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PASISEKUSI KALIFORNIJOS LIETUVIU DIENA
Tradicinė Kalifornijos Lietuvių
Diena, rengiama Vakairų Apygardos
ir apylinkių valdybų, įvyko Lietu
vos Tautos šventės dieną— rugsėjo
8 ir 9 d.
Lietuvių Diena buvo pradėta pa
maldomis Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje. Kun. Br. Markaitis ta
proga pasakė giliomis mintimis pa
grįstą pamokslą, pabrėždamas tau
tos kultūriniiį vertybių svarbą kovo
je dėl laisvės ir tautinio išsilaikymo.
Giedojo parapijos choįras, vad. B.
Budriūno.
Po pietų Marshall gimnazijos
auditorijoje įvyko Tautos šventės
minėjimas ir koncertas. Programą
pradėjo momentui pritaikyta kalba
Vakarų Apygardos pirm. Jonas
Činga . Sveikino kons. dr. J. Biels
kis, tardamas ilgoką kalbą, latvių
atstovė dr. Mara Blakis, Pietų Kalifcirnijos Latvių dr-jos pirm., Bu
vo pristatyti į koncertą atsilankę —
gen. Raštikis su žmona ir gen. Čer
nius su žmona, prel. J. Kučingis.
Koncertinę programos dalį vesti
buvo pakviesta Karilė Baltrušaitytė.
Beveik visą meninės dalies progra
mą atiko Windsoro mergaičių kvar
tetas “Aušra”, vadovaujamas V.
Tautkevičienės.
(Jll pasirodymo
įvertinimą spausdiname atskiltai. R.)
Lietuvių Dienos proga įvyko jau
nųjų menininkų paroda Šv. Kazimiero parap. salėj. Dalyvavo: Rasa
Arbaitė, Dalia Cowell-Petraitytė,
Stasys Pinkus, Saulius Stančikas ir
Rimas Žukas.
Per keletą dienų prieš švente vy
ko sporto (stalo teniso ir šachmati
ninkų) varžybos. Dėl žaidėjų stokos
šiemet nesuorganizuota nei krepši
nio, nei tinklinio varžybų. Sporto
laimėtojai apdovanoti taurėmis. R.
Žukaitė ik J. Žmuidzinas įteikė do
vanas: stalo teniso “pažengusiųjų”
grupėje I vietą laimėjo A. Polikaitis, mėgėjų grupėje — V. Anelauskas ir jaunių grupėje Linas Raibys
ir Linas Polikaits. Moterti grupėje
I vietą - Jūratė Koklienė. Mišriame
dvejetukų žaidime laimėjo Virginija
Irlikaitė ir A. Mikuckis. Stalo te
niso sportui vadovavo dr. J. Žmuid n as ir L Žukaitė.
Šachmatų turnyre dalyvavo 8 as
menys. I vietą laimėjo V. Irlikis,
II vietą — Edv. Mattis. Turnyrą or
ganizavo Ignas Bandziulis ir V. Ir
likis.

Baigiamąjį žodį tarė LB Los An
geles apyl. pirm. K. Prižgintas. Visi
pagiedojo Lietuvos Himną.
Į koncertą atsilankė artipilnė au
ditorija. Bendrai, šventės dalyvių
buvo gausu.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Vakarų
Apygardos Lietuvių Bendruomenei,
ypač pirmininkui ponui J. čingai,
už suteiktą mums pasitikėjimą, at
likti programą Kalifornijos Lietuvių
Dienos proga Los Angeles.
Ačiū Los Angeles jaunimui, ku
ris aušrokėms neleido nė valandėlės
nuobodžiauti.
Dėkojame už nepaprastai gausius
aplodismentus, už Jūsų visų losangeliškių šilimą, kurią mes pajutome
koncerto metu.
Už viską Jums nuoširdžiai dėkin
ga —
Jūsų “Aušra”
V. TautkeviČienė

VIRŠUJ — Windsoro “Aušros” kvartetas, iš kairės: vadovė Valė i autkevičienė, akordeonistė Kristina Puidaitė, dainininkės — Dana Kozulytė,
Rtita čerškutė, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijolė Giedriunatė.
APAČIOJ — Lietuvių Dienos svečiai, iš kairės pirmoje eilėje: T. B. Markaitis, A. Mažeika, prel. J. Kučingis^ kons. dr. J. J. Bielskis, gen. J.
Černius, ir ponia, gen. S. Raštikis ir ponia ir latvių atstovė dr. M. Blakis.

Foto L Kanto

Meras Bradley jau dirba
y Naujasis L. A., meras, juodukas
m.Ttantas Tomas Bradley pradėjo
savo darbą su kalbomis per visą
Ameriką, pasigirdamas savo laimė
jimais. Antras jo žingsnis buvo algų
pasikėlimo patvirtinimas. Bradley
rėmėjai Braude ir Edelman, miesto
tarybos nariai, pasiūlė sau algas pa
kelti iš $18,000 per metus iki
$35,000 kiekvienam tarybos nariui,
o merui pakelti algą iš $35,000 iki
$50,000. Dar vienas didelis mero
darbas yra paskyrimas naujų miesto
komisijonierių, kurie įvairiuose de
partamentuose nubalsuoja, ką r
kaip reikia daryti. Tokių tarnautojų
yra apie 150. Meras visus baltuosius
komisijonierius, kurių tarpe buvo
Rūta Lee-Kilmonytė, Sabados ir k.,
nušalino ir pasiskyrė daugiausia žy
dus, juodukus ir meksikiečius.
Sudarant naują biudžetą, Bradley
pareikalavo, kad policijos departa
mentui skirima suma būtų suma
žinta, ik mums aišku, kodėl, atsi
menant, kad po Wattso riaušių jis
kaltino ne tuos, kurie krautuves de
gino ir plėšė, bet policiją, kuri gau
dė triukšmadarius ir riaušininkus.
Įdomu, kad Šv. Kazimiero para
pijos klebonas su entuziazmu pa
sveikino Bradley laimėjimo proga
ir už tai gavo labai šiltą padėkos
laišką, kuris buvo atspaustas nadia.-*
pijos biuletenio Nr. 19.

L. A. Dailiųjų Menų Klubo susirinkimo dalyviai Vincės Jonuškaitės (sėdi
priešais, vidury) to meto pirmininkės ikieme, Santa Barbaroje. Susirinkimo
programoj buvo komp. Budriūno kūryba. Dainavo sol. B. ir R. Dabšiai, J.
čekanauskienė, pianinu skambino R. Apeikytė. Susirinkimas buvo gausus
svečiais: A. ir A. Gustaičiai iš Bostono, kun. V. Bagdanavičius iš Chicagos, J. Bubelis iš Ph i ladelph i jos, Šimoniai iš St. Barbaros. — Nauju klu
bo pirmininku yra dali. Pr. Gasparonis. Spalio 14 d. 12 vai. klubas rengia
prieš dvejus metus mirusio savo nario J Tininio naujos knygos pristatymą
šv. Kazimiero parapijos salėj.
Foto P. Gasparonio

L, D. K. Birutės D-jos Los Angeles skyriaus tradicinis

Rudens Balius
Įvyks š. m. rugsėjo mėn. 29 d. 7 vai 30 min. vakare

Šv. Kazimiero parapijos salėje.
Bus įdomi programa, kurioje dalyvaus:
solistė L. Zaikienė ir jauni manininkai Rasa ir Algis Draugeliai .
Šokiams gros žinomas M. Krafto orkestras.
Įėjimas — 6 dol. asm.; pensininkams ir studentams 5 dol.
Los Angeles bei apylinkių lietuviai maloniai kviečiami į baliui
atsilankyti ir tuo paremti birutiečių šalpos darbą.
Stalus prašome rezervuoti pas:
T. Sereikienė — telef. 383-7643; G. Rajbienę - teL 934-21.23 ir
S. Puikūniene — telef. .466-0721
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MŪSŲ SPAUDOS RŪPESČIAI

Prieš porą savaičių buvo suvažiavę į Washingtona viso pasaulio lietuvių
rinkti atstovai į P. L. Bendruomenės seimą, kuris būna šaukiamas kas
pcnkeri metai. Čia buvo išdiskutuotos Įvairios veiklos problemos ir buvo
išrinkta nauja vadovybė ir Įvairūs komitetai. Tarp jų išrinktas ir kultūros
ir švietimo komitetas. Šis komitetas praeityje nieko daug nenuveikė, tik
finansiškai prisidėjo prie vieno kito mokyklos vadovėlio išleidimo. Lietu
viškoji spauda nėra gavusi jokios payramos. Mūsų periodinė spauda yra
išlaikoma arba vienuolynų arba organizacijų bei pavienių asmenų.
Keletas amerikiečių laikiraščių ir žurnalų, net su milijoniniais tiražais,
kaip Life, Look. Saturday Review, bankrutavo, nes TV stotys nunešė jų
didžiuosius skelbimų davėjus, o leidimo išlaidos padvigubėjo (spausdini
mo popierius, persiuntimo pašto mokestis, atlyginimai, honorarai...)?
Lietuvių spauda turi tuos pačius sunkumus, tik daug mažesniame maš
tabe. Ir ji išsilaiko tik dėka pasiaukojusių organizacijų veikėjų bei kitų
spaudai pasišventusių asmenų, kaip bendkadarbių, redaktorių, leidėjų,
rėmėjų ir skaitytojų, kurie be prenumeratos savo spaudą dar paremia pi
niginėmis aukomis.
Bet padėtis regimai sunkėja. O ateityje lietuviškai spaudai bus dar
sunkiau, nes senieji skaitytojai jau sunkiai bemato ir greit jų akys visai
užges; o priaugančio jaunimo didelė dalis nutrupa — užsidaro savo miš
riose šeimose1 arba visą laiką atiduoda .tik savo profesijai. Daug mūsų
jaunimo neįstengia išmokti net lietuviškai skaityti.
Kaip, tokiai padėčiai esant, padėti mūsų lietuviškajai spaudai? Kuo pri
sidėti pirie jos išlaikymo? Štai keletas pasiūlymų: 1. paraginti dar neskai
tančius užsisakyti lietuvišką laikraštį ar žurnalą; 2. užprenumeruoti lietu
višką spaudai bent keletai metų savo vaikams, išeinantiems atskirai' gy
venti; 3. paremti pinigiškai savo spaudą; 4. pirkti liet, leidyklų išleistas
knygas; 5. paremti lietuviškąją spaudą, dalyvaujant jų vajuose, parengi
muose, loterijose ir pn.
Atminkime, kad be lietuviškų leidyklų, be savo spaudos nebus Įmanoma
išlaikyti lietuvybę išeivijoje.
NEPALIKIME SAVO SANTAUPŲ SOVIETAMS!

Neseniai New Yorke leidžiamame rusų pabėgėlių laikraštyje buvo
straipsnis, kaip sovietai gaudo JAV-se mirusių žmonių palikimus. Jie
ypatingai gaudo turtingesnių nevedusių asmenų adresus, juos seka, suran
da Rusijoje (ar jų okupuotuose kraštuose) gimines ir jiems pakiša pasira
šyti Įgaliojimus, kad valdžia galėtų išgauti be testamento paliktą tuirtą.
JAV-se sovietai turi savo advokatus kiekviename didesniame mieste (pvz.
Los Angelyje yra tūlas Mosk), kurie čia bylinėjasi dėl palikimų, ypač,
jei mirę asmenys nėra parašę tinkamų testamentų.
Pavyzdžių toli ieškoti nereikia: štai, neseniai Chicagoje mirė žinomas
žurnalistas Gintncris. Buvo nevedęs, nepaliko jokio testamento, — tuoj
prisistatė sovietų advokatai ir kelias dešimtis tūkstančių dolerių paėmė
į savo globą, giminėms tik trupinius teatidavę.
Dėl testamentų sudarymo geriausiai gali patarti Balfo centras iir jo
skyrių valdybos nariai, nes jie turi pavyzdžius, kaip turi būti sudarytas
testamentas, kad Lietuvoje giminės iš to turėtų daugiausia naudos (pav.,
pasiunčiant automobilius arba kitus vertingus daiktus).
Visi nevedę — seni ar jauni, — turėtų nieko nelaukdami sudaryti
testamentus, kad mirties atveju sunkiai sudėtos santaupos nepatektų i
sovietų ar, pagaliau, ir ameirikiečių institucijų rankas.

Tas penktadienio vakaras buv'»
ypai ngas, kadangi “buvo pagerbta”
autorious žodžiu išsireiškus, — “Po
nia Literatūra”. Žmonių, deja, su
sirinko neperdaug, nors rengėjų pa
sirūpinta iškviesti tolimą ir įdomią
prelegentę — prof. A, Augustnavičienę net iš Clevelando.

Prelegentė pasisakė ieškosianti J.
Gliaudos talento šaknų, apžvelgda
ma tiktai kelis jo veikalus. Ji pasi
rinko romanus “Namai ant smėlio”,
“Šikšnosparnių sostas”, “Delfino
ženkle” ir “Liepsnos ir apmaudo
ąsočiai”. Remiantis šiais veikalais,
prof. A. Augustnavičienė teigė,
kad rašytojo J. Gliaudos talentas iš
plaukia iš jo gilaus filosofiškumo,
intelektualumo ir iš ieškojimų san
tykio su tauta. Prelegentė ypatingai
pabrėžė, kad J. Gliaudą plačiai ir
labai idealiai vaizduoja moterį. Ji,
taip pat, tvirtino, kad J. Gliaudos
kūryba pilna įvairiausių gilių prob
lemų, jas gražiai literatūriškai at
skleidžiant. Rašytojas su kiekviena
knyga esąs visiškai naujas, įdomus.
Po paskaitos atsiradus klausimų,
prelegentė prisipažino, kad “Agoni
jos” ir “Sunkiausiu keliu” savo
nagrinėjimuose sąmoningai nepalie
tusi, nes tai esą poltiniai veik lia .
ji politikos vengiant.

Po įdomios, romanistą apibūdi

nančios paskaitos, po rašytojo šilto
žodžio lyg ir norėjosi išgirst nors
vienos J. Gliaudos kūrybos ištrau
kos dailaus paskaitymo.
Šį vieno autoriaus nagrinėjimo
vakarą suruošė Santa Monikos Lie
tuvių klubas; ji pravedė klubo pir
mininkas dr. A. Milaknis. (A. R.)
Gavome naujų knygų

“Karnavalo ankštėje”, — Juozo
Švaisto novelių rinkinys. Išleido Ni
dos knygų klubas Londone. $5.
“Day of Shame”, — parašė Algis
Rukšėnas. Aprašymas Simo Kudir
kos mėginimas pabėgti nuo sovietų
laivo 1970 m. lapkr. 23.
Iliustruota, kietais virš. $8.95.
“The USSR-German Aggression
Against Lithuania”, — dokumentų
knyga, parengta Br. J. Kaslo. Labai
svarbus veikalas, tinkąs dovanoms
amerikiečių politikams. 542 psl. $15
Taip pat dar galime gauti mūsų
knygyne kitų vertingų studijų: “Bal
tic States: A study of their origin
and national development, their sei
zure and incorporation into the
USSR.” Suredagavo Kavass ir
Sprudzs. Išleido Hein Co., Buffalo,
N. Y. Kaina $20.
Šias ir daugiau politinių ir groži
nės literatūros bei meno knygų gali
te gauti
LA V administracijoje,

4354 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. Tel. NO 4-2910

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
C‘ *

O

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pasitatymui. 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
^^^^^H^^^^^^^^^^^H*^^^*:********:**:**!**:**:**:**:*^**:**:**:**:*^*:*^*,
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WINDSORO "AUŠROS" KVARTETO KONCERTAS

pašnekesį, kad už sumokėrą lėktuvų
bendrovei sumą buvo galima čia
vietoje sudaryti mergaičių, kvairtetą,
o gal net sekstetą. Balsingų merginų
turime nemažai. Turime ir dirigen
tų chorvedžių, kompozitorių. Tik
truputį pastangų, ir po kokio pus
mečio, ar net dar mažiau, darbo
jau turėtume savo vienetą, kuris už
pildytų pramogines programas.

miteto rengiamas metinis balius šių
metų spalio 13 d„ šeštadienį, 7 vai.
vakaro Šv.- Kazimiero parapijos sa
lėje.

Keturios merginos — “tokios su pritaikytom spalvom trumpų
lanksčios, tokios tiesios” Dangaus suknelių — baigėsi su “Tu prisi
melsvumo, ilgos suknios, perjuos mink”! Dievuliau brangus, kas ten
Programą atlikti maloniai sutiko
tos tautinėm juostom. Krūtinės pa yra prisiminti, kad dar gyvent ne
Los Angeles Dramos Sambūrio
puoštos gintaro vėriniais. Žavu ir pradėta?..
grupė “Išlaisvintos. Moterys”, kurią
įspūdinga. Prie lūpų mikrofonai,
Trečioje dalyje — pagal klasiškas
sudaro: Janina Čekanauskienė, Ona
grakščiais rankų judesiais pritaiko spalvas (juodi mini sijonukai su bal
Deveikienė, Niūta Dobro volskienė,
mi dainos ritmui. Malonia šypsena tom bliuskutėm, papuoštom garbi
Dalila Mackialienė, Valerija Irlikieakordeonistė — įkūnytas švelnu niais apie kaklą ir rankogalius) bu
“Aušros” kvarteto išvyka į Los nė, Raisa Urbanienė ir Liucija Zaimas. Jaunystė dvelkia iš kiekvieno vo tikimasi vėl ko nors žiauriai
pirštelio, liečiančio akordeono kla liūdno, bet čia ir buvo pati links Angeles buvo dar vienas gintarėlis kienė. Grupė, “atjaunėjusi” kelio
į jų vėrinį ant kaklo! Joms išva mis narnomis dalyvėmis. Pianinu
višus.
miausia dalis. Čia išgirdome ir įdo žiavus, mes vėl ieškosime, kas pa
palydi Ona Barauskienė.
Koncertas pradedamas kompozi miai išpildytą “Subatėlę” ir pabari
toriaus Petrošiaus “Lietuvai”. Visa mą perdaug “paimančiam” (Nė ger įvairintų mūsų minėjimų ir balių
Be to, bus puiki vakarienė, tur
programas.
pirmoji ilgo koncerto dalis užpildy ki, broleli!...), su dailaus pirščiuko
tingas baras ir šokiams mėgiamas
ta patriotinėmis dainomis: apie Bal pagrasinimu, ir žemaičių polką. Ir,
Amerikiečiai sako: “Charity be Latvalos orkestras.
tijos grožį, Nemunėlį, gojelius, ber žinoma, neapsiėjo be “aL tu meni, gins at home”.
Už įėjimą nustatytas nedidelis
žynėlius, saulėtekius ir saulėlydžius, kai sode balo vyšnios ir paskutinį
mokestis, tačiau, kas savo įnašą pa
Klausytojas iš paskutinės eilės
apie žvengiančius pasakų žirgus iir kartą tyliai tarėme sudiev”.
didins šimtu dolerių ar įstos su šim
tenai praleistą vaikystę bei jaunystę
to įnašu naujai, tam įėjimas į balių
Kvarteto dalyvės: Dana Kozulyir 1.1. Viskas labai gražu. Mergai
nekaštuos nė cento!
tė, Rūta Čerškutė, Aldona Tautketės dainuoja apie visa tai, ko jos
vičiūtė, Nijolė Giedriūnaitė gražiais
Ar prie to viso bereikia pridėti
nėra regėję ir jautę, nes jų vaikystė
"Lietuvių
Fondo"
vajaus
balsais, gerai susidainavę. Gaila,
kvietimą — ateikite! Mes sakome:
ir dalis jaunystės prabėgo ne tokia
kad netobula garsiakalbių sistema
tik sekite mūsų skelbimus, laiku
balius
me pasauly, apie kurį jos dainuoja.
trukdė išgirsti gryną dainavimą be
užsisakykite staliukus, kad patek
Jos tik taria dailiai parašytus Lietu
pridėto metalinio skambesio. Gal
tumėte į savo norimą kompaniją ir
Šiandieną jau niekas neabejoja,
voje gyvenančių poetų žodžius,
būtų buvę geriau dainuoti į vieną
kad salėje nepritrūktų vietų!
įvilkdamos juos į pritaikytas nostal
mikrofoną iš kiek didesnio atstumo, Lietuvių Fondo kilnia paskirtimi,
giškas melodijas.
Šiuo metu LF vajaus komitetui
negu kiekvienai laikyti arti prie lū kurią jis su kaupu vykdo jau visas
Beveik visos šios dainos yra įra
vadovauja A. Tumas, vicepirminin
pų, kas ir nustelbė visą dainavimo dešimtmetis, remdamas lietuvybę,
šytos į plokšteles ar juostas ir at
kas J. Kuprionis, sekretorius Algis
gražumą. Tiek mergaičių, tiek jų išeivijoje. Daug prie to jau esame
siųstos iš Lietuvos, — žadinti lietu
Raulinaitis, iždininkas G. Rukšė
savo įnašais prisidėję, be nemažai
vių išeivių širdyse tėvynės ilgesį, vadovės Valės Tautkevičienės idėta
nas. Stalus užsisakyti pas G. Rukšė
daug rūpesčio, daug įtempto darbo dar laukia “tinkamos progos” prisi
tikslu bent vieną iš šimto, neišlai
ną telefonu 663-4502 arba pas ki
pasiekti tokio gražaus dainų išpildy dėti. ’Viena iš tokių progų yra Los
kiusį šrdies maudimo dėl pasiilgtų
tus valdybos narius.
savo tėviškių ar artimųjų, susigrą mo. Gal neapsiriksiu sakydamas, Angeles Lietuvių Fondo vajaus kožinti Tarybų Lietuvon ir ten panau kad visi klausę šio koncerto telinki
IIIIIIIIIIUIIimillllinilllllllHIIIIIIW
doti savo propagandai, juodinant “Aušros” kvartetui sėkmės, sėkmės
išeivių gyvenimą ir veiklą. Gal toks ir dar kartą sėkmės. Sėkmė neateina
repertuaras buvo sudarytas norint be darbo. Darbas neįmanomas be
patiekti klausytojams Lietuvoje gy pasiaukojimo, be atsisakymo nuo
Bet už
venančių ir kuriančių poetų bei mu asmeniškų malonumų.
zikų dainų koncertą, bet ne viena tą viską jums bus su atpildu grą
daina praskambėjo svetima gaida. žinta.
1973 m. spalio 14 d. 12 vai. Šv. Kazimiero parap. salėj, I os Angeles
Visa šitai nebūtų buvę įmanoma
Pašalinės įtakos ir kiti motyvai truk
I
Čia pat bus surengta paroda iš J. Tinimo rankraštinio palikimo
<
do sukurti grynai lietuviškas melo pasiekti be tos gražutės akordeonis
tės
Kristinos
Puidaitės,
kuri
savo
dijas.
Tiesą sakant, kai kurios dainos solo grojimo metu įrodė talentą,
neturėjo jokio “už sugrįžimą” pro kuri atrodė, tik žaidė su tuo dideliu PROGRAMOJE:
pagandinio motyvo, bet iš jaunų ir tokiu sunkiu instrumentu, o iš
mergaičių kvarteto buvo tikėtasi ki pirštų liejosi gražiausi, be mažiau apie autorių kalba Bern. Brazdžio
tokios programos: uždegančios jau sios klaidelės, garsai. O jeigu mes
nis; apie naująją knygą Br. Raila;
nystės veržlumu, linksmumu, skati ją turėtume čia, Los Angeles, tai
nančios klausantį koncerto jaunuolį ne tik kvartetą mes čia turėtume, iš savo kūrybos skaito pats autorius
ar jaunuolę užsidegti nciru dainuoti, bet ir nerimą vyrų širdyse...
Kari Ii Baltrušaitytė artistiškai Juozas Lininis (įrašas juostoje); De
gal ne taip jau profesionaliai, bet
laisvai, lietuviškai, ko mūsų jauni pravedė programą ir įtarpoje pade
dikaciją J. Lininiui deklamuoja D.
mas jau nebepraktikuoja, nes ir jų klamavo Mykolaičio-Putino “Motėvai nustojo dainavę. Liūliavimas zartą”. Išpildė labai preciziškai, su Mitkienė; Be to, muzikinė dalis,
liūdnomis melodijomis kai kam pra giliu išgyvenimu Mozarto “pasima
dėjo kelti nuobodulį, nes viskas po tymą su mirtimi”. Ar tas dalykas kurioje dalyvauja sol. A. Pavasaris
kelis kartus girdėta iš plokštelių ir tiko deklamuoti masinei auditori ir pianistė R. Apeikytė.
per radiją, gi kai kurios dainos jau jai, čia jau kitas klausimas. Karilė
Dailiųjų Menų Klubo vardu kaidainuotos čia scenoje losangeliškių žavėjo savo drabužiu, puikiai per
“Išlaisvintų moterų”, kurioms tos duodamu žodžiu ir santūria laiky
ba Pr. Gasparonis (klubo pirm.).
dainos gal ir “prie veido”, nes jos sena.
visos jau pasiekę kelių dekadų seeRengėjai, “importuodami” kvarninio dainavimo stažą...
tetą iš Windsoro, Kanados, parodė
Antroje dalyje jau švystelėjo šis drąsų žygį, nes vieneto kelionės išDail. Alf. Dociaus iliustracija
tas lengvesnio, linksmesnio, jau ir dos nėra jau tokios mažos, ir lėšų
iš knygos “Laiškai Andromachai”
judesys su mikrofonu prie lūpų pa klausimas yra visur ir visada las
sidarė gyvesnis ir akys sužaibavo ir didžiausias stabdis ko nors didesnio Įėjimas visiems laisvas. Atsilankiusieji galės Įsigyti naująją J, T. knygą.
scenoje ir publikoje. Bet ir ši dalis, ryžtis ir pasiekti. Bet — nerizikuosi,
Pristatymą rengia Dailiųjų Menų Klubas ir “Lietuvių Dienų” leidykla.
nežiūrint pavasariškai atrodančių, nieko nelaimėsi, kaip žemaičiai sa
kaip gelsvų ramunėlių, mergaičių, ko. Teko nugirsti koncerto dalyvių IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

J. Tinimo naujos knygos "Laiškai Andromachai"
PRISTATYMAS SKAITYTOJAMS

f

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
L. B. JAUNIMO ANSAMBLIS

Tradicinis balius

Vasara greit prabėgo, nusinešda
ma stovyklavimo džiaugsmus bei ki
tus atostogų malonumus. Atėjo ru
duo, o kairtu ir darbo metas.

Artėjant rudeniui, artėja ir viso
kių pasilinksminimų parengimai.
Vienas iš elegantiškiausių Pietinės
Kalifornijoje yra S. M. Lietuvių
Klubo tardicinis rudens balius, ruo
šiamas kiekvienais metais spalių
mėnesio piirmąjį šeštadienį.
Šiais metais balius įvyksta spalių
6 d. 7 vai. vak. Miramar viešbuty
je, Satallite Room, Ocean Ave.
Visi lietuviai ir jų draugai kvie
čiami dalyvauti ir praleisti vakarą 7
nerūpestingai ir jaukioje nuotaiko
je, naujai išdekoruotoje Satelitų saįėję.
į!ff
Programą atliks klubo aktyvus
narys, visų mėgiamas dėl jo gražaus
balso, dainininkas-baritonas Henri
kas Paškevičius. Jis pasirodys su
naujų dainų (repertuaru.
Šokiams gros lietuvių tarpe labai
populiarus Latvalos orkestras, (eg)

Rugsėjo 12 d. Jaunimo Ansamb
lio vyresnioji grupė jau pasirodė su
dainom ir tautiniais šokiais Glen
dale Community Hospital rengia
moje metinėje vakarienėje, kurios
pelnas skiriamas gailestingųjų sese
rų studijoms.
Toje ligoninėje aukštesne tarnau
toja dirbanti Aldona Činikienė ir
pakvietė lietuvių grupę išpildyti
programą. Grupė padainavo dvi
liaudies dainas —Palankėj ir Ar
aš tau, sese, nesakiau — ik pašoko
tautinių šokių, iš kurių kelis turėjo
dar pakartoti, nes publika, kurios
buvo arti tūkstančio, vis prašė. Akordeonu grojo Rimas Polikaitis,
kuris buvo paprašytas groti porą
valandų dar ir pasiklausymui. Lie
tuviškų dainų ir šokių muzika skam
bėjo iki 9 vai. vakaro. Publika visą
pasirodymą šiltai sutiko.

Vadovavo Ona Razutienė, pirogramą pravedė Danguolė Razutytė,
kuri trumpai papasakojo svečiams
ir apie Lietuvos padėtį.

Po programos visi buvo pavaišinti
gera “steiko” vakariene, o akorde
onistas apdovanotas pinigine dova
nėle.
Dabar mūsų linksmasis Jaunimo
Ansamblis jau baigia atostogas:
rugsėjo 30 dieną, sekmadienį, 5
vai. popiet Šv. Kazimiero parapijos
salėj įvyksta sezono atidarymas,
kuriame dalyvauti kviečiami visi
Jaunimo Ansamblio buvusieji ir
nauji (norintieji papildyti mūsų girupę) nariai su tėveliais, nes tą dieną
įvyksta ir tėvų suririnkimas.

Jaunimas irgi turi svarbų pasita
rimą, persi grupavimą, repeticiją ir
pasilinksminimą. Kas be to!
Nepamirškite, kad į "Sekmadie
nio grupę” priimami jaunuoliai tik
nuo 9 skyriaus, gi jaunesnieji tau
tinių Šokių mokysis dažniausiai šeš
tadieniais.
Bet į sezono atidarymą kviečiami
iir jauniai.

Šie darbo metai bus įtempto dar
bo metai, nes 25-kių metų jubiliejus
jau čia pat.
Artimiausias svarbus pasirody
mas — tai š. m. lapkričio mėn. 10
d. išvyka į San Francisco, kur L.
Bendruomenės San Francisco apy
linkės valdybos rengiamame baliuje
Jaunimo Ansamblis išpildys dainų
ir tautinių šokių programą.
Tad iki malonaus pasimatymo vi
siems!
Ona Razutienė

Jaunimo Ansamblio vadovė

LONG BEACH, CALIF.

Long Beach Apylinkės Lietuvių
Fondo Vajaus Komitetas rengia ba
lių spalių 20 d., šeštadienį, 6 vai.
vak. Machinist Building III aukšte,
728 Elm Ave., Long Beach, Calif.
Gautas neinąs bus skiriamas Lietu
vių Fondui. Fondo tema kalbės B.
Brazdžionis, LF tarybos narys.
Meninę programą — dainų kon
certą, vadovaujant D. Mackialienei,
atliks Los Angeles Dramos Sambū
rio grupė "Išlaisvintos Moterys”:
Janina Čekanauskienė, Ona Devei
kienė, Niuta Dabravolskienė, Vale
rija Mikienė, Dalila Mackialienė,
Raisa Urbanienė ir Liucija Zaikienė. Pianinu palydi Ona Barauskie
nė.. Po programos vakarienė. Veiks
bufetas, bus loterija.
Šokiams gros geras orkestras.
Įėjimas (su vakariene) — 5 dol.
Lietuvių Fondo nariai, kurie padi
dins savo įnašą 100 dolerių alr dau
giau ir naujai įstoję nariai su 100
dol. įnašu vajaus metu, dalyvauja
nemokamai.
Visi kviečiami gausiai atsilankyti
ir paremti Lietuvų Fondą. D. M.
Muzikos Festivalyje,

Santa Monica Civic auditorijoje,
rugp. 26 d. solistė Stasė Pautienienė
gražiai padainavo tris dainas: Tul
pės, Kad aš našlaitėlė ir Mano sie
loj Šiandien šventė. Santa Monicos
Parkų vadovybė, kuri rengė šį kon
certą, įteikė solistei S. Pautienienei
dovaną.
Po koncerto S. Pautienienė visus
dalyvavusius koncerte lietuvius pa
kvietė į savo namus arbatėlei.
TAUTOS FONDUI AUKOJO

rugsėjo mėnesio metu —
$20. — Z. Koronkevičius;
Po $10 — J. B. Venckus, J.
Stankevičienė (Chicagoje, per A.
Sabaliauską);
$5 — J. Ambrose.
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Čekoslovakijos invazijos filmas

Rugsėjo 30 d., sekmadienį, 12 v.
30 min. popiet Šv. Kazimiero par.
salėje Pavergtų Tautų Komiteto
pastangomis bus rodomas įdomus
filmas, susuktas 1968 m. Čekoslo
vakijos invazijos metu, kai sov etų
tankai sutrypė mūsų draugiškos tau
tos laisvę ir nepriklausomybę. V s.
kviečiami pamatyti čia filmą

Keletas asmenų įsigijo jo skulp
tūrų, kiti įsigijo jo skulptūros “Geidimino sapno” nuotraukų.

Savo viešnagės metu Baltuoniai
buvo sustoję pas kun. A. Valiušką.
Važinėdami po Arizoną, jie džiau
gėsi turėję progos aplankyti didįjį
gamtos stebuklą — Grand Canyon.
Iš Arizonos išvyko pilni saulės ir
geriausių atsiminimų.
Dovana Lietuvių Misijai

PLB-nės nauja valdyba

Los Angeles Šv. Kazimiero parapi

jos klebonas prel. J. Kučingis do
— 1973 m. rugp. 31 — rugsėj y vanojo Lietuvių Misijai Phoenixe
3 d. Washingtone posėdžiavo ket 45 sulankstomas kėdes "ant prasivirtasis Pasaulio Lietuvių Bendruo gyvenimo”. Tai yra tarsi motinos
menės Seimas. Susirinkusius Seimo pąrap.jos dovana dukrai - filijai. Už
atstovus itr svečius pasveikino dr. prielankumą ir paramą prelatui Mi
Jonas Genys, Seimui ruošti komite sija ir Phoenixo lietuviai reiškia
to pirmininkas. Jis pakvietė Stasį ii.iOŠ.rdžią padėką.
Barzduką, PLB pirmininką, kuris
savo trumpu žodžiu pradėjo Seimą. f ietuvių Bendruomenės veikla
Maldą sukalbėjo prel. Jonas Barkū
Šiemet Lietuvių Bendruomenės
nas. Seimo pirmininku buvo išrink Phoenixo skyrius turi veiklią ir
tas dr. Adolfas Damušis, posė energingą pirmininkę - Emiliją Jodžiams pakaitomis pirmininkavo vi sen-Mačernytę. Ji, darniai bendra
sų kraštų bendruomenių pirminin darbiaudama su valdyba ir visais
kai. Seimą sveikino žodžiu Lietuvos lietuviais, išvystė gana gražią L. B.
atstovas Washingtone Juozas Ra veiklą. Gegužės mėnesyje pravedė
jeckas ir Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo rinkimus į L. B. Tarybą ir į L.B.
Komiteto pirm. dir. J. K. Valiūnas.
Seimą. Suruošė pikniką, kuris davė
Į naują Pasaulio Lietuvių Bend gražaus pelno. Iš to pelno paskirtos
ruomenės valdybą išrinkti šie asme ir pasiųstos aukos: L. B. seimui —
nys: J. Kavaliūnas, B. Nainys, R. 50 dol., sportininkams paremti —
Kasperas, J. Šlajus, K. Dočkus, S. 25 dol. Vietos laikraščiams parašė
Džiugas, kun. J. Borevičius. Į Gar keletą laiškų, kurie buvo atspaus
bės Teismą: E. Sudikas, A. Rinkū- dinti Brežnevo lankymosi JAV-se
nas, A. Kuolas, B. Sakalas, kun. A. proga. Vienas laiškas turėjo antraš
Žilinskas. Į Revizijos Komisiją: dr. tę: "Who Remembers Lithuanians?*’
K. Ambrazaitis, T. Blinstrubas, V. Protesto laiškai dėl Brežnevo vizito
Kamantas, V. Kleiza, dr. E. Len ir Lietuvos okupacijos buvo pasiųsti
kauskas. Stasį Barzduką Seimas iš prezidentui Nixonui ir Arizonos se
rinko PLB Garbės pirmininku. (E.) natoriui Fanninui.

Spauda praneša, kad valdybos
nariai pareigomis jau pasiskirstė:
pirmininku išrinktas B. Nainys, vie
nu laiku buvęs JAV LB pirmininku.

Netrukus valdyba yra numačiusi
sušaukti visuotiną narių susirinkimą
ir spalių mėnesyje ruošia rudeninį
pikniką.
Disneyland parko vadovė

LIETUVIAI

ARIZONOJE

Baltizonio paroda Arizonoje

Arizonoje Pranas Baltuonis turė
jo dvi parodas: viena buvo liepos
1 d. Flagstaff meno muziejuje, ki
ta liepos 8 d. Sacred Heart Home
salėje.
Art Museum parodos proga me
nininkas buvo pakviestas paaiškinti
savo darbus vietos televizijoje. Į
parodą atsilankė įtakingų ir žymių
miesto žmonių. Vieną gražią skulp
tūrą nupirko pats meno muziejus
Apie parodą Sacred Heart Home
salėje rašė vietos dienraščiai The
Arizona Republic ir The Phoenix
Gazette.
Abi parodos praėjo su dideliu pa
sisekimu — jas aplankė nemažas
skaičius meno mėgėjų. Savo darbais
Pranas Baltuonis gerokai pagarsino
lietuvio vardą Arizonoje.

Lori Bekaitė, Phoenixe augusi
p. p. Bekų duktė, Emilijos Josen lie
tuviškai mokyta, dabar išaugusi į
gražią iir gabią merginą. Prieš kiek
laiko ji buvo TV programoj, dabar
Lori yra Disneyland parko turistų
vadovė. Lietuviai, kurie lankysis
tame parke, turėtų su ja susipažinti,
pasinaudoti jos maloniu patarnavi
mu. Lori yra tikrai užsipelniusi,
kad ja galėtų didžiuotis visi letuvai.

Amerikos Lietuvių Tarybos

metinis suvažiavimas

įvyks š. m. lapkričio mėn. 17 ir 18
dienomis Chicagoje, Sheraton-Mid
way Motor Inn patalpose. Platesnė
informacija bus pranešta vėliau.
VLIKO metinis seimas

šiemet įvyks Toronte, gruodžio 2
ir 3 dienomis.

Naujos knygos

įĄauioie

J. Tinimo mini-romanas "Laiškai Andromachai"
Laisvinimo darbas

Netrukus i knygų rinkų palei tiškai jau išmokome vadinti pini
džiama nauja '‘Lietuvių Dienų” lei gais.
dyklos knyga egzotišku vardu —
“Laiškai” tai viena knygos dalis.
Laiškai Andromachai. Tai yra mei Antrąją knygos dali sudaro J. Lini
lės romanas, parašytas laiškais. Šio nio literatūriniai prozos bei poezi
mini-romano autorius — losangeiiš- jos smulkūs vertimai iš Įvairių kal
kiams labai gerai atsimenamas, bų: graikų, lotynų, prancūzų, ang
prieš dvejus metus tragiškai iš mūsų lų, vokiečių ir kt. iš Įvairių autorių,
išsiskyręs Juozas Lininis.
gyvenusių senais prieš Kristų lai
Dviejų klasikinio sukirpimo no kais ir čia pat mūsų dienomis. Šie
velių rinkinių ir vieno realistinio, vertimai yra nepaprastai įdomi me
su humoro priemaiša, romano au džiaga, atskleidžianti naują, ska.tytorius naujame savo kūrinyje pasi- tojams nepažintą J. Lininio asmens
neša i romantiką ir sukuria jautrią, “alter ego”.
Knygą puošia dail. Alf. Dociaus
už širdies griebiančią meilės istoriją.
puikios grafikos iliustracijos — tai
paskutinis dailininko darbas spau
dai; jis mirė Šių metų pavasari,
— tuo būdu knyga yra lyg ir
dviejų kūrėjų pomirtinis paminklas,
kurį “pastatė” mūsų Lietuvių Die
nų leidykla (x y)

Rašytojas Juozas Tininis,
"’Laiškai Andromachai” autorius.

Ji, autoriui netikėtai mirus, nebuvo
pakankamai išplėtota ir išbaigta, bet
ir dabartinėje formoje yra literatū
riškai Įdomi, perpinta gausiais lyri
niais pasažais, tėvynės dienų remi
niscencijomis ir egzotiniais turisti
nių vietų aprašymais; ji skaitytoją,
ypač moteriškąjį, pririš iki paskuti
nio puslapio, laukiant intriguojan
čio atsakymo: kaip bus pagaliau?
Meilės temos šių dienų raštuose
yra gerokai pakitusios ir nutolusios
nuo Hamsuno iki Kellermano “isto
rijų” bei Ingeborgų, žavėjusių mū
sų senuomenę anais romantiškais
mokyklų laikais.. Todėl Įdomu kar
tu su J. Tinimu bent trumpam lai
kui sugrįžti i tolius, su saulėleidžiais
nuskendusius, bet nenuskandinusius
mūsų jausmų nei mūsų tikėjimo
"amžinuoju moteriškumu”, kuris
žavėjo Goethę, kurio ieško J. Lini
nio mini-romano herojus Hektoras,
siekdamas savo išsvajotosios Andromachos.

Veikalą pavadinome “mini-romanu”, nes jis neištęstas per šimtus
puslapių, o tačiau turi savyje maxi
širdies, maxi jausmo Įtampos ir ne
sugaišina daug laiko, kuri amerikie-

Spalio 14 d., sekmadieni, tuojau
po pamaldų, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje rengiamas knygos “Laiš
kai Andromachai” pristatymas.
Rengėjai: Lietuvių Dienų leidyk
la ir Dailiųjų Menų Klubas, kurio
narys buvo Juozas Tininis. Ta pro
ga bus paminėta ir rašytojo mirties
2-jų metų sukaktis. Visuomenė,
tikimasi, gausiai dalyvaus, atsimin
dama J. Tinini ne tik kaip rašytoją,
bet ir kaip puikų žmogų, turėjusį
labai daug draugų ir gerbėjų.

Spaudoje teko skaityti, kad LFB
savo vasaros stovykloje Dainavoje
po diskusijų nutarė, kad 1974 m.
gegužės mėn. Chicagoje įvykstančiame suvažiavime svarstys, “kaip
pilnai Įsijungti Į Lietuvos laisvinimo
darbą”.
Man įdomu, ką gi LFB trys at
stovai Vlike darė per pastaruosius
dešimt metų? Ar jie nėra pilnai įsi
jungę į Lietuvos laisvinimo darbą?
Argi Rezoliucijoms Remti Komite
tas, kuris JAV kongrese pravedė
Con. Res. 416, nedirbo Lietuvos
laisvinimo darbo? Juk į tą komitetą
be latvių ir estų, buvo Įsijungę ir
lietuviai, tarp kurių vadovybėje bu
vo ir frontininkų.
Jeigu LFB planuoja įsijungti Į
ALT-o veikimą, kurį iki šiol igno
ravo, tektų tokius jų planus tik pa
sveikinti. Lietuvos laisvinimo darbe
visi vieningai turėtų drbti, žinoma,
išskyrus tuos, kurie mano, kad da
bar Lietuva yra “išlaisvinta”.
Del bendravimo su pavergtu kraštu

“Dirvoje”, rugp. 31 d. nr. 67,
rašoma:
® “ Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų savaitėje Dainavoje buvo pla

čiai diskutuojamas pašnekesys:
“Bendravimas su pavergtu kraštu".
Pašnekesio pagrindiniai dalyviai
ir dalyvavusieji diskusijose kvietė
visus bičiulius ir kitus lietuvius lai
kytis Clevelande pagrindinių laisvi
nimo veiksnių sutartos bendravimo
su okupuota Lietuva taktikos. Tuo
klausimu LFB JAV-bių ir Kanados
centro valdyba ruošia gaires, kurios
bus priimtos sąjūdžio visuotiname
suvažiavime, Įvykstančiame 1974
m. gegužės pabaigoje Chicagoje.
Svarbesni tų gairių punktai jau bu
vo paminėti ik akcentuoti šio pa
šnekesio metu. Štai jie:
1. Laisvojo pasaulio lietuvių dar
buotojams nepatariama lankytis ko
munistų pavergtoje Lietuvoje;
2. Asmenys, užėmę, vadovaujan
čius postus nepriklausomoje Lietu
voje, neturėtų lankytis pavergtame
krašte;
3. Geros valios lietuviai neprita
ria organizuotam vaikų ar jaunimo
siuntimui Į pavergtą Lietuvą;
4. Geros valios lietuviai nelanko
pavergtos Idetuvos menininkų pa
rengimų (koncertų, rečitalių, paro
dų ir kt.), organizuojamų sovietų
pareigūnų;
5. Geros valios lietuviai neruošia
ir nelanko viešų priėmimų komu
nistų iš pavergtos Lietuvos į laisvąjį
pasaulį pasiunčiamiems meninin
kams, kultūrininkams, mokslinin
kams ir kt.”

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

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

Tautybių

Respublikonai

pagerbė Ed. Reinecke
Rugsėjo 16 d. Los Angeles Tau
tybių Respublikonų Taryba (L. A.
County Republican Heritage Groups
Council), kuriai vadovauja estas
Bernard Nurmsen, surengė priėmi
mą Kalifornijos vice-gubernatoriui
Ed. Reinecke.
Pagerbime dalyvavo 26 tautybių
atstovai, virš 200 asmenų. Parengi
mas įvyko V. Tamizian sode, Van
Nuys, Calif.
Įvairių tautinių šokių ir dainų
programą pravedė Nick Medvid
(ukrainietis).
Lietuvius atstovavo Liet. Resp.
vienetų valdybos nariai: Čekanaus
kas, Skiriai ir Stančikas.
Visos tautinės grupės buvo nu
fotografuotos su E. Reinecke.
Kitais metais E. Reinecke žada
kandidatuoti į gubernatoriaus vietą.
Po vice-gub. kalbos buvo atsaki
nėta į įvairius paklausimus.

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,

FRANK'S TELEVISION AND RAjIO
Frank Keršis, savininkas.

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
Telefonas: 469-8500
Sales & Service
Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
eardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
— Santa Monikos Am. Lietuvių
Klubas rengia tradicinį balių Mira
mar viešbutyje, Santa Monica, š. m.
spalių 6 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
— Arch. Vytautas Zubas, gyv.
Montrealyje, Kanados valdžios pa
skirtas dviems metams tarnybon
Fidži salose, pravažiuodamas su
žmona aplankė Albiną Markevičių
ir kt. pažįstamus Santa Monikoje.
— Edmundas ir Dana Kybartai
įsigijo puikų 14 butų pastatą 817
20th St., Santa Monica, per Roque
& Mark Co. įstaigą, H. Paškevičiui
tarpininkaujant.
Čikagietė p. Sirutienė atostoga
vo Santa Monikoje pas savo seserį
Laimutę Grauziniene. Siručiai jau
yra įsigiję gražią nuosavybę Santa
Monikoje ir žada ateityje čia per
sikelti gyventi.
— Robertas ir Greta Baurai atos
togavo Vankuveryje, Kanadoje.
— Antanas Remeikis neseniai įsi
gijo 5 butų pastatą 827 14th St.,
Santa Monica.
Simas ir Jadvyga Kvečai išvyko
trims savaitėms į Europą atostogų.
— Žinomi stambių nuosavybių
Santa Monikoje savininkai Emilis
ir Julija Sinkiai nupirko dar vieną
20-ties butų pastatą 234 San Vi
cente Blvd., Santa Monica. Paste
bėtina šių darbščių ateivių sugebė
jimas nekilnojamojo turto nuosavy
bių prekybos srityje.
— Arch. Kęstutis Vaičius persi
kėlė iš San Francisco gyventi į St.
Moniką.
— Dr. Myktos ir Alena Deveniai
prie savo daugelio stambių nuosavy
bių dar pridėjo vieną gražų 3O-ties
butų pastatą 937 3rd St., Santa Mo
nica.
— Antanas ir Emilija Daukantai
buvo išvykę atostogų į Bostoną, kur
jie ilgus metus anksčiau gyveno.
Tenai senų draugų ir pažįstamų
būryje atšventė savo 40 metų vedy
binę sukaktį.

Solistas Henrikas Paškevičius

— Henrikas ir Dana Paškevičiai
įsigijo trečią gražų 10 butų pasta
tą Santa Monikoje. Henrikas dirba
Roque & Mark Co. įstaigoje.
— Ilgamečiai Santa Monikos gy
ventojai Kazimieras ir Bronislava
Aukštkalniai, pardavę savo namus,
išvyko į Eugene, Oregon, ir ten nu
sipirko farmą.
Kalifornijos Lietuvių Kredito S-ga,

3002 Santa Monica Blvd., Santa
Monica, už šių metų I-jį pusmetį
išmokėjo indėlininkams 6% dividen
dą, kuris buvo pastovus per pasta
ruosius trejus metus.
Įnašai jau viršija 200,000.00 do
lerių. Pasigėrėtina, kad vis daugiau
jaunų žmonių atranda sąjungos pa
lankumą ir naudą.
Duodamos gyvybės apdraudos
indėlininkams ir skolininkams iki
$5000, bet ypatingai yra parankūs
nuošimčiai naujų automobilių pir
kimo paskoloms.
Kalifornijos Lietuvių Kredito Sga paskyrė Santa Monikos Lietuvių
mokyklai $100, Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklai $25, Lietuvių
Skautams $50 ir Lietuviškai Radijo
Valandėlei — $65.

SANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS

maloniai kviečia <*i

TRADICINI BALIŲ,
kuris įvyks 1973 metų spalio (October) mėn. 6 d. 7 vai. vakaro
MIRAMAR HOTEL - SATELLITE ROOM.
(Wilshire Blvd ir Ocean Ave., Santa Monica)
•
Latvala's orkestras
• Įdomi trumpa programa
Bilietai $10.00 asmeniui
Prašoma bilietus iš anksto rezervuoti pas:
Devenienę — tel. 393-1914;
Markevičių
Gedgaudienę — tel. 399-1825;
Milaknį
Kvečąc.
— tel. 393-3367;
Paškevičių
t
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S. M. Lietuvių Klubas rugp. 19
d. M. Vaičienės gražiame sode su
ruošė labai jaukią gegužinę su ska
niais užkandžiais. Parengimas su
traukė virš 80 asmenų, klubo narių
ir jų svečių. Dalyviai labai džiau
gėsi proga pabendrauti gražioje vie
toje prie Ramiojo vandenyno. Visi
dėkingi M. Vaičienei už leidimą pa
sinaudoti jos gražiu sodu ir klubo
valdybai už iniciatyvą ir įdėtą darbą
ruošiant šį subuvimą, taip pat reiš
kia pageidavimą, kad ir kitą vasarą
tokia gegužinė būtų suruošta.
Lietuvių Veteranų S-gos Ramovė,

Los Angeles sk., apsiėmė išleisti A.
Mirono (A. Norimo slapyvardžiu)
partizaninį romaną “Miršta tik
žmonės”.
Skyriaus kasa visiškai neturtin
ga, tat norima lėšų sutelkti. I am
reikalui sudarytas komitetas, į ku
rį įeina: VI. Gįlys, A. Mažeika, St.
Paltus, K. Karuža ir J. Gliaudys.
Romanas yra išplėstas iš ‘‘Dir
vos” 1969 m. premiją laimėjusios
novelės “Alytis” ir apima 19181920 m. laikotarpį, Nepriklausomos
Lietuvos gyvenimo iškarpą ir parti
zanų veiklą abejose okupacijose.
Pasinaudota “Partizanai už geleži
nės uždangos’” knygos medžiaga bei
pamarginta Dzūkijos padavimais ir
poringėmis. Knyga bus 250-300 p.
Kaina numatyta $5.00.
Kviečiama prisidėti prie šio užsi
mojimo pagal savo išgales ir dos
numą, įsijungiant į šias finansuotų
jų kategorijas:
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Gėrimai
Bus laimėjimai

— tel. 828-7525;
— tel. 395-5764;
— tel. 393-1381.

*★★★★★★★★★★★★★★★**★****★★*★** *'*★■*•***•** *♦*■*★**★*♦•

Mecenatai — paaukoję šimtinę
ar daugiau; rėmėjai — paaukoję
$10.00 ar daugiau; prenumeratoriai
iš anksto atsiuntę knygos kainą.
Visi mecenatai ir rėmėjai bus
paminėti knygos puslapiuose.
Prenumeratas ir aukas siųsti au
toriaus vardu ir adresu: Andrius
Mironas, 4422 Oakwood Ave., Los
Angeles, Calif. 90004, kuris visas
lėšas perduos Knygai Lėšų Telkimo
Komisijai. (Iš L. Veteranų S-gos
Ramovės rašto).
Norėjo blogo — gal išeis į gera

Klubo gegužinė

•
t

Per 20 metų dirbęs Vlike ir trem
ties lietuviškoje spaudoje, pernai pa
bėgęs į Lietuvą, V. Alseika Vilniuje
pradėjo rašyti straipsnius apie Vliko
veikėjus. Jau tilpo 3 straipsniai —
apie Karvelį, Audėną ir Sidzikaus
ką. Jis žada išleisti knygą apie Vli
ko veiklą. Lietuvos žmonėms apie
Vliką kalbėjo per Vilniaus radiją.
Daugelis Lietuvos jaunosios kartos
nė nežinojo, kas tas yra Vlikas. Jei
skaitytojai mokės atskirti melus ir
šmeižtus, o tai jau dauguma, išmoko
Lietuvoje, tai Vlikas pasidarys popopuliarus ne vien užsienyje, bet ir
Lietuvoje. Vietoj pakenkti, gali net
mūsų tikslams padėti. Sovietiniai
vadai visi žinojo apie Vliką ir jo
veikėjus; Lietuvos visuomenei jie
buvo pajuokiamai vadinami “vaduo
tojais”; dabar, pasiskaitę Alseikos
rašinius, visuomenė pamatys, kad
užsienyje yra patriotiškai nusiteiku
sių žmonių, dirbančių Lietuvos lais
vinimo darbą, nežiūrint jokių kliū
čių ir sunkumų.

Sveikinimai iš Skautų jubiliejinės
stovyklos

Palangos tunto sesės atsiuntė L.
Amerikos Vakaruose redakcijai
sveikinimus iš jubiliejinės skautų
stovyklos. Pasirašė: D. Araitė, N.
Bužėnaitė, Vaidilutė ir Vilija Butkytės, G. Dovydaitytė, D. Kiršonytė, Audra ir Rasa Pakalniškytės, A.
Pakalniškytė, V. Pažemėnaitė, Al
ma ir Regina Vilkaitės, D. Vidugirytė, Darija ir Laura Žaliūnaitės ir
Rūta Žmuidzinaitė.
Jie rašo, kad “be jūsų talkos mes
nebūtume galėję dalyvauti šioje
stovykloje”.
Taip pat atsiuntė linkėjimus ir
visi Lūšių skilties skautai.

Mirtys
— Alfonsas Ušauskas mirė bir
želio 17 d. Mirė širdies liga. Į Phoenixą prieš metus atvyko iš Bostono,
čia įsigijo namelius. Liko Alfonso
sesuo Zebrienė su anūkais.
— Adolfina Mickevičienė, didelė
Lietuvių Misijos rėmėja ir palaiky
toja,. mirė birželio 5 d. Pakirto ją
vėžio liga, turėjo tik 71 metus am
žiaus. Liko vienišas jos vyiras Pijus.
Pijus ir Adolfina Mickevičiai atvy
ko prieš dvejus metus, iš Chicagos.
— Jonas Baranauskas (Baranawski) mirė liepos 14 d. nuo plaučių
vėžio. Turėjo 67 metus amžiaus;
Phoenixe išgyveno 22 metus. Liko
žmona Bronė. Abu buvo kilę iš Že
maitijos, iš Kelmės, užaugino tris
vaikus.
(Iš “Arizonos Lietuvio”, 1973 m.
rugsėjo mėn., Nr. 7).

VIRGILIJAI IR LORETAI TRASIKIAMS,

jų mylimai mamytei ELENAI TRASIKIENEI mirus,

giliausią užuojautą reiškia

Los Angeles Jūrų Skautų vietininkija “Kuršių Marės”
ir Jūrų skaučių valtis “Undinė’’
Mylimai žmonai, motinai ir seseriai

ELENUTEI TRASIKIENEI mirus,

vyrui Algiui, sūnui Virgučiui, dukrai Loretai ir broliams Aleksui įr
Kaziui Griciams su šeimomis reiškiame gilią užuojautą

GURČINŲ šeima

LIETUVIAI

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Grožio salionai

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.-

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

Dokumentų tvirtinimai

Advokatai

ANTHONY SKIRIUS
Notary Public

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas
8500 Wilshire Bouleva. d
Be very Hill, Calif. 90212
Telefonas 659-5757

Res. prone TH 2-5344

NO 4-2919

ALBINAS MARKEVIČIUS

insurance Ag?nc
3002 Santa MonLa uivl.

Santa Monica, Calif. 90404
Res : S28-0460

fotografai
“Flatte

Insurance Agent

of

BIRUTA BARVIKS, D. D. b.
Member L. A. county Hemai b'ty
5410 Wilshire Blvu.,
Los Angeles, Calrr. yuo3»
Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.o.
Dantistas (latvių Kilmes;

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEoRAITiS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Gr: tilth Park Blvd.,
los Angeles, Ca. 9du2/
Telef 660-1205

Sav. Jonas ir Ona Žukai

Telef.; 244-4567Ū vakare 241-0340

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

Valgyklos

Phone (714) 328-9000
Res. phone .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

Nuosavybių pardavėjai
BRONĖ SKIR1ENĖ
JONAS ČINGA
Real Estate Broke.*

(Licensed Reni Aviate broker) patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namais, žemės
s.cypins ir apartamentus.

Kurortinės nuosavybės ir žemes
investacijos.

11635 Alayfield Avė., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

Dėl iniorniacijų traukitės tcic
tunu 6M-2910 arba namų telr
fonu TH 2-5394.

Gydytojai

įstaigos adresas.

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3U90
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Tree, ir šešt. 10 — 12.

LITTLE JOY “Jr.”

Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav,

JONAS JURGILAS, M. D.

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

Granada Hills, Calif. 91344

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches
.VI. C. Brown, Ruby & Bill
2407 Pacific Coast Hwy, East
Signal Hill, Ca. 90806
Phone 433-9060
Lithuanians are welcome.

DESERT PALMS MOTEL

rnone 828-4613 by £ 'poi» ,meut

Aimės-užeigos

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

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

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 3-9396

and KINDERGARTEN

Moteliai

Sav. Peter & Rūta Sakas

Dantistai

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

GLENDALE PRE-SCHOOL

Hollywood”

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas

Vaiky darželiai

FOTO STUDIJA

ties. HU. 0-uuo4

HO. 9-809/

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

STASYS J. PALTUS
Akcijos (Stocks), Paskolų Lakštai
(Bonds), Bendrieji Fondai (Mutual
Funds), Gyvybės ir Nedarbingumo
Di audimas (Insurance)
MAUNEY COMPANY
3208 W. Magnolia Blvd.
Burbank, Calif. 91505
Telef.: 813-4311; 849-4584; 984-0008
Buto: 662-0244.

uu/i Hollywood blvu.,
noHywooa, Calif. yuu^8

4164 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

KANTO

LEONU

TV taisymo*

Investavimas

MAYTAG WASHERS
Authorized Repiezentative
Aleksas Dieninis
io i-iHcum Ave.,
venice, uain.
i none jiiA

Apdrauda

A. F. SKIRIUS

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

6037 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066
Phoi.e: 395-6142
Res. 664-8953

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

Baldai

?hone: 828-7525

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

17427 Chatsworth St.
Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

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

i

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

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI

c/o West Coast Pathology Asso.

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029,

.
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450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108
Telef. (415) 668-6227
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Jei dar nesate atsilyginę
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose“
padarykite tai tuojau:
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
j siųskite $3 prenumeratos mokesti.
R. E. Broker
) 4.3(i4 Sunset Blvd., Los An teles.
Calif. 90029
ROQUE & MARK CO. REALTORS j

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD
Pathologist
—

4366 Sunset Blvd., Los Angeles.
California 90029.

Real Estate Brokers

NO Į-2919

i

Res. TH 2-5394
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J. L. B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628. registruoti JAV
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, plauku slinkimą, gražina
natūralią plaukti spalvą moterims
ir vyrams. 100% garantuotai. JIB
vartodamas 8 uncijas .16 savaičių,
nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus siųsti J.I.B. Labora
tory, 1437 So 49th Ave., Cicero, 111,
60650

--------- --------------------------------------- ------------- )
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• Lietuviu parengimų •

KALENDORIUS
RUGSĖJO MĖN. —

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

' 30 d. 12 vai. 30 mįn. p. p. — Filmų
. rodymas apie Čekoslovakijos užė
mimų, (šv. Kazimiero par. salėj).
SPALIO MĖN. —

G d.
Santa Monikos Liet. Klubo
balius, Miramar viešbutyje. .
13 d. -4 Lietuvių Fondo vakaras šv..
Kazimiero par. salėj.

14 d., 12 vai. — J. Tinimo knygos
"Laiškai An'dromachai” prisitatymas-’išv. Kazimiero par. salėj.
.
.
. ■ ■
21 d. — Šy Kazimiero parapijos
bazaras parapijos patalpose.
25 d., sekm., — Skaučiij rengiama
madų paroda, šv. Kazimiero par.
salėj.
27 d. — Liet. Radijo Klubo valan
dėlės Rudens balius šv. Kazimie
ro par. salėj.
20 d. — Long Beach Apylinkės Lie
tuvių Fondo Vajaus Komiteto va
karas Machinist salėj.
LAPKRIČIO MĖN. —

17 d., šeštadienį, 7 vai. vate. — šv.
Kazimiero parap. salėj A. Gustai
čio naujos satyros ir humoro kny
gos pristatymo vakaras.

TRUMPAI
— Los Angeles Lietuvių B-nės
pirmininkas Kazimieras Prišmąntas
bei ryškus skautų veikėjas, buvo iš
vykęs su savo šeima į jubiliejinę
skautų stovyklą prie Detroito; su
grįžęs įsijungė vėl į visuomeninę
veiklą, kurioje jis per metų eilę pa
sižymi dideliu pareigingumu bei
energingumu, užimdamas daugelio
organizacijų vadovaujamas vietas.
Prišmantų sūnus taip pat gražiai
reiškiasi skautų organizacijoje.
— Nenuilstamas visuomeninin
kas inž. Bronius Stančikas šauniai
atšventė savo vardines savo gražio
je rezidencijoje, į kurią susirinko
jį pasveikinti didelis prietelių būrys.
O sveikinti Bronių yra tikrai daug
kuo: tai nepaprastai darbštus, parei
gingas veikėjas, be kurio pagalbos
beveik niekur neapsieinama. B. ir
M. Stančikai augina gražų, lietu
viškai suipratusį atžalyną, kurie ei
na savo tėvelių pėdomis. P. P. Stan
čikai, nors augindami ir gausią šei
mą, savo aukomis paremia. įvai
riausius lietuviškus reikalus.
— Violeta Dičiūtė, su May Co.

atidarymu buvo paaukštinta tarny
boje ir nukelta į Riverside, Calif.
— George J. Gliaudys, grįžęs iš

karinės tarnybos Vietname, atidarė
advokato įstaigą adresu: 3424 W.
8th St, Los Angeles, CA 90005.
Telefonas 383-1489.
Sveikiname naująjį profesionalą
ik linkime geriausios sėkmės.

—■ Rugsėjo 2 d. Masaičių šeima
padarė vasaros užbaigimo balių sa
vo puikioje rezidencijoje, La Mira
da, Calif. Čia buvo pakeltas tostas
ir sudainuota “ilgiausių metų” Bro
nės Masaitienės vardadienio proga.
Taip pat buvo palinkėta sėkmingų
metų ir Bronei Skirienei. Feliksas
Masaitis prisiminė, kad Skirtai bu
vo jo atvykimo į JAV sponsoriai.
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ATOSTOGOS
— Algimantas ir Birutė Liseckai

rūgpiūčio mėnesį praleido Lietuvo
je, lankydami savo gimines.
— Danguolė Razutytė atostogas

Vancouvery, Kanadoje, lankydama
savo brolį Aloyzą.

•po sunkios, bet sėkmingos vidurių
operacijos jau grįžo į namus ir gy
dosi šeimos priežiūroje.
Linkime ko greičiau pasveikti ir
grįžti į mūsų lietuviškąjį veikimą.

— Praėjusią vasarą daugelis losangeliečių buvo išvykę į Europą.
Neperseniausiai iš ten grįžo mūsų
judrūs visuomenininkai J. ir G.
Raibiai su sūnum Linu. Juozas ir
Gražina Raibiai yra ryškūs tautinės
srovės veikėjai. Dabartiniu metu J.
Raibys yra darbštus Tautinių Namų
vicepirmininkas, o Gražina Raibienė daug dirba L. D. K. Birutės
draugijoje, būdama šiuo metu šios
draugijos sekretore; taip pat pažįs
tame Gražiną kaip “kertinį akmenį”
dramos sambūryje, kur šiemet ji
yra pirmininkė.

— Vidai Sajuvienei W. Los An

— Emily Josen, Phoenixo Lie.

geles, Century City ligoninėje bu
vo padaryta operacija; dabar ji gy
dosi namuose. Džiaugiamės, kad
operacija buvo sėkminga ir linkime
veikliai lietuviškųjų parengimų dar
buotojai ko greičiau atgauti sveika
tą.

Bendruomenės pirm., atostogų me
tu lankė savo drauges ir draugus
Kalifornijoje. Ji, lydima Alf. Te~
lyčėno, aplankė LAV leidyklą ir
redakciją.

— Feliksas ir Margareta Collins

(Karaliūnai), neseniai atšventė savo
50 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Kalraliūnai yra aktyvūs na
riai SLA ir Liet. Piliečių klubo.
SERGA

— Jonas Žukas, Glendale, Calif,

Vestuvės
— V. ir S. Bacevičių dukra Ele
onora rugsėjo 1 d. ištekėjo už inž.
H. F. O’Neil. Sutuoktuvės įvyko
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje, o
vaišės šauniame Beverly Hills vieš
butyje.
E. Bacevičiūtė, yra įsigijusi moks
le magistiro laipsnį.

— Nijolės Kupinskaitės su Jack
Singleton vestuvės vaišės įvyko
rugsėjo 16 d. gražiame Malibu
miestelio pajūryje. Ant jūros saulė
to kranto buvo padaryta šokiams ir
vaišėms platforma, stalai apkrauti
maistu ir gėrimais. Šokiams grojo
M. Krafto orkestras.
Vaišes ruošė motina Amelia Kupinskienė. Vaišėse dalyvavo daug
lietuvių, ypač iš Liet. Radijo klubo
valdybos ir rėmėjų.
Linkime jauniesiems daug laimės.

NAUJOS PREKYBOS
turėjęs
lietuviškos duonos kepyklą Elizabethe, N. J., ir vėliau Chicago, Ill.,
dabar persikėlė gyventi į Los An
geles ir čia pradėjo kepti lietuvišką
duoną. Jis dabar mėgina sudaryti
tinklą krautuvių, kurios pardavinės
jo duoną. Sekmadieniais jo duonos
galima gauti Šv. Kazimiero parapi
jos kavinėje po sumos.
— Antanas Kazilionis,

— Vincas Viskantas taiso vieti

nių ir užsieninių automobilių išori
nę dalį (Body and Frame work).
Jo dirbtuvė randasi: 1911 Pacific
Coast Hwy., Lomita, CA 90717.
Telefonas 323-3145.

Los
Angeles, Calif, visą mėnesį vasaros
atostogų praleido Chicagoje, kur jis
anksčiau yra gyvenęs ir turi daug
draugų.
— Alfonsas Sabaliauskas,

— Algimantas ir Stasys Liseckai,

Maywood, Calif, vasaros atostogas
praleido Europoje, lankydami įvai
rių valstybių žymiąsias vietas.
— Inž Vladas Gilys, Liet. Radi

jo valandėlės pranešėjas, savo atos
togas praleido pas brolį Rimą Res
no ir lankydamas šiaurinės Kalifor
nijos įdomiąsias vietas.
— Dana Kaškelienė, mūsų Ra

dijo programos pranešėja, rugpjū
čio mėn. lankė Europą ir buvo ap
lankyti giminių Lietuvoje
— Adelė Balsienė ir jos motina

Magdalena Paleikienė rugsėjo mė
nesyje aplankė savo gimines Lietu
voje.
— Stasė Pautenienė, Kalifornijos

Lie. Radijo Klubo pirmininkė, rug
sėjo mėn. pradžioj l’nkė Lietuvoje
sergančią motiną.

—- Trejukės — Juozo, Onos r
Prano — rūgpiūčio 5 d. išsiųsta iš
Romos atvirutę “Oro paštu” gavo
me tik rugsėjo 18 d. Atrodo, kad
Italijos pašto patarnavimas dar lė
tesnis ir už Los Angeles.

na, lanko LAV leidyklą. Iš kaires:
G. Rukšėnas, LD administratorius,
E. Josen, D. Mackialienė, LD red.,
A. Skirius, LD ir LAV leidėjas, A.
Telyčėnas, atlydėjęs viešnią į lei
dyklą.

SVEČIAI
— Albertas Balsys, iš Canberros,

Australijoje, lydimas J. Janušausko,
aplankė LAV administraciją ir pa
sirinko daug anglų kalba knygų
apie Lietuvą. Jis buvo išrinktas
Australijos Lietuvių Bendruomenės
atstovu dalyvauti Pasaulio Lietuvių
Seime Washingtone. Po to dar ap
lankė Europą.

MIRTYS
— Rugsėjo 18 d. Santa Monikoj
nelauktai mirė Elena Trasikienė.
Elena buvo veikli Santa Monikos
lietuvių mokykloje ir organizacijo
se. Reiškiame gilią užuojautą' vyrui
Algiui ir drt; jaunai likusiai šernai.

— Kotryna Vosylienė, sulaukusi
96 metų amžiaus, mirė rugsėjo 8 d.
Reiškiame užuojautą dukrai Ele
nai Rabb ir sūnui Jonui.
— Pulk. Ignas Šešplaukis mirė
rugsėjo 15 d., buvo iškilmingai pa
laidotas rugs. 18 d. Kalvarijos ka
puose.
A. A. I. Šešplaukis buvo pasiekęs
Lietuvos aviacijos pulkininko laips
nį. Aasisveikinimo žodžius tarė gen.
S. Raštikis, A. Audronis, S. Paltus.
Liet. Radijo Klubo valdyba praneša,

kad siunčiamą su šiuo LAV nume
riu anketą galima grąžinti iki spalių
mėn. 15 d. (ne spalių 1 d.).
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