Jasutis, L. Medelis, M. Pasker.
Po $3 — O. Mačėnienė.
Po $2 — A. Prakapas, K. Vec
Žemelis.

Visiems aukotojams Tautos Fon
do vardu dėkoju.

Vlikui — Tautos Fondui Helsin
kio Europos Saugumo konferencijo
je mūsų atstovų dalyvavimas ir jų
darbai kainavo apie $7.000.00. Mū
sų visų būtų pareiga tokius žygius
finansiškai paremti.
Per Long Beach, Calif, atstovą
Dani Mekišių Tautos Fondui au
kojo:
$100 — Long Beach Lietuvių
Klubas;
$10 — A. Kontvis; po $5 —
J. Mikalonis, J. Matjošaitis, B.
Morkis, V. Počas; po $3 — V. TaTamošaitis, V. Tamulis; po $2 —
P. J. Petraitis, E. ir K. Šerėnas, P.
Marciuska, J. Aftukas.
A. Skirias,

T. F. įgaliotinis Kalifornijoje

»

Išvyko mūsų išrinkti atstovai

į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
seimą Washingtone, įvykstantį rugp.
pabaigoj? ir rugsėjo pradžioje.
Išvyko Vakarų apygardos išrinkti
atstovai Vytautas Čekanauskas ir
Vladas Pažiūra.
“Lietuvių Dūenų” žurnalui at
stovaus redaktorė Dalila Mackialienė.
VI. Pažiūra su žmona Alfonsą
išvyko automobiliu ir keliaus visą
mėnesį, lankydami draugus ir Amerikos žymias vietas. Vytautas
Čekanauskas su žmona Janina ir
trimis dukromis taip pat išvyko au
tomobiliu ir keliauja lankydami
draugus ir susipažindami su Ame
rika.
Dalila Mackialienė skrenda lėk
tuvu ir žada dalyvauti visuose sei
mo posėdžiuose bei parengimuose.
Sekantis “Lietuvių Dienų” žurna
lo numeris numatomas skini sei
mo aprašymui.
Tarptautinis Muzikos Festivalis

Rugpiūčio 26 d. 7 vai. vak. San
ta Monica Auditorijoje įvyks Tarp
tautinis Muzikos Festivalis, į kurį
Stasė Klimaitė-Pautienienė yra pa
kviesta reprezentuoti lietuvius.
Programoje bus atstovaujamos
š.os sKitos tautos: Anglija, Prancū
zija, Vokietija, Meksika, Rusija,
JAV.
Stasė Pautienienė, akomponuojama UCLA profesoriaus Arthur
Haas, padainuos šias dainas: K. V.
Banaičio Tlupės, A. Kačanausko
Kad aš našlaitėlė ir Tallat-Kelpšos
Mano sieloj šiandien šventė.
Įėjimas į šią šventę nemokamas.
Laukiama atsilankant vietos lietu
vių ir iš toliau.

A SKIRTUS
R-A. -STATE — TAX SERVICE
INSURANSE

Jei reikia apdrausti namus,
automobili, gyvybę ir pn,, —
telefonnokite NO 4-2919

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029

^au^ie
“Draugo” 1973 m. liepos 11 d.
numeryje Šiaurio straipsnyje “Re
formos lietuvių gyvenime ir veiklo
je” rašo:
“LFB studijų savaitė buvo pra
dėta pašnekesiu tema: “Lietuviško
gyvenimo ir veiklos reformos”. Įva
dą tam pašnekesiui padarė L. Va
liukas, kviesdamas: 1. Paskelbti boi
kotą toms mūsų grupėms ir grupe
lėms, kurios nebeduoda apčiuopia
mos naudos lietuvių visuomenei ir
Lietuvos laisvinimo darbui; 2. Ap
kapoti kiekvienoje bendruomenėje
iki maksimumo beverčius parengi
mus ir parengimėlius, nevykusius
vakarus bei vakarėlius, beveik nie
ko bendro su gera muzika ar daina
neturinčius vadinamus koncertus ir
koncertėlius ir šimtus kitų įvairiau
sių neva “kultūrinių” parengimų;
3. Nevarginti nei savęs, nei kitų be
tiksliais posėdžiais bei posėdėliais,
susirinkimais ir susrnkmėliais; 4.
Taupyti savo ir kitų pinigus, nelei
džiant jų tam ką galima gauti pas
amerikiečius; 5. Išeiti su lietuvių ir
Lietuvos bylos klausimu į plačią
sias amerikiečių mases — spaudą,
radiją, televiziją; 6. Daryti ir vykiyti išeivijoje tik tai, ko negali ir ne
pajėgia pavergtieji.” Pašnekesys už
truko porą valandų su viršum ir ja
me dalyvavo beveik visi studijų sa
vaitės dalyviai. Diskusijose buvo pa
ryškinta viena ar kita siūlymų deta
lė, ir beveik visi iki labai aukšto
laipsnio pritarė įvado padarytojo
mintims.”
Netikime Šiaurio tvirtinimui, kad
visi dalyviai tokiems siūlymams bū
tų pritarę, nes pažįstame daug fron
tininkų, kurie dirba įvairiose orga
nizacijose ir nemanome, kad jie da
bar pradės jas boikotuoti.
Pagal L. Valiuko įsakymus, Ame
rikoje bus nereikalinga Dainų šven
tės, Šokių šventės, nes tie chorai
šokių grupelės neturi politinių tiks
lų. Jo supratimu nėra reikalingi
Balfas, Lietuvių Fondas, šeštadieni-

Svečiai iš Bostono — poetas Antanas Gustaitis ir aktorė Aleksandra Gustaitienė — su draugais ir pažįstamais Los Angeles šv. Kazimiero parapijos
kieme. Iš kairės: J. Bubelis, Gustaičių bičiulis iš Philadelphjos, P. Gasparonienė, A. Gustaitienė, V. Barmienė, A. Gustaitis, L. Zaikienė, Bern.
Brazdžionis, A. Brazdžionienė, Pr. Gasparonis.

Foto L. Briedžio

nės mokyklos, SLA, Ktalikų Susi
vienijimas, Lietuvos Vyčiai, Kat.
Moterų Dr-ja ilr visos kitos organi
zacijos bei klubai, kurie netarnaus
LFB nustatytiems politiniams tiks
lams.
L. V. net pasišauna taupyti mū
sų pinigus, taigi jis nurodys, kam
reikia aukoti ir kam neaukoti.
Linkime L. V. išeiti su savo pro
gramomis į amerikiečių spaudą, ra
diją ir televiziją. Per 20 metų Los
Angelyje to jam nepasisekė padary
ti ALT-as buvo kelis kartus G. Put
nam programoje, tačiau Valiuko
partijos žmonių ten nebuvo.
Norėčiau turėti 6 punkto specifi
kaciją. Argi L. V. nori viską priimti
iš pavergtos Lietuvos kad ir su di
dele komunistine propaganda?
Mus stebina, kad rimta organiza
cija leidžia ir priima tokius naivius
samprotavimus. Jis pats Los Ange
lyje yra pabėgęs nuo bet kokio vei
kimo, tad dabar nori, kad visos Amerikos frontininkai išsijungtų iš
lietuviškos veiklos.

SELLING CLEM’S POLISH DELI
Established Business
of Home Made Polish Sausage,
Pastry, Imported Grocery,
Beer and Wine
also Meat.
759-5058 8 A.M. to 6 P.M
3002 W. Florence Ave., L. A.
California 90043

Tendencingas korespondentas

Per keletą mėnesių stebime
“Draugo” korespondento B. G. (tur
būt, Balio Graužinio?) aprašymus
mūsų veikimo Los Angelyje.
Aprašydamas Vakarų apygardos
suvažiavimą parodė nepasitenkini
mo jo pravedimu ir bendrai prieš
apygardos valdybą. Mat, nepasise
kė “bičiulių” norams pertvarkyti
apygardos valdybą.
Kiek vėliau rašydamas apie Lie
tuvių Namų (Lith. Com. Center)
metinį susirinkimą, padarė ten
dencingų netikslumų, norint kai
kuriems asmenims įgelti.
Tik neseniai, rašydamas apie Pa
vergtų Tautų Savaitės minėjimą,
kaltina valdybą, kad, jo nuomone,
negana žmonių susirinko. Faktinai
šių metų valdyba yra daugiau nu
veikusi už bet kurias kitas valdy
bas. Toje valdyboje labai aktingai
dirba Vanda Mažeikienė pusmetį
dirba Vyt. Čekanauskas. Komiteto
atstavais yra du ALT-c valdybos
nariai.
Brezhnevo vizito metu šimtais
telegramų buvo pasiųsta prez.
Nixonui, Helsinkio įvykių metu irgi
siųsta telegramos Valstybės Depar
tamentui, JAV ambasadoriui Hel
sinkyje ir prez. Nixonui.
Kodelgi B. G. visų lietuvių dien
raštyje vis stengiasi pravesti savo
partines tendencijas? Juk tuo pa
kenkiame bendram lietuviškam vei
kimui. (K. M.)

Buvusiam Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo uirmininkui
ADOMUI BEKSZAI mirus,
reiškiame gilios užuojautos
Marijai Bekszienei ir šeimai —

Stella ir Pranas ŽUKAUSKAI

Prie R. ir P. Sakų motelio Paims Sp ings, Calif, — Iš kairės: A. Telyčėnas, A. Skirius, R. Šakiene ir P. Sakas.
Foto H. M.

ADOMUI BEKSZAI mirus,
reiškiu gilios užuojautos
žmonai Marijai, dukroms ir anūkams —

Bronius POŠIUS
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Žemės skautų stovykla

Šiais metais žemės skautų sto
vykla vyko nuo rugp. 5 iki rugp.
19 d. Big Bear kalnuose, nuosavoje
stovyklavietėje.
Dalyvavo arti 100 jaunimo. Sto
vyklos vadovu buvo Ve. Sviderskas,
o jo padėjėjais R. Vizgirdas, R. Bužėnas, M. Prišmantas, Danutė Basiulienė ir ižd. R. Vizgirdienė, šei
mininkė — A. Šatnerienė.
Stovykla buvo sėkminga, nors jos
dalyvius smarkiai išgąsdino perkū
no trenksmas į arti virtuvės esantį
medį ir kilęs gaisras šalia stovyklos.
R. ir P. Sakai — vėl gražaus
motelio šeimininkai .

Petras ir Rūta Sakai, stambūs au
kotojai ir rėmėjai įvairiausių lietu
viškų darbų, neperseniausiai nusi
pirko gražią nuosavybę — motelius
garsiajame Palm Springs, Calif, ku
rorte.
Ponai Sakai yra Tautinių Namų
dalininkai. Rūta Šakienė yra veikli
Tautinės Sąjungos narė, o jos vyras
Petras yra ryškus asmuo karių ve
teranų “Ramovėje” ir Šaulių “Dau
manto” kuopoje.
Petras Sakas šį mėnesį atšventė savo
60-jį gimtadienį ištaigingoje savo
namų atmosferoje, savaitgaliui su
važiavus būriui prietelių, kurie, prie
gražaus vaišių stalo, skambant šam
pano taurėms, sugiedojo ilgiausių
metų.
Los Angeles lietuviai, norėdami
atitrūkti savaitgaliais nuo miesto
triukšmo ir smogo, turėtų sustoti
pas p. p. Sakus ir pasilsėti šiame ra
miame, gražiame dykumų kampely j.
Pažėrai — 7-nių savaičių kelionėje
po Europą

Juozas ir Elena Pažėrai su duk

Adelaidėje. Gastrolės užtruksianncios 7-8 savaites.

TRUMPAI

terimi Jūkate, išbuvę 7 savaičių ke
lionėje po Europą (aplankė 12 kraš
tų), sugrįžo į Los Angeles pilni gra
žiausių įspūdžių.
Pažėrai ir dukra stud. Jūratė yra
veiklūs L. A. lietuvių kolonijos na
riai: J. Pažėra yra ilgametis vyres
nių skautų “Židinio” seniūnas, ku
rio sumanumu ir darbštumu šio
sambūrio kasa yra stipri ir dosni,
iš kurios išplaukia daug šimtų viso
keriopai jaunesniųjų skautų veiklai
paremti. Jo žmona Elena jam čia
stipriai talkininkauja. Šiuo metu ji
yra LDK Birutės Dr-jos uoli vice
pirmininkė. Jūratę pažįstame kaip
šviesią šios kolonijos jaunosios
kartos veikėją, kuri duoda daug
stiprumo ir vilties visam mūsų lie
tuviškajam veikimui, (vm)
Papildymas

Praeitame LA V nr. skelbiant naują
Birutininkių valdybą, buvo praleista
S. Puikūnienės pavardė. Vanda Ma
žeikienė yra Birutininkių korespon
dentė.
Pabaltiečių Legionierių Postas

(Baltic American Legion Post)
Hollywoodo postas kviečia visus
Amerikos Veteranus įstoti į jų pos
tą — priimami veteranai abiejų pa
saulinių karų, Korėjos ir Vietnamo
buvę kariai.
Dėl informacijų susisiekti su B.
Nurmsen, tel. PO-14646, V. Čeka
nauskas, telef. 677-6845, A. Skirius,
telef. 664-2919.

Dr. Juozo ir Salomėjos Skaudžių
vedybų sukaktis

Rugp. 5 d. Jūra ir Julius Jodelės,
duktė ir žentas, surengė dr. Juozui
ir Salomėjai Skaudžiams 40 vedybi
nio gyvenimo sukakties minėjimą.
Iš ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje
jų intencija atlaikytos šv. mišios ir
po to įvyko šaunios vaišės Jodelių
bute.

medicinos studijas Belgijoje (olan
dų kalba), buvo parvykęs pas
tėvus į Los Angeles atostogų. Jis
reikalingą praktiką atliks Bostono,
Mass, ligoninėje

namus ir nusikėlė gyventi į Sun
^ity, Calif., ktl- oras, jų teigimu,
esąs šiltesnis, bet švaresnis.
Sun City yra pensininkams gy
venti suprojektuota vietovė.
— Dailininkas Jonas Rimša, San
ta Monica, Calif., po sėkmingos
operacijos gydosi namie. Juo rūpi
nasi Ona ir Juozas Andriai.
Linkime, kad dailininkas, rūpestin
gai Onos ir Juozo Andrių globoja
mas, netrukus vėl atgaus jėgas ir
sukurs naujų darbų planuojamai
meno parodai.

— Narcizas Prielaida, iš Gene-

- .abortas J. Tarvydas, sūnus

vos, Šveicarijoje, su žmona Jusefa
ir dukra Veronika atostogavo Ame
rikoje ir svečiavosi pas brolį Euge
nijų Laidą, San Francisco, Calif.
Charakteringa, kad N. Prielaida te
bėra Lietuvos pilietis ir keliauja su
Lietuvos pasu.

E. Vasiliauskienės (Tarvydienės)
San Diego universitete baigė teisių
mokslus su aukščiausiu pagyrimu
(maxima cum Įaudė). Sveikiname
Albertą ir linkime sėkmingai įsi
kurti Los Angelyje.
— Stasys ir Eleonora Leseckai
liepos 28 d. surengė išleistuves duk
rai Albinai ir žentui Schukstams.
Suėjimo proga L. Kantas sudėjo iš
leistuvių dainą, kurią, pritariant J.
Žukui, visi susirinkę padainavo.

— Dr. Romas Dovydaitis, baigęs

— Rugsėjo 7 iš Belgijos atvyks
ta poetė Žentą Tenisonaitė-Heilemans su vyru ir Los Angelėse pra
leis keletą dienų, dalyvaus Lietu
vių Dienos parengimuose, susitiks
su vietos rašytojais. Z. Tenisonaitė
yra išvertusi, suredagavusi ir išlei
dusi lietuvių poezijos antologiją
flamandiškai; šiais metais išėjo jos
poezijos rinkinys lietuviškai “Pava
saris ir aš”, o netrukus išeina jos
versta flamandiškai A. Vaičiulaičio
apysaka “Mūsų mažoji sesuo”.
Gina Čapkauskienė
mums rašo, kad jau susitarė su
Australijos Bendruomenės vadovy
be nuo kitų metų kovo 16 d. duoti
eilę koncertų Australijos lietuvių
kolonijose — Newcastle, Sydnėjuje,
Canberoje, Melbourne, Geelonge ir
- Solistė

Išnuomojamas pigus ir labai
jaukus 2/2 miegamųjų butas
II aukšte, prie autobuso 44, netoli
Hollywood© greitkelio, lietuvių
name; skambinti 389-0873.

— Jokūbas ir Marija Valiukevi-ičiai, gyvenę Glendelėje, nusipirko)

— Kazls Prišmantas, L. A. Liet.

Bendr. apylinkės pirm., su sūnum
Gintaru išvyko į tarptautinę Lietu
vių skautų stovyklą prie New
Y orko.
— Algis ir Marija Dudaravičiai,

iš Edmonton, Kanadoje, aplankė
LAV ir LD leidyklą. Algis yra fo
to mėgėjas; jis leidykloje padarė
daug nuotraukų.
A. Dudaravičius yra Kanados L.
Bendruomenės Edmontono apylin
kės pirmininkas. Atostogų metu abu
su žmona apkeliavo pusę Amerikos
ir vakarinę Kanados dalį.
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DIENOS
LITHUANIAN DAYS

žurnalo skaitytoje, rėmėjų ir bičiuliy iš arti ir iš toli

NIKAS
šiemet (1973) įvyksta rugsėjo 23, sekm adienį, nuo 12 v. 30 min. p. p. iki vakaro

McCAMBRIDGE PARKE - 1515 N. Glenoaks Blvd.,

• Veiks bufetas

® Lietuviška muzika

® Dainos

Burbank, Calif.
• Dovany traukimas
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Advokatai
CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas

8500 "Wilshire Bouleva.d
Bevery Hill, Calif. 90212
Telefonas 659-5757
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Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUG
Notary Public

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
•
Telefonas 466-1066
( Pho..e: 395-6142
Res. 664-89^3

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
ucu2 San.a h.oiiLa -..vi.
Santa Monica, Calif. 9^4U4

?hone: 828-7525

Res : 828-0460

A. F. ; KIRIUS

Insurance Agent
4864 Sunset Boulevard

uos angeles, Calif. 90029

NO 4-2919

MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezenta;./e
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Avs.,
temce, Calif. 90281
rnune EX 6-4246

Fotografai
LEONO KANTO FOTO S i ŪDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvc.,
Hollywood, Calif. 90G-8
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIK8, D. - . b.

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monlea, Calif. 90403
Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

.uwuber L. A. jaunty beū.ai oiy
5410 Wilshiio Blvi..,
Los Angeles, ualir. Svu36

i

Investavimas

TV taisymas

STASYS J. PALTUS
Akcijos (Stocks), Paskolų l akštai
(Bonds). Bendrieji Fondai (Mutua.
Funds), Gyvybės ir Nedarbingu m.»
D. audimas (Insurance)
MAUNEY COMrANY
3208 W. Magnoiia B.vd.
Burbank, Calif. 91505
Telef.: 843-4311; 8494.;84; 984-0008
Buto: 6u2-02i4.

FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Kaulu bule Ai Kepau
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
110 9-8500

JIMS PLAY PEN
lenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR
Pete & Zelma Stan.skis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132
LITTLE JOY “Jr,”

Cocktails — Pools — Piano
Liudas Re.vynas, sav.
.477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

GLENDALE PRE-SCHOOL

and KINDERGARTEN

Moteliai

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

DESERT PALMS MOTEL

Sav. Peter & Rūta Sakas

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

Valgyklos

Phone (714) 328-9000
Res. phone 328-4481
THE

A. BLAKIS, D.D.b.

Bautistas (laivių klimca>

MOTEL RcTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-0&3 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

ROUND

ROBIN

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

i none 826-4613 by £ po«* .mem

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITiS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Grtfith Park Blvd.,
los Angeles, Ca. 90027
Telef 660-1205

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

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

Gydytojai
ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Katate Broker
JuSlPH GUDAUSKAS, M. D.
Gyuyiojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3OVU
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd..
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828 0. 0

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker

Cocktails and Dancing
luozas ir Aldona Spreinaitis, sav.

JONAS JURG1LAS, 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 Monica, 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

67-580 Hwy 111, Palms Springs,
Calif. 92262.

THE ROUND ROBIN

,

Vaikų darželiai

Tel. WE 9-1448

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Alinės-užeigos

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

Res. prone Til 2-5344

Tel.: NO 4-2919

Automobilių

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

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

Baldai

Apdrauda

STASYS SULA
c/o Intercontinental k. E.

Valandos: 10—12 ir 3—7; Šeši. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116
ALGIRDAS

MONSTAVIČIUS, MB
Pathologist

c/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108
Telef. (415) 668-6227

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029,
NO t-2919

Res. TH 2-5394

(Licensed Real Estate Broker)

patarnauja lietuviams perkantiems,
ir parduodantiems namus, žemės
May pus ir apartamentus.
l>č1

nnonnacijų te.vaukitės leie604-2910 arba namų te^

iunu
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:

1366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.
# S .» J
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Jei dar nesate atsilyginę
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose’
padarykite tai tuojau:
siųskite $3 prenumeratos mokestį.

•+Jo4 Minsct 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, JI B
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių,
nebūsi nei žilas, nei plikas.
Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, Ill,
60650.
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• Lietuvių parengimų •
KALENDORIUS
RUGSĖJO MEN. —

8 - 9 <1. d. — JAV LB Kalifornijos
Lietuvių Diena — Marshall High
School auditorijoj ir §v. Kazimie
ro parap. patalpose.
22 d. — Šaulių ir Ramovėnų 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.
SPALIO MĖN. —

6 d. — Santa Monikos Liet. Klubo
balius, Miramar viešbutyje.
13 d. — Lietuvių Fondo vakaras ŠV.
Kazimiero par. salėj.
14 d., 12 vail. — J. Tinimo knygos
“Laiškai Andromachai” pristaty
mas šv. Kazimiero' par. salėj.
20 d. — Long Beach klubo vakaras
Machinist salėj, Long Beach.
27 d. — Liet. Radijo Klubo valan
dėlės Rudens balius šv. Kazimie
ro par. salėj.
LAPKRIČIO MĖN. —

17 d. vakare — A. Gustaičio naujos
knygos pristatymas šv. Kazimiero
parap. salėj. Dalyvauja, pats auto
rius, atvykęs iš Bostono.

KRIKŠTAI
— Antano ir Violetos Kašelionių
dukra birželio 10 d. pakrikštyta Vanesos Reginos vardais; krikšto tė
vais buvo Rūta Nainytė ir Saulius
Jurkūnas.
— Romo ir Marijos (Valukonytės) Žemaitaičių sūnus birželio 17 d.
pakrikštytas Vytauto Jono vardais.
Krikšto tėvais buvo Albinas Žemai
taitis ir Dalia Jasiukonienė.

— Raymondo ir Emos Kukėnų
sūnus birželio 27 d. pakrikštytas Al
gio Kazimiero vardais.
—Reginos ir dr. Zigmo Kungių
pirmgimis sūnus liepos 21 d. pa
krikštytas Zigmo Kazimiero var
dais. Krikšto tėvais buvo Zigmas
Aukštkalnis ir Jūratė Žymantaitė.
— Genės Nijolės ir Algio Ton
kūnų dukra rugp. 5 d. pakrikštyta
Linos Ingridos vardais. Krikšto tė
vais buvo iš Kolumbijos atvykusi
Irena Morales (Mickūnaitė) ir An' tanas Morales.
>

MIRTYS
1

— Liepos 8 d. mirė Vyt. Pašakarnis, sulaukęs tik 53 m. amžiaus.
Jis buvo baigęs Vilniaus un-to tei
sių fakultetą ir paskirtas teisėju.
Palaidotas liepos 13 d. Green
wood Memorial kapinėse, San Dięgo, Calif.
Reiškiame užuojautą žmonai Va
lei, dukrai Alei ir sūnui Silvestrui,
kuris dabar studijuoja Vokietijoje.
— Adomas Beksza mirė rugpjū
čio 9 d., sulaukęs 79 m. amžiaus.

Rožančius ir pamaldos įvyko Šv.
Kazimiero par. bažnyčioje ir iš čia
buvo palaidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse. Prie kapo žodį pasakė Piliečių
klubo vardu J. Petraitis ir Susivie
nijimo L. Amerikoje kuopos vardu
A. Devenienė.
Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Marijai, dukroms Onai ir Mari
jai ir anūkams.

— lieva Dambrauskienė, viena iš
pirmųjų mūsų kolonijos lietuvių, su
laukusi 94 m. amžiaus, mirė liepos
21 d. Ontario, Calif, senelių prie
glaudoje.
— Julius McLunas (Mikeliunas)
mirė rugp. 1 d., sulaukęs 80 m. am
žiaus. Jo giminės paėmė jį palai
doti Chicagoje šv. Kazimiero ka
puose.
— Anelė Arienė ir jos mamytė
Ginkevičienė buvo išvykę į Lenkiją,
kur mirė Petras Ginkevičius, Anelės
tėvas. Reiškiame užuojautą.

SERGA
— Dr. Juozas Jurkūnas, Lomita,
po sunkios vidurių operacijos dabar
gydosi namuose žmonos globoje.
Liga sutrukdė jų planus persikel
ti gyventi į Vistą, Calif.
Linkime dr. Juozui sustiprėti ir
netrukus grįžti į mūsų kolonijos lie
tuvišką veiklą.
— Kun. Vaclovas Šiliauskas, bu
vęs mūsų parapijos vikaras, po leng
vos paralyžiaus atakos dabar gydosi
adventistų ligoninėje, Glendale, Ca
lif. Kun. Vaclovas stiprėja, vėl pra
dėjo vaikščioti ir tikimės, kad grei
tai galės eiti savo pareigas.

— Bronė Starkienė, viena iš pir
mųjų mūšų kolonijos veikėjų ir
spaudos bendradarbių, po sunkių
akių operacijų sveiksta namuose.
Tikimės, kad vėl greitai galės skai
tyti lietuviškąją spaudą.
— Jonas Žukas, ALT-o Los An
geles sk. iždininkas, dėl skausmų vi
duriuose nuvyko į Glendalės ligo
ninę pasitikrinti sveikatos, ir jo iš
ten nebeišleido — rado, kad reikia
daryti operaciją.
Linkime ko greičiausiai pasveik-

— Antanas Brazauskas buvo iš
tiktas paralyžiaus, dabar sveikata
gerėja ir jis grįžo iš Queen of An
gels ligoninės ir gydosi privačioje
sanatorijoje.
— Ona Bielskienė, konsulo dr.
J. J. Bielskio žmona, sunkiai sun
kiai sužeista skubančio automobilio.
Sulaužė koją ir petį. Ji gydosi UC
LA ligoninės klinikoje. Linkime ko
greičiau pasveikti.

' Vestuvės
— Liepos 28 d. įvyko sutuoktu
vės Birutės Safrončikaitės su Rim
vydu Gurčinu. Šaunios vestuvių
vaišės buvo Miramar viešbutyje,
Santa Monikoje. Į vestuves buvo at-
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vykę Viktorijos Gurčinienės sesuo /kė
su vyru — Baltuoniai iš Kanados,/ no
brolis Selenis su šeima iš Detroit, sus
Mich., Safrončikienės pusseserė —
— Elena Zdanavičienė, iš Mel
Irena Morales iš Kolumbijos ir
bourne, Australijoje, ir Vera Staudaug kitų svečių.
Vaišių programą pravedė Alb. girdienė, iš Sydnėjaus, aplankė LD
staigą.
Markevičius. Grojo Latvalos orkes
tras.
— Zenonas ir Stasė Krasauskai
— Rugpiūčio 4 d. įvyko sutuok iš Chicagos atostogų metu aplankė
tuvių vaišės Adelės Narkevičiūtės savo draugus Los Angelės mieste.
su Michael L. Bermanu prabangio Vytautas ir Stasė Deveikiai jiems
je El Caballero Country Club salė suruošė«- vaišes.
je, Tarzana, Calif. Šokiams grojo
orkestras.
Visiems jauniesiems linkime lai
— Rugpiūčio pradžioje savo va
mingo gyvenimo.
saros atostogas praleido Los Ange
lėse poetas Antanas Gustaitis ir akATOSTOGOS
torė-režisierė Aleksandra GustaitieŠiemet labai daug mūsų koloni nė iš Bostono. Lankė sūnaus šeimą,
jos lietuvių lankėsi Europoje. Iš gyvenančią Camarillo, dalyvavo L.
Šių asmenų gavome sveikinimo at A. Dailiųjų Menų klubo susirinki
me Santa Barbaroje pas Vince Jovirutes:
nuškaitę, lankė ir trumpam buvo
— Jurgis ir Alba Schukstai rašo apsistoję pas Moniką Lembertienę
iš Lenkijos, kur Jurgio mamytė gy Santa Monikoje, pas A. ir B. Brazvena. Jie aplankė Austriją, Vokieti džionius Los Angelėse. Be to, sve
ją, Italiją iir kitas Europos valsty čiavosi pas D. ir B. Mackialas, J.
bes.
ir V. Čekanauskus ir J. Petronį.
— Simas ir Jadvyga Kvečai svei Kartu su Gustaičiais keliavo jų ge
kina redakciją iš Romos, Italijos. ras bičiulis Juozas Bubelis iš PhilaJie autobusu apkeliavo daugumą delphijos, Pa. Bepramogaudami ap
lankė Las Vegas ir Disneyland.
Europos valstybių.

— Jūratė Pažėraitė su tėveliais ,
— Vladas ir Aldona Klemkos, iš
apkeliavo Daniją, Olandiją, Vokie Chicagos, III. atostogų proga aplan
tiją, Šveicariją, Austriją, Italiją ir kė Kalifornijoje savo draugus ir
Graikiją. Jūratė rašo: “Buvome prie žymesnes vietoves.
Baltijos jūros, taip arti Lietuvos,
—Irena Morales (Mickūnaitė)
bet, deja, jos negalėjome aplankyti.
Bekeliaudami susipažinome su įvai iš Bogotos, Kolumbijoje, su savo
vaikais Nijole, Algiu ir Antanu pra
riu tautų kultūra ir charakteriu.”
leido mėnesų laiko pas savo tėvus
— Robert Novak, Huntington Praną ir A. Mickūnus Los Angeles
Park, Calif., gavęs atostogų, aplan mieste.
kė New Yorke savo sesutes ir drau
— Kun. Vytautas Bagdanavičius,
gus. Robertas yra uolus filatelistas.
MIC, Lietuviškos Knygos klubo
Pranas ir Stella Žukauskai pirm. Chicagoje, lydimas kun. V.
šią vasarą aplankė draugus Chica Palubinsko, lankėsi LAV leidykloje.
goje ir Kanadoje.
K. V. Bagdanavičius yra išleidęs
— Mrs. Ane Maker, Burbank, keletą kultūros filosofijos veikalų,
Calif, šį mėnesį svečiuojasi pas sa stropiai rūpinasi lietuviškos knygos
vo motiną Čikagoje ir lanko dukterį rekalais, gilus publicistas.
Daną, kuri gyvena Michigan valst.

— Dana Araitė ir Irena Leonavi
čiūtė, abi iš Santa Monikos, beveik
visas vasaros atostogas praleido ke
liaudamos po Europą.
— Danyta Mockevičiūtė ir Stasė
Mockevičienė, su turistų ekskursija
keliauja po Europos valstybes.
— Leonas Žale savo atostogas
praleido lankydamas pusseseres
Wisconsin valstijoje.
— Ona Macėnienė, J. Gedmintas
ir P. Sušinskas rugpiūčio pradžioje
ekskursavo po 9 Europos valsty
bes. — važiavo autobusais. Keliones
tvarkė American Express Co.

— Antanas Dambriūnas iš Washingtono, ir Jonas A. Vainius iš
New Ycfko, du jauni vyrai, susi
taupę pinigų, atostogas praleido ke
liaudami per Ameriką. Abu aplan-

Dr. A. Mauragis (sėdi dešinėje), iš
Australijos, “Mūsų Pastogės” red..
vykdamas i Pasaulio lietuvių sei
mą, sustojęs Los Angelėse, aplankė
“Lietuvių Dienų’’ leidyklą ir susi
tiko su red. D. Mackialiene, leidyk
los bendradarbiu Bern. Brazdžioniu
ir leidėju A. Skirium (nutraukoje
nė. a, jis fotografuoja).

