
San Frcmcisjce prie Sovietę Sąjungos konsulato

Los Angeles lietuviai, jaunimas 
ir lietuviškos organizacijos, atsi
radus reikalui, ad hoc susibūrę 
drauge su San Francisco lietu
viais suorganizavo protesto de
monstraciją prie Sovietų Sąjungos 
konsulato. Akstiną tam davė So
vietų Sąjungos Afganistano da
bartinei okupacija, kuri sutapo1 su 
Baltijos kraštų (Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos) 40 metų sovietinio 
pavergimo metinėmis. Prie lietu
vių demonstracijos prisidėjo lat
viai ir estai ir kitų pavergti! Eu
ropos tautų atstovai, taip pat ir 
patys afganistaniečiai bei Vietna
mo emigrantai.

Los Angeles lietuviai, kolekty
viai nuvykę į San Francisco lie
pos 19d., šeštadienio vakare nu
žygiavo ir budėjo su žvakėmis 
ties Sovietu Sąjungos konsulatu 
Green gatvėje. Eisenoje dalyva
vo virš 240 asmenų, nešdami vė
liavas ir plakatus su prieš Sovie
tų agresiją nukreiptais šūkiais, 
protestuojant prieš Baltijos kraš
tų, Afganistano ir kitų Europos 
kraštų pavergimą, taip pat protes
tuojant prieš lietuviui karių iš Lie
tuvos paimtų į Sovietų Sąjungos 
kariuomenę panaudojimą Afga
nistano užgrobimui ir jo gyvento
jų žudymui. Los Angeles lietuvių 
jaunimas nešė 15 juodų vėliavų 
Afganistane sovietų sušaudytiems 
pagerbti 15 lietuvių karių, kurie 
žuvo, atsisakę šaudyti vietinius 
Afganistano gyventojus ir karo 
belaisvius. Jaunimas, susėdęs gat
vėje, išsirikiavo juodas vėliavas 
priešais Sovietų Sąjungos konsu
latą, dainavo partizanų dainas, 
tautų himnus ir būgnu mušė ge
dulingą maršą, kol buvo policijos 
paprašyti atsitraukti. Minioje gir
dėjosi šūkiai: ‘’Stabdyti sovietų 
agresiją”, ’’išlaisvinti”, ’’laisvės 
Baltijos kraštams” ir pan.

Tvarkai palaikyti atsiųsta poli
cija stengėsi demonstrantus pri
laikyti 100 pėdų leidžiamam nuo

toly nuo konsulato, kas nuolatos 
buvo pažeidžiama, ir konsulato 
tarnautojai daug sykių kreipėsi į 
policiją, reikalaudami tvarkos pa
žeidėjus areštuoti.

Sekmadienį, liepos 20 d. iš ry
to, prie konsulato susirinko1 jau 
didesnė grupė demonstrantų, pri
sijungus daugiau pavergtų Euro
pos tautų atstovams ir afganista- 
niečiams. Sovietų sušaudytų 15 
lietuvių karių priminimui buvo 
atneštas baltas-juodas vainikas ir 
padlėtas ties konsulato durimis, o 
plakatai su antisovietiniais šū
kiais buvo išrikiuoti palei patį pa
statą, demonstrantams žygiuojant 
ties pat konsulato durimis, kas jo 
tarnautojams labai nepatiko ir 
erzino.

Televizijos pareigūnai iš NBC- 
4, ABC-7 ir Independant-2 kana
lų iš Oakland atvykę demonstra
ciją filmavo. Kiekvienas kanalas 
rodė demonstraciją tris sykius.

Apsupta. 15 juodų vėliavų bu
vo sudeginta raudona vėliava ir 
10 vai. 30 rnin. ryto pasirodė 50 
automobiliu gedulinga vilkstinė 
su karstu priešaky ir, sustojus ties 
konsulatu, karstas buvo padėtas 
ties durimis. Tuo momentu atžy
giavo žymi vietnamiečių demons
trantų grupė su dideliu plakatu ir 
karingais šūkiais demonstrantai 
sulaužė 100 pėdų leidžiamą ties 
konsulatu distanciją. Pasigirdo 
minioje anti sovietiniai šūkiai ir 
konsulato1 link buvo numesta 
kiaušinių ir pora akmenų, atsa
kant į numesta iš konsulato ak
menį. Tvarkai atstatyti atvyko 
policijos Swat Team. Keli įsi
karščiavę jaunuoliai buvo sulai
kyti. ir, policijos apibarti, vėl pa
leisti. Vienas konsulato tarnau
tojas, įpykęs, kad policija nepa
klausė jo1 reikalavimo areštuoti 
demonstrantus, bandė pervažiuo
ti automobiliu viena iš aktyvesniu c c
demonstracijos dalyvių.

San Francisco policijos prašymu, A. J. Mažeika aiškina demonstran
tams, kad reikia pasitraukti iš gatves vidurio. Foto V. Skirias

Rimas Polikaitis degina Sovietinę raudoną vėliavą prie Sovietų kon
sulato San Francisko mieste. Foto V. Skirias

Nuo konsulato automobilių 
vilkstinė ir demonstrantai su pla
katais bei vėliavomis nuvyko į 
Union Square, kur buvo pasaky
tos momentui pritaikytos kalbos 
ir atlaikytos gedulingos apeigos 
bei sugiedoti himnai.

’’San Francisco Chronicle” sa
vo numery aprašė Union Square 
demonstraciją ir įdėjo lietuviui ir 
afganistaniečių pasakytas kalbas. 
Straipsny buvo pagirta lietuvių 
iniciatyva suorganizuoti protesto 
demonstraciją prieš Baltijos kraš
tų ir Afganistano užgrobimą, taip 
pat priminimą sušaudytų 15 lie
tuvių karių sovietų kariuomenėje, 
atsisakiusių žudyti vietinius gy
ventojus AfganistaneReporteris 
iš ”San Francisco Chronicle” bu
vo1 nuvykęs į konsulatą pasitei

rauti apie demonstraciją ir iš jų 
išgirdo1 tik ’’No1 coment”.

Demonstracijoje dalyvavo ne
mažas skaičius vietiniu amerikie
čiu ir turistu. Sovietu konsulato t c c
pareigūnai įteikė eilę protestų dėl 
demonstracijos ne tik vietinei po
licijai, bet ir State Departmental 
Washingtone, skrisdami ne tik mi
nios piktą elgesį Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu, bet ir raudonos vė
liavos sudeginimą prie konsulato 
durų, kas buvo pirmas toks įvy
kis tenai.

Reikia objektyviai pasakyti, 
kad tai buvo vykusiai organizuo
ta efektyvi demonstracija ir tin
kamai paminta 40 metų Baltijos 
kraštu okupacijos sukaktis.

A. B. M.
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prie kitų Du jaunuoliai, iššokę iš automobilių, užlipo ant šviesų 
stulpų ir per šešių linijų gatvę 'aukštai ištiesė plakatą — Free Lith
uania Now”. Kiti leidosi tiesiai prie Sovietų ambasados sienos, pa
siruošę grandines ir užraktus Per pusantros minutės ištiestas plaka
tas, ir 18 asmenų policijai stebintis, jau sėdėjo prie ambasados sienos, 
ant kurios tieslėlsi Lietuvos vėliava.”

Kadangi prie svetimų kraštų ambasadų yra uždrausta demons
truoti, buvo areštuota 18 asmenų, tarp kurių buvo ir mūsų gerai 
pažįstami — Simas Kudirka, kun. K. Pugevičius, Linas Kojelis. Jie 
suimti išbuvo 8 valandas. Buvo net 6 mergaitės areštuotos: Gintė 
Damušytė, Jūratė Stirbienė, Danutė Vaičiulaitytė, Asta Banionytė ir 
Ofelija Baršketytė.

Tenka sveikinti tokį susipratusį jaunimą, reikia tik mokytis iš jų 
pilietinės drąsos ir politinės išminties.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

SKIRTINGOS NUOMONĖS
■_4

* JAV valdžia, protestuodama prieš Sovietų Afganistano oku
paciją, neleido sportininkams dalyvauti Olimpiadoje Maskvoje. 
Taip pat patarė Amerikos piliečiams nevykti į Sovietų Sąjungą 
Olimpiados metu. Sportininkai nedalyvavo, labai maža "ir turistų 
tebuvo. Sovietai tą žygį labai pajuto.

Mūsų Vilkas ir Altas taip pat prašė lietuvius nevykti į oku
puotą Lietuvą šiais metais, kai okupantas ’’švenčia” Lietuvos 40 
metų pavergimo sukaktį, rengia ta proga dainų ir šokių šventes. 
Dideliam mūsų nustebimui, net ir iš Kalifornijos nuvyko į Vilnių, 
į tas Sovietų ’’džiaugsmo” šventes net keli mūsų bendruomenės 
veikėjai.

Mūsų konsulas V. Čekanauskas LTS suvažiavime Chicagoje 
teisingai pasakė: ’Tr šiandieną aš su skausmu turiu jums pasakyti, 
kad vienoj organizacijoj jaunimo vadovas su vienu vyresniu asmeniu 
žinomu veikėju, kalbėdami į tą jaunimą, pasakė: ’’Vaikai, jeigu jūs 
nenorite eiti į minėjimus, jums nereikia eiti į juos. Pasakykit? taip 
ir tėvams.”

Tokie vadovai gąsdina mane, turėtų gąsdinti ir jus... Užtai 
pažiūrėkime į mūsų minėjimų sales Vasario 16, Birželio išvežimų 
minėjimai, ten jaunimo nematome. Užtai, kad turime gerus vadus- 
vadoyus.”

Prieš eilę metų, birželio mėn. buvo išvažiavęs San Francisco 
simfoninis orkestras koncertuoti į Sovietų S-gą, taip pat koncertavo 
ir Vilniuje. Mes labai tuo pasipiktinom. Birželio mėn. mūsų giliau
sio skausmo dienomis — jūs, 'amerikiečiai, važiuojate į Vilnių links
minti komunistų, mūsų pavergėjų. Rašėme laikraščiuose straipsnius, 
siuntėme amerikiečiams protesto1 laiškus, bet ką mes patys darome. 
Pasiskaitykite lietuvišką spaudą, pasiskaitykite kelionių biurų rekla
mas, visi reklamuoja keliones į Lietuvą, ne į okupuotą Lietuvą, ne 
į pavergtą, bet į Lietuvą — birželio mėn. Ar tai nėra dviveidišku- 
mas?Ar mes už dolerį neparduodame savo idealo? Čia paima baimė. 
Mes turėsime lietuvių, jei jie bus čia Amerikoj, bet baimė kyla, kokie 
bus tie lietuviai? Ar už sekančių 10 ar 20 metų dar tie lietuviai dirbs 
nepriklausomos Lietuvos idealo vadami, ar dabartinės Lietuvos ide
alo vedami?”

Džiugu konstatuoti, kad tarp Amerikos lietuvių dar yra daug 
kovojančių už Lietuvos išlaisvinimą. Visose didžiosiose Amerikos 
lietuvių kolonijose birželio1 viduryje buvo rengiamos demonstracijos 
prieš Lietuvos okupaciją. Štai, liepos 19-20 d. Los Angeles ir San 
Francisco jaunimas surengė demonstracijas prie Sovietų konsulato 
San Francisco mieste (skaitykite platesnį reportažą šiame LAV nr.). 
Apie demon stacijas prie Sovietui ambasados Washington, D.C. vaiz
džiai para'šė V. Volertas ’’Draugo” 173 nr. ’’Ankstų liepos 18 rytą, 
apie 9:40, astuoni automobiliai pajudėjo nuo Mayflower viešbučio. 
Dviem siauromis gatvelėmis jau pasidalinę į dvi grupes, pasiekė 
’T6th St.”. Prie Sovietų ambasados įplaukė i ”‘16fh St.” ir skersai 
gatvės užtvenkė judėjimą į abi puses, — vieni prie vienų šviesų, kiti
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ŽEMAI —
Dalis svečių prie M. ir L. Kantų vaisių stalo. Iš kairsč: Lesniauskai, 
D. ir J. Moor, A . Uldukienė, O, Žakienė, A . Pavasaris, R. Buzėnas.

IŠ M. IR L. KANTŲ SUKAKTIES MINĖJIMO

Liepos 20 d. L. Tautinių Na
mų saloje Leonas ir Ona Kan
tai atšventė savo 30 vedybinio 
gyvenimo metų sukakti. P-*ie 
turtingai apkrautų vaisiui stalu 
susirinkęs gausus svečiui būrys 
pakėlė' šampano taures ir pagie
dojo ’’Ilgiausių metų!”

Sukaktuvininkas Leonas pri
minė, kad tai yra ne vien vedybų, 
bet ir dar dvi sukaktys: 20 metų, 
kai jie iš Argentinos atvyko į 
JAV ir 19 su puse, kai jis sėk
mingai verčiasi nuosavoje foto 
studijoje Holly woo do centre .

’ • -j. L - • • , .

Tų sukakčių proga L. Kanto0 
pareiškė padėką LD žurn. leidėjui 

■ »•* «j» ♦*< »j». ***.»*• **♦ •** »*» «*♦ •:* ♦«* *1* •!* *»♦ ♦*« ♦♦♦ ♦J* **♦

' ■ ’CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
> i ’ ‘:.'i ' 1 •

,, (213) 660-6600
- 2472 GLENDALE BOULEVARD (213) 086-9247

LOS ANGELES, CA 90039 Home (213) 664-0791

Skiriui, kuris sudarė dokumentus 
atvykti į JAV ir tarpininkavo įsi- 
gijant studiją. Taip pat padėkojo 
Rūtai ir Pauliui Arams, kurie at
vykusius priglaudė savo bute, ir 
V. Sviderskui. Taip pat prisimi
nė padėkos žodžiu Bronių ir Mi
kaliną Stančikus, pas kuriuos su
tiko pirmuosius Naujus Metus 
Amerikoje.

Po' to svečiai buvo pakviesti 
vaišintis ir kartu linksmai atšvęsti 
šią trigubą šventę.

Svečiams patarnavo sūnūs Kęs
tutis ir Jonas ir Julius. Žukas.

**************4***»*’*******?

BALTIJOS VAiLST. ATSTOVŲ 
žygis Valstybės Departamente

Radio Liberty reikalu
Latvijos ir Lietuvos atstovai, 

dr. A. Dinbergs ir dr. S. A. Bač- 
kis, š. . liepos 16 d. buvo pri
imti Valstybės Departamente p. 
Vari W. Sshmidt, Centro ir Rytų 
Europos skyriaus direktoriaus. 
Pateikę jam argumentus, atstovai 
prašė, kad Vaist. Departamentas 
paremtų Baltų prašymą palikti 
Radio Liberty Baltų skyrius 
Mūncbene, kur jis dabar yra. 
Latvijos atstovas, Latvijos atsto- 
vo prašomas, kalbėjo ir Estų 
vardu.

Pasimatyme kartu su direkto
riumi p. Carl W. Schmidt daly
vavo p. Thomas D. Longo,Jr., 
FiTtiics valstybių skyriaus vedė
jas, ir p. V. Gray, kurie rūpinasi 
RFE/RL reikalais.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
FINANSINIS NEPRIKLAUSO-

MUMAS
Etniniams reikalams istaig.: 

b G

Baltuosiuose Rūmuose savo bir
želio mėn. biuletenyje ’'Foreign 
Policy Notes” įdėjo žinią, antraš
te: ’’Užtikrintas Lietuvos Atsto
vybės finansinis nepriklausomu
mas”. Pranešama, kad Etninių 
Reikalų Įstaiga, JAV Saugumo 
Taryba ir Valstybės Departamen
tas sėkmingai išsprendė Lietuvos 
Atstovybės finansavimo reikalus. 
Tai buvo: išspręsta pertvarkius 
Baltijos valstybėms priklausomų 
sumų investavimą, kad palūkanos 
būtų pakankamos Lietuvos At
stovybės išlaikymui, nemažinant 
pagrindinių sumų, ir tai nereika
lauja, kad Kongresas šiam reika
lui skirtų fondus.

Rašte pabrėžiama, kad Lietu
vos pasiuntiny mė yra vertingas 
simbolis inkorporavimo nepripa
žinimo' politikos. Lietuvos Pa
siuntinybė yra atlikusi svarbų 
vaidmenį Amerikos diplomati
niuose santykiuose su Baltijos 
valstybėmis. JAV niekada nepri
pažino prievarta įvykdyto netei
sėto Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
inkorporavimo, Amerika ir toliau 
pripažins Baltijos valstybių atsto
vybes, — sakoma tame Baltųjų 
Rūmų Etniniams Reikalams 
įstaigos biuleteny j te (ALT inf.)

TAUTOS FONDO AUKAS 
galite įteikti ar prisiųsti atstovui 
Antanui Skiriui, 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90027, 
arba pasiristi tiesiai į centrą —

Lithuanian National Founda
tion, Ine. (Tautos Fondas) P. O, 
Box 27073, Woodhaven Sta. N 
Y. 11421.

VL1KAS ALTO KONFEREN
CIJOJE

Į Vliko šaukiamą Lietuvos lais
vinimo veiksnių konferenciją 
Kultūros Židiny, Brooklyne, bir
želio' 21 d., iš Chicago s. vyko Al
to pirm. dr. K. Šidlauskas, vi- 
cep. T. Blinstrubas ir gen. sekr. 
kun. A. Stasys. Buvo pagrindi
nai aptarti reikalai ryšium su Ma
drido konferencija bei apsvarsty
ti kiti bendri Lietuvos laisvinimo 
klausimai. Konferencija buvo 
gausi ir sėkminga.

JAV LB Krašto valdyba pasiū
lė Alto vadovybei, kad pasitari
mai tarp Alto ir LB Krašto val
dybos komisijų būtų š. m. rugsėjo 
13 d. Detroite. Alto komisija 
dalyvaus pasitarimuose, siekiant 
telkti jėgas bendram darbui Lie
tuvos labui.

LIETUVIŠKŲ AUDINIŲ 
PARODOS

Julijos Šlapelytės audinių pa
roda įvyko birželio 22 d. Šv. 
Kazimiero' parapijos patalpose, 
Los Angeles mieste, Calif. Šioj 
parodoj buvo ypatingai gausus ir 
gražus lietuvių tautinių rūbų pa
sirinkimas: tamsesni arba šviesūs 
su 'atitinkamais lietuvių liaudies 
raštais, pagal rajonus. Priejuos
čių irgi puikus rinkinys: ant tam
saus arba balto fono su nepapras
tai 'gražiais raštų deriniais ir at
spalviais .

Be to, buvo ir lietuviškų kili
mėlių kabinti ant sienų, O' taip 
pat ir takelių, pagalvėlių, išsiuvi
nėtų paveikslų, juostų ir visokio 
dydžio lėlių, autentiškais lietuviš
kais rūbais aprengtų.

Julijos parodos kambarį papil
dė Juozo Kaributo vertingas lie
tuviško gintaro rinkinys bei pui
kūs medžio drožiniai.

Ta proga daug kas prturtino 
savo lietuviškas kolekcijas, nusi
pirkę šių rinktinių dalykų.

Kiek anksčiau, birželio 8 d., 
J. Šlapelytės audiniai buvo iš
statyti Los Angeles miesto ’’Craft 
and Folk Art” muziejuje. Ten 
amerikiečių publikai reikėjo pir
miausia išaiškinti, kur ta Lietuva 
yra, — tada jie domėjosi lietuvių 
liaudies raštais, austais patiesa
lais. ir rūbais. Šlapelytė ten pat 
demonstravo audimo technika ir 
gavo pakvietimų dalyvauti kole
gijų meno seminaruose. Jai tar
pininkavo Bronė Skirienė.
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G LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □

ALTO GEGUŽINĖ

Petro- ir Rūtos Sakų sodyboje 
rugp. 17 d. įvyko pirmoji L. A. 
vo surengta ši gegužinė.

Pirm. F. Masaitis visus pa
sveikino ir paaiškino, kodėl bu
vo surengta, ši. gegeužin’ė.

Gardžius pietus parnešė Rūi?. 
Šakienė. Buvo idealus oras lau
ke papietauti ir pasivaišinti bei 
pasikalbėti veiklos reikalais.

PRANEŠIMAS
LB ’’Spindulio" nariams

Atostogos jau baigiasi. Netru
kus vėl prasidės nauji darbo me
tai. Jau yra gauta pora kvietimų 
pasirodyti. Rugsėjo men. 14 d. 
’’Lietuvių Dienų” žurnalo pikni
ko proga, kuris įvyksta McCam
bridge parke, Burbank, Calif., 
kviečiame visus jaunimo ir jaunių 
grupių šokėjus atvykti į pasitari

PRISIMINIMAI APIE "VIVA EUROPA" GASTROLES

Heilo Los Angeles!

Tave sveikina "Viva Europa", 
grįžusi gastrolių

Kaip tos kregždės kasmet grįž
ta į San Juan de Capistrano Kali
fornijoje, taip ir mes, į ”Viva Eu
ropa” susibūrus 40 asmenų Los 
Angeles lietuviško jaunimo gru
pė, buvome pakėlę sparnus ir, 
paskraitdę svetur, laimingai sugrį
žome į savo namus. Kaip sako
ma, visur gera, bet namie geriau
sia. Dabar galime kiek pailsėti 
ir pagyventi prisiminimais, o jų 
buvo nemaža .

Mūsų kelionė, t. y. gastrolės, 
pirmiausiai prasidėjo nuo San 
Francisco, apie ką jau kitų anks
čiau buvo rašyta.

San Francisco veiklios Lietuviu v 
Bendruomenės iškviesti ir įgūdu- 
iS'i, energingą losangelietį Jeną 
Petronį pasikvietę administrato
rium, pasiisamdę autobusą, su vi
somis dekoracijomis ir kostiu
mais laimingai pasiekę San Fran
cisco, tuojau šokom tvarkyti 
mums pasamdytą latvių salę, pa
ruošti sceną, repetuoti, kol pir
mieji žiūrovai nepradėjo rinktis 
salėn. ”Viva Europa” anksčiau 
buvo 4 sykius suvaidinta Los An
geles, tačiau Širdis drebėjo, kaip 
čia vietoje pasiseks, kaip žiūrovų 
būsime sutikti, ypatingai, kad at
silankys nemažas skaičius lietu
viškai nemokančių latvių ir kitų 
tautybių. Neramu buvo, kaip pa
siseks visas techniškas įrengimas 

mą. Pasidalysime 6-tosios Taut, 
šokių šventės įspūdžiais ir pasi
tarsime dėl ateinančiu metu veik-

C- *

los. Be to, žalioj pievelėj bus 
proga jaunimui pasportuoti ir pa
žaisti, o gal ir parepetuoti.

Iki malonaus pasimatymo rug
sėjo 14 d. 1-4 vai. p.p. Mc 
Cambridge parke, Burbanke, 
1515 N. Glenoaks Blvd.

Jūsų
if

O. Razutienė ir Danguole

Mūsų radijo programa laimėjo 
premija

Los Angeles Lietuvių Radijo 
klubas už Stasės Pautieniens pra
vestą programą radijo programų 
konkurse laimėjo antrą premiją. 
Pirmoji premija atiteko P. Višči
niu!, Brockton, Mass.

Premijas organizavo LB Kul
tūros Taryba.

neįprastoje vietoje ir ar neatsitiks 
kokių nemalonių staigmenų.

Kas liečia žiūrovus, tai buvo
me kiek apraminti, nes girdėjome, 
kad. San Francisco tai tas pats 
’’Wild West” visus ne tik šiltai, 
bet ugningai karštai priima ir re
aguoja. Ir tikrai, nuo pat pra
džios, pačių pirmųjų žodžių, pu
blikos reagavimas buvo tiesiog 
fantastiškas. Plojimui nebuvo ga
lo, ir vietomis patys žiūrovai įsi
jungdavo' į mūsų dainas, ir jeigu 
mes būtume kartoję bisams, tai 
iki ryto būtume neišėję iš salės. 
Mūsų visų nuotaika drauge su vi
sais taip pat pakilo. Pajutom, 
kad leidome žiūrovams pagyventi 
mūsų sukurtoje nostalgiškoje gy
venimo pasakoje ir suteikėme 
jiems džiaugsmo. Tai ir buvo 
mūsų tikslas.

Kaip ir visos pasakos, taip ir 
šioji turėjo baigtis. Teko pakuo
tis skubiai, grįžti į autobusą ir po 
poros nemigo naktų grįžti į Los 
Angeles. Ir vėl kaip toje pasako
je, kartais prieš galą piktos dva
sios. įsikiša ir gražius planus su
maišo. Taip atsitiko ir mums. 
Prie pat Los Angeles sugedo 
autobusas ir teko dar vieną nak
telę praleisti be miego kavinėje, 
belaukiant kito autobuso. Na, 
nieko — nėra, to blogo, kas neiš
eitų į gera. Turėjome progos sa
vo tarpe ilgiau be jokių repeticijų 
ir be įtampos gražiai pabendrauti, 
daugiau susidraugauti ir įgyti 
naujo ryžto toliau tęsti ”Viva 
Europa” vaidinimus.

Sugrįžę į Los Angeles, tuojau 
ir vėl pradėjom repetuoti, nes 
buvo numatytos naujos gastrolės 
į Clevelandą ir Chicagą. Į Cle- 
velanda malonios tuntininkės Ste- u
fes Gedgaudienės ir Neringos 
vyr. skaučių tunto pakviesti, vėl 
suskatome ruoštis kelionėn. Mū
sų visi artistai tai gimnazistai, stu
dentai ir tarnautojai, o į Cleve
landą autobusu per kelias valan
das nenuvyksi, tad teko lėktuvu 
skristi. Čia jau sunkesnis pasi
ruošimas, stambios išlaidos ir iš
kyla lėšų klausimas. Didesnė 
mūsų artistu dalis drauge priklau- 
so ir ’’Spindulio” šokių grupei, 
pasiruošusiai vykti į Tautinių šo
kių šventę Chieagoje, tad sutarėm 
du zuikius iš sykio nušauti. Prieš 
Chicaga užsakam i Clevelandą, 
o pačioje Chieagoje prieš' pat Šo
kiu šventę du sykius suvaidinsi
me ”Viva Europa”.

Vykstant į Clevelandą ir vėl 
musų širdeles drebėjo, nes girdė
jome gandus, kad tenai galime 
būti sunkti su šaltu dušu. Tikrai, 
tik atvykę išgirdome paklausi
mus: įdomu, Ką jūs mums atve
žėt, nes mes čia esame išlepę, 
pratę tik prie labai rimtos muzi
kos ir aukštos kokybės koncer
tų... Atsakėm, kad daug neaiš- 
kinsim, ir patys netrukus pamaty
site, nes tikrai Clevelande tos 
rūšies parengimo nebuvote nei 
matę, nei girdėję.

Malonaus klebono kun. B. Iva
nausko pakviesti į jo Sv. Jurgio 
parapinę sale, tuojau pasijutome 
kaip namuose, nes mums buvo 
leista joje šeimininkauti kaip tk 
mums patinka. Neringos tuntas 
mums davė daug talkininkų, ir 
greit sukabinome dekoracijas, 
sustatėm prožektorius ir t. t. Te
ko dar smarkiai parepetuoti, nes 
ne visi mūsų artistai galėjo atvyk
ti Clevelandan ir reikėjo juos 
pakeisti kitais. Clevelandiečiai, 
pasiskaitę ’’Dirvoje” ”Viva Euro
pa” vaidinimo skelbimus ir išgir
dę per radiją J. Stempužio pasi
kalbėjimą apie ”Vivą” su manim, 
nežiūrint karščių, tuojau visus bi
lietus išpirko' į vaidinimą.

Į rimtą Clevelandą atvežėm 
Las Vegas stiliaus pramoginį nos
talgišką spektaklį ir laukėm, kaip 
žiūrovai mus sutiks ir reaguos, 
pačioje pradžioje, prasidėjus ’’Vi
va Europa” spektakliui, kai artis
tai pradėjo1 rodytis visai nelauk
tai iš visų salės kampų ir scenos 
pusių, žiūrovai buvo nustebinti 
ir, vienas į kitą pasižiūrėję, nega
lėjo suvokti, kas čia darosi. Ta
čiau, tuojau tik suskambėjus dai
noms, spontaniškai publika reaga
vo rankų plojimu ir jau nesuko 

sau galvų, ar tai rimta muzika ar 
ne, ar tai koncertas ar vaidini
mas, ir plojo be perstojimo. Bu
vome laimingi ir patenkinti, kad 
galėjome suteikti savo tautie
čiams tiek džiaugsmo, nes mūsų 
pagrindinis tikslas ir buvo įnešti 
šiek tiek laimės ir džiaugsmo i 
šiaip jau monotonišką kasdienį 
visų gyvenimą.

Tuojau po vaidinimo iki vidur
nakčio turėjome susikrauti deko
racijas ir visą mantą, anksti iš
keliauti į aerodromą ir tuojau 
skubėti į Chicagą, kur PLJS pir
mininko Gintaro Aukštuolio ir 
visos jaunimo sąjungos pakviesti 
rytojaus dieną Jaunimo Centre 
turėjome ”Viva. Europa” spektak
lius . Vieną birželio 29 d., ant
rą — liepos 3.

Čikagiškiai lietuviai jau anks
čiau buvo supažindinti su ”Viva 
Europa”, ’’Draugo” redaktoriui 
Bradūnui atspausdinus ilgą Prano 
Visvydo straipsnį apie ”Viva Eu
ropa” pasikalbėjimo formoje su 
manim. Taip pat Margučio' radi
jo vedėjo Petraičio duotas per 
radiją pasikalbėjimas su manim 
apie ”Viva Europa” ir garsas apie 
mūsų pasisekimą Clevelande pa
darė, kad visi bilietai bematant 
buvo išpirkti. Vėl teko paskubo
mis iš naujo ruošti sceną, repe
tuoti, nes dalis mūsų artistų, ap
lenkė Clevelandą, atsirado Chi- 
cagoje. Atsirado1 daugiau norin
čių vaidinimą pamatyti negu buvo 
bilietų. Žiūrovai, nuo pat pirmo 
ištarto sakinio karštai plojimu re
agavo ir vietomis atrodė, kad pa
ti publika įsijungė į mūsų gretas.

Rengėjai prašė surengti dar 
vieną ekstra vaidinimą liepos. 2 
d. Mielai sutikome, nors labai 
buvome išvargę, ir tą nenumatytą 
spektaklį dedikavome mirusiam 
jaunuoliui Edvardui Tarui, kuris 
iš Chicagos persikėlęs gyventi į 
Los Angeles ir įsijungęs vos ne į 
visas jaunimo organizacijas, visų 
pamiltas, neilgai pagyveno ir stai
ga. širdies priepuolio' ištiktas mi
rė. Tas antras ”Viva Europa” 
spektaklis taip pat karštai buvo 
publikos priimtas perpildytoj sa
lėj, tas pat buvo ir su trečiuoju. 
Pamatėm, kad jeigu visą savaitę 
kiekviena vakara vaidintume, ne- 
trūktų žiūrovų, nes ir po trečio 
vaidinimo liko daug tautiečių, ku
ri emo bilietų jau pritrūko.

Neapsižiūrėta, kad spaudai ne
palikta. atskiro stalo, nebesiaiškin- 
sim, ar tai dėl rengėjų, ar dėl mū
sų kaltės; nes mūsų galvos buvo 
perdaug susuktos scenos paruo
šimu, repeticijomis ir pan. Dėl 
to tenka tik atsiprašyti.

Nukelta į 5 psl.
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Prisiminimai apie ’’Viva Europa” 
gastroles
Pabaiga iš 4 psl.

Esame dėkingi mus atsikvietu- 
siai Jaunimo Sąjungai, Jaunimo 
Centro vadovybei, visiems rengė
jams bei jų talkininkams. Jūs visi 
mums davėt progos ir malonumo 
suteikti jaunimui ir jauniems šir
dyje žmonėms šiek tiek gyveni
miško džiaugsmo ir laimės, pro
gos nuoširdžiai pasijuokti ir bent 
tam momentui užmiršti kasdieny
bės rūpesčius.

Tuojau po ”Viva Europa” vai
dinimo prasidėjo Tautinių šokių 
šventės repeticijos, o mūsų dides
nė dalis jaunimo priklauso ir 
Los Angeles ’’Spindulio” grupei 
ir su jąja dalyvavo impozantiško
je Šokių šventėje Chicago  j. Mū
sų Los Angeles daugiau kaip 100 
’’Spindulio” šokėju ir dainininku 
grupė šauniai pre žygiavo pro tri
būną, ir širdy pajutome pasidi
džiavimą, kad štai žygiuoja mūsų 
jaunieji lietuviai ambasadoriai iš 
Los Angeles, nuo tolimos Ramio- 
jo vandenyno pakrantės. Reikia 
tiktai noro, ryžto ir užsidegimo, 
ir mūsų jaunimas visur gali su
spėti ir dalyvauti.

Graižome į Los Angeles pavar
gę kaip šuniukai, neišsimiegoję ir 
suirzę, tačiau labai ir labai la
mingi. Čia mus pasitiko ir Vėl 
visokie nauji uždaviniai, praside
dančios stovyklos, mokyklos, po
litinės demonstracijos, visur ir vėl 
reikia būti, visur suskubti... Po 
poros dienų suskamba telefo
nas ... Baltimore... ’’kviečiame 
”Viva Europa” pastolių į mūsų 
miestą, taip pat į Philadlphią... 
girdėjome, kad vykstate į New

Yorką...” Palaukit, palaukit, 
duokit mums atsipūsti, čia moks
las, tarnybos, palikti bernužėliai 
mūs laukia... Gal kaip nors, ka
da nors, bet tik ne dabar... pra
šau ...

Dabar, kai ramiai apie gastro
les pagalvoju, tai pati stebiuosi, 
kaip mums taip pasakiškai gerai 
visur sekėsi. Gal, kad visur tu
rėjome puikius rengėjus, talkinin
kus, rėmėjus, o svarbiausia, visur 
jutome šiltą lietuvišką širdį ir, at
rodo, kad sugebėjome į ją pra
kalbėti, Nevardinsiu visų, nes 
daug daug pavardžių ir organi
zacijų tektų išvardinti. Tariu da
bar visiems ”Viva Europa” daly
viu ir savo vardu dideli lietuvišką ų v v
dėkui.

Visą ”Viva Europą” grupe 
nuo a iki z norėčiau dabar pri
glausti prie širdies, nes anei vie
nas iš jūsų neapvylė, visi buvote 
aukštumoje . Dėkui už gražų su
siklausymą ir kooperavimą. Dė
kui Los Angeles ”Viva Europa” 
lietuviškiems ambasadoriams! 
Garbė visiems!

Danute Barauskaite

Red. prierašas — Viskas labai 
gražu, viskas labai gerai ir mūsų 
veiklųjį jaunimą sveikiname. Tik 
jau 'šioms gastrolėms atsispaus
dinta programa yra siaubinga: 
daugybė kalbos klaidų, daugelis 
žodžių be reikalingų nosinių ir 
kitų ženklų tikrai daro gėda mū
sų jaunimui. Nejaugi administra
toriai negalėjo1 rasti savo tarpe 
žmogaus, kuris tuos reikalus iš
mano? Nesityčiokime iš lietuvių 
kalbos, o kartu ir iš saves.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VAKARŲ AYGARDOS 
LIETUVIŲ DIENA

Rugsėjis — Bendruomenės 
mėnuo. Visa, kas per metus pa
daryta ir visa, kas planuojama, 
kur neša mūsų viltis ir darbus 
gyvenimas, — tartum veidrody 
turėtų pasirodyti bendruomeninė 
veikla. Mūsų kultūra, praeitis ir 
jaunimas, sportas, švietimas, di
dieji istoriniai švyturiai... O taip 
pat dabarties rūpesčiai ir nauji 
darbai, naujos gairės...

Rūpestingas ir entuziastiškas 
Lietuviui Bendruomenės apygar
dos pirmininkas inž. Rimtautas 
Dabšys jau iš anksto posėdžiauja 
su skyrių pirmininkais, kultūrinių 
reikalų patarėjais, B. Tarybos 
nariais — planuodami, kaip su
ruošti įdomesnę ir sėkmingesnę 
LIETUVIŲ DIENĄ, kuri įvyks 
š. m. rugsėjo 27-28 dienomis 
Šv. Kazimiero parap. salėje.

Su Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdyba (kuri šiai kadencijai 
išrinkta iš Los Angeles rašytojui) 
susitarus, šeštadienį ruošiama K. 
Donelaičio 200 metų mirties mi
nėjimas - akademija, kuriai vado
vaus prof. E. Tumienė. Akade
mija bus pravesta simpoziumo 
būdu, o kalbėtojais dalyvaus ra
šytojai ir kiti mūsų kolonijos kul
tūrininkai: Lietuvių Rašytojų Dr- 
jos pirmininkas Bern. Brazdžio
nis, rašytojas J. Gliaudą, dr. Jū
ratė Avižienienė, kritikes ir poe
tas Pr. Visvydas, Mažosios Lietu

Saugi vieta taupyti yra LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION

vos sūnus, taigi Donelaičio toli
mas ainis, H. Tumas ir E. Bal- 
ceris (tema: kunigas - K. Done
laitis - lietuvybės tarnyboje). Iš 
Donelaičio1 Metų lietuviškai de
klamuos Karilė Baltrušaitytė, o 
angliškai — dr. Jonas Skirias.

Bus taip pat muzikinė dalis.

Po programos — pasisvečiavi
mas, kavutė.

Minėjimą savo žodžiu pradės 
Bendruomenės Tarybos narys J. 
Kojelis.

Sekmadieni ’’Lietuviu Dienos” u c
programos — sportinių rungty
nių rezultatai ir laimėtų žymenų 
bei dovanų įteikimas; Bendruo
menės Tarybos narių (V. Vidugi
rio ir Astos Grabauskaitės) prane
šimai; Rimo Polikaičio praneši
mas (ir skaidrės) iš jaunimo de
monstracijų San Francisco mies
te. Kiti kalbėtojai,— reziumuo
jant Donelaičio minėjimą, ir Los 
Angeles Vyrų kvarteto dainos.

Visa Bendruomenės siu metu 
LIETUVIŲ DIENA bus'Done
laičio, mūsų literatūros pradinin
ko, ženkle ir ją visą ištisai bus 
įdomu išgirsti, joje dalyvauti ir 
pagerbti lietuvių pirmąjį pasauli
nio garso klasiką.

Los Angeles ir artimui bei tol'- 
mų apylinkių lietuvija nuoširdžiai ‘ 
kviečiama dalyvauti. (A. R.)

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

•8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

Be to, taupytojai kas 3 mėnesiai gauna aukštus dividendus (7]/2) 
ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000.

Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

8 Kitu laiku telef. 663-1819
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviam*. perkantiems didesniais kiekiais, dusdama nuolaida.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai ukrainiečiai — Mr. & Mrs. S. KIMAK

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413 0177
Siunčia dovaną siuntinius į Lietuvą ir kitus k:a.',tus.

<Je jūsų atsineštu daiktu, čia rasite dideli paskinti-‘n, ir r'’"* pigiai 
tokių prekių, kurios turi geriausią verte Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymu i. Aplankykite mus — 

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta- 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

HOLLYWOOD LOS FEL1Z

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys, 
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir 

šeimos šventėms.

Atidaryta: Antrad.-Kcvirf, nuo 9-6. Penkt. 
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uzdary.a Te!. 663-4747
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Šaunios krikštynos

Rugpiūčio 10 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero bažnyčioje pa
krikštytas Almio ir Birutės Kaz
lauskaitės Vitėnų, gyvenančių 
Middletown, N. J., pirmgimis sū
nus Alekso Juozo vardu. Krikšto 
apeigas atliko kun. prel. J. Ku
čingis, kuris prieš 10 metų Biru
tę ir Almi ir sutuokė toje pat baž
nyčioje. Krikšto tėvais buvo Vy
tas Kazlauskas iš Chicagos, atsio- 
vaujamas savo tėvelio Igno Kaz
lausko, ir Almio sesuo Asta Vi- 
tėnaitė iš Texas valstijos.

Krikštynose taip pat dalyvavo 
ir Almio- tėvelis Juozas Vitėnas, 
anksčiau čia gyvenęs ir redagavęs 
’’Lietuviu Dienų” žurnalą, o da- 
bar dirbąs Lietuvių Balso įstai
goje Washington, D. C.

Valerija ir Vincas Kazlauskai, 
Birutės Vitėnienės tėveliai, savo 
puikioje rezidencijoje iškėlė šau
nias vaišes,, kuriose dalyvavo šei
mos artimųjų ir bičiulių būrys, 
jų tarpe naujagimi krikštijęs prel. 
J. Kučingis, Aldona ir Bernar
das Brazdžioniai, Elena ir Juozas 
Kojeliai, Bronė ir Antanas Šiu
riai, taip pat jų sūnūs d r. Jonas 
ir Vincas, J. ir K. Karužai, dr. 
Šarūnas Karuža su žmona ir savo 
prieaugliu, iš Washingtono čia 
viešintis Kojelienės brolis Vincas 
Trumpa, Igno K. žmona Brome 
Kazlauskienė, daug padėjusi vai
šes paruošiant, Valerijos sesuo 
Eugenija Dambra, O. Razutienė, 
ir nemažai jaunų žmonių, kaip 
ir dera krikštynose.

Keldamas tostą, laimingas ’’tė
vukas” Vincas K. palinkėjo, kad 
Aleksas Juozas Vitėnas, pasek
damas savo tėvukų pavyzdžiu, 
užaugęs išsimokslintų teisininku 
ginti žmogaus ir lietuvio teisių 
(V. Kazlauskas ir J. Vitėnas Lie
tuvoje baigė teisės mokslus).

Vitėnų sūnaus krikštynose. — Iš kairės: Valerija ir Vincas Kazlaus
kai, prel. Jonas Kučingis, Ignas Kazlauskas, Birutė Vitėnienė su 
sūnum, Asta Vitėnaitė ir A Imis Vitėnas.

SUSIRINKIMAS
BRAZDŽIONIU SODYBOJE

Paminėtas K. Donelaitis

Liepos 27 d. Los Angeles atei
tininkai sendraugiai aplankė A. 
ir B. Brazdžionius jų sodyboje, 
Vištoje, netoli San Diego. Šeimi
ninkai svečius skaniai pavaišino. 
Svečiai galėjo paragauti natūra
liai nokstančių vaisių ir viliojan
čiai sirpstančių uogų. Jei kuris 
uogų suviliotas buvo neatsargus, 
tuojau buvo pažymėtas sultingų 
uogu raudonomis dėmėmis ant 
šviesaus drabužio! Bet ’’miesčio- 
nys” smaguriautojai to nepaisė.

Įdomu, kad čia susitiko net 
keturi kadaise baigusieji gimnazi
ją Prienuose: du Petrai —Aleš- 
kaitis (iš San Diego ir prel. Ce- 
liešius ir du Isnai — Skireaudas 
(iš San Diego) ir Medžiukas. At
rodo, kad aukštaičių sodyboje, 
kuri skęsta tarp žemaičių, domi
navo dzūkai.

A. ir B. Brazdžioniai, prieš 
keletą metų apsigyvenę idealaus 
klimato Vištoje, įdėjo daug dar
bo ir triūso, pradėję nuo nieko, 
dabar gali pasidžiaugti aukštais 
eukaliptais ir vaismedžiais žaliuo
jančia aplinka. Eilės vaisinių eg
zotiniu medžiu ir krūmu vilioja 
akį vaisiais ir uogomis; vešliai 
tarpsta daržovės. Laisvai po vi
są sodybą ’’ganosi” paukščiai. 
Aplinkui dūzgia bitelės, nešda
mos medų į sode po medžiais sto
vinčius avilius. Ir svarbiausia — 
ištrūkusi iš miesto tvankos žmogų 
gaivina žiedais kvepiantis su nuo 
vandenyno (už 8 mylių) dvelkian
čiu vėjeliu oras.

Apie šių metų sukaktuvininką 
Kristijoną Donelaitį valdyba buvo 
prašiusi pakalbėti poetą Braz- 
džionį. Kad nevargintų akade-

miniai sausa kalba, 'Šeimininkas 
laisvai pakalbėjo apie gyventąjį 
metą, apie jo asmenį, kūrybą ir 
aplinkybes, kuriomis veikalas iš
vydo ’’dienos šviesą”, t. y. Rėzos 
rūpesčiu buvo išspausdinta kartu 
su vertimu i vokiečiu kalba 1918 c c c
metais. Nepaprastai įdomi Done
laičio asmenybe —aukšto univer
sitetinio išsilavinimo pastorius, 
gerai pažįstas klasikinę literatū
rą, mėgstąs rašyti progines eiles 
ir muzika, dirba įvairius instiu- C *
mentus, užsiima parapijos staty
ba, pešasi raštu su valdžios atsto
vais, darbuojasi kaip sodininkas 
ir ūkininkas ir meniškai sako lie
tuviškus pamokslus. Ir dalys tų 
’’pamokslų” įeina į jo sumanytąjį, 
didžiulį veikalą apie jo pažįsta
mus parapiečius būrus, žemės 
darbininkus.

Likimas buvo palankus, kad vi
sas kūrinys išliko nuoraše, o dvi 
rankraščio dalys po šio karo pa
teko i Vilniaus un-to biblioteka.v v

Apsilankymas pas Brazdžio
nius - kultūrinė popietė su
teikusi daug dvasinės atgaivos. 
Išvyką organizavo L. A. ateiti
ninkų sendraugių sk. pirm. J. 
Motiejūnas, (m)

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

Lietuvių Kredito kooperatyvas, 
3356 Glendale Blvd., už 'antrąjį 
šių metų ketvirtį išmokėjo na
riams už laikomus indėlius 
10,000 dol. dividendo. Šiuo me
tu rezervų ir garantijų fonduose 
yra 80,000 dol. Tad rodo, kad 
kooperatyvas turi stiprų finansinį 
oagrindą. Be to, pažymėtina, 
cad nepadalyto pelno sąskaitoje 
yra 8,500 dol. Kooperatyvas 
duoda įvairių rūšių paskolas iki 
10,000 asmeniui. Priima indėlius 
ir moka žymiai didesnį dividendą 
negu taupymo institucijos. Narių 
indėliai yra apdrausti iki 100,000 
dol. Apdraustos ir daugelis rūšių 
paskolų.

Kooperatyvas turi 500 narių. 
Kooperatyvo valdyba numačiusi 
išplėsti savo darbą, įvedant, ter
minuotus indėlius ir čekių (Share 
draft) sistemą, (im)

A. A. Kun. Petras Ažubalis

MIRĖ KUN. P. AŽUBALIS
1980 m. liepos 12 d. pakeliui 

į Orangeville, Ont., ligoninę nuo 
širdies smūgio mirė kun. Petras 
Ažubalis, Kankinių parapijos, 
Mississauga, Ont., klebonas. Bu
vo 62 metų amžiaus.

Kun. P. Ažubalis pasireiškė 
kaip geras organizatorius; jo ini
ciatyva buvo įsteigtos Šv. Jono 
lietuviškos kapinės, pastatydinta 
didžiulė salė ir bažnyčia.

Velionis palaidotas liepos 16 
d. Šv. Jono kapinėse, Mississ'au- 
goje, On t. Laidotuvėse dalyvavo 
35 kunigai ir apie 1000 parapie- 
Čiu.v

SOL. KUPRIO KONCERTAS
Gegužės 30 d. vakare dr. Z. 

Brinkio prabangioje rezidencijoje 
buvo surengtas Vilniaus operos 
solisto V. Kuprio koncertas.

V. Kuprys Los Angelėje lan
kosi jau tretį kartą. Pirmą kar
tą jis koncertavo1 Hollywoodo 
menkoje salelėje. Tą koncertą 
rengė . Hollywood© komunistų 
simpatikai- (Įstaigos vadovė izra
elite už nusipelnymą buvo1 per
juosta lietuviška juosta). Prie 
koncerto1 rengimo prisidėjo ir se
nųjų lietuvių komunistuojantieji.

Dabar koncertą surengė liet, 
inžinieriai, kurių pirm, yra Algis 
Gustaitis. Solistas sodriu bosu 
padainavo operų ištraukų ir liet, 
kompozitorių kūrinių; jam. akom- 
ponavo jo žmona M. Kuprienė.

BLUE CARPET REALTORS
i • • ' , ; * f j.

34 East Foothill Blvd. Arcadia, California 91006
JOS SPREIN ' 

Realtor Associate

445-6501 Res. 795-6357
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LIETUVIAI PREKYBININKAS - PROFESIONALAS
( ; _____________________

Advokatai

Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS 
17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, C A 90504 

^70-2000 — 538-4160

3440 Wilshire Blvd- 
Los Angeles, CA 90010

ARTHUR V- DOLE
(Arturas Dobilas)

Attorney at Law 
4

The Broadway Plaza Suite 2200
700 S- Flower Street

Los Angeles, California 90017

Telefonas (213) 629-5794

Apdrauda

M & R AMERICANA
Insurance Service, be.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

393-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

^366 Sunset Boulevard 

Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Automobilių taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast iiy.

L/omita, CA 90717

Tek: 325-3145

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius
2849 Rowena Ave., Los Angeles
fel. 660-5984 90039

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
"Flatte of Hollywood” 

8671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

- Dantistai. __ ■------------ -- ------------- —----—_
I
i BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

' Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116 
Fountain Valley, CA 92708 

(Corner Warner & Euclid)

; Tel. 1 (714) 968-5525

A. BLAK1S, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
Ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Beulevard 
Los Angeles, CA 90039

Tel. 660-1205

Escrow Companies

MARCELLA AUGUS 
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026 

413-3370

Gydytojai

;! JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

į Įstaigos telefonas: 826-3090
? 3231 Pico Boulevard

< Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šešfad. 9-1

! ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

Diplomate American Board o j
Obstetrics and Gynecology 

t
I 1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

( Tel.: (213) 432-2973 Res.: 597-4141 
>

! / ALBERT, LUIS M., M.D.

Physician & Surgeon

1
 655 N. Central Avenue

Glendale, CA 91203 

245-1970

1
 830 S. Gage Ave.

Los Angeles, CA 90023 

263-9847

* ... ........ ’... ——WCTII-I VT

Nuosavybių pardavėjai
( ■—r i’ .......... ................. .......... -■ - —

! ALBINAS MARKEVIČIUS

Real Estate Srok-er

R©«UE & MARK C@.

3W2 Santa Menlca Blvd.

Santa M@niea, ®A 90404

Phone: 828-75S5 Res. 395-0410
Branch Office:

! 2953 Lincoln Blvd.
1 Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers

HENRY J. PASCOE, Realtor.*

1611 Montana, Suite G
Santa Monica, CA 90403

Tel. 393-5544 Res. 393-j^I

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor

4364 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirtus
R. E. Salesman

(same address)

Blue Carpet Realtors
JOS, SPREIN

Realtor Associate

34 East Foothill Blvd.

Arcadia, California 91006

445-6501 Res.: 795 6357

ROMAS JASIUKONIS 
Realty ERA Associate 

Commercial and Residential

2718 Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA 90027

1 blokas į rytus nuo parapijos
Bus.: 663-8391 Res.: 607-3372

Vaiky darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.
225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA 
Tel. 244-4567 vakare 241-0340

GENERAL CONTRACTORS 

«3EST WAY", sav. A. Pečiulis
Remodieiing Spedafliht

Roofing, Plumbing, Painting, 
electrical, Plastering, Kitchens

2820 Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA. 90027

Bhone: 665-7818

^*^**¥¥*^****4**** W

WALLY & WAYNE

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Buleliai

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca

Telef- 2(13) 864-2063

VERTINGOS DOVANOS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniui 
gimtadienių ar kitomis progomis-* 

tai lietuviški tautiniai audiniais 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa* 
galvelės, rankšluosčiai ir staltiesė.

Gražu dovanų duoti yra

ir autentiškos koplytėlės, lietuvišku 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygas.

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Calif- 90029 Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ, 

oficiali aukštesniojo teismo vertėję 
daro dokumentų vertimus iš lietu 
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka* 
mais patvirtinimais ir notarieavk

Taip pat padeda parengti iškvre* 
timus giminėms iš Lietuvos viaiti^ 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu;
849-4192

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnesivta
su spalvotomis V. Stanč i kaitės 

iliustracijomis.

Kaina $4-00
šių ir kitų knygų jaunimui galite 

gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, GU

90029
Phone! 664-2919

Mūsų knygyne tarp pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAI

LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
šeštadieniais 12:30~1:00 p. p.

Programų Koordinatorius

VLADAS GILYS
3 3 29^2 Atwater Avenue
Los Angeles, CA 90039

Telef. 662-6906

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7



f A R E N G I M U 
KALENDORIUS

RUGSĖJO MEN.

Rugs. 14 d.—LIETUVIŲ DIENŲ 
piknikas McCambridge Parke, 
Burbank, Calif.

13 d. — Skautų stovyklavietės 
’’cepelinų balius” S v. Kazimie
ro parapijos salėj.

27-28 d. d. — Bendruomenės 
’’Lietuvių Diena”, kurios pro
gramoje Donelaičio minėjimo 
akademija ir jaunimo sportas. 
Akademija šeštadienį S v. Ka
zimiero par. salėj.

SPALIO MĖN.

4d.— Santa Monikos liet. klu
bo metinis balius —Mirramar 
viešbutyje, Santa Monica, Ca.

18-19 d. d. Šv. Kazimiero para
pijos bazaras.

25 d. — Birutiečiu balius Šv. v
Kazimiero par. salėje.

i. .
?, ■ \

TRUMPAI
/ į ' ■ -T»* .

— Dr.' Feliksas Palubinskas 
su šeima išvyko pusmečiui į Eu
ropa. Jis dėstys Helsinkio uni
versitete tarptautinę prekybą.

Vienas sūnus palieka JAV-se, 
kur Chicagoje pradeda studijuoti.

— John Morkūnas iš Bronx, 
N. Y., kuris dirba S. F. viešbu
čiuose, aplankė LD knygyną ir 
įsigijo knygų apie Lietuvą.

Jis yra įtrečios kartos lietuvis 
jaunuolis; jo motina nelietuvė. 
Kai viešbutyje keletas klijentų 
jam pastebėjo, kad jis turbūt esąs 
lietuvis, jis tai atsiminė ir susisie
kė su LAV redakcija, klausda
mas, ar negalįs gauti knygų apie 
Lietuvą. Jis mus paklausė, iš 
kur žmonės pažįsta, kad jis yra 
lietuvis? Mes paaiškinome, kad 
jo pavardė išduoda jo kilmę. 
Davėme jam Kalif. Lietuvių Al
manachą ir patarėme S. F. apy
linkėje susisiekti su lietuviais.

— Vladas ir Marija Railos 
liepos 13 d. atšventė 50 metų 
savo vedybinio gyvenimo sukak
ti. Vladui sukako 75 metai am- o 
žiaus. Jie yra senosios kartos at
eiviai. Savo jaunystėje V. Raila 
gyveno, dirbo ir veikė Kanadoje. 
Dabar jis rašo savo gyvenimo at
siminimus .

Sukakčių paminėjimo vaišes 
surengė Marijos Railienės sesuo 
ir kiti giminės . 

o

—M. ir L. Garkunai, Dundas 
Ont., ir Br. ir J. Maziliauskai, 
Toronto, On L, ’’Aidų” choristų 
tėveliai, lankėsi LD ir AL V lei
dykloje ir spaudai paremti paau
kojo po $5. Esame jiems dėkingi.

— Brian T. McCormack, MD, 
Diplomate of the American 
Board of Internal Medicine, per
sikėlęs iš Baltimore, Md., atidarė 
savo įstaigą adresu:

1791 So. Euclid Ave.., Ana
heim, CA 92802; tel. 772-0584.

Nepaisykit nelietuviškos pavar
dės ir vardo, jis yra lietuvis ir LD 
skaitytojas ir daugiausia LD lei
dykloje perkąs lietuviškų knygų.

— Vincas Viskantas, Lomita, 
Calif., sav. Frame and Body au
tomobilių taisytojas,! 911 Pacific 
Coast Hwy, Lomita, Calif., par
davė savo biznį ir kelsis gyventi 
į Dunlap, Calif., netoli Sequoa 
Park. Jis čia nupirko visą mažą 
miestelį Dunlap.

V. Viskantas yra LD ir LAV 
skaitytojas ir rėmėjas. Jo skelbi
mai buvo spausdinami kiekvieno 
LAV nr 7 psl. LD žurnalą jis 
skaito nuo įsisteigimo — 1950 
m. Sveikiname Vinca! c

— Antanas Skirka, Sydney, 
Australia, žurnalistas ir rašytojas, 
keliaudamas su australu ekskur- v
sija po JAV-bes ir Kanadą, at
vykęs į Los Angeles, aplankė 
LAV ir LD leidyklą. Kiti eks
kursantai nuvyko į. Disneylandą, 
o jam, sako, svarbiau buvę aplan
kyti lietuvių spaudą.

A. Skirka yra karininkų Ra
movės Sydnėjuje pirmininkas.

— Kanadon savo artimu drau- c
-gų aplankyti buvo nuvykę dr. J. 
Jurgilas su žmona ir Stasė Damu- 
lienė.

ATOSTOGOS
I

— Vladas ir Alfonsą Pažiūros 
praleido 6 savaites automobiliu 
keliaudami per Ameriką. Chica
goje dalyvavo taut. šokių šventė
je ir Rudžių sukaktuvinėse vaiš- 
se, Balfo direktorių suvažiavime 2 c
ir kituose parengimuose.

— Prel. P. Celiešius nuo rugp. 
7 d. išvyko dviem mėnesiams 
atostogų į Europą.

—Simas ir Jadvyga Kvečai bir
želio pabaigoje atostogavo New 
Yorke, Washington, DC. ir Chi
cagoje .

Washingtone aplankė savo 
kongresmaną R. Dornan; Chica
goje sutiko brolį, gimines ir drau
gus.

Kazys Prismantas, Alto'
iždininkas, išvyksta kelioms sa
vaitėms į skautininkų kursus prie 
Hartford, Conn. Taip pat jis ap
lankys savo seseris Toronte, Ka
nadoje .

— Rūta Skiriate, LD anglu 
dalies redaktorė, rugp. 15 d. iš
vyko mėnesiui atostogų į Angliją. 
Prancūziją ir Vokietiją.

MIRTYS
— Saulius Tomas Zaunius, gyv. 

Santa Barbara, Calif., (g. Kau
ne 1929 m. rgs. 3 d.) mirė rug
pjūčio 16 d. ir palaidotas su re
liginėm apeigom S. B. katalikų 
kapinėse, talkininkaujant A. Ve
teranų vietiniam skyriui. Laido
tuvėse dalyvavo vietos lietuviai ir 
nemažai nuvykusių iš Los Ange
les. Iš toliau buvo atvykusios 3 
Sauliaus seserys.

S. Zaunius UCLA studijavo 
politinius mokslus, paskiri daly
vavo Korėjos kare, iš kur grįžus 
gerokai pašlijo sveikata. New 
Yorko un-te studijavo teisę ir 
įgijo politinės istorijos maisto 
laipsnį. 1968 m. persikėlė į San
ta Barbarą, kur gyveno su motina 
sol. Vince Jonuškaite Zauniene.

Liko motina, 12 metų sūnus 
Dovas ir seserys.

Motinai V. Zaunienei, sūnui 
Dovui ir seserims liūdesio1 valan
doje reiškiame gilią užuojautą.

*

Mirė A Brazauskas

Rugpjūčio 7 d., gavęs kraujo 
išsiliejimą į smegenis, mirė Anta
nas Brazauskas, sulaukės 76 m. 
Buvo kilęs iš Šilalės parapijos. 
Dideliame nuliūdime liko žmona 
Sofija.

Rugp. 11 d. po šv. Mišių 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, daly-’ 
vaujant pilnai bažnyčiai žmonių, 
velionis buvo palaidotas Šv. Kry
žiaus kapuose, Los Angeles, Cal.

Antanas buvo dosnus lietuvių ; 
parapijai ir lietuviškiems reika
lams. Jo mirtis yra nuostolis 
mūsų kolonijai.

Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Sofijai ir draugams.

(, »’♦ «’♦ »*♦ ♦’« »•» «*♦ *•« *•» »•« ♦*. ♦*» »•« »*♦ ♦’« »*» ♦*« ♦*» ♦*» ♦*« »•« ♦*«

Metinis "Lietuvių Dienų" žurnalo 
PIKNIKAS

šiemet įvyksta rugsėjo 14 d., sekmadienį, nuo 12 vai. 30 niin- iki vakaro
McCambridge Parke — 1515 N- Glenoaks Blvd-, Burbank

Daug vietos — Žalia pievelė ~ Medžių paunksmė 
Lietuviški pačių gaminti valgiai — Šalti gėrimai 

Lietuviška muzika — Dovanų traukimas.

ALp(LKA)1763 
1980, Nr.7

Ą
Crcvuiaiiu, kzmv. ijv ysi., ivcw.- 
na $10.

Tikrai įdomi polemikos kny
ga literatūros ir kultūros klausi- 
mais. Ją perskaičiau per tris ne
migo naktis. Tai aštrūs, vietomis 
sarkastišku stiliumi, sąmojingi at
sakymai į pavergtos Lietuvos ko
munistų melus ir prasimanymus. 
Tuos straipsnelius autorius skaitė 
per Free Europe radiją, todėl jie 
yra iki maksimumo kondensuoti, 
f ai pavyzdys, kokia kalba reikia 
karbetis su tarybiniais okupanto 
ruso pataikūnais ir mūsų kultū
ros falsifikuotojais.

BAUSMĖ, Jurgio Gliaudąs 
naujas novelių rinkinys. Išleido 
Nida Londone. 151 p. Kaina 
$8.

Autorius čia įdomiai paliečia 
kai kuriuos mūsų senuosius ra- c
šytojus. Tai naujos rūšies ’’fik
cijos”, populiarios amerikiečių ir 
kt. literatūroje. Knyga verta vi
sų skaitytojų dėmesio, gaila tik, 
kad kaina didoka.

Dešimtoji PRADALGĖ. Lite- 
ratres metraštis. Nidos leidinys. 
Kaina $12.50. Su poezija, bele- 
t.is?lxa ir straipsniais dalyvauja 
iŠ viso laisvojo pasaulio lietuvių 
rašytojai.

SLĖPININGOS NOVELĖS. 
Robert Louis Stevenson, vertė 
Povilas Gaučys. Išleido ’’Rūta”, 
248 p. Kaina $6. Labai intri
guojančios novelės, parašytos ge
ro meisterio.

Visos šios knygos laukia skai
tytojų. Gulinamos LD knygyne, 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
CA 90029. Užeikite, rašykite ar
ba skambinkite telefonu (213F 
664-2919.

NAUJA PLOKŠTELĖ

Gauta paminėti solistės Praa
ri mė Rugienės nauja plokštelė 
skirta tik lietuvių kompozitorių 
kūriniams.
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