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JAUNIMO ANSAMBLIO PASIRODYMAI
Pradėjęs šiuos darbo metus, Jau
nimo Ansamblis gavo daug pakvieti
mų pasirodyti įvairiose programose.
Pirmiausia teko 3 šokius pašokti
Liet. Bendruomenės Lietuvių Die
noje. Dalyvavo apie 30 jaunimo.
* Pašoko Kepurinę, Rugučius ir Ma
lūną.
Rugsėjo 28 d. su tais pačiais ša
kiais ir dar piriedo Lenciūgėliu ir
Kubilu pasirodė Miuncheno Okto
berfest Bush Gardens programoje.
Dalyvavo apie 40 jaunimo; pasirodė
labai gražiai.
Nepraėjo nė savaitė ir LB Jauni
mo Ansamblio išvyka i Pasaulin?
Parodą Spokane, Washington vist.
Kvietimą gavome 1974 m. gegužės
mėnesyje. Paminėjus šokėjams, visi
šoko į viršų: Važiuosim! Bet vyks
tant pasiruošimui jubiliejinei šven
tei, apie išvyką į Spokane tegalėjom pagalvoti tik vasarą. Atėjo
vasara: skautų, ateitininkų ir kitos
stovyklos; atidėjom rudeniui. Mūsų
pasirodymą paskyrė spalio mėn. 5-5
dienomis.
Iš pradžios užsiregistravo apie 40
šokėjų. Visi geri — vyresniosios
gjrupės šokėjai. Parinktas geras re
pertuaras, iš įdomiausių šokių. De
ja, po savaitės - kitos šokėjų dalis
ir jų tėvai keičia nuomonę — atsi
sako. Kas daryti? Pradėjom kviesti
ir jaunius bei jų tėvelius, nes auto
busą reikėjo pripildyti, kad išeitų pi
giau. Reikėjo keisti ir repertuaro
šokius — imti lengvesnius. Muziką
įrekordavo Paulius Jasiukonis. Re
petuojant — skamba puikiai! Galų
gale susidarė graži, nors mišri, gru
pė: 11 berniukų ilr 16 mergaičių.
Prisideda trys mamytės: D. Balč'enė, A. Nelsienė ir E. Šepikienė;
dar prisideda seselė M. Bernarda ir
A. Dvariškis. Esame jau iš viso 33
žmonės. Važiuojam!
Kelionė sekėsi gerai. Naktį tiruputį nusnaudėm, dieną daug pama
tėm: kur norėjom, ten sustojom —
nenuobodžiavom, ir niekas nesi
skundė pavargęs. Nors išvažiuo
jant kai kurie tėvai baiminosi: “Pavargsit”, bet ne, vaikai, pasirodo
labai ištvermingi.
Nuvykę į Spokane jau radome
paruoštus šiltus kambarius ir minkš
tas lovas. Gerai pailsėję, šeštadie
nio rytą kėlėmės, tvarkėmės, rengė

mės vykti į parodą, kur įvyks mūsų
pirmas pasirodymas. Vis galvojau:
ar bus daug publikos, ar atvyks iš
apylinkių lietuvių, ar gerai pasiseks
ir 1.1? Juk mums išvažiuojant kai
kurie mūsų žmonės kalbėjo: “Ne
važiuokit, ten nieko nėra — nei
žmonių, nei ko pamatyti, nieko...”
Pažiūrėsim — netikėjau. Nustebom.
mus sutiko tūktsantinė minia, kurių
tarpe buvo ir lietuvių. Daugiausia
lietuvių atvyko susiorganizavusiiĮ iš
Idaho, — tai J. J. Puškorių šeima,
jų kolonijos žmonių ir net jų mo
kyklos seselės. Buvo lietuvių ir iš
Portlando bei Seattle apylinkių. Visi
sakėsi sužinoję iš amerikiečių spau
dos ir ncirėję mus pamatyti, nes pa
siilgę lietuviškų šokių. Kai užtrau
kė B. Budriūno maršą “Ei, jaunys
te” (iš juostos), mūsų gretos įžygia
vo į didžiulę International Amphiteatro sceną. Publikai plojant, paju
tome pasididžiavimą, jog mes lietu
viai turime kuo pasirodyti. Nutilus
maršo garsams, mus pristatė publi
kai, o mūsų pranešėjai — seniūnė
Ilona Bužėnaitė ir šokių mokytojas
Rimas Žukas — trumpai papasa
kojo apie Lietuvą, mūsų grupę ir
paaiškino pirmos dalies šokius: Ke
purinę, Rugučius ir Malūną, kurie
buvo atlikti sujungtu junginiu. Šo
kėjų ūpas geras, visi šoka gerai, pa
sitiki savimi. Publika ploja, ploja!
Antrąją programos dalį perstato
gražiais tautiniais drabužiais pasi
puošusi Angelė Nelsienė. Trys šo
kiai: Blezdingėlė, Vėdaras, Kubilas.
Puikūs mergaičių drabužiai žavi
publiką. Šokį veda dvi gražiom šyp
senom merginos — Aida Klorytė
ir Dalė Plretkutė. Gražiai šoka vi
sos mergaitės. Vėdaras ir Kubilas,
nors paprasti šokiai, tačiau publikai
labai patiko. Ca turėjo kur pasi
reikšti ir jaunės mergaitės, kurios
dar į malūną ir kitus šokius negalė
jo patekti.
Trečioji mūsų programos, ir pas
kutinė dalis buvo, tur būt, įspūdin
giausia. Vincas Skirius “išlraitė” ke
turias mergaites (I. Bužėnaitę, D.
Vidugirytę, D. Pretkutę ir A. Klorytę) į Lenciūgėlį, pats puikiai su
vaidindamas “viliotoją”. Po to 10
porų gražiai pašoko Gyvatarą.
Pabaigoje į Suktinį, paskutinį šokį,
įsijungė visi 27 šokėjai. Niekas ne-

VAIZDAI ;.š šių metu “Lietuvių Dienos”, kurią surengė Vakarų apygarda
ir Santa Monikos bei Los Angeles apylinkės.

I. — Svečiai solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis iš
Chicagos, jiems akcmponavusi ir solo paskambinusi pianistė Raimonda
Apeikytė.
Ii. — Spo to varžybų laimėtojai:
iš kairės: G. Radvenis, R. Polikaitis, J. Koklienė, P. Butkys, L. Polikaitis.
R. Žukas. Fotografijoje nėra J. čekanauskienės ir E. Kairio.
III. — Knygų parodoje, kuri buvo surengta Šv. Kazimiero parap. salėj.
Parodos su-engimu rūpinosi J. Raulinaitis.
Parodoje buvo matyti, be išeivijoje išleistų knygų, net retų, brangių an
tikvarinių, kaip vysk. Valančiaus “kantiškos”, pirmoji Maironio knyga
“Terp skausmų j garbę” ir kt.
Foto L. Kanto

galėjo atskirti, kurie jauniai, ku
rie vyresnieji. Visi susiliejo į bend
rą sūkurį ir išnešė pusę valandos
programą, kaip vėjas. Gerai, kad
Jaunimo Ansamblis turi daug šokė
jų: vieniems negalint ar nenorint,
tuoj įsijungia kiti entuziastai. Pro
grama nesugriūva.

Po programos mus apspito repor
teriai, fotografai ir kiti žmonės,
ypač lietuviai, gėrėjosi mūsų darbu
žiais, klausinėjo, džiaugėsi mus pa
matę. “Geira lietuvių tautos repre
zentacija”, sakė jie. Ir mes tą paju
tome ir džiaugėmės, kad galėjome
čia atvykti.
Nukelta j 8 psl.
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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;
E. Gedgaudienę — tel. 399-1825;
A. Milaknį — telef. 395-5764.

L. Graužinienę — tel. 395-6564;
S. Kvečą — telef. 393-3367;
.

DĖL LIETUVIŲ FONDO” INVESTACIJŲ
Chicagos letuvių spaudoje buvo paskelbta, kad 1973 metais Lietuvių
Fondas prarado $164,854.52 (Lithuanian Foundation Investment Ac
count, Dec. 31, 1933). Tas įvyko dėl akcijų ik obligacijų žymaus nukri
timo. Spėjama, kad šie metai gali būti dar nuostolingesni.
Prieš keletą metų teko dalyvauti LF dalininkų suvažiavime, kuriame kai
kas ragino surinktas aukas, bent jų dalį, investuoti į nejudomą turtą —
namus ir žeme. Tačiau vadovybė buvo kitos nuomonės, sakydama, kad
toks investavimas yra ilgalaikis, o jiems pinigų reikia tuoj dabar — vado
vėliams, ir kitiems leidiniams bei darbams finansuoti. Negalima esą lauk
ti 5 ar 10 metų, kol tulrtas bus galima su pelnu parduoti. Visai logiškas
pasiaiškinimas.
Tačiau vistiek dalį pinigų galėjo investuoti į priemiesčių žemes, kurių
kaina vis kyla; o kitą dalį į pastovius valstybinius popierius, kaip bonds,
“Iždo paskolos lapus (Treasury Bills), Bankers ar Acceptances, kurie duo
da gana didelį nuošimtį (dabar duoda nuo 10 iki 12%), ir kas geriausia,—
kad nuošimtį išmoka iš anksto.
Visai nesuprantama, kad LF pasirinko rizikingą investavimo būdą. Pataraisiais dviem metas daugelis žmonių prarado daug pinigų, štokams ir
serams krintant. Gal ir LF vadovybė turėtų pagalvoti dėl investavimų
būdb pertvarkymo, nes surinktiems pinigams žūstant, gali atsiliepti ir į
tolesnį fondo papildymą naujais nariais.

I

PRIE KO VEDA UNIJŲ DIKTATŪRA

Mums, losangeliškiams, iki gyvo kaulo įgriso virš 9 savaičių užsitęsęs
autobusų vairuotojų ir mechanikų streikas. Visuomenė labai daug nu
kenčia: praranda darbus, namus, sveikatą, net gyvybę... Daug krautuvių
užsidaro, nes negail išsilaikyti, kadangi iki 40% sumažėjo pirkėjų.
Los Angeles meras Bradley pasirodė visiškas bejėgis, nes unijos jį už
nosies vadžioja. Gubernatoriaus Reagano patarimų jis neklauso, nelei
džia slaptu balsavimu nutarti, ar priimti RTD autobusų kompanijos pa
siūlytą jalgų pakėlimą, ar ne.
Unijos labai diktatūriškai tvarko savo narius — susirenka tik aktingesni
unijos nariai ilr duoda viešai balsuoti: kas tam klausimui nepritariate, pa
kelkite rankas arba atsistokit. Ar daug kas gali išdrįsti priešingai viešai
pasisakyti, kai čia pat kiekviename suole sėdi “komisaras” ir tave užrašo.
Priešingai pabalsavęs nė nemėgnk gauti darbo per savo uniją. Argi tai
ne sovietiškai komunistiški metodai? Todėl unijų vadovai nenori slaptų
balsavimų, tęsia streikus ir kraštą veda prie suirutės.

RINKIMINĖS REKOMENDACIJOS

1974 m. lapkričio 5 d. įvyks svarbūs linkimai. Svarbiausia, kad rink
sime naują Kalifornijos valdžią. LAV rekomendacijos yra tokios:
Į gubernatorius — Houston I. FLOURNOY,

— vicegub. (lieutenant governor) — John L. Harmer,
— valst. sekr. (sesy of state) — Brian R. van Camp,
— konttrolierius (controler) — William T. Bagley,
— iždininkus (treasurer) — John T. Kehoe,
— vyr. teisėją (attorney general) — Evelle J. Younger,
— mokesčių dept. (State Board of Equalization) Wm. D. Getty,

Į
Į
Į
Į
Į
Į

USA senatorius — H. L. Richardson,
USA kongresą — 25 distr. — John Rouselott.
USA konglresa — 24 distr. — Ellest S. Graham,
USA kongresą — 22 distr. — Carlos J. Morehead.
Kalif. Assembly — 41 distr. — Mike D. Antanovich.
Kalif. Assembly — 46 distr. — Howard O. Watts.

Teisėjų nepažįstu, tik už vieną vyr. Calif, teisėją Stanley Mosk, promilitantą, balsuočiau — NO.
Į County 3rd distlr. Supevisors — John Ferraro.
Už įvairias propozicijas palieku individualiam apsisprendimui — tik
patartna balsuoti NO, jei tikrai nežinai, ko toji propozicija nori.
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NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
6934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

ARTĖJA SVARBŪS RINKIMAI

GLOBE PARCEL SERVICE

Nė vienas lietuvis neturėtų praleisti lapkričio 5 d. rinkimų, nepabalsa
vęs už mums palankesnius asmenis. Nesenai pastebėjote spaudoje, kad
JAV senatas nubalsavo nutraukti finansinę paramą Turkijai ir Chilei. Ko
dėl? Kadangi ten dabair valdo ne prokomunistų valdžia. Kai Chile valdė
komunistai, JAV paramą davė; taip pat šelpia ir daugiau prokomunisti
nių kraštų. Prieš porą savaičių sen. Javits ir Pell klūpčiojo Kuboje prieš
Castro, maldaudami užmegsti prekybinius santykius su JAV. Tuo pat
metu Kuba transliavo į Pietų Ameriką Castro priešamerikietišką kalbą,
kurstančią atsikratyti Amerikos įtakos. Ar ne gražus “bendradarbiavimas?”
O “prekybos santykių” ieškančių senatorių toji Castro kalba nė kiek
nejaudino. Gireičiausia, kad toks Castro nusistatymas jiems ir patinka.
Panašiai nusiteikęs yra ir mūsiškis sen. Allan Cranston. Šių rinkimų metu
turime progos jį pakeisti jaunesniu ir amierikietiškesniu — tai Bill Ri
chardson, kuris jau yra gražiai pasireiškęs Kalifornijos senate.
Daugiau rekomendacijų skaitykite šio puslapio kitoje skiltyje.

Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

? — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

?

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelj 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

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

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

jusios sveikatos ir, svarbiausia, dėl
to krašto klimatinių sąlygų, atsisakė
ten vykti.
Kadangi ir šioje ceremonijoje
profesorius negalėjo asmeniškai da
lyvauti, tai jo vardu universiteto va
dovybei padėkojo jo senas bičiulis
daktaras Joaquin Gantier.
Kaip praneša dail. Rimšos gerbė
jai, šiuo laiku Bolivijos sostinėje La
Paz, meno muziejuje, rengiama
prof. Jono Rimšos kūrinių paroda.
Dailininkas, gyvendamas tame kraš
te, be pedagoginio darbo, studijavo
vietos aimarų giminės indėnų gyve
nimą ir yra sukūręs nemažai ta
tema paveikslų. Ruošiamai parodai
jo kūriniai surenkami iš įstaigų ir
privačių asmenų rinkinių Bolivijoje.
(Bolivijos valstybinis bankas yra pa
sipuošęs net 13 J. Rimšos paveikslų;
gi La Paz miesto rotušės iškilmių
salėje kabo didingas J. Rimšos kū
rinys, vaizduojąs istorinį to miesto
įkūrimą. Jo paveikslais papuošta ir
Bolivijos prezidento būstinė).
Apie šią parodą gal teks parašyti
vėliau ,kai bus gauti atsiliepimai
apie ją pačios Bolivijos spaudos.
1965 m., po sėkmingų parodų ei
lėje JAV-bių miestų, J. Rimša buvo
nuvykęs į Tahiti, kur metus laiko

Jonas R.imša

Jonas Rimša

studijuodamas tahitiečių gyvenimą,
paruošė didelį skaičių Škicų, iš ku
rių, grįžęs į JAV ir apsigyvenęs
Santa Monicos mieste, Kaliforni
joje, sukūrė visą seriją paveikslų iš
tahitiečių folkloro ir tos šalies land
šafto.

Šiuo metu, po pernykščios sun
kios operacijos, profesorius pamažu
taisosi, daug skaito, rašo, bet ma
žiau begali skirti laiko savo mėgia
majam darbui prie molberto. Pra
eitais metais prof. J. Rimšai sukako
70 metų amžiaus. Linkime jam
greit atgauti jėgas ir džiaugtis dar
daugeliu kūrybingų metų.
J. A,

KAIP SU BRAŽINSKAIS?

Dabar Bražinskai yra Yozgat,
Turkijoje, pabėgėlių stovykloje. Jie
buvę kviečiami į JAV konsulatą at
vykti dokumentus sutvarkyti, bet
dėl nežinomų priežasčių nenuvykę.
Todėl Vliko pirm, rugsėjo mėn. nu
vykęs pas juos į stovyklą ir išpildęs
reikiamus dokumentus. Dabar jie
turėtų gauti vizą atvykti į JAV.

Kūmutės

Motina ir kūdikis

PAGERBTAS DAILININKAS JONAS RIMŠA
Kaip praneša Bolivijos vyriausy
bės oficiozas “Presencia”, š. m. rugsėjo mėn. 30 d. laidojo, Šv. Pnnc’rkaus Ksavero Chuquisaka universi
teto, Sucri mieste, vadovybė 1974
m. rugsėjo mėn, 29 d. apdovanoda

Profesorius dail. J. Rimša

ma nusipelniusius mokslui ir menui
asmenis, suteikė garbės profesoriaus
titulą lietuviui dailininkui Jonui
R i m š a i už jo nuopelnus Boilvijai,
iškeliant jos tautinį meną.
Minėtas laikraštis rašo:
“Profesorius Jonas Rimša, kurio
įtaka Bolivijos tautinio meno vysty
muisi buvo labai didelė ir kuris
buvo pirmas ir svarbiausias inicia
torius kėlęs reikalą steigti prie šio
universiteto meno fakultetą, yra
pilnai užsitarnavęs šio pagerbimo”.
Plrofesorius Rimša savo iniciaty
va ir savo lėšomis išugdė 20 pirmų
jų dailininkų Bolivijoje, kurie su
darė pagrindą to krašto meno vys
tymuisi ir taip pat galimybę ’ steigti
šio universiteto meno fakulteta.c
Bolivijos vyriausybė, įvertindaprof. J. Rimšos darbą, dar 1949 m.
apdovanojo jį aukštu Kondolro or
dinu ir suteikė jam Bolivijos garbės
piliečio titulą, gi minėtas universi
tetas praeitų metų rudenį kvietė ji
vadovauti steigiamajam meno fa
kultetui, bet dailininkas dėl pašli
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — ?
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Specialus Lituanistinės mokyklos
tėvų susirinkimas

Šv. Kazimiero par. šeštadieninės
lituanistinės mokyklos mokinių spe
cialus tėvų susirinkimas įvyko spa
lio 5 d.
Atrodo, kad susirinkimas šauktas
išsprendimui problemos, kas turi tei
sę kviesti ir atleisti mokytojus: ar
mokyklos vedėjas ar tėvų. komite
tas. Mat, mokyklos vedėjas pakvie
tė literatūrai dėstyti prityrusią mo
kytoją, o atleido jaunesnę mokytoją.
Čia ir susikryžiavo interesai šių me
tų komiteto: B. Kliorienės, Viskan
tienės, Kulikausko, Navicko ir Ruzgio su mokyklos vedėjo VI. Pažiū
ros.
Susirinkime dalyvavo apie 50 tė
vų. Susirinkimui pravesti buvo pa
kviesti pirm. dr. F. Palubinskas ir
sekt. J. Raulinaitis. Apie ginčą re
feravo B. Kliorienė ir V. Pažiūra.
Senasis tėvų komitetas atsistatydino.
Prieš renkant naują, buvo spren
džiama, ar LA liet, lituanistinė mo
kykla turėtų vadovautis JAV Liet.
Bendruomenės nustatytomis taisyk
lėmis. Buvo nubalsuota, kad pa
grindu turėtų laikomasi šios taisyk
lės. Buvo išsiaiškinta, kad mokyk
los direktorius nėra renkamas tėvų
komiteto, bet kviečiamas parapijos
klebono, pasitarus su mokytojais.
Į naująjį Tėvų komitetą buvo iš
rinkti: V. Čekanauskas, V. Gedgau
dienė, R. Nelsas, dr. F. Palubins
kas ir J. Raulinaitis.

L. K. S. 45 kuopos programa

Spalio 6 d., tuoj po pamaldų, Šv.
Kazimiero par. salėj įvyko L. K.
S-mo 42 kuopos pietūs ir progra
ma. Pirm. A. Ražutis programą
pradėjo ir pakvietė sus-mo sekr. Li
ną Kojelį pravesti programą. Pro
grama buvo įvairi. Budriūno piano
klasės mokiniai: Daiva Jasiualitytė,
Vida, Rita ir Daiva Čekanauskaitės
paskambino pianinu. Deklamavo
Ingutė Nelsaitė “Miško mokykla” ir
Renata Nelsaitė paskaitė “Vilkas ir
ėriukas”. Milda Tomkutė solo pa
grojo akordeonu. A. Pažiūrienės ir
Budriūno paruošta mergaičių grupė
— Vida, Rita ir Daiva Čekanaus
kaitės, Bitutė ir Dalytė Trotmanaitės, Renata ir Ingutė Nelsaitės ir
Milda Tomkutė — padainavo “Gra
ži tėvynė mano”, “Motulė mane
barė” ilr “Šiandien mūsų šventė”
(žodžiai Vytės Nemunėlio, muzika
B. Budriūno). Jų grupei akompona, vo Daiva Jasiulaitytė, kuri yra vie
na iš aukščiausiai pažengusių B.
Budriūno piano mokinių.
Po meninės dalies buvo bendri
užkandžiai, skaniai paruošti s-mo
moterų. Daug gyvumo sukėlė M.
Kiškienės suorganizuota ir pravesta
loterija.

VEIKLOS

Dažniau tokie susiėjimai pagy
vintų kuopos veiklą ir labiau išpo
puliarintų susivienijimo idėją — pa
sinaudoti lietuvišku gyvybės draudi
mu. (K.)
Ateitininkų rudens subuvimas

Rugsėjo 29 d. tuoj po pamaldų
Šv. Kazimiero parapijos salėj jau
nučiai, jauniai, moksleiviai, studen
tai ir sendraugiai ateitininkai turėjo
bendrus užkandžius su programa.
Oficialią dalį pravedė Julius Rauli
naitis ir A. Polikaitis. Programos
dalį pravedė Dalilė Polikaitienė,
talkininkaujama sūnaus Rimo su
akordeonu ir dukros Vidos, vedu
sios jaunųjų dainavimą. Jaunimas
pasirodė su dainomis, išmoktomis
vasaros stovykloje. Linas Kojelis
papasakojo savo įspūdžius iš Atei
tininkų stovyklos Dainavoje ir iš ki
tų stovyklų.
Dabar Ateitininkai planuoja žie
mos stovyklą Thousand Oaks, Calif,
tuoj prieš Naujus Metus. Taip pat
manoma netrukus atgaivinti studen
tų ateitininkų kuopą. Sėkmės! Atei
tininkų veikla, ačiū jauniems va
dams, gyvėja.
Mūsų šokėjai Bush-Gardens
programoje
Rugsėjo 29 d. LB Jaunimo an
samblis, vadovaujamas O. Razutienės, šoko Bush-Gardens programoj,
Van Nuys, Calif. Lietuviai šoko
tuoj po Sinclair programos, tad
buvo labai daug publikos, ir mūsų
šokėjai susilaukė daug aplodismen
tų. “Lithuanians, Lithuanians” ne
vienas žiūrovų kartojo. Tuo būdu
mūsų šokėjai labai patarnauja lietu
vių vardo populiarinimui tarp ki
tataučių.

Nauja Liet. Bendr. Centro valdyba

— Rugsėjo 24 d. direktorių po
sėdyje buvo pasiskirstyta pareigo
mis: pirm. — dr. J. Žmuidzinas,
vicepirm. — P. Aras ir B. Stanči
kas, sekr. — A. Raulinaitis, ižd. —
A. Skirius, nariai — K. Plrišmantas
ir A. Sajus.
Direktoriai nutarė ieškoti naujos
nuosavybės ir kviesti visus Kalifor
nijos lietuvius įsigyti naujų akcijų,
kurios ketinama išleisti.

Ar domiesi gyvenimu Los Angelėse
ir visoje Kalifornijoje bei Amerikos
Vakaruose?
Užsisakyk metams Los Angeles
mieste leidžiamą laikršti
“Amerikos Lietuviai Vakaruose”.
Prenumerata metams $3.00
Adr.: 4366 Sunset Blvd., Los An
geles, Calif. 90029
Susipažinti siunčiame nemokamai,
©c©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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Pagerbtas žurnalistas Murray Seeger
Los Angeles Times spec, kores
pondentas Sovietų Rusijoje — Mur
ray Seeger, atlikęs dviejų metų pa
skyrimą, grįžo į JAV-bes. Jis kelia
vo per taip vadinamas tarybines
respublikas ir aprašė pavergtųjų
nuotaikas. Keletą kartų jis teisin
gai aprašė įvykius Kaune, Vilniuje,
Rygoje ir Taline. Jis dabar gali drą
siai pasakyti, ką jis tenai matė ir
girdėjo, nes daugiau nevyks į So
vietų Rusiją.
Lietuviai už jo palankius mums
straipsnius atžymėjo VIII A. Liet.
Kongrese š. m. rugsėjo 28 d. Po jo
kalbos buvo įteikta atžymėjimo len
telė.
Los Angelėse spalio 7 d. jam pri
ėmimą padarė “Americans for Con
gressional Action to Free the Baltic
States”, kuriame dalyvavo kviesti
niai estų, latvių ir lietuvių atstovai.

M. Seeger šiame bankete papasa
kojo savo įspūdžius ir atsakinėjo
į paklausimus. Jis buvo la
bai nuoširdus ir atviras. Gaila tik,
kad daugiau Los Angeles lietuvių
negalėjo susipažinti ir išklausyti jo
minčių, nes banketas darytas tik
specialiai parinktiems asmenims,
įėjimo bilietas buvo $10 asmeniui.
Jau trims ar keturiems šeimos na
riams būtų perbrangu dalyvauti.
Būtų buvę naudingiau, jei toks susi
tikimas būtų padarytas parapijos sa
lėje ar popiečio užkandžiai kurioje
nors valgykloje.

geles apylinkių valdybų bendras
Monica, Calif. Buvo priimta Lietu
vių Dienos apyskaita ir paplanuota
dėl kitų metų Lietuvių Dienos laiko
iir programos.

Taip pat posėdyje iškelta kultū
rinio gyvenimo pagyvinimo reikalas
— nutarta rengti kultūrinius pašne
kesius ir paprašyta rašytoja Alė
Rūta tam reikalui sudaryti komite
tą. Taip pat svarstyta pasiūlymas
gruodžio pradžioje surengti poeto
Bernardo Brazdžionio pagerbimo
banketą. Sudaryta net komisija. Ta
čiau teko patirti, kad Brazdžionis
nuo to griežtai atsisako. Kai kieno
argumentus, jog tai būtų neva “at
sisveikinimas”, Brazdžioniu šeimai
išsikeliant iš Los Angeles, jis atre
mia, jog iš Los Angeles bendruomemenės jis nepasitraukia, tik “pabė
ga” nuo miesto smogo, kaip ir ne
vienas kitas losangelietis,!turįs na
mus kalnuose savaitgaliams ar atos
togoms praleisti gryname ore.

Los Angeles atstovai Lietuvių VIII
kongrese

Dėl tolimo kelio Chicagon iš
Los Angeles nedaug tegalėjo nu
vykti į VIII A. L. Kongresą. Jame
dalyvavo V. Čekanauskas, L. A.
ALT pirm., Alena Devenienė, ALT
centro valdybos narė, atstovaujanti
santariečius, dr. M. Devenis ilr J.
Gedmintas, SLA 75 kuopos at-vas.

Vakarų Apygardos valdybos posėdis

Tiesa, banketo programą pravedė
mūsų kino artistė Rūta Lee-Kilmonytė.

Spalio 9 d. įvyko Vakarų Apy
gardos, Santa Monikos ir Los An

Kongreso įspūdžiai visų kuo pui
kiausi.

SENELIŲ PRIEGLAUDA — COGSWELL MANOR
Elderly men, women can live better, be happier at Cogswell Manor,
in El Monte. Excellent food and cake at low rate. Test try it 3 days free.
For further information please call: 448-1396.
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Š. m. lapkričio men. 9 d. 8 vai. vakaro Los Angeles D. L. K. Birutės Dr-ja
rengia (rudens didžiulį

GINTARO BALIŲ
Šv. Kazimiero parapijos salėje, labai gražiai papuoštoje.
Įdomią programą atliks mūsų iškilūs solistai:
BIRUTĖ IR RIMTAUTAS DABŠIAI, kuriems akomponuos gabioji
pianistė RAIMONDA APEIKYTĖ.
Šokiams gros geras Latvala orkestras.
Ponios kviečiamos dalyvauti lietuvių tautiniais drabužiais, o dėvint
kitus dlrabužus, prašoma pasipuošti įvairiais gintaro papuošalais. Gražiau
siems lietuvių tautiniams drabužiams bei įdomiausiems gintaro papuoša
lams bus duodamos Birutiečių Dr-jos dovanos; atrinks ir dovanas įteiks
tam (reikalui birutiečių sudaryta komisija.
Baliaus vakarienė, kaip visuomet, bus parengta skoningai ir skaniai.
Bilietų kainos: $8.00 — suaugusiems; $5.00 — svečiams veteranams;
$3.00 — studentams.
Dėl stalų rezervacijų kreiptis pas:
E. Dovydaitienę — 666-2664
A. Dudienę
—
413-0192
A. Balsienę
— 664-6665
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DĖMESIO!

—Spalio 6 d. kun. A. Valiuškos
svetainėje įvyko pedagogo Pet
ro Maldeikio pagdrbimas, kur buvo
išstatytos jo parašytos knygos. Vė
liausia P. Maldeikio knyga yra prel.
M. Krupavičiaus biografija.
Po organizacijų ir asmeninių
sveikinimų, choras pagiedojo jo su
kurtą giesmę į Šv. Kazimierą.
P. Maldeikis spalio mėn. sukan
ka 70 metų amžiaus.
— Spalio 20 d. LB Phoenix apy
linkė rengia pikniką Sunnyslope,
No. Mountain Parke, ramada 8.
Visas pelnas bus skiriamas Simo
Kudirkos fondui.

— Liet. Respublikonų susirinki
mas įvyko rūgo. 20 d. Šliupų na
muose. Jame Danutė Janutienė pa
pasakojo apie Vilniaus un-tą ir Lie
tuvą. (Mes jos pasikalbėjimą skai
tėme kom. propagandos laikraštpalaikyje “Gimtasis kraštas”, kur ji
džiaugiasi lankytais kursais.).

Lietuviškos atvirutės
Gauta iš Clevelando spalvotų
lietuviškų atviručių, išleistų fotogra
fo V. Bacevičiaus.
Vienas atvirukas vaizduoja Ne
paliaujamos Pagalbos Šv. Mergelės
bažnyčią su skulptoriaus R. Mozoliausko paminklu ir Lietuvos bei
Amerikos vėliavomis; kitas-Lietuvos
skautų sąjungos 55 metų sukakties
stovyklos iškilmes. Čia irgi gražiai
plevėsuoja mūsų trispalvės.
Atvirukai gaunami LAV admi
nistracijoje — 4364 Sunset Blvd.,

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

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
Bill Richardson,
kandidatas į JAV senatą

San Francisco, Calif.
— Lapkričio 23 d. S. F. Liet.
Bendr. apylinkė rengia rudens ba
lių San Mateo mieste. Valdyba pa
ėmė gražią saliukę ir gerą Hans
Zoller and Continentals orkestrą
Šeimininkės žada pagaminti lietu
viškų valgių.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS

ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204

SIMĄ KUDIRKĄ
IŠLEISIĄ
IŠVYKTI IŠ LIETUVOS
Kongresmanas Thomas E. Mor
gan iš Pensylvanijos spalio 6 d. pa
reiškęs AP žinių agentūrai, kad jis
sužinojęs iš valstybės departamento,
kad Simas Kudirka, žmona, du vai
kai ir Šulskienė būsią išleisti iš So
vietų sąjungos, tik jie turi gauti lei
dimą išvykti; Amerika sutinka juos
įsileisti.
T. E. Morgan yra Kongreso už
sienio reikalų komiteto pirmininkas.
Reikia tikėtis, kad sovietai nenorės
pyktis su Amerikos kongresu, nes
nuo jo priklauso visų prekybinių
transakcijų su sovietais patvirti
nimas, ir išleis S. Kudirkos šeimą.

•

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

FRANK'S TELEVISION AND RAUIO
Frank Keršis, savininkas.

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

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

ROQUE and MARK C0., INC.
REALTORS * INSURANCE * INCOME TAX * NOTARY PUBLIC
3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525

ĮDOMI meno kolekcionie
rių PARODA
Du tikslus turi laipkričio 17 d.
Phone 828-7525
Šv. Kazimiero par. salėj įvyksianti
ALBINAS MARKEVIČIUS
paroda: sutelkti vienam sekmadie
ir bendradarbiai
niui ir parodyti plačiajai visuome
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVICIUS
nei lietuvių moterų dailės darbus,
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKON
atsidūrusius mūsiškių namuose, ir
kviečiant tą visuomenę parodos ap
lankymu ir kad ir kukliausia laisva
PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
auka paremti kitų lietuvaičių darbą
Onik Abrahamian
—“Moters” žurnalo leidimą. Spren
siunčia siuntinius j Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų Įstaigoje.
džiant iš gausaus susidomėjimo ir
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.
parodyto pritarimo, parodoje gal
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir klitui
teks pamatyti net 17-20 dailininkių
kraštus. — Agentūra ruošia eksikursiiją j Lietuvą per Londoną ir Taliną.
darbus, nes pasirodo čia turime dar
159 8. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
bų iš viso pasaulio kraštų, — tapy
bos, skulptūros, keramikos, kilimų
!>©<XJGOO©OOOOCiGOQODODO©G©00©GOOO©GO©C©©0©CGOC4X*OQai
ir kitų formų. Rengėjos kviečia sa
CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
vininkes skubėti darbus užregistruo
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
ti ir gauti smulkesnių informacijų
šiais telefonais: 662-5777 (Jūratė
3004 Santa Monica Blvd., Suite A
B. Avižienienė) arba (805) 259-7020
SANTA MONICA, CALIFORNIA
(R. K. Vidžiūnienė).
Telefonas: (213) 828-7095
Bus ir staigmenų: P. Šlapelytė pa
skyrė, kaip įeinančio laimikį, keletą
savo gražių lietuviškų lėlių, kurios
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
atiteks laimingiems žiūrovams.
(LITHUANIAN CREDIT UNION)
Paroda bus atidara nuo 10 vai.
Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
ryto, bet oficialus atidarymas įvyks
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
tuoj po pamaldų.
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.
Laukiama pasiūlymų ir talkos.
R. K. V.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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“Kai Rekašius kalbėjo... buvo pa
siutusiai nejauku...”
Arba:
Kaip “šviesiečiri” pasikvietė ir su
dirbo prof. Vytą Dūką

ra nagrinėjai, o propagandą skaitei,
šaipeisi iš rašytojų, šaipeisi iš Leni
no raštų, neva tenai pajuokai išsta
tomų, tenai niekas iš Lenino nesišaipo... Šitaip, sakau, maždaug, nes
tik keletą Z. Rekašiaus žodžių čia
atpasakoju. Įsiterpęs prelegentas
bandė gintis, bet Rekašius vėl jam
užveždavo. Žodį gavo Algirdas Ti
tus Antanaitis. Tas jau mandagiau,
jau su “jūs”, bet irgi žiauriai pre
legentą suplakė. Tarp kitų argumen
tų, nepamenu, Rekašius at* Antanai
tis, ar gal ir abu, dr. Dūką puolė,
kad tas paskaitoje pabrėžė, jog visi
dabartiniai Lietuvos rašytojai savo
autobiografijose stengiasi save su
proletarinti, vis minėdami, jog tiek
ir tiek metų ganę karves. Esą, tai
netiesa, nes jie matę biografijas be
kalrvių. Tik Vytautas Vepštas prele
gentą užtarė, o dar kažkuris klausy
tojas paantrino, jog ir jis skaitęs
kai kurių biografijas, jog tikrai vi
sur radęs karvių ganymus. Čia, jau
gerokai raustelėjęs, pyktelėjęs ir
prelegentas patarė pasiskaityti bio
grafijas rusų kalba išleistoje apie
rašytojus knygoje, kuria jis naudo
jęsis, o Rekašiui atrėžė, kad, kai
pats rašysi, tai parašyk kitaip, o aš,
sako, septyniolika metų dėstau ame
rikiečių studentams, jie mano pa
skaitas mėgsta, labai entuziastiškai
priima...
Turiu prisipažinti, kad, kai Re
kašius kalbėjo, ir aš susigūžiau.
Buvo pasiutusiai nejauku. Grubo
kas buvo ir Antanaičio tonas. O
Liūtas Mockūnas dr. Vytautą Dū
ką pristatęs bei diskusijom vadova
vęs, stovėjo prieš publiką absoliu
čiai nesuinteresuotu veidu. Dingo
jasi man, kad santariečiai moka
deimantus iškasti, bet moka juos ir
palaidoti. Jeigu kartą nulinčiuotas
dr. Vytas Dukas ilr vėl į Tabor Far
mą grįžtų, tai sakyčiau, kad jis vi
siškai neturi ambicijos.
'•'lŠį skyrelį pradėjau žodžiu “Pa
skaitoje”, ne “Paskaita”, nes ne tiek
apie pačią paskaitą man rūpėjo pa
pasakoti, kiek apie tai, ką čia tik ką
skaitėte. O pati paskaita man labai
patiko ir išniekintam Leninui netu
riu nė vienos ašaros. Girdėjau ir
eilę kitų klausytojų džiaugiantis.”

Rugsėjo 5-8 dienomis Tabor Par
moję, Sodus, Mich., įvyko metinis
Santafros-Šviesos federacijos suva
žiavimas. Jau patyriau anksčiau,
kad didelė dalis “šviesininkų” yra
Lenino, Markso ir dabartinės Lie
tuvos okupantų garbintojai. Jie vi
suose Amerikos miestuose ėmėsi
iniciatyvos organizuoti Daunorai.
Kaukaitei koncertus ir priėmimo
baliukus.
Šiais metais S-Š savo suvažiaviman pasikvietė su paskaita itr mano
gerai pažįstamą, buvusį Prekybos
Instituto studentą Vytautą Dulinską, dabar prof. Vytą Dūką. Gražų
paskaitos aprašymą patiekė Alfon
sas Nakas “Draugo” puslapiuose.
Pacituosiu tik tai, kas liečia prof.
Dūką ir jo paskaitą:
“Paskaitoje anie Sluckio, Bubnio ir
Avyžiaus romanus
Santaricčiai moka deimantus iš
kasti. Kas kada iki šiol buvo girdė
jęs apie profesorių slavistą Vytą
Dūką, prieš beveik dvi dekadas Michigano universitete įgijusi filosofi
jos daktaratą, 17 metų rusų kalbą
(berods, jtr kitas svalų kalbas) bei
sovietinę literatūrą dėstantį San
Diego (valstvbiniame?) universitete.
Tikriausia tik labai tetas. Veltui jo
ieškosi ir LE 3 6-me-papildymų to
me. O santaricčiai surado, pakvietė
į Tabor Farmą, parsigabeno. Šešta
dienio, rugsėjo 7-sios.,- ryte, buvo
lemta jam pasireikšti. ,
Atėjo jis ant ramentų, nes am
putuota kairė koja. Linksmų, gyvų
akių. Požiliais, išretėjusiais plaų7
kais. Su ūsais ir žandenom, pagal
laiko mada.<■
Pradėdamas klausytojus įspėjo,
jog su lietuviais dabar mažai bend
raująs, tad ir kalba gal būsianti ne
tokia sklandi, ghl'kai kur pritruk
sią žodžių. Sklandumo užteko 'visūlr,
kur savo tekstą skaitė. Žodžių trū
kumo irgi beveik nejautėme. Savo
tekstą skaitė labai sparčiai, bet kai
NAUJA KNYGA
cituodavo aptariamus rašytojus, tai,
Netrukus iš spaudos išeis And
nuostabu, skaitė aiškiai, interpre
tuodamas, įsijausdamas. Kai nuo riaus Norimo romanas “Miršta tik
teksto atitrūkęs baigdavo intarpas, žmonės”. Tai jau ketvirtoji auto
tai vis pradėdavo“ “a-a-a, nesvarbu!”, riaus knyga JAV-se. Prieš tai buvo
”a-a-a, tiek to!” “a-a-a, palikim, ne išleista jo novelės “Naujas veidas”,
svarbu!”, o kartą šūktelėjo net “tiek apysaka “Man silpna” ir premijuota
to, šiukšlė!” Daugiausia laiko, anie jaunimui apysaka “Be namų”. Be
40 minučių, skyrė Mykolo Sluckio to, “Draugo” atkarpose praėjo ro
romanams. Kitas 40 minučių maž manas “Rytai — Vakarai”. Roma
daug lygiai padalino tarp Vytauto ną leidžia L. K. V. S-gos Ramovės
Bubnio ir Jono Avyžiaus. Be jokios Los Angeles skyrius,, o spausdina
pertraukos, kaip matome, kalbėjo “Vilties” leidyklos spaustuvė Klevelande. Knygai viršelį sukūrė dail.
kuone dvi akademines valandas.
Diskusijos? Atsistojo dr. Zeno M. Žymantienė-Biržiškaitė.
nas Rekašius ir antruoju asmeniu
Nepriklausomybės kovų laikais
maždaug šitaip atpylė: ne literatū- vienos šeimos istorija tęsiasi ligi
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Iš “Lietuvių Dienų” žurnalo pikniko:
I. — Laimėjimų traukimas: iš kairės — D. Barauskaitė, sekr., B. Mackiala, pirm.; traukė sesutės Čekanauskaitės; dešinėje — čekanauskienė.
II. — Pikniko dalyviai, įsigiję lietuviškus pietus. Dešinėje — pietų šeimi
ninkai: A. šatnerienė ir jos sūnus.

III. — Leidėjas A. Skirius prie vieno iš piknikautojų stale su svečiais iš
arčiau ir iš tolo: Iš dešinės — B. Morkis, Tamošaičiai, viešnia iš Lenkii^j
ir J. Ramonis.
Foto L. Briedžio

bolševikų okupacijos metų vedamų
partizaninių kovų. Romanas išplės
tas iš premijuotos novelės “Alytis”.
Veiksmas vyksta Kaune, Dzūkijoje
ir Marijampolėje.
Prenumeratomis ir aukomis su
rinkti pasiryžę reikiamą sumą, Los
Angeles ramovėnai vis dar priima
prenumeratas. Kiekvienas $5 užsa
kymas artina spausdinimo pabaigą.
Mecenatų-rėmėjų sąrašas nuo lap

kričio 1 d. bus uždarytas, tačiau ir
toliau prenumeratos bus priimamos.
Čekius ar perlaidas siųsti Ramovės
sk. pirmininkui A- Mironui, 4422
Oakwood Avė., Los Angeles, Calif.
90004.
Aišku, Los Angeles ramovėnai
didžiuosis šiuo savo žygiu, o litera
tūros mėgėjams bus pateikta dar
viena knyga iš anų mūsų tautai
nelemtų laikų, (k.)
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Advokatai
CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas

,. 8500 Wilshire Boulevard
B e very 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 Ag?nt
3002 Santa Monica Eivl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

u«—MmM

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4365 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919
Res. prone TH 2-5344

Moteliai

CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
1916 Lincoln Ave.,
Venice, Cam. su^yi
Phone 821-252a

Fotografai
LEONO KANTO FOTO ofUMUn
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood blvu.,
Hollywood, Calif. 9UU28
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. U.S.
Member L. A. County Beniai S’ly *
o410 Wilshire Blvu.,
Los Angeles, Calif. auu36
Tel. WE 9-1448

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

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

Phone 828-4613 by n"'poir ,ment

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

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

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

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

ROLANDAS

Gydytojai
'

1

■■Il

■ » »I

THE

ROUND

ROBIN

Restaurant

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

NAUJOS PREKYBOS

Automobilių taisymas

Alinės-užeigos

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

Baldai

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

BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.
1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Telef. 325-3145
’ -'r^ ■ f ■ ■' f
■

Valgyklos

Grožio salionai

.....................

—

———

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.

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD
Pathologist
c/o West Coast Pathology Asso.
" 450 Sutter Street,-’Suite 925
San Francisco, CA 94168
Telef. (415) 668-6227
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 3-8116

MOTEL RŪTA & DATE SHOP

Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-083 Highway 99,

Indio, Calif. 92201

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

ALBINAS MARKEVI6IU6
Real Estate Broker
ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0K0

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS
3002 Santa Mcxaica Boulevard
Santa Monliica, Calif. 90404
Office
Residence
828-7525
393-1381

—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-PlumbingRepairs— 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
piradėjo 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

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI

Sekmadieniais nuo 4 vai. p,p, iki 4:30.

Real Estate Brokers

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.

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

Res. TH 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.

TV, Radio Sale & Repair
5,239 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

................................... ullllliiilldllilllillllul.liiill.illlllllllilll^

LIAUDIES DIRBINIAI
LAV administracijoj galima gau
ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų,
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių, lėlių, papuoštų liet,
tautiniais rūbais 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 šeštadienj; norėdami užsitikrinti,
po darbo paskambinkite telefonu
664-2919.
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LIETUVIŲ parengimų
KAI E NDORIUS
SPALIO MEN. —

K9 d. — Santa Monikos Lietuvi:]
Klubo metinis balius, M i amaiviešbutyje, Santa Monica.
20 d. — Šv. Kazimiero parapijos
bazaras.
26 d.— Radijo valandėles koncer.ta.s-balius šv. Kazimiero parapijos
salėj.
LAPKRIČIO MĖN. —

9 d. — Birutiečiu. balius šv. Kazi
miero par. salėj.
16 d. — Neo-Dituania korp. šventė
Tautiniuose Namuose.

17 d. — Mangirdo Motiekaičio piano
rečitalis Women’s Bay klubo sa
lėj, Santa Monica, Calif.
23 d. — Lietuvių Fondo vakaras šv.
Kazimiero par. salėj.

TRUMPAI
— J. Ruokis rugsėjo 14 d. at

šventė savo 60 m. gimdatienį. Jo
dukros buvo paruošusios šaunias
vaišes. Tarp svečių dalyvavo ir inž.
G.J. Lazauskas, "Technikos žodžio”
redaktorius iš Chicagos, kuriam ir
gi tuo metu sukako 60 metų.
Abiems sukaktuvininkams linki
me ilgiausių metų!
— Kazys Pažemėnas, pianinų de

rintojas ir technikas, grįžo iš Bulrlingame, Calif., kur pas sūnų Regi
mantą gyveno keletą metų. Jo nau
jas adresas yra: 1348 Waterloo St.,
Los Angeles, Calif. 90026 Telefo
nas 484-1218.
— Danutė Tuminaitė ir Alvydas
Tuminas šią vasarą atostogas pra

leido Lietuvoj. Jų pusbrolis nuve
žė juos i Griškabūdį, į Simo Kudir
kos namus, kur nusifotografavo
su Kudirkos mamyte Šulskiene ir
Kudirkos vaikais. Simas Kudirka
tada dar nebuvo paleistas.
— Romas ir Danutė Grajauskai,

Windson, Conn, (netoli Hartfordo),
planuoja už poros mėnesių persi
kelti į Los Angeles. Čia jau užpir
ko rezidenciją. R. Grajauskas yra
kontraktorius, o Danutė — buhal
terė.
— Inž. J. Venckus savo įmonės
išsiųstas i Tolimus Rytus, kur Taivane darbuojasi prie vandentiekio
planavimų.

Naujakuriai
— Pulk Įeit. Algimantas Kuprėnas, buvęs USAF Akademijos pro
fesorius prie Denverio, persikėlė gy
venti į Los Angeles apylinkę. Jis
čia užima aukštas valdžios pareigas
aviacijos kariuomenės tarnyboje.

— Dr. Janina Luinys iš Denver,
Colo., atsikėlė gyventi į Rancho
Palos Veirdes, Calif.
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A. t A. EM. BUDVILAITIS
rią 1
----- , «ixxui veiunume’.
Rugsėjo
29
d.
mirė
Emilijus
Bud— Antanas ir Zuzana Giedrai
Pažiūrėti yra ko, tik treikia nebėgti
vilaitis,
sulaukęs
62
m.
amžiaus.
čiai iš Hartfordo, Conn, persikėlė
galvatrūkčiais nuo vieno paviljono
E.
Budvilaitį
daugelis
prisimena
gyventi į Los Angeles, kur sūnus
prie kito.
kaip
patriotą
lietuvį,
kuris
aukomis
Ronaldas su marčia Danute Gied
Vakarop pradėjo atšalti oras, rei
rėmė
lietuviškus
reikalus;
būdamas
raičiai yra dantų gydytojai.
kėjo šiltų drabužių, bet jaunimas
evangelikas,
jis
dažnai
lankydavo
Sveikiname naujakurius.
“skraidė”, neturėjome laiko sušalt.
Šv.Kazimiero par. bažnyčią ir jai
Išaušo glražus sekmadienio rytas.
taip pat aukojo.
Kai kurie kėlėmės anksčiau, ėjome
ATOSTOGOS
N. Lietuvoje E. B. tarnavo kaip į bažnyčią. Šaltis gnaibė nosis, bet
— Prof. Jonas ir Marija Kuprio- prez. A. Smetonos “Body Gualrd”. oro tyrumas teikė malonumo. Lai
niai atostogas praleido lankydami Pasitraukęs iš Lietuvos, gyveno Vo
kas greitai bėgo, oras ėjo šiltyn. Ir
žymesnes vietoves šiaurės Kalifor kietijoje, iš kur atvyko į Kanadą vėl buvo tokia graži diena, kaip va
nijoje.
ir dirbo miškuose. Kanadoje su kar.
Kuprionį, kaip miškininką, labai sipažinęs su darbščia lietuvaite J.
Šiandieną pasirodysim antrą kar
domino milžiniški sekvojų medžiai, Kupitiene, ją vedė ir kartu turėjo tą. Jau laikas, o kai kurie jaurestorana bei motelius netoli Toron nuoliai-ės, vakar prisilakstę, miega,
tik, gaila, jų jau mažėja...
to. Vėliau J. Budvilaitienė su savo saldžiu miegu, net prikelti negali
— A. Raulinaitis savo atostogas sesute S. Butkiene pasikvietė savo
ma. Na, bet įspėjus, jog laikas lipti
išnaudojo kelionėms po tolimus motiną iš Lietuvos. Po kiek laiko į sceną, sukruto ir net nevalgę į pa
kraštus — aplankė Europą ir šiau J. Budvilaičiai persikėlė į Kalifor sirodymą atskubėjo. Tokios išvykos
rės Afriką.
niją, pas giminaičius Stellą ir An ir pasirodymai duoda progos pažin
taną Batkus. Netrukus Burbanke ti jaunimo pareigingumą, tvarkingu
įsigijo didelę įvairių gėrimų krautu mą ilr drausmingumą. Iš mūsų gru
KRIKŠTAI
vę, kurią pardavę nusipirko gražioje pės ne visi tomis dorybėmis pasižy
•— Dalios ir Povilo Jasiukonio vietoje, apie 80 mylių nuo Los An
mėjo. Kai kurie, ypač jaunesnieji,
duktė Danutė gimė 1974 m. rug geles prabangius namus ir tikėjosi
dar turi priaugti. Bet, manau, šio to
pjūčio 30 d. Hollywood Presbyte- pailsėti. Deja, sunkiai susirgo Julija
pasimokė ir dabar.
irian ligoninėje. Motina ir duktė Budvilaitienė, kurią reikėjo pagul
Sekmadienio pasirodymas buvo
sveikos. Duktė gimė 7 svarų 11 un dyt į specialią ligoninę Glendelėje.
taip pat sėkmingas. Publikos taip
cijų.
Į čia atsikėlė pardavęs namus ir E. pat buvo labai daug. Jaunimas šo
Budvilaitis, kad būtų arčiau prie ko dar drąsiau, dar geniau. Po to
— Inos ir Albino Sekų sūnus sergančios žmonos.
pasirodymo taip pat buvome apsup
rugsėjo 29 d. Šv. Kazimieiro bažny
E. Budvilaitis palaidotas' Fclrest ti fotografų ir kt.
čioje pakrikštytas Vaido Jono var Lawn kapuose spalio 2 d.LaidotuParodai baigti apžiūrėti nebeliko
dais. Krikšto tėvais buvo M. Reto vėms ir maldoms vadovavo ev. kun.
daug laiko, reikėjo vykti į viešbutį,
kas ir Dalia Aušrotaitė-LeRoy.
M. Preikšaitis. Laidotuvėmis rūpi pasiruošti kelionei atgal į Los An
Jonas ir Irena Janušauskai ta nosi velionio žmonos sesuo Stella
proga iškėlė balių savo rezidencijoj. su vyru Antanu Batkum; taip pat geles. Dvi dienos prabėgo kaip sap
nas. Atlikome pareigą savo tautai,
daug pagelbėjo E. B. sesuo Marija garsindami Lietuvos vardą, ir sava
SERGA
Pužauskienė Jr vyras Vaclovas. Iš jam ansambliui, nupelnydami gar
Kanados į laidotuves buvo atvykęs bę. Ačiū jaunimui ir jų tėveliams!
— Juozas Pažėra buvo susirgęs Budvilaitienės sūnus Fredas Kupitis.
Grįždami dalijomės įspūdžiais,
ir atsigulęs į ligoninę. Dabar gydo
Tegul Aukščiausias suteikia mi- linksmi ir patenkinti, kad viskas
si namuose. Linkime greit pasveikti. rusajam lengvą šio mielo krašto gerai pasisekė. Tik gaila buvo tų,
žemelę, (vm)
kurie negalėjo šioje išvykoje daly
— Juozą Stankų spalio 2 d. bu
vauti. Nėra abejonės, kad tokios iš
vo ištikęs širdies smūgis. Rado krau
vykos cementuoja jaunimo gretas,
jo krešulį plaučiuose. Stankus da
teikia džiaugsmo it pasididžiavimo.
bar gydomas Kaiser ligoninėje, Hol
VERTINGOS DOVANOS
Svarbiausia, kad tokių progų Los
lywoode. Jį slaugo dukra, slaugė
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, Angeles jaunimui nėra daug, nes į
Regina Pavasarienė ir žmona Ma
gimtadienių ar kitomis progomis— visus pasaulio kampus tolimi keliai.
rija.
tai lietuviški tautiniai audiniai:
Kas manė, kad jaunimas pavargs
Linkime Juozui greitai pasveikti. kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
— klydo. Gal būt, svarbesnė prie
galvėlės, rankšluosčiai ir staltiesės.
žastis nevykti buvo studentams —
— Elenai Liseckienei spalio 2 d.
klasių praleidimas. Tikėkim, kad se
Gražu dovanų duoti yra
padaryta sunki vidukių operacija,
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos kantį kartą išvyka pasitaikys geibes
kuri pasisekė gerai. Ji dabar gydo
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos. niu laiku.
ma Good Samaritan ligoninėje.
Didelis dovanų pasirinkimas yra
Kas toliau? — Jaunimo Ansamb
Linkime kuo greičiau pasveikti.
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je: lis pakviestas žada dalyvauti Al
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
pine Village “Oktoberfest” šventėje
— Danutei Mitkienei padaryta
Calif. 90029
Tel. 664-2910 spalio 20 d. 5 vai. vak. Po to jau
nelengva vidurių operacija, kuri ge
,planuosim tlradicinio vakaro (“bly
rai pavyko ir ligonė jau taisosi na
nų baliaus”) programą ir 19-tos Jau
muose. Linkim greitai pasveikti.
nimo šventės programą, kuri įvyks
SIMO KUDIRKOS FONDAS
1975 metų birželio mėn. 8 d.
zsoscecoooooooeoococeeoce
Šokių repeticijos, kaip visada,
Simo Kudirkos Fondą Los An
REIKALINGA MOTERIS
vyksta sekmadieniais 5 vai. p. p., gi
(slaugė), kuri galėtų įprižiūrėti 4 gelėse atstovauja Antanas Adomė jaunių ir vaikų grupių — šeštadie
•mokyklinio amžiaus vaikus (lietu nas, 1815 Wilshire Blvd., Santa Mo
niais.
vių šeimoje).
nica, Calif. 90403. — Aukas galite
Kaip matote, mūsų jaunimas ne
Montebello, Calif., apie 15 min. pasiųsti paštu arba įteikti asme
užmigo “ant laurų”.
važiavimo nuo L. A. miesto centro.
niškai.
Ona Razutienė, ,
Dėl informacijų skambinti tele
LB Jaunimo Ansamblio vadovė *
fonu 731-5209 arba 655-3599.

