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BALIAI, BALIAI IR VĖL
BALIAI
Praėjo gražusis vasaros laikotar
pis, pasibaigė gegužinių, piknikų,
stovyklų, iškylų metas. Jaunimas
sugrįžo i mokyklos suolus.
Miesto sodus užėmus juodžiams
ir hipiams, lietuviai pradėjo daryti
gegužines salėse. Tarp balių ir to
kiu gegužinių mažas skirtumas. Ge
gužinės metu gauni karštų dešrų,
kopūstų, o baliaus metu — tik
šaltų užkandžių.
■ Lietuviai Kalifornijoje neturi sa
vo pastovios vietos, parko geguži
nėms daryti, o gi nuomoti iš kitų
tautinių girupių yra per brangtj
($300-400 už vienos dienos pasi
naudojimą). Nuosavą vietą užlai
kyti ir sunkiai begalėtume — nesa
me gana gausi tautinė grupė.
Šiais metais mūsų lietuviškoje
kolonijoje ypatingai gausu balių.
Jie prasidėjo nuo rugsėjo 21 d. ir
baigsis NaujiĮ Metų sutikimais.
Kiekvienas fondas nori savo iždą
padidinti balių pelnu. Vieni iš jų
būna pelningi, kiti vos susibalansuo
ja. Bet vistiek organizacijos nariai
gali parodyti savo veiklą.
Los Angeles lietuvių baliai šiais
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metais nėra pakankamai gausiai
lankomi. Tam priežasčių yra kele
tas: jų yra perdaug, aktingesnis
veikloj žmogus turėtų beveik kas
šeštadienį eiti į balių, o dar daug
pasitaiko šeimos švenčių, jų irgi ne
galima praleisti. Antrąja mažiau
balių lankymo priežastimi yra lie
tuvių praturtėjimas. Jie dabar savo
prabangiuose namuose surengia
šaunesnes vaišes už balius salėse.
Be to, jau daugelis iš naujosios emi
gracijos lietuvių pradeda išeiti į
pensiją ir sumažina baliavimo skai
čių. Daugeliui jau ir sveikata ne
leidžia nei ko nori valgyti, nei ko
nori gerti — tai kam dar į balių
eiti? Tokia balių ir baliukų darosi
padėtis. Laikui bėgant teks ieškoti
naujų veikimo ir pelno būdų. Tu
rintieji kilnių minčių kviečiami pa
sisakyti.
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“Lietuvių Dienų” žurnalo
gegužinė
Kasmet linksmiausios ir gausiau
sios gegužinės būna “Lietuvių Die
nų” žurnalo rengiamos McCam
bridge parke, Burbanke. Šiemet oras
buvo net per šiltas, tad atsilankė
virš 300 lietuvių.
Gegužinės metu vyko metinės

“Lietuvių Dienų” gegužinėje. — Viršuje: iždo ir baro tvarkytojai sėdi —
V. Sajuvienė, L. Zaikienė, E. Stirbienė; stovi — A. Sajus, A. Skirius, A.
Telyčėnas ir B. Stančikas.
Vidurinėje nuotraukoje — loterijos tvarkytojai, sėdi: G ir J. Rukšėnai,
stovi — K. Prišmantas, A. Telyčėnas, J. Ramonis; bilietus traukia Gedgau
dų du sūnūs.
Apačioje — gegužinės šeimininkės: iŠ dešinės — M. Kantienė, J. Paš
kauskienė, A. Šatnerienė, Algis šatneris ir — eilėje laukia:pikniko daly
viai: K. Urnežis, ir L. Jasiukonis.

Foto L. Briedžio
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Lietuvių grupe susitikimo su vicegub. E. Reinecke vakare. — Iš kairęs:
£. Skirius, B. Stančikas, V. Skirius, J. čekanauskienė, Lt. gov. E. Rei£ecke, B Skirienė, V. Čekanauskas; priekyje stovi Čekanausku 3 dukroj

LD loterijos traukimas. Organiza
toriams patiko, kad didžiosios do
vanos šiemet atiteko kaliforniečiams: I-mą dovaną — Zenith te
leviziją laimėjo V. Čekanauskas, o
II-ją — J. Gajauskas. Skiriamą .do
vaną tik dalyvaujantiems gegužinė
je — J. Andrašūno paveikslą —
gavo Stasys Liseckas. Daug kitų do
vanų — knygomis ir A. Telyčėno
aukotus “shopping bags’’ laimėjo
pikniko dalyviai.
Smagioje nuotaikoje visus geguffifiės dalyvius palaikė Vladas Gilys
su savo UŽrekorduota lietuviška muzika SeimininkėS - M. Kantienė,

J. Paškauskicnė, A. Šatnerienė, —
buvo paruošusios dešrų ir vištienos,
ir jos “neskūpėjo”, ir visus gardžiai
pavaišino. Gėrimais aptarnavo A.
Sajus ir B. Stančikas.
Loterijai pravesti buvo iš daly
vaujančių išrinkta: pirm. K. Prišmantas h >ekr. — Janina Rukšėnierjauni Gedgaudai, J. ir D.
lūkai.
Gegužinės “iždibuvo Ema Stirbienė ir Liu
dienė.
ažinę atsilankė iš plačių Piedti. , Kalifornijos apylinkių ir įvaii'iii miestų ir turėjo progos arčiau
susipažinti ir pasikalbėti.
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KLIKIZMAS BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIME
Iš spaudos ir dalyvavusių suvažiavime pranešimų paaiškėjo, kad ir PLB
suvažiavime Washingtone ir JAV LB suvažiavime pasireiškė nepaprasta
kampanija vienos partijos atstovų. Nepaprastai didelė partinė agitacija
pasireiškė Washingtone. Chicagos sąrašas, kurį sudarė Nainys iš savo drau
gų (trys iš jų net nedalyvavo suvažiavime) laimėjo rinkimus. Keista, kad
į tokią svarbią valdybą nėra renkami už labiauisai kvalifikuotus asmenis,
bet už partines klikas.

Bendruomenę sudaro visų pažiūirų lietuviai, todėl vienos partijos su
manios organizacijos ir poros turtingų ir iškalbingų kampanijos vedėjų ne
turėtų būti užgniaužta kitų įsitikinimų žmonių, norinčių dirbti bendruo
menėje. Juk bendruomenė nėra suorganizuota partiniais pagrindais ir jos
tikslas nėra piropaguoti bet kurią partiją.

Visame pasaulyje veikią lietuvių chorai, šokių grupės, sporto vienetai
nėra vadovaujami šios agresyvios partijos asmenų.. Jeigu visi vieningai
nedirbtume, kaip būtų suorganizuotos masinės Tautinių Šokių šventės ir
Dainų šventės, kurios daugiausia ir duoda pelno JAV Bendruomenės
veiklai. Praeitų metų šokių šventė Chicagoje davė virš $24.000.00 bend
ruomenei.

rezoliuciją. Taip pat sen Jackson
atsiuntė dr. Bobeliui laišką, dėkoda
mas už ALT-os stiprią paramą re
zoliucijai.
ALT-ba pakartotinai prašo visus
lietuvius remti sen. Jacksono rezo
liuciją (kongrese pavadinta MillsVanik-Jackson proposal) ir prašo
kreiptis į savo valstybės senatorius
ir kongtresmanus, kad jie taip pat
remtų šią rezoliuciją.

ELTOS ŽINIOS
Vokiečių Federalinės valdžios raštas
dr. J, K. Valiūnui
Dr. J. K. Valiūnas, Vliko ir Pa
saulinės Baltų Santalkos pirminin
kas, pastarosios vardu š. m. liepos
2 d. Helsinky visų laisvojo pasaulio
užsienių reikalų ministeriams, Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Konferencijos dalyviams įteikė
notą Baltijos valstybių laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo klausi
mu. Vakarų Vokietijos užsienių rei
kalų ministerija į tai atsakė savo
rugsėjo 21 d. tokiu raštu:
“Didžiai gerbiamas Ponas Valiū
nai, ponas Scheel, Užsienių Reika
lų Ministeris pavedė man atsakyti
i Tamstos 1973 m. lienos 2 d. raš
tą. Aš galiu Tamstą užtikrinti, kad
Jūsų pareiškimu buvo pasinaudota
ir jis priimtas dėmesin. Kaip Tams
tai tikrai yra žinoma, laisvojo apsi
sprendimo principo įgyvendinimą
Federalinė vyriausybė laiko svar
biausiu savo uždaviniu.”

ROQUE and MARK C0„ INC.

Toks pasireiškiąs partinis klikizmas y1ra žalingas JAV LB veiklai,
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■
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UŽ ARABUS AR ŽYDUS
Daugelis lietuvių reiškia simpatiją arabams, norintiems atsiimti savo že
mes iš Izraelio. Žydus su neapykanta atsimena, kaip jie rėmė sovietus Lie
tuvos okupacijos metu ir kaip jie žiauriai elgėsi vėliau, dirbdami su komu
nistų enkavedistais. Žydų tendencingą ir prokomunistinę veiklą pastebėjo
me JAV kongrese ir senate. Jie vadovavo “taikos demon’stiracijoms”, piketavimus prieš Vietnamo karą, prieš ROTC (kairinį apmokymą) kolegijose,
prieš patriotinius politinius asmenis. Dabar tie patys žydai jau nekalba
už taiką, bet savanoriais eina kariauti prieš arabus.
Kodėl Amerika remia Izraelį, siųsdama orlaivių, tankų ir amuniciją?
Ne vien dėl to, kad žydų įtakoje yra JAV. Kongresas ir senatas, kaip savo
kalboje išsireiškė senato daugumos vadas Fullbright.

Nato ir JAV labiausiai bijo, kad Suezo kanalas ir visi arabų valstybių
alyvos šaltiniai nepakliūtų į Sovietų kontrolę. Visi suprantame, kad Sovie
tų Sąjunga ne iš meilės arabų duoda jiems orlaivius ir tankus. Jei jie turės
Suezo kanalą ir tvirtoves Egipte bei Sirijoje, jie kontroliuos visą Mažąją
Aziją ir net Afriką. Europa ir Japonija apie 50% alyvos gauna iš arabų
valstybių. Tad Sovietai, paėmę jų kontrolę, priverstų Europos valstybes
ir Japoniją paklusti jų komunistinei diktatūrai.
Atrodo, būtų geriau, kad Izraelis laimėtų, ir Sovietai “musę kandę?
turėtų atsitraukti iš arabų kraštų.
f ? '
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ALT-os informacijos
Radio Liberty bus ir lietuviškai
Bendro Pabaltieičų Komiteto pa
stangomis yra gautas specialus fi
nansavimas, kad per Radio Libcirty
kas savaitę būtų perduotos progra
mos lietuvių, latvių ir estų kalbo
mis. Tokių programų pradžia nu
matyta 1974 m. pavasarį. 1975 m.
numatyta gauti pilną finansavimą
šių programų veiklai.
Amerikos Lietuvių Taryba šiam
reikalui suruošė didelį vaidmenį,
kontaktuodama sen. Percy ir su jo
pagalba gaudama sutikimą Bendro
Pabaltiečių Komiteto atstovams iš
kelti pabaltiečių infoirmacijos klau
simą Užsienio Reikalų Komitete.
Taip pat ALT-bos tiesioginiu
kontaktu su sen. Percy dr. Ilgvars
Spilners, Amerikos Latvių Organi
zacijos pirm, ir Bendro Pabaltiečių
Komiteto narys, buvo specialiai ap
klausinėtas sen. Percy iš anksto pa
ruošta programa.
Dėl sen. Jacksono rezoliucijos
Dr. K. Bobelis, ALT pirminin
kas, kreipėsi į JAV senatorius ir
kongresmanus prašydamas jų para
mos senatoriaus Jacksono rezoliu
cijai, kad nebūtų padidinta preky
ba su Sovietų Sąjunga tol, kol žmo
nėms nebus leidžiama laisvai emi
gruoti iš Sov. Sąjungos.
Kongresmanai Robert J. Huber
ir Frank Annunzio ir Speaker of
the House, Carl Albert atsiuntė sa
vo pritarimus įremti sen. Jacksono
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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
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GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi.inkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p.
Sekmadieniais uždaryta.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

RŪTA,

INC.

Investavimo

Bendrovė

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

NURMSEN PAINT CO.

r
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TREASURE TONES — DU PONT PAINT
89^4 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviam^, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
’T .
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

PAMINĖTA AUTORIUS IR
pristatyta jo "Laiškai Andromachai”

Į rašytojo Juozo Tininio dviejų
metų mirties paminėjimą ir jo nau
jos knygos “Laiškai Andromachai”
spalio 14 d. Šv. Kazimiero par. salėj
pristatymą atsilankė gausus bū
rys buvusių velionies bičiulių ir li
teratūros bei knygos mylėtojų. Pro
grama užtruko apie valandą laiko,
ji buvo Įdomi, turininga, konden
suota, negaišinanti klausytojams
brangaus sekmadieninio laiko. Žo
dį apie Tininį kaip asmenį ir apie jo
knygą tarė Br. Raila. Šmaikščiai iš
keldamas velionies charakterio, jo
gabumų, pamėgimų bruožus, prele
gentas nupiešė J. Tininį kaip ieško
jusį naujų foirmų rašytoją, siekiantį
nuo klasikos iki moderniųjų dienų;
tolerantą, draugišką, kito įsitikini
mų neneigiantį, bet kartu ir kaip
tvirtą charakterį, pastoviai besilai
kantį savo principų. D. Mitkienė pa
skaitė dvi nuoširdžias elegijas J. T.

atminimui. Solistas A. Pavasaris,,
akomponuojant R. Apeikytei, pa
dainavo porą dainų, programon
įnešdamas jaukios meninės šilumos.
Bern. Brazdžionis, suredagavęs nau
jąjį J. T. leidinį, pakalbėjo apie są
lygas, kuriomis surinktas rašytojo
literatūrinis palikimas, viską pali
kus be testamento.
Suruošta J. T. parodėlė iškėlė ke
letą ryškesnių jo gyvenimo momen
tų nuo universiteto Kaune iki pas
kutinių dienų. Rašytojo rankraščiu
tarpe matėme jo biografinį romaną,
užrašų-pastabų knygutes, naują no
velių rinkinį “Neatskleista paslap
tis” ir paskutinį raštą — recenziją.

Minėj mą-pristatymą rengė “Lievių Dienų” leidykla ir Dailiųjų Me
nų klubas, daugiausia darbo ir rū
pesčio įdėjo Bern. Brazdžionis ilr P.
Gasparonis. Leidykla atspaude la
bai įdomią programą, kuri kaip suveniras išdalinta atsilankiusiems.

Vilniaus 650 metų sukakties

Sol. J. Čekanauskienė padainavo
Arano “Laisvės varpas” ir B. Budminėjimas
riūno “Dainos gimimas”, akompo
navo komp. B. Budrįūnas.
Los Angelėse Vilniaus, kaipo
D. Mackialienė padeklamavo B.
Lietuvos sostinės, 650 metų sukak
Brazdžionio poezijos ištrauką iš
ties minėjimą surengė skautai š. m.
“Kunigaikščių miesto” ir paskaitė
spalio 28 d. Šv. Kazimiero parap.
Paūkaus Jurkaus legendą “Baltojo
salėje.
žirgo pasagos”.
Programą pradėjo Ramiojo Van
Audrė Nelsaitė (12 metų) pade
denyno Rajono vadas Vytautas Vi
dugiris, pakviesdamas programą klamavo Maironio “Vilnius prieš
aušrą” ir visą minėjimą užbaigė
vesti Dalilą Mackialienę.
nuotaikingais tautiniais šokiais O.
Turiningą paskaitą apie Vilniaus Razutienės vadovaujama šokių girumiesto istoriją perskaitė prof. J. pė. Pašoko “Lenciūgėlį” (Irlikaitė,
Kuprionis. Meninės dalies progra Vidugirytė, Pavasarytė, Bužėnaitė
moje dalyvavo “Išlaisvintų Moterų’'
ir Vincas Skirius) ir “Kubilą”.
grupė, kurią sudaro: J. ČekanausMinėjimas baigtas Tautos Him
kienė, Ona Deveikienė, D. Mack.ianu. Visa programa buvo pravesta
lienė, V. Irlikienė, L. Zaikienė, R.
sklandžiai ir nuotaikingai, kas įro
Urbanienė ir N. Dobrovolskienė.
do, kad drausmė ir susiklausymas
Jos išpildė “Vilniaus bokštuose valr- visad laimi.
po dūžiai” — muzika J. Bačinsko;
Po minėjimo publika turėjo pro
“Ji visų gražiausia” — A. Ilčiuko; gos apžiūrėti skaučių Surengtą pa
“Keliaukim Šešupėle” — P. Ppvi-. rodą iš dokumentų, knygų, audi
laičio. Joms akomponavo O. Ba nių, drožinių ir piešinių, liečančių
rauskienė.
Vinių.

CACTUS (NN MOTEL
67 - 580 HIGHWAY 111
PALM SPRINGS, CALIFORNIA 92262
Telefonas: (714) 328-9000

Keturios mylios į rytus nuo Palm Springs miesto.

Du šimtai pėdų į šiaurę nuo Highway 111.
Savininkai — Petras ir Rūta Sakai

Naujai išdekoruoti, gražūs kambariai. • Didelis plaukymo baseinas.
Gydomasis JACUZZI baseinas.
Kainos vienam asmeniui arba porai nuo $14.00 iki $25.00. Lietuviams
10% nuolados. Savaitgaliams arba šventėms prašome kambarius rezer
vuoti iš anksto telefonu (714) 328-9000.
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Los Angeles Įsisteigė Lietuvos Duk
terų Draugija
Lietuvos Dukterų Draugijos stei
giamasis susirinkimas įvyko š. m.
spalio 21 d. Aldonos Cinikienės na
muose.
Susirinkimas pradėtas tradicine
Lietuvos Dukteirų malda, išklausyta
kun. F. Gurecko kalba iš juostos,
aptarti ligonių lankymo, slaugymo
ir lėšų klausimai. Išrinkta nauja val
dyba iš Vilimienės — pirm., Skirmantienės — sekr,, Liuterienės —
iždininkės.
Sekantis susirinkimas numatytas
gruodžio 14 d. pas Šeštokienę. Tiki
masi, kad susirinkime galės daly
vauti daugiau Lietuvos Dukterų Djos narių ir įsijungti į gailestingųjų
samaritiečių eiles, nes darbo diirva
laba plati ir lėšų telkimo klausimas
labai aktualus.
Jaunimo Ansamblis

lapkričio 4 d. 2 vai. p. p šoks lietu
vių šokius Alpine Village Folk
Dance Festivalyje. Grupei vadovau
ja O. Razutienė ir Danguolė Razutytė. Akordeonistas — Rimas Polikaitis.

Po Birutininkių baliaus
L. D. K. Birutės D-jos Los An
geles skyriaus suruoštas rudens ba
lius praėjo su pasisekimu. Birutininkės užėmė savo svečius gražiai
išpuoštoje salėje su palruoštu reto
gražumo bufetu, kurio valgius sve
čiai labai gyrė.
Programoje gražiai pasirodė sol.
L. Zaikienė su lengvo žanro dainų
repertuaru ir buvo publikos šiltai
priimta; jai akomponavo muzikos
stud. A. Draugelis, kuris vėliau at
liko ir savo kompozicijas. Klausy
tojai buvo maloniai nustebinti šio
jaunuolio talentu, kuris skina sau
kelią į muzikinį pasaulį. Jauna
fleitistė R. Draugelytė, akomponuojant broliui Algiui, subtiliu flei
tos raliavimu nuvedė klausytojus į
• tėviškės laukus. Visi gėrėjosi šių
jaunuolių mizikiniais sugebėjimais.
Birutininkės dėkoja prel. J. Kučingiui už leidimą naudotis Šv. Ka
zimiero parapijos sale, sol. L. Zaikienei ir Algiui bei Rasai Drauge
liams už programos išpildymą. Taip
pat reiškia padėką ir birutininkių
rėmėjams, kurie vienu ar kitu būdu
prisidėjo prie baliaus pasisekimo.
Dėkoja pulk. J. Andrašūnui, A.
Bulotai, stud. J. Pažėraitei, pulk. T.
Sereikai, A. Pažiūrienei, O. Stropienėi, A. Oksienei, gen. S. Rašti
kiui su ponia, J. Pažėrai, V. Stadalninkui ir kt.
Iš gauto pelno bus sušelpti į var
gą papuolė mūsų broliai ir sesės pa
vergtoje tėvynėje bei šaltajame Si
bire. (Koresp.)

Paškevičius padainavo kelias baliui
pritaikintas šlagerines dainas.
$$ BALFO PINIGINIS VAJUS $$
Laimėjimų blietus platino: O.
Po įvairių įvykių ar verta dar au Mironienė, r. p. Spirauskas, Š. D.
koti Balfui? Atsakymas aiškus: taip, Kaškelienė, š. A. Pinkus, š. A. Kupinskienė ir š. Gr. Valančius, kurie
reikia.
Kai kas sako, kad dabar paverg surinko $112.
Šiam gražiam tikslui laimėjimams
toje Lietuvoje gyvenimas yra jau
geresnis ir žmonės daugumoje ne vertingiį dovanų paaukojo: I. Anbadauja. Gal ir taip. Bet tokių Bal erašūnas aliejinį paveikslą “Ruduo”,
tas ir nešelpia. Šelpia tik tuos, kurių skulpt. Pr. Gasparonis “Pirmas ste
lankytojai Lietuvoje per trumpą lai buklas”, prekyb. Fr. Keršis radijo
ką neturėjo progos matyti ir su jais aparatą; autoriai: A. Norimas dvi
pasikalbėti. O jie yra, daugumoje, knygas “Naujas veidas” ir ”Be na
grįžę iš Sibiro, be sveikatos ir pa mų”, J. Puikūnas 3 knygas “Mįs
stogės. Tokių yra daug, nors jų lės” ir kt. Buvo ir daugiau dovanų:
vardai mums nežinomi dėl supran O. Mironienės gamintas napoleo
tamų priežasčių, jie yra mūsų sesės niškas tortas ir didelė bonka šam
ir broliai, turį mumyse vienintelę pano gražioje pintinėje su vaisiais;
viltį. Nepalikime jų vienų žiauriam pinigais aukojo: namų dekoravimo
kontraktorius š. A. Galdikas $20,
likimui.
Los Angeles BALFAS š. m. pini š. J. Stankus $10, gen. St. Raštikis
ginį vajų pradėjo spalio 21 d. ir $10, foto studija L. Kantas $10,
baigia gruodžio mėn. 15 d. Visus namų pardavimo verslininkas dr. J
lietuvius prašome paaukoti šiam kil Varnas $10, L. A. Liet, kooperaty
niam tikslui. Į jus kreipsis aukų rin vo bankelis $10, š. K. Šešupė $10.
kėjai, neatsakykite jiems, bet duo Negaliu praeiti pro šalį, nepaminė
kite visi savo Šv. Kalėdų dovaną, jęs š. Sof. Puikūnienės, kuri paau
kojo didelę pintinę pončkų.
nors ir kuklią, bet nuoširdžią.
Toliau seka skanumynais ir val
Aukas galima pasiųsti ir paštu
iždininkui A. Mitkevičiui — 5049¥ž giais aukojusių: š. S. Puikūnienė,
Franklin Ave., Los Angeles, Calif. M. Banionienė, š. D. Kaškelienė, š.
90027. Čekius prašome rašyti: U- I. Janušauskienė, š. L. Stadalninnited Lithuanian Relief Fund of kienė b. Mažeikienė, š. M. Uksienė, p. Pinkienė, p. Sturonienė, š. B.
America, Inc.
Aukas galima nurašyti nuo vals Šimkevičienė ir kitos šaulių ir ra
movėnų moterys.
tybinių pajamų mokesčių.
Svarbiausi ialmėjimų šulinio da
Taip pat pranešame, kad BALFO
viniai atiteko: dr. A. Milakniui •—
BALIUS įvyksta lapkričio mėn. 10
š. J. Andirašūno paveikslas, p. Stud. 7 vai. 30 min. vak. Šv. Kazimie
ronui — Pr. Gasparonio skulptūra,
ro parapijos salėje.
D. Šalčiui — F. Keršio dovana —
Trumpą ir nuotaikingą progra
radijo aparatas, p. p. Pažiūroms --mą išpildys solistė Janina ČekanausO. Mironienės tortas ir ornamenti
kienė ir pianistė Raimonda Apeiniam krepšy šampanas; kitos smul
kytė.
kesnės dovanos atiteko kitiems.
Puikios vaišės, šokiai ir vertinga
Prie įėjimo salės durų bilietus
loterija.
pardavinėjo r. V. Apeikis, prie bu
Įėjimo auka — $7.00, pensinin feto bilietų — Š. J. Janušauskas, ir.
kams ir moksleiviams — $5.00.
G. Radvenis ir r. š. A. Pinkus, bu
Stalus užsisakyti pas A. Mitkevi- fetą vedė r. š. VI. Gilys ir š. A.
čių — 662-6413 arba pas kitus val Galdikas.
dybos narius.
Nors žmonių buvo per šimtą, bet
Prašome visus šią dieną rezer buvo puikiai pasišokta ir linksmai
vuoti Balfui ir gausiai dalyvauti.
vakaras praleistas su sesėmis ir broValdyba lais šauliais, ramovėnais bei sve
Ramovėnų-Šaulių linksmavakaris
čiais. Visi linksmai pasivaišinę, pa
Š. m. rugsėjo 22 d. 7 vai. 30 min. sišokę ir gerai nusiteikę, skirstėsi
vakare, šeštadienį, Šv. Kazimiero namo po 12 valandos nakties.
Ramovėnų ir šaulių organizacijų
parap. salėje įvyko ramovėnų-šaulių
linksmavakaris, kurio tikslas gautu pirmininkai reiškia didelę padėką:
pelnu paremti karinę spaudą ir lei sol. H. Paškevčiui, atsilankiusiems
ir prie linksmavakario prisidėjudinius.
Programai vadovavo VI. Šimoliū- sems, ypač programos vedėjui r. V.
nas, atidarydamas linksmavakarį, Šimoliūnui, šeimininkei O. Orlovie
pasveikinęs susirinkusius ramovėnų nei, talkininkėms M. Banionienei,
ir šaulių vardu. Jis pabrėžė tų or Br. Venckienei, bilietų pardavė
ganizacijų reikšmę lietuvių koloni jams, loterijos platintojams, bufeto
joje ir brolišką bendradarbiavimą vedėjui, salės puošėjams: r. V. Ši
moliūnui, r. p. Spirauskui, r. š. J.
savųjų tarpe bei šio vakaro tikslą.
Pradžiai Latvalos orkestrui gro Venckui, š. J. Stankui. Taip pat pri
jant svečiai pašoko keletą šokių, o klauso padėka tiems, kurių čia. ne
po to vaišinosi šaulės Onos Orlovie galėjau visų išvardinti. Dar kartą
nės tikrai meistriškai paruoštais tariu visiems atsilankiusiems ir kitu
valgiais, sudėtais ant . gražiomis būdu prisidėjusiems nuoširdų bro
liją ačiū abiejų organizacijų var
staltiesėmis papuoštų stalų.
Orkestrui pritariant Henrikas
du.
Kazys Karuža
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Long Beach maža lietuvių kolo
nija, bet ji neatsilieka nuo didesnių
lietuviškame gyvenime.
Š. m. spalių mėn. 20 d. L. B.
Apylinkės Vajaus komitetas suruo
šė Machinist salėje metinį parengimą-balių Lietuvių Fondo naudai.
Parengimas laikomas pasisekusiu—
į jį suvažiavo iš Los Angeles, San
ta Monikos ir kitų apylinkių. Va
jaus komiteto pirm. S. Jasutis pra
dėjo parengimą, tardamas žodi ,r
pakviesdamas daugiau pakalbėti L.
Fondo tarybos narį B. Brazdžionį.
kuris trumpai priminė Fondo idėją
ir nuveiktus darbus (nuošimčiais re
miant lituanistiką); pagyrė L. B.
vajaus komitetą, baigiantį surinkti
nustatytą normą.
Meninę programą atliko “Išlais
vintų Moterų” grupė, padainuoda
ma keletą nuotaikingų dainų. Po
vakarienės buvo šokiai ir lotelcija.
Iš parengimo gauta gryno pelno 225
dol. Be to, šių metų vajaus metu
įstojo į L. F. nariais su $100: Biru
tė ir Algis Prasauskai, Juozas Matijošaitis, Anelė Budžienė, Birutė ir
Vladas Tamuliai, Jonas Kizlaitis ir
vienas su pradiniu $25 įnašu.
Stella ir Alfonsas Kontviai pa
didino savo įnašą 100 dolerių iki
dviejų šimtų. Nauji nariai ir įnašą
padidinę pairengime dalyvavo ne
mokamai.
Užbaigti skirtai kvotai ($5000)
liko mažiau kaip $1000.
LF vajaus komitetą sudaro: pirm.
— St. Jasutis, vicep. — Jurgis Mi
kalonis, nariai: Aldona Morkienė,
Anelė Budzicnė ir Danys Mekišius,
L. F. įgaliotinis. (D. M.)

PHOENIX, ARIZONA

Rugsėjo 16 d. ukrainiečių salėje
1 vai. p. p. įvyko LB Phoenixo sk.
susirinkimas.
Pradžioje buvo duodami užkan
džiai, o kai visi pasistiprino, buvo
pradėta oficialioji susirinkimo da
lis.
1 i
LB pirmininkė E. Josen pristatė
svečius: K. ir A. Pilipauskienes ir
J. Pucėtą iš Tucson, Ariz., Annctę
Young iš Paradise Valley ir Mariją
Adomaitienę (Adams) iš Phoenixo.
Po to buvo prisiminti šiais metais
mrusieji bendruomenės nariai: A.
Urbutis ir Adolfina Mickevičienė.
Susirinkimą gražiai pravedė pe
dagogas P. Maldeikis. Jo metu buvo
iškelti Konstancijos Rudaitytės, bu
vusios ilgus metus LB iždininkės,
nuopelnai. Buvo pasiųlyta ją pada
ryti LB garbės nare, ir tas pasiūlybuvo vienbalsiai priimtas. LB
Phoenixo skyrius Įsipareigoja ją
prisiminti ir puošti bei tvarkyti jos
kapą.
K. Morkūnas papasakojo įspū
džiu iš Lietuvos. Susirinkimo pabai
goje buvo pagerbtos dvi narės, ku
rios tą dieną šventė savo gimtadie
nius, t. y. M. Mėlinauskienė ir Ade
lė Marks. Joms visi sugiedojo “Il
giausių metų”.

BENDRUOMENĖS ATT07U
PRANEŠIMAI

Dramos Sambūrio "išlaisvintu Moterų” grupė, atlikusi programą Lietuvių
Fondo rengtame baliuje spalio 13 d. Los Angeles Šv. Kazimiero pa . salėj.
Iš kairės: A. Tumas, L. F. vajaus komiteto pirm., D. Mackialienė, N. Dobrovolskienė, R. Urbanienė, O Barauskienė — pianistė, O. Deveikienė, L.
Zaikienė, V. Irlikienė, J. čekanauskienė, A. Raulinaitis, komiteto narys.

Foto Vyto
NUVAŽIAVOM KADILIAKAIS”
Du baliai Lietuvių Fondo naudai

Dainavo scenoje gražiai pasipuo
šę “Išlaisvintos Moterys” š. m. spa
lio 13 d. Šv. Kazimiero parapijos
salėje, Lietuvių Fondo ruoštame ba
liuje. Atrodo, kad ir suvažiavo tik
tie, kurie turi kadi Ii akus, nes ba
liaus svečiai neužpildė nei pusės pa
ruoštų stalų. O, kur dingot jūs, tos
laimingos dienos, kada mūsų salės
“lūždavo” nuo publikos gausumo!
Šiandien į parengimus jau niekas
nesuvilioja, nei parengimo tikslas,
nei skani vakarienė, nei garži pro
grama. Žinoma, netenka stebėtis,
nes nėr du mėnesius kiekviena šeš
tadienį vykstą parengimai išsemia
ir sveikatą ir piniginę. Vyresniojo
amžiaus žmonės jau pavargo “bebaliavodami”, o jaunesnioji karta
užsiėmus savais interesais iir šeimy
ninio pobūdžio pabendravimais.
Gaila, kad rengėjų Įdėtas darbas ir
pastangos neatneša lauktų rezulta
tų, ir į milijoninio fondo kasą teįkris tik nuo stalo nubirę trupiniai.
Mes, letuviai,, esame labai ambi
cingi žmonės, bet tos ambicijos toli
gražu nesiekia įvykdyti užsibrėžto
tikslo, padaryto prieš daugiau negu
dešimt metų. Kadiliakai pasidarė
svarbesnis tikslas, negu lietuviškos
kultūros puoselėjimas, kuriai visa
parama kaip tik ateina iš procentų,
kuriuos atneša milijoninis fondas.
Taip pat buvo gaila koncerto at
likėjų — “Išlaisvintų Moterų”, ku
rių beveik visos vasaros darbo teat
vyko pasiklausyti vos apie 80 žmo
nių. O dainų koncertas buvo pa
ruoštas tikrai kruopščiai. Dainos —
linksmos ir liūdnos, juokingos ir
rimtos, — praskambėjo tikirai pro
fesionališkai ir prie kiekvienos dai
nos pritaikytas judesys gražiai de
rinosi su gražia motelrų apranga.
Buvo išpildyta virš dešimties dainų,
kurios nebuvo Įprastinai pristatytos,
pažymint kompozitorių ir žodžių
autorių. Tik pradžioje, kupletinėje
formoje D. Mackialienė “pristatė”
moterų būrį” su naujai į grupę įsi
jungusia Valerija Irlikiene, “kuri

yra tokia juokinga, kad besijuokiant
nebuvo laiko repetuoti.”
Keliais sakiniais apibūdinta, kas
bus dainuojama: ir apie meilę ir
apie mirtį iš meilės ir apie rožę,
ant kurios miršta marga plaštakė;
apie pavasario grožį tėvynėj, korio j
jau mūsų nėra, apie drobes už sodo,
apkritusias geltonais lapais, ir apie
kitus apdaijuojamus dalykus.
Grupei vadovauja D. Mackialie
nė, pianinu palydi O. Barauskienė.
Iš moterų grupės teko išgirsti nu
sivylimo balsų, kad dainavimas pus
tuštei salei neįžiebia nei kūrybinės
kibirkšties, nei noro toliau dainuoti.
Moterys, nenusiminkite! Po septy
nių liesų metų ateis septyni riebūs!
Nenustokite dainavę, “Išlaisvintos
Moterys!” Nors jūsų dainos kortais
liūdnokos, bet jūsų grupės vardas
Kutkų. v
sukelia daug linksmumo šiose viso
kių negandų dienose. Dainuokit —
tik linksmiau, tik svaigiau!..
Ta pati programa buvo pakartota
Lietuvių Fondo vajaus parengime
Long Beach, Calif, spalio 20 d. Su
sirinko apie 60 svečių, daugiausia
iš Los Angeles. Pakviestas pakalbėti
LF tarybos narys B. Brazdžionis
taikliu humoristiniu, šiai progai ir
baliaus momentui prtakytu žodžiu
susirinkusius gerai nuteikė, ilr visas
vakaras praėjo labai linksmoje ir
dangiškoje nuotaikoje.
Geltonas Lapas

Lietuvos Vyčiy veikla
Los Angeles Vyčiams pirma vieta
Š. m. įvykusiam Lietuvos Vyčių
suvažiavime, Athol, Mass. Los An
geles Lietuvos Vyčių 133 kuopa bu
vo atžymėta už daugiausiai prirašy
mą naujų narių. Ant gražiai išpai
šyto lapo rašo: “Membership Drive
Award. C-133, Los Angeles is the
winner of first place in the 1st
category of the 1973 membership
drive”. Pasirašė Susana K. Boraskas, organizacijos pirm, ir Albertas
Ozalis, narių vajaus pirmininkas.
Asmenišką dovaną gavo 133 kuo
pos finansų sekretorius A. Skirius,
prirašęs daugiausia naujų narių.

Spalio 21 d. J. Činga, Vakarų
apygardos pirmininkas, sušaukė
apylinkių ir apygardos valdybų .na
rius išklausyti mūsų rinktų atstovų,
dalyvavusių Bendruomenės suva
žiavimuose.
Pirmiausia pranešimus padarė iš
JAV LB Tarybos suvažiavimo spa
lio 6-7 dienomis Detroite. Į tary
bos prezidiumą buvo išrinkti Airis
Rugienius, Jonas Urbonas ir Ro
bertas Selenis. Naujuoju krašto val
dybos pirmininku išrinktas Juozas
Gaila, kuriam suteikiama teisė pa
sirinkti kitus valdybos narius. Nau
juoju tarybos pirmininku buvo iš
rinktas Algis Rugienius, trimis bal
sais daugiau už antrą kandidatą inž.
Mūsų išrinktais į tarybos narius
yira išrinkti Antanas Mažeika ir dr.
J. Žmuidzinas. Abu jie po keletą
minučių papasakojo savo įspdžius.
Taip pat tarybos suvažiavime “exoficio” dalyvavo Vakarų Apygardos
pirm. J. Činga. Taip pat jie atsakė
į dalyvavusių paklausimus.
Iš Pasaulio Liet. Bendruomenės
suvažiavimo Washingtone ilgesnius
pranešimus darė Vakarų Apygardos
išrinkti atstovai Vyt. Čekanauskas
ir Vladas Pažiūra. Šis suvažiavi
mas buvęs labai “karštas”, nes viena
partinė grupė pravedė didelę kam
paniją ir darė visokius žygius, kad
tik jie laimėtų. Susirinkimas buvo
priėjęs net prie betvarkės.
Delegatai išsamiai ir nuoširdžiai
atsakė į visus paklausimus.
Po susirinkimo saliukės savinin
kas Kazys Karuža visus pavaišino
kavute ir pyragaičiais.

PAREMKIME SKAUTŲ
STOVYKLĄ
Los Angeles skautai per trum
pus kelis metus, dosnios lietuviš
kos visuomenės padedami, įsigijo
puikią stovyklavietę, kurios vertė
dabar yra jau virš $40,000. Pra
dėjo tik su keliais pažadais, keliais
doleriais ir entuziazmu uždegtom
širdim. Daugelis savo pažadus iš
pildė, prisidėdami ne tik pinigais,
bet ir darbu, nes visa statyba ir visi
kiti Įrengimai buvo Įrengti talkos
būdu, nes kitaip skola būtų buvusi
ne $7,000, bet kelis kartus didesnė.
Keliolika liko tokių, kurie mielai
stovykla naudojasi, bet nemato rei
kalo padėti nei pinigu, nei darbu.
Jie, tur būt, galvoja, kad visi kiti
žmonės yra Dievo sutverti jų ir jų
vaikų patrnavimams ir malonumui.
Aš asmeniškai jau senai siūliau
pakelti stovyklavietės mokestį tiems,
kurių tėvai materialiai gerai stovi,
bet skautams nepadeda. Vadovai,
skautiškų idėjų vadovaujami, nesu
tinka, esą, negalima vaikų už tėvų
klaidas bausti. Bet jeigu patys tė
vai nesirūpina, kodėl kiti turi? Ge
riau turėti mažesnę skautų grupę,

bet pajėgesnę. Geras pavyzdys yra
jūros skautai, jų nedaug, bet visi
kaip vienas, jokių jiems aukų, jokio
vajaus nereikia, tėvai patys rūpi
nasi.
Stovykcje bus pastatyta lenta su
garbės rėmėjų ir mecenatei pavar
dėmis. Rėmėjai — davę nuo 100
iki 300, garbės rėmėjai — virš 300
iki 1000, ir mecenatai viirš 1000 do
lerių. Vajus prasidės spalių. 17 d.
ir baigsis gruodžio 1 d.
Prašomi tėvai ir visi susipratę
lietuviai paremti lietuvišką jaunimą
ir jo veiklą, nes be lietuviško jauni
mo nebus- ateities ir lietuviškai tau
tai.
V. Iri.
IDĖJOS GYVENA, MIRŠTA TIK
ŽMONĖS
Lietuviškų knygų leidyklos per
gyvena krizę. Niekas “neturi laiko”
skaityti naujai išleidžiamas knygas.
Bene mažiausiai populiari yra lite
ratūra grynai patriotiniais motyvais,
nors jos meninis irūbas ir būtų gra
žus. Tačiau tai bene vienintelis bū
das supažindinti priauganti jauni
mą su mūsų tautos kančiomis bei
problemomis. Dėl sunkių platinimo
sąlygų leidyklos neturi noro leisti
rikio pobūdžio knygų.
Viena iš svarbiausių temų yra
miško brolių kovos tema. Nors jų
kova su okupantu pasibaigė taria
mu pralaimėjimu, bet istoriniu po
žiūriu šis laikotarpis yra labai svar
bus. Nenuostabu, jog tokios temos
yra ypač artimos mūsų buvusiems
kfriams. Los Angeles ramovėm! pir
mininkas, rašytojas Andrius Miro
nas - Norimas
parašė
romaną
“Miršta tik žmonės”, apie savano
rių - partizanų kovas. Jau pats pa
vadinimas išreiškia laisvės atgavimo
idėją, kuri yra nemirštanti ir visada
bus gyva mūsų tautoj.
Šis Norimo romanas faktiškai yra
praplėstas “Dirvos” 1969 m. premi
ją laimėjusi novelė ’’Alytis”. Kai
kurios šio rankraščio ištraukos,
kaip “Mirgrausėlė”, losangelečiams
jau žinomos, nes buvo skaitomos
l’teratūros vakare Santa Monikoje.
“Krinta šakelės” buvo suvaidinta
per vietos radiją ir spausdinta ’ Ka
rio” puslapiuose.
Šiuo metu L. V. S. Ramovės Los
Angeles skyrius sutiko šį romaną
išleisti ir patiekti .visuomeneit..Neturėdam lėšų, iramovėnai iš anksto
renka prenumeratas. Entuziastingai
į talką stoja ir L. A. šaulių kuopa,
padėdama surengti Linksma va kari,
kurio pelno dalis buvo skirta šiam
romano finansavimui. Waterburv
ramovėnai jau prisiuntė 15 prenu
meratų, taip pat gauta užsakymų iš
Kanados ir Australijos.
Auteliui į talką atėjo penkių as
menų komisija, kurią sudaro rašyt.
J. Gliaudą, VI. Gilys, A. Mažeika.
S. J. Paltus ir K. Karuža. Romanui
Lėšų Telkimo Komisija kreipiasi į
visuomenę paremti ši t. A. ramovėnų užsimojimą, prisiunčiant $5 preNukelta i 6 psl.
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SAN FRANCISCO, CALIF.
Rudens balius
Jau iš anksto pirošome kalendo
riuje pasižymėti lapkričio 10 d. Ba
lius bus vėl ruošiamas Alamo Wo
men’s Club salėje. Programą išpil
dys šaunioji Jaunimo Ansamblio
tautinių šokių grupė iš Los Angeles,
vadovaujama O. Razutienės. Bus
proga susipažinti su L. A. jaunimu
ir pamatyti tikrai gražią programą.

Poetas A. Gustaitis,
kuris specialiai
atvyksta iš Bostono
i jo naujos knygos
“Saulės šermenys”
pristatymą
lapkričio 17 d.
7 vai. vakaro
Šv. Kazimiero parap.
salėje

HUMORO IR SATYROS VAKARAS SU A. GUSTAIČIU

Humorą ir satyrą žmonės mėgsta.
Pasijuokti, pasišaipyti iš kito ydų
malonu. Kitas reikalas, jeigu saty
riko plunksna paliečia mus pačius
ar pačias. Tačiau kas gi iš mūsų
būtų toks netobulas, ydingas, ver
tas pajuokos, — nieko panašaus!
Ydingi ir juokingi tik kiti. Ir
humoristas bei satyrikas, kuris mo
ka taip rašyti, kad skaitytojas (ar
klausytojas) mano, kad ne jam sa
tyra adresuota, - toks autorius yra
visų mėgiamas. Jam plojama iki
delnų Įkaitimo. Ir kartojama: dar!
dar! ir dar! Vienas tokių humoristų
ir satyrikų yra Antanas Gustaitis.
Jis dar ir tuo publikai “geras”, kad
daugelį silpnybių ir šunybių suverča sau pačiam. Visi geri ir gražūs,
tik jis vienas blogas iir nedoras.
Išeina scenon ir pats save vanoja.
Ir publika mielai pritaria, plojimais
prisideda.
Apie A. Gustaičio humoristinę
bei satyrinę kūrybą kitas talentingas
linksmos plunksnos savininkas —
Pulgis Andriušis yra taip rašęs:
“Ant. Gustaitis humoristinį eilė
raštį ištraukė iŠ vulgarios, feljetoniškai banalios plotmės ir jį pakėlė į
meninį aukštį... Eiliavimo eleganci
ja, vaizdų kontrastai, staigmenos,
turtinga, clriginali kalba autorių iš
kelia į žanro aukštumas. Juodon
pesimizmo balon nenutraukianti
mūsų ydų kritika, neišsemiamas hu
moras paverčia šią knygą širdies
balzamu.” Įvertindama A. Gustai
čio humoristikos ir satyros meninę
kūrybą, Lietuvių Rašytojų Draugi
ja 1967 m. jam paskyrė Literatūri
nę premiją. Tai vienintelis atsitiki
mas, kad “lengvoji” poezija kon
kuruotu su “rimtais” literatūros
veikalais ir juos nurungtų.
Pagarsėjęs nuo lagerių laikų Vo
kietijoje, kai su kitais kolegomis

— Aleksandra ir Paula Frasen,
Julijos Liesytės-Frasen dukros, pasi
žymėjo plaukimo mene. Jos nese
nai dalyvavo Kennedy High School
plaukimo rungtynėse, kur Aleksan
drą laimėjo 1 medalį ir 2‘kaspinus,
o Paula laimėjo 5 medalius ir 2
kaspinus. •
J. Liesytė-Frasen dabar pirmi
ninkauja S.’ Fr. Bendruomenės apy
linkei.
— Ramunė (Pažemėnaitė) ir Pat
rick Riley iš Honolulu, Hawaii vyk
dami į naują paskyrimo vietą Muskegan, Mass., buvo sustoję pas tė
vus Lilą ir Renių Pažemėnus, Bur
lingame, Calif.
— Juozas Sidas, Oakland, Calif,
šią vasarą nuvyko į Romą ir per ke
lis mėnesius lankė gražiąsias Italijos
vietas.

rašytojais aplankė beveik visas lie
tuviškas kolonijas, A. Gustaitis ne
nulipo nuo scenos nė J. Amerikos
Valstybėse, tapęs mėgiamiausiu pro
Pažemėnų 25 metų vedybų sukaktis
gramos dalyviu. Prie bendro pasi
Rugp. 18 d. Lila ir Renius Pasekimo prisideda dar ir tai, kad
Gustaitis puikiai deklamuoja - in žemėnai atšventė sidabrinę vestuvių
terpretuoja, iš karto “pagaudamas” sukaktį, suruošdami linksmą ir jau
ir pavergdamas publiką. Gustaičio kų pobūvį savo namuose. Lila ir
labui reikia pridurti, kad jis scenoje Renius vedybinį gyvenimą pradėjo
pasirodo ne kaip komikas, iš kurio Australijoje, Victoria mieste. To
mizerijos klausytojai juokiasi, kaip liau gyveno Baltimorėj, Los Ange
kartais matome amerikiečiuose; jo les, o paskutinius 8 metus Burlin
demoniška šypsena, tik pasirodžius game. Abu visuomet aktyviai reiš
iš užkulisų, jo garbanotas balsas ir kėsi lietuviškoje veikloje; Lila kele
bendrai šilta, simpatiška asmenybė tą metų vadovavo Los Angeles jau
Gustaitį padaro retai sutinkamu ra nesniųjų skaučių draugovei, o Re
šytoju satyriku iir aktorium humo nius su akordeonu talkino tautinių
šokių grupei. Taip pat abu Pažemi
ristu.
Šiais metais jis išleido trečią sa nai yra dirbę SF bendruomenės val
dyboje — Renius 1967 m. buvo
vo eilėraščių knygą, vardu “Saulės
pirmininku ir jau kelinti metai yra
šermenys”. Norint duoti progos Captive Nations Committee sekre
mūsų visuomenei dar kartą akis į torius. Pažemėnai užaugino tris gra
akį susitikti su autorium, lapkričio žias dukras: Audrutė lanko gimna
17 d. 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero ziją, Lėlytė studijuoja sociologiją
parapijos salėje rengiamas naujos San Meteo, o Ramunė Riley su vyknygos pristatymas, į kurį iš Bosto
no atvyksta pats A. Gustaitis. Suda- □
ryta plati ir įdomi programa, kurią Atkelta iš 5 psl.
atlieka pats autorius A. Gustaitis, numerates mokestį arba didesnę
Br. Raila (žodis apie knygą), “Išlais auką. Stambesnėmis aukomis parė
vintų Moterų” grupė, vadovaujama musių pavardės bus pažymėtos kny
D. Mackialienės, Bekn. Brazdžionis, goje. Paaukoję $10. iki $109 yra
literatūrinių vakarų bendrakeleivis, laikomi knygos rėmėjais, o $1.00 ir
ir kt.
daugiau — mecenatai. Lėšų telki
mo komisijai užbaigus vajų, knygos
Ne be pagrindo visuomenėje jau leidimą perims LVS Ramovės L. A.
čiamas gyvas susidomėjimas — ne skyrius.
tik šmaikšti autoriaus kūryba, bet
Visos aukos siųstinos ramovėnu
ir visa programa bus padažyta hu pirmininko A. Mirono vardu:
moru ir linksma nuotaika, nepalie- 4422 Oakwood Ave., Los Angeles.
kančia klausytojo ir iš salės išėjus. Calif. 90004.
Visi atsilankę bus pavaišinti ka
Ypač kariai ir šauliai turėtų jaus
va ir užkandžiais, įsigijusieji knygą ti pareigą šio romano leidimą pa
gaus autografą, o, be to, atsilankiu remti. Tuo pačiu bus pasitarnauta
siems tam tikru būdu bus skiriama tautos laisvinimo idėjai.
dovanų, (b. r.)
Kazys Karuža
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iru ir dviem vaikučiais gyvena Muskegan, Wise.
Vestuvės
— Peter John Pranys ir Deborah
Louise Haseltine birželio 30 d. su
situokė First Presbyterian bažnyčio
je, Mountain View. Šliubą davė
Rev. Harry Wooding, jam asistavo
kun. P. Manelis. Petras yra sūnus
Augusto ir Marilės Pranių, veiklių
SF bendruomenėje narių. Abu jau
nieji 1972 m. baigė Foothill Col
lege, o Petras dabar studijuoja San
Jose State Univ. Jaunieji Pran'ai
povestuvinei kelionei vyko i Ha
waii, o grįžę apsigyveno Los Altos.
Sincere wishes for your happmes,
Peter and Deborah. (Iš “S. F. Ben
druomenės Biuletenio”).

SANTA MONICA, CALIF
Santa Monikos
Lietuviu Klubo tradicinis balius
Jau vienuoliktus metus S. Mo
nikos Lietuvių. Klubas ruošia savo
tradicinius balius, visuomet spalių
mėn. pirmą šeštadienį, šiemet -spalių 6 dieną.
Balius įvyko toje pat, gražioje
Miramar viešbučio Satelitų salėje.
Klubo pirm. dr. A. Milaknis atidarė
balių. Vicepirm. A. Markevičius
pristatė naujo S. Monikos sporto
klubo “Bangos” steigėją Liną Baškauską, kuris atsidėkodamas klubui
už finansinę paramą įteikė S. Moni
kos klubui, kaip suvenirą, “Ban
gos” krepšininkų laimėtą trofėją.
Balius sutraukė apie 200 gražiai
pasipuošusios publikos.
Trumpą ir nuotaikingą programą
atliko lietuviu labai mėgiamas dai
nininkas baritonas Henrikas Paške
vičius, savo sodriu balsu, orkestrui
pritariant, padainavęs kelias baliui
pritaikintas dainas. Jo dainavimas
visiems sukėlė gerą nuotaiką. Sve
čiai linksminosi ir šoko, grojant
Latvalos orkestrui.
Baliui įpusėjus buvo traukiami
Immėjimu b'lietėliai. Laimingi gavo
po b^nka šampano, o jų buvo 12,
visa dėžė, kurią paaukavo A, Markevičrn^. Balius jaukioje nuotaikoje
tesėsi iki ankstyvaus ryto. Iš daly
vių teko išgirsti daug gerų atsiliepi
mų apie šį šaunų S. Monikos Liet.
Klubo suruoštą tradicinį balių.
Baigdama savo įspūdžius apie ba
lių, norėčiau pabrėžti, kad klubas
rengia ne tik balius ir Naujų Metų
sutikimus, bet taip pat pasižymi ir
kultūriniais subuvimais, ruošdamas
paskaitas mokslinėm temom, knygų
pristatymus ir informuodamas savo
narius bei S. Monikos ir apylinkių
lietuvius apie svarbius ir netikėtus
įvykius jų "vvenime, k. a. Bražins
kų reikalą, Helsinkio incidentą ir k.
Iš turimų kuklių pajamų klubas fi
nansiškai paremia jaunimo organi
zacijas.
Tikimės ir linkime, kad rengėjai
dar daug metų ruoš tokius kultūri
nius subuvimus ir gražius balius,
kurie sutrauks dar daugiau lietuvių
artimesniam bendravimui, (eg)
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PROFESIONALAI

PREKYBININKAI

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

Advokatai

Dokumenty tvirtinimai

JURGIS GLIAUDYS, J. D.
Advokatas
3424 W. 8th Street
Los Angeles, Calif. 90005
Telef. 382-1489

ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919
Res. prone TH 2-5344

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Boulevard
Bevery Hill, Calif. 90212

Telefonas 659-5757

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Liivl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0460
..n**

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

Fotografai
LEONO

KAN fu

"Flaite

taisymas

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

BODY and FRAME WORK
Automobilių- taisymas
Vincas Viskantas, savin.
1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Tel. 323-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, .savininkas
14530 Lanark Street
Panorama City, Calif. 91402
Phone 787-9837

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

STASYS J. PALTUS
Akcijos (Stocks), Paskolų Lakštai
(Bonds), Bendrieji Fondai (Mutual
Funds), Gyvybės ir Nedarbingumą
Draudimas (Insurance)
MAUNEY COMPANY
3208 W. Magnolia Blvd.
Burbank, Calif. 91505
Telef.: 843-4311; 849-4584; 984-0008
Buto: 662-0244.

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

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL
and KINDERGARTEN

Moteliai

Res. HO. 6-6084

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

CACTUS INN MOTEL

Dantistai

Sav. Peter & Rūta Sakas

BIR JI A BARVirvo, D. J. b.

member L. A. oouniy btmcu o iy

Tel. WE 9-1448

Sav. Jonas ir Ona Žukai

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

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

Valgyklos

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

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
Phone 828-4613 by e"'po>r ',ment

ROLANDAS

GIEDRAITIS

D.D.S.

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207
Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3u90
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calit. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

LITTLE JOY “Jr.”

Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset BL, Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-837'3

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

TV taisymas

Hollywood"

o410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. U0036

Automobiliy

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

Investavimas

uūZ ) hoiiy wooa LlIVU.,
iioiiywoou, Laiii.

HO. 9-809/

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevaru
Los angeles, Calif. 90029
Tel.: NO i-29xb

or

FU I u biUUUA

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90023
Telefonas 466-1066
Phone: 395-6142
Res. 664-8953

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
32-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

THE ROUND ROBIN
JONAS JURGILAS, M. D.

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

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

17427 Chatsworth St.

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

BRONĖ SKIRIENĖ
JONAS ČINGA
Real Estate Broker

(Licensed Real Estate Broker)

Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker
ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Reis.: 828-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

R. E. Broker

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

ANTANAS ir BRONĖ SKIR1AI

Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.

ROBIN

Nuosavybių pardavėjai

ROQUE & MARK CO. REALTORS
ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD
Pathologist
c/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94168
Telef. (415) 668-6227

ROUND

Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919

Res. TH 2-5394

patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
s&ypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teiraukitės teleionu 664-2910 arba namų teB
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
1366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.

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

•+J04 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029

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

Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, JU
60650.
JllIhllllllliilMM
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• Lietuviu parengimu •

matė nuo nuo 1929 metų, kai kartu
lankė ir baigė tą pačią gimnazijos
klasę.

Vestuvės

,

1973, Nr.10

—ov. Kazimiero par.
choras, vadovaujamas komp. Bro
— T. Bruno Markaitis, SJL, mu
LAPKRIČIO MĖN. —
27 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje* niaus Budriūno, išleido naują plokzikas
ir
kompozitorius,
kurį
laiką
3 d. 7:30 vai. vak. §v. Kazimiero
Kadangi K. Kiškytė buvo choro na- j telę “Tėviškės Namai”, kurios pri
talkinęs
Šv.
Kazimiero
parapijoje
parap. choro plokštelės pristaty
rė, tai per sutuoktuvių šv. Mišiasį statymas įvyks lapkričio 3 d. 7 vai.
mas ir balius §v. Kazimiero par. pamaldomis ir turiningais pamoks giedojo choras ir solistai Birutė ir
30 min .vak. Šv. Kazimiero parap.
salėj.
lais, išvyko į Floridą, ieškodamas
Rimtautas Dabšiai. Kun. A. Ol salėj. Programoje dalyvaus: rašyt.
geresnių klimato sąlygų savo svei
10 d. 8 vai. vak. BALFO BALIUS
Alė Rūta, solistai Birutė ir Rim
šauskas pasakė gražų pamokslą.
katai.
§v. Kazimiero par. salėj.
Vestuvių puota įvyko Tautiniuo tautas Dabšiai, sol. Janina Čeka10 d. Jaunimo Ansamblio išvyka
nauskienė, pianistė Raimonda Apei— Alexandra Gumbinienė, Chi se Namuose. Programai vadovavo
į San Francisco1 LB SF apylinkės
cago, Ilk, viešėjo pas dukrą Romą, Julius Kiškis ir Zigmas Šermukš kytė iir parapijos choras.
balių.
Po programos bus šokiai, gro
Glendale, Calif., Romos vyras Luis nis. Sveikinimo kalbas pasakė jau
11 d. 2 vai. p. p. Merrit kolegijoj,
jant Latvalos orkestrui. Baliaus va
L. A. Jaunimo Ansamblio pasiro M. Albert yra medicinos daktaras nųjų tėvai Antanas Kiškis ir Adol
ir turi savo įstaigą 11.8 E. G ten-- fas Šermukšnis. Vestuvinė progra karienės kaina $5. asmeniui. Rezer
dymas.
*
oaks Blvd., Glendale, CA. Telef. ma buvo pravesta su lietuviškomis vuoti pas A. Mitkevičių telefonu
11 d. — Neo-Lituami minėjimas
662-6413.
246-24-56.
tradicijomis. Per pertrauką LatvaTautiniuose Namuose.
k
los orkestro šokių muzikos skambė 1 įtaisome klaidą
— Elena Šopienė, Chicago, III.,
17 d., šeštadienį, 7 vai. vak. — šv.
lankydama savo dukrą Eligiją Kroc- jo lietuviškos dainos.
Kazimiero parap. salėj A. Gustai
Praėjusiame LAV nr., rašydami
vV
čio naujos satyros ir humoro kny kienę Havajuose, aplankė savo brolį
—
Edmundo
Tarno
ir
Teresės
K.
apie advokato J. Gliaudžio naują
gos pristatymo vakaras.
Alfonsą Telyčėną Los Angelyje ir
Julian vestuvės įvyko rugsėjo 22 d. įtaigą, klaidingai nurodėme. telfo18 d. 'Liet. Bendr. Santa Monikos Dalią Bekienę, Fountain Valley.
Vestuvių puota Įvyko jaunosios te no nr. Teisingas adresas ir telefonas
apylinkės Madų Paroda Women’s
SERGA
tų rezidencijoje Hacienda Heights, Vra toks:
Club salėj.
Calif.
Advokatas Jurgis Gliaudys, J. D.
— Marija Čėsnienė po sunkios
GRUODŽIO MĖN.
Edmundas
yra
Juozo
ir
Jadvygos
atidarė savo įstaigą adresu:
širdies atakos jau pradeda sustiprė
Tarnų
sūnus.
. 15, d. Liet. Radijo valandėlės penk ti. Marija Čėsnienė yra solistės Ri
3424 West 8th St. Los Angeles, Camečio minėjimas.
1
Linkime jauniesiems daug laimės. l?f. 90005. Telefonas 382-1489,
tos ir “Išlaisvintų Moterų” grupės
23 d. — §v. Kazimiero1 Lituanistinių dainininkės Cyntijos Hartwig ma
Už klaidą atsiprašome.
mokyklų Kalėdų Eglutė parapijos mytė.
KRIKŠTAI
salėje.
— Aldona Činikienė, Los Ange
— Almos ir Stasio Paplauskų pir Vliko seimas įvyks Toronte
les,
spalio
mėn.
pradžioje
turėjo
TRUMPAI
moji dukra rugsėjo 23 d. buvo pa
širdies priepuolį. Dabar gydosi na
Vliko seimas šiais metais įvyks
krikštyta Nidos Jovitos vardais.
— Alena Devenienė ir dr. My
muose. Linkime greitai pasveikti.
Toronte gruodžio 1 ir 2 dienomis.
Krikšto tėvais buvo Virginija Irlikolas Devenis, Santa Monica, ilges
^Anksčiau skelbta dada gruodžio 2
kytė ir H. Skapinskas.
niam laikui išvyko į rytines valsty
MIRTYS
ir 3 d. — klaidinga). Vliko valdyba
bes. A. Devenienė ALT-bos suva
— Marijos itr Kastyčio Palaikių kiekviename savo posėdyje svarsto
— Jonas Markus, sulaukęs 87
žiavime atstovaus Los Angeles sk.
dukra rugsėjo 30 d. Šv. Kazimiero seimo darbotvarke ir jai vykdyti
Ji taip pat žada dalyvauti Balto ir metų, mirė spalio 17 d. Palaidotas
Šv. Kryžiaus kapinėse. Jonas buvo bažnyčioje buvo pakrikštyta Ritos ieško prelegentų. Malonu pranešti,
Vliko suvažiavimuose.
Marijos vardais. Krikšto tėvais bu kad žurnalistas, “Diraugo” redakto
Lietuvos Vyčių 133 kuopos narys.
— Prof. Feliksas Palubinskas
Reiškiame užuojautos žmonai vo Gail. H. Palaikis ir Kęstutis Ul- rius Br. Kviklys sutiko skaityti pa
su žmona Saule ir 5 vaikučiais grį Elenai.
dukis.
i j g! skaitą su iliustracijomis tema “Lie
žo iš Europos, kur įvairiuose pre
tuvos rusifikacija”, o apie žmogaus
— Baltrus Barniškis mirė š. m.
kybos institutuose skaitė paskaitas.
teises okupuotoje Lietuvoje paska.Ilgiausiai užtruko Helsinkyje, Suo spalio 4 d. Laidoti išvežtas į Chitą skaitys dr. Kazys Karvelis. Bus
mijoje: Dabar dr. Palubinskas vėl cagą, kur jo žmona Matilda dabar Pašto atvirukai su Lietuvos vėliava paminėta Vliko trisdešimties metų
dėstys ' Kalifornijos universitete, gyvena.
Amerikos Lietuvių Tarybos Los sukaktis.
Reiškiame
gilios
užuojautos
žmo

Long Beach, Calif.
Angeles skyriaus iniciatyva yra iš
nai Matildai ir giminėms.
leisti gražūs spalvoti pašto atviru
— Vilija Mockutė, žaidusi su Akai su plevėsuojančiomis JAV ir
— Jonas Miglinas mirė spalio 13
merikos lietuvių komandomis Euro
KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
Lietuvos
vėliavomis
prie
Los
An

d.
Los
Angelyje.
Jis
buvo
vienas
poje ir laimėjusi beveik visas rung
Lithuanian Melodies
tynes, dabar apsigyveno Los An pirmųjų Los Angeles senosios kar geles miesto rotušės. Atvirutės kai
na 10 et. Galima įsigyti V. PrižginStotis KTYM, banga 1460 AM
geles ir mokytojauja Šv. Kazimiero tos lietuvių gyventojų.
to knygų kioske prie šv. Kazimiero
parapijos mokykloje.
JUOZAS KILMONIS.
Šeštadieniais 11:30 — 12:00
parap.
salės,
LAV
bei
Liet.
Dienų
— Vincas Bartkus, Los Angeles,
Rūtos Lee tėvukas, tragiškai žu administracijoje ir pas ALT-bos
Radijo klubo pirm. Stasė PaūtieCalif., spalio 6 d. Liudo Reivydo vo automobilio nelaimėje 1973 m.
nienė; ižd. Juozas Mitkus, 2610
valdybos narius.
svetainėje atšventė savo 60 metų spalio 16 d.
Griffith Park Blvd., Los Angeles,
sukaktį. Dalyvavo didelis skaičius
Juozas su dviem kitais medžioto
CA 90039, tel. 662-6591; program,
jo artimųjų draugų. Vladas Gilys jų draugijos nariais buvo išvykęs
patiekė savo rekorduotą šokių mu į Vakarinę Kanados dalį pamedžio
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas JaLithuanian National Costume
ziką. A. Skirius sukakties proga jį ti ir jiems grįžtant įvyko nelaimė: for sale. Original, imported from siukems, vyr. red. Stasė Pautieniepasveikino ir visi sudainavo “Ilgiau automobilis nusirito nuo kelio. J. Lithuania. All hand-embroided.
nė, 841 Stanford St, Santa Moni
sių metų”. LAV, kaip nuolatiniam Kilmonis buvo užmuštas, o kiti du
Please call 662-3209 for in ca. Calif. 90403; Tel. 828-3779.
skaitytojui, linki sveikatingų ir il- (vienas jų vairuotojas) sunkiai su
** + *■■*** tr ir-W<r * ~ « * * * * ’ ’ ’
formation.
1 i ausiu metų!
žeisti.
Reiškiame gilios užuojautos jo
- Danutė Yčaitė-Kregždienė, iš
Cincinnati, Ohio, šią vasarą aplankė žmonai Marijai, dukrai Rūtai ir ki
PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Los Angeles gyvenančią pussesere tiems giminėms.
Onik Abrahamian
Hypatią Yčaitę Petkuvienę. Danutė
Buvo palaidotas spalio 22 ,d Šv.
siunčia siuntinius i Lietuvą iš atneštu prekių ir parinktų jų Įstaigoje.
Kregždienė savo laiku buvo gerai Kryžiaus kapų mauzoliejuje. Lai
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.
žinoma dantų gydytoja Biržuose.
dotuvių apeigas atliko ir pamokslą
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuvą ir k'tu'
Aplankiusi LD redakciją, ji rado pasakė Kilmonių giminaitis jėzuitas
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Talina *
daug šnekos su biržiečiu poetu Ber T. J. Borevičius, specialiai atvykęs
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550
nardu Brazdžioniu, su kuriuo nesi iš Chicagos.

K A L E N D O R1 U S

— Kathleen Kiškytės ir Juliaus
Šermukšnio vestuvės įvyko spalio

