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AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS ČIKAGOJE

Pirmoji diena
Rugsėjo pabaigoje į Čikagą su

važiavo 415 atstovų ir delegatų iš 
įvairių Amerikos vietovių i aštun
tąjį Amerikos Lietuvių Kongresą, 
sušauktą Amerikos Lietuvių Tary
bos, žvelgti i atliktus darbus ir to
liau pasižadėti ryžtingai tęsti Lietu
vos laisvinimo darbą su šūkiu: VI
SI KAIP VIENAS, VISI KAIP 
BROLIAI, BENDRU ŽINGSNIU 
EIKIME LIETUVOS LAISVĖS 
kELIU VADOVAUJAMI AME
RIKOS LIETUVIŲ TARYBOS.

Šiam kongresui pasiruošimai bu
vo pradėti beveik prieš metus lai
ko, užtai tarp gautų sveikinimų ir 
sutikimų įeiti į garbės komitetą ma
tėsi visa eilė ametrikiečių veikėjų 
pavardžių nuo gubernatorių, sena
torių ir atstovų rūmų narių iki 
miestų pareigūnų. Taip pat ir lie
tuviai, kaip štai mūsų diplomati
niai atstovai JAV-se, aukštoji dva- 
siškija ir didžiųjų organizacijų pir
mininkai įsijungė į kongreso garbės 
narių sąrašą. Toks didžiulis pritari
mas tik dar daugiau sustiprino ren
gėjų entuziazmą darbui ir pasitikė
jimą vispusišku kongreso pasiseki
mu.

Alto pirm. dr. K. Bobelis sveikina Los Angeles atstovą V. Čekanauską, vertindamas tos koloni- 
■ -jos lietuvių veiklą.

Kongresą sveikina
Iškilmingas kongreso atidarymas 

buvo pradėtas Amerikos ir Lietuvos 
himnais ir sveikinimais Čikagos Al
tos sk. pirm. J. Bieliūno ir Altos 
prm. dr. Kazio Bobelio. Invokaci- 
ją sukalbėjo prel. J. Baltusevičius. 
Po to ėjo visa eilė sveikinimų žo
džiu ir raštu. Tarp sveikinusių žo
džiu, štai keletas išsireiškimų: J. E. 
vysk. V. Brizgys: ...nenutraukite 
darbo, jeigu ir JAV pasektų Aus
tralijos ir Naujosios Zelandijos pa
vyzdžiu; J. E. vysk. A. Deksnys: 
...nebūkite užmigdyti, nes ko dau
giau kalbate ir darote, tuo mūsų 
laisvei yra lengviau; Gen. kons. J. 
Daužvardienė, kalbėdama Lietuvių 
Diplomatinės Tarnybos vardu: ... 
kai kam ir kai kur Lietuvos prie
spauda yra neskaudi; dr. K. Valiū
nas, Vliko pirmininkas: ...turime 
visas sąlygas veikti, tad veikime. 
Reikia mums dar didesnės tautinės 
drausmės. Būkime kieti kaip titna
gas; Dr. Ilgvars Spilners, Ameri
kos Latvių Sąjungos pirm.: ... tvir
tas nusistatymas, noras ir tikėjimas, 
kaip Kudirkos ir Kalantos žygiuo
se; artimesnis bendradarbiavimas 
mūsų politinėje veikloje ir per 
Bendrą Baltų Komitetą ir Baltų 

Pasaulinę Sąjungą Europos Saugu
mo konferencijoje ir ryšiuose su 
JAV kongresu išgarsino mūsų rei
kalus visame pasaulyje; Ilmar 
Pleer, Amerikos Estų Tautinės Są
jungos pirm.: ... Dievas davė teisę 
būti laisviems; tai pasieksime glau
džiu bendradarbiavimu; prof. za. 

Jurgutis, tik spėjęs atvykti į JAV, 
kalbėjo: ...pakurstymui opozic jos 
laužui kovoje, didelis įnašas duoda
mas užsienio lietuvių organizac jų 
veiklai, kuri palaiko jaunimo dva
sią. Kryptis teisinga, — norėtume 
dar stiprinti jos veiklą.

Tai tik keletas pavyzdžių, o kur 
kiti pasisakymai, remia ir pritaria 
Altos veiklai. Visa tai rodo, kad 
Altą nėra persena dirbti jai nuo 
1940 metų užsidėtą Lietuvos lais
vinimo darbą.Ir jeigu tos organiza 
cijos eilėse matosi daugiau žilų 
plaukų, tai dar nereiškia, jog ji yra 
pasmerkta mikčiai kaip kas yra ne
kartą sau garsiai pagalvojęs ir ki
tiems tą mintį bandęs įpiršti. Mū
sų garsusis poetas Maironis savo 
laiku rašė kad “žilo plauko sveikas 
protas, nuo pagundų apšalrvotas!” 
Gi “pagundų” šiomis dienomis yra 
daug, tik, deja, nevisi noirime jas 
atpažinti, o ir atpažinę perdažnai 
po kilimu arba patamsintu peruku 
sušluojame.

Sudarius prezidiumą ir mandatų 
bei rezoliucijų komisijas, dr. K. 
Bobelis pateikė Altos 5 metų veik
los pranešimą, kuris buvo impre- 
syvus atliktų darbų skaičiumi ir jų 
rezultatais. Užtai vėliau iš vienoje 
priimtų rezoliucijų dr. K. Bobeliui 
buvo išreikšta didžiausia padėka už 
sėkmingą vadovavimą ir pasiauko- 
jimąAltos ir Lietuvos labui. Po pra
nešimo sekę klausimai daugiau su
kosi apie Kudirkos ir Bražinskų 
šeimų atvykimą į JAV. Bražinskų 
reikalu atsakymus suteikė Vliko 
pirm. dr. K. Valiūnas,gi Kudirkos 
byla plačiai buvo aprašyta mūsų 
spaudoje ir bent tuo metu nieko 

daugiau nebuvo žinoma.
Popietinė sesija buvo paskirta 3 

paskaitoms: 1. dr. Br. Kaslo “Žmo
gaus teisės Sovietų Sąjungoje”; dr. 
R. Freelanderio “Lietuvos apsi
sprendimo laisvė tarptautinės teisės 
požiūriu”; ir inž. A. Rudžio “Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbų ap
žvalga”.

Daugiau sustosime prie pirmųjų 
dviejų paskaitų, nes jos sukėlė dau
giau dėmesio ir diskusijų.
Žmogaus teisė, laisvės principai ir 
jų rėmimas

Prof.B. Kasias pradžioje savo 
paskaitos prisipažino, kad tema yra 
labai nedėkinga, nes mums yra ge
rai žinoma, kokios žmogaus laisvės 
egzistuoja Sovietų Sąjungoje, Bet, 
norint kalbėti į temą, jis bandysiąs 
į tų “teisių” kitimą ir galimumą 
joms ateityje plačiau pasireikšti. 
Prof. Kaslo aiškinimu, dabar mes 
matome tik pereinamąją fazę. Bend
ra kryptis yra liberalėjimas. Skalės 
apibrėžimas būtų labai platus ir ap
imtų stalinizmą kaip apatinę ribą, 
ir visišką laisvę — viršutinę ribą, 
kuri, deja, niekuomet nebus sovie
tinės santvarkos priimta. Lietuvio 
buities palengvinimas reikalauja jo 
išsilaikymo kaip žmogaus. Tautinis 
išlikimas netoleruoja jokio ruso bet 
kokioje formoje. Kitaip visos prie
monės būtų priimtinos, kas nuneig
tų mūsų darbų reikalingumą. Bend
radarbiavimo su Lietuva ignoruoti 
negalima, tačiau bendradarbiavimo 
formos nesiūlo, nes tai nėra šios 
paskaitos užsimojimas. Gi politi
niai ir teisiniai būdai būtų galima 
diskutuoti taip: Kokia tvarka pa
keitė Versalio sprendimus, kurie 
sukūrė naujas valstybes, kaip Lie
tuvą, Latviją, Estiją, Suomiją ir 
kt. Faktas, kad neturime progos 
atstovauti lietuvių tautai, palieka 
mums tik vieną kelią: kova Lietu
voje likusios ir mūsų išeivijoje atsi- 
dūrusios tautos dalies. Vien dėlto, 
kad esame kitų kraštų piliečiai, 
mūsų darbai yra žiūrimi kaip pri
vačių organizacijų siekiai bandyme 
pagelbėti mūsų tautai gynime žmo
gaus teisių Lietuvoje. Čia kyla ki
tas klausimas: Ar turime tarptauti
nės peticijos teisę? Atsakymas — 
ne, nes ją turi tik valstybė! Tačiau 
individas vis daugiau pradeda ryš
kėti ir yra pakelyje pripažinimo 
tarptautinėje plotmėje. Preceden
tai jau yra praktikuojami Jungtinė
se Tautose. Mes turime įvairių or
ganizacijų, deja, jos nėra vyriau
sybiniai organai. Mums reikalinga 
dokumentacija, medžiaga, smulkiai 
išdėstant! žmogaus teisių paneigimą 
Lietuvoje,kas palengvintų mūsų 
pastangoms tarptautiniame foru
me. Žmogaus teisių Lietuvoje klau
simas yra bendras mūsų Lietuvos 
laisvės kovų pagrindas.

Antroji paskaita dr. R. Freelan
derio, De Paul universiteto tarptau
tinės teisės profesoriaus (jis yra taip 
pat istorikas ir tarptautinės teisės 
advokatas) buvo įdomi tuo, kad at-
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PERBRANGIOS KNYGOS VAIKAMS

Bendruomenės Švietimo Taryba, remiama Lietuvių Fondo ir Bendruo
menės aukomis, išleidžia mokykloms vadovėlių ir šiaip knygelių. Jų visų 
kainos aiškiai perbrangios, nes kai kurios knygos siekia 10 dolerių. O 
parama juk tam ir duodama, kad vadovėliai būtų galima pardavinėti vi
siems prieinama kaina.

Ką tik išėjo du ne vadovėliai, bet labai reikalingi vaikams “žodynai”— 
jų kainos 5 ir 6 doleriai. Tokiomis kainomis vaikų tėvai varomi i bankros 
tą, kai reikia vieniems mokslo metams vienam vaikui nupirkti net už 
50 dolerių knygų. O jei šeimoje du, trys ar keturi veikai eina į lituanistinę 
mokyklą? Kiek tada susidaro išlaidų vien knygoms ir rašomajai medžia
gai! Ar tuo neatgjrasiname tėvus nuo leidimo į lietuviškas mokyklas?

Jeigu Fondas išleidimą finansuoja, vadovėlis, ar pasiskaitymų knygelė 
turėtų kaštuoti ne daugiau, kaip du ar trys doleriai. Neatrodo, kad Švieti
mo Tarybai rūpėtų vaikų švietimas, bet komercinis pasipelnymas. Atrodo, 
kad Š. T. ilr nenori kad jų leidžiamos knygos plačiau paplistų — jie kny
gų platintojams teduoda 15 procentą komiso, tuo tarpu, kai visos kitos 
lietuvių leidyklos duoda 25% (o amerikiečių net 35%).

Per “Lietuvių Dienų” leidyklą viso pasaulio lietuviai užsako knygų pla
tinimui. Už savo leidinius LD duoda 25% komiso su teise neparduotas 
knygas grąžinti, o už kitų leidyklų knygas duoda 15% komiso, irgi su 
ta pačia teise — neparduotus egz. grąžinti. Taigi, iš tų 10% “pelno” pla
tintojas apmoka siuntimo pašto išlaidas ir apdraudą (ne tik Amerikoje, 
bet Anglijoje ir Australijoje!), o kur dar įpakavimo medžiaga ir laikas, o 
kartais ir grąžinimo išlaidos...

Švietimo Taryba neduoda net tų 10% tafrpininkui — vadinasi, arba 
nori, kad platindamas jų knygas dar savo pridėtum, arba — kad visai 
neplatintum. Kas jiem! Tegu knygos guli sandeliuose, juk Fondas ar 
Benduruomenė už jų išleidimą vistiek apmokėjo.

NEUŽSIDARYKIME SAVO KIAUTE

Organizuojant didesnius parengimus, kaip L. Bendruomenės Dieną, 
ALT-os Vasario 16 d. minėjimą, Birželio įvykių minėjimus, vis tekdavo 
susidurti su grupe lietuvių, kurie pasipriešindavo prieš pakvietimą ame
rikiečių kalbėtojų. Jie šaukė: “Mums nereikia politikierių, mums nereikia 
balsų gaudytojų, mums nereikia tų, kurie tik pakalba ir išeina...”

Atsimenu, kai prieš aštuonis metus Lietuvių Dienoje, Culver City Ve
teranų salėje, buvo pakviestas kalbėti R. Reagan (vėliau išrinktas Kalif. 
gubernatorium), vidury jo kalbos keletas mūsų socialistų atsistojo ir de
monstratyviai išėjo iš salės. Mums buvo nesmagu; o paskaitininkas to 
neužmiršo. Girdėjome nusiskundimų, kai kvietėme sen. Knowlandą, 
kongr. J. Rousellot, kongr. Anderson ir k.

Pyktis imdavo, kai tie patys rėksniai, užkliuvus jų giminėms Vokietijoj, 
Australijoj ar Pietų Amerikoj konsulatuose, kreipdavos į mus padėti, pa
prašyti kongresmanų pagalbos.

Kai Vasario 16 minėjimų proga kasmet šimtai kongresmanų, sena
torių savo pareiškimus atspausdina Kongreso Rekorduose, tie patys rėks
niai sako: “Kas mums iš to naudos, jie daro tik dėl savo naudos.” Deja, 
mums tie jų pareiškimai labai svarbūs, nes Lietuvos okupantai mato, kad 
mes turime draugų Amerikos valdžioje. Tie “politikieriai”, kongresmanai 
dažnai gali ilr mums pasitarnauti. Štai pavyzdys su Simo Kudirkos šeimos 
įvykiu. Ar neturime būti dėkingi “politikieriams” — Amerikos kongres- 
manams, kad šiomis dienomis visa jo šeima atvyko į JAV-bes!

Nebūkime perdaug savo kiaute užsidarę, bendraukime su žiniomais 
Amerikos veikėjais, su “politikieriais”, dalyvaukime amerikiečių pafrtįjose, 
parenkime ir su mums bendradarbiaujančius politikoje asmenis. Kai 
reikės, ir jie mums padės.

SIMO KUDIRKOS ŠEIMA JAU AMERIKOJE

1974 m. lapkričio 5 d. Simo Ku
dirkos visa šeima atvyko į Amelri- 
ką. Pasisvečiavęs New Yorko apy
linkėje keletą dienų, lapkr. vidury, 
lydimas VLIKo pirm. dr. K. Va
liūno, Kudirkos šeima atvyko į 
Chicagą. Kudirkos šeimą sudaro: 
jo motina Marija Šulskienė, žmona 
Genovaitė, sūnus Evaldas ir duklra 
Lolita.

Visi Amerikos lietuviai gali 
džiaugtis vieningoms pastangomis 
spaudžiant savo kongresmanus ir 
senatorius šiuo reikalu ir telegra
momis bei laiškais prezidentui bei 
Valstybės sekretoriui (State Dept.).

Šią savaitę gavome Illinois sena- 
tolriaus Charles H. Percy pareiški
mą spaudai, parašytą lapkr. 5 d.

Sen. Charles Percy pasidžiaugė 
Kudirkos atvykimu, pavadindamas 
tai “laisvės laimėjimu”. Senatorius 
buvo tas, kuris pravedė Senato re
zoliuciją Nir. 66, reikalaujančią, 
kad Kudirka būtų išleistas iš sovie
tų koncentracijos stovyklos. “Visi 
amerikiečiai, kartu su lietuviais, 
sveikina Simą Kudirką ir jo šeimą. 
Jų atvykimas yra liudijimas pa
stangų, kokias padarė tūkstančiai 
lietuviškos kilmės amerikiečių ir 
stipri palrama Kongreso narių.”

Sen. Percy dar paminėjo ir Vals
tybės departamento energingą veik
lą, kuris to reikalo nenukišo į šalį. 
Ypatingai iškėlė tris Valst. depar
tamento aukštus pareigūnus, kurie 
pasišventė Kudirkos reikalui ir lai
mėjo. Juos išvardijo: John A. Ar
mitage, valst. sekretoriaus asistento 
pavaduotojas Europos reikalams, 
William J. Dyess, Amerikos-Sovie- 
tų Sąjungos reikalų tarnybos virši
ninkas; ir Richard E. Combs, spe
cialus valdininkas Kudirkos reika
lui

Kas apmokėjo Kudirkos kelionę?

“Draugo” nr. 249 rašoma, kad 
už S. Kudirkos kelionę apmokėjo 
JAV Bendruomenės pirm. J. Gaila. 
Sekančią dieną, Nr. 250, taip pat 
pirmame puslapyje, rašoma: “Bilie
tai jiems nupirkti. Gražina Paegle 
Kudirkos motinai Šulskienei apmo
kėjo kelionę dar kovo mėn., o ki
tiems pasiųsti per “International 
Travel Agency Brooklyne “Vytis”.

Gi lapkr. 7 d. ALTos biuleteny
je rašo: “Valstybės departamento 
Europos skyriaus direktoriaus p. 
Armitage nurodymu, Amerikos 
Lietuvių Taryba yra čekiu Nr. 6112 
sumokėjusi $2484 dol. S. Kudir
kos, jo motinos, žmonos ir vaikų 
lėktuvo kelionei iš Maskvos į Chi
cagą. Lėktuvo bilietai buvo per
siųsti JAV Ambasadai Maskvoje, 
kuri įteikė Kudirkos šeimai kelio
nei. Valstybės departamento parei
gūnams dar kreipiantis į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, lapkr. 1 d. tele
grama, ALTa dar pasiuntė 500 dol. 
susidarančioms specialioms išlai
doms.”

Atrodo, kad už Kudirkų kelionę 
buvo permokėta, ir vienas iš tų tri
jų mokėtojų turėtų gauti “refund”.
C3®®3Q©®0G®O®O®O®O0Q®Oai

Nebrangiai
IŠNUOMOJAMAS NAMAS 

lietuviams
netoli parapijos, lietuvių apgyven
tame rajone; 4 kambariai, virtuvė 
su valgomuoju; rūsys; aptvertas 
kiemas.

Teirautis LAV leidykloje arba 
telefonu 661-7454.
a a a a a JUf-i <» J

Išnuomojamas kambarys 
su virtuvės pasinaudojimu, pigia 
kaina, Eagle Rock apylinkėje.

Teirautis telef. 254-2082.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

6934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Cahl. 900o9 
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen. 
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama niuolaida.

e-r
GLOBE PARCEL SERVICE

Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, 

tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p. 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėką*
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Amerikos lietuvių kongresas 
Čikagoje

Atkelta iš 1 p si.

skleidė teisinius sunkumus su ku
riais mes susiduriame, keldami Lie
tuvos laisvinimo klausimą, bet ku
rie mažai yra žinomi mūsų plačia
jai visuomenei dėl jų pesimistiško 
nuteikimo. Teritoriniai laimėjimai, 
— kalbėjo dr. Freelander, — isto
rikų yra žiūrimi kaip tokie, bet tei
sės žinovai, žiūrėdami iš teisinės 
pusės, juose mato skirtingus aiš
kinimus. Aneksija, kaip pav. Lie
tuvos atveju, yra priskiriama prie 
karinio laimėjimo. Viešų Įstatymų 
principas, jog nėra nusikaltimo be 
Įstatymo, nedraudžia anihiliuoti ki
tą laisvą kraštą, kaip pavz. laiky
mas teritorijos tam tikrą laiką Įtei
sina opresijos aktą. Pažiūrėkime, 
kad ik į Jungtinių Tautų carter;, 
kur pirmo skyriaus antroje pastrai
poje aiškiai išdėstytas žmogaus ap
sisprendimo principas tarptautinės 
draugystės klestėjimu. Jis sako, kad 
kūrimas ekonominių ir politinių 
principų yra žmogaus teisė. Savo 

įi apsisprendimo teisė — žmogaus
J teisė, visų bendrai naudojama. Pre-

,■ zidentas Wilsonas savo kalboje
“Taikos principai” pareiškė, kad 
su atgimimu naujų tautų koloninės 
tautos netapo laisvos nuo savo at
sakomybės tų tautų atžvilgiu. Ta
čiau savito apsisprendimo teise su
darė klaidingą nuomonę, jog nesu
gebėjo pabrėžti arba išryškinti po
litinio to apsisprendimo aspekto. 
Ir štai Jungtinių Tautų universalinė 
deklaracija nemini apsisprendimo 
laisvės, tuo sukeldamos ne tik kad 
teisinius keblumus, bet taip pat ir 
revoliucines nuotaikas tarp Trečio
jo Pasaulio žmonių. Kai kurie ban
dymai (Biafra) buvo sutikti su d- 
dele opozicija. Apsisprendimo teisė 
nepripažįsta politinio ir karinio 
spaudimo prieš Centro Europos 
kraštus, kurie teoretiškai turi savo 
valdžias, ir tokiu būdu ši apsispren
dimo teisė nėra jiems pritaikoma. 
Matome tad. kad įstatymai nėra v'- 
siškai teisingi, ir kad įstatymai ir 
Teisingumas nėra vienas ir tas pats 
dalykas. Kas daryti? Amerikos pa
syvumas mums nenaudingas, bet 
vieninga akcija (Etiopija ar Rode- 
zija) yra ne tik kad politinė, bet 
ir diplomatinė negalimybė. Tad k:>< 
toliau? Savo apsisprendimo teisė 
yra XX-to šimtmečio idėja, kuri 
yra taikoma tik koloninių kraštų 
žmonėms. Tačiau, jeigu Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacijai būtų su
teiktas viešas pripažinimas, tada r 
Baltijos kraštų atstovams turėtų bū
ti duotas toks pat politinis statusas. 
Bet kas tai pradėtų? Kuri valstybė? 
Ar kaltinamasis leisis būti traukia
mas į teismą? Ar iš viso bent pa
tariamoji nuomonė būtų jam pri
imtina? Tad štai, kokia yra padė
tis, kur principai, nesvarbu, kokie 
gražūs jie būtų nėra dar nusisty- 
mas jų remti.

Inž A. Rudžio ALTos darbų ap
žvalga buvo visų mielai sutiktas te
mos pakeitimas, nereikalavęs kon
troversinių diskusijų. Altos reika
lingumu ir jos atliktais darbais ga
li didžiuotis ne tik Altos darbuoto
jai, bet ir visa lietuvių išeivija.
Politikų žodžiai ir meno vakaras

Vakare iškilmingos vakarienės 
metu visi kongreso dalyviai turėjo 
progos išgirsti ir keletą “politinių” 
kalbų - sveikinimų iš amerikiečių 
svečių tarpo: kalbėjo — atstovų 
rūmų nariai R. Hanrahan, Edw. 
Derwinski; Cook apskrities Board 
of Commissioners pirm. G. W. 
Dunne; neseniai grįžęs iš Maskvos 
Los Angeles Times dienraščio ko
respondentas Murray Seeger, kuris 
buvo ypatingai atžymėtas už jo 
straipsnius iš Maskvos apie padėtį 
okupuotoje Lietuvoje, ir pagrindinę 
kalbą pasakė Nebraskos sen. R. 
Hruska.

Meninę dalį atliko solistai Aud
ronė Simonaitytė ir Algirdas Bra
zis, akomponuojant muz. Aldonai 
Brazis. Vakaro programos vadove 
buvo Hollywoodo žvaigždė ir lietu
vių pasididžiavimas — Rūta Lee 
Kilmonytė. Perpildyta salė buvo 
sužavėta ne tik jos grožiu, bet ypa
tingai jos dailiu lietuvišku žodžiu 
ir išreikšta meile Lietuvai.

Antroji kongreso diena
Pamaldos, jaunimo paskaita

Antroji kongreso diena prasidėjo 
įspūdingomis pamaldomis Šv. Pet
ro bažnyčioje, kur pamokslą lietu
vių ir anglų kalbomis pasakė prel. 
J. Balkonas.

Popietinė sesija buvo pradėta Jū
ratės Jasaitytės paskaita “Jaunosios 
kartos lietuvių vaidmuo Lietuvos 
laisvinime”. Prelegentė paaiškinus, 
kas yra ta jaunoji karta — 20-40 
metų amžiaus asmenys, — nusi
skundė, jog veiksnių struktūra ir ak
cija neleidžia jaunimui dalyvauti 
politinėje veikloje. [ savo klausimą, 
kodėl jaunimas nestoja į laisvinimo 
veiksnių organizacijas, atsakė, kad 
nežino, kas jos yra ir ką jos veikia! 
Vyresnioji karta buvo pakaltinta 
nemokėjimu tų organizacijų prista
tyti jaunimui, kas jos yra ir pana
šiai. Jei spauda neperduoda infor
macijų, kaip jaunimas žinos, kas 
yra daroma! Kur dingo karta, su
kūrusi “Lituanus”? Jaunieji profe
sionalai gyvena dviejuose skirtin
guose pasauliuose ir iš jų maža ką 
galima tikėtis, nes profesija yra 
pirma. Veiklaus jaunimo yra mažai 
ilr perdaug iš jo reikalaujama. Jau
nimo garbinimas yra perdėtas ir 
nereikalingas. Lietuvių Bendruo
menėje jaunimui dalyvauti yra 
lengviau; ji yra patrauklesnė ir su- 
ptrantamesnė. Demonstracijų ruo
šimas visuomet yra patikimas jau
nimui. Jaunimą pasiekti gali tik 
jaunimas! Baigdama savo paskaitą, 
prelegentė kreipėsi į Altą, kad ji 
1) pasirūpintų stipendijomis poli

tinių mokslų studijoms, 2) suorga
nizuotų konferenciją su jaunimu 
per Padėkos savaitgalį, kur Altą 
būtų tik patariamasis veiksnnys, ir 
3)suorganizuotų politinių studijų 
savaitę sekančią vasarą.

Toks pluoštas minčių, patiektas 
pilnutei auditorijai, sukėlė ir daug 
klausimų jaunajai paskaitininkei. 
Vieni gyrė, plojo, kiti — gal trupu
tį ir pavanojo. Aplamai susidarė 
išvada, jog mūsų jaunimas dar 
smarkiai blaškosi, pats savęs ne
rasdamas, o vykesnieji jiems kaip 
reikiant nepadeda. Visi bandome 
lietuviškai kalbėti, bet ne visi lietu
viškai suprantame. Ir jeigu kartais 
buvo kiek nors ir kartėlio pajusta 
įvairiuose pasisakymuose, tai tik ne 
su intencija jaunimą atstumti, bet 
pačių daromas klaidas atidengti. 
Klystame visi, ir tai yra žmogiška, 
bet prisipažinti silpnybėmis nedrįs
tame. Atrodo, kad tik gerumu visos 
kliūtys nugalimos.

Išvados
Po šios paskaitos kun. dr. J. 

Prunskis trumpai peržvelgė kon
greso darbus ir padarė atitinkamas 
išvadas. Jau vien registruotų daly
vių skaičius (638) liudija kongreso 
ir Altos darbų susidomėjimu.

Perskaičius ir priėmus visą eilę 
rezoliucijų, uždaromąją kongreso 
kalbą pasakė Altos garbės pirmi
ninkas L. Šimutis. Reikia tikėti, 
jog ši kalba bus atspausta ištisai, 
nes tuos žodžius turėtų išgyventi 
kiekvieno laisvo lietuvio širdis. 
Tinkamesnio asmens kongreso už
darymui tikrai nebuvo galima rasti.

Padėka rengėjams už milžinišką 
ir gerai atliktą darbą!

Los Angeles lietuviams kongre
se atstovavo Altos valdybos nariai: 
pirm. inž. V. Čekanauskas ir vicep. 
A. Devenienė. Be jų, atstovais kon
grese dalyvavo dr. M. Devenis ir 
J. Gedmintas. Abu Los Angeles 
Akos valdybos nariai buvo pakvies
ti į Rezoliucijų komisiją, o inž. V. 
Čekanauskas buvo pakviestas į 
prezidiumą atstovauti visiems Akos 
skyriams.

Dieną prieš kongresą metiniame 
Akos skyrių suvažiavime inž. V. 
Čekanauskas padarė pranešimą 
apie Los Angeles skyriaus veiklą ir 
įteikė $3000 auką. Tai Los Ange
les ir apylinkių lietuvių auka Lie
tuvos laisvinimo darbams vykdyti.

V. Čekanauskas 
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FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

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

Zenith Color T.V. 4 Radio— Stereo, HI-FI.
rardavimas didėlėmis nuolaidomis lietuviams.

Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — ?

šaunus Santa Monikos Lietuvių 
Klubo balius ir jo svečiai

Santa Monikos L. Klubo balius 
spalių 19 d. praėjo su dideliu pa
sisekimu. Atsilankė per du šimtus 
svečių.

Meninei daliai vadovavo V. Pin
kas. Programą atliko sol. S. Pautie- 
nienė, padainuodama keletą gražių, 
meilei skirtų dainų. Solistė susilau
kė daug ir ilgų plojimų.

Šokiams grojo žinomas LaTry 
Larson orkestras.. Nuotaika buvo 
linksma. Baliuje dalyvavo mūsų 
gen. konsulas dr. J. J. Bielskis su 
ponia, operos solistė V. Jonuškaitė 
Zaunienė. Klub opirm. A. Marke
vičius pasveikino susirinkusius ir 
pristatė svečius iš toliau: tai buvo 
Alto pirm. dr. K. Bobelis su ponia, 
dr.P. Vileišis, inž. K. Devenis su 
ponia, dr. A. Devenis su sūnum, 
— tai mūsų žinomų visuomenės 
veikėjų dr. Mykolo ir Alenos De- 
venių vaikai, anūkas ir kiti gimi
nės, atvykę pagerbti tėvų ir senelių 
jų auksinio 50 metų, vedybų jubi
liejaus proga.

Nepiraleido progos į balių atsi
lankyti ir 27 distrikto kongresma- 
nas Alphonso Bell, turėdamas min
ty artėjančius rinkimus. Jį pristatė 
svečiams pirm. A. Markevičius ir 
jaunųjų respublikonų atstovas L. 
Kojelis kaip lietuviams draugišką 
kongresmaną, prisidėjusį prie Simo 
Kudirkos išvadavimo iš Sovietų.

Loterijoje svečiai turėjo progos 
laimėti po bonką šampano (tam 
tikslui visą dėžę buvo užfundijęs 
klubo pirm. A. Markevičius).

Dabar S. Monikos A. L. Klubas 
jau pradėjo ruoštis N. Metų suti
kimo baliui, kuris įvyks gruodžio 
31 d. Woman’s Club salėj. Atski
ri pakvietimai nebus siuntinėjami.

Klubas tikisi, kad ir šis parengi
mas susilauks daugelio svečių, (eg)

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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“Naktis” Los Angelėj
“Naktis”, — J. Gliaudos 3-jų 

veiksmų drama, prašyta specialiai 
Dramos Sambūrio išvykai į Chica- 
gos III Teatro Festivalį.

Šiam pastatymui dekoracijas pie
šė jaunas dailininkas Linas Kojelis. 
(Pradžioje buvo sutikęs Stepas Ma- 
kairevičius, bet dėl pablogėjusios 
sveikatos negalėjo savo pažado iš
pildyti). Lino Kojelio asmeny Sam
būris tikisi turėti gabų dekorato
rių, nes jam netrūksta polėkio ir 
veržlumo vietoj “į pensiją” pasi
traukusio Algio Žaliūno, kuris 15 
metų talkininkavo Diramos Sambū
riui. Jam už puikiai sukurtas deko
racijas Sambūris visada liks dėkin
gas. I-me Teatro festivalyje už A. 
Kairio veikalui “Šviesa, kuri užsi
degė” buvo apdovanotas “lietuviš
ku Oskaru”.

“Nakties” repeticijos vyksta visu 
smarkumu. Chicagoje drama bus 
suvaidinta gruodžio 1 d. Los Ange
les pakartota 1975 m. sausio 11d. 
Thomas Starr King, Jr. mokyklos 
salėj, 4201 Fountain Ave. (kampas 
Bates ir Fountain).

Šioje dramoje vaidina: V. Ąžuo
laitis (buvo susirgęs apendicitu, bet 
po operacijos sveiksta itr, tikimės, 
premjerai suspės pasiruošti), D. Ba
rauskaitė, V. Jatulienė, S. Pautie- 
nienė, M. Prišmantas, R. Urbanie- 
nė, R. Žukas. Režisuoja D. Mac- 
kialiėrtė.

Po vaidinimo Los Angelėj Lietu
vos Dukterys ruošia visiems į spek
taklį atsilankiusiems itr vaidinto
jams vakarienę Šv. Kazimiero par. 
salėj.

Smulkesnių informacijų bus su
teikta vėliau. Sambūrio valdyba

Kariuomenės atkūrimo minėjimas
Lapkričio 24 d., sekmadienį, L. 

Karių Veteranų S-gos Ramovės 
LosAngeles skyrius, talkininkauja
mas Juozo Daumanto Šaulių kuo
pai ir D. L. K. Birutės draugijos 
Lbs Angeles sk. narėms, rengia 
56 metų sukakties nuo Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjimą.

Programoje numatyta: 10:15 vai. 
vėliavų pakėlimas Šv. Kazimiero 
par. mokyklos kime, dalyvaujant 
organizacijų vėliavoms; 10:30 vai. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje iškilmin
gos pamaldos, aukojamos žuvusių 
už Lietuvos laisvę atminimui, daly
vaujant organizacijų vėliavoms; 12 
vai. iškilminga akademija parapi
jos salėj; paskaitą skaitys dr. Vla
das Juodeika. Maninėje dalyje da
lyvaus sol. J. Čekanauskienė, jau
na pianistė Daiva Jasulaitytė, akt. 
O. Mironienė ir vyrų kvartetas, 
vad. muz. Br. Budriūno.

Įėjimas nemokamas. Po minėji
mo — kavutė su užkandžiais. Prieš 
minėjimą mokyklos kieme bus ren
kamos aukos lietuviams karo inva
lidams sušelpti. Visuomenė kviečia

ma gausiai aukoti ir atsilankyti į 
metinę karių šventę.

Šeštadieninės lietuvių mokyklos tė
vų komiteto nauja valdyba

Naujai išrinktas Tėvų komitetas 
pareigomis pasiskirstė taip: pirm. 
— R. Nelsas, sekr. — J. Raulinai- 
tis, ižd. — dlr. F. Palubinskas, vi- 
cepirm. — V.Gedgaudienė (spau
dos reikalams), vicepirm. — V. 
Čekanauskas.
Skautų Tarybos suvažiavimas

— Spalio mėn. 25-27 dienomis 
Toronte, Kanadoje, vyko Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos suvažia
vimas, kuriame buvo svarstomi 
skautų sąjungos nuostatų, įstatų pa
keitimas ir kiti skautų sąjungą lie
čiantys reikalai. Los Angeles skau
tams atstovavo tarybos narys s. Vy
tautas Vidugiris. Iš 33 tarybos na
rių suvažiavime dalyvavo 23.

Jūros skautų šventė
Lapkričio 3 d. Kalifornijos 

Yacht klubo patalpose, Marina del 
Rey miestuke, įvyko Jūrų skautų 
laivo pašventinimas. Iškilmingą vi
sų skautų sueigą pravedė sk. ra
jono vadas V. Vidugiris. Laivo 
šventinimą atliko kun. A. Olšaus
kas ir Elizabeth Burns.

Po iškilmių lauke buvo banketas 
klubo gražioje salėje. Banketą pra
vedė Jūrų skautų tėvų komiteto 
pirm. A. Tumas. Buvo įteiktos do
vanos laivo aukotojai — poniai 
Elizabeth Burns ir Yachtų klubo 
tarnautojui, kuris irgi žada savo 
laivą paaukoti mūsų skautams.

Manigirdo Motekaičio koncertas 
įvyks lapkr. 17 d. 2:30 p. p., sek
madienį, Santa Monica Women’s 
Club salėj,1210 4th St., Santa Mo
nica.

M. Motekaitis, vienas žymiausių 
jaunosios kartos pianistų, pirmą 
kaktą atvyksta iš Čikagos atlikti 
įdomų piano rečitalį. Nepraleiski- 
me progos išgirsti šį jauną talentą.

Bilietai: $3 suaugusiems ir $1.50 
studentams ir pensininkams.

Koncertą rengia Los Anyeles at
eitininkai.

Protestuokime dėl
Encyclopedia Britannica

Naujausia laida Encyclopedia 
Britannica apie Lietuvą žinias pa
tiekia pagal sovietų informacijas. 
Daugiau joje nėlra “Lietuva”, bet 
“Lietuvių Sovietų Socialistinė Res
publika”. Reikėtų pagąsdinti, kad 
tokios enciklopedijos nepirksime 
dėl lietuvių mokyklų ir dėl savo 
šeimų.

Laiškus adresuoti:
Warren E. Preece, Gen. Editor, 

arba Philip W. Goetz, Executive 
Editor, arba Donald E. Stewart, 
Managing Editor, šiuo adresu:

Encyclopedia Britannica, 425 N. 
lichigan Ave., Chicago, Ill. 60611

Spalio mėn. 27 d. L. Bendruo
menės Los Angeles apylinkės val
dyba turėjo savo posėdį, kuriame 
dalyvavo 5 valdybos nariai: O. 
Razutienė — pirm., T. Sereika — 
vicep., A. Šimkus — sekr, R. Nel
sas — ižd. ir R. Barauskaitė — 
narys švietimo reikalams. Į posėdį 
buvo pakviesti ir du jaunimo atsto
vai — R. Žukas ir Ilona Bužėnai- 
tė. Tarp kitų reikalų, buvo svars
toma (ir nutarta) jaunimą įtraukti 
į Bendruomenės veiklą. Šie du 
jaunuoliai pažadėjo įeiti į LB val
dybą nariais jaunimo reikalams. 
Gi apylinkės valdyba pažadėjo tal
ką ir globą jaunimo rengiamiems 
parengimams; šiuo atveju — globo
ti jaunimo tradicinį Kalėdų šokių 
vakarą.

Kaip žinote, L. Bendruomenės 
valdyba jau kuris laikas sukinėjasi 
parapijos kieme sekmadieniais ir 
šeštadieniais, prašinėdama solida
rumo mokesčio ir aukų. Nemaža 
dalis tautiečių jau susimokėjo, bet 
dar nevisi. O juk šie metai jau bai
giasi. Valdyba turi atsiskaityti su 
centru, su apygarda. Toks vilkini
mas yra stabdis. Todėl dar kartą 
kviečiu visus lietuvius, — visiesa- 
me lygūs L. Bendruomenės nariai, 
paskubėti sumokėti solidarumo mo
kestį, kuris nedidelis — 5 dol. šei
mai, 3 dol. vienam ir 1 dol. pen
sininkui.

Mokestį priima kiekvienas val
dybos narys. Galima pasiųsti ir 
paštu valdybos iždininkui — R. 
Nelsui, 3728 Hermosa PL Fuller
ton, Calif. 92635.

L. Bendruomenės paramos laukia 
visi:Lituanistinė mokykla, jaunimo 
organizacijos ir kiti, ii- ji, kiek ga
li, visus remia. Bet kaip ji galėtų 
remti, jei nebūtų iš ko, jei jos nie
kas neremtų?!

L. Bendruomenės darbams taip 
pat reikalingos lėšos, o jos kultū
riniai parengimai, kaip Lietuvių 
Diena, dažniausia pelno neduoda, 
nes susidaro daug išlaidų. Vienin
telis parengimas —Naujų Metų su
tikimas, paprastai, atneša pelno.

Šiais metais Naujų Metų sutiki
mo balius įvyksta gruodžio 31 d. 
Šv. Kazimiero pat", salėj. Gros ge
ras orkestras, puikios vaišės, gerų 
šeimininkių pagamintos; jaunimas 
išpuoš salę ir atliks trumpą, gražią 
programėlę: “Sudie, Senieji, sveiki, 
Naujieji Meteliai!”

Lauksime visų, visų! Savoj ben
druomenėj sulauksime tikrai lai
mingų 1975 metų.

Kviečiame iš anksto užsisakyti 

VIENI METAI BE a. a. JONO ŽUKO
Jau praslinko ilgi liūdesio ir skausmo pilni metai, kaip iškeliavo į am

žinybę mūsų brangus vyras ir tėvas. Mirties metinių proga už jo sielą 
bus atnašaujamos Šv. Mišios Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje gruodžio 
8 dieną 10 vai. 30 min.

Prašome draugus ir pažįstamus savo maldose prisiminti AfA Jono sielą.
LIŪDINTI ŠEIMA

stalus ir įsigyti bilietus, kurių kaina 
neaukšta, — tik 10 dol. suaugu
siems, 5 dol. moksleiviams.

Bilietus platina visi valdybos na
riai.

Tad iki malonaus pasimatymo 
Naujų Metų sutikimo baliuje! (OR)

Lietuviai tarp amerikiečių
— Solistė Janina Čekanauskienė 

atliko dalį meninės programos Wo
men’s International Club 25 metų 
sukaktuviniame parengime, Glen
dale,Calif. Ji padainavo tris lietuvių 
kompozitccių dainas: A. Kačanaus- 
ko “Pradalgiuos” ir B. Budriūno 
“Mano meilė” ir “Šauksmas”. A- 
komponavo komp. B. Budriūnas. 
Dainas trumpai apibūdino V. Če
kanauskas, kuris klubo narėms yra 
žinomas kaip paskaitininkas, kal
bėjęs dar šį pavasarį apie Lietuvos 
istoriją ir dabartinę jos padėtį.

Šis klubas yra padalinys “Ameri
can Association of University Wo
men”, kuriam priklauso ir keletas 
lietuvių moterų. Ypač aktyvi yra E. 
Vilimienė,kuri jau ne kartą yra su
ruošus! lietuvių meno parodas ir 
taip sudariusi sąlygas kitiems meni
ninkams bei kalbėtojams garsinti 
Lietuvos vardą ir kultūrą svetim
taučių tarpe.

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Gruodžio 7-8 dienomis Bostone 

įvyks Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto (VLIK) suvažiavi
mas. VLIKo darbus — Eltos biu
letenių leidimą, radijo programų į 
Lietuvą transliavimą finansuoja 
Lietuvių Tautos Fondas. (Lithua
nian National Fund, Inc.).

Tautos Fondas pinigus gauna iš 
aukų — per ALT-ą, Kanados Lie
tuvių Fondą, per Liet. Bendruome
nės apylinkes ir iš pavienių asmenų. 
Tautos Fondas nėra tas pats, kas 
Lietuvių Fondas. Lietuvių Fondas 
finansuoja vadovėlių ir knygų lei
dimą, kartais paremia Tautinių šo
kių grupių ekskursijas į kitas vals
tybes.

Tautos Fondas finansuoja tik 
Lietuvos laisvinimo reikalus.

Šiais metais Tautos Fondas išsi
rūpino iš valdžios “Tax exepmtion 
status”. Taigi, dabar už paaukotus 
pinigus galėsite nurašyti nuo paja
mų mokesčių.

Su šiuo LA V numeriu rasite ad
resuotą Tautos Fondo įgaliotinio 
Kalifornijoje vokelį ir visus prašo
me prisidėti pagal savo finansinį 
pajėgumą prie VLIKo darbų parė
mimo.
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Vietoje gėlių — aukos Baltui

Dar taip nesenai iš mūsų tarpo 
išsiskyrė amžinam gyvenimui inz. 
Balys Čiurlionis. Skausme liko my
lima žmona ir ateities viltis sūnus. 
Jis turėjo daugybę draugų ir pažįs
tamų, Kurie liūdesy palydėjo i gra
žias, tačiau vistiek šaltas kapines.

ilgesniam ir prasmingesnlam pri
siminimui, vietoj greit nuvystančių 
gėlių, daug kas aukojo Lietuvių 
Fondui, o kiti BALF'ui.

BALF’ui aukojo šie:
J. Z. Kungiai — $20.00.
Po $15.00 — J. J. Kauiina.c.ai, 

D. A. Polikaičiai, A. P. Švainaus- 
kai.

Po $10.00: R. Bureikienė, E. 
Kalvaitienė, A. A. Mitkeviciai, A. 
V. Pažiūrai, V. V. Zelemai.

$5.00: D. V. Jusioniai.
Mielai p. B. Čiurlionienei ir sū

nui Raimondui Balto vardu reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Valdyba

ROQUE and MARK C0.. INC.
KtnLiUKo * iiSjbKAiSvr. x ju\COiV1E iaa x NUiART PUBLiL 

3UU2 MvNlA MONICA BLVD.
bANIA MONICA, CA. tel. 828-7525

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS 

ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS 

ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY 
Onik Abrahamian

aiunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje. 
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuvą ir luitus 
Kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją j Lietuvą per Londoną ir Taliną.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
M30UG<XM3CW4a9QiGC>QiG0a<»CXKX«00QGaGC<XX»a00Q00QQUo.-«90Q<

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ) KREDITO SĄJUNGA 

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

Telefonas: (213) 828-7095

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.

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.

*****44*4**-4444***4*44**4+4*4*44*4**4*****4*4»¥^**

Redaktoriaus B. Kviklio vizitas
“Draugo” red. Br. Kviklys, pa

kviestas skautų, lapkr. 10 d. daly
vavo Los Angeles parengimuose. 
Meno parodoje Sv. Kazimiero salėj 
pasakė atidarymo kalbą. Vėliau da
lyvavo Liet. Žurnalistų Los Ange
les sk. susirinkime ir čia įdomiai 
pakalbėjo apie šių dienų lietuvių 
aktua, jas — atbėgėlius iš Lietu
vos pas mus, iš mūsų išbėgėlius į 
Lietuvą, apie sulietuvėjusius žydus, 
apie dvi bendruomenes Chicagoj, 
apie mūsų veiksnius, apie du žur
nalistų klubus Chicagoj. Iš jo kal
bos ir atsakymų į paklausimus, at
rodo, kad Chicagoj lietuviai yra 
labiausiai susiskaldę, ko mes nepa
stebime kitose lietuvių kolonijose.

Susirinkimą atidarė pirm. prof. 
J. Kuprionis. Salės savininkas ir 
žurnalistų sk. iždininkas K. Karuža 
visus pavaišino kavute ir pyragai
čiais.

Vakare red. B. Kviklys dalyvavo 
skautų akademikų ir filisterių šven
tėje.

Los Angeles menininkai, kurie atliko kompozitores Giedros Gudauskienės 
kūrinius Chicagoje š. m. spalių 20 d. — Iš kairės: sol. R. Dabšys, pianistė 
R . Apeikytė, komp. G. Gudauskienė, sol. B. Dabšienė.

G. Gudauskienė kompozicijų 
koncertas Čikagoje

įvyko spalio 20 d. Iš Los Angeles 
buvo nuvykę mūsų talentai: pianis
tė Raimonda Apeikytė, sol. Birutų 
ir Rimtautas Dabšiai. (Dainavo ir 
vietinė Čikagos solistė Janina Šal- 
nienė). Mūsų solistai ir kompozi
torė buvo priimti su ovacijomis. 
Spaudos atsiliepimai ir gi buvo ge- 
rausi. Muzikos kritikas VI. Jaku- 
bėnas parašė “Drauge” recenziją, 
kurios ištrauką čia perspausdiname:

“Koncertas praėjo įdomiai ir gy
vai. Jei ne visur buvo muzikos 
“rimtumo”, tai užtat niekur nebu
vo neskoningumo. Jautėsi kūrybos 
natūralumas ir nuoširdumas. Prie 
koncerto pasisekimo daug prisidė
jo ir geri atlikėjai. Sunku pasakyti, 
kaip pasirodytų Birutė Dabšienė ir 
Rimtautas Dabšys prieš stambius 
uždavinius, kaip pvz. pilnas reči
talis, ar didesnė operos rolė, bet 
šiame koncerte jie buvo tikrai geri. 
Abiejų balsai nedideli, bet gerai 
valdomi (lyrinis sopranas ir gan že
mas bosas); abu turi sceniškus ga
bumus, ypač šį kartą daug kur rei
kalingame operetiniame stiliuje.

Raimonda Apeikytė, darant 
sprendimus iš to, ką girdėjome, yra 
subrendusi pianistė, įgijusi gerą 
techniką, su puikiu užgavimo val
dymu, logišku frazavimu ir gera 
pedalizacija. Jos gabumų tikras 
maštabas išryškėtų, pateikus pilną 
rečitalį, apimantį įvairias epochas, 
smulkias ir stambias veikalų formas 
ir stilius. Mūsų koncertus rengian
tieji veiksniai turėtų tuo susidomė
ti ir jai tokį pasirodymą Chicagoje 
suruošti.

Koncertas sutraukė publikos pil
ną Jaunimo teatro salę. Žiūrovų tar
pe buvusi autorė ir programos atli
kėjai susilaukė ovacijų.”

Vaišės pas Gudauskus
Lapkr. 3 d. dr. J. Gudauskas su 

ponia padarė vaišes Čikagon vyku
sioms koncerto dalyviams atžymė
ti. Taip pat buvo pakviesti spau
dos žmonės, solistų šeimos ir drau
gai.

Puotos metu komp. G. Gudaus
kienė padėkojo visiems artistams ir 
ypač savo vyrui — daktarui Gu
dauskui, kuris finansiškai rėmė šį 
koncertą ir jame asmeniškai daly
vavo. Solistų vardu žodį tarė Rim
tautas Dabšys.

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
-**★★*★★*************★****★★*★★★*★*★*★★★★★*★♦★*★★♦•
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Dviejų žmonių skirtingi vaizdai ir įspūdžiai
Š. m. rugsėjo 26 d. “Naujienų” 

laikraštyje buvo atspausdinti Dan
guolės Kviklytės įspūdžiai apsilan
kius pavergtoje tėvynėje. Manau, 
kad kaip man, taip ir daugeliui, tie 
jos įspūdžiai suteikė pasitenkinimo 
ir pagarbos, kad dair yra jaunų 
žmonių, kurie' apsilankę mūsų pa-9 
vergtoje tėvynėje neviską mato 
tpro ružavus okupanto akinius. Y- 
patingai mano ir kitų dėmesį at
kreipė tas jės pareiškimas, kad 
“Lietuvoje aš tikrai pamačiau ir pa
jutau, kad lietuvių tauta sparčiai 
miršta išeivijoje ir Lietuvoje.” d as 
jos pareiškimas, manąu, daugeliui 
iš mūsų, kurie dar sielojamės ir rū
pinamės lietuviškumo Išlaikymu, su
darys daug rūpesčio ir širdgėlos. 
Mes iki šiol dar tikėjomės, kad 
nors ir mūsų tautiškumas pamažu 
pyksta išeivijoje, bet jis yra gyvas 
it gajus mūsų pavergtoje tėvynėje. 
Bet kaip matyti iš D. Kviklytės su
sidariusių įspūdžių, jeigu dar ilgai 
užsitęs rusų okupacija, tai taip pat 
ten eina nykimo keliu. Lietuvoje 
žmonės kiekvieną dieną yra pa
jungti prievartiniam nutautinimui ir 
rusifikacijai per mokyklas, įstaigas 
ir kasdienį gyvenimą. Bet liūdnesnis 
reiškinys vyksta mūsų išeivijos ei
lėse. Čia mūsų niekas neprievartau
ja ir mes laisvai galime puoselėti 
savo tautiškumą ir lietuviškumą. 
Nors iš mūsų jaunimo krašto mo
kyklos irgi pasiima savo nutauti
nimo duoklę, bet liūdniausia, kad 
daugelis savanoriškai patys pasiren
ka šį kelią, neva tai lietuviškumo 
ir tautiškumo išlaikymo vardu.

Dabar pažiūrėkime, ką rašo tė
vynėje leidžiamas laikraščiukas 
“Gimtasis kraštas”, skirtas užjūrio 
emigrantų-pabėgėlių smegenų plo
vimui.

Mano ypatingą dėmesį patraukė 
“G. k.” korespondento pasikalbėji
mas su iš San Francisco nuvykusią 
į pavergtą Lietuvą neva tai pasito
bulinti lietuvių kalbos Danute Ja- 
nutiene-Gustaite. Iš viso, daugu
mai pabėgėlių yra nesupranrama, 
kaip gali jaunuoliai, kuriuos tėvai, 
rizikuodami savo gyvybe, išnešė 
iš Lietuvos nuo atriedančios raudo
nosios bangos, nesuprasti, kur ir 
kokiam “lietuvių klibos pasitobuli
nimui” jie yra įleidžiami įvažuoti 
į Lietuvą. Pirmiausia, tie kursai yra 
rengiami, kad sukiršinus vieną dalį 
lietuvių prieš kitą, ir kad paruošus 
“džanitarų” kartą, kuri plautų sme
genis savo ir kitų, jaunesnės kartos, 
vaikų. Svarbiausi D. Janutienės- 
Gustaitės pasikalbėjimo punktai 
lietė išeivių bendradarbiavimą su 
pavergėjo pastatytais kvislingais. 
Pavyzdžui, sekantis klausimas: 
“Kuo jūs labiau domėjotės — eko
nominiu mūsų gyvenimu, žmonių 
buitiniu gyvenimu ar kultūra?”

Atsakymas: “Man atrodo, buiti
niu gyvenimu. Pasakysiu, kad žmo
nės neblogai gyvena” (M. pabrauk
ta). Čia toks atsakymas tikriausiai 

buvo pataikavimas okupantui. Mes 
visi gerai žinome, kaip “gerai” ten 
mūsų tėvai, bireliai ir seserys gyve
na. Ten gerai gyvena tik okupanto 
pastatyti prisiplakėliai ir komunis
tų partijos nariai, o liaudis tik ve
getuoja.

Kitas klausimas, liečiąs tuos va
dinamus “lietuvių kalbos kursus” 
Vilniaus universitete. Klausimas: 
“Dabar — apie lietuvių kalbos kur
sus. Esu girdėjęs Jūsų padėkos žo
džius universitetui. Kalbėdama kaip 
grupės seniūnė, išsakė ir savo po
žiūrį — ‘Kursai davė daug naudos, 
žymiai papildė jūsų visų žinias’. 
Na, bet pabūkite ar kelias minutes 
grupės seniūne. Ką siūlytumėte dėl 
kursų programos ateityje, kokių pa
geidavimų, ką patartumėte?”

Atsakymas: “Na, tie mūsų pa
geidavimai yra skirtingi. Aš asme
niškai norėčiau daugiau literatūros. 
Visa .savaitė, sakysim, galėtų būti 
paskirta vien .tik dabartinei lietuvių 
literatūrai.”

D. J.-G. pageidavo, kad būtų 
daugiau laiko skirta dabartinei 
(Mano pabraukta). Visi žinome, ko
kioje dvasioje ir pagal kokį kurpalį 
ta dabartinė literatūra yra sukirpta. 
Jeigu būtų galima taip rašyti, kaip 
mūsų literatūra norėtų, tai viskas 
būtų tvalrkoje. Bet dabar be “vyres
nio brolio” ir “didžiosios komunis
tų partijos” paliaupsinmo nė vena 
knyga neišvysta dienos šviesos. Tai 
kam mum tokia literatūra yra nau
dinga, tik mūsų tautos sielos žalo
jimui.

Kitas klausimas: “Kokia jūsų 
nuomonė apie susitikimus, kuriuos 
universitetas jum rengė, vis kitur, 
vis su kitais srities specialistais?”

Atsakymas: “Iš pirneipo tie po
kalbiai, popietės, susitikimai labai 
reikalingi: sakyčiau, tik viena, kad 
ne į naudą, kai jie būna perdaug 
akademiški ir kai apsiribojama sė
dėjimu aplink stalą ir klausimais— 
atsakymais.”

Kiek buvo išgirsta, kad tikrų lie
tuvių kalbos pamokų būdavo tik 
dvi valandos dienoje, o tie vadina
mieji popietiniai susitikimai “apie 
stalą” būdavo politiniai, smegenų 
plovimo diskusijos, su įvairiais, o- 
kupanto pastatytais, pareigūnais.

Kitas klausimas dėl ateityje kur
sų ruošimo.

D. J. atsakymas buvo sekantis: 
“Aš raginsiu, kiek galėdama. Aš 
pati atrinkčiau žmones, kurie man 
atrodo yra subrendę, kutrie iš čia 
galėtų išsivežti kuo daugiau nau
dos, nes čia yra labai brangus daly
kas.”

Čia D. J. visiškai prašovė pro 
“šikšnelę”. Ji net pati pasisiūlė per
imti “politrukų” pareigas ir nusta
tyti nolrinčių vykti tinkamumą. 
Kiek iki šiol buvo žinoma, kad 
kandidatų tinkamumo nustatymą 
atlikdavo iš Maskvos pasiuntiny
bės Washingtone atsiųsti NKVD a- 
gentai-politrukai. Taip pat jie buvo 

atvykę ir pas šių metų kandidatus 
— D. Janutienę-Gustaitę, Dalią 
Navickienę ir Kulikauskienę. Iš Ka
lifornijos buvo priimtos tik D. J. 
ir D. N., o p. Kulikauskienė buvo 
atmesta, nes jos tėvelis, p. Kviklys, 
yra okupantui “rakštis šone”, už 
savo taiklius straipsnius “Draugo” 
dienraštyje prieš jų mūsų tautai da
romą skriaudą.

Dar buvo ir kitas, sakyčiau, pats 
svarbiausias, klausimas iškeltas:

“Ne kartą teko girdėti nuomonę 
apie tuos išeivijos veikėjus, kurie 
aiškina, tokių dalykų nereikia, kad 
išeivių jaunimas neturi į “Tarybų 
Lietuvą” važiuoti. Jūsų kolegė, po
etė Vitalija Keblienė juokėsi: “Ne
reikia kreipti dėmesio į tokius aiš
kintojus, leiskime jiems ramiai iš
mirti...” (M. pabraukta).

D. J. atsakymas: “Ne, mes irgi 
nekreipiame dėmesio. Žmonės kei
čiasi. Dabar tų senųjų balsas, kurie 
priešinasi bendradarbiavimui, visiš
kai nėra svarbus. Aš sakyčiau, kad 
čia yra tik kartos ir amžiaus klau
simas. Tose organizacijose, ypač 
politinėse, kuriose daugumas seni
mo, požiūris į bendradarbiavimą su 
Tarybų Lietuva neigiamas. (Jau pa
sidarė nebe Lietuva, bet Tarybų 
Lietuva. — Mano pastaba.) Tačiau 
kur yra jaunimas, tai dabar mūsų 
tarpe labai didelis reikalas išsiaiš
kinti, ar mes esame lietuviai, ar ne.”

Čia jau p. D. Janutienė-Gustaitė 
nušnekėjo kaip tikra “Tarybų Lie
tuvos” auklėtinė. Geriau nebūtų nė 
vienas, iš pavergto Llietuvos atvy
kęs pareigūnas, nušnekėjęs. Ponia 
draugė Vitalija Keblienė laukia, 
kad greičiau visi senieji išmirtų, 
tai “mum, jauniesiem” jie daugiau 
netirukdytų. Labai įdomu, kad p. 
V. K. ir D. J., jau virš 40 metų 
persiritusius “jaunuolius” priskiria 
prie jaunųjų kartos (Vitalija Keb
lienė gimusi 1934 m., pagal Lietu
vių Enciklopediją) Šitos “ponios 
draugės” Labai apsirinka, kad vi
sas dabartinis jaunimas pritaria 
bendradarbiavimui. Kaip pradžioje 
rašinio minėjau, net tikri jaunuo
liai, kaip panelė D. Kviklytė, turi 
visiškai kitą nusistatymą ir galvose
ną, kas liečia bendradarbiavimą su 
mūsų tėvynės okupantu. Ji visiškai 
nelinki, kad greičiau išmirtų “se
niai”. Visų šitų “ponių draugių” 
linkėjimai yra labai nerealūs ir pa
vergėjui pageidaujami. Jeigu tie 
dabartiniai “seniai” būtų sugalvoję 
pasilikti Lietuvoje ir laukę ateinant 
“išvaduotojų”, tai gal daugumas iš 
tų “jaunuolių” jau senai būtų pali
kę savo kaulus tolimame Sibire ir 
dabar nereiktų važiuoti į pavergtą 
Lietuvą, lankstytis ir garbinti jos 
pavergėją. Pagal Sibiro kankinių 
pasakojimą, kad ten greičiausiai 
mirdavę maži vaikai. Todėl šitie vi
si, kurie dabair keikia ir linki se
niams greičiau numirti, turėtų būti 
jiems dėkingi, kad juos nepaliko 
Sibiro kančioms ir mirčiai.

Be to, D. J., pabuvusiai 6 savai
tes pavergtoje Lietuvoje ir išėjusiai 

“kvislingų” rengtus “lietuvių kal
bos kursus”, jau Lietuva pasidarė 
“Tarybų Lietuva”. Kiek mūsų va-’’ 
dinamieji pseudointeligentai gali 
žemai smukti ir juodą pradeda va
dinti baltu!

Dar vienas “ponios draugės” D.
J. pasisakymas:

“Gimtojo krašto” korespondento 
klausimas: “O jūs jau galėsite saky
ti “Buvau ir mačiau”.”

D. J. atsakymas: “Aš labai norė
čiau daug kartų grįžti. Norėčiau 
čia savo vaikus atvežti. (Mano pa
braukta). Ir raginsiu visus, kas tik 
gali, važiuoti...”

Manau, kad mūsų daugelis no
rėtų aplankyti savo gimtą kraštą, 
pasimatyti su savo tėvais, broliais 
ir seserimis. Mūsų daugelis net sap
ne sapnuoja savo brangaus krašto 
miškus, upes ir žydinčias pievas, 
Bet dėl viso šito mes jokiu būdu 
nenorime parduoti Mefistofeliui sa
vo sielą ir kūną.

Kai kurių mūsų žmonių būde ir 
dvasioje dar yra užsilikęs mažaver- 
tiškumo ir veirgo pažymys garbinti 
ir lankstytis pavergėjui. Bet kaip 
daugelis žinome, tai yra tik tarp 
mažumos. Daugel mūsų tautos bro
lių ir sesių kovojo ir žuvo prieš sa
vo tautos fizinį ir dvasinį pavergi
mą. Dair ir dabar mum ir visai pa
vergtai tėvynei duoda dvasinės stip
rybės ir įkvėpimo Kalanta, Kudir
ka, Bražinskai, Stonys, Andriušis 
ir tas jaunimas, kuris Kaune išėjo 
prieš pavergėją, šaukdami “Lais
vės Lietuvai!”

D. J. žada į ten nuvežti ir savo 
vaikus. Kad mūsų vaikai ar anūkai 
pamatytu mūsų mylimą tėvynę, ne
manau, kad bent vienas būtų prie
šingas. Bet jie turėtų būti vežami 
ne į kokias nors pionierių ar kom
jaunuolių stovyklas, o turėtų būti 
leidžiami važinėti laisvai po visą 
Lietuvą, be jokių “gidų” ar priskir
tų palydovų priežiūros. Šito jokiu 
būdu pavergėjas nesutiktų padary
ti, nes jo noras yra apnuodyti taip 
jų galvoseną, kaip yra suklaidinta 
ir kai kurių tėvų galvosena. D. J. 
taip pat žada raginti ir kitus drau
gus ir pažįstamus važiuoti į paverg
tos Lietuvos “kvislingų” rengiamus 
“lituanistikos” kursus. Okupantas 
neveltui išmetė kolchozninkų ir 
liaudies sudėtus pinigus, apmokė
damas kelionės ir pragyvenimo iš
laidas. Jeigu “poniai draugei” D. 
Janutienei-Gustaitei pasisek s bent 
vienas kursantas prišnekinti va
žiuoti į tuos “kursus”, tai tie pini
gai buvo išleisti su didelėm palūr 
kanom.

Baigdamas norėčiau apeliuoti į 
mūsų lietuvišką visuomenę, ypa-' 
tingai į mūsų visus jaunus žmones 
— pagalvoti ir paklausyti vyresnių
jų perspėjimus ir nesiduoti suve
džiojamiems bolševikinių bendra- 
darbiautojų suklaidintų jaunuolių 
lakštingalos suokimui. Pasiklauski- 
me savęs visi: •

“Quo vadis lietuviškas išeivijos 
jaunime?” Kazys Prgmantas
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI j

Advokatai

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas
8500 Wilshire Boulevard 
Bevery 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 Ei vi. 
Santa Monica, Calif. 90404 

.’hone: S28-7525 Res : 828-0460

A. F. SK1RIUS 
insurance Agent 

4364 Sunset boulevaru 
los r.ngeles, Calif. 90029 

Tel.: NO 4-2919

Automobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403

Tel. 394-0772 
ieuii;u ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

BODY and FRAME WORK 
Automobilių taisymas 

Vincas Viskantas, savin. 
1911 Pacific Coast Hwy.

Lomita, Calif. 90717 
Telef. 325-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT 

Cocktails and Dancing 
Jonas Spreinaitis, savininkais 

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

Dokumenty tvirtinimai I
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4365 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Baldai
CENTRAL APPLIENCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative

Aleksas Dieninis
1910 Lincoln Ave., 
vCIIILC, L^dlli.

Plione 821-2525

Fotografai
LEONO KANTU FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
B1RJ1A BARViKS, D. U. S.

Member L. A. County Hemal S’ly 1 
5410 Wilshire Blva.,

Los Angeles, Calif. oo036 
Tel. WE 9-1448

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by s'poi*- Imant

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

2650 Griffith Park Blvd., 
Los Angeles, Ca. 90027

Telef 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.

118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif, 91207 

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

įstaigos telef. 826-3090 
Namų telefonas 820-2867 

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405 

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

(ALGIRDAS MONSTAVIČ1US, MD 
Pathologist

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

San Francisco, CA 94198 
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

Grožio salionai
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 Stase Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybiy pardavėjai

JONAS Č1NGA 
Real Estate Broker

Kurortinės nuosavybės ir žemės 
investacijos.

11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 30049 
Telef. 826-1570

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker 

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Res.: 828-0.,0

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 SKIRIA1
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029v

NO 1-2919 Res. TH 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500 
<

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN 

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 KFYM, 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* 
plytelių, 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 šeštadienį; norėdami užsitikrinti, 
po darbo paskambinkite telefonu 
664-2919.
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LIETUVIŲ PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

. į tu ' : -- < >•
LAPKRIČIO MĖN. —
16 d. — Neo-Lituania korp. švente 

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.

GRUODŽIO MĖN. —
8 d. — Lietuvių Protestantų Sąjun

gos Eglutė, 1st Lutheran bažny
čios salėj, 3119 W. 6 th St., L.A.

31 d. — Liet. Bendr. Los Angeles 
apylinkės Naujų Metų sutikimo 
balius Šv. Kazimiero par. salėj.

31 d. — Santa Monikos A. L. Klubo 
Naujų Metų balius, Woman’s 
Club salėj, 1210 4th St., S. M.

TRUMPAI
— Teko patirti, kad spalio 12 d. 

p. Raimonda Apeikytė, mūsų ža
vioji pianistė, susižiedavo su inž. 
Algiu Gumausku, S. F. Liet. Bend
ruomenės pirmininku. Tėvai Apei- 
kiai tą vakarą savo bute jiems ir 
šeimos draugams surengė puotą.

Sveikiname Raimondą ir Algį 
pakeliui į vedybinį gyvenimą.

— Prieš 7 metus mirusio poeto 
Pr. Lemberto prisiminimui bus at
laikytos lapkr. 29 ir gruodžio 1 d. 
pamaldos Los Angeles Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioj ir Kenne
bunkport, Maine, T. Pranciškonų 
koplyčioje.

— Elvyrai Pamataitienei spalio 
10 d. buvo padaryta sunki inkstų 
operacija.

Linkime p. Pamataitienei ko 
greičiau pasveikti.

— Kazys Karuža ir Ona Orlo
vienė spalio 27 d. dalyvavo Čika
goje Vyt. Didž. Šaulių kuopos 20 
metų sukakties minėjime. Minėji
mo pamaldose Šv. P. M. Gimimo 
parapijoje Marquette parke, daly
vavo apie 300 uniformuotų šaulių. 
Los Angeles Daumanto Šaulių kuo
pos atstovai K. Karuža ir Orlovienė 
irgi dalyvavo uniformuoti.
Dr. Romanas Dovydaitis,

baigęs medicinos mokslus Belgi
joje, pradėjo dirbti Berkshire Med. 
Center, Pittsfield, Mass.

Daktaro tėvai, Ona ir Pranas 
Dovydaičiai gyvena Hollywoode ir 
yra nuoširdūs spaudos rėmėjai.
Pagerbtas daiL J. Rimša

Lapkr. 6 d. Juozo ir Onos And
rių bute įvyko dail. J. Rimšos pa
gerbimas Balivijos valst. universite
to garbės profesoriaus laipsnio su
teikimo proga.

Juozo ir Onos Andrių buto sie
nas puošia graži dail. J. Rimšos 
kūrinių kolekcija.

Sveikiname dail. Rimšą, gavusį 
aukščiausius Bolivijos pripažinimus 
— garbės piliečio (suteikta prieš ke

letą metų) ir dabar garbės profeso
riaus titulą.

Dailininkas buvo kviečiamas Bo- 
livijon vadovauti Dailės akademijai, 
tačiau jis yra nutaręs pasilikti Ka
lifornijoj (čia jis gauna valstybinę 
pašalpą).

Vestuvės
Lapkr. 2 d. įvyko vestuvės Ma

rian Katiliavas su Burnett Rieder. 
Jungtuvių ceremonijos buvo šv. 
Juozapo Darbininko katalikų baž
nyčioje, Canoga Park, Calif.

Priėmimo vaišes brolis Petras 
Katiliavas padarė savo draugo re
zidencijoje.

Petras ir Marian Katiliavai yra 
gimę Pittsburge, Pa., abu gerai kal
ba lietuviškai.

Jungtuvių metu solo giedojo Ele
na Vilimienė. Priėmimo vaišėse 
beveik pusė svečių buvo lietuviai, 
kurie padainavo lietuviškų dainų.

KRIKŠTAI
— Spalio 26 d. buvo pakrikš

tyta Jono ir Stasės Verbickaitės- 
Lucarell dukra Marijos Teresės 
vardais. Krikšto tėvais buvo Laurel 
ir Tony Rizzi.

—Lapkr. 10 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo paklrikštytas Al
mos ir Manfredo Prišmantų sūnus 
Viktoro Kazimiero vardais. Krikš
to tėvais buvo Dalia Dudienė ir 
Algis Račius. Krikšto sakramentą 
suteikė kun. A. Olšauskas. Vaišės 
bus lapkr. 17 d. jų namuose.

ATOSTOGOS
— Stanislovas ir Kotryna Anta

naičiai, Key West, Fla., spalio mė
nesį svečiavosi pas savo dukrą Ma
rytę Shriver, Mission Viejo, Cailf. 
Taip pat aplankė savo pusseseres 
B.Skirienę, L. Zaikienę, E. Stiirbie- 
nę, Lucillę Gardner ir kt.

— Liudas Medelis su žmona šią 
vasarą atostogas praleido Europo
je, lankydami įdomesnes vietoves.

— Viktorija Miklaševičiūtė - 
Jakštienė rugsėjo mėn. atvyko iš 
Klaipėdos į Los Angeles paviešėti 
pas savo seserį Zygienę ir Danutę 
Žygaitę. Gavo leidimą atostogauti 
JAV-bėse net 6 mėnesius. V. Jakš
tienė yra baigusi pirmą laidą Pre
kybos Institute Klaipėdoje.

— Robert Novak, Huntington 
Park, Calif, po sunkios ligos išvy
ko į New Yorką aplankyti savo 
seserų ir senų prietelių, Lietuvos 
Vyčių organizacijos narių. Bob yra 
pašto ženklų rinkėjas, tad spalio 
24 d. aplankė Lietuvių Kultūros 
Centro rengtą “2nd Lithpex” paro
dą.

REIKALINGA MOTERIS 
(slauge), kuri galėtų prižiūrėti 4 
mokyklinio amžiaus vaikus (lietu
vių šeimoje).

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

Dėl informacijų skambinti tele
fonu 731-5299 arba 655-3599.

a. a. Jono Žuko mirties metinių proga
Artinantis šventoms Kalėdoms, 

artinasi krikščioniškam pasauliui 
Kristaus Užgimimo džiaugsmas. 
Deja, tūkstančams žmonių ir šeimų 
pasaulyje su ta Kristaus užgimimo 
švente ateina liūdesys, kada savo 
tarpe nemato širdžiai artimų asme
nų.

Štai gruodžio 5 dieną sueina vie- 
neri metai, kai Los Angeles koloni
ja neteko tauraus nario ilr gero lie
tuvio — a. a. Jono Žuko. Per tuos 
metus ne tik Jono šeima, bet ir jo 
draugai bei organizacijos pajuto sa
vo tarpe tuštumą, nes trūko Jono 
rūpestingumo, humoro ir gerų idė
jų rūpinantis lietuvybės išlaikymu 
išeivijoje ir siekiant Lietuva lasvės.

Per tuos liūdesio metus jo kapą 
dažnai lankė šeima, draugai, pažįs
tami. Kiekvienam stabtelėjus prie 
jo kapo į akis krito paminklinėje 
lentoje meniškai išgraviruoti tirys 
a. a. Jono buvę brangūs simboliai: 
kryžius — religijos, Gedimino stul
pai — patriotizmo ir ąžuolo šakelė 
— jo gimtosios aukštaitijos pasidi
džiavimo, nes ten dar tebestovi 
tūkstantmetis Stelmužės ąžuolas.

Kai aš aplankiau Jono kapą ir 
mintimis grįžtu į draugystės metus, 
tada,rodos, girdžiu jo šventos tiesos 
žodžius: “Nepamiršk, drauguži, kad 
Kas tu esi, aš buvau, kas aš esu — 
tu būsi...”

Šių a. a. Jono Žuko mirties me
tinių proga aplankykime jo kapą, 
jei ne asmeniškai, tai bent minti
mis Po mūsų apsilankymo gal jam 
bus lengviau ilsėtis toli nuo gimtųjų 
Anykščių ir brangios tėvynės Lie
tuvos.

Vietoj kalėdinio sveikinimo a. a. 
Jono Žuko šeimai skiriu šias eiliuo
tas mintis:
Jums prabėgo metai, kaip sunki ga

vėnia, 
Be tėvelio, vyro, gero, nuoširdaus. 
Su šventom Kalėdom, Kūčių vaka

riene, 
Liūdesys ir skausmas širdį jums su

spaus.

Ašaras gal brauksit jūs prie Kūčių 
stalo, 

Kai viena vieta ir vėl paliks tuščia; 
Iš tėviškos rankos nelaušit plotmelę, 
Kaip kadaise laužėt Kūčių vakare...

į tą tuščią vietą dėkit eglės šaką, 
Šaką tą papuoškit Kūčių žvakele, 
Maldai susikaupę, mintimis jo kapą 
Aplankykit tyliai minute gailia...

Negaliu linkėti jums “Linksmų Ka
lėdų”, 

Nuotaika ir mano sieloj nelinksma, 
Su Naujaisiais Metais linkiu viso 

gero, —
Tegu jumis lydi Dievo palaima!

Leonas KANTAS
Z^z^.<x--xz-^z^z^z-v^^z^z^z^z^.'>^^z-<z^z'^z^^z^zxz^z vz^zxz-^z*

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra 
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jn 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 

Calif. 90029 Tel. 664-2910
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