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KARIUOMENES ATKŪRIMO IR SAULIŲ MINĖJIMAS
Šiemet ruoštas Karininkų Ramo vos konsulas dr. J. J. Bielskis, pulk.
vės ir Daumanto šaulių kuopos J. Andrašūnas, maj. P. Starevičius,
Lietuvos kariuomenės sukakties ir prel. J. Kučingis ir pasižymėjęs
Vlado Putvinskio, Lietuvos šaulių šaulys M. Barauskas.
steigėjo, bendras paminėjimas bu
Po minėjimo, Onai Orlovienei
vo įspūdingas.
šeimininkaujant, visi buvo pavaišin
Iš ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje ti sumuštiniais, kavute ir pyragai
prel. J. Kučingis atlaikė už žuvusius čiais.
karius šv. Mišias. Pamaldų metu
lietuvių organizacijos dalyvavo su
NAUJA AMERIKOS LIETUVIŲ
savo vėliavomis.
TARYBA
Po sumos parapijos salėje įvyko
ALT-bos suvažiavime lapkričio
minėjimas, kurį atidarė Karininkų
Ramovės pirm. Andrius Mironas su 17-18 d. buvo išrinkta nauja taryba
savo sveikinimo žodžiu ir pakvietė iš šių grupių atstovų:
Lietuvos konsulą dr. J. J. Bielskį, Iš ALR Katalikų Federacijos —
kuris trumpai piriminė Lietuvos ka dr. K. Bobelis, kun. A. Stašys, E.
riuomenės reikšmę nepriklausomai Paurazienė. K. Kleiva, A. Aleksis,
dr. J. Genys, dr. J. Stukas;
Lietuvai.
į valdybą: dr. K. Bobelis ir kun.
A. Mironas plačiau palietė ka
riuomenės įsisteigimo svarbesnius A. Stašys.
Iš socialdemokratų: St. Briedes,
etapus. Taip pat jis palietė ir Da
riaus-Girėno žygio 40 metų sukak M. Gudelis, M. Pranckevičius, A.
ties ir šaulių steigėjo V. Putvinskio Pužauskas, J. Skorubskas, J. Va
laitis, dr. J. Valaitis;
100 metų nuo jo gimimo sukaktį.
į valdybą: J. Skorubskas, dir. J.
Gana išsamią kalbą apie V. Put
vinskio gyvenimą, jo darbus ir idė Valaitis.
Sandaros: A. Devenienė, A. And
jas pasakė Stasys Paltus. Jo sklan
džiai plaukiančių minčių nenusibo riulionis, T. Kuzienė, M. Vaidila,
J. Gulbinienė, V. Adamkus, K.
do net visą pusvalandį beklausant.
Po to K. Karuža, Daumanto šau Šidlauskas;
į centro vald.: dr. K. Šidlauskas,
lių kuopos pirmininkas, kalbėjo
apie kuopos veiklą iir įteikė vietinės M. Vaidila.
Tautinės sąjungoą: V. Abraitis,
kuopos nariams — Bronei Šimkie
nei ir Vladui Giliui — šaulių me T. Blinstrubas, E. Bartkus, O. Biedalius. Taip pat iš centro buvo gau žienė, A. Laikūnas, R. Stasiūnas,
tas medalis ir Stasei Žadvydienei, A. Trečiokas;
į vaidybą: T. Blinstrubas, R. Sta
bet šioje šventėje Žadvydai nedaly
vavo. Konsulas dr. J. J. Bielskis siūnas.
SLA: E. Mikužiūtė, A. Čaplikas,
prisegė Šaulių Žvaigždės ordino
medalius apdovanotiesiems. Iškil P. Dargiš;
į valdybą: P. Dargis.
mingoji dalis buvo baigta Lietuvos
L. R. K. Susivienijimo Ameriko
Himnu ir vėliavų išnešimu.
Meninėje dalyje dalyvavo solis je: prel. Baltusevičius, V. Yucius,
tas A. Pavasaris ir keturi aktoriai. V. Šimaitis;
į valdybą: dr. V. Šimaitis.
A. Pavasaris, akomponuojant R.
Iš Moterų sąjungos: E. Vilimaitė,
Apeikytei, puikiai atliko tris dai
nas: A. Kačanausko “Graži tėvynė V. Ratsko, A. Ivinskaitė;
į valdybą: E. Vilimaitė.
mano”, St. Gailevičiaus “Klajūnai”,
Iš Lietuvos Vyčių: A. Gabalienė,
iir J. Dambrausko “Jau žirgelis pa
L. Paukšta, A. Pakalniškis;
balnotas”.
į valdybą: A. Pakalniškis.
E. Dovydaitienė, O. Mironienė,
Liet. Atgimimo Sąjūdžio: Br. MaJ. Janušauskas ir A. Mironas per
skaitė iš spaudai paruoštos knygos cianskas, Z. Petkus, E. Smilgis;
į valdybą: E. Smilgis.
“Nemirštanti žmonės” ištraukas.
Minėjimas buvo vienas labiau
Vilniaus Krašto Lietuvių s-gos:
siai pasisekusių tiek programos at J. Lakas, Stankus;
žvilgiu, tiek gausiu lietuvių atsilan
į valdybą: V. Šimkus.
kymu. Jame dalyvavo virš 200 as
Šie 45 asmenys sudaro Tarybą,
menų. Prie garbės stalo sėdėjo gen. o 14 iš jų — valdybą, kuri pareigo
St. Raštikis, gen. J. Černius, Lietu mis pasiskirstys ir paskelbs vėliau.

I •— Vilniaus 650 metų minėjimo programos dalyviai: Rajono vad. V. Vi
dugiris, komp. B. Budriūnas, J. Kuprionis, toliau — “Išlaisvintų moterų”
grupės dalyvės ir Jaunimo Ansamblio šokėjai.
II — šaunūs Los Angeles Jaunimo Ansamblio šokėjai šoka Vilniaus 550
metų sukakties minėjimo programoje.

iš kairės: Diana Vidugirytė, Virginija Iriiikytė, Vincas Skirtus, Regina
Pavasarytė ir Ilona Bužėnaitė.
III — Foto montažas iš Los Angeles Skautų Ramiojo Vandenyno Rajono
surengtos Vilniaus istoriją liečiančios parodos, minint Vilniaus sukakti.

Visos foto nuotraukos L. Kanto

Nauja Balfo centro vadovybė

Balfo 17-tame seime, įvykusiame
š. m. lapkr. 10 d. Clevelande, dvie
jų metų kadencijai ištrinkti 32 di
rektoriai. Rinkimuose dalyvavo 136
atstovai. Direktoriais išrinkti: F.
Andriūnas, dr. V. Balčiūnas, V.
Baleišytė, Ad. Baliūnas, kun. A.
Baltruchunas, D. Bobelienė, K. Če
paitis, dr. Z. Danilevičius, A. Daukienė, A. Dzirvonas, K. Gaižutis,
J. Gerdvilienė, K. Januška, J. Ja
saitis, O. Jokubaitienė, A. Kareiva,
K. Kasakaitis, V. Kasniūnas, A.
Keurakis, J. Mackevičius, dr. B.
Matulionis, E. Paurazienė, VI. Pa
žiūra, A. Pužauskas, M. Rudienė,

VI. Selenis, F. Sereičikas, kun. S.
Šantaras, kun. A. Trakis, O. Zailskienė, kun. A. Zakarauskas, V.
Žukauskas.
Po seimo įvykusiame direktorių
posėdyje pirmininku išrinktas Vla
das Selenis. I Balfo centro valdybą
išrinkti: Marija Rudienė, pirm.,
kun. A. Trakis, kun. A. Zakaraus
kas, A. Pužauskas, A. Daukienė,
vicepirmininkais, J. Jasaitis, gen.
sekretorium, K. Čepaitis, iždininku
ir K. Kasakaitis sekretorium.
Centro valdybos adresas: Balfas,
2605 W. 63rd St., Chicago, Illinois
60629. Telef. (312) 776-7582.
Balfo cv inf.
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Brazinskų bylą Turkijos teismas
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LAIVIŲ NEPRIKLAUSOMYMĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 17 d. latviai atšventė savo Nepriklausomybės 55 metų su
kaktį. Los Angeles sukakties paminėjimas įvyko lapkr. 16 d., šeštadienį,
ir lapkr. 17 d., sekmadienį, naujai pastatytame Latvių Centre.
Paminėjime šeštadienį dalyvavo Los Angeles latviai ir Pabaltijo vals
tybių atstovai. Lietuvius atstovavo J. Činga, Bendr. Apygargos pirm., ir
V. Čekanauskas, Alto atstovas. Sekmadienį latvių konsulas Leo E. An
derson padarė konsularinį priėmimą, į kurį buvo pakviesti įvairių drau
giškų valstybių konsulai ir latvių organizacijų atstovai bei pabaltiečįų
atstovai. Iš lietuvių buvo pakviesti Alto pirm, su žmona. Manome-, kad
ir Lietuvos konsulas buvo pakviestas, tačiau nedalyvavo ir nebuvo nie
kieno atstovaujamas.
Pietinės Kalifornijos Latvių draugijai šiais metais pirmininkauja dr.
Mara Blakis, o naujų namų vedėju yra G. Kuskevics. Naujųjų Namų
salė ir didelė scena yra puikiai įrengti. Salės dydis dėl 300 asmenų (ban
ketams tik 200). Salė pastatydinti kainavo $165.000.

DAR DĖL PALIKIMŲ
“Gimtajame Krašte” spalio 25 d. nr. tilpo ilgas Salamono Vaintraubo
straipsnis “Kam atiteks palikimai?” Jame puola Lietuvos konsulatus ir
“vaduotojus”, būk tai klaidingai informuojami Amerikos lietuviai apie
palikimų gavimą Lietuvoje. Eltos redakcija tuo reikalu padarė pasikal
bėjimą su Lietuvos konsulu New Yokkę A. Simučiu, kuris atsakė į visus
konsulatams užmetimus. Jis taip pat patvirtino mums žinomą faktą, kad
Sovietai prievartauja gimines Lietuvoje pasirašyti,- kad gavo palikimą, o
pinigus pasiima valdža. Todėl geriausia'iš palikimo ką nors įgalioti gi
minėms siųsti prekėmis fnet'automobilius), tada jie tikrai gaus ir jų vertė
bus' žymiai didesnė, negu pagal dabar žemą kursą iškeisti doleriai.
A. Simutis štai ką pataria Amerikos lietuviams: "'“Kiekvienas asmuo,
turįs šeimos narius Lietuvoje, turėtų surašyti testamentą, kad prie jo
palikimo negalėtų prisistatyti Rusijos interesus atstovaujantys advokatai
ir jų agentai. Jei palikimas stambokas, tai testamentas turėtų būti taip
surašytas, kad tik dalis turto tektų įpėdiniams Lietuvoje, o kita dalis nu
eitų už Lietuvos laisvę kovojančioms organizacijoms ir lietuvių kultūri
nėms institucijoms laisvajame pasaulyje.” (Elta)
Šia proga prisiminė vienos lietuvaitės skundas Los Angelėse, kad jos
mamytė mirė Vilniuje ir paliko turto pinigais ir namelius. Jį, būdama
vienintelė įpėdinė, norėjo gauti mamos paliktą turtą, tačiau nieko nega
vo, valdžia viską pasisavino. Kurgi čia yra lygybė ir teisybė?!.Jei JAV val
džia išleidžia į okupuotus kraštus ir Sovietų Rusiją išvežti palikimų pini
gus, tai turėtų išleisti ir Sovietai paliktus pinigus įšvežti gįmįnėms į JAV.
Prekybinėse derybose amerikiečiai tą reikalą turėtų iškelti ir griežtai
pareikalauti lygaus palikimų reikalų traktavimo.
ATSIMINKIME SIMĄ KUDIRKĄ

Lapkričio 23 d. suėjo trys metai nuo Simo Kudirkos mėginimo pa
sprukti nuo Sovietų žvejų laivo. Amerikiečių laivo vadas prievarta Simą
grąžino rusams. Jis buvo įkalintas ir vėliau nuteistas 10 metų sunkiųjų
darbų kalėjimo.
Simo Kudirkos įvy.kis sukėlė dideles lietuvių demonstracijas JAV-se ir
spauda šį įvykį plačiai apirašė. Ji smerkė savo valdžią už tokį egzilio
teisių paneigimą.
Taip pat plačiai nuskambėjo per pasaulį S. Kudirkos pareiškimai jo
teisme. Teismo užrašai buvo išvežti į Vokietiją ir jie paskelbti. S. Ku2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Lapkričio 13 d. Turkijos teismas
Ankaroje svarstė P. ir A. Bražinskų
bylą ir vėl, radęs dokumentuose
kažkokių neaiškumų, ją atidėjo
gruodžio 25 dienai. Reiškia, varg
šai kaliniai bus teisiami Kalėdų pir
mą dieną. Būtų jiems ddelė para
ma, jei jie iš viso pasaulio lietuvių
gautų kalėdinių sveikinimų šiuo
adresu: P. ir A. Bražinskas, Merker kapali, Ceza evi, Ankara, Tur
key.
A. Gustaitis “Naujienose” sielodamasis, kaip ir visi lietuviai, Bra
žinskų likimu, rašo, esą, Vlikas pa
taręs mūsų laikraščiams nerašyti
apie Bražinskus. Toks patarimas
nebuvo Vliko jokiam laikraščiui
duotas. Vlikas, Bražinskų advokato

prašomas, patarė neruošti demons
tracijų prie Turkijos atstovybių ir
kitų įstaigų, nes jos būtų nukreiptos
prieš Turkijos teismą. Tiesa, Turki
jos teismas, Bražinskų bylos neiš
sprendęs per trejus metus, yra “vi
sai nerangus”, kaip jį apibūdino
“Amnesty International”, į kurį Vli
kas kreipėsi, prašydamas jų para
mos Bražinskams. Laiškus ir kitas
siuntas galima siųsti Bražinskams
betarpiai, ne per advokatą. Tačiau,
jei norima sušelpti pinigais, prašo
ma siųsti pelr Vliką. (Elta)
Mūsų prierašas. — Vliko iždu
yra “Lithuanian National Fund”,
64-14 56 Rd. Maspeth, N. Y.
11378. Vliko adresas: 29 W. 57th
St., New York, N. Y. 10019.
Tautos Fondo - Vliko atstovu
Kalifornijoje yra A. Skirius, 4364
Sunset, Los Angeles, CA 90029.—

ROQUE and MARK CO.. 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 OKON

ę.:

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 pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p.
Sekmadieniais uždaryta.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

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

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

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

dirkai reikia pripažinti kreditą už jo reikalavimą, kad Lietuva būtų laisva.
Apie S. Kudirką yra išleistos kelios knygos. Mūsų rašytojas Jurgis
Gliaudą parašė “Simas” (pusiau novelės pobūdžio), kuri buvo net išversta
į anglų kalbą. Kita knyga, “Day of Shame”, buvo parašyta Algio Rukšė
no. Ten telpa autentiški daviniai, liečią šį įvykį.
Abi knygos yra gaunamos LAV knygyne.
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kiai.Grojant Latvalos orchestrui
sve-čiai linksminosi net užtęsdami
vakaro baigimo laiką. Svečių buvo
ypatingai daug. Tai buvo vienas iš
šauniausių šio rudens parengimų.
Buvęs

NAUJOS KNYGOS

Gavome paminėti tik išleistą
Lietuvių tautos praeitis. (Vol. 3,

Los Angeles šv. Kazimiero para
pijos choro pastangomis buvo iš
leista komp. B. Budriūno kūrinių
plokštelė “Tėviškės namai”.
Nuo
traukoje komp. B. Budriūnas sako
žodi plokštelės pristatyme lapkri
čio 3 d. parapijos salėje.

Pristatyta komp. Br. Budriūno
nauja plokštelė “Tėviškės namai”

Lapkričio 3 d. parapijos salėje
choras suruošė savo išleisto Bro
niaus Budriūno kūrinių plokštelės
“Tėviškės namai” pristatymą. Nau
jąją plokštelę pristatė rašytoja Alė
Rūta. Ji pasidžiaugė plokštelės tu
riniu ir išorine išvaizda, apibūdin
dama veikalus, kompozitorių ir
chorą, pacituodama kompozitorių
VI. Jakubėno, J. Žilevičiaus ir kitų
įvertinimus B. Budriūno kūrinių
spaudoje, o taip pat pabrėždama
kompozitoriaus ir choro nuopelnus
Los Angeles lietuvių kultūriniame
gyvenime ir reprezentavime lietuvių
kitataučiams.

Po to buvo pagrota ištraukų iš
plokštelės, o gyvoj programoj solis
tai Birutė ir Rimtautas Dabšiai, Ja
nina Čekanauskienė ir choras pa
dainavo ištraukų iš Budriūno opere
tės “Sidabrinė diena”. Tada buvo
įteiktos plokštelės su įrašais orei. J.
Kučingiui, poetui Bern. Brazdžio
niui (daugelio šios plokštelės tekstų
autoriui), rašytojai Alei Rūtai, dr.
J. Kregždei, choro pirmininkams,
valdybos nariams, organizacijoms,
parėmusioms plokštelės išleidimą ir
visiems choristams, dalyvavusiems
šios plokštelės įdainavime. Gražius
padėkos žodžius tarė Poetas Braz
džionis, A. Raulinaitis ir organiza
cijų pirminnkai Prišmantas ir Pa
žiūra.
Po programos vyko vaišės ir šo

Book 2(10). Knyga redagavo istori
kas Juozas Pakštas ir J. A. Račkaus
kas. Išleista Chicagoje, Lietuvių
Fondui žymia suma paremiant.
172 psl. Kaina $5. Gaunama LAV
administracijoje.
Paminėtini straipsniai telpa J.
Jakšto “Gediminaičių dinastija Lie
tuvos istoriniame likime”; kun. dr.
K. Matulaičio MIC “Vakarų ir Ry
tų Bažnyčių unija ir kankinys Juo
zapatas Kuncevičius”; Pov. Žinio
“Kaip lenkai 1920 m. liepos mėn.
užleido Vilnių rusams ir atidavė lie
tuviams”; dr. M. Anyso “Atsimini
mai iš Klaipėdos krašto”; J. Jakšto
“Iškilusis tarpsnis Amerikos lietu
vių istorijoje — Dr. J. Šliūpas ir
kun. A. Burba”.
“Tautos praeitį” leidžia Lietuvių
Istorijos Draugija (Chicagoje), ku
rios valdybą sudaro prof. dr. J.
Jakštas, J. Dainauskas, A. Rūgytė,
kun. V. Bagdanavičius ir prof. S.
Dirmantas.
Karnavalo aikštėje. J. Švaisto no
velių rinkinys. Išleido Nida, Lon
done. 288 psl. Kaina $5.

Pasakėčios pagal Krylovą, parašė

Vyt. Peteraitis. Išleido Nida. 224
psl. Kaina $3.

— “Draugo” kultūros priedo re
daktorius K. Bradūnas su šeima, va
žiuodamas per Ameriką, aplankė ir
San Francisco lietuvius. Buvo susto
jęs pas LB apylinkės sekr. Danutę
Janutienę.
The

Balde

States

1940-1972.

Išleido The Baltic Committee in
Scandinavia,
Stockholm, 1973.
Anglų kalba. Baltijos kraštų paver
gimo dokumentacija ir įvykių ap
žvalga. Kaina $4.00.
Norėčiau skristi... Giedros Gu
dauskienės kompozicijų — dainų,
giesmių, maršų “mažiems ir jau
niems”, viso 17. Kaina $2. Gauna
ma pas autorę — G. Gudauskienė,
1030 Gretna Green Way, Santa
Monica, Calif., ir LAV adm-je.

Know your Enemy Communism.

Išleista TLTo, Didelio formato, 98
psl. ,kaina $2.
Aštuntoji pradalgė Literatūros
metraštis. 412 psl. Kaina $4.50.

Dr. J. B. Končius, History

of

CACTUS INN 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.

“Adults only — No pets”.

Lithuania. Išleido JAV Lendruo-

menė. 142 psl., kaina $2.
Šiais metais buvo išleista du V.
Alanto romanai:
Šventaragis, istorinis romanas
404 psl. Kaina minkštais virš. $5„
kietais — $6. Išleido “Viltis” Clevelande.

....Amžinas lietuvis. Romanas. Du
tomai. Po 400 psl. Kaina $6. Išlei
do Nida Londone.

Gen. S. Raštikio atsiminimų III
tomas “Įvykiai ir žmonės”. 616 psl.
Kaina $15. Išleido ASS Chicagoj.
S. Raštikio atsiminimų II tomo
“Kovose dėl Lietuvos” dar yra likę
keletas egz. ir galima gauti LAV
leidykloje, kaina $10. (I tomas iš
parduotas).
Visos šios knygos ir daugiau gau
nama LAV administracijoje, 4364
Sunset Blvd., Los Angeles, Calif.
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
JAUNIMO ANSAMBLIO IŠVYKA Į SAN FRANCISCO

Lapkričio mėn. 10 dienos anksti
rytą prie Šv. Kazimiero parapijos
didelis judėjimas: tėvelių atlydėtas,
rinkosi jaunimas. Visi linksmi —
jokios žymės nemigo nakties. 5 vai.
ryto autobuse jau sėdėjo 40 žmo
nių. Kur dar šeši? Reikia palaukti.
Už poros minučių jau 43. Dviejų
nebelauksim, juos paimsim pakelėj.
“Prieš kelionę pasimelsim”, pa
sigirdo vadovės balsas. Visi atsisto
ję sukalba Viešpaties maldą. “Lai
mingos kelionės!” mojo pasilieka
tėveliai. Stambus vyras šoferis pasi
sako savo pavardę ir pasuka į greit
kelį.
Jaunimas, kurio buvo 38, turi ką
veikti, nenuobodžiauja. Tėvai, ku
rių buvo 5, sudaro lyg “globos ko
mitetą”. Vadovės akylai seka ke
lią, kad nepravažiuotume nepasukę
paimti paskutiniųjų trijų šokėjų.
Kol juos pasiekėm, matomumą
trukdė rūkas, .bet kadangi tuo lai
ku mažas judėjimas, o šoferis geras,
autobusas greitai rieda.
Jau visi — viso 46 keleiviai.
Aušta. Rūkas išsisklaidė. Pro kal
nų viršūnes mus sveikina pirmieji
saulės spinduliai.
Artėjame į Fresno. Čia bus pir
moji stotis — pusryčiai. Pasirodo,
alkanų mažai — tik užkanda. Po
pusvalandžio judame tolyn. Jauni
mas domisi viskuo, ką per langus
mato. Įdomiausia, atrodo, jiems bu
vo matyti dideles bandas karvių ir
labai didelius būrius kalakutų, ku
rie laukė čia “Padėkos savaitgalio”.
Artėjant prie San Francisco pra
dėjo lynoti, o dar arčiau — pasitiko
ir gana smarkus lietus. Bet kelias
tiesus į Berkeley pas Danutę Janu
tienę. “Taip anksti!” pasitiko Danu
tės uošvis, K. Januta. Mat, mes at
vykome viena valanda anksčiau —
12 vai. vidudienį.
Janutų namai prisipildė, bet ne
ilgam: 15 žmonių išvyko į motelį,
kur R. Bužėno globojami, užsire
gistravo nakvynei. Kiti su jais iš
vyko palydėti. Likome pas Danutę
apie 10 žmonių, kuriems ji čia pat
patiekė užkandžius.
Už poros valandų, sutartu laiku,
Danutes Janutienės lydimi, važiuo
jame apžiūrėti San Francisco mies
to. Labai įdomu! Ilgas, ilgas tiltas.
Įdomu. Gražu.
Danutės komanda: “Eisim apžiū
rėti naujausio viešbučio. Turite 40
minučių.” Visi, pasiskirstę mažomis
grupėmis, skraido, kur kam įdo
miau. Daug pamatę, laiku susiren
ka. Važiuojam toliau. Pamatome
kareivines ir “Auksinį tiltą”... Ga
lų gale sustojam prie vandens, kur
stūkso šimtametė pilis, o vandeny
nardo vandens pašliūžininkai —
“surfbordeiriai”. Kur toliau? Deja,

čia jau galas — visi klimpsta į pur
vą, o ant galvų pila smarkus lietus.
Keliaujam atgal, nes jau reikia
vykti į Alamo —. į Bendruomenės
baliaus salę, kur jau mūsų laukia
akordeonistas Renius Pažemėnas
repeticijai. Truputį pavėluojam,
bet dar suspėjam.
Greitai visi persirengia tautiniais
drabužiais, o repeticiją O. Baraus
kienė su R. Pažemėnu vienudu pa
daro, nes grojime jie “seni vilkai”.
Lietuvių Bendruomenės S. Fran
cisco apylinkės valdybos pirm. J.
‘Liesytė-Frazer pristato mus, paly
ginti, gausiai publikai. Suskamba
dainos iš jaunųjų krūtininių: Tylus
vakars (liaudies daina), Gintarėliai
(ž. P. Lemberto, muz. G. Gudaus
kienės), Eisim girion (1. d., B. Jo
nušo), Pamylėjau vakar (S. Pociaus)
ir Siūbau lingau paukštelis (J. Zdaniaus). Diriguoja O. Razutienė,
akomp. O. Barauskienė. Publika
nepaprastai šiltai priėmė mūsų dai
navimą. Jaunųjų veideliai švyti...

Tautiniai šokiai: Suktinis, Šustas,
Ketvirtainis, Audėjėlė, Vėdaras, Oželis, Blezdingėlė, Subatėlė, Kubilas,
Sadutė, Lenciūgėlis (viliotojas V.
Skirius), Rugučiai,Malūnas, Gyvataras ir Klumpakojis. Viso 15 šokių!
Juos praveda D. Razutytė (mergai
čių šokiuose pati ir pašoka).
Kadangi grupės (vyresn. ir jaunesn.) šoko pasikeisdamos, tai nuo
vargio niekas nepajuto.
Publika plojo, plojo!
Atsisveikindamas jaunimo cho
ras svečiams dar padainavo “Grei
tai, greitai laiks prabėgo, greitai
greitai išvažiuosim”. — — —
Ansamblio vadovė O. Razu
tienė pasveikino S. Fk. lietuvius Los
Angeles Bendruomenės vardu, pa
dėkojo už pakvietimą čia atvykti ir
pakvietė visus atsilankyti į Jauni
mo Ansamblio jubiliejinę Dainų ir
Tautinių šokių šventę, kuri įvyks
1974 m. birželio mėn. 30 dieną
Los Angelėj. Ypatingai kvietė San
Francisce Danutės Janutienės su
organizuotą tautinių šokių grupę
atvykti ir dalyvauti šioje šventėje.
Atrodo, jaunimui patiko tautiniai
šokiai, ir jis atvyks. Laukiame.
Po programos pirm. J. Liesytė
gražiai padėkojo mums, o San Fran
cisco jaunimas visus programos da
lyvius apdovanojo gėlytėmis. Mūsų
jaunimas tokio gražaus įvertinimo
dar niekada nebuvo patyręs. Jie tas
gėlytes prisisegę išlaikė, kol grįžo
į Los Angeles.
Paskui vyko vaišės, kurios buvo
puikios, ypatingai kugelis.
Šokiams grojo plokštelių muzika,
bet labai gerai, — atrodė, kaip tik
ras orkestras.
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Vakaras užtruko ilgai, tačiau
jaunimas nenuobodžiavo, šoko ir
susipažino. 1 vai. ryto autobusas
pajudėjo į nakvynės vietą, o likę
šokėjai išvažinėjo su vietos lietu
viais nakvoti į jų vaišingus namus.

Rytojus aušo taip pat nelabai gra
žus — lijo. Bet jaunieji išsimiegoję
atrodė linksmi ir būreliais slinko
į bažnyčią pasimelsti. Nedaug lai
ko — čia pat 12-ta valanda — rei
kia ruoštis dar vienam pasirodymui
— Merritt College. Nuvažiavę jau
radome mūsų mielą akordeonistą
Renių Pažemėną, kuris žinojo, jog
šį kartą teks jam vienam išgroti
14 šokių (vieną — Ketvirtainį —
pakeitė jį mūsų jaunasis akordeonis
tas ir šokėjas Rimas Polikaitis).
Apžiūrėjom salę, padarėm mažą
repeticiją. Rinkosi publika, daugiau
sia studentai, profesoriai ir šiaip
žmonės. Atvyko ir lietuvių. Teko
sutikti ir tokių, kurie jau mažai lie
tuviškai bekalba, su lietuviais ryšių
nebepalaiko. Apie mūsų pasirody
mą sužinoję iš amerikiečių laikraš
čių.
Programą pradėjom tik 10 minu
čių pavėlavę, nes ir publika kiek vė
linosi; mat, lauke lijo kaip iš viedro. Nežiūrint to, publikos prisirin
ko per 400. Visi labai susidomėję.
Prieš programą apie pusvalandį gir
dėjosi lietuviškų šokių plokštelių
muzika, kurią parūpino S. Flr. L.
Bendruomenės valdyba.
Programą pradėjo Merritt Col
lege pasirodymų vadovė L. Persons.
Ji perstatė Jaunimo Ansamblio va
doves ir grupę, perduodama pro
gramą pravesti Danguolei Razutytei, kuri ir pravedė, paaiškindama
kiekvieno šokio reikšmę. O tie šo
kiai pynėsi iš eilės nenutrūkstama
grandine: Suktinis, Šustas... ir kiti,
kuriuos jau minėjau anksčiau.
Šokėjai skraidė didžiulėj salėj
(vietos net perdaug) pakaitomis: tai
visa 17 porų grupė, tai po 8 poras,
tai vyrukai, tai mergaitės... Atrodė,
jog lenktyniauja. Pasitempė ir vyr
rai, o mergaičių švelnūs žingsniai
ir .kasų gelsvumas tiesiog užbūrė
publiką. Už Sadutę taip plojo, kad,
rodės, turėtų pakartoti... Bet šokių
daug — nekartojo.
Kai buvo pranešta', kad jau pas
kutinis šokis, publika neatlaidžiai
plojo ir plojo. Tada visas jaunimas
priartėjo prie publikos ir iškvietė
šokiams. Visi noriai šoko Vėdarą,
Klumpakojį... Akordeonistas suši
lęs rėžė, šokėjai, nors suprakaitavę,
bet patenkinti, nes tokio publikos
priėmimo jie dar niekados nebuvo
patyrę.

Galų gale nutilo muzika, tik žmo
nės dar ilgai apspitę šokėjus, gėrė
josi jų rūbų spalvingumu ir daug
klausinėjo, Svarbiausia: “Kada vėl
jus pamatysim?”
Po visa ko S. Fr-ko L. Bendruo
menės apylinkės valdyba: pirm. J.

Liesytė, sekr. D; Janutienė, nariai:
J. Šukelienė, D, Šįurilienė ir J. Gai
galas — pakvietė visus į atskirą
kambarį, gardžiai pavaišino ir įtei
kė $50 dovaną. (Ačiū!) Čia besi
šnekučiuojant, teko susitikti su dr.
V. Kaupu, kuris Jaunimo Ansamb
lio talentus pakvietė pasirodyti tele
vizijoj. Be abejo, sutikom, tik dar
neaišku, kaip bus įmanoma tai pa
daryti?

Pailsėję dairėmės į smarkų lietų,
vis laukdami sutartu laiku atvyks
tant autobuso.

Kelias atgal buvo dar linksmes
nis. Jaunimas traukė lietuviškas dai
nas, vyresnieji dalijomės gražiais
įspūdžiais
Praalkę sustojom užkąsti. Auto
buso šoferis įgudęs. Lenkiame ma
šinas, artėjam prie Bakersfield, kur
buvom numatę sustoti ir gerai pa
valgyti. Deja, nors sustojom, bet
alkanų nebebuvo. Pakako vien tik
ledų, gaivinančių gėrimų, kuriuos
lydėjo linksmos šnektos. Atrodo,
niekur kelionė nenusibodo, šalčio
niekas nejautė, nes iššokdami iš au
tobuso kai kas net švarkus paliko...
Grįžome laiku. Tėveliai jau be
laukiu.
Ačiū visiems, kurie važiavo, ačiū
tėveliams, kurie išlydėjo ir sutiko,
globojo ir padėjo. Drauge su grupe
važiavo : R. Bužėnas su žmona, A.
Skirius su žmona ir E. Šepikienė.

Kas toliau?

Ne vienas jaunuolis klausė, kur
dabar važiuosim? Negalima yis tik
važiuoti — dabar vėl į darbą. Ruošimės tradiciniam vakarui — blynų
baliui, kuris įvyks 1974 m. vasario
25 d. O, svarbiausia, turim gerai
pasiruošti 25-rių metų jubiliejinei
šventei.
Jaunimo Ansamblio vadovybė ti
ki, kad jaunimas visur suspės gerai
pasiruošti, nes yra matomas jo en
tuziazmas. Grupės gerai suorgani
zuotos; turi gabius seniūnus: Vitą
Bandžiulį, Vaidilutę Butkytę ir
jaunesniųjų — Daną Prasauskaitę.
Išvyka į San Francisco jau pra
eity. Bet atsiminimai ir atgarsiai
mus tebelydi. Esame dėkingi San
Francisco L. Bendruomenei už pa
kvietimą ir sudarymą progos sve
timtaučiams pagarsinti lietuvių var
dą. Iš Merritt College pagome padė
kos laišką, kuriuo išreiškiamas ne
paprastas pasigėrėjimas lietuvių pa
sirodymu ir pageidavimas ateity vėl
pas juos sugrįžti.

Jaunime, dirbk, matai, kad tavo
darbas neveltui. Vaisiais pasidžiaug
sime visi: ir jūs patys, ir jūsų tėvai
ir mokytojai, ir visuomenė, net ir
iki šiolei negirdėjusi lietuvio vardo.
Argi tai ne graži msija?!.
O. R.
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Skautų sukaktis
Los Angeles Ramiojo Vandeny
no Rajono skautai gruodžio 2 d.
švęs 55 metų sukaktį.
Sv. Kazimiero bažnyčioje 10 vai.
30 min. bus iškilmingos pamaldos,
o 1 vai. p. p. įvyks iškilminga suei
ga parapijos salėje.
Į iškilmes atvyks iš Bostono vy
riausias skautininkas P. Molis.
Kviečiama iškilmėse dalyvauti ir
lietuvių visuomenė.
Nauja Neo-Lituania valdyba

— Korp. Neo-Lituania Los An
geles padalinio metinė sueiga įvyko
Tautiniuose Namuose, dalyvaujant
gražiam būriui korporantų.
Sueigą atidarė fil. E. Balceris,
kuris savo pranešime apžvelgė pra
ėjusių metų nueitą kelią, pasi
džiaugdamas korporacijos gyvastin
gumu r pristatydamas keturių nau
jų kandidatų pavardes susirinkimui.
Toliau susirinkimas buvo perduo
tas pirmininkauti fil. R. Mulokui,
kuris įprasta tvarka, pagal dieno
tvarkę, jaunatviškoje dvasioje tvar
kė susirinkimą.
Fil. B. Dūda ta pačia proga pa
darė išsamų pranešimą iš Chicagoj
įvykusio rugsėjo 15-16 d. Korp.
Neo-Lituania suvažiavimo.

Sueigoje ištrinkta nauja valdyba
— Ė. Balceris, Br. Duda, V. Ma
žeikienė, R. Mulokas, S. Petravi
čius bei kontrolės komisija — J.
Rukšėnienė, J. Jarašiūnas, A. Juo
dikis,. kurie artimiausiu laiku pasi
dalins pareigom.is
Pasibaigus oficialiai sueigai, salė
je buvo suruoštos jaukios vaišės,
dalyvaujant ir svečiams; čia sugie
dota Lietuvos ir studentų himnai
bei tylos minute atsistojimu pa
gerbti mirę korporacijos nariai.
Trumpu žodžiu į susirinkusius pra
bilo fil. E. Balceris ir fil. R. Mu
lokas.
— Sunkiai sergantį žymų tauti
nės srovės veikėją dr. J. Jurkūną,
kuris yra savo mylimos žmonos Re
ginos stropiai slaugomas, atlankė
visa Tautinės Sąjungos valdyba: H.
Kmitas, J. Petronis, A. Mažeika; čia
buvo praleista su mielu bendramin
čiu keletas valandų besikalbant įvai
riais lietuvybę liečiančiais klausi
mais
— Ilgametė Tautinės Sąjungos
uoli narė Adelė Nausėdienė buvo
rimtai sunegalavusi (sukrėsta ma
šinos nelaimėje), jau po truputį tai
sosi ir žada vėl greit pasirodyti tau
tiniame judėjime.
—- Neperseniausiai mašinos sun
kiai sužeista Lietuvos Gen. Garbės
Konsulo dr. J. Bielskio žmona Oną
rūpestingoje šeimos globoje jau ei
na geryn ir pradeda po truputį
' vaikščioti. Jai esant dar ligoninėje

daugelis lietuviškų organizacijų bei
pavienių asmenų parodė jai daug
dėmesio, ją lankydami ir guosdami.
— Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas prel. Jonas Kučingis buvo
sunegalavęs, jam teko būti net li
goninėje; losangeliečiai pažįsta mie
lą prelatą kaip didelį patriotą ir ne
pamainomą Šv. Kazimiero parapi
jos vadovą, kurio sumanumu ši pa
rapija yra tikra lietuvybės tvirtovė
bei jauki mūsų dvasinė prieglauda.
— Los Angeles ALT skyriaus
ilgametis darbuotojas bei šiuometi
nis iždininkas Jonas Žukas sunkiai
serga; jam padaryta vidurių opera
cija, po kurios jis išėjo iš ligoninės
ir savo mylimos šeimos rūpestingai
globojamas bei slaugomas namuose.
Ligoninėje jį aplankė ALT valdyba,
visuomenės atstovai ir pavieniai as
menys.
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ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204
Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

®

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

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.

Best Wishes from

AC!REMA CORPORATION

Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater
Lietuvių Protestantų Sąjungos
Kalėdų Eglutė
įvyks gruodžio 9 d. 2 vai. 30 min.
First Lutheran bažnyčios salėje,
3119 W. 6th St., L. A. Visi yra
kviečiami atsilankyti.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems,
parėmusiems Ramiojo Vandenyno
Rajono skaučių ir skautų atstovavi
mą Jubiliejinėje stovykloje.
Aukų surinkta 1901.00 doleris:
$837.00 laimėjimų bilietais, $;701.
00 aukomis, $225.00 suruoštais pietais, vadovaujant V. Irlikienei, ir
$114.00 “pyragų” rinka, vadovau
jant Butkienei.
Išlaidų buvo susidarę: $1303.00:
$339.00
laimėjimų
dovanoms,
$56.70 laimėjimų bilietams ir $8.00
leidimams ir kt.
Kelionei paremti liko $1198.00
arba apie 30% visų kelionės išlaidų.
Likusią kelionės išlaidų dalį paden
gė į stovyklą vykusių skaučių ir
skautų tėvai. Reiškiame pagarbą ir
jaučiamės sužavėti.
Taip pat reiškiame pagarbą ir di
delę padėką dosniesiems aukoto
jams, kurie yra: Pažemėnai, auko
ję $257; L. A. Skautų Židinys —
$200; Dr. Z. Kungys — $55; A.
Tumas — $54; G. Kazlauskas —
$45; V. Burokas — $21; D. Basiulis, Bužėnai — po $20; A. Aud
ronis, Jatuliai, Kaminskai, Mulokai,
Navickai, Tomkai ir Vidugiriai —
po $15; R. Gedraitis, V. Gilys, J.
Mažulis, Z. Miliūnas ir Ugenskiai
— po $10.
Ypač daug komitetui padėjo Ra
jono vadas V. Vidugiris, Irlikiai,
Vidugirenė, Butkiai, Bužėnai ir ei
lutė jaunimo.
Visiems auka ar darbu parėmu
siems dar kartą ačiū!
Ramiojo Vandenyno Rajono
Skaučių ir Skautų
Tėvų Komitetas

“There's No Business Like Show Business”
Box 7

FRANCIS VALUSKIS
Buena Park, California

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

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

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

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

HO 9-8097

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028

Charles Kairys and Harry S. Lippman

Announce Their Association
In the general practice of law
Under the firm of
KAIRYS and LIPPMAN

Suite 801 Buckeye Building
8500 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, California 90211

Area Code 213
659-5757
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MALONCS LIETUVIAI!

Los Angeles Dramos sambūrio “Iš
laisvintų moterų’’ grupė atlieka pro
gramą Vilniaus 650 m. sukakties
minėjime, kurį suruošė L. A. skau
tai spalio 27 d. Iš kairės: N. Dobrovolskienė, O. Deveikienė, R. Urba-

nienė, D. Mackiaiienė, L. Zaikienė,
J. čekanauskienė ir V. Irlikienė.
Akomp. O. Barauskienė.
Minėjime pagrindinę kalbą pasa
kė J. Kruprionis, programą pravedė
D. Mackiaiienė.
Foto L. Kantas

TEBŪNA NE SAULES, BET MŪSŲ GYVENIMO
NEGEROVIŲ ŠERMENYS
Iš A, Gustaičio naujos knygos pristatymo
“Knygos pristatymai” paprastai
būna siauresnės apimties parengi
mai, kurių programos tikslas apibū
dinti naujai pasirodžiusią knygą.
Ta
proga
susirinkusieji
gali
įsigyti knygą ir gauti autoriaus įrašą.
Pristatomos įvairių sričių it įvairaus
turinio knygos. Mūsų žmonės tokius
parengimus lanko ir knygas su au
toriaus įrašu gerbia ir saugo. Ši gra
ži tradicija ypač naudojama grožinės
litelratūros knygoms pasirodžius.
Kai kurie “pristatymai” išvirsta į
tikrus literatūros vakarus, su plačia
programa, pritraukiančia ne vien
knygos, bet ir apskritai meninių
parengimų mėgėjus,

Panašaus pobūdžio buvo ir lap
kričio 17 d. surengtas mūsų koloni
joje A. Gustaičio knygos “Saulės
šermenys” pristatymas. Jo progra
mą sudarė ne vien knygos aptari
mas, — daug savo dar niekur ne
spausdintos kūdybos skaitė pats au
torius Antanas Gustaitis, specialiai
atvykęs iš Bostono, programoje da
lyvavo dar du rašytojai — Bern.
Birazdžionis ir Bronys Raila, popu
liarioji “Išlaisvintų moterų” grupė;
be to, programoje buvo skirta vie
tos pasireikšti ir vakaro dalyviams:
galėjo pageidauti, kad autorius pa
skaitytų jų mėgiamų kūrinių, be to,
dalyvauti literatūriniam galvosūky
je: atspėti trijų humoristinių eilėraš
čių autorus — prie programos buvo
atspausta atkarpa su trim tekstais,
kurie sudomino didelį vakaro daly
vių skaičių. Teisingai atspėjusiems

buvo žadėta (ir duota) literatūrinė
plokštelė “Keturi autoriai”.
Įvado žodį tarė Bern. Brazdžio
nis, vienas iš literatūrinių kelionių
kartu su Gustaičiu dalyvis, lengvu
tonu pristatydamas svečią rašytoją
ir trumpai aptardamas jo ikšiolinę
humoristinę ir satyrinę kūrybą^ kito
poeto žodžiais tardamas; kad poetai
daug dalykų perdeda tam, kad gy
venti būtų šviesiau. O šiuo atveju
— ir linksmiau. Lyg tai patvirtinda
mas, scenon išėjęs Gustaitis to links
mumo nestokojo nei savo naujuose
eilėraščiuose, nei proziniam feljeto
ne “Aš ne taip, kaip kiti”. Savo “iš
stojimą” Gustaitis pradėjo padėkos
žodžiu jo pristatytojams ir šio va
karo rengėjams, pastebėdamas, kad
jis “laužąs” nusistovėjusią tvarką
dėkoti po programos...
Br. Railos žodis tema apie poezi
jos ir gyvenimo tikrovę palietė ne
tik poezijos aptarimą, bet ir eilę gy
venimiškų aktualijų, kurios prašyte
prašosi gustaitiško satyros žodžio.
Gyvenimo faktų, kartais skelbiamų
spaudoje, nerealumas šiandieną esąs
toks akivaizdus ir taip išbujojęs,
kad jokiu būdu nebegalima susigau
dyti, kur čia tiesa ir kur fantazija.
Tik tokioje kūryboje, kaip Antano
Gustaičio, mes vaizdžiai ir atvirai
pamatome faktų, įvykių ir žodžių
tiesą. Tos “tiesos” mums kaip tik
dabar ir reikia kuo daugiau ir kuo
įtaigesniu žodžiu pasakytos. Prele
gentas autoriui linkėjo, kad jo žo
dis ir toliau liktų toks pat taiklus
ir aštrus, nepataikaujantis nei kriti-

6 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Jau nuo spalio mėnesio 21 d.
Los Angeles Balfo sk. vykdo pini
ginį vajų lietuviams, esantiems bė
doje ir varge, nežiūrint kulr jie be
būtų, ar čia turtingoje Amerikoje,
ar šaltame ir žiauriame Sibire, ar
pavergtoje Lietuvoje, ar kur nors
kitur suiradųsiems prieglobstį nema
lonioje tremtyje.
Su apgailestavimu turime pasaky
ti, kad didelė daugumą lietuvių tos
artimo meilės pareigos dar neatliko
ir prašančiųjų balso neišgirdo. Kai
kas atsisako aukoti, teisindamiesi,
kad jie patys siunčia savo giminėms,
arba priekaištauja Balfui, kad yra
atsiradę lyg du Balfo centrai: New
Yorko ir Chicagos, ir todėl nežino,
kuriam aukoti. Lietuvių patarlė sa
ko: jei nori mušti, tai visada gali
susirasti lazdą. Žinoma, jei nenori
aukoti, kitaip sakant, skirtis su vie
nu kitu doleriu, tai visada gali būti
išradingas ir rasti įvairiausių argumentėlių, kad tik atsikratytum bet
kokių aukų rinkėjų. Bet, mielas lie
tuvi, air rimtai pagalvoji, kad prašy
ti yra daug sunkiau, negu duoti bet
kuriems kilniems lietuviškiems rei
kalams. Kaip taisyklė, aukoti dau
giausiai atsisako tie, kurie prie jo
kios visuomeniškos veiklos neprisi
deda, bet šį darbą vežamiems moka
ne vieną piktą priekaištą pareikšti.
Į tuos pasiteisinimus bei priępriekaištus atsakome, kad giminių
šelpimas yra giminiška pareiga, o

kai, nei publikai, daugelį negerovių
suverčiant sau. B. Railos žodis, kaip
visuomet, buvo kruopščiai pareng
tas, stilingas, pateiktas kartais su
lengva humoro, kartais su satyros
gaidele.
“Išlaisvintų moterų” grupė, vado
vaujama D. Mackialienės, akomponuojant O Barauskienei, padainavo
keturias sutartines, kurių dvi buvo
specialiai skirtos svečiui rašytojui;
jas publika priėmė tiesiog entuzias
tingai. Ypač įspūdingai nuskambė
jo “Nemunėli” dainos melodija pa
dainuota sutartinė “Antanėli”.
Nemažas autorius atspėjusių skai
čius rodo, kad į vakarą atsilankė
publika literatūriškai išprususi ir
ne tik literatūra besidominti, bet
ir autorius bei jų atskirus kūrinius
įsiminusi.
Programą surengė “Lietuvių Die
nų” leidykla ir “Išlaisvintų moterų”
grupė, kurią sudaro: J. Čekanaus
kienė, O. Deveikienė, N. Dobrovolskienė, V. Irlikienė, D. Mackialienė (vadovė), R. Urbanienė ir L.
Zaikienė. D. Mackiaiienė suorgani
zavo užkandžius ir kavutę, kuriai
produktus nemokamai sunešė pa
prašytos ponios, vakaro dalyvės. Po
programos dar ilgai' pasiliko atvy
kusieji pabūti su autorium ir gauti
įrašą įsigytoje knygoje. Į žmones iš
ėjo kelios dešimtys knygų, (k. r.)

artimu yra laikomas kiekvienas ki
tas lietuvis, kuris neturi jokių gi
minių laisvame pasaulyje. O tokių
nelaimingų yra labai daug. Kas gi
juos atjaus ir paguos? Žinoma, atsa
kysite — Balfas. Bet ar pagalvojate,
iš kur Balfas ims, jei tu ir jis jam
neaukosite. Balfo centras yra vie
nas, ir jis randasi Chicagoje. Tiesa,
įvyko žmogiškas suklydimas kelių
žmonių tarpe, tačiau Balfo seime
š. m. lapkričio mėn. 10 d. Clevelande visi nesklandumai išsiaiškinti
ir sutrrta vėl vieningai dirbti bend
ram lietuvių šalpos reikalui. Kas
dėl tų žmogiškų ambicijų nukentė
jo? Atsakymas aiškus: varge esantis
lietuvis. Balfo kilnūs tikslai liko tie
patys. Vienybė vėl grįžo, todėl
daugiau nepriekaištaukime ir nesiteisinkime savo nenoro duoti arti
mui, kurs tiesioginiai neturi galimy
bės iš tavęs paprašyti. Nelauk, kol
aukų rnkėjai tavęs paprašys, bet
pats tuoj sėsk ir išrašyk čekį: United
Lithuanian Relief Fund of America,
Inc. ir pasiųsk iždininkui: A. Mitkevičius, 5049'/2 Franklin Ave., Los
Angeles, Calif. 90027.

Esame visi vienos lietuvių tautos
vaikai. Ar nevienodai turėtų mums
rūpėti pavergta Lietuva ir joje bei
tremtyje gyveną lietuviai? Juk tik
vienybėje yra galybė. Būkime vie
ningi nors varge esančių lietuvių
atžvilgiu. Nepalikime jų vienų žiau
riam likimui. Prisiminkime Simą
Kudirką, Romo Kalantos užjaučiančiuosius, kurie dabar kenčia
žiaurius persekiojimus įvairiuose
kalėjmuose bei vergų stovyklose.
Taip pat prisiminkime ir laisvės
siekiančius Braznskus. Jie visi rei
kalingi mūsų jautrios pagalbos. O
ji bus suteikta taip efektyviai, kiek
tu, mielas lietuvi, tam tikslui nuodžiai paaukosi. Aukokime visi ir
nelaukime, kad tatai padarytų tik
kitas. Būkime verti vadintis lietu
viais. Nelauk garbės ir gerbūvio tik
sau, bet atsimink ir kitus svarbius
lietuviškus reikalus.
Ačiū už dėmesį ir aukas.
Visiems taikios ir šventos ramy
bės šventų Kalėdų šventėse.
Balfo valdyba,
Los Angeles sk.

Malonėkite atsilyginti
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”

laikr. prenumeratą $3.00 metams.

Siųskite paštu arba apsilankykite
asmeniškai; administracijoje rasite
daug naujausių knygų, plokštelių,
meno dirbinių dovanoms ir kt.
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029.
Telefonas: 664-2919
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PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

į

Grožio salionoi
BEAUTY FAIR COIFFURES

Advokatai
JURGIS GLIAUDYS, J. D.
Advokatas
3424 W. 8th Street
Los Angeles, Calif. 90005
Telef. 382-1489
CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Boulevard
Bevery Hill, Calif. 90212
Telefonas 659-5757

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS
insurance Agent
3002 Santa Monica Livl.
Sarna Monica, Calif. 90404
?hone: 828-7525
Res : 828-0460

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS
Notary Public

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

į

Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066
Phone; 395-6142
Res. 664-8953

Investavimas

CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Aleksas Dieninis
laio i-incoin Ave.,
Venice, Calir. auzai
Phone 821-2525

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

LEONO KANTO

FOTO STUDIJA

Automobiliy taisymas

HO. 9-8097

and KINDERGARTEN
225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

CACTUS INN MOTEL

Sav. Jonas ir Ona Žukai

Sav. Peter & Rūta Sakas

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

tSIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Dental S’ty
o410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

Vaiky darželiai

Moteliai

Res. HO. 6-6084

Dantistai

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

GLENDALE PRE-SCHOOL

"Flaite of Hollywood"
o671 Hollywood Blvd.,
nollywooa, Calif. 90028

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevara
Los angeles, Calif. 90029
■ Tel.: NO 4-2919

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

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

TV taisymas

Baldai

Fotografai

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.

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

Valgyklos

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

-■^■.1^+— —— ^+lM 1— II I^MII — Ml — ■ 1 —!!■

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, savininkais
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

THE

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės/
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
Phone 828-4613 by s-'poi’- ',meut
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef 660-1205

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

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

LITTLE JOY “Jr.”

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

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
luozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

MOTEL ROTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
32-083 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

Nuosavybiy pardavėjai

BRONĖ SKIRIENĖ
JONAS ČINGA
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
Res.: 828-0-A0

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker

(Licensed Real Estate Broker)
patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.
Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tel”
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.
■» ii
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Jei dar nesate atsilyginę
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
padarykite tai tuojau:
siųskite $3 prenumeratos mokestį.
+J04 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029

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

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

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344

Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—-1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 8-8116

Real Estate Brokers

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

Res. TH 2-5394
-----------------

J. I B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje N-r. 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, Rl,
60650.
llllllillllllllllMlllllllllira
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• Lietuvių parengimų •
KALENDORIUS
GRUODŽIO MĖN.

9 d. — Protest. Liet. Evang. S-gos
Kalėdų Eglutė — 3119 W. 6th
St., L. A.
23 d. — §v. Kazimiero Lituanistinių
mokyklų Kalėdų Eglutė parapijos
salėje.
31 d. Naujų Metų sutikimai:
Santa Monikos Liet. Klubo ir L.
Bendruomenės apylinkės — Wo
men’s Bay Club salėj.
JAV LB Los Angeles apylinkės—
šv. Kazimiero par. salėj.
Tautinių Namų ir AL Taut. S-gos
■—■ Tautiniuose Namuose.

TRUMPAI
— Alena Devenienė, žymi visuo
menininke bei ilgametė ALT dar
buotoja, grįžo iš po sėkmingos ke
lionės, kurioje lankė JAV rytinio
pakraščio lietuviškas kolonijas. Ji
keliavo kartu su savo vyru dr. M.
Deveniu.
ALT’o Los Angeles skyriaus val
dyba sveikina p. A. Devenienę už
sėkmingą atstovavimą mūsų sky
riaus ALT’o suvažiavime bei Balfo
seime, kur jai teko eiti net pirmi
ninkės pareigas.
— Algirdas Glažė, Pietų Kali
fornijos Automobilių Klubo turiz
mo vedėjas, sveikina LAV skaity
tojus iš Maroko, Afrikos. Aplankė
sostinę Rabatą ir kitus istorinius
Afrikos miestus. Algirdas dar žada
aplankytai Kanarų ir Madaros sa
las, kurios priklauso Ispanijai.
— Monika Lembertienė, poeto
Prano Lembelrto našlė, 6 metų vyro
mirties metinėms lapkr. 29 ir gruo
džio 2 d. užprašė šv. mišias už jo
sielą Šv. Kazimiero bažnyčioj Los
Angeles, Calif, ir pas tėvus pranciš
konus Kennebunk Port, Maine. Vi
si draugai ir pažįstami prašomi pa
simelsti už a. a. Prano sielą.
A. A. J. Babušio metinės
— Lapkričio 4 d. suėjo metai
nuo Juozo Babušio mirties. Našlė
žmona Apolonija Babušienė ir sū
nūs Rimas ir Sigitas padarė metinių
paminėjimą. Šv. Kazimiero bažny
čioje sumos mišių intencija buvo
paskirta Juozui Babušiui. Šv. Mi
šias atlaikė iir pamokslą pasakė kun.
Vytautas Palubinskas. Vėliau Rimo
Babušio bute, Downey, Calif. įvyko
bendri pietūs, dalyvaujant giminėms
ir artimiesiems draugams. Čia mais
tą palaimino kun. V. Palubinskas.
— Adolfas ir Magdalena Šer
mukšniai, jų sūnus Juirgis ir dukra
Aldona su žentu Robert Shumway
iš Worcester, Mass, buvo atvykę į
sūnaus Juliaus šermukšnio vestu
ves.
— Vita ir Albinas Markevičiai
džiaugiasi susilaukę dukros lapkri

čio 24 d., kuriai parinktas Zinos
vardas.

— Vysk V. Brizgys gruodžio 22
d. atvyks iš Chicagos ir palaimins
moterystės sakramentą Nijolės Mikuckytės su Juozu Pupium. Vysk.
V. .Brizgys yra J. Pupiaus dėdė.
Į vestuves žada atvykti ir N. Mikuckytės giminaitis kun. Pr. Ma
nelis iš Belmont, Cailf.

— Juozas Andrius, buvęs LD ad
ministratorius, žinomas kartografas,
Lietuvos žemėlapių paruošėjas, iš
Santa Monikos, buvo nuvykęs į
Chicagą dalyvauti Mokslo it Kūry
bos simpoziume. Dar buvo plana
vęs vykti į Vliko seimą Toronto, bet
sveikatos sumetimais nuo to atsisa
kė.
— Birutė ir Balys Čiurlioniai bu
vo nuvykę į Webb AFB, Texas,
kur jų sūnus Rimantas už pasižy
mėjimą aviacijoje gavo sidabrinių
sparnų ženklelį.

— Aleksas Dieninis, Sr., savinin
kas Central Appliences krautuvės,
1915 Lincoln Ave., Venice, Calif,
lapkričio mėnesyje praleido atosto
gas Floridoje, ir aplankė savo mo
tiną Detroite. Jo atostogų metu
prekybą vedė jo sūnus Alex Dennis,
Jr. (Dieninis).
LAV leidėjas aplankė jų krautu
vę ir įsigijo Maytag skalbiamą ma
šiną.
. I fgĮ

— Vladas Gedmintas iš Belgijos
buvo atvykęs į Juliaus šermukšnio
su Kathaleen Kiškyte vestuves.
— Poetė Julija Švabaitė-Gylienė
iš Chicagos, atvyksta į Los Angeles
ir čia dalyvaus LFB rengiamame
tradiciniame, Litertūros vakare š.
m. gruodžio 8 d. Šv. Kazimiero par.
salėje. Tokiuose vakaruose kviesta
jam svečiui rašytojui skiriama di
desnioji vakaro programos dalis.
Jau yra dalyvavę Jonas Aistis, An
tanas Vaičiulaitis, A. Baronas, A.
Kairys, K. Bradūnas ir kt.
Poetė J. Švabaitė -yra išaugusi Vil
kaviškio trąšių tradicijų dirvoje, o
kaip subrendusi poetė pasireiškė
jau prieš 10 metų išleistame poezi
jos rinkinyje “Vynuogės ir kaktu
sai”. Šiemet išeina dvi jos knygos:
naujas poezijos rinkinys ir apysaka
jauniesiems “Gabriuko užrašai”. Pe
riodikoje yra spausdinusi ir daugiau
beletristikos.
Los Angelėse J. Švabaitė apsistos
pas Angelę ir Algį Raulinaičius, su
kuriais pažįstama iš Australijos.

— Linas Kojelis, jaunas studen
tas, šią vasarą su motina lankęsis
Lietuvoje, papasakojo savo kelionės
įspūdžius lapkr. 24 d. Los Angeles
žurnalistų susirinkime ir lapkr. 25
d. moksleivių ateitininkų susirnkime pas Radus, Fullertone. Iš pasa
kojimų atrodo, kad jis susidarė tik
rą vaizdą apie gyvenimą ir padėtį
okupuotoje Lietuvoje.

— Viešnios iš Bostono, — Jū
ratė Aukštikalnienė, Malvina Norkūnienė ir Stefa Kapeckienė, — ly
dimos Danutės Tuminaitės, lankėsi
LD ir LAV leidykloje ir čia įsigijo
liaudies dirbinių ir knygų.
Česl. Tuminas yra Jūratės Nor
kūnaitės Aukštikalnienės krikšto tė
vas.
— Dr. Zigmas Kungys, iš Yucaipos, Ca. dalyvavo kun. Petro To
toraičio, New ark, N. J. laidotuvė
se. Kun. J. Totoraitis prieš metus
buvo čia atvykęs ir palaimino dr.
Zigmo Kungio su Regina Aukštkalnyte jungtuves.
SERGA
— Dr. Petras Pamataitis buvo
susirgęs ir paguldytas į Midway li
goninę. Dabar jau sveiksta namuo
se. Linkime greito pasveikimo.

— Vaclovas Stancelis, veiklus Šv.
Kazimiero parapijos choro narys,
sunkiai susirgo ir buvo padaryta
operacija. Linkime Vaclovui grei
tai pasveikti.
— Morta Gedgaudienė, motina
keturių sūnų, sunkiai serga ir guli
Santa Monikos ligoninėje. Linkime
greit pasveikti.
— Balys Graužinis, “Draugo”
korespondentas, turėjo nesmagias
Padėkos šventes, nes turėjo išvykti
į ligoninę operacijai. Tikimės vėl
greit pasveiksiant.

MIRTYS
Spalio 19 d. Torrance, Ca., mirė
Kazys Margis, kun. J. Margio Ar
gentinoje brolis.
Reiškiame gilios užuojautos ma
mytei Magdalenai Margienei, bro
liams ir visiems giminėms.

— Lapkričio 25 d. Londone m r;
iš Lietuvos kilęs kino artistas
Laurence Harwey. Jis buvo gimęs
1928 m. spalio 1 d. Joniškyje. Tė
vų vardai buvo Ber ir Ella Skinkis.
Jo tėvai, kaip daugelis Lietuvos žy
dų, 1934 m. išvyko į Pietinę Afri
ką. Lawrence studijavo vaidybą
Londone, Anglijoje. Jis Hollywoode vaidino pirmąsias roles filmose
Romeo ir Juliet, Room at the Top,
Butterfield 8, Darling, Helen ot
Troy ir daugely kitų.

KRIKŠTAI
Lapkričio 10 d. buvo pakrikšty
ta Gedimino ir Angelės Šulaičių
sūnus Petro Liūdo vardais.
Krikšto tėvais buvo Vita Marke
vičienė ir Ignas Juzėnas.
Į krikštynas buvo atvykęs iš
Texas kun. Jonas Burkus.
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Lietuvių Tautiniai Namai ir
ALT S-gos skyrius rengia

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
Pašto atvirukai su Lietuvos vėliava

Amerikos Lietuvių Tarybos Los
Angeles skyriaus iniciatyva yra iš
leisti gražūs spalvoti pašto atviru
kai su plevėsuojančiomis JAV ir
Lietuvos vėliavomis prie Los An
geles miesto rotušės. Atvirutės kai
na 10 et. Galima įsigyti V. Prižginto knygų kioske prie šv. Kazimiero
parap. salės, LAV bei Liet. Dienų
administracijoje ir pas ALT-bos
valdybos narius.

gruodžio mėn. }1 d. 9 vai. vakaro.
Vaišės su šampanu.

8 dol. asmeniui.
Dėl rezervacijų kreiptis pas:

B. Mackialą, telef. 664-7036;
V. Mažeikienę, tel. 255-6961;
G. Raibienę, tel. 934-2123.

A. L. BENDRUOMENĖS, LOS ANGELES APYLINKĖS,
NAUJŲ METŲ SUTIKIMO

BALI U S
ruošiamas š. m. gruodžio 31 d. Šv. Kazimiero parap. salėje.
Pradžia: 8 vai. vak.
Kaina: suaug. $10; studentams $5.
Gros labai geras amerikiečių profesionalų orkestras.
Dėl vietos ribotumo (200 žmonių) prašoma stalus užsisakyti iš anksto
pas šiuos asmenis:
O. Razutienė — telf. 661-0044; K- Prišmantas — tel. 665-2143.
JAV LB Los Angeles apyl. valdyba

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

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

