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JAUNIMAS - MUSU ATEITIS
C.

Jaunimas — mūsų ateitis, užtat 
paremkime jų sambūrius, žavėki
mės jų kūrybiniais pasireiškimais, 
pastebėkime jų pastangas, būkime 
su jais!

Mieli losangeliečiai, atsilanky
kime visi Į Jaunimo šventę birže
lio 6 d., sekmadieni, šv. Kazimiero 
par. salėje ir kieme. Tuoj po pa
maldų jaunimas kviečia jus visus 
pietų ir atsigaivinti vėsiais gėri
mais (rūsy), o vėliau, nuo 1 vai. 30 
min. — pažiūrėti jų programos, ku
ri bus šiemet labai Įvairi, įdomi 
mažiems ir dideliems. Visas pelnas 
pasiliks Lituanistinėms mokykloms 
ir Jaunimo ansambliui.

Yra daug gražių dalykų pasauly 
pamatyti. Yra daug įvairių pramo
gų mūsų mieste ir jo apylinkėse. 
Vieni karštą dieną brenda į vande
nyno vėsias bangas, kiti skuba į 
koncertus ar į filmus, treti savo 
kiemuose ir kambariuose ruošia 
sau ir draugams pramogas su vaišė
mis. Ar viso to negalima atidėti? 
Ar negalėtume birželio 6 d. pasilik
ti laisvą? — Kad būtų progos pa
būti su mūsų jaunimu, kad jiems 
galėtume gausiai paploti, kad jų 
įraudę veidai spindėti! džiaugsmu. 
Vaikai irgi supranta, kada jų pa
stangom pritariame, kada juos įver
tiname! Vaikai junta mūsų globą 
ir mūsų pasididžiavimą jais!

Ne tik tėvai rūpinasi savo vai
kais. Ne tik jiems svarbiausia pa
reiga šiandien yra jaunimo morali
nis stiprumas ir lietuviško charak
terio išlaikymas. Lietuviškas jau
nimas yra visų mūsų — palikusių 
Tėvynę — ateitis ir pasididžiavi
mas. Nuo sveiko ir sąmoningo lie
tuvybei jaunimo priklausys ir mūsų 
visos Tautos tolimesnis likimas; 
juo pirmiausia remiamės ir tik juo 
pasauly išliksime.

Ką reikštų visos mūsų kalbos ir 
visi žodžiai spaudoje, besirūpiną 
jaunimu, jei tų sakomų ir rašomų 
žodžių neparemtume savo darbais 
ir savo buvimu prie jaunimo? Kam 
rūpinamės savo organizacijomis, 
Lietuvos laisvinimo veiksniais, sa
vo spauda, naujų knygų leidimu, 
jei nebeliktų po mūsų jaunimo, ku
rie ateitų į tas organizacijas, kurie 
mylėtų Lietuvą, kurie skaitytų mū
sų knygas ir visą lietuviškai rašytą 
spaudą? Kad upės plačiai tekėtų, 
reikia pradžios, reikia upelių. Kad 

VISI DALYVAUKIME JAUNIMO ŠVENTĖJE!
1965 m. birželio mėn. 6 dieną 1 vai. p. p. 
Šv. Kazimiero parapijos kieme ir salėje.

neiždžiutų senoji vaga, reikia už
lieti naujais vandenimis.

Yra dar gražaus lietuviško jauni
mo. kuris vartoja gražią gimtinę 
kalbą, kuris su pasigrožėjimu mo
kosi senųjų dainų ir šoka iš prose
nelių išmoktus tautinius šokius. Yra 
dar jaunimo, kuris noriai vaidina 
lietuviškus vaidinimus, rėdosi mūsų 
margais drabužiais, didžiuojasi 
skambia, melancholiška mūsų liau
dies muzika. Tik reikia daugiau 
vyresniųjų, kurie neaptingtų tas 
jaunimo aspiracijas ugdyti, jas puo
selėti, jas paremti. Reikia vyresnių
jų gausesnio dėmesio kiekvienam 
jaunimo parengimui, jų meniniems, 
įie aviškiems pasirodymams.

Birželio 6 d. sekmadienį, kai jau
nimas baigia mokslo metus, kai re
ziumuoja išmoktus dalykus Lietu
viškose šeštadienių mokyklose di
deliu bendru įvairiaspalviu meniniu 
pasirodymu, būkime visi suaugu
sieji su jais, būkime jų žiūrovais, 
būkime jų entuziazmo dalininkais. 
Tai nėra paraginimas dėl didesnio 
pelno; jūsų buvimas duos keleriopą 
paramą, o labiausiai — moralinę. 
Buvimu Jaunimo šventėje paska
tinsite jaunimą dirbti bei mokytis 
ir kitais metais.

Būti Jaunimo šventėje nėra vien 
jūsų pareiga ir lyg duoklė jaunimui. 
Ne! Jūs gražiai praleisite dieną 
patys, nes jaunimas parodys fan
tastišką vaidinimą operetę “Me
tus”, dainuos gausus choras, bus 
margiausias paradas ir tautiniai šo
kiai, bus muzikiniai ir kitokį talen
tų pasirodymai. Jūs drąsiai galite 
atsivesti savo svečius, gimines, 
kaimynus, kad ir amerikiečius, — 
žiūrovams apsivilti neteks.

Jaunimo šventėje dalyvaus apie 
200 lietuviško Los Angeles ir Santa 
Monikos jaunimo; programą ruošia 
prityrę menininkai ir pedagogai: 
U. Razutienė. G. Gudauskienė, J. 
Ąžuolai.is, J. Puškorienė, N. Gra
kauskienė, A. Balsienė, O. Baraus
kienė, G. Radvenis ir kiti. Visos 
programos kūrybiškumas ir spal
vingumas sveriasi ant pirmųjų 
dviejų pavardžių (O. Razutienės ir 
G. Gudauskienės) ir gabiųjų mūsų 
jaunuolių: instrumentalistų, vaidin
tojų, šokėjų... šiemet bus daug nau
jo ir netikėto.

Taigi — iki pasimatymo Jaunimo 
šventėje birželio 6 d. A. R.

“Žaviosios damos” operetes režfsorė muz. G. Gudaus
kiene, Radvenienė ir solistė L. Zaikienė (Eliza).

Foto nuotr. L. Briedžio

Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybė. — Rezoliucijos Remti Komiteto 
vadovybės nariu grupė (iįš kaires,): A. Skirius, S. Paltus, G. A. Petrauskas, 
dr. P. Pamataitis, L. Valiukas ir A. Dabšys; antroje eilėje — S. Kungys,, 
dr. J. Jusionis, I. Mažeikaitė, A. Markevičius, R. Bureika, K. Ljaudanskas.

L. Kančausko foto nuotrauka
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JAU TURIME 73 REZOLIUCIJAS
Prisidėkime visi prie rezoliuciją pravedimo

Jau turime šiame Kongrese (89th 
Congress) 73 rezoliucijas, įneštas 
Lietuvos bylos reikalu: Senate — 
8, Atstovų Rūmuose — 65. Rezo
liucijų skaičius ir toliau bus didi
namas. Juo daugiau jų turėsime, 
juo lengviau bus vieną iš jų pra
vesti.

Rezoliucijų pravedimo darbui va
dovauja Rezoliucijoms Remti Komi
tetas, kurio vadovybę sudaro lietu
viai, latviai ir es.ai iš Pietinės Ka
lifornijos. Šis darbas yra toks di
delis, kad čia niekad nebus darbo 
rankų perdaug. Visi geros valios 
lietuviai kviečiami prisidėti ir dar
bu ir pinigne parama.

Kiekvienas geros valius lietuvis 
turėtų pasistengti, kad abu jo se
natoriai ir jo kongresmanas įneštų 
rezoliucijas Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Jie, be abejo, nieko neda

rys, jei į juos nesikreipsime. Ką se
natoriams ir kongresmanams rašy
ti ir kokią rezoliuciją prašyti įneš
ti į JAV-bių Kongresą, — šias in
formacijas suteikia Rezoliucijoms 
Remti Komitetas, pasiųsdamas laiš
kų ir rezoliucijų pavyzdžius. Tuo 
reikalu rašyti: Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas, Post Office Box 77048, 
Los Angeles. 90007.

Rezoliucijų pravedimo darbas pa
reikalauja iš Komiteto nemaža pi
nigo. Visi geros valios lietuviai 
kviečiami šį darbą paremti savo 
“našlės skatiku”. Jei šiais metais 
to taip svarbaus darbo dar nesate 
parėmęs savo pinigine auka, pasiųs
kite dar šiandien. Visos aukos tam 
tikslui siųstinos tiesiog Komiteto 
kasininkui: Mr. G. A. Petrauskas, 
3442 Madera Avė., Los Angeles, Ca
lif. 90039.

LT.
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Įvairių pasaulio valstybių atstovės Tarptautiniame festivalyje, Avalon 
mieste, Catalinos saloje. Viduryje stovi llmara Mažeikaitė, kuri atstovavo 
Lietuvą. Festivalį rengė Avalon Prekybos Rūmai (Chamber of Commerce).

IS LIETUVOS KONSULATO
SKAITYKIME IR PLATINKIME SAVO SPAUDĄ

Gegužės mėnuo — spaudos mėnuo
JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdyba balandžio 3 d. posė

džio nutarimu paskelbė gegužės mėnesi — spaudos mėnesiu. Savo 
aplinkraštyje centro valdyba gražiai nušviečia lietuvių spaudos 
reikšmę: i

“Pasaulyje nėra tautos, kuri dėl savo kalba spausdinto žodžio būtų 
tiek kentėjusi, kiek mūsų tauta kentėjo. Kažin ar rasime pasaulyje 
tautą, kuri būtų pergyvenusi spaudos draudimo gadynę. Jei kitos 
tautos didžiuojasi spausdinto žodžio didingumu, mintimi, vaizdu, 
tai mes galime didžiuotis kova už spaudą ir kančia už ją.

Uždraustas, persekiojamas, naikmamas, pro kazokų kardų užtva
ras ir žandarų nagaikas knygnešių iš Prūsų atneštas lietuviškas spaus
dintas žodis, pirktas Sibiro tremtimi, pasklido lietuvių tarpe. Juo 
buvo kurstoma tautos meilės ugnis, iškeliama tautos praeities gar
bė, ugdomas laisvės troškimas.

Laisvė tautai, nepriklausoma valstybė ir joje lietuviškos spaudos 
sužydėjimo laikotarpis. Knygos ir laikraščiai, žurnalai lietuvių kalba 
spausdinti ir lietuviams skirti. Vergijos, nelaisvės ir kančios kelio 
pabaiga. Kūrėjui laisvė išsakyti save, laikraščiui laisvė paskelbti 
žinias ir pranešimus.

Svetimuose kraštuose esančiai tautos daliai sava kalba spausdinta 
knyga, laikraštis ar žurnalas yra tautinės gyvybės išlaikymo šaltinio 
versmė. Bet ji tautinei gyvybei palaikyti naudinga tiek, kiek mes ja 
naudosimės.

Nedaug naudos, jeigu rašytojų kūriniai pasiliks rankraščiuose ar, 
jau išleisti, knygų leidėjų lentynose. Knyga turi būti parnešta j mūsų 
namus, laikraštis turi tapti kasdieniniu ir kassavaitiniu svečiu.”

Apylinkių valdybos yra prašomos sudaryti sąlygas apylinkėje gy
venantiems lietuviams įsigyti lietuviškų knygų, užsiprenumeruoti 
laikraštį ar žurnalą. Nelaukime, kol kas nors pasibels į duris, primin
damas, pasiūlydamas, paragindamas ar priversdamas remti savo 
spausdintą žodį. Priverstinė spauda gyvuoja tik vergijoje. Mes esame 
laisvi — laisvai pasirinkime tą laikraštį, kuris mums patinka ir tą 
knygą, kuri yra verta meniškai, moksliškai ar tautiškai. Sustokime 
patys prie spaudos platintojo stalo ir pažiūrėkime, kiek daug jis turi 
leidinių, apie kuriuos mes nieko nežinome. Įsigykime vyresniųjų 
autorių knygas, kaip kultūrinę vertybę; remkime jaunus talentus, at
einančius su naujomis idėjomis ir nauju meniniu žodžiu.

Atsiminkime neprikausomoje Lietuvoje išpopuliarėjusi posūkį: Tik 
laukinis spaudos neskaito. Mes didžiuojamės esą civilizuoti ir kultū
ringi savo išvaizda ir gyvenimo standartu, nejaugi norėtume likti 
dvasioje laukiniais? Negyvenkime laukinės dvasios rezervatuose!

"LIETUVIU DIENU" žurnalo

METINĖ GEGUŽINĖ-PIKNIKAS 

įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 15 d.

McCambridge Parke, Burbank, California 

(Golden State greitkeliu tik 5 mylios nuo liet, par.) 
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Tarptautiniame festivalyje norėjo 
įbrukti komunistinį Lietuvos vėlia

vos falsifikatą

Santa Catalina saloj,e Avalon 
mieste, gegužės 1-2 dienomis įvyko 
metinis tarptautinio pobūdžio festi
valis, globojamas to miesto Preky
bos Rūmų. Keli tūkstančiai žmonių 
suplaukė ten dalyvauti.

Lietuvos konsulato kvietimu, Lie
tuvą ten atstovavo panelė llmara 
Mažeikaitė, pasipuošusi tautiniu 
kostiumu ii’ lydima savo mamytės.

Besirengiant eisenon, įvairių 
kraštų atstovėms padalinta jų kraš
tų vėliavos. Panelei Mažeikaitei bu
vo duodama komunistų suklastota 
“vėliava”. Mažeikaitė tuojau atsi
sakė priimti ir pareiškė protestą, 
kodėl neturima tikrosios Lietuvos 
vėliavos. Taip pat- jinai pažymėjo, 
kad jei toji komunistinė suklastota 
vėlava bus išstatyta su kitų tautų 
vėliavomis, ji atsisakanti dalyvauti 
festivalyje ir vyksta namo.

Festivalio vadovybė tuoj išėmė 
komunistinį Lietuvos vėliavos fal
sifikatą iš vėliavų tarpo, o progra
mos vedėjas paaiškino publikai, kad 
toji komunistų suklastota Lietuvos 
vėliava tarp kitų tautų vėliavų pa
teko be rengėjų žinios ir užgyrė pa
nelę Mažeikaitę už klastos paste
bėjimą.

Vėliau konsulatas gavo laišką iš 
Avalon Prekybos Rūmų vadovybės, 
kuriame atsiprašoma už nemalonų 
įvykį. Paaiškino, kad jie vėliavų 
komplektą tam festivaliui nuomojo 
iš vienos vėliavų dirbtuvės ir su
klastotąją vėliavą pastebėjo tik 
tuomet, kai vėliavos jau buvo ren
giamos nešti (Netikęs pasiaiškini
mas; juk jie nieko nepastebėjo, 
tik Mažeikaitė, pamačiusi, kad tai 
ne Lietuvos trispalvė, atsisakė ją 
priimti. Ne pirmą kartą jau norima 
viešai įbrukti komunistų Lietuvos 
vėliavos falsifiktas. Red.)

Konsulatas, sužinojęs, iš kurios 
vėliavų dirbtuvės vėliavos buvo 
nuomotos, deda pastangų, kad tok
sai įvykis nepasikartotų, čia tenka 
pastebėti, kad Estijos vėliava taip

pa. buvo suklastota. Estijos atsto
vė taip pat tinkamai reagavo.

šia proga reikalinga pastebėti vi
siems, kurie bet kada dalyvauja di
desniuose tarptautiniuose parengi
muose, kur būna iškeliamos įvairių 
tautų vėliavos, būtinai jas peržiū
rėti ir, klastą pastebėjus, tuoj ren
gėjams pranešti, pareikšti protestą 
ir pareikalauti, kad suklastotoji vė
liava būtų pašalinta.

— Laike gegužės mėnesio, tarp 
svarbesnių parengimų, į kuriuos 
Lietuvos konsulas ir žmona buvo 
pakviesti, yra šie:

“Catholic Maritime Clubs” direk
torių taryba gegužės 5 d. pakvietė 
savo metiniu parengiman, kuriuo 
daroma konsularinį korpusą pagerb
ti. Parengimas įvyko San Pedro 
mieste.

— Kalifornijos Universiteto aka
deminis senatas gegužės 11 d. pa
kvietė mokslinėn paskaiton, kurią 
parengė prof. Harold K. Ticho. Ka
lifornijos Universitetas kartu su 
Los Angeles World Affairs Council 
gegužės 14 d. surengė iškilmingą 
tarptautinį pobūvį žurnalizmui įver
tinti ir pagerbti.

— “Foreign Trade Association” 
tarptautinės prekybos metinio mi
nėjimo proga pakvietė konsulus bū
ti garbės svečiais gegužės 20 d. pa
rengtuose priešpiečiuose Biltmore 
viešbutyje.

— Kalifornijos Universiteto stu
dentų draugijos tarptautinė taryba 
pakvietė konsulus į savo metinį 
pobūvį gegužės 22 d. Universiteto 
patalpose.

— Los Angeles World Affairs 
Council gegužės 24 d. rengia prieš
piečius Korėjos Respublikos prezi
dentui generolui Park pagerbti ir 
pakvietė konsularinio korpuso na
rius dalyvauti.

— Los Angeles “Elks” organizaci
ja per teisėją James Tante, tos or
ganizacijos vadą, kviečia konsulus 
su žmonomis koncertan, o vėliau 
priėmiman, birželio 2 d. tos didžiu
lės organizacijos patalpose.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus. Be Jūsų atneštų 
prekių, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, tokių prokių, kurios 

, turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 a. m. iki 7 p. m.; sekmad. nuo 10 a.m. iki 4 p. m.
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" ŽAVIOJI DAMA" LOS ANGELES LIET. SCENOJE

Lietuvių Bendruomenes suruoš
us muzikinis vakaras gegužės 1 d. 
šv. Kazimiero par. salėje praėjo 
su dideliu pasisekimu. Programai 
išpildyti buvo pakviestas muz. Gied
rės Gudauskienės vadovaujamas 
operetės sambūris, kuris atliko mu
zikines ištraukas iš dabartiniu lai
ku populiariausios F. Loewe opere
tės “žavioji Dama” (My Fair Lady). 
Lietuvių kalbos vertinius scenai pa
ruošė Vita Kevalaitienė. Savo susi
domėjimų šiuo įvykiu Los Angeles 
lietuvių visuomenė įrodė gausiu 
atsilankymu. Salė buvo pilnutėlė 
žmonių.

Įžanginį žodį tarė G. Gudauskie
nė, pasveikindama atsilankiusius ir 
padėkodama jiems už tokį šiltų pri
ėmimų šio darbo. Apie būsimųjį 
spektaklį G. Gudauskienė kalbėjo 
šiais žodžiais: “...Tai yra antras 
mūsų bandymas įsteigti lietuviškų 
operetę Los Angeles mieste. Mes 
esame lyg vaikas, kuris gimė šių 
metų vasario 6-tų dienų, skautų 
baliuje. Dabar mes jau atsistojame 
ant kojų ir tikimės, kad neužilgo 
išmoksime tvirtai ir savistoviai 
vaikščioti.

Toliau sekė spektaklis, kuris įro
dė, jog Los Angeles lietuvių tarpe 
tikrai užtenka talentų lietuviškai 
operetei.

Negalima būt pasakyti, kad spek
taklis praėjo visiškai sklandžiai. 
Pirmas trūkumas, tai permaža sce
na didesnei grupei žmonių. Tas 
ypatingai jautėsi masinėse sceno
se, taip pat nepapankamas apšvie
timas, kostiumų koordinacijos trū
kumas. Bet kas liečia solistus ir ki
tus artistus bei dainininkus, galima 
drųsiai pasakyti, kad visi savo vaid
mens atliko tikrai gerai.

Elizos Doolittle rolėje matėme 
Liucijų Zaikienę. Tai buvo pagrin
dinis šios operetės vaidmuo, kuris 
buvo labai nelengvas, kadangi rei
kalavo ne tik vaidybos ir dainavi
mo, bet ir šokių. Savo rolę L. Zai- 
kienė išpildė net labai gerai. Jos 
malonus balso tembras, gera vai
dyba ir ypatingai grakštumas sce
noje džiugino žiūrovus ir vertė pri
pažinti, kad Liucija Zaikienė buvo 
tikrai šio vakaro žavioji dama.

Profesoriaus Higgins vaidmenį 
atliko Antanas Polikaitis. Tai bu
vo pirmas šio dainininko pasirody
mas scenoje solo partijoje. A. Poli
kaitis nustebino publikų savo balso 
gražumu. Tikimės, kad šis jo de
biutas yra tik pradžia ir kad toli
mesnėje ateityje turėsime progos 
jį išgirsti dažniau ir didesnėse rolė
se.

Elizos tėvo, Alfredo Doolittle, ro
lė teko Rmtautui Dabšiui. šis so
listas yra visiems losangeliečiams 
plačiai žinomas ir ypatingai mėgia
mas. šį kartų R. Dabšys turėjo pro
gos parodyti ir vaidybinį talentų. 
Savo humoristinę partijų R. Dabšys 
atliko meistriškai. Jis buvo komiš
kas, simpatiškas ir geroj balso for
moj.

Vincas šaras Freddy Hill vaidme
nyje atliko dainų “Gatvė, kurioj gy
veni”, ir taip patiko publikai, kad 
buvo iššauktas bisui. Tai įrodė, kad 
Vincas šaras yra labai geras ir la

bai publikos mėgiamas solistas. 
Gaila, kad taip retai tenka jį gir
dėti lietuvių tarpe.

Mečys Sutkevičius kapitono Pic- 
kerino rolėje buvo be priekaištų. 
Taip pat ir Gna Deveikienė, kuri 
padėjo L. Zaikienei išpildyti popu
liariausių šios operetės dainų “Galė
čiau šokt pernakt”, V. Ralvenis ir
A. Dūda, įdomiai atliko Londono 
valkatų numerį. B. Seliukas ir G. 
Radvenis labai sėkmingai padėjo 
R. Dabšiui sudainuoti komiškų gir
tuoklių dainų “Laimės truputį tik
tai”. O. Radvenienė — karalienės 
rolę ir B. Skirienė prof. Higgins 
motinos rolę atliko labai vykusiai.
B. Grinienė ir G. Mažulienė buvo 
intriguojančios gėlių pardavėjos. 
Operetėje dalyvavo Los Angeles jau 
žinoma muz. O. Metrikienės vado
vaujama Moterų Sutartinė, kuri 
gražiai padainavo porų dainų. Su
tartinę sudarė: A. Bajalienė, Z. 
Brinkienė, O. Deveikienė, O. Miro- 
nienė, O. Radvenienė ir B. Skirie
nė.

Ypatingai įdomus buvo operetės 
orkestras, kadangi 90% jo dalyvių 
sudarė vaikai nuo 7 iki 15 metų 
amžiaus. Gražu buvo stebėti tuos 
mažuosius orkestrantus, kuriems 
taip sunkiai ėjosi susikoncentruoti 
savo darbui, kada taip norėjosi 
žiūrėti į scenų ir sekti veiksmo ei
gų. Nežiūrint visų šitų sunkumų, 
nežiūrint, kad dėl ligos trūko vieno 
svarbaus orkestro dalyvio R. Čiur
lionio, mažieji orkestrantai išpildė 
savo numerius kaip iš pypkės.

Orkeštre dalyvavo: Rasa ir Ari
mantas Arbai, Saulius ir Gediminas 
Gudauskai, Vita Kevalaitytė, Ber
nadeta, Audra ir Rasa Pakalnišky
tės. Jauniesiems padėjo Renius Pa- 
žemėnas akordeonu ir dr. Juozas 
Gudauskas smuiku.

Solistams akomponavo Lina čin- 
gaitė ir Gediminas Gudauskas, ku
ris, be to, dar atliko trambono ir 
fleitos partijas orkestre.

Dekoracijcs buvo dail. D. Vebe- 
liūnaitės, kuri pasirodė savo darbų 
žinanti menininkė. VI. Gilys, kaip 
visuome , geras technikinis vedė
jas ir Stepas Makarevičius, režisa
vęs muzikinių ištraukų sujungimus.

Be veikalo vertimo ir jo jungia
mojo teksto. Vita Kevalaitienė at
liko taip pat ir pranešėjos vaidme
nį.

Visas muzikinis šios operetės pa
ruošimas, choreografija bei muziki
nių numerių režisūra buvo muz. G. 
Gudauskienės. Tai buvo didelė naš
ta dėl vienų pečių, bet jų Gudaus
kienė stebėtinai gerai išnešė. Bet 
ponia Gudauskienė visuomet pasi
žymėjo plačiais užsimojimais ir 
naujomis idėjomis. Jos įsteigtas 
jaunųjų instrumentalistų ansamb
lis žinomas lietuvių tarpe, šiandien 
jau kviečiamas ir pas amerikiečius. 
Muzikė tikisi, kad iš šio orkestrėlio 
dalyvių išaugs busimieji vadovai 
mūsų chorams, orkestrams, akom- 
poniatoriai mūsų solistams. Kaip 
tikra pedagogė, G. Gudauskienė 
stengiasi sutraukti kuo daugiau 
naujų jėgų, išieško:! naujų talentų, 
šioje operetėje matėme jau gerai 
žinomus ir visai naujus veidus, jau
nesnę ir senesnę kartų linksmai

Scena iš “žaviosios damos” operetės pąstatymo Los Angeles liet, scenoje: 
(iš kairės) A. Polikaitis, L. Zaikienė ir M. Sutkevičius. Foto L. Briedis

Komp. Budriūno studijos 
piano ir dainy rečitalis

Gegužės 2 d. Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos salėje įvyko 
kompozitoriaus Broniaus Budriūno 
mokinių rečitalis, kuriame dalyvavo 
23 mergaitės ir 15 berniukų, išpil- 
dydami įvairių muzikų instrumen- 
talinius ir vokalinius kūrinius. Iš 
30 rečitaly dalyvavusių mokinai 
lietuvių buvo 23. Pirmasis su savo 
muzikiniais sugebėjimais pasirodė 
R. Polikaitis. Pagal jaunų amžių 
jis skambino gana gerai. Neblogai 
skambino pianinu R. Pažėra, J. Pa
žėraitė, A. Kiršonis, A. Ivanyk (lie
tuvaitė), R. Motiejūnaitė. Gerai pa
sirodė D. Arbaitė, Ch. Šepetytė, T. 
Mažeika, I. Žukaitė, A. Ruigytė, P. 
Naujokaitis. Labai gerai, su tikru 
pianisto laisvumu ir drųsumu skam
bino Algis Aras, meniškai išpildy- 
damas Haydno Sonatų e-minor ir 
Rackmaninovo Preliudų cis-minor. 
Beveik tiek pat muzikinio sugebėji
mo parodė ir Rasa Draugelytė, at
likdama Lecuonos Malaguena ir 
Williamso Autumn Leaves. Algis 
Draugelis įspūdingai paskambino 
Mocarto Rondo. Iš amerikiečių mo
kinių bene geriausiai skambino C. 
Kienzle, M. Harrington ir R. Fiebig.

Vokalinėje daly su savo balsais 
pasirodė Razutytė, Dūda, Aukštkal- 
nytė, Dombrosky (lietuvaitė), Bi
rutė Dabšienė ir Rimtautas Dabšys. 
V. Dūda turi neblogų tembrų ir 
balsinę medžiagų, kuri dar tebėra 
žalia. R. Aukštkalnytė jautriai, su 

dirbančius kartu darnioj harmo
nijoj.

Spektaklis buvo smagus, nuotai
kingas ir, kas svarbiausia, net la
bai patiko žiūrovams. Muz. Giedrei 
Gudauskienei linkime nepailsti ir 
savo darbų tęsti toliau. Publika lau
kia. J. š. 

išgyvenimu sudainavo Toselli Se
renadą, kurios buvo miela klausy
tis. Jos balse yra patraukliai skam
bančio lyrizmo. C. Dombrosky bal
sas gana švelnus, lygus, su gražiu 
tembru, nors ir nėra labai stiprus. 
Jos lūpose ypač gražiai skambėjo 
Kavecko-Grigaitytės “Na, tai kas”. 
Abu Dabšiai (vyras ir žmona) su 
dideliu įsijautimu ir išgyvenimu su
dainavo duėių iš Mozarto operos 
Don Giovanni. Be to, R. Dabšys dar 
dainavo arijų Haley operos “žy
dė” ir Gaidelio sukomponuotų Pr. 
Lemberto dainų “Tėvynės drobės”. 
Abiejų dainavimas, kaip ir visuo
met, buvo puikus, už širdies tve
riantis. Visiems dainuotojams a- 
komponavo pats komp. Bronius 
Budriūnas, kuris kasmet tokius re
čitalius surengia, norėdamas paro
dyti savo Muzikos Studijos moki
nių pasiektus laimėjimus. Salėje 
rečitalio klausėsi daug publikos.

J. T-nis

Dail. J. Rimšos kūriniai 
Dailiųjų! Meny klubo 
susirinkime

-- Dailiųjų Menų klubo susirinki
mas įvyko gegužės 16 d. Damulių 
ūkyje. Programoje buvo Pr. Lem
berto lietuvių poezijos rečitalis ir 
A. Gustaičio pranešimas iš kelionių 
po Pietų Amerikų ir įspūdžiai iš 
lietuvių kongreso Sao Paulo mieste. 
A. Gustaitis aplankė išgarsėjusį lie
tuvį dailininkų Jonų Rimšų, iš kurio 
atsivežė keletu paveikslų pardavi
mui. Paveikslai buvo parodyti. Juos 
aptarė dail. J. Pautienius, DM klubo 
svečias iš Chicagos. Diskusijose klu
bo nariai kiek ilgai sustojo prie 
Los Angeles kultūrinių įvykių apta
rimo ir įvertinimo. Klubui pirminin
kavo Alė Rūta. Sekančiu klubo pir
mininku bus Alg. Gustaitis.
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Kun. A. Valiuškos 25 metų kunigystės minėjimo garbės stalo svečių dalis: 
(iš kaįrės) kun. P. Kaunas, SOJ, kun. A. Valiuška, prel. J. Kučingis, kan. 
K. Steponis, dr. kun. P. Celiešius, J. Pažėra, skautų vadas.

Foto L. Kančauskas

JAUNIMO ZYGIS Į WASHlNGTONĄ

KUN. A. VALIUŠKOS 25 M. KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Per visų Ameriką plačiai nuaidė
jo TV ir radijo bangomis atžymėtas 
sėkmingas lietuvių jaunimo .engi s 
žygis Į Washingtcną, kuris buvo pa
darytas š. m. gegužės 15 d. žygi 
organizavo New Yorke, New Jersey 
ir kitų šiaurinių valst. liet, jauni
mas. Jam vadovavo A. B. Mažeika, 
A. Sniečkus, P. Wytenus ir A. Bu I- 
reckis. Programoje buvo vainlk. 
padėjimas ir malda prie Lincolno 
paminklo ir vizitas pas prez. L. B. 
Johnšoną.

To žygio tikslas buvo, kaip r . . .L 
“Darbininkas” ir kita spauda, 
girti prez. L. B. Johnsono pollt.c; 
Vietname (turbūt, ir Domininkoną 
respublikoj).

Dar neteko patirti, kaip žygis pa
vyko, kiek jame dalyvavo asmenų. 
Iš esmės šis žygis buvo politinis, 
prieškomunistinis. Iki šiol Washing
tone būdavo beveik vien priešingo 
pobūdžio demonstracijos, net pačio 
prezidento partijos vienetai de
monstruodavo prieš jo politiką Viet
name ir kt. Kurgi neprotestuos, — 

juk liberalams demokratams labai 
gaila komunistų, juk tai jų veiklos 
pagrindu yra čia. Amerikoje ar tai 
“Civil Rights Movement” organiza
vime, ar tai “Free Speech Move
ment” riaušėse universitetuose, ar 
tai visokiuose kituose “už taiką” 
judėjimuose ir Įvairiose pasaulio 
valstybėse Amerikos ambasadom 
langų daužymo organizavime.

Tas lietuvių žygis yra sveikinti
nas ir užgirtinas. Tik man berašant 
kilo klausimas, ar nebuvo galima 
to žygio sujungti su Birželio Įvy
kių minėjimo proga. Ar nebūtų bu-, 
vę galima šūkiuose • priminti, kad 
jau Lietuva tų pačių komunistų pa
vergta kenčia 25 metus. Ar nebūtų 
.ikę prašyti, kad prezidentas turėtų 
mintyje ir Europos kultūringų tau
tų išlaisvinimo klausimą.

Jei tie klausimai būtų buvę pa
miršti vizite pas prezidentą, tai šio 
žygio reikšmė sumažėtų ir susily
gintų su kitų amerikiečių grupių de
monstracijomis.' * Sk.

Šv. Kazimiero parapijos asisten
to kun. Antano Valiuškos sidabri
nio jubiliejaus minėjjjmas praėjo 
pakilia nuotaika, gausiai dalyvau
jant lietuviams.

Minėjimas pradėtas iškilmingo
mis mišiomis, kurias atnašavo pats 
sukaktuvininkas, gi jam asistavo 
buvę jo mokslo draugai kun. Vacį, 
šiliauskas ir kun. A. Olšauskas. Pa
mokslą pasakė vienuolis juozapie- 
tis kun. Bronius Kaunas, OSJ.

Kiek pasivėlavusieji bažnyčion 
nebetilpo, didelis būrys buvo sto
vinčių pasieniais ir lauke, už durų.

Po pamaldų žmonės sugužėjo į 
parapijos salę, užpildydami visas 
daugiau kaip 300 paruoštų vietų. Vy
riausia šių vaišių šeimininkė Ona 
Mikuckienė gražiai ir rūpestingai 
paruošė stalus ir gausiai apkrovė 
juos skaniai paruoštais valgiais. 
Netrūko ir puošnių tortų prie kavu
tės. Tik svaigiųjų gėrimų neteko pa
stebėti. Vietas prie garbės stalo 
be paties sukaktuvininko užėmė 
šios parapijos klebonas prel. J. Ku
čingis, jau minėti kunigai svečiai, 
kun. dr. P. Celiešius ir organizacijų 
kurių kun. A. Valiuška yra dvasios 
vadu, pirmininkai. Iškilminga j ai šių 
vaišių daliai vadovavo Rimtautas 
Dabšys. Prel. J. Kučingiui sukalbė
jus maldą, prasidėjo sveikinimai, 
kurių eilė buvo netrumpa, nors dėl 
laiko stokos daug kas trumpinta.

Sveikino: Skautų vardu — J. Pa
žėra, šeštadieninės mokyklos vardu
— J. Motiejūnas, Kat. Moterų — 
Mrs. Speecher, Mokinių ir seselių
— Pažėraitė, Tautinės S-gos vardu
— A. Mažeika, Parap. choro vardu
— Bronius Budriūnas, Kat. Fede
racijos vardu — V. Kazlauskas, Pa
rap. komiteto ir šv. Vardo dr. vardu
— Speecher, Parapijos klebonas — 
prel. J. Kučingis. Iš gausių sveikini
mų raštu skaitytos tik ištraukos.

Visi sveikintojai kalbėjo trumpai 
ir gražiai linkėjo solenizantui su
laukti dar dvigubo ir net trigubo 
jubiliejaus. Kai kurie Į kalbas Įter
pė net sveiko sąmojaus, kaip V. 

Kazlauskas, pastebėdamas, kad iš 
mūsų klebono tvirtos rankos jo asis
tentams esą tik du keliai: į vienuo
lyną arba Į kapus (čia jo turėta 
minty kun. A. Bučmys, Įstojęs į 
Tėvus pranciškonus, ir kan. A. Ste
ponaitis, miręs...). Iš sukaktuvinin
ko ir klebono kalbų vėliau paaiškė
jo dar vienas kelias — Į kengūrų 
žemę, kurį kun. A. Valiuška ir pa
sirinkęs. Klebonas humoristiškai 
pabrėžė, kad sukaktuvininkas, iš- 
vykstąs į kelionę, teturįs lėšų tik 
iki Australijos; jei norime, kad ku
nigas grįžtų, sudėkime bilietui at
gal, nes kelionė pėsčiomis perilgai 
užtruktų...

Į visus sveikinimus, dėkodamas 
visiems rengėjams ir sveikinusiems 
ir džiaugdamasis tokia gausybe bi
čiulių ir gerbėjų, atsakė sukaktuvi
ninkas kun. A. Valiuška. Jo kalba, 
kaip visuomet, buvo žemaitiškai lė
ta, konkreti ir atvira. Jis pažymėjo, 
jog šio jubiliejaus proga jo paveiks
las nupieštas gražus, bet vienaša
liškas, neminint neigiamųjų pusių, 
nors iš tiesų jis pei’ gyvenimą ėjęs 
vidurio keliu. — jeigu ir neatlik
damas milžiniškų žygių, tai ir ne- 
nuklysdamas į šunkelius. Minėjime 
esą jo draugų iš visų laikotarpių, ir 
vietų, kur tik jam yra tekę moky
tis, gyventi ir darbuotis — jie vi
si gali būt liudininkais jo kelio.

Minėjimuose paprastai esti kal
bos, panašios į laidotuvių kalbas; 
bet šį kartą, kaip matome, nebuvo 
panašu į laidotuves.

Toliau, vadovaujami Inos Stadal- 
ninkaitės, skautai ir skautės atliko 
deklamacijų ir muzikos programą. 
Programos atlikime dalyvavo: J. 
Pažėraitė, paukštytės iš Santa Mo- 
nicos, vadovaujamos Kevalaitienės,, 
A. Draugelis ir R. Draugelytė, Aras 
ir kt.

Pasidžiaugęs atliktais darbais per 
25 kunigystės metus Kristaus Vy
nuogyne, užtarnautam poilsiui kun. 
Valiuška išvyko ilgesnei kelionei 
aplink pasaulį. Tikimės, kad grįš 
atgal, niekur neradęs geresnių są
lygų ir šiltesnių žmonių. J. A.

LIETUVIU FONDAS
C-

Pirmasis Lietuviy Fondo 
vajus Los Angelėse

1965 m. gegužės mėn. 14 d. Lie
tuvių Fondo organizacinis komite 
tas sušaukė organizacijų atstovus 
dėl pasitarimo vajaus klausiniais 
ir. sudarymo pastovaus komiteto.

Laikinąjį komitetą pasiskirstymo 
būdu sudarė: pirm. J. Kaributas, 
sekr. Z. N. Brinkienė ir ižd. J. Ko
jelis.

šiame susirinkime iš kviestų or
ganizacijų lie laikinojo komiteto na
rių dar dalyvavo šie atstovai: dr. 
J. Jusionis - Gydytojų Dr-ja, J. Mo
tiejūnas — BALFas, K. Liaudąns- 
kas — L. Bendr. Apylinkė, K. Mota
sis — Be įdr. Apylinkė, A. Skirias 
— Vienybės sąjūdis, V. Varnas — 
Skautai akademikai, ir O. Žadvy
das — šaulių kuopa. Dar buvo ke
letas pasižadėję laiškais ar asme
niškai Įeiti i komiteto narius.

Balsavimo būdu buvo išrinkta 
Lietuvių Fondo vajui pravesti komi
teto valdyba: pirm. J. Kaributas, 
vicepirm. dr. J. Jusionis, vicepirm. 
J. Motiejūnas, sek. Z. N. Brinkienė, 
ir ižd. J. Kojelis.

Numatyta pirma per vietos ra
diją ir spaudą painformuoti apie 
LF vajų, paskui per organizacijas šį 
klausimą diskutuoti ir pagaliau as
meniškai susisiekti su numatytais 
kandidatais.

Liet. Fondo nariy metinis 
suvažiavimas Čikagoje

Suvažiavimas šaukiamas š. m. bir
želio 12 d. 12 vai. Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, 
111. 60636, telef. 778-7227, išvakarė
se Lietuvių Operos ir Chicagos sim
foninio orkestro didingo koncerto 
mūsų partizanų kraujo aukoms pa
gerbti 25 metų Lietuvos okupacijos

proga. '• " •
Suvažiavimo darbotvarkės pa

grindiniai punktai: LF tarybos, val
dybos, kontrolės bei kitų komisijų 
pranešimai; diskusijos dėl prane
šimų ir pranešimų tvirtinimas; LF 
J /3 narių ir kontrolės komisijos 
rinkimai; LF vajaus suaktyvinimo 
klausimas.-

Kiekvienam LF nariui fondo ta
ryba yra išsiuntinėjusi specialius 
suvažiavimui pakvietimus su rei
kiamais nurodymais. Jei fondo na
rys asmeniškai negalės suvažiavime 
dalyvautų jis turi teisę raštiškai 
įgalioti kitą asmenį ir ne LF narį, 
kuris jį atstovautų.

Visi LF nariai ar jų įgaliotiniai 
ir svečiai kviečiami šiame suva
žiavime dalyvauti.

šiuo metu LF yra apie 6S0 pil
nateisių narių su 180,000 dol. pa
grindiniu kapitalu. Fondo kapitalo 
pelno (procentai) nuo fondo įsi- 
steigimo iki 1965 m. sausio 1 d. 
yra duota arti 10,000 dol. lietuvių 
kultūrai, švietimui ir lietuvybei 
remti. Fondui augant, toji parama 
su kiekvienais metais didės. Labai 
svarbu, kad suvažiavime dalyvau
tų kuo didžiausias narių skaičius. 
Jis, be-kitų reikalu, turės nustaty
ti gaires, kaip ir kuriais- būdais bū
tų galima suaktyvinti fondo augimą. 
Tą problemą sėkmingiau galėtų 
spręsti gausus suvažiavimas. Se
kančią dieną, sekmadienį, birželio 
13, suvažiavimo dalyviai galėtų da
lyvauti partizanų pagerbimo kon
certe McCormick rūmuose, kur bus 
išpildyta Verdi Requiem ir Br. Mar- 
•kaičio, SJ. “Vilniaus varpai”, 

■ Suvažiavimo reikalais kreiptis į 
Suvažiavimo registracijos komisiją 
šiuo adresu: c/o A. Reklaitis> 6643 
So. Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629, telef. 778-2858.

LF Tarybos Prezidiumas 
1965 gegužės 12 d.
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JAUNIEJI RAŠO

Pavasaris
RASA ARBAITĖ

Jau pavasaris, gėlės dygsta, 
saulė šypsosi žiburiais, spinduliais.

Peteliškės, paukščiai, visi gyvū
nėliai 

bėgt, ir džiaugtis ir skrist pasi
leis.

Džiaukis ir tu! Bėk Į tą gražumą.
Ir bėgu, ir jau esu pavasario 

džiaugsme.

« o e

Pavergta Lietuva
.. ?•

1940 m. birželio 15 bolševikai už
puolė ir pavergė Lietuvą. Nuo tada 
prasidėjo sunkieji Lietuvai laikai.

Rusai tuoj sustabdė lietuviškų 
laikraščių leidimą, organizacijai 
veiklą, uždraudė vaikus mokyti re
ligijos. Geruosius lietuvius sukišo 
į kalėjimus. Ėmė leisti bolševikiš
kus laikraščius.

1941 m. birželio mėnesį pradėjo 
didžiuosius išvežimus. Iš čia atsi
rado “baisiojo birželio” vardas. Ru

IŠ LIETUVIU ORGANIZACIJŲ VEIKLOS 
Ir .

Va kary apygardos 
veikla

Gegužės men. 1 Vakarų apygar
dos valdybos posėdyje nutarta:

1) raginti apylinkes atžymė.i ge
gužės mėnesį kaip spaudos mėnesi.

2) rugpiūčio mėn. 5-7 dienomis L. 
Vyčių seimo metu šaukti Vakarų 
apygardos suvažiavimą, į kurį pa
kviesti ką nors iš" Centro valdybos 
kalbėtoju.

3) gegužės mėn. įvykstančiam su
važiavimui patiekti raštu sugestijų 
dėl balsavimo būdu atsiklausimo 
svarbesniųjų bendruomenės proble
mų.

Paskaita apie V. K Jonyno kūrybą
Kultūros klubo susirinkime

š. m. gegužės 22 d., 7 vai. 30 min. 
vakare Lietuvių Namuose, 4429 
Santa Monica Blvd., L. A
Paskaitą skaitys ir dailininko kūry
bos reprodukcijas ekrane rodys 
Irena Tamošaitienė.

Bus taip pat diskutuojami Lietu
vių Fondo reikalai.

Po diskusijų bus kavutė ir dova
nų traukimas.

Kultūros klubą-- globoja L. A. Lie
tuvių Bendruomenė, jam vadovauja 
J. Gliaudą

Kviečiami gausiai atsilankyti ir 
plačiau susipažinti su dail. V. K 
Jonyno kūryba.

sai apsupdavo lietuvių namus, visą 
šeimą sukraudavo į sunkvežimius 
ir veždavo į geležinkelio stoti. Ir 
iš čia traukiniais veža žmones į Si
birą. Tėvus dažniausia atskirdavo 
nuo kitos šeimos dalies.

Sibire daugybė lietuvių mirė iš 
bado, šalčio ir sunkaus darbo.

Praėjus kelioms dienoms po di
džiųjų vežimų, prasidėjo rusų-vo
kiečių karas. Lietuviai sukilo ir pa
dėjo vokiečiams išvyti rusus iš Lie
tuvos. Visi žmonės pradžioje labui 
džiaugėsi. Bet ir vokiečiai nebuvo 
geri. Jie labai skriaudė Lietuvos 
žmones.

1944 m. rusai vėl grįžo į Lie uvu. 
Lietuvos laisvę ginti išėjo partiza
nai. Prasidėjo didžiosios partizaną 
kovos, kurios tęsėsi 10 metų. He
leris metus partizanai buvo labai 
stiprūs, ir rusai naktimis nedrįs
davo pasirodyti kaimuose. Jie lai
kydavosi miestuose ir miesteliuo
se, kur turėjo stiprią kariuomenę.

Partizanai kovojo labai narsiai. 
Jie daug rusų išmušė. Jei rusams 
pasisekdavo apsup'ti partizanus ir 
jie nebegalėdavo pasitraukti į miš
kus, tai kovodavo tol, kol turėdavo 
šovinių ir granatų. Tik paskutinę 
granatą susprogdindavo prie savo 
veido, kad rusai jų nepažintų ir ne
persekiotų jų artmųjų.

Lietuvos partizanai yra tikrieji 
Lietuvos didvyriai.

Linas Kojelis

Kalifornijos Lietuviu 
Prekybos Rūmy 
susirinkimas

Gegužės 30 d. 1 vai. p.p. šaukia
mas Kalifornijos Liet. Prekybos 
Rūmų susirinkimas. Vietą parinks 
ir programą paruoš valdybos vice- 
pirm. Albinas Markevičius. Refera
to temos numatomos: Investavimas 
į nejudamą turtą ir į vertybės po
pierius (Trust Deeds). Lietuviai 
profesionalai ar prekybininkai, ku
rie dar nepriklauso prie šios orga
nizacijos dėl detalių informacijų 
prašomi susisiekti su pirm. P. V. 
Raulinaičiu, Tel. NO 2-5433 ar sek. 
A. Skiriumi — Tel. NO 4-2919.

Kataliky Federacijos 
susirinkimas

Katalikų Federacijos susirinki
mas įvyko gegužės 16 d. šv. Kazi
miero par. patalpose. Susirinkime 
dalyvavo astuoni atstovai katali
kiškųjų Los Angeles kolonijos orga
nizacijų. Posėdžiui pirmininkavo 
Vincas Kazlauskas, sekretoriavo 
Leonardas Valiukas.

K. F. pirm. Ignas Medžiukas pa
darė pranešimą apie praeitų metų 
atliktus darbus. Katalikų Federaci
jos tikslas jungti ir koordinuoti ka
talikiškų organizacijų veiklą. Nusi
stovėjusia tradicija mūsų kolonijo
je Kat. Fed-jos valdyba kasmet ruo-

VYČIU SUVAŽIAVIMAS LOS ANGELĖSE 
Visi kviečiami dalyvauti didesniuose suvažiavimo 

parengimuose
Lietuvos Vyčių organizacijos 52- 

sis visuotinis suvažiavimas įvyksta 
šiais metais Los Angeles mieste. 
Delegatų ir svečių laukiama iš vi
sų krašto kampų. Tai bus keturių 
dienų suvažiavimas, kuris įvyks 
1965 metų rugpiūčio mėnesio 5-8 
dienomis (ketvirtadienį — sekma
dienį) Statler Hilton viešbutyje, 
Los Angeles mieste.

Suvažiavimo metu didesnieji pa
rengimai bus šie: a. koncertas, b. 
šokiai, c. iškilminga vakarienė. Vi
si lietuviai iš anksto kviečiami tą 
savaitgalį skirti Vyčių suvažiavi
mui ir dalyvauti minėtuose paren
gimuose. Visi tie parengimai įvyks 
erdviose ir puošniose Statler Hil
ton viešbučio salėse.

Į suvažiavimą atvyksta solistė 
Prudencija Bičkienė, kuri kartu su 
komp. Br. Budriūno vadovaujamu 
šv. Kazimiero parapijos choru at
liks koncerto programą. Koncertas 
įvyks rugp. 6 d., penktadienį, 8 vai. 
30 min. viešbučio pačioje didžiojoje 
Pacific Ballroom salėje.

šeštadienio vakare (rugp. 7 d.) 
toje pačioje salėje įvyks šokiai — 
suvažiavimo balius (convention 
ball), šokių pradžia — 9 vai. vak.

Sekmadienio vakare (rugp. 8 d.) 
iškilmingos vakarienės metu bus 
įteiktas Vyčių organizacijos meda
lis žymiam amerikiečiui, kuris pra
ėjusių metų laikotarpyje yra pri
sidėjęs prie Lietuvos bylos kėlimo 
ir gynimo daugiau, negu kuris nors 
kitas. Kiekvienais metais Vyčiai 
atžymi vieną iš amerikiečių savo 
seimo metu, šiais metais Lietuvos 
Vyčiu Medalis atiteks greičiausiai 
vienam iš žymių Kalifornijos ame
rikiečių. Iškilmingos vakarienės 
pradžia 7 vai. vak., Golden State sa
lėje.

MSCOSOSOOCCCCCCCCCCOGCGCCGCCOOOOOOC^eCOeOCCCCCOSCCO

šia Kris aus Karaliaus akademiją, 
šią tradiciją nutarta ir šiemet iš
laikyti, papildant šią šventę bend
ra visų katalikiškų organizacijų na
rių agape.

Les Angeles kuopų Vyčių kuopos 
pirm. Leonardas Valiukas pakvie
tė Kat. Fed. valdybą aktyviai daly
vauti Vyčių Seimo rengimo darbuo
se. Kaip žA loma, Vyčių Seimas 
šiemet į vyks, a Los Angeles mieste, 
Statler Hilton viešbutyje rugp. 5- 
8 dienomis.

Po to buvo naujosios valdybos 
rinkimai. Išrinkta: Vincas Kazlaus
kas — pirmininku, Ign. Medžiukas 
— vicepirm. ir ižd., L. Valiukas — 
sekretorium.

Motinos Dienos 
minėjimas

šiemet Motinos Dienos programą 
atliko visos trys mūsų kolonijos 
mokyklos: šv. Kazimiero parapijos 
mokyki, lietuviška klasė, šv. Kazi
miero šeštadieninė liet, mokykla ir 
Santa Monicos liet. šešt. mokykla.

Minėjimą pradėjo rašytoja Alė

Solistė Prudencija Bičkienė

Suvažiavimo proga išleidžiamas 
puošnus leidinys. Lietuviai, kurie 
tik norėtų įdėti savo skelbimus ar 
sveikinimus tame leidinyje, prašo
mi kreiptis į suvažiavimui rengti 
komteto narius: A. Skiriu, ar J. 
Andrių, skambinant jiems — NO 
4-2919.

Kitais suvažiavimo reikalais ra
šyti komiteto primininkui L. Va
liukui, adresuojant laiškus: Mr. L. 
Valiukas, Post Office Box 77048, 
Los Angeles, Calif. 90007.

Rūta pritaikytu žodžiu. Santa Mn- 
nicos mokiniai pasirodė su dair>° 
mis ir muzika, vadovaujant mok. 
G. Gudauskienei, Vaikų darželio 
jiems vadovavo mok. Grakauskienė.

šeštadieninės mokyklos vaikų 
klasė, vadovaujama A. Balsienės iš
pildė plastinius numerius.

Pagrindinis minėjimo programos 
dalykas buvo — M. Ramūnienės 
vaidinimas “Gėlės mamytei”. Vei
kalėlį paruošė O. Razutienė. Gra
žiai pasirodė ir vaikų choras, kuri 
vedė O. Razutienė, o akompanavo 
J. Puškorienė.

ŠAULIŲ VAKARAS

Balandžio 24 d. Tautiniuose Na
muose Los Angeles šaulių kuopa 
surengė meno pobūvį, į kurį pasi
kvietė iš Chicagos svečią Alfonsą 
Nevardauską, knygos “Pajūriais 
Pamariais” autorių. Ištraukų iš tos 
knygos skaitė O. Razutienė ir V. 
Pinkas. Be to, dainavo Zina Kairai
tienė ir Ant. Pavasaris. Solistams 
akomponavo R. Apeikytė. Po pro
gramos visi pobūvio dalyviai buvo 
pavaišinti pačių šaulių gamintais 
valgiais.
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DOVANOS MOKSLUS BAIGIANČIAM JAUNIMUI

Netrukus lietuviškas jaunimas pa
liks mokyklų suolus.' Draugai ir gi
mines sveikindami juos turėtų pa
sirinkti dovanėlėm ką nors lietu
viško: knygą, albumą,, plokštelę ar 
lietuviškų drožinių, gintaro dirbi
nių ir pan.

Lietuviškos ilgo grojimo plokštelės

I. Šokiu, lengvoji muzika
Sutemų garsai. — Vanda Stankus. 
10 muzikos šokių.

Stereo — $6.00, Hi-Fi $5.00 
Ar pameni — Vanda Stankus ir 

trio, šokiii muzika ir dainos.
Stereo — $6.00, Hi-Fi $5.00 

Rožės i rtylūs vakarai. — Vanda 
Stankus. 11 lengvos muz. šokių.

$5.00 
Lengvos muzikos šokių rinkinys. 

X ir XI plokštelės. A. šabaniausko.
$5.00 

Lietuvių Tautiniai šokiai. J. Stu- 
ko leidinys. 14 šokių. $4.00

Lietuviškos dainos ir šokiai. Mo
nitor Co. leidinys. 16 dalykų. $4.50 

Pavergtos Tėvynės dainos ir šo
kiai. I ir I Iplokšt. J. Stuko leid.

$4.00

II. Chorai, ansambliai
Težydi vėliai Lietuva. Chicagos 

Vyčių choras. $4.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodytė su 

Rūtos ansambliu. $4.00
Tėvynei aukojam. Dainavos an

samblio 14 dainų.
Stereo — $6.00, Hi-Fi $5.00 

Mes padainuosim. Čiurlionio an
samblio 16 dainų.

Stereo — $7.50, Hi-Fi $6.50 
Suk, suk rateli. Vilniaus liet, cho

ro 14 liaudies dainų. $4.00
Mes žengiame su daina. New Yor- 

ko Vyrų okteto 17 dainų. $4.00 
Dainuojame su Rūta. J. Stuko— 

Rūtos ansamblio dainos. $4.00 
Varpas. Toronto choro 8 liet, dai

nos ir 6 operų ištraukos. $5.00 
Stereo $6.00 

Mylėsi Lietuvą iš tolo. Il-sios Dai
nų šventės rinktinė. Jungtiniai ir 
rinktiniai chorai, geriausi dirigen
tai. $5.00

III. Solistų dainos
Lietuvos prisiminimai. L. Juody

tės 14 liaud. dainų, akomp. gitara.
$5.00 

Dainos Lietuvai. S. Čerienės kom- 
poz. įdain. 12 dainų. $4.00

Ar žinai tą šalį. R. Mastienės 13 
liet, ir kt. dainų. $5.00

Lionė Juodytė. Controalto, Town 
Hall koncertas. 14 dainų. $6.00

Dainuojame su Lione. 16 lietu
viškų dainų. $5.00

Dainų ir arijų rečitalis. Solistas 
Jonas Vaznelis. $5.00

“Pilėnai”. Lietuviška opera iš pa
vergtos Lietuvos. 3 plokštelės.

$11.00

Gerą šių dovanų pasirinkimą ra
site užsukę Į “Lietuvių Dienų’’ kny
gyną (darbo valandomis kasdien, 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles) 
arba pas Vaclovą Prižgintą sekma
dieniais nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. 
(namų telef. DU 3-0788).

IV. Giesmės, kantatos
Kalėdų giesmės. Dirigentas Br. 

Budriūnas. 11 Kalėdų giesmių. $5.00 
S. Barčus radijo dain. 10 kalėdinių 
ir 10 liaudies dainų. $5.00

Septyni Kristaus žodžiai. Los An
geles šv. Kazimiero par. choras ir 
solistai. Dir. B. Budriūnas. $5.00

Garbė Tau. Viešpatie. Dainavos 
ansambl. relig. giesmės. $5.00

Stereo $6.00
Liaudies giesmės. Tėviškės choro

11 giesmių ir dainų. $5.00

V. Orkestrų ir kt. muzika
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių. 

Vad. O. Mikulskienė $4.00
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgr.

12 liet, patriotinių maršų. $7.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 
plokštelės. Smuiku įgrojo Iz. Vasy- 
liūnas. $6.00

40 liet, dainų muzika. Tautinio or
kestro leidinys. $4.00

VI. Drama, poezija, 
humoras...

Milžino paunksmė. Montrealio 
liet, dramos teatro 3 plokštelės. 
Įkalbėta B. Sruogos drama. $15.00 

Žirginėliai. Muzikinės deklamaci
jos vaikams. Vad. B. Pūkelevičiūtė.

$5.00 
Linksmieji Broliai. Liet, teatro ar
tistų 12 kūrinių. $5.00

Poezija. Savo kūrinius skaito A. 
Gustaitis ii’ S. Santvaras. $5.00

Liet, dainų—šokių melodijos, ŽU- 
kausko-Vasiliausko juokai. $4.00 

Trijų metų Irutė. Ir. Geciutės dai
nelės vaikams. $3.C0

Išnuomojamas butas
nuo gegužės mėn. 15 d. Lietuvių 
Namuose, 4417 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90029, ll-me 
aukšte — du miegamieji. Nuoma 
$70. mėnesiui.

Kreiptis pas reikalų vedėją J. 
Andrių darbo vai. tel. 664-2910, va
karais ir nadarbo dienomis — tel. 
662-1728 arba Lietuvių Namuose.

Lietuvių Bendrudmenės biblioteka 
veikia penktadieniais nuo 6 vai. iki 
8 vai. vak. — 4421 Santa Monica 
Blvd , L. A.

Norintieji knygomis pasinaudoti 
arba jų paaukoti bibliotekai, malo
niai kviečiami.

KNYGOS - ŽURNALAI
Įsigykite “The Literary Review”

1965 m. pavasario numeris yra 
skirtas Baltijos valstybių Ii eratū- 
rai. Jame rasite žymesnių lietuvių 
poetų ir rašytojų kūrinių, išvers ų 
į anglų kalbą. Su vienu ar daugiau 
kūrinių atstovaujami šie poetai: V. 
Mykolaitis-Putinas, J. Aistis, Bern. 
Brazdžionis, K. Bradūnas, H. Nagys, 
Alf. Nyka-Niliūnas, H. Radauskas 
A. Škėma, Judita Vaičiūnaitė (iš ok. 
Lietuvos autorių); su beletristika 
— Pulgis Andriušis, Julius Kaupas, 
A. Markevičius (iš Ok. Lietuvos au
torių). (Nesuprantama, kodėl iš be
letristų praleista A. Vaičiulaitis, A 
Baronas, Alė Rūta, ar J. Gliaudą?)

šį numerį suredagavo A. Lands
bergis ir Clark Mills, žurnalą lei
džia Fairleigh Dickinson Univer
sitetas, Teaneck, N. J. Vienas iš 
redaktorių yra Charles Angoff, la
bai palankus lietuviams ir daug 
prisidėjęs prie lietuvių literatūros 
propagandos paskutiniaisiais me
tais.

A. Landsbergis ir C. Mills (kuris 
yra padėjęs suredaguoti dvi lietu
vių literatūros antologijas) duoda 
apžvalginį šių dienų lietuvhj litera
tūros rašinį. Numeris tinka patiems 
lietuviams, besidomintiems lietuvių 
literatūra ir kitiems svetimtau
čiams — kaip pavyzdys mūsų kul
tūrinių laimėjimų.

šį specialų žurnalo numerį gali
te įsigyti “Lietuvių Dienų leidyk
loje: 4364 Sunset Blvd.,L.A. Knyga 
yra 130 psl. ir kainuoja $1.50.

SAN FRANCISCO, CALIF.

Pavergtos Tautos minės 
Jungtiniu Tauty 20 mėty 
sukaktį

Birželio 29 d. pavergtos tautos 
paminės Jungtiniai Tautų (United 
Nations) 20 metų sukaktį. Lietuviai, 
latviai ii’ estai šiame minėjime ir 
demonstracijoje aktingai dalyvaus. 
Be Pabaltijo valstybių šiame minėji
me dar dalyvaus: Albanai, Armė
nai^. Bulgarai, čekai, Kroatai, Len
kai, Rumunai, Serbai, Ukrainie
čiai ir Vengrai.

Numatoma kviesti žymiausi kal
bėtojai, kaip Nixon. Goldwater, sen. 
Todd, sen. Kuchel ir kt.

Planuojama pravesti prieškomu- 
nistinę propagandą per TV, radiją 
ir vietos didžiąją spaudą. De

IMPERIAL travel
Proprietor: MAXIMILIAN J. HODDER-GOROIHAUSKAS 

Official Bonded Representatives For All Airlines Steamships, Railways 
Hotels and Resorts.

Expert handling and documentation for travel to and from 
Eastern European Countries.

Visas — Affidavits — Money Transfers — Credit Available 
IMPERIAL TRAVEL

144 North Larchmont Blvd., Los Angeles, Calif. 90004. HO 3-4807
I

Pavergty Tauty Diena 
Los Angelėse

Pavergtų Tautų Diena Los An
gelėse pagal nusistovėjusią tradi
ciją ruošiama bendrai visų trijų Pa
baltijo tautų komiteto. Lietuvius ta
me komitete atstovauja ALT Los 
Angeles skyrius. Atsižvelgiant į 
tai, kad šiemet sukanka 25 metai 
Pabaltijo okupacijai, norima šią su
kaktį panaudoti platesnei prieško- 
munistinei propagandai. Tam tiks
lui š. m. gegužės 6 d. Lietuvių Na
muose ALT Los Angeles skyriaus 
iniciatyva buvo sušauktas vietos 
ALT-bą sudarančių organizacijų at
stovų pasitarimas, dalyvaujant ALT 
valdybos nariams bei latvių ir es
tų atstovams.

Pasitarime nutarta: 1) daryti 
pastangų paminėti Pabaltijo okupa
cijos sukaktį didžiojoje amerikiečių 
spaudoje, radijo ir televizijos pro
gramose; 2) suruošti š. m. birželio 
mėn. 13 d. šv. Kaizmiero parapijos 
salėje akademiją-aninėjimą, kurį, iš 
eilės šiemet tenka pravesti estams. 
3) Kviesti visas Pabaltijo valstybių 
tremtinių organizacijas piketavimui 
tą dieną, po minėjimo (nuo 3 vai. 
iki 5 vai. p. p.) prie Federal Bldg. 
(312 N. Spring St., Los Angeles, 
Calif.). Jaunimo organizacijos para
gintos pagaminti bent po 10 plakatų 
su atitinkamais šūkiais.

Pagrindines pikietavimo mintis 
užginti vedamą dabartinės JAV ad
ministracijos politiką šiaurės Viet
namo bei Domininkonų valst. at
žvilgiu, tačiau raginti nepamiršti 
ir prieš 25 metus įvykdytą komu
nistų smurtą Europoje okupuojant 
Pabaltijo valstybes ir kitus Euro
pos kraštus. J. A.

monstracijos bus daromos įvairiais 
būdais: mašinomis, plakatais, vė
liavomis, įvairiais šūkiais ir rekla
miniais lapeliais.

Smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau.

Rengiamas koncertas
Birželio 5 d. SF Liet. Bendruo

menės iniciatyva yra rengiamas 
vakaras-koncertas šv. Jono parapi
jos salėje — 4056 Mission St.

Numatoma pakviesti svečią so
listą A. Misikevičių-Karoblį, atvy
kusį iš Urugvajaus, Pietų Ameri
kos.

Taip pat planuojama ir dail. J. 
Pautieniaus paroda, kuri būtų pir
moji meno paroda šioje kolonijoje. 
Ta proga, gal susilauksime svečių iš 
apylinkių ir net Pietų Kalifornijos.

A. P.
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Advokatai

SCOTT J. RAYMOND 
(Raymond Rimdžius) 

Attorney at Law 
8448 Katella Ave.. Stanton, Calif. 

JAckson 7-7767

Apdrauda
P. V. RAULINAITIS

1972 N. Commonwealth Ave. 
Los Angeles, Calif. 90027 

NO 2-5433
A. F. SKIRIUS

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029 

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

106 So. Catalina St.
REDONDO BEACH, CALIF

Tel.: FR 4-6012
Vietiniu ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas. 
Savininkai lietuviai.

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR

Emil & Julia Budvilaičiai, sav.
2527 Burbank Blvd., Burbank, Calif.

Phone 846-1743

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birute Pranis, sav.

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif.

Teief. TO 2-6743

MAYWOOD LIQUOR STORE
Vincas ir Bronė Chiras, sav.

5625 Atlantic Blvd.
Maywood, Calif.
Tel. LU 2-8004

Alinės-užeigos
A. & J. INN — ALINĖ 
14620 Hawthorne Ave., 

Lawndale, Calif.
Tel. OS 9-6955

A. Marčiuška ir Jonas Buoys, sav.

BLACK ORCHID
J & O. Kukanauza, sav. 
318 So. La Brea Avenue 
Los Angeles, Calif. 90036 

Tel. 937-8965

DEE JAY’S COCKTAIL
Sav. Liudas ir Genė Reivydai 

7C26 Reseda Blvd., Reseda, Calif. 
Tel.: 881-9097
DA|Sy MAE

1642 E. Artesia Blvd., 
Long Beach, California 

Tel.: 423-9970
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis

LITTLE JIM’S TAP ROOM
Vytautas ir Alė Dargiai, sav.

4616 E. Pacific Coast Hwy.
Long Beach, Calif.

Tel. 433-9662

LEE’S BAR 
Pete & Zelma Staniskis, sav. 

4157 Redondo Beach Blvd. 
Lawndale, California 

Phone: 371-9132

“OLDEN TIMES’’
13916 E. Imperial Hwy. 

La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav.

Tel. 868-9098

THE HOUR GLASS
20038 Saticoy Street 

(Winnetka) Canoga Park, Calif. 
Pete & Betty Katliavas, sav.

Tel. 341-4672

PINK PONY 
Cocktails — Dancing 

Jonas Žukas, sav.
1831 W 7th St., Los Angeles, Calif.

Tel. 483-9256

WANDERBAR COCKTAIL

Gedmintas ir Ernest Kurshus

905 Pico Blvd.,
Tel.: 394-9952

“REPTIDE” ALINĖ
2424 Main Street.

Baldai
CENTRAL APPLIANCES 

šaldytuvai, krosnys, plaun. mašinos 
ir kit. 

Al. Dennis, owner
1915 Lincoln Blvd., Venice, Calif.

EXbrook 6-4246

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

"Flatte Hollywood”
6671 Hollywood Blvd., 

Hollywood 28, Calif.
HO 9-8097 Res. NO 2-5527

Dantistai
CHAS. A. KIRSNIS, D. D. S.

Dentist
21320 Hawthorne Ave., 

Torrance, Calif.
FRontier 1-2551

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty

5410 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif. 

Tel. WE 9-1448

Dokumentų tvirtinimui
P. V. RAULINAITIS

Notary Public & Translations
1972 N. Commonwealth Ave.

Los Angeles 27, Calif.
NO 2-5433

ANTHONY SKIRIUS
Notary Public

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

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos tel. GRanite 7-2730 
Namų telefonas: GR 3-3628 

3105 Pico Blvd.. Santa Monica, Calif. 
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 

Tree, ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

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

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D. 
Obstretics & Gynecology 

1087 N. Park Ave. 
Pomona, Calif.

622-6040 714 Area Code

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 388-1889

Grožio salionai
BELMONT BEAUTY SHOP 

Nancy Speecher, sav.
128 S. Vermont Ave., Los Angeles 

Tel. DU 82000

HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 
HELEN MOCKUS - MOTUŠIS 

5265 Fountain Avenue 
Hollywood, California 

Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS 
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON 
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.

Du 8-6011 DU 9-4161

Kilimų ir baldų valymas
CUSTOM CARPET CLINICS 

Al Gruzdis, sav.
Carpet, Rugs & Furniture cleaning
157 So. Bandy Ave. West Covina 

Teleph. 339-6425

Kontraktoriai
PAUL ARAS

General Building Contractor 
577 N. Grevillea Ave., 

Hawthorne, Calif.
Tel. OS 5-6408

DATIS PAINTING CONTRACTOR
Vincas Datis, sav. 

4424 Ambrose Terrace
Los Angeles, California 90027 

Tel. 663-6103

JONAS MATULAITIS 
3823 Evans St.

Los Angeles, Calif. 90027
Tel. 662-8822

Laikrodininkai
YODELIS JEWELRY 

Savininkas Charles A. Yodelis 
120 South Brand Blvd.

Glendale 4, Calif.
Tel. Citrus 1-1750 

Registered Jeweler — Certified 
Gemologist A. G. S.

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER, 
Funeral Counselor

c/o Edward Brothers Colonial
Mortuary

1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Bus. RI 9-8281 284-6489

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Victor 
420 Castro Str., San Francisco, Cal.

Phone UNderhill 1-6223

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET 

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav. 
15732 Hawthorne Blvd. 

5732 So. Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calif.

Moteliai
AMBER MOTEL

V. ir J. Dovydaičiai, sav. 
490 Dolliver St.

Pismo Beach, Calif.
Tel. 773-2725

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

8020 Wilshire Blvd., Santa Monica
EX 4-2986

EL DORADO MOTEL
Al Samolis

1615 North Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

HO 2-6945

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Petras ir Rūta Sakas, sav. 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 

Diamond 7-9415

SOLONA BEACH HOTEL 
J. Grybas, sav. 

101 Acacia Street 
Solona Beach, Calif. 

Tel. 755-9942

Nuosavybių pardavėjai
ALBINAS MARKEVIČIUS 

Real Estate Broker 
2113 Wilshire Blvd., Santa Monica 
Bus. EX 3-9801 Res. 393-8680

P. V. RAULINAITIS
R. E. Broker 

1972 N. Commonwealth Ave. 
Los Angeles, Calif. 90027 

NO 2-5433

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker
4366 Sunset Blvd.

Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919 Res. TH 2-5394

SPEECHER, FRANK P.
Real Estate Broker

3720 Sunset Blvd.
Los Angeles 27, Calif.

Bus. NO 4-0100 Res. NO 5-4888

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.

HO 9-8500

LIETUVIŲ NAMŲ SVETAINĖ
Baro ved. J. Ramonis

Valgyklos vedeja Adelė šatneriene
4415 Santa Monica Blvd., L. A.

Tel. NO 4-0372

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California, 90029

Telefonas: NO 4-2919

THIRD CLASS
Return Requested

KALENDORIUS
BIRŽELIO MĖN.
5 d., šešt., ALTS-gos rengiamas A. 

Mirono pagerbimas.
6 d., sekmad., Jaunimo šventė šv. 

Kazimiero par. kieme ir salėj.
13 d., sekmad., Pavergtų Tautų mi

nėjimas, rengiamas lietuvių, lat
vių ir estu kartu.

20 d., sekmad. šv. Kazimiero par. 
rengiama “Lietuvių Diena”.

27 d., sekmad., Lietuvių-Amerikos 
piliečių klubo piknikas.

... LIEPOS MĖN.
11 d., sekmad., L. A. šaulių kuopos 

piknikas.
18 d., sekm., Tautinių Namų pikni

kas Arroyo Seco parke.
25 d., sekmad., Liet, evang. parapi

jos piknikas.
25 d., sekm., Skautų Tėvų piknikas.

RUGPJŪČIO MĖN.
1 d., sekm. SLA 75 kuopos piknikas.
5-8 dienomis Liet. Vyčių Seimo pa

rengimai.
8 d., sekm., Piliečių klubo piknikas.
15 d., sekm., Lietuvių Diemi žurnalo 

piknikas McCambridge Park, 
Burbank.

22 d., sekm., ALTautinės Sąjungos 
piknikas.

29 d., sekm., Piliečių klubo antrasis 
piknikas.

PARENGIMŲ REGISTRACIJA
- šiais metais vedama Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės sekr. Li- 
tos Žilevičiūtės; jos telefonas — 
244-6792. Visos organizacijos pra
šomos savo parengimus iš anksto 
užregistruoti.

TĖVŲ DĖMESIUI
LAV birželio numeryje talpinsime 

mokslus baigiančio jaunimo (High
school ir College) nuotraukas su 
trumpomis biografijomis. Prašome 
tėvų prisiųsti vaikų fotografijas ir 
davinius, kokiu būdu jie mokykloje 
atsižymėjo (sporte, mene, moksle 
ir kitokiame veikime). Būtų gerai, 
kad prisiųstomėte medinę klišę; 
jei jų neturite, tai $5.00 dėl klišės 
padarymo. Viską siųskite iki 1965 
m. birželio 10 d. Red.
>©©©©©©©©©©©©©©e©©©©ee©©

PARDUODAMA VALGYKLA
Gerai veikianti valgykla Pasade- 

nos miesto, Calif., centre bus par
duodama.

Kas domitės, dėl smulkesnių in
formacijų kreipkitės po 3 vai. p. p. 
telefonu S Y 2-1538.

ANTHONY F. SKĖRIUS
Insurance & Tax Service

REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, California 90029 
NO 4-2919 ir No 4-2910 

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

SVEČIAI
— Juozas Donela, Mile End, So. 

Australija, aplankė LD ir LAV lei
dyklą su senu savo draugu V. Ul- 
dukiu, kuris jau Kalifornijoj yra 
Įsikūręs prieš metus.

— Genovaitė Kazokienė, dantų gy
dytoja iš Sydney, Australijos, su 
gydytoji) ekskursija keliauja po 
didžiuosius pasaulio miestus, lanko 
universitetus. Gegužės 19 d., lydima 
J. Tininio, buvusio australiečio, lan
kėsi LD ir LAV leidykloje. Ji yra 
poeto ir “Mūsų Pastogės” laikr. re
daktoriaus Vinco Kazoko žmona.

—Vladas ir Vytautas Domkai ir 
Feliksas Mackevičius, Chicago, Ill., 
gegužės pradžioje atostogas pralei
do Arizonoje ir Kalifornijoje. Bro
liai Domkai yra buhalterijos ir ap- 
draudos profesijoj, o Feliksas Mac
kevičius turi Brighton kepyklą Chi
cago j e. *1

— Juozas ir Ona Bukevičiai, Ar
gentina, P. Amerika, atostogauja 
•Los Angeles pas dukterį Gracielą ir 
žentą Rytį Kuzavinius.

ATOSTOGOS
— Bronius ir Josefina Gediminai 

savo atostogas šiemet praleido Ha
vajų salose.

— Dr. M. Deven’iS su žmona Ale
na praleido keletą savaičių atosto 
gų Rytinėse valstybėse ir grįžo vėl 
į Santa Monikos gražųjį pajūrį.

-— Algis Petrauskas, Los Angeles, 
bąigė San Fernando State., kolegiją 
ir gavo geologijos srityje'. B. S. 
mokslo laipsnį. Jis dabar' įstojo į 
JAV laivyną ir gavo laivyno leite
nanto atžymėjimą.

i

Lietuvių Radijo 
programos pusvalandis 
iš naujos stoties

— Vietoj šeštadieniais dabar Lie
tuvių Radijo programa transliuoja
ma sekmadieniais nuo 9 vai. iki 9 
vai. 30 min. ryto iš stiprios FM 
bangų stoties KF0X — 100.1 iš 
Long Beach, Calif. Bangos yra trum
pos ir galima girdėti turint trum
pųjų bangų radiją.

Nauji laimėtojai
— Birželio 5 d. ALT S-gos Los 

Angeles skyrius ir L. A. Tautiniai 
namai rengia pagerbimo vakarą A. 
Mironui, laimėjusiam Dirvos nove
lės konkursą (premija $250) už 
apysaką “Po laivu”. J. Gliaudą tars 
žodį, o O. Mironienė ir J. Pėterienė 
paskaitys ištraukų.

Moters žurnalo skelbtame nove
lės konkurse premiją laimėjo Rūta 
Klevą Vidžiūnienė už apysaką “šliu
žai”.

NAUJAKURIAI
— Petras Rožanskas su šeima ne

seniai įsikūrė Torrance, Calif.
—Rimas Liogys, Cleveland, Ohio 

tik ką baigęs mechanikos inžineri
ją Penn kolegijoj, gavo savo srity
je darbą Anaheim, Calif, ir čia 
persikėlė gyven'ti.

—Bronius ir Teresė žemaitaičiai, 
iš New Haven, Conn., dabar jau pa
stoviai įsikūrė Hollywood. Calif. Jų 
duktė yra ištekėjusi už Pauliaus 
Jasiukonio; Jasiukoniai neseniai 
taip pat iš New Haveno persikėlė 
gyventi čia; Paulius dirba prie fil
mų gamybos.

VESTUVĖS
— Geužės 1 d. Algis Stropus vedė 

Giedrę Katiliūtę. Linkime sėkmės.
— Gegužės 15 d. įvyko Leono Ja

siukonio su Marija Viluckyte vestu
vių puota.

— Gegužės 22 d. Elena Ona Pin- 
kaitė ištekėjo už Cal R. Strozier.
šaunus vestuvhj balius įvyko 
tini uos e Namuose.

—Leonas Kančauskas, LAV 
bendradarbis įsigijo nuosavą
denciją šiuo adresu: 1227 N. June 
St., Hollywood, Calif. 90038. Na- ; 
mų telefonas: Hollywood 6-6084. i 
Studijos adresas yra tas pats:
“Flatte of Hollywood,” 6671 Holly
wood Blvd., Hollywood, Calif.' 90028.
Telef : HO .^9-8097.

KRIKŠTAI
— Jonas ir Gražina Petroniais, 

m. balandžio. 24 d. susilaukė sūnaus 
Dainiaus Juozo. Sveikiname!

—Balandžio 17 d. Algimantas ir 
Ingrida Kazakevičiai pakrikštino sa
ve dukrelę Sigitos Teresės vardais.

MIRTYS
—. Paul Atko, vienas iš senųjų 

lietuvių, Long Beach Liet. Klubo 
valdybos narys, buvo palaidotas ge
gužės 1 d. Redlando miesto, kapuo
se.

— Balandžio 16 d. Jane Kamins
kienė buvo palaidota Holy ■ Cross 
kapinėse. Reiškiame užuojautos 
dukrai p. Karchauskienei (Karch).

— Balandžio 28 d. mirė Ona But- 
kerevlčiūtė, sulaukusi 80 metų am
žiaus. Ji gyveno ir mirė šv. Onos 
senelių • prieglaudoje.

MARY H A M R O CK
PIERCE — HAMROCK

M O R T U A R; Y
921 Venice Blvd. .

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

Naujos valdybos
Nauja Lietuvių Fronto Bičiulių 
valdyba

Gegužes 16 d. Kojelių rezidenci
joje įvyko metinis L. A. Liet. Fron
to Bičiulių susirinkimas.

Naujon valdybon išrinkta: pirm. 
Balys Čiurlionis, vicepirm. J. Ąžuo
laitis ir L. Valiukas, sek. I. Tamo
šiūnas ir ižd. dr. Zigmas Brinkis.

Susirinkimas buvo gausus ir ga
na konstruktyvus.
Tautinių Namų nauja valdyba

1965 metams išrinkta iš; pirm. 
A. Latvėno, vicepirm. P. Pamatai
čio, sek. H. Kmito, ižd. P. Gusto, ūk
vedžio P. Skirmanto ir parengimų 
vedėjo H. Bajalio.

Žurnalistų baliaus nebus
— Dėl susidėjusių aplinkybių L. 

žurnalistii Sąjungos Los Angeles 
skyriaus planuotas balius gegužės 
29 d. neįvyks.
OO0COOGGCCOOOGOQOCOQC2OC

Tau-

foto 
rezi Tikriną akis Pritaiko akinius 

Dr. MICHEL HOLLINGER 
Optometristas

329 W. Fifth St., Los Angeles, Calif.
Phone: MA 8-1056

CLĖM’S MĄRKETS
★-.■■Puikios. lenkiškos dešrose švie

žiai namuos ga-im n tos< V
★ Importuoti lenk^kfM&mpiai-.ir 

kitos iš Lenkijos prekėj: alus, vy
nas, silkės, grybai, Įvaiki'sriubos.

★ Įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.

Galima- užsisakyti mažesniais ar 
; didesniais kiekiais specialiai paga- 
i mintų lietuviškų dešrų piknikams, 

bankietmas, vakarienėms.
3002 W. Florence — PL 9-5058

7529 S. Normandie — PL 3-9676

NAUJOS PREKYBOS
šiais metais lietuviai daugiausia 

perka šias prekybų rūšis — alines 
arba motelius.

— Stasys ir Stasė Darnuliai nupir
ko Petro ir Rūtos Sakų motelį Rūtą 
Indio mieste, Calif. ;

— J. Rasa ir Br. Seliukai irgi įsi
gijo motelį.

— Vytautas ir Alė Dargiai nupir
ko “Little Jim’s Top Room” — 4616 
E. Pacific Coast Hwy., Long Beach, 
Calif. Telef. 433-9662.

— Taip pat Long Beach mieste 
įsigijo grąžų ir modernišką barą 
Stasys ir Bronė Nakvosai su dali
ninku R. Preikšaičiu.
Adresas: 1642 E. Artesia Blvd., 
Long Beach, Calif. Tel. 423-9970.

— Jau kiek anksčiau iš Kanados 
atvykę lietuviai Pete ir Zelma Sta- 
niškiai įsigijo “Lee’s Bar”, 4157 Re-
dondo Beach. Lawndale, Calif.
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