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SIMAS KUDIRKA JAU LAISVAS
Jonas Jurkūnas, svečias iš Chicagos, kalba prez. A. Smetonos minėjime.

Foto L. KantoAssocited Press žiniomis ir pa 
tvrtinimu mokslininko Andriejaus 
Sacharovo, disidentų vadovo, Simas 
Kudirka rugpjūčio 23 d. buvo pa
leistas iš Vladimiro kalėjimo, kuris 
yra 60 mylių į pietus nuo Maskvos. 
Jam buvo pritaikyta Sovietų Aukš- 
č'ausios tarybos prezidiumo amnes
tija, paskelbta rugp. 20 d. Maskvoje 
Vakafų diplomatai toki elgesį labai 
neįprastą sovietams ir aiškina noru 
išsiderėti iš Amerikos palankesnę 
prekybos sutartį (reiškia, daugiau 
Amerika ekonomiškai bus išnaudo
ta). Manoma, kad Sovietai Simą 
Kudirką ir jo motiną išleis emigruo
ti į JAV. Patys sovietai niekur ne
skelbia apie S. Kudirkos paleidimą 
iš kalėjimo.

“Seaman’s Education Federation” 
atstovė kas savaitė kalbėjosi su Si
mo motina Šulskiene (net per 7 mė
nesius). Rugsėjo mėn. pradžioje pa
sikalbėjime ji pakvietė ir savo sūnų 
Simą. S. Kudirka prašė padėkoti 
visiems draugams Amerikoje, ku
rie padėjo ir padeda jo šeimai, ir 
kurie dėjo pastangas, kad jis būtų 
paleistas iš koncentracijos stovyk
los. Jis minėjo, kad labai norėtų su 
šeima kaip galima greičiau atvykti 
į Ameriką.

Šulskienės draugė iš Amerikos 
skambinusi ir kalbėjusi su Simu, 
pasakė, kad ta maloni paleidimo iš 
kalėjimo žinia susilaukusi Ameriko-

R. Briežė.

je daug sveikinimų, net Illinois kon- 
gresmanas Robert Hanrahan, kuris 
Kudirkos išlaisvinimo reikalą iškėlė 
J. A. kongrese, sveikinęs ir pareiš
kęs džiaugsmą.

Valstybės departamentas tvirtina, 
kad šiuo metu Simas Kudirka esąs 
Griškabūdyje, Lietuvoje, ir laukia 
nurodymų, ar jam pačiam vykti į 
Amerikos ambasadą Maskvon, ar 
laukti, kol iš ambasados atvyks pas 
jį atstovai.

JAV lietuvių reikalavimai, kad S. 
Kudirka būtų paleistas, buvo išklau
syti tik dėka JAV kongreso narių 
pritarimo.

Dėl Simo Kudirkos įvykio turime 
būti dėkingi latviui Briežei, kuris 
šį įvykį iškėlė spaudoje ir per radiją, 
ir JAV kongresmanui R. Hanrahan, 
kuris šį reikalą judino JAV kon
grese.

Vedamas’s apie Kudirką
“Herold Egzamineir”, leidžiamas 

Hearsto dienraštis Los Angeles, 
rugsėjo 3 d., 1974 vedamajame 
“Tragic Story” — rašo apie Simo 
Kudirkos tragišką įvykį. Davęs pla
čią apžvalgą apie bandymą pabėgti, 
toliau įdomiai interpretuoja sovietų 
politiką:

“Both Simas and his mother 
were caught in Lithuania when the 
Soviet airmy invaded and overran 

that Baltic republic in 1940, de
clared everyone there a “Soviet 
citizen”, and disallowed the Kudir
kas to return to their native country.

Last month, four years after his 
heroic bid fck freedom in the U. S. 
was callously denied, Kudirka was 
belatedly declared an American ci
tizen, and he became the only ad
mitted American serving time in a 
Soviet labor camp.

With the Kremlin’s announce
ment last Friday that Kudirka had 
been freed from prison, a joyful 
chapter finally can be added to his 
ttragic life story.

Until his release, Kudirka had 
become a pathetic symbol of the 
folly of foreign policies that com- 
pelted this nation — long the per
sonification of freedom to refugees 
the world over — to sit idly by 
while an American’s life energies 
were drained in wreched service to 
a totalitarian nation that regards 
human life as something merely to 
serve the nation’s ends.

Kudirka’s release will give the 
current U. S.-USSR policy of de
tente a truer ring. But his be
grudged release from bondage for 
political reasons should not disguise 
the unmerciful nature of the dicta
torial world power we are dealing 
with across the negotiating table.”

Genė Kudirkienė.

PREZ. ANTANO SMETONOS 
MINĖJIMAS

Pirmojo ir paskutinio Lietuvos 
prezidento A. Smetonos 100 metų 
nuo gimimo sukaktį Los Angeles 
lietuviai paminėjo rugs. 8 d.

Specialiose pamaldose 10 vai. 30 
min. ryto Šv. Kazimiero par. baž
nyčioje buvo šv. Mišios ir pamoks
las, kurį pasakė jėzuitas kun. Br. 
Markaitis. Mišių metu dalyvavo 
šios organidacijos su vėliavomis: 
ateitininkai, skautai akademikai, 
jūros skautai, vyrų ir mergaičių 
skautai, karininkų “Ramovė” ir 
šauliai.

Tuoj po pamaldų šv. Kazimiero 
par. salėje vyko minėjimas. Jį ati
darė komiteto pirm, ir L. A. Tauti
nės S-gos pirm. A. Mažeika ir pro
gramai vesti pakvietė V. Čekanaus
ką. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
garbės kons. dv. J. J. Bielskis.

Minėjimo kalbą pasakė svečias 
iš Chicagos Jonas Jurkūnas, palies
damas buvusio prezidento A. Sme
tonos gyvenimą, organizacinę veik
lą, aptardamas jį kaip rašytoją, fi
losofą, profesorių ir politiką.

Meninę dalį atliko pianistė R. 
Apeikytė, paskambindama J. Bram
so ir K. M. Čiurlionio kūrinius, iir 
solistė Janina Čekanauskienė, pa
dainavusi šiuos kūrinius: St. Šim
kaus Kur bakūžė samanota, B. Bud- 
riūno Tykiai tykiai ir Šauksmas ir 
V. Jakubėno Bedalio daina.

Visoms dainoms akomponavo R. 
Apeikytė.

Minėjimas pradėtas Amerikos 
himnu, kurį pagiedojo A. Polikai- 
tis akomp. B. Budriūnui. ir baigtas 
Lietuvos himnu.

Po minėjimo įvyko vaišės Tauti
niuose Namuose.

SIMO KUDIRKOS FONDAS

Simo Kudirkos Fondą Los An
gelėse atstovauja Antanas Adomė
nas, 1815 Wilshire Blvd., Santa Mo
nica, Calif. 90403. — Aukas galite 
pasiųsti paštu arba įteikti asme-
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KODĖL PROTESTUOTI?

Australijos ir Naujosios Zelandijos vyriausybėms pripažinus “de jure” 
Sovietų okupuotus Baltijos kraštus, mūsų veiksniai ragina pareikšti pro
testus Austlralijos ir N. Zelandijos valdžios atstovybėms. Ne vienas pa
klausė, kodėl protestuoti, juk jau to statuso neatstatys, jau nieko nepadės. 
Proestuoti reikia, kad kitos valstybės nepasektų jų pavyzdžiu, kad ir JAV 
vyriausybė to nepadarytų.

Yra įsidėmėtini VLIKo pareiškimo penki argumentai, kodėl toks Aus
tralijos ir N. Zelandijos elgesys yra neteisėtas:

“Australijos vyriausybei oficialiai pripažinus Sovietų Sąjungos smurto 
aktą, kurio lygiateisiai tarptautinės bendruomenės ir buvusios Tautų Są
jungos nariai — Lietuva ir kitos dvi Baltijos valstybės — Latvija ir Es
tija buvo 1940 metais sovietinių karinių pajėgų užgrobtos ir Kremliaus 
apgaulingomis machinacijomis savavališkai inkorporuotos.

Vyriaus. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kaip teisėta lietuvių tautos 
atstovybė, reiškia griežčiausią protestą prieš tokį Australijos vyriausybės 
poelgį ir atkreipia jos dėmesį į šiuos dalykus:

a) nusižengė tarptautiniams teisės principams, prekiaudama kitų tautų 
žemėmis ir jų žmonių likimu;

b) kėsinosi paneigti civilizuoto pasaulio, ypač anglo-saksų, visuotinai 
pripažįstamos apsisprendimo teisės vykdymą Baltijos tautoms;

c) sustiprino sovietinio imperializmo ir kolonializmo užmačias naujiems 
Sovietų Sąjungos užgrobimams Europoje;

d) susilpnino lietuvių ir kitų tautų — latvių ir estų išsivadavimo iš So
vietų Sąjungos priespaudos viltis;

e) sumenkino savo orumą ir pasitikėjimą Baltijos ir bendrai Rytų Eu
ropos kilmės australų akyse.”

NESIŲSKIME MŪSŲ JAUNIMO Į SPĄSTUS

Sovietiški Lietuvos okupantai, apsivylę, kad jiems nepasisekė su kon
certais pajungti į kultūrinį bendradarbiavimą Amerikos jaunimo, sugal
vojo kitą metodą — kviesti į “vasaros kursus” Vilniun. Šiemet buvo pir
mas toks mėginimas, net iš Kalifornijos dvi mūsų lituanistinių mokyklų 
mokytojos buvo priimtos į tuos kursus. Prašymų buvę daugiau, bet kitos 
nebuvusios priimtos dėl tėvų antikomunistinio nusistatymo.

Kai kurie iš tų kursantų važiavo dėl žingeidumo, o kai kurie iš įsiti
kinimo, bet dauguma iš naivumo. Sovietų okupantų tikslas paruošti getrų 
propagandistų, kurie mūsų jaunų vaikų smegenis perskalautų, kad juos 
įtikintų, kaip dabar okupantai “gražiai sutvarkė” kraštą, kokią didelę 
jie padarė pažangą visose srityse. Taip, visose valstybėse padaryta pažan
ga, tik Lietuvos atveju ji ne mūsų tautos, bet Sovietų Rusijos naudai.

Girdėjome, kad kai kuriems kursantams, parinktiems stipendijantams 
buvo apmokėta kelionė ir visas ten pragyvenimas. Mūsų jauniems stipen
dijantams norime priminti, kad Sovietinė valdžia niekada, nieko už 
dykai nedavė. Ji tik arba atsilygina už pasidarbavimą jiems arba tikisi, 
kad dar jų naudai tie asmenys pasidarbuotų.

MUMS SVARBU, KAS BUS PO 30 METŲ

Rugsėjo 1 d. mūsų parapijos vadovybė davė daug praktiškų patarimų. 
Dauguma jų, ypač kas liečia religinę praktiką, buvo visai teisingi.

Tačiau ginant parapijos suteritorinimą ir salės reikalus, pareiškimas, 
kad jam visai nesvarbu, “kas jo švarką nešios už 30 metų” buvo visai 
neteisingas ir įžeidžiąs daugelio tėvų jausmus. Mes savo vaikus po 30 
mylių atstumo vežinėjame į lietuvišką mokyklą, į lietuvišką parapiją, no

rėdami, kad ne tik 30 metų, bet jie visą gyvenimą joje pasiliktų, ją 
remtų ir dar net savo vaikus leistų mokytis lietuvių kalbos, tautinių šo
kių, dainų. O čia mums viešai pareiškia, kad jam visai nesvarbu, kas 
čia bus už 30 metų. Taip, gal jums ir kitiems bevaikiams lietuviams tai 
ir nesvarbu, nes jau jūsų čia nebebus, bet kaip apie tuos, kurie augina 
keletą vaikų ar vaikaičių? Kaip apie tuos jaunavedžius, kurie rūpinasi 
savo vaikų lietuviškų auklėjimu?

Mums visiems turėtų būti svarbu, kad ko ilgiausiai išsilaikytų mūsų lie
tuviškos institucijos — mokyklos, parapijos, organizacijos ir spauda.

ALT INFORMACIJA

ALT posėdyje
rugp. 9 d., tarp kitų, aptarti Lietu
vių Tarybos suvažiavimo reikalai. 
Suvažiavimas įvyks rugsėjo 27 d. 
Pick Congress viešbutyje, Chicago- 
je. Čia bus ALT valdybos ir atstovo 
Washingtone bei skyrių pranešimai, 
naujos ALT valdybos rinkimai.

Rugs. 28 ir 29 d. tame pat Pick 
Congress viešbutyje įvyks ALT šau
kiamas Amerikos Lietuvių Kongre
sas. Jame paskaitas laikys dr. Br. 
Kasias: “Žmogaus teisė Sovietų Są
jungoje”; De Paul un-to tarptauti
nės teisės prof. M. Cherif Bassiouni 
— apie Lietuvos teises į laisvę ir 
išeivių veiklą; A. Rukšėnas — apie 
jaunąją lietuvių inteligentiją ir lais
vinimo darbą.

Kongreso paruošiamieji darbai 
vyksta sėkmingai.

IR NAUJOJI ZELANDIJA...
Naujoji Zelandija rugp. 22 d. pri

pažino Lietuvos inkorporaciją į So
vietų Sąjungą. Apie tai telefonu iš 
buvo painformuotas Vlikas, kuris 
tuoj perteikė šią liūdną žinią Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Tuojau A- 
merikos Lietuvių Taryba telefonu 
susisiekė su N. Zelandijos ambasa
da Washingtone, kuri šią žinią pa
tvirtino is perskaitė tuo reikalu pa
darytą N. Zelandijos vyriadsybės 
pareiškimą, kuris savo tdriniu labai 
panašus į Australijos pareiškimą.

ALT-ba prašo pavienius lietuvius

ir organizaijas reikšti protestus laiš
kais, telegramomis ir demonstraci
jomis prieš tą neteisybę ir skriaudą 
lietuvių tautai.

N. Zelandijos premjero adresas: 
Prime Minister, The Right Hono
rable Hugh Watt, Parliament Build
ing, Wellington, New Zealand.

(Buvęs min. pirm. N. E. Kirk 
neseniai mirė, ir tuo tarpu dair ne
žinoma naujojo min. pirmininko pa
vardė).

Ambasados adresas: Ambassador 
Lloyd White, Embassy of New Zea
land, 19 Observatory Circle, N. W„ 
Washington, D.C. 20008.

ALT įstaiga tarpininkaus tele
gramų siuntime.

N. Zelandijos konsulatai yra Los 
Angeles, San Francisco ir New Yor- 
ko miestuose. Chicagoje nėra.

Gausus protestuojančių laisvę 
mylinčių žmonių sujudimas bus 
perspėjimas, kad kitos valstybės pa
našiai tarptautinio teisingumo ne
laužytų, Sovietų kolonializmui ne
pataikautų, o ir Australija bei N. 
Zelandija savo tą neleistiną žygį 
prieš žmonių laisvę atšauktų.

ALT informaciji

Aukos Religinei Šalpai
Lietuvių Religinei Šalpai per šv. 

Kazimiero parapiją Los Angelyje 
šiais metais buvo surinkta aukų 
$3,252.00. Šie pinigai buvo išsiųsti 
“Lith. Cath. Religion Aid”, Ine. 
6409 56th Rd., Maspeth, N. Y. 
11378.

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.

0^5=5 cr

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.

Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelj pasirinkimą, Ir gana pigia), 
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
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkai
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SOLISTAI NERIJA LINKEVIČIŪTĖ IR BERNARDAS PRAPUOLENIS 
atliks koncert.nę programą Kajfcrnijos Lietuvių Dienoje rugsėjo 22 d.

KALIFORNIJOS LIETUVIU 
DIENON

iš Čikagos atvyksta jaunosios kartos iškilūs solistai
Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis, 

kurie atliks
KONCERTO PROGRAMĄ

Solistai dainuos duetus ir solo; 
jiems akomponuos — ir solo skambins — 
pianistė Raimonda Apeikytė.

Programoj pasirodys ir mūsų šaunusis Jaunimo Ansamblis, 
vad. O. Razutienės.

Koncertas įvyks 1974 m. rugsėjo mėn. 22 d., 
sekmadienį, 1 vai. 30 min. p. p.

Marshall mokyklos auditorijoje.
Pietūs, užkandžiai ir gaivinantys gėrimai 

parapijos salėj nuo 11 vai. 30 min.

Be to, visa diena (sekmadieni) parapijos salėj vyks 
SPAUDOS PARODA.

Suaugę ir jaunimas kviečiami atsilankyti ir pasidžiaugti 
mūsų kūrėjų atsiektais kultūriniais laimėjimais.

ŽODIS NORINTIEMS PAKVĖ
PUOTI LIETUVOS ORU”

Kai “Pasaulio Lietuvyje” Eglė 
Juodvalkytė išspausdino rašinį, ra
ginantį šią vasarą atostogauti Lie
tuvoje, tai jos draugas J. Lengvenis 
gražiai atsakė “Naujienose” (nr. 
193). Norime čia tą atsakymą pa
cituoti:

“Iš Tavo rašinio atrodo, kad tu
rėčiau vykti Vilniun. Deja, sausai 
atsisakau nuo šios kelionės... Ka
dangi mūsų Vilnius pavergtas ir ten 
nuvykti nėra šiandien kito kelio, 
kaip tik per Maskvą. Maskva many
je sukelia pasibaisėjima, nes ji kru
vina, jos kruvini “valdovai” paver
gė Lietuvą ir tūkstančius lietuviu iš
trėmė Sibiran, jų tūkstančius išžu
dė...

Tat nenoriu nusilenkti mano Tau
tos budeliams ir jų maldauti “ma
lonės”. Tu galvoji, kad turėčiau 
Vilniuje pasimokyti lituanistikos.

Egle, klysti! Argi tu nežinai, kad 
ten mane mokys marksizmo Mask
vos politrukas ir kad aš turėsiu 
klausyti suklastotos Lietuvos isto
rijos.

Tat nelinkėk man laimingos ke
lionės i okupuotą Lietuvą, aš ten 
nevyksiu! Tikrai, mane stebina Ta
voji naivi fantazija, atrodo, kad Tu 
lyg būtum žalių barščių pasisrėbusi, 
saldžiu miegu užmigusi sapnuotum 
kad aš neva stoviu vidury gatvės ir 
krapštau pakauši, lyg negalėdamas 
apsispręsti, vykti Vilniun, ar ne, 
ar pamerkti kojas Nemune, ar ne... 
Dar karią Tave užtikrinu, kad esu 
tvirtai apsisprendęs — ne!

Eglute, nesuplak draugėn tų, ku
rie vyksta aplankyti okupuoton Lie
tuvon gilaus ilgesio perimti, veža 
prisikrovę gėrybių lagaminus, savo 
senu tėveliu, bei artimųjų giminių, 
su tais, kuriuos okupantas per savo 
agentus vilioja vykti Vilniun “mo
kytis” lituanistikos. Pirmieji bran
giai apmoka kelionę, o šie gi, yra 
okupanto vežami dovanai arba už 
labai menką kelionės kainą.

Eglute, vadini tuos, kurie tokioms 
’’studijoms” nepritaria — konserva
tyviais. Tai reiškia, tavo supratimu, 
atsilikusiais. Bet tu klysti. Jie nėra 
atsilikėliai, o patriotai, kovotojai 
dėl pavergtosios Tautos laisvės. Jie 
žino pavergėjo piktus kėslus. Todėl 
jie tokius, kurie padeda okupantui 
jo klastingus tikslus vykdyti, vadi
na bendradarbiautojais. Man skau
du, kad ir Tu, mano Kolege, savo 
rašinėliu “Pasaulio Lietuvyje”, ja
me išreikštomis savo mintimis, įsi
rikiuoji į nesąmoningų bendradar- 
biautojų eiles. Mat, bendradarbiau- 
tojai vengia rašyti ar sakyti taip, 
kaip ir Tu vengi savo rašinėlyje ra
šyti, kad Lietuva yra okupuota.

Mieloji Eglute, kodėl Tu nepa- 
svarstai savo šaltu protu, o lieji 
jausminius sentimentus ir mane lyg 
įtaigotum vykti okupuoton Lietu

von. Ramini, kad aš . nesibijočiau, 
nes per trumpą laiką man smegenų 
“neišplaus”. Klysti, kad Maskvos 
’’chirurgams” reikia ilgų metų bei 
mėnesių, tokiai ’’operacijai” įvykdy
ti. Jie turi visokiausių būdų r prie
monių. kuriomis ir trumpausiu lai
ku tokį smegenų “išskalavimo” pro
cesą atlieka. Ir kiek jau kam jie iš
skalavo, kurie grįžę iš kelionės skel
bia, kad pavergtoje Lietuvoje nema
tė okupacijos, nei vergijos, ten tik 
gerbūvis klesti.

Tu rašai, kad ir Tave universi
tete mokė Markso ir Engelso teori
jų ir dėl to netapai komuniste. Ne
tapai. Bet netapai ir komunizmo 
priešininke. Iš rašinėlio neatrodo, 
kad Tu komunizmą smerktum. Bet 
ar tos “univerkoje” išklausytos pa
skaitos apie marksizmą nepaveikė 
Tavo mokslo kolegų, kurie rengė 
demonstracijas prieš Amerikos val
džią, kam ji Vietname kovoja prieš 
komunistus?

Sakyk, Eglute, ar ne tie Tavo 
“univcrkos” kolegos, prisiklausę 
marksizmo, neišniekino ir nedegino 
Amerikos vėliavų? Atrodo, kad ir 
Tu. tų paskaitų paveikta, nes vengi 
rašyti, kad Lietuva yra okupuota...

Tu, Eglute, rašai, esi ištroškusi 
Lietuvos oru pakvėpuoti ir nori už
kopti i Gedimino kalną. Bet ar Tu 
nežinai, kad ant to kaino plevėsuoja 
okupanto atnešta vėliava, kuri liu
dija Lietuvos vergiją. Tu, turbūt, 
niekad neskaitei mūsų poeto Aisčio 
žodžių:
Verkia Nemunėlis, ašaroms pasru- 
Ir šilai dūsuoja aimana gilia, /vęs 
Tik negali atsidust lietuvis, 
Anei pasiskųsti kruvina dalia.

Rašai, kad norėtum ten oru pa
kvėpuoti ir Nemune kojas pamirky
ti. Kokį gi, Tu jaustum malonumą 
braidyti Nemuno vandeny, jei jis 
ašaromis pasruvęs? Juk ten vergija, 
kurioje negali pasiskųst lietuvis sa
vo kruvina dalia. Tavo rašinėlis ro
do Tave esant dar tokią naivią ir 
dar taip vaikiškai svajojančią. O, ro
dos. pagal mudviejų amžiaus me
tus, tuirėtum ir Tu būti subrendusi, 
giliai įsisąmoninusi, kad Lietuva yra 
Maskvos okupuota, pavergta.

Tavo mokslo kolega
Jonas Lengvenis

Leidinys apie Lietuvą sudomino 
JAV kongreso narius

Išleidusi anglišką prof. J. Ereto 
knygos “The Forgotten Balts” lai
dą, ALT išsiuntinėjo JAV kongreso 
nariams. Iš Iš senatorių ir kongres- 
manų gaunama daug laiškų, kuriuo
se jie pareiškia, kad leidiniu domisi 
ir kad jie jungsis prie lietuvių pa
stangų atgauti Lietuvai laisvę.

ALT inf.
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IS MŪSŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

L. A. Moksleivių At-kų stovykla
Nuo rugp. 10 iki 17 d. Twin 

Peaks kalnuose (už 100 mylių nuo 
Los Angeles) vyko Los Angeles 
moksleivių ateitininkų stovykla.

Šiemet stovykla buvo gausiausia 
- buvo net 47 moksleiviai. Stovyklai 
vadovauti buvo pakviesti iš Ohio 
valst. du studentai: Vytas Kliorys ir 
Paulus Alšėnas. Iš vietinių vadovais 
buvo Rasa Kojelytė, Rita Bureikie- 
nė ir dvasios vad. kun. V. Palu
binskas.

Stovyklos virtuvės reikalus tvarkė 
Kazakevičienė, Bandziulienė ir J. 
Jodelė.

Stovyklautojai buvo sugrupuoti 
pagal amžių. Jie mokėsi įvairių me
no darbų. Mokytoja buvo R. Bu- 
reikienė. Kiti ruošė vaidinimus, dai
nų ir tautinių šokių pasirodymus 
Darė tolimo ėjimo iškilas, čiuožimo, 
plaukimo pasirodymus. Net ruošė 
šokų vakarus.

Atsižymėję įvairiuose veikimuose 
buvo apdovanoti, kaip tai: mer
gaičių grupė "Kiškio kopūstai”, ir 
berniukų grupė "Dievo karvytės” ir 
sporto grupė “Papajai” gavo atžy- 
mėjimo kaspinus.

Stovykloje pavyzdingiausiais ir 
nuotaikingiausiais buvo išrinkti Edis 
Radas, Vita Polikaitytė, Rimas Kau
nas ir Sandra Radaitė; gi lietuviš- 
kiausiais buvo — Raimondas Ra
das, Audrė Nelsaitė, Gintaras Gru
šas ir Lina Kontrimaitė; o manda
giausiais buvo pripažinti Algis But- 
kys ir Angelė Mičiulytė.

Visiems šių metų stovykla patiko 
ir daugelis pageidauja, kad kitais 
metais ji būtų pratęsta į dvi savai
tes. (V-as)

DVI SKAUTŲ STOVYKLOS SA
VAITĖS

Los Angeles skautai ir skautės 
praleido dvi gražias ir linksmas sto
vyklavimo savaites savo nuosavoje 
stovyklavietėje po žaliom pušaitėm, 
palapinių mieste. Berniukų rajonas 
buvo ypatingai gražiai papuoštas, 
nes, jausdamiesi kaip namie, jie ga
lėjo ilr turėjo progos pasirinkti me
džiagos, tokios, kokios jie tik no
rėjo, ko negalima buvo padaryti iš 
valdžios nuomotose stovyklavietėse.

Stovyklos viršininku buvo senas 
skautavimo "vilkas” v. s. V. Svi- 
derskas. Mergaičių “Pilainės” sto
vyklai vadovavo: ps. D. Basiulienė, 
jai padėjo ps. A. Vilkaitė, paruošusi 
net 10 geltonšlipsių vyresnės skau
tės įžodžiui, v. si. S. Nefaitė, ir v. 
si. A. Pakalniškytė.

Berniukų stovyklai “Auksakalnis” 
vadovavo ps. A. Mikuckis su savo 
padėjėju v. si. A. Tuminu.

Daug darbo ir širdies įdėjo ps. 
R. Vizgirdienė, tvarkiusi finansus, 
gail. sesuo v. si. B. Prasauskienė, 
kuriai pacientų netruko, ypač po 
tinklinio rungtynių. Savo geriausiam 
pacientui, kuris ją daugiausiai lan

kė, stovyklos užbaigimo metu įteikė 
pirmos pagalbos reikmenis, kad 
pats sau padėtų iki sekančios sto
vyklos.

Vadovų rūpesčiu buvo pakviesta 
įvairių rūšių specialistų, kurie su 
skautais pasidalijo savo patyrimu ir 
žiniomis. R. Prižgintas, dirbąs kal
nuose gelbėjimo srityje, pravedė po
kalbį: “Kalnų laipiojimas ir gelbė
jimas sužeistų bei paklydusių”, kas 
ypatingai svarbu čia Kalifornijoje. 
P. Gasparonis, menininkas-skulpto- 
rius, kalbėjo tema “Liaudies menas 
medžio drožiniuose ir inkrustacijo
se”. Po to parodė puikiai iliustruotą 
medžio drožinių knygą ir praktiškai 
parodė, kaip padaryti medžio dro
žinius, kokią medžiagą ir įrankius 
vartoti.

Gasparonio pokalbiu buvo susi
domėję ne tik berniukai, bet ir mer
gaitės ir tuojau praktiškai tomis ži
niomis pasinaudojo, išdrožinėdami 
šaukštų, kryželių ir 1.1.

Kitų svečių pokalbiai buvo 
skirti šioms temoms: Berniukų hi
giena; Mergaičių higiena; Odontolo
gijos profesijos; Mokytojų profesi
jos; Prekybos profesijos; Topogra
fija ir kt., liečią daugiau skautiškus 
dalykus.

Ši stovykla buvo ypatinga ir tuo, 
kad net dešimt geltonšlipsių skau
čių davė vyresnės skautės įžodį: V. 
ir V. Butkytės, L Bužėnaitė, R. 
Bichnevičiūtė, R. Pakalniškytė, V. 
Irlikytė, D. Kiršonytė, P. Kiškytė 
ir A. Kliorytė.

Daugiausia stovykloje dirbo v. si. 
R. Žukas, ne tik parūpindamas 
maistą stovyklai, bet savo gera nuo
taika ir humoru bei sugebėjimais 
linksmai pravesti laužų programą. 
Savo nuoširdumu daug prisidėjo 
Alice ir Antanas Kiškiai, kuriems 
joks darbas nebuvo persunkus, jeigu 
tik trūko rankų ar žmonių. (V. Iri.)

Iš L. A. Lietuvių Moterų Federa
cijos klubo skyriaus veiklos

Los Angeles LMKF skyrius narių 
skaičiumi dar negausus, bet vienerių 
metų bėgyje jau nemažai nuveikė. 
Pažymėtina išsiųsti keli siuntiniai, 
pagalba pinigais ir laiškų rašymas 
dėl mūsų tautiečių Kudirkos ir Bra
žinskų išlaisvinimo.

Džiugu, kad mūsų prašymai, ra
šyti senatoriams ar kongresmanams 
nepraėjo be atgarsio — buvo gauti 
palankūs atsakymai. Įneštos rezoliu
cijos JAV kongrese suimtųjų nau
dai. Bet reikalas dar nebaigtas, rei
kia dar rašyti, kad rezoliucijos pa
tektų į Kongreso posėdžius. Rašy
kime tuoj, neatidėliodami rytojui.

Malonu pastebėti, kad L. A. L. 
M. F. K. skyrius neseniai gavo laiš
ką iš Mr. Murray Seegelr, Los An
geles Times korespondento Maskvo
je. Kaip žinome, jo straipsniai apie 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes 
tilpo Los Angeles Times laikrašty
je ir buvo pakartoti kitos spados. 

Mr. Seeger dėkingas už jo darbo 
įvektinimą; jis atsiprašo už pavėla
vimą, nes esąs verste užverstas laiš
kais dėl tų straipsnių. Jis jaučiąs di
delį malonumą ir pasitenkinimą, ga
lėjęs bent kiek prisidėti prie apra
šymo žmonių, kurie taip atkakliai 
siekia savo laisvės. Kartu reiškia 
viltį, kad tas, kurs jį pavaduos, irgi 
suptas pavergtųjų tautų padėtį.

Šių metų LMFK Los Angeles sk. 
valdybą sudaro: K. Mattis-Matijo- 
šaitienė — pirm., O. Motiejūnienė 
— vicepirm., B. Skirienė — I-ji 
sekr., B. Šimkienė — II-ji sekr., 
J. Radvenienė — ižd., N. Sakalaus
kienė — korespondentė, E. Vyš
niauskienė — kandidatė. (N- S.)

L. A. Dramos Sambūris ir “Naktis”
(Repeticiją aplankius)

Los Angeles Lietuvių Dramos 
Sambūris entuziastingai ruošia sce
nai savo tradicinę premjerą: rašyt. 
Jurgio Gliaudos 3-jų veiksmų dra
mą “Naktis”. Veikalas bus pastaty
tas Los Angeles scenoje 1975 m. 
sausio 11d. naujojoje latvių salėje 
(Riverside Dr., L. A.) Dramos siu
žetas yra skaudi šių dienų tikrovė, 
kur yra natūralistinių, tragiškų sce
nų, todėl būtų malonus pageidavi
mas vaidiniman nevesti vaikų ir ne
pilnamečių.

Su šiuo veikalu, Padėkos savait
galyje, Sambūris dalyvaus Chicago- 
je rengiamame IlI-me Teatro Fesi- 
valyje.

Sambūlriui pirmininkauja Gražina 
Raibienė. "Naktį” režisuoja nuola
tinė Sambūrio režisierė Dalila Mac- 
kelienė. Vaidina (alfabeto tvarka): 
Vidmantas Ąžuolaitis,, Danutė Ba
rauskaitė, Viltis Jatulienė, Stasė 
Pautienienė, Manfredas Prišmantas, 
Raisa Urbanienė, Rimantas Žukas. 
Režisūros padėjėjai: Balis Mackiala 
ir Pranas Urbanas.

Per paskutiniuosius dvejus metus 
aktyvi Sambūlrio sekcija “Išlaisvin
tos moterys” užkariavo losangeliečių 
dėmesį. Grupė dalyvavo Long 
Beach (3 kartus) ir San Francisko 
išvykose. Atliko Balfo, Lietuvių 
Fondo (3 kartus), SLA parengimų 
programose. Surengė (kartu su 
“Lietuvių Dienomis”) A. Gustaičio 
knygos “Saulės šermenys” pristaty
mą. Suorganizavo Meno šiupinį 
(dainos ir ištraukos iš dramų). Sam
būris surengė A. Landsbergio dra
mų fragmentų vakarą ir Vilniaus 
sukakties minėjime atliko meninę 
programos dalį.
Kasmet Dramos Sambūris ateida

vo su premjera. Teatro festivaliui 
ir mūsų scenai ruošiamas veikalas 
“Naktis” yra 1975 metų premjera. 
JAV Lietuvių teatro festivaliuose 
Sambūris buvo du kartus premijuo
tas. Režisūros išradingumas ir iš- 
mąstymas, vaidybos kokybė sulaukė 
labai gerų spaudos vertinimų. Sam
būris principingai eina pasirinktu 
keliu: imami veikalai yra lietuvių 
autorių, nauji, modernūs. Šis prin
cipingumas, ryžtas imtis drąsios 

problematikos, teatrinių naujovių ir 
nevengti tikrovės skaudulių, pa
traukia mūsų teatrinį jaunimą, ku
ris nori, kad mūsų scena išliktų 
moderni ir jauna. Jaunųjų teatralų 
atrandama kasmet. Scenos meilė, 
vaidybos meno pažinimas, įsitrauki
mas į kolektyvą — Sambūrio jėga. 
Jaunimas įsijungia į mūsų scenos 
darbą. Jurgio Gliaudos “Naktis”, 
Chicagoje ir Los Angelės scenose, 
vėl atidaro Sambūriui kūrybines 
perspektyvas. (Kd.)

Pasisekusi “Lietuvių Dienų” žurnalo 
gegužinė-piknikas

Šių metų rugsėjo mėn. 15 d. įvy
kusi LD žurnalo gegužinė McCam
bridge parke, Burbanke, buvo gau
si atsilankiusiais ir praėjo puikioje 
nuotaikoje. Joje dalyvavo virš 300 
lietuvių iš įvairių kalifornijos mies
tų ir miestelių (R. ir P. Sakai — iš 
Bernardino kalnų, kun. Šiliauskas 
iš Santa Anos...). Buvo svečių net 
iš Lietuvos, Lenkijos (viešinčių šiuo 
metu Los Angeles), iš Chicagos ir 
iš Las Vegas. Piknike dalyvavo įvai- 
aus amžiaus ir įvaikių sambūrių 
žmonės, kurių neskyrė joks genera
tion ar political “gap”.

Muziką tvarkė V. Gilys su savo 
moderniškais rekordavimo instru
mentais. 4-tą vai. p. p. čia buvo 
pertransliuota L. Radijo programa, 
pirmą kartą duodama sekmadienį.

Loterijos pravedimą tvarkė Balys 
Mackiala, sekretoriaujant Danutei 
Barauskaitei. Bilietėlius traukė trys 
leviziją, aukotą P. Keršio, laimėjo 
dr. Laucius iš Mt. Olive, Ill.; dail 
A. Tamošaitienės paveikslas atiteko 
Bronei Čižikas, Chicago, Ill.; tik į 
pikniką atsilankiusiam dovana, 
dail. S. Rauberto pav.,—A. Tumui.

Maistas buvo paruoštas O. Šat- 
nerienės ir patarnautas gegužinėje 
Vidos Sajienės, A. Šatnerienės, M. 
Kantienės, B. Skirienės ir L. Zai- 
kienės. Gėrimais dalyvius aptarna
vo Apolinaras Sajus. Loterijos tal
kininkas S. Dūda.

Tarp gausybės svečių su foto apa
ratu švaistėsi mūsų fotografas L. 
Briedis, kurio nuotraukų įdėsime į 
kitą LAV numerį.

LIETUVIŲ DĖMESIUI
Švęsdami 15 metų siuntinių pa

tarnavime sukaktį ir įvertindami lie
tuvių klijentų parėmimą mūsų pre
kybos, ,su malonumu pranešame 
kad spalio ir lapkričio mėnesius 
skelbiame lietuvių mėnesiais. Per 
šiuos du mėnesius nuo visų siunti
nių ir pasirinktų mūsų krautuvėje 
prekių duosime 10% nuolaidos.

Prašome užeiti pas mus palyginti 
su kitų krautuvių kainomis ir įsi
tikinti, kad mūsų kainos yra že
miausios.

GLOBE PARCEL SERVICE 
2841 Sunset Blvd.

Los Angeles, Calif. 90025 
Telef. 413-0177
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ARIZONOS LIETUVIAI
(Iš “Arizonos Lietuvio”)

Phoenixo L. Bendruomenės veikla

Lietuvių Bendruomenės Phoe
nixo skyrius, vadovaujamas ener
gingos pirm. Emilijos Josen (Ma- 
cer.iytės), šiais metais išvystė gana 
gyvą veiklą. Ši pavasarį buvo para
šyta daug laiškų senatoriams iir 
kongresmanams dėl Simo Kudirkos 
išlaisvinimo. Birželio mėn. daug 
laiškų pasiųsta JAV vyriausybei, 
informuojant ją apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoje ir prašant reaguoti 
dėl žmogaus teisių pažeidimo. Iš se
natorių ir kongresmanų buvo gauta 
daug laiškų, užtikirinančių, kad A- 
menkos vyriausybė nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos ir kad rūpinasi 
dėl jos žmonių. Pora straipsnių tuo 
reikalu buvo patalpinta vietos spau
doj.

Birželio 16 d. išvežtieji buvo pa
minėti lietuviškose Mišose. Mišios
buvo atlaikytos už Lietuvos laisvę 
ir išvežtuosius. Vėliau išvežtieji bu
vo paminėti kapeliono svetainėje 
vykusiame susirinkime. Akvilė An- 
cha ta proga padainavo keletą lie
tuviškų dainų solo. Choras padaina
vo “Lietuva brangi”.

Phoenixo LB valdyba, išgirdusi, 
kad Australijos vyriausybė pripaži
no Lietuvos inkorporaciją į Sovietų 
Sąjungą, ta proga jos vyriausybei 
pasiuntė protesto laiškų.

Rudeninis LB piknikas
įvyks spalių m. 20 d. 1 vai. p.p. No. 
Mountain parke, Sunnyslope. Pikni
ko metu bus duodami šilti ir šalti 
užkandžiai ir įvairūs gėlrimai.

Visi lietuviai ir jų draugai iš anks
to kviečiami tame piknike dalyvauti. 
Bus duodama lietuviška muzika ir 
veiks fantų lentyna. Pikniko vieta 
parke — Ramada 8.

Petro Maldeikio paskaita Dainavoj
Petras Maldeikis, Phoenixo kolo

nijos gyventojas, rašytojas ir peda
gogas, yra plačiai žinomas visoje 
Amerikoje. Jis vasaros metu buvo 
pakviestas į Jaunimo stovyką Dai
navoje, Mich. valst., kuir rugp. 14 
d. skaitė paskaitą tema: Lituanisti
nis mokymasis ir tautinis sąmonin
gumas. Reikia pažymėti, kad P. M. 
jau kuris laikas redaguoja pedago- 
gin, žurnalą “Švietimo gairės”, pa
kviestas LB Švietimo Komisijos.

Neseniai P. Maldeikis baigė ra
šyti didžiulę knygą apie prel. M. 
Krupavičių. Knyga labai įdomiai 
parašyta, lengvai skaitoma, sutei
kianti daug kruopščiai surinktos 
medžiagos apie tą didįjį mūsų vi
suomenininką ir valstybininką.

Spalių 19 d. P. Maldeikiui su
eina 70 metų. Tai brandi sukaktis. 
Ta proga Phoenixe jam ruošiamas 
pagerbimas. Sveikiname!

Birutė Galdikaitė.

Lietuvaitė, studijuojanti laukinių 
orangutangų pasauli

Birutė Galdikaitė-Brindamour, fi
zinė antropologė, UCLA doktarato
kandidatė, grįždama po sėkmingos 
Wenner-Gren apie didžiąsias bež
džiones konferencijos Austrijoje, 
kur dalyvavo pasaul. masto moks
lininkai, kaip dr. Jane Goodall, dr. 
David Hamburg, dr. I. De Vore, 
Dian Fossey, dr. Hinde ir kt., ap
lankė savo tėvus, brolius, tik ką iš
tekėjusią seserį su vyru ir draugus.

Bilrutei buvo surengti L.S.B. lea- 
key Foundation Trusties pagerbimo 
pietūs, po to Caltech. Atheneum ji 
laikė paskaitą ir rodė skaidres iš sa
vo gyvenimo ir ilgalaikų studijų lau
kinių orangutangų lietingose giriose 
tolimoje Borneo saloje.

Tai buvo jos pirmutinė kelionė 
namo į Los Angeles iš primityvios 
stovyklos prie Kūmai upės, kur jau 
treji metai, pirma tik su vyru iir vie
tine indonezų šeima, o dabar jau 
asistuojama dviejų Indonezijos stu
dentų, studijuoja laukinius orangu
tangus jų natūraliose gyvenimo są
lygose. Be šių studijų, ji dar glo
boja iš vietinių gyventojų konfis
kuotus jaunus orangutangų vaikus 
ir parengia jiems kelią į natūralų 
gyvenimą miške.

Birutė su savo vyru fotoglrafu 
jau apsiprato su sunkiomis gyveni
mo sąlygomis, be jokių civilizuoto 
gyvenimo patogumų ir tikisi studi
jas tęsti dar ilgą laiką, o paskui pa
laipsniui perleisti vietiniams.. Jos 
darbą remia L.S.B. Leakey Founda
tion ir National Geographic Society.

Korektūros klaidų pataisymas
Plraėjusio LAV nr. 3 psl. 11-je 

skiltyje viršuje Brazilijos jaunmui 
aukojusių sąraše 2-oj eilutėj nuo 
viršaus turi būti ne po $5, bet po 
$25.00 aukojo — A. Daukantai ir 
kiti... (Kaip skaitytojas gali matyti, 
nuo 25-kių skaičius 2 yra nubėgęs 
į eilutės galą, prieš N.).

Tos pačios skilties apačioje — 
Lietuvių Literatūros kaina turi būti 
$10.00.

e

Antanas Grinius “Dirvos” nr. 63, 
aprašyme LFB studijų savaitės ci
tuoja Dainos Kojelytės nuomonę, 
pareikštą diskusijose “Jaunimo pa
ruošimas visuomenės veiklai ir jo 
įtraukimas į tą žygį” —

“Studentė Daina Kojelytė, sie
kianti antro magistro laipsnio, aiš
kiai ir atvirai dėstė savo pažiūros 
mintis. Ji sakė: Lietuvių politika 
jaunimo nedomina. Lietuvybę iš
laikyti galima tik par šeimą, mo
kyklą ir organizacijas. Mes esa
me studentai ir jau turime savo nuo
monę. Kur ta 17 metų karta, kuri 
yra tarp jūsų ir mūsų? — klausė 
Daina Kojelytė. Lankiau lituanis
tinę mokyklą ir ten mus mokino 
apie Lietuvos karius iir kunigaikš
čius, o kad yra Lietuvių Charta ir 
visi lietuviai turi priklausyti Lietu
vių Bendruomenei, tik dabar atvy
kusi į šią studijų savaitę sužinojau.

Nekvieskite mūsų į Vasario 
16 minėjimą. Jis mums primena lai
dotuves. Ir aš nenoriu važiuoti į 
laidotuvių minėjimą.”

Norime jaunimą painformuoti, 
kad pilną “Lietuvių Chairtos” tekstą 
galima rasti dr. V. Sruogienės Lie
tuvos istorijoje, psl. 404. Taip pat 
aooQOG«CGa©oc>sco&2>c«CGGCG>co©GCCOOOOOGeccooe«; .-oo 

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095

DĖMESIO! LIETUVIAI PAS LIETUVIUS DĖMESIO'
Atidaryta lietuviška siuntinių Į Lietuvą persiuntimo bendrovė 

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
kurios agentas yra G. Radvenis.

Siuntiniai, siunčiami per šią įstaigą, pasieks adresatą trumpiausių laiku 
Taip pat siunčiami pinigų certificatai (Gift Certificates).

Adresas: 4369 Beverly Blvd., prie kampo Kingsley Drive, kur yra “Better 
Food” marketas. Automobiliai statomi prie pat namo.

Telefonas: 660-9571
Darbo valandos:

nuo pirmadienio iki šeštadienio — nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
sekmadieniais — pagal susitarimą.

Prašome atsilankyti — G. ir J. Radveniai

ROQUE and MARK C0.. INC.
REALI ORS * 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
PS&SSSSSSSS&3S9&SSfHSSS3S&89i?S»£<iSigSeS&9&&S^SS9&&e!

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian

siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje. 
Labiausiai prityrę siuntinio srityje.

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuvą ir Mitu* 
kraštus. — Agentūra ruošia eksikursliiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Callf. 90004. Phone DU 5-6650.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — »

ta charta yra atspausdinta “Lietuvių 
Enciklopedijoje, XXII tome, 'll ps.

Atrodo, kad apie “Lietuvių char
ta” kai kurių politikierių vengta 
painformuoti, nes ji buvo 1949 m. 
Vliko pirmininko prel. M. Kru
pavičiaus iir sekr. V. Vaitekūno pa
ruošta ir Lietuvių Bendruomenės 
priimta.

Kai Daina ar Rasa Kojelytės kitą 
kartą vadovaus ateitininkų stovyk
lai, galėtų supažindinti su chartos 
turiniu.

Atsimenu, kad prieš kelis metus 
At-kų stovykloje buvo paruoštas 
sąrašas lietuvių spaudos, kur buvo 
sudėti net neperiodiniai laikraštukai, 
bet nebuvo “Lietuvių Dienų” žurna
lo, nei “Lietuviai Amerikos Vaka
ruose”. Ir man atrodo, kad sąrašas 
buvo atėjęs iš D. K. namų.

Dėl Vasario 16 minėjimų, kad 
jie primena laidotuves, tai netie
sa, nes Vasario 16-toji yra Lietuvos 
atgimimo šventė. Dėl programų su
darymo jaunimas gali duoti savo 
sumanymus kasmet. Jų jau buvo 
keletas, kaip V. Vidugirio įtrauki
mas skautų sueigos į programą. .

Nevisada mes einame ten, kur 
smagu, bet kartais reikia eiti ir iš 
pareigos, — pavyzdžiui, šią savaitę 
turėjau eiti net į dvejas laidotuves. 
Toks jau gyvenimas!
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"Grandinėlės” filmas Los Angelėse

Rugsėjo m. 21 d., šeštadienį, 7 
vai. 30 min. vakaro Šv. Kazimiero 
parapijos salėje bus rodomas Pau
liaus Jasiukonio susuktas dokumen
tinis filmas “Grandinėlė prie Ra
miojo Vandenyno”. Tai filmas, 
vaizduojantis tautinių šokių ansam
blio “Grandinėlės” gastroles L. An
gelėse 1973 metais.

Salia to filmo bus rodomas prie
das, pavadintas “Gamtos draugai”. 
Tai filmas — spalvotas su pritaiky
ta muzika — apie Los Angeles lie
tuvių skautų veiklą 1955-1958 m.

Bilietus bus galima gauti prie du
rų. Bendras seanso laikas apie pus
antros valandos. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti, pasigrožėti jau
nimo pasirodymu ekrane, o taip pat 
ir prisiminti savo jaunystės bei vai
kystės dienas. Pelnas skiriamas lie
tuviškų filmų gamybos fondui.

Rengia “Gintaras”, lietuviškų fil
mų ir plokštelių gamyba, Holly- 
woode.

LIET. RADIJO PROGRAMAS

nuo rugsėjo 15 d. girdėsime sekma
dieniais nuo 4 vai. p. p. iki 4 vai. 
30 min. p. p. Stotis ir banga ta pa
ti: KYM - 1460 AMKC.

Daugelis klausytojų programą 
naujuoju laiku girdėjo “Lietuvių 
Dienų piknike, kur buvo transliuota 
garsiakalbio pagalba.

Naujausia plokštelė
Ką tik išleista komp. Broniaus 

Budriūno Vyrų kvarteto Detroite 
įdainuota plokštelė. Mono ir Ste
reo. 15 dainų. Galima įsigyti ir už
sisakyti LAV adm., 4366 Sunset 
Blvd., L. A. Calif. 90029. Telel. 
664-2919. Kaina $6.00.

NAUJOS KNYGOS
Gauta paminėti Prano Naujo

kaičio parašytos Lietuvių Litera
tūros Istorijos I-mas tomas. Išleido 
JAV LB Kultūros Fondas. 606 psl. 
Glražiai įrišta, kaina $10.00.

Gaunama LD leidyklos knygyne, 
4364 Sunset Blvd., L. A.

SLA 75 kuopos susirinkimas

Rugsėjo mėn. 1 d. Tautiniuose 
Namuose įvykusiame SLA 75 k. 
susirinkime buvo išrinkti du kuo
pos valdybos nariai — fin. sekr. J. 
Gedmintas ir kasin. Petras Marčiuš- 
ka — atstovais vykti į Lietuvių 
Kongresą Chicagoje rugs. 28-9 d.

Be šių susirinkime išrinktų atsto
vų, jeigu sąlygos ir laikas leis, pasi
žadėjo vykti Alena Devenienė. Susi
rinkimas kongresui nutarė skirti iš 
kuopos kasos auką $75.

Susirinkusieji, nuoširdžiai įvertin
dami Simo Kudirkos tragediją ir jo 
iškentėtas kančias, norėdami jam 
padėti, iš kuopos kasos paskyrė 
$75 auką.

Po susirinkimo prie vaišių stalo 
buvo pagerbtas ilgametis SLA 75 
puopos pirm. Povilas Petraitis, ku
riam pasakyta daug nuoširdžių lin
kėjimų jo 79-to gimtadienio proga.

J. G.
★ ★ ★

Paminėti trijų žemaičių 
gimtadieniai

Rugsėjo 14 d. šeštadienio popie
tėje gražioje ponų E. ir S. Liseckų 
lietuviškoje sodyboje ir seklyčioje 
susirinko nemažas būrys dr. G. Va
lančiaus, J. Gedminto ir Pr. Sušins- 
ko draugų bendrai atšvęsti jų gim
tadienius.

Tai buvo atlikta pagal senus lie
tuviškus papročius, vadovaujant 
Stasiui Paltui, kuris kiekvieną su
kaktuvininką įvertino pagal jo at
liktus darbus. Po to buvo linksmoji 
dalis, kurioje Liudas Reivydas kiek
vieną apdainavo.

Los Angeles gerųjų parengimų 
šeimininkių E. Liseckienės, D. Kaš- 
kelienės ir O. Macėnienės ir kt. pa
gamintais gardžiais įvairiais valgiais 
visi buvo pavaišinti.

Visiems susirinkusiems šis paren
gimas tokioje gražioje sodyboje — 
tarp žaliuojančių rūtų, žydinčių gė
lių ir bičių avilių priminė lietuvišką 
gimtąjį kaimą. (Koresp.)

o o o

JAUNIMO ŠVENTĖS PRASMĖ

Susibėgo tremtinių vaikai 
Sidabrinės šventės proga — 
iš Detroito, Chicagos, San Francis- 

ko vaikai, 
Reikšdamiesi lietuvybės paguodai. 
Dingo seni partijų pastovai — 
Lietuvybė subrendo gelmėse. 
Jaunieji reiškias padoriai — 
Juos lydi smuikeliai pakelėse...
Gobšumui ir velniui pardavę sielą, 
Kai kurie nugrimzdo jau pragaran... 
Regėdami jaunimą mūs’ mielą 
Didžiuojamės iškilę avangardan....
Žiedai purpuriniai alėjoj — 
Veržias Į saulę pavieniui...
Jaunieji savo apogėjuj 
Teikia paguodą Praamžiui.

A. RAZUTIS
.'r*...o. ’ o-.'r* ?©».’<» .'►><• >

Lietuviškos vestuvės

Dalios Gurčinaitės ir Vytauto 
Gedgaudo vestuvės įvyko rugp. 24 
d. Jungtuvių ceremonijos buvo Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje, kur per 
Šv. Mišias giedojo sol. J. Čekanaus- 
kienė ir sol. R. Dabšys.

Vestuvių puota įvyko gražiajame 
Miramar viešbutyje Santa Moniko
je. Čia visi svečiai pasirašė į svečių 
knygą, kurią prižiūrėjo Loreta Tlra- 
sikaitė. Vaišių programos MC buvo 
Birutė ir Aleksas Griciai. Sveikini
mus skaitė Robertas Selenis. Česlo
vas Gedgaudas, jaunojo tėvas, ves
tuvių progai parašė eilėraštį ilr jį 
perskaitė.

Močiutė E. Kaulakienė, atvykusi 
iš Montrealio, atliko veliumo nuė
mimo ceremonijas. Gurčinienės Gi
minės buvo atvykę iš Michigano 
valst. — Bronė Selenienė iš Detroi
to, Liudas ir Ona Seleniai su šešiais 
vaikais atvyko iš Ann Arbor.

Jaunųjų tėvai — Viktorija ilr Ig
nas Gurčinai, taip pat Elena ir Čes
lovas Gedgaudai — buvo laimingi, 
kad jų vaikai sukūrė lietuvišką šei
mą.

Linkime jauniesiems laimingo ve
dybinio gyvenimo.

*★★★**★******★■**★*********★★*****■*■■*•*★*★*★ *«-******i»

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.

. . . . . . . . FRANK'S TELEVISION' AND ’ RADIO 
Frank Keršis. savininkas

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

Zenith Color T.V. A Radio— Stereo. Hi Fi. 
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.

Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

Mirė Kazimieras Čibiras

Širdies smūgio palaužtas š. m. 
rugpiūčio 11 d. staiga mirė Lietuvos 
Pasiuntinymės Montevideo Spaudos 
Attache Kazimieras Čibiras. Palai
dotas Montevideo kapinėse Buceo,

Velionis buvo gimęs 1911 m. bir
želio 5 d. Švenčionių apsktr., Daugė
liškio valse., Kūjiškės kaime.

Nuo 1948 m. jis oficialiai dirbo 
kaip Montevideo Lietuvos Pasiun
tinybės spaudos attache. Anksčiau, 
neoficialiai, jis dirbo informaci
jos, spaudos klausimais Lietuvos Pa
siuntinybėje Buenos Aires, Argenti
noje. Slapyvardžiu Verax yra para
šęs daugelį, ir stambių, knygų, bro
šiūrų, straipsnių Lietuvos ilr jos by
los reikalais. Keletą metų K. Čibi
ras redagavo ispanų kalba Argenti
noje leistą Eltos biuletenį.

Prie jo karsto Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos vardu buvo padėtas 
vainikas. Kazimiero Čibiro asmeny
je Lietuva neteko jai daug nusipel
niusio sūnaus, visuomeninio ir poli
tinio veikėjo bei kovotojo.

Preš keletą metų K. Čibiras bu
vo atvykęs į JAV-bes, lankėsi Los 
Angeles mieste ir čia minėjime pa
sakė pagrindinę kalbą.

Apie K. Čibiro veiklą plačiau ra
šyta 1964 m. birželio mėn. “Lietu
vių Dienų” nr; ta proga žurnalo 
viršelis papuoštas K. Čibiro (D. Ci
bo foto) nuotrauka.

Parapijos bazaras
Šv. Kazimiero parapijos bazaras 

šiemet įvyksta spalio 20 d. parapijos 
kieme ir salėj.

— Round Rabin svetainės savi
ninkai, Juozas ir Aldona Spreinai- 
čiai, praneša, kad jų valgykla yra 
atdara kasdien nuo 1 I vai. prieš
piet, išskyrus šeštadienius ir sekma
dienius. Tad, jei turite svečių pa
prastomis dienomis, prašome susto
ti ir pasivaišinti Round Rabin val
gykloje, 625 So. Brand Blvd., Glen
dale, Calif. Tel. 246-1717.

Testamentų blankai
Teisininko Šulaičio Chicagoje pa

ruošti praktiški testamentų blankai 
(Forms of Last Will) gaunama LAV

*★*★★★★***★*★★★★*★■*★*★★**•*★★★*★★***★■*★*★★****■*•****

TRADICINIS SANTA MONIKOS BALIUS
Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubas

1974 m. spalių mėn. 19 d. (šeštadienį) 7 vai. vakaro rengia

TRADICINI BALU

Miramar viešbutyje, Satellite salėje, Wilshire Blvd, ir Ocean Ave., S. M.
Bus įdomi, trumpa programa, linksma nuotaika, skani vakarienė, baras; 

šokiams gros žinomas Larry Larson orkestras.
Įėjimas asmeniui $10. Su tuo pačiu bilietu kiekvienas dalyvaus loterijoj.

Maloniai kviečiame visus atsilankyt.
Bilietus užsisakyti bei vietas rezervuoti iš anksto pas:

A. Markevičių — telef. 828-7525; L. Graužinienę — tel. 395-6564;
E. Gedgaudienę — tel. 399-1825; S. Kvečą — telef. 393-3367;

A. Milaknį — telef. 395-5764.
k*************************************************
6 — LIETUVIAI AMERIKWVJWCARUOSE
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Boulevard 
Bavery Hill, Calif. 90212

Telefonas 659-5757

Apdrauda 
ROBERTAS BAURAS 

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvd. 

Santa Monica, Calif. 90404
Office: 828-7525 Res.: 395-6009

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Insurance Agent 

3002 Santa Monica bivl.
Santa Monica, Calit. 90404 

Phone: 828-7525 Res : 82S-0460

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevaru 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobilių 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 
Tsl. 323-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT 

Cocktails and Dancing 
Jonas Spreinaitis, savininkas 

14530 Lanark Street 
Panerama City, Calif. 91402 

Phone 787-9837

LITTLE JOY “Jr."
Cocktails — Pools — Piano

Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, CaliL 

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

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29 

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Baldai
CENTRAL APPLIENCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative

Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Ualir. au291

Phone 821-252o

LEONO IsANTO FOTO SlUDlJA 
“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvu., 
Hollywood, Ualir. aOuzti

HO. 9-809/ Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. U.S.

Member L. A. County Dental S’ty 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90036 
Tel. WE 9-1448

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by S 'po*’ mem

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, Calit. 90405 

Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 
Treč. ir fiešt. 10 — 12.

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

c/o West Coast Pathology Asso. 
450 Sutter Street, Suite 925 

San Francisco, CA 94198
Telef. (415) 668-6227

JUNAS JURGILAS, M. D. 
’7427 Chatsworth St.

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

Grožio saiionai
BEAUTY FAIR COIFFURES 

Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066

Phone: 395-6142 Res. 664-8953

Moteliai
MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damullai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai

JONAS ČINGA 
Real Estate Broker

Kurortinės nuosavybės Ir žemės 
investacljos.

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 Rea.: 828-0K0

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS 

3002 Santa Monica Boulevard 
Santa Monlica, Calif. 90404

Office Residence
828-7525 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank KerSls, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd. 
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Sav. Ona Žukienė

Telef.; 244-4567Ū vakare 241-0840

Valgyklos
THE ROUND ROBIN

Restaurant
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.

615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204

Telef. 246-1717

NAUJOS PREKYBOS
—Petras ir Rūta Praniai, iš Dow

ney, Calif, pardavė Red Devil like
rių krautuvę ir nusikėlė į Vistą, Ca
lif., kur pasistatydino sau naują, 
modernią įvairių gėrimų parduotu
vę. Prekybą pradėjo vardu “Royal 
Liquor of Vista” vardu, 890 N. 
San-ta Fe Avė., Vista, Calif. 92083. 
Telefonas (714) 726-8850.

Ieškodami sau žemės investavi
mui ar, išėjus į pensiją, ramioje ir 
švarioje vietoje apsigyventi, aplan
kykite ir savo tautiečius , prasimu
šusius prekybininkus Vištoje.

— Stasys Domkus pradėjo dirbti 
savistoviai vandentiekio taisymo sri
tyje. Jo adresas: S. Domkus-Plum- 
bingRepairs— 1369 Lucile Ave., 
Los Angeles, Calif. 90026, telef. 
666-0368.

■— Rūta Narakas, San Francisco, 
išlaikiusi egzaminus pradėjo gyvy
bės ir ligos apdraudos agentūrą. Ji 
atstovauja New York Life Ins., 50 
California St., S. F. Tel. 421-9960.

— Manfredas (Fred) Prišmantas 
pradėjo dirbti Farmers Insurance 
Group kompanijoje, 83O9'/2 Foot
hill Blvd., Sunland, Calif. 91040. 
Tel. 352-1444; namų tel. 665-0563

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
Lithuanian Melodies

Stotis KTYM, banga 1460 AM
Sekmadieniais nuo 4 vai. p,p, iki 4:30.

Radijo klubo pirm. Vladas Gilys; 
ižd. Juozas Mitkus, 2610 Griffith 
Park Blvd.,, Los Angeles, Calif. 
90039; programų vedėjai: Vladas 
Gilys, Danutė Kaškelienė, Povilas 
Jasiukonis, Vladas Šimoliūnas; vyr. 
red. Stasė Pautienienė., 841 Stan
ford, St., Santa Monica, CA. 90403, 
telef. 828-3779.

LIAUDIES DIRBINIAI
LAV administracijoj galima gau

ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų, 
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių ir 1.1.

Kai ieškosite ko nors nepaprasto 
ir tautiško Kalėdų dovanoms, už
sukite į LAV ir LD administraciją 
— 4364 Sunset Blvd., L. A.

Atdara visomis darbo dienomis 
ir šeštadienį; norėdami užsitikrinti, 
po darbo paskambinkite telefonu 
664-2919.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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LIETUVIŲ PARENGIMŲ 
K A L E NDORIUS
RUGSĖJO MĖN. —

.21 d. — Grandinėles filmų rodymas* 
šv. Kazimiero ipar. salėj.

22 d. — JAV Liet. - Bendruomenės 
LIETUVIŲ DIENA, Marshall A. 
mokyklos auditorijoje.

28 d. — Havajietiškas vakaras 
Skautų stovyklos naudai, šv. Ka
zimiero par. salėje.

SPALIO MĖN. —
3d. — 5 v. v. Jaunimo Ansamblis 

išvažiuoja Greyhound autobusu į 
Spokane, Wash., Pasaulinę paro
dų, kur spalio 5 ir 6 d. atliks tau
tinių išokių programų.

8 d. — L. K. Susivienijimo pietūs ir 
programa, šv. Kazimiero par. sa

lėje.
12 d. — šaulių Daumanto kuopos 

dešimtmečio minėjimas ir vaka
ras šv. Kazimiero par. salėj.

19d. — Santa Monikos Lietuvių 
Klubo metinis balius, Miramar 
viešbutyje, Santa Monica.

20 d. — <šv."’Kažim'iero parapijos' 
bazaras.

TRUMPAI
Muzikė Sesuo Bernarda atkelta 

į Los Angeles Šv. Kazimiero parap.
Šv. Kazimiero vienuolyno Chica- 

goje Sesuo Bernarda nuo šio ru
dens yra atkelta į mūsų Šv. Kazi
miero parapijos mokyklą.

Sesuo Bernarda Mairija (Vensku- 
tė) .gimusi Batakiuose, į JAV atvy
ko 1917 m. ir įstojo į Šv. Kazimiero 
vienuolyną. 1928 m. baigė Muzikos 
Konservatoriją Chicagoje; 1938 m. 
gavo B. A. mokslo laipsnį muzikos 
srityje, o 1943 De Paul universitete, 
įsigijo Master of Music diplomą.

Sės. Bernarda Šv. Kazimiero aka
demijoje suorganizavo studenčių 
simfoninį orkestrą, kuris koncertuo
se keletą kartų laimėjo pirmąsias 
vietas. Sės. Bernarda taip pat yra 
kompozitorė, sukūrusi daug gies
mių. Už sukomponuotą dainą “Va
karas tylus” (žodž. Bern. Brazdžio
nio) Chicagoje dainų šventėje laimė
jo pirmąją vietą. Sės. Bernarda iš
vertė anglų kalbon S. Šimkaus ope
ros libretą “Pagirėnai”.

— Pianistė Raimonda Apeikytė 
dalyvaus kaip solistė su Dowrey 
Simfoniniu orkestru š. m. spalio m. 
12 d. Pianistė skambins Los Ange
les kompozitoriaus - dirigento Louis 
Palange kūrinį “Romantinis kon
certas”.

25 metų vedybinė sukaktis
Rugpiūčio 24 d. Liūda ir Jurgis 

Aleknavičiai atšventė 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jų draugai 
ta proga Tautiniuose Namuose su
rengė šaunias vaišes. Pietus pradėjo 
malda kun. M. Preikšaitis, progra
mą pravedė Pov. Jasiukonis. Dr. Ja
nis su Dr. Des Plantes pasakė svei
kinimo žodį.

Smagioje nuotaikoje, grojant K. 
Urniežiaus orkestrui, visi ilgai links
minosi (P. K.)

Nauji mokytojai
Prieš porą metų Vlado Pažiūros' 

šudf’g’Bnizudtūs mokytojų kursus 
baigė ir išlaikė egzaminus šie jau
nuoliai: Ramona Alseikaitė, Vaidi
lutė Butkytė, Vilija Butkytė, Ilona 
Bužėnaitė, Algis Mikuckis ir Jūratė 
Pažėraitė. Juozui Spirauskui, bai
gusiam Lietuvoje gimnaziją, diplo
mas išduotas be egzaminų.

Visi nauji mokytojai turės teisę 
dėstyti lituanistinėje mokykloje.

Sveikiname naujuosius mokytojus 
ir linkime sėkmingo darbo!

— Rūta ir Petras Sakai, pardavę 
savo gražų motelį “Cactus Inn” 
Palm Springs, persikėlė gyventi į 
savo namus Rimfast, San Bernar
dino kalnuose. Nežiūrint toloko ke
lio, jie kas sekmadienį atvyksta į 
Los Angeles ir dalyvauja pamaldose. 
Kai dalis veikėjų sekmadieniais iš
lekia “į kalnus”, žmonės iš kalnų at
vyksta į parapiją. Siūlosi humoristi
nė mintis: ar nevertėtų kalnų mėgė
jams apsigyventi kalnuose, kad sa
vaitgaliais' galėtų atvykti į Los An
geles, kur vyksta lietuviški parengi
mai, ir pamaldos.

Telegramos dėl Baltijos tautų
Amerikos Lietuvių Tarybos, Los 

Angeles skyriaus iniciatyva rugp. 
25 d. buvo surinkta apie 100 protes
to telegramų Australijos vyriausy
bei.

Parašus rinko ALT valdybos na
riai — V. Čekanauskas, Simas Kve- 
čas ir A. Skirius. Telegramų tekstus 
paruošė ir jų išsiuntimo darbą atli
ko ALT pirm. V. Čekanauskas.

SVEČIAI
— G. J. Lazauskas, Des Plaines, 

Ill., “Technikos žodžio” žurnalo ir 
“Industrial Management Magazine” 
redaktorius rugsėjo mėn. atostogas 
praleido Los Angeels, Calif. Jis 
svečiavosi pas Aldoną ir Juozą Ruo- 
kius.

G. J. Lazauskas yra Valstiečių 
Liaudininkų centro valdybos pirmi
ninkas.

— Žibutė Stroputė-Kišonienė ,da 
bar gyvenanti Australijoje, rugsėjo 
mėn. aplankė savo tėvus Los Ange
lėse. Ji ilgą laiką gyveno čia ir pri
klausė šokių grupei, chorui ir Dra
mos Sambūriui.

Prieš keletą metų ištekėjo už dr. 
Kišonio Australijoje ir dabar au
gina tris vaikučius.

— Inž. Jonas Jurkūnas, ALT c. 
valdybos vicepirm., Tautinės S-gos 
veikėjas, buvo atvykęs į Los An
geles ir rugs. 8 d. pasakė pagrindi
nę kalbą buv. prezidento A. Sme
tonos 100 metų nuo gimimo su- 
katies minėjime.

ATOSTOGOS
— Aldona ir Romas Švainauskai 

šią vasarą atostogas plraleido lanky
dami įdomiausias Europos vietoves. 

Jiems didelį įspūdį padarė Roma ir 
Vatikanas; jie dalyvavo popiežiaus 
audiencijoje su Toronto lietuvių 
choru, vadovaujamu V. Verikaičio.

— Elena ir Pranas Skirmantai 
■ šios vasaros atostogas praleido Eu
ropoje, aplankdami žymiausias vie
tas.

— Vanda ir Antanas Mažeikai 
rugpiūčio mėn. atostogas praleido 
Havajuose.

Malonu, kad ponia Vanda po 
sunkios operacijos jau sustiprėjo ir 
tikimės, kad greit grįš į mūsų lie- 
lietuvišką veiklą.

— Dr. Jonas Žmuidzinas, Glen
dale, Calif., rugsėjo pradžioje buvo 
išvykęs į Kanadą dalyvauti NATO 
rengtame tarptautiniame kvantinių 
skysčių ir kristalų vasaros institute. 
Jis ten skaitė paskaitą apie savo 
darbą elektroniniai sužadinto kieto
jo helio fizikos srityje.

Dr. J. Žmuidzinas yra aktyvus 
JAV LB valdyboje, LB VII tarybos 
narys.

— Augustas Pranys, Mountain 
View, Calif., su šeima vasaros atos
togas praleido Oregon valstijoj ir 
Lake Tahoe.

A. Pranys ilgą laiką yta buvęs 
San Francisco ALT sk ir Bendruo
menės apylinkės pirmininku.

Naujakuriai
— Jonas ir Albina Saliai iš Ox

nard, Calif., nuo rugsėjo 11 d. per
sikėlė gyventi į Oregono valstiją 
(11846 SE 222 Drive, Boring, 
OR 97009).

Jonas atsisisveikinimo laiške LAV 
rašo: “Abu sulaukėme pensininko 
amžiaus, nutarėme traukti ramios 
šiaurės link. Nusipirkome sodybėlę 
Oregono valstijoje, apie 2 mylios 
nuo Portlando centro į Pietų-Rytų 
pusę apie 4 mylios nuo greitkelio 
26. Artimiausias didesnis miestelis 
yra Gresham. Kaip matome, atei
na depresija, infliacija, tai, turėda
mi 3/4 akerio žemės, galėsiva pa
sisodinti bulvių, daržovių, o vaisių 
ir uogų aplinkui iki valiai, — tai 
savo senatvėje nuo bado apsiginsi
me.”

Linkime naujiems naujakuriams 
sėkmės!

jFCC e,? c r r t- r e r f r r ■ * >• v 
LIETUVIŠKA KEPYKLA

Nuo rugsėjo 20 d. Antanas Kazi
lionis atidaro lietuviškos kepyklos 
krautuvę adresu

LITHUANIAN BAKERY 
4348 Fountain Ave, Los Angeles, 
Calif. 90029. Telef. 660-5974
»OOOOOGCOCCCCOOO©0-.'

REIKALINGA MOTERIS
(slaugė), ku i galėtų prižiūrėti 3 

mokyklinio amžiaus vaikus ir vieną 
priešmokyklinio amžiaus (lietuvių 
šeimoje).

Montebello, Calif., apie 15 min. 
važiavimo nuo L. A. miesto centro. 

_ Del informacijų skambinti tele
fonu 731-5209 arba 655-3599.

MIRTYS
BALYS ČIURLIONIS 

nuo širdies smūgio mirė rugsėjo 3 
d. Palaidotas iškilmingai San Fer
nando misijų kapuose rugsėjo 7 d.

Balys buvo LB, LFB ir Lietuvių 
Inžinierių dr-jos narys Jis yra bu
vęs Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyriaus pirmininku. Taip 
pat dalyvaudavo Jūros skautų sto
vyklose, suėjimuose, nes sūnus Rai
mondas buvo vienas iš Jūrų skautų 
vadovų.

Balys Čiurlionis buvo gimęs Lie
tuvoje 1919 m. lapkr. 19 d. Inžine
rijos mokslus baigė Vokietijoje At
vykęs į JAV-bes, dirbo savo srityje, 
pasižymėjo kaip geras savo srities 
darbuotojas, padarė keletą išradi
mų.
i Asmeniškai buvo malonus, bičiu
liškas žmogus, sąmojingas, mėgstąs 
humorą pašnekovas. Daug kas ir il
gai jo pasigesime minėjimuose .r 
suėjimuose.

Kapuose atsisveikinimo žodžius 
pasakė arch. E. Arbas, inž. J. Čer
nius, V. Čekanauskas, J. Kojelis, 
V. Pažiūra, A. Raulinaitis, O. Ra- 
zutienė ir V. Vidugiris.

Reiškiame gilią užuojautą žmona. 
Birutei ir sūnui Raimondui.

— Valerija Gasiūnienė mirė rug
sėjo 6 d. Palmdale ligoninėje, kur, 
po smegenų smūgio, ji buvo para- 
ližuota ir išgulėjo apie metus laiko.

Adolfas ir Valerija Gašlūnai 
prieš keletą metų buvo atsikėlę į 
Kaliforniją iš Chicagos ir čia įsi
giję nuosavybę Palmdale apylinkėje.

Rugsėjo 8 d. Valerija G. buvo iš
lydėta į Chicagą, kur buvs palaido
ta šv. Kazimiero kapuose.

Valerija Gasiūnienė Lietuvoje 
buvo mokytoja, o Adolfas Gasiūnas 
dirbo Singer siuvamų mašinų kom
panijoj kaip specialistas mechani
kas.

Adolfui Gasiūnui reiškiame gi
liausią užuojautą.

— Vilius Grigaliūnas (William 
Grigallun), mirė rugsėjo 2 d., su
laukęs gražaus 96 m. amžiaus. Buvo 
gimęs 1878 m. Paplėštakių km., 
Kodakavo bažnytkaimy, Šaukėnų 
vis. Amerikon atvyko 1908 m. ir 
ilgiausiai išdirbo Western Electric 
kompanijoje, Chicagoj. Jo žmona 
Barbara, išbubusi virš 10 metų pa- 
ližuota, mirė 1961 m. V. Grigaliū
nas palaidotas šalia žmonos kapo 
Kalvarijos kapuose rugsėjo 5 d.

V. Grigaliūnas buvo susipratęs 
lietuvis katalikas, skaitė lietuvišką 
spaudą, rėmė savo parapiją, plri- 
klausė prie Šv. Vardo dr-jos, Lietu
vos Vyčių ir Piliečių klubo.

Jo turtą administravo Security 
bankas, o jo globėjais buvo Oiga 
Sperauskienė ir Adelė Bajalienė, 
kuri taip pat buvo vykdytoja velio- 
nies testamento.

Giminių, kiek žinoma, Gragaliū- 
nai Amerikoje neturėjo.
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