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L. A. MERAS YORTY ATVYKS PAS LIETUVIUS
Los Angeles meras S. Yorty 

daug dėmesio kreipia į visas tau
tines mažumas ir tarptautinį ben
dradarbiavimą. Jis yra Įsteigęs or
ganizaciją ’’Conference of the 
Mayor’s Council for Internal Vi
sitors and Sister Cities”.

Šių metų gegužės 2 d. įvyko pa
sitarimas šios organizacijos, įvairių 
tautų atstovų, laikraštininkų, orga
nizacijų vadovybių. Į šį pasitarimą 
ir pietus buvo pakviesti du atstovai 
iš lietuvių — V. Kazlauskas - Kata
likų Federacijos pirmininkas, ir A. 
Skirius - ’’Lietuvių Dienų” leidėjas. 
Su meru kiekvienos tautos atstovai 
turėjo progos pasikalbėti ir nusifo
tografuoti.

Meras Yorty, nors būna gana už
imtas, lietuvių prašymų neatsisako. 
Kasmet Vasario 16 d. proga ir Bir
želio įvykių minėjimo proga jis pri
ima delegacijas, išleidžia Lietuvių 
Dienos proklamaciją, sutinka leisti 
iškelti Lietuvos vėliavą virš miesto 
rotušės. Prieš keletą metų, kai Lie
tuvos ministeris Washingtone J. Ka- 
jeckas lankėsi Los Angeles lietuvių 
kolonijoje, meras S. Yorty jį iškil
mingai priėmė savo įstaigoje, suti
ko asmeniškai dalyvauti Alto reng
tame J. Kajecko pagerbimo banke
te ir atvykęs gražia kalba pasveiki
no mūsų Atstovą.

Meras S. Yorty taip pat žada at
vykti į Šv. Kazimiero parapijos 
rengiamą koncertą š. m. birželio 19 
d. Marshal High School salėje, ku
riame pirmą kartą mūsų kolonijoje 
pasirodys Metropalitan operos so
listė lietuvaitė kanadietė Lilija Šu
kytė ir taip pat pirmą kartą tos pa
rapijos choras, vadovaujant pačiam 
autoriui kompozitoriui Br. Bud- 
riūnui. atliks visą jo sukurtą kanta-

LOS ANGELES ALTO VEIKLA
Los Angeles Alto skyriaus meti

nis susirinkimas įvyko gegužės 1 d. 
Lietuvių Bendruomenės namuose. 
Susirinkimą pradėjo pirm. A. Ski
rius ir dayę.sutrauktą metinės veik
los apžvalgą.

Prezidiuman išrinkta pirmininku 
A. Mažeika ir sekr. — R. Vidžiū- 
nienė. Toliau iždininkė Vanda Ma
žeikienė pranešė apie skyriaus fi
nansinį stovį, o rev. komisijos pirm. 
Algis Raulinaitis perskaitė revizijos 
komisijos aktą. Visi pranešimai pri- 

tą "Tėviškės namai”. (Kaip žinoma, 
ši kantata įtraukta į III Dainų šven
tės programą š. m. liepos 3 d. Chi- 
cagoje).

Kas liečia mūsų merą S. Yorty, 
tai jis yra konservatyvus demokra
tas, nepritaria CDC (Calif. Demo
cratic Council) veiklai, nes ši gru
pė yra vadovaujama progresyviųjų, 
komunistuojančių demokratų. CDC 
remia gubernatorių Brown, o meras 
Yorty, jo oponentas, yra priešin
gas Browno politikai, mano, kad 
pertoli nuėjo į kairę steito vyr. teis
mas, universitetai, visokios paskir
tos tarybos, komisijos. S. Yorty 
mano, kad jau pats laikas tai su
stabdyti. todėl jis pats kandidatuoja 
į gubernatorius. Jo politika demo
kratų kandidatų tarpe yra mums 
priimt mausia. A. Sk.

Lietuvaitė ’’Yorty for Governor” 
įstaigos vedėja

Neseniai atidarytoje "Yorty for 
Governor” įstaigoje, 1101 Wilshire 
Blvd., L. A. (telef. 213-482-3500) 
vedėja yra Sharon Di Betta (mer
gautinė pavardė Senkutė). Ji, suži
nojusi iš mero padėjėjo Martinez, 
kad tautybių atstovų pietuose yra ir 
lietuvių, surado atstovus ir prisista
tė, norėdama lietuviškai pasikalbė
ti. Lietuvių kalbos ji dar nėra už
miršusi, kurios išmoko iš savo mo
tinos.

Ten pat dar teko susitikti ir coun
cilman Marvin Brande, kurio tėvas 
yra atvykęs iš Lietuvos (buvęs ad
vokatu Kaune). Neseniai išrinkto 
councilm. Lamport tėvai irgi yra 
atvykę iš Lietuvos. Councilmanai 
Braudė ir Lamport yra semitų kil
mės.

imti be pataisymų.
Iš žymesnių Alto veiklos pasiro

dymų buvo Birželio įvykių liūdnos 
25 metų sukakties minėjimas su de
monstracijomis miesto centre ir 
Vasario 16-sios minėjimas, kurio 
metu surinkta Lietuvos laisvinimo 
reikalams virš $1200 aukų.

Šiai Alto valdybai ir specialiai 
komisijai iš dr. J. Jurkūno, A. Rau- 
linaičio, A. Devenienės teko nema
žai darbo įdėti į paruošimą naujų 
"vidaus tvarkos taisyklių”. Jas su
sirinkime referavo vicepirm. A. De-

Lietuviai pas Los Angeles merą Samuel Yorty tautybių atstovu susirin
kime. Iš dešinės: meras S. Yorty, LD ir LAV leidėjas A. Skirius ir V. 
Kazlauskas — Katalikų Federacijos pirmininkas.

Koto 'llonka"

LB REMIA REZOLIUCIJŲ PRAVEDIIVIO ŽYGĮ. — Nuotraukoje PLB 
centro valdybos pirm. Juozas Bachunas (viduryje) aptaria rezoliucijos 
Lietuvos laisvinimo reikalu pravedimą Senate su Rezoliucijoms Remti 
Komiteto pirm. Leonardu Valiuku (kairėje) ir LB Vyr. Tarybos Prezidiu
mo pirm. Vytautu Volertu (dešinėje). Ir Juozas Bachunas ir Vytautas 
Volertas pažadėjo visą galimą talką ir paramą rezoliucijos Senate pra 
vedimo žygyje. Nuotr. J. Gaižučio

venienė papunkčiui Išdiskutavus ir 
susirinkimo dalyviams pasisakius, 
vidaus tvarkos taisyklės su keletu 
mažesnių pataisymų priimtos. Re
feravimas truko daugiau kaip pus
antros valandos.

Po diskusijų buvo renkama nauja 
valdyba. Slaptu balsavimu išrinkta 
šie asmenys: A. Balsienė, A. Deve- 
nienė. J. Kulia. A. Latvėnas, A. 
Markevičius. S. Paltus ir O. Razu- 
tienė. Revizijos komisijon išrinkta: 
.A. Raulinaitis. V. Mažeikienė ir 
A. Kulnys.

Gegužės 8 d. buvusio Alto sk. 
pirm. A. Skiriaus sušauktame posė
dyje naujoji valdyba pareigomis pa

siskirstė taip: pirm. St. Paltus. 1 vi
cepirm. A. Devenienė. II vispirm. 
J. Kutra, ižd. A. Latvėnas, prot. 
sekr. O. Razutienė, susirašinėjimo 
sekr. A. Markevičius., ižd. pavad. 
A. Balsienė.

Susirinkime buvo atstovaujamos 
24 draugijos, klubai, susibūrimai; 
dalyvavo apie 40 asm. Susirinkimas 
praėjo darbingoje nuotaikoje, visi 
rodė noro bendradarbiauti ir įnešti 
savo dalį. Tai rodo, kad patriotinio 
veikimo dvasia dar nėra išblėsusi, 
kaip kai kurie kritikai bando įsi
vaizduoti. Didžioji vietos draugijų, 
susibūrimų dauguma jaučia reikalą 
darbą tęsti ir veiklą gyvinti.
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DINAMIŠKA LIETUVIŲ ŠEIMA
Pavasaris yra atbundančios gyvybės laikas. Gegužės mėnuo — žydė

jimo ir spinduliuojančios šilimos laikotarpis — parinktas šeimos mėnesiu, 
primenančiu mums apie sėją ir pjūtį, apie šalčių gruodą ir išsikalanti dai
gą, apie pasiaukojimų kietumą ir apsilapojusios jaunystės grožį. Gegužės 
mėnesyje užtat sustokime ir susimąstykime. Nes kiekvienas iš mūsų esame 
šeimoje, lietuviškoje šeimoje.

Šeima yra šilima ir grožis; šeima — kietas darbas, pasiaukojimas, kad 
ateitų gražios pjūties metas, kad ateitų sveiki vaisiai. Šeima gali būti gyva 
ir šviesi; šeima gali atsiduoti ik pelėsiais bei kapo kvapu.

Lietuviškos šeimos sudaro lietuvių bendruomenę. Lietuviškos bendruo
menės savame krašte ir už jo ribų sudaro lietuvių tautą. Tauta bus gyva, 
jei bendruomenė bus gyva. Nes jei viena šaka nudžius, kita šaka nudžius,- 
mirs ir medis. Mūsų — tremtinių ir išeivių, — šaka tebėra gyva ir tebe
žaliuoja, nes yra tūkstančiai lietuvių šeimų, kurios alsuoja lietuvybe, kurios 
išneša ant rankų į gyvenimą būrį puikaus jaunimo, sveiko ir sąmoningo 
savo tautai.

Kaip gi mūsų miesto, mūsų lietuviškos kolonijos šakelė? Ar ji tebeža
liuoja? Ar lapai nenuvytę, nuo troškaus didmiesčio ir svetimųjų įtakų 
nenuleipę? — Galime drąsiai atsakyti: tebežaliuoja, irgi tų šimtų svei
kųjų. gyvųjų, dinamiškų šeimų dėka.

Turiu minty dabar vieną mūsų kolonijos šeimą. Tėvas, atsakingos, sun
kios profesijos darbų eilėje dažnai randa laiko — paremti lietuvių pa
rengimus ir kitokią veiklą, pamokyti savo vaikus lituanistikos, skaityti 
lietuvių spaudą. Motina — visa siela atsidavusi lietuviškajam meno pa
sauliui, iki nesiskaitymo su savo sveikata, kantriai remia savo sūnų litu
anistinį auklėjimą, dalyvauja visokiame lietuvybės judėjime. Ar jų vaikai 
nutausta, kad ir tarpais sušneka tatp savęs angliškai? — Ne! Kaip jie 
galėtų nutausti toje šeimos dinamikoje? Jie nuolat alsuoja lietuviška 
dvasia. Nes jų namai papuošti daugumoje lietuvių dailininkų paveikslais, 
nes jų namai sklidini lietuviškos muzikos, nes jiems paštininkas kasdien 
atneša lietuviškos spaudos, nes jiems įdomios naujai pasirodančios lietu
viškos knygos, nes jie lanko mūsų teatralų spektaklius. Vienas, kitas ang
liškas žodis tokios šeimos vaikų nenutautins, nes čia visą laiką viešpatauja 
lietuviška dvasia. Tokia šeima yra nuolatos gyva bet kokiai kultūrai, atvira 
bet kokiam menui, o ypatingai — savosios, lietuvių, tautos kultūrai' ir 
menui.

Štai apie ką reiktų gegužy susimąstyti! Apie gyvybę! Apie tėvų ir vaikų 
gyvybę! Ar mes nemerdime savo ”Back-Yard’e”, ar mūsų puošnios re
zidencijos neatsiduoda kultūrine tamsa ir lietuviško kapo pelėsiais? Ar 
mes nesustingom, kaip mumijos, prie televizijos? Ar mes pasitenkiname 
tik nubėgę "į artimiausią bažnyčią", užmiršę Šv. Kazimierą, kur suplūsta 
šimtai lietuviškai kalbančių, artimų, ta pačia dvasia ir tomis pačiomis 
Lietuvos ateities viltimis gyvenančių, žmonių? Kad ir būdami Šv. Kazi
miero bažnyčioje, ar nepraeiname skersomis pro Prižginto stalą, net ne
pažvelgdami, ar jis turi ką nors naujo, iš karto kritiškai numodami — 
"nieko gero lietuviai neparašo!”

Pavasario šilima kartais per greit mus nuvilioja į dykumas, į kalnus, 
į okeano krantus, į savas "vonias kieme”. Reikalinga ir tai: kūno svei
katai, poilsiui. Bet šeimom dar labiau reikalinga dvasinis poilsis ir dva
sinė sveikata. Kai tikrai nori, — užtenka laiko! Pabandyk save, savo 
šeimą,— ar tikrai nori lietuviškos šilimos? Neužilgo bus Jaunimo šventė, 
meno parodos, lietuviškų spektaklių—"Gintaro žemės pasaka”. Viščiukų 
ūkis”, bus geras koncertas su mūsų parapijos sukakties minėjimu. Ar 
pasiliksi namie, ar neleisi savo vaikams pamatyti ir išgirsti? Nejaugi nori 
kapo pelėsių savo šeimoje? — Ne! Jei buvote vis namie, — dabar atva
žiuokit ir pamatykit, ir išgirskit! Jei kalbėjot angliškai namie, — dabar 
prašnekit į vaikus lietuviškai, jie persilauš ir kalbės! Jaunimas greit išmoks
ta. greit Įpranta. Pamėginkit! Būkite dinamiška šeima! A. R.

Generalinis Konsulais dar vis 
gauna prašymų atsiųsti leidinių apie 
Lietuvą. Prašymai gaunami ne tik 
nuo aukštesnių mokyklų, kolegijų 
mokinių ir studentų, bet taip pat 
ir iš mokslo įstaigų knygynų. Kiek
vienam prašančiam siunčiama, kas 
Konsulate turima. Knygynams dar 
pridedama sąrašas parinktų knygų 
ir žymesnių leidinių apie Lietuvą.

Prašymus prisiųsti pašto ženklų, 
lietuviškų atvirukų, Lietuvos vėlia
vėlių, lėlių tautiniais kostiumais ne
galima patenkinti, nes Konsulatas 
tam reikalui šių daiktų neturi. *)

Šiomis dienomis Gen. Konsula
tas gavo Šv. Kazimiero Lietuvių 
Romos Katalikų parapijos Sioux 
City, Iowa, išleistą knygą. Ją at
siuntė gerb. kun. Simonas Morkū
nas, tos parapijos administratorius.

Knyga išleista praėjusių metų pa
baigoje parapijos 50 metų sukakčiai 
atžymėti. Knyga didelio formato, 
gerame popieriuje, meniškai pa
rengta, rūpestingai parašyta. Reda
gavo patsai kun. Morkūnas.

Knyga įdomi ir svarbi ypač dėl 
to, kad šalia parapijos ir tos vieto
vės istorijos, aukštų pareigūnų dva
siškių nuotraukų įdėta anglų kalba 
Šv. Kazimiero biografija. Lietuvos 
istorijai ir dabartinei padėčiai nu
šviesti duota net 11 anglų kalba pa
rašytų lapų.

Tai jau tikrai nešabloniškas lei
dinys. Knyga verta ir naudinga, 
ypač kad mums stoka gerų leidinių 
anglų kalba. Nuoširdus ačiū gerb. 
kun. Morkūnui už prisiuntimą.

The Thomas Jefferson High 
School Alumni draugija gegužės 13 
d. atžymėjo savo 50 metų sukakų 
su programa ir banketu viešbutyje. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo pagar
sėjęs dr. Ralph J. Bunche, Jungti
nių Tautų gen. sekretoriaus pava
duotojas, Nobelio Taikos premijos 
laureatas.

Gegužės- 20 d. ’’International 
Student Center” prie Kalifornijos 
Univers.teto ruošia savo penktąjį 
tarptautinį iškilmingą parengimą 
Beverly Hilton viešbutyje.

Kalifornijos Valstybės Universi
teto Irvine skyrius, netoli nuo 
Santa Ana miesto, gegužės 20 d. 
Universiteto patalpose su iškilmin
gomis apeigomis pristatys naujai 
paskirtą savo kanclerį Daniel G. 
Aldrish, J r. Kviečiama Universi
teto Regentų, Prezidento ir fakul
teto vardu.

Los Angeles Skautų Taryba 
kviečia būti svečiais rengiamoje šių 
metų "Skautoramoje” gegužės 21 d. 
El Camino College sode. Pl'ie kvie
timo pridėta specialūs bilietai.

’’California World’s air on Com
munication and Transportation” 
kviečia garbės svečiais ’’žemės pra
kasimo” iškilmėse ir pietuose da
lyvauti gegužės 31 d. Riverside, Ca
lifornia.
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Tarp svarbesnių Gen. Konsulo ir 
Ponios Bielskienės gautų kvietimų 
dalyvauti yra šie:

*) Būtų gerai, kad organizaci
jos, ypač moterų, šia mintim pasi
domėtų ir Konsulatą kai kuriais 
dalykais (vėliavėlėm, lėlėm...) ap
rūpintų. LAV Red.

PASPAUSKIME SENATORIŲ FULBRIGHT 
REZOLIUCIJOS PRAVEDIMO REIKALU!

Visos rezoliucijos, įneštos Senate Lietuvos laisvinimo reikalu, yra se
natoriaus Fulbright ir jo komisijos natrių rankose. Parašykite dar šiandien 
po laiškutį sen. Fulbright’ui. Laiško pavyzdys duodamas žemiau. Para
ginkite visus savo pažįstamus Kalifornijoje ir kitur tai padaryti. Turime 
būtinai pravesti šiais metais rezoliuciją Lietuvos laisvinimo reikalu ir 
Senate. Tokia rezoliucija Atstovų Rūmuose buvo pravesta 1965 metais.

The Honorable J. William Fulbright
Chairman — Senate Committee on Foreign Relations
Senate Office Building
Washington, D. C. 20515

My Dear Senator:

1 urge you and all the members of the Senate Committee on Foreign 
Relations to act speedily and favorably on one of the Concurrent Resolu
tions, concerning the Baltic States, and to send it to the Senate for adop
tion. The House acted on similar legislation (H. Con. Res. 416) last year. 
Cannot the Senate do the same? Please do that without further delay. 
I hope to hear from you soon regarding the above. Trank you.

Sincerely,

(Parašas ir pilnas adresas)
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TŪKSTANTIS DOLERIŲ REZOLIUCIJŲ ŽYGIUI. — Lapkričio 13-sios 
manifestacijos organizatoriai (LNA Komitetas) paskyrė po tūkstantį 
dolerių: Rezoliucijoms Remti Komitetui, Jaunimo Kongresui ir LITUA- 
NUS žurnalui. Nuotraukoje (iš kairės dešinėn): Rezoliucijoms Remti Ko 
miteto pirm. L. Valiukas dėkoja LNA Komiteto vadovybės nariui R. Ke- 
ziui už rūką, de-inėje — V. Kamantas, Jaunimo Kongresui Rengti Finansų 
Komisijos pirmininkas, taip pat priėmęs auką. Aukos buvo įteiktos LB 
Vyr. Tarybos sesijos metu Detroite, balandžio men. 30 d.

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

Birutininkių balius

Pavasarinis Los Angeles Biruti
ninkių balius, pavadintas Kartūno 
baliumi, įvyko gegužės 14 d., šešta
dienį, St. Nicholas salėje. Tur but. 
tai buvo paskutinis pavasario balius 
prieš prasidedant vasaros pikni
kams.

Baliui programą paruošė G. Gu
dauskienė. Solo dainavo Rita Čės- 
naitė, akomponuojant M. Preikšai- 
čiui. Paskui padainavo duetą Rad- 
veniai. [domiai buvo atliktas sa
lėje ir ispaniškas šokis.

Balius buvo įdomus. Publikos bu
vo pilnutėlė salė.

’’Gintaro žemės pasaka”
Rašytojo Petro Babicko muziki

nė istorinė fantazija ’’Gintaro že
mės pasaka” statoma Šv. Kazimie
ro parapijos salėje gegužės 28 (šeš- 

' tadięnį) 7 vai. 30 min. vakaro. Tai 
vienas iš pačių reikšmingųjų kolo
nijos kultūrinių įvykių, kurio pasi
ruošimui sutelkta stiprios mūsų kul
tūrinės pajėgos. Muziką veikalui 
specialiai parašė ir solistus paruošė 
kompozitorė G. Gudauskienė, de
koracijos — dail. R. Kalvaičio, sce
nos kostiumai — dail. J. Leškienės 
ir S. Tamulaitienės, garsų ir šviesų 
efektai — ”Litu-Garso”, choras — 
muz. Ad. Narbuto, tautiniai šokiai 
— LB jaunimo tautinių šokių gru
pės, inž. Ed. Radvenio vadovybėje.

Vaidintojų sąstate šalia žinomų 
kolonijos aktorių pasirodys ir eilė 
jaunesniųjų. Vaidina: A. Dūdienė. 
J. Pėterienė, R. Čėsnaitė. R. Jode- 
lytė, D. Kojelytė. R. Motiejūnaitė. 
J. Kaributas. P. Marčiuška, J. Pap
lauskas, H. Paškevičius, A. Petraus
kas, A. Polikaitis, V. Radvenis, A. 
Vosylius.

Veikalą režisuoja rėžis. J. Kari
butas.

Vaidinimą organizuoja Lietuvių 
Fondo vajaus komitetas. Lietuvių 
Fondo idėja, kuri veikalo pastaty
mui apjungė stiprią kultūrinių jėgų 
santalką, gegužės 28 d. į salę turė
tų sutraukti visą Los Angeles kolo
niją. (J.).

Nauji Lietuvių Namų svetainės 
vedėjai

Kalifornijos Bendruomenės Cen
tro direktorių posėdis, įvykęs gegu
žės 17 d., nutarė valgyklą ir barą 
pavesti tvarkyti Jonui ir Onai Or
lovams.

Svetainė planuojama pertvarkyti 
ir modernizuoti.

Darbo valandos nustatytos šios: 
šeštadieniais nuo 5 vai. iki 11 vai.

vakaro;
sekmadieniais nuo 12 vai. dienos 

iki 10 vai. vakaro.
Visi lietuviai kviečiami atsilanky

ti air tai pavalgyti lietuviškus pietus 
ar atsigerti alučio.

Namų dalininkai turėtų daugiau 
paremti svetainės valgyklą, atsives
dami savo svečius ir draugus pasi
vaišinti.

Jei kas norėtų svetainėje švęsti 
savo gimtadienį, vardadienį ar ko
kią sukaktį, malonėkite patelefo
nuoti Orlovienei į namus telefonu 
763-6069 arba svetainės darbo va
landomis 666-4585.

Direktoriai posėdyje tarp kitko 
nutarė organizacijų valdybų posė
džiams duoti svetainę ar skaityklą 
nemokamai, o didesniems organiza
cijų susirinkimams leisti naudotis 
sale, imant keletą dolerių tik už iš
valymą. Valdyba

— Lietuvių R. Katalikų Susivie
nijimo Los Angeles kuopos susirin
kimas šaukiamas birželio 12 d. tuoj 
po sumos (12 vai. vidurdienį) Sv. 
Kazimiero parapijos mokyklos pa
talpose. Bus renkama delegatai į 
Seimą, kuris įvyksta Pittsburgh, Pa. 
liepos 31 ir rugp. 1, 2 ir 3 d. d. 
Taip pat bus svarstoma 80 metų 
L. R. K. Susivienijimo sukakčiai 
paminėti koncerto reikalai, rengia
mo lapkričio 5 d.

Nariai prašomi dalyvauti, prisi
dėti darbu ir sumanymais.

Valdyba

STUDENTŲ DĖMESIUI!
Lietuvių kalba UCLA universitete

Los Angeles lietuvių jaunimas, 
baigęs šią vasarą aukštesniąsias mo
kyklas ir norįs patobulinti savo gim
tąją kalbą, kviečiamas įsiregistruo
ti į lietuvių kalbos kursą UCLA 
universitete. Universiteto išleistame 
tvarkrašty lietuvių kalba įrašyta į 
Indoeuropean studies skyrių (klasi
kų Departmente). Nuo rudens ten 
bus dėstoma gramatikos pagrindai. 
Svarbu nepraleisti registracijos ter
mino, kuris baigiasi birželio pirmo
joje pusėje.

Pavergtų Tautų Komitetas, 

ir lietuviai dalyvauja, šių metų ba
landžio 20 d. susirinkime išsirinko 
naują valdybą: pirm, vengras Rev. 
Laszlo Kecskemethy, sekr., dr. 
Wm. G. Rethy (irgi vengras) ir ižd. 
W. S. Siyak (ukrainietis).

Komitetas rengia liepos 17 d. Pa
vergtų Tautų Savaitės minėjimą 
Ukrainiečių salėje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Kapačinskas, Siaubingos 

dienos. 1944-1950 metų atsiminimai. 
Čikagos Lietuvių Literatūros D-jo-s 
leidinys, 1965. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoj. 273 psl. Įrišta 
kietais viršeliais. Kaina nepažymė
ta. Gaunama ’’Naujienų” adminis
tracijoje dr pas platintojus.

Knygos tekstas gausiai iliustruo
tas žmonių ir vietų nuotraukomis.

Knygos turinį ir tikslą nusako au
torius šiais žodžiais:

’’Šiuos užrašus skiriu savo sūnui 
Juozui-Vytautui ir kitiems svetur 
gimusiems jaunuoliams, kad žinotų, 
kokiais keliais jų tėvai pasiekė lais
vąjį pasaulį.”
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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 prekių, 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.

t Australijos lietuviai studentai 
’’pagerbė” Paleckį

Balandžio 11 — 18 dienomis 
Sydney mieste, Australijoje, įvyko 
parlamentarų suvažiavimas, į kurį 
buvo atvykęs ir Lietuvos kvislingas 
Justas Paleckis. Australijos Lietu
vių Sąjunga suplanavo ’’iškilmingą" 
Paleckio priėmimą — su demons
tracijomis, plakatais, informacija 
žurnalistams apie Lietuvos pavergi
mą ir Paleckio komunistinę dikta
tūrą Lietuvoje.

Jauna studentė (16-metė) Jūratė 
Reisgytė, prasiveržusi pro reporte
rius prie J. Paleckio, paprašė jo 
autografo. Paleckis su malonumu 
pasirašė. Vėliau paaiškėjo, kad jis 
pasirašė ant peticijos Jungtinėms 
Tautoms, reikalaujančios Lietuvos 
išlaisvinimo iš komunizmo vergijos.

Iš Australijos į Lietuvą Paleckis 
grįžo per Maskvą. Maskvos laik
raščiai (ne Lietuvos Tiesa!), ėmė 
skelbti Australijos liet, studentų ne
dorus darbus sukompromituoti jų 
’’prezidentą”, bet nežinia, kas jam 
buvo pakuždėta į ausį už tokį 
žioplumą. Bet argi ne už žioplu
mą Paleckis ir kvislingo soste 25 
metus sėdi? Tik žmogus be savo 
nuomonės galėjo būti geras ir Sta
linui, ir Chruščiovui, ir dvynu
kams — Brežniovui-Kosyginui.

Naujausios lietuviškos

PLOKŠTELĖS

Tik ką gauta vėliausiai išleistas 
lietuviškos plokšteles:

Aldonos Stempužienės DAINOS, 
su muz. D. Lapinsko diriguojamu 
Štutgarto simfoniniu orkestru.. Re- 
korduota Vokietijoje. Kaina:

Stereo $7, mono $6.
Stasio Baro OPERŲ ARIJOS. 

Lietuvių ir pasaulinių operų arijos. 
Su Stuttgarto Simfonijos orkestru, 
diriguojant D. Lapinskui. Kaina:

Stereo $7, mono $6.
Jono Vaznelio DAINŲ IR ARIJŲ 

rinkinys. Kaina Stereo $7, mono $6.

Visos plokštelės galima užsisa
kyti paštu. Persiuntimui ir įpakavi
mui prašome pridėti 50 c. už siun
tinį, neatsižvelgiant, kur siunčia
ma plokštelė.

Lietuviai Amerikos Vakaruose
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 

Calif. 90029.
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JAUNIMO SKYRIUS
Redaguoja Jaunimo komisija

BRANGŪS KALIFORNIJOS LIETUVIAI!

Didžiausias šių Jaunimo Metų įvykis — Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas — jau visai arti.

Jaunimui dar trūksta lėšų, kad galėtų padengti Peticijos Jungtinėms 
Tautoms spausdinimo, kongreso paruošimo ir jaunimo atstovų iš tolimų 
kraštų kelionių išlaidas. Iš Kalifornijos lietuvių laukiama parama Austra
lijos lietuvių jaunimo kelionei apmokėti, tačiau kol kas Kalifornijos lietu
viai iš visų vietovių mažiausiai tėra prisidėję. U

Nuoširdžiai prašome Kalifornijos lietuvius dar šį paskutinį kartą; pa
rodykite savo dosnumą, savo susirūpinimą lietuviškuoju jaunimu. Pa
remkite jį savo auka!

Aukas prašome siųsti:
LITHANIAN YOUTH CONGRESS
c/o E. Radvenis
2918 St. George Street #11
Los Angeles, California 90027

1966 — Jaunimo Metai

Birželio 19 — 25 dienomis — Jau
nimo vadovų studijų savaitė Dai
navos stovyklavietėje prie De
troit, Mich.

Birželio 25—30 dienomis — Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Stovyk
la Dainavos stovyklavietėje.

Birželio 30 — liepos 3 dienomis— 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, Chicago, III. Conrad Hil
ton viešbučio ir Jaunimo Centro 
patalpose.

Liepos 3 dieną — III JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų šventė — 
Chicago, International Amphi
theatre Rūmuose.

Dėl informacijų jaunimo stovyk
los, kongreso, transportacijos hr pa
našiais reikalais prašom kreiptis į 
L. A. Jaunimo Metų komiteto na
rius, kurie yra: G. Dambrauskaitė. 
Vyt. Dūda, R. Dovydaitis, V. Mi- 
laknytė, R. Motiejūnaitė, A. Mu- 
činskas. M. Prišmantas, V. Radve
nis, D. Razutytė, R. Rozenblataitė, 
A. Tonkūnas, D. Valentinaitė, Alb. 
Žemaitaitis, E. Radvenis — pirm.

Jaunimo Metų Komitetas

ateinančiais sekmadieniais Šv. Ka
zimiero parapijos kieme turės sta
lą, prie kurio bus galima gauti, be 
informacijų, ir Jaunimo Metų ženk- 
liukus-Vytis, J. M. Kaiendirorius, 
Peticijos į J. T. lapus ir įvairias re
gistracijos anketas.

Norintieji dalyvauti Jaunimo 
stovyklose ir kongrese

turi iš anksto užsiregistruoti. Re
gistracijų laikas yra pratęstas, ta
čiau pirmenybė visokiems patarna
vimams bus gaunama pagal regis
tracijos nusiuntimo datą.

Los Angeles ’’Miss Lithuania” 

rinkimai įvyks birželio 5 dieną 3 
vai. p. p. parapijos salėje Jaunimo 
šventėje. Išrinktoji bus kandidatė į 
’’Miss Lithuania” rinkimus Jauni
mo Kongrese, kur, tikimasi, daly
vaus ir Amerikos spaudos ir TV 
atstovų. Jaunimo Kongreso išrink
tajai ’’Miss Lithuania” planuojama 
suteikti stipendiją. Į Los Angeles 
’’Miss Lithuania” rinkimus kandi
datės galima nominuoti tarp 18-25 
metų amžiaus į kongresą vykstan
čias lietuvaites.

Kviečiame visus atsilankyti į 
šiuos "Miss Lithuania” rinkimus.

Jaunimo atstovai iš Australijos

į Los Angeles atvyks birželio 18 d. 
ir išvyks toliau į vadovų studijinę 
stovyklą birželio 19 ar 20 dieną.

Australijos jaunimas pravedė 
griežtus delegatų rinkimus ir turi 
25 kandidatus, kurie norėtų į kon
gresą vykti. Kiek jų galės atvykti 
dalinai priklausys nuo to, kiek pa
ramos jie gaus iš Kalifornijos lie
tuvių kelionei iš L. A. į Čikagą ir 
atgal.

Atvykstantiems į Los Angeles 
ruošiamas sutikimas, jei nebus per 
vėlu vakare.

L. A. J. K. komitetas ieško šei
mų. kurios galėtų Australijos jau
nimo atstovus priimti pas save tom 
keliom dienom. 

Jaunimo Peticija Naujiena! ,
Jungtinėms Tautoms Šventei baigiantis bus renkama "Miss Los Angeles" —

tun būt! nusiųsta sutvarkymu'prieš kandidatė į " Miss Lithuania" Jaunimo Kongresui.
birželio 1 d. Todėl prašoma visu ... . , . .. . , . . . . . . . v. . ■ ■
dar padaryti pastangas surinkti Visi A- ir apyhnkiy lietuviai maloniai kviečiami daly-
kiek galint daugiau parašų, o pii- vauti ir paremti savąjį jaunimą.

jn.UMaPkom^ičiaU 8rąžinti L‘ A’ ŠVENTEI RENGTI KOMITETAS -
Peticijos lapai bus prieš kongresą_____ :____________________________ __________________________________ __

surišti į knygas pagal vietoves. Per 
kongresą jaunimas priims deklara
ciją, kuri paaiškins Peticijos tikslą 
iir reikšmę. Tuoj po kongreso jauni
mo delegacija vyks į New Yorką, 
kur peticiją, deklaraciją ir papildo
mus dokumentus įteiks Jungtinių 
Tautų ’’Committee of 24 to Inves
tigate Colonialism”. Po to jaunimo 
delegatai su deklaracijos kopijomis 
lankysis pas savo valstybių ambasa
dorius Jungtinėms Tautoms prašy
dami jų pritarimo peticijai.

Pasiruošimas šiems darbams 
vyksta su lietuvių laisvinimo insti
tucijų pagalba.

Jaunimo Metų Kalendorius
yra mažos knygutės formato leidi
nys, kurio puslapiuose telpa lietu
viškų krikščioniškų ir tautinių var
dų kalendorius, įvairios žinios apie 
lietuvių tautą, valstybę, išeiviją, 
jaunimą ir lietuvių išeivijos institu
cijų adresai.

Rimtautas Dabšys, mūsų jaunas 
solistas, pakviestas ir sutiko daly
vauti banketo programoje Jauni
mo Kongrese. Jis taip pat atliks 
solo dalį mūsų muziko B. Budriū- 
no sukurtoje kantatoje ’’Tėviškės 
namai” Dainų šventės programoje. 
Kantatos žodžiai parašyti poeto 
Bern. Brazdžionio, taip pat iš Los 
Angeles.

L. A. Jaunimo šventė
Tradicinė Los Angeles ir Santa 

Monikos lietuvių jaunimo šventė 
šiemet įvyksta birželio 5 d., sekma
dienį, 2 vai. p. p. Sv. Kazimiero 
parapijos aikštėje ir salėje. Progra
moje dalyvauja visos lituanistinės 
mokyklos ir visi tautinių šokių vie
netai, viso programą atliekančių su
sidaro apie 202 asmenų, todėl neįsi- 
tenka salės scenoje, ir jie turi pa

DĖMESIO! 

Nepaprasta Jaunimo Šventė
Įvyks 1966 m. birželio mėn. 5 d. 2 vai. p. p. 

Sv. Kazimiero parapijos salėje ir kieme 
(Adr.: 2704 St. George St., L. A., Calif.)

Programa įvairi ir gera. Joje dalyvauja visos trys Litua
nistinės mokyklos, Jaunimo Ansamblis ir L. B. Tautiniy 

šokiy grupė.
Šokiams gros puikus lietuviy orkestras, vadovaujamas 

A. Kazakevičiaus. Dekoracijos — Algio Žaliūno.

sirodyti parapijos aikštėje, tarp mo
kyklos pastatų ir salės.

Visą programą organizuoja mo
kytoja Ona Razutienė, talkininkau
jant G. Gudauskienei, E. Radvenie- 
nei ir Ignui Medžiukui.

Šiemet jaunimo šventė bus ne
paprasta, nes bus renkama Kalifor
nijos gražiausia lietuvaitė, kuri at
stovautų L. A. ’’Miss Lithuania” 
rinkimuose Jaunimo Metų Kongre
so metu Chicagoje.

Visi Los Angeles apylinkių lie
tuviai turėtų atvykti į šią šventę pa
remti jaunimo pastangas ir pasi- 
dž;augti jų tautiniais šokiais ir dai
nomis.

Tiek lietuviškų tautinių rūbų, 
tiek lietuviškos dvasios niekur kitur 
Kalifornijoje nerasite.

Reisgytė sustos Los Angelėse
Jūratė Reisgytė, išgavusi J. Pa

leckio patašą ant peticijos į Jungti
nes Tautas, reikalaujančios Lietuvai 
laisvės, tapo šių metų populiariau
sia lietuvaite pasaulyje. Apie ją ra
šė ne vien visa lietuvių spauda, bet 
ir australų, vokiečių, lotynų Ameri
kos, ir net rusų dienraštis Pravda. 
Žinoma, Pravda rašė, teisindama 
Paleckio elgesį ir peikdama tokį ne
gražų Jūratės darbą.

J. Reisgytė, vykdama į Jaunimo 
Kongresą birželio pabaigoje, sustos 
Los Angelėse susipažinti su vietos 
jaunimu.

Los Angeles jaunimo kongreso 
komitetui teks priimti J. Reisgytę 
ir visus Australijos ir N. Zelandijos 
jaunimo atstovus. Būtų įdomu ir 
visiems Los Angeles lietuviams, 
ypač atvykusiems iš Australijos, su 
tuo jaunimu susipažinti. Tikimės, 
kad tai jie galės padaryti per susi
pažinimo vakarienę ar pietus, jeigu 
tokiuos bus laiko surengti.

DĖMESIO!
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JAUNIMO KONGRESO ĮVYKIŲ 
KALENDORIUS

Birželio 30 dieną prasideda Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 
Chicagos Conrad Hilton viešbutlje 
ir atidaroma a. a. Vyto Valaičio foto 
paroda Normandie Lounge salėje.

7 vai. vak. pristatymas svečių — 
Waldorf Room salėje.

7 vai. 30 min. vak. Kongreso ati
darymas Waldof Room salėje.

8 vai. vak. paskaita: ’’Jaunimo 
reikšmė tautoje ir išeivijoje” — 
Waldorf Room salėje.

9 vai. vak. Miss Lithuania rinki
mai — Williford Room salėje.

10 vai. vak. šokiai — Williford 
Room salėje.

Liepos 1 dieną vyks.a antroji PLJ 
Kongreso diena.

9 vai. 30 mn. — 11 vai. ryto — 
Lietuvių jaunimas pasaulyje — pra
nešimai iš kitų kraštų — Waldorf 
Room salėje.

11 — 1 vai. p. p paskaita: Kaip 
mes keičiamės svetimoj aplinkoj— 
Waldorf Room salėje.

1-2 vai. 30 min. p. p. — pietų per
trauka.

2 vai. 30 m. — 5 vai. p. p. sesijos 
atskiruose kambariuose:

1. American Lithuanians in USA 
(Anglų kalba),

2. Sporto sekcija,
3. Jaunimas, jo organizacijos ir 

visuomenė (simpoziumas),
4. Laisvinimo darbas ir jaunoji 

karta (simpoziumas),
5. Moksleivių sekcija,
6. Religinė sekcija,
7. Lituanistiniai mokslai,
8. Komunizmo metodika,
9. Karių ir veteranų sekcija.
8 — 10 vai. vak. — meninė vaka

ro programa.
10 vai. vak. — šokiai — Continen

tal Room ir Williford Room salėse.

Liepos 2 diena — trečia ir pasku
tinė PLJ Kongreso diena.

9 vai. 30 m. — 10 vai. 30 m. ryto 
— paskaita: žvilgsnis Į pavergtą 
Lietuvą, — Waldorf Room salėje.
10 v. 30 m. — 12 v. 30 m. p. p. — 
simpoziumai atskiruose kambariuo
se:

1. Lietuvos ir Rytų Europos pa
dėtis (taikomas vidurinei kartai).

2. Gyvenimas Lietuvoje,
3. Kultūrinis ir religinis pasireiš

kimas krašte.
12 v. 30 m. — 1 v. 30 m. p. p. — 

pietų pertrauka.
1 v. 30 m. p. p. — sporto rungty

nės Marquette Parke.
1 v. 30 m. — 3 . 30 m. p. p. —
1. Tautinė ištikimybė svetur — 

dalyvauja paskirti ideologinių orga
nizacijų atstovai,

2. Bendruomenės išeivijoje— pa
skaita.

4 vai. p. p. — PLJ Kongreso už
darymas su paskaita: Lietuvių Jau
nimas pasaulio idėjų plotmėj, — 
Willoford Room salėje.

7 vai. vak. — PLJ Kongreso ban
ketas Grand Ball Room salėj. Po 
banketo — šokiai.

Liepos 3 diena —
10 vai. ryto — šv. Mišios šv. 

Kryžiaus par. bažnyčioje, Chicago, 
Town-of-Lake apylinkėj.

10 vai. 15 min. — šv. Mišios Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioje, Chi
cago, Marquette Park apyl.

Protestantų pamaldų data ir lai
kas bus paskelbta vėliau.

3 vai. p. p. visi kviečiami daly
vauti TREČIOJ DAINŲ ŠVENTĖJ, 
kuri vyksta International Amphi
theatre rūmuose, Chicagoje. šven
tės rengėjai: Jungt. Amerikos Vals
tybių ir Kanados Bendruomenės.

Pastaba: Kai kurios programos 
dalys gali būt pakeistos.

L. A. Alto skyrius remia

Jaunimo kongresą

1964-5 m. Alto valdyba buvo 
paskyrusi Jaunimo kongreso komi
tetui Los Angelėse $50 auką.

19o5 m. gegužės 1 d. įvykęs me
tinis susirinkimas vienbalsiai nuta
rė dali* pridėti Jaunimo kongreso 
komitetui $50 daugiau. Taigi iš Al
to iždo jaunimo komitetas gavo ne
maža paramą. Visos lietuvių orga
nizacijos turėtų paskirti iš savo iš- 
do jaunimo kongreso reikalams ar
ba, jei iždo nėra, tai parinkti aukų 
iš susirinkusių narių.

Dėl Alto $100 aukos Jaunimo 
kongreso reikalams nė vienas ne
prieštaravo ir nemanau, kad prieš
taraus. Čia man prisimena, kiek 
triukšmo sukėlė spaudoje ir asme
niškai prieš keletą metų, kai 
metiniame Alto susirinkime buvo 
nubalsuota paaukoti $100 Rezoliu
cijoms Remti Komitetui. Tada 
Klauseikis (Kazys Januta) ir kiti 
’’Naujienų" "rimti žurnalistai” ap
šaukė Alto valdybos pirmininką ir 
iždininką kasos eikvotojais, statuto 
laužytojais ir 1.1, (nors metinis su
sirinkimas tai buvo nubalsavęs).

Tačiau Rezoliucijų Komitetas la
bai daug padarė Lietuvos laisvinimo 
srityje. JAV kongresas labai gerai 
žino Lietuvos laisvinimo bylą, jis 
vienbalsiai priėmė, kad Lietuvos 
išlaisvinimo reikalas būtų įneštas į 
Jungtines Tautas. Manau, kad Alto 
valdyba galėtų kasmet paaukoti 
Rezoliucijoms Remti Komitetui 
bent po $50 (kiek naujai priimtos 
"Vidaus Tvarkos Taisyklės leidžia). 
Juk pagrindinis Alto tikslas yfra vi
sais galimais būdais rūpintis Lietu
vos laisvinimu.

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service

REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard

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

Gražiausia vaikams knyga yra 
ką tik “Lietuvių Dienų” išleista 

Daumanto čibo pasaka 

Ž A I Ž A R A S

Iliustravo A. Korsakaitė-Sutkuvicnė
Gaunama pas platintojus ir leidyk

loje. Kaina $150.

Weddings Portraits
Professional Photography 

’’ILONKA”
Miss Ilonka Bargl, owner

1427 N. Garden St.
Hollywood 90046. 876-3125 

PASAULIO 
LIETUVIU 

JAUNIMO 
KONGRESAS

BIRŽELI030-UEPOS 3d. 
CHICAGOJE 1966

MŪSŲ JĖGOS. MŪSŲ ŽINIOS i 
F LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI!
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Netrukus Lietuvių Dienų leidykla 
išleidžia 
nauja laida

Vytės Nemunėlio

eiliuotą pasaką
patiems mažiesiems

MEŠKIUKAS RUDNOSIU-
KAS

Spalvotais piešiniais iliustravo 
dail. V. Stančikaitė

Knyga didelio formato, labai ge
rame popieriuje, puikiai įrišta.

Šis kūrinėlis yra tapęs liet, vaikų lite* 
ratūros klasikiniu dalyku, kurį atmintinai 
moka daugumas jaunųjų mamų; Lietuvos 
radijofone jis vaidintas muzikine operete, 
o tremtyje inscenizuotas ir ištisai dekla
muotas.

Kadangi knygos išleidimas labai 
brangiai kaštuoja, bus spausdina
ma nedidelis egzempliorių skaičius. 
Tėvai, mokytojai hr mažųjų drau
gai kviečiami iš anksto užsisakyti 
leidykloje ar pas knygų platintojus.

Kaina $3.00.
LIETUVIU DIENOS

4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
California 90029
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plunksnos iš po MANO PLUNKSNOS...
Patikslinimo patikslinimas

(Ekumeninė dvasia ir ekonominis 
kūnas)

Visi, kas seka lietuvišką spaudą 
ir vietos gyvenimą, gerai žino, kad 
ateistinis-leberalinis Šviesos-Santa- 
ros būrelis Los Angelėse buvo 
įsteigtas atvykus čia A. Mackui, po 
jo poezijos vakaro.

Kažin kuris korespondentas ban
dė tvirtinti, kad A. Mackų alkvietė 
ir jo poezijos vakarą suruošė Švie- 
sos-Santaros būrelis (kurio dar ne
buvo). Teisybę šoko ginti Rūta 
Klevą Vidžiūnienė ir š. m. bal. 15 
d. Dirvos nr. 43, psl. 3 patikslino 
faktą, kad A. Mackaus kelionę Į 
Los Angeles finansavo grupė Los 
Angeliškių, kurių tarpe buvo: Ka
talikų Federacijos pirmininkas — 
V. Kazlauskas, katalikiški rašytojai 
— dr. Elena Tumienė, Juozas 'li
ninis - Lietuvių Dienų redaktorius, 
kataliko poeto brolis Kazys Karu
ža, Fronto bičiuliai — Brinkiai ir 
Čiurlioniai...

Gaila, kad ta tikrai graži ekume
ninė dvasia buvo šiek tiek pritem
dyta ekonominės materijos, nepa- 
kvietus čia minėtų ’’sponsorių” į 
steigiamąjį Šviesos-Santaros susirin
kimą. Užteko, matyt, jų pinigų, o 
jau toliau apsieita ir be jų galvų.

Cta Leva

RETOS ATOSTOGOS

’’Argentinos Lietuvių Balsas” va
sario 3 d. rašo, kad rašytoja Karo- 
lė Pažėraitė Kaseliūnienė iš Chica- 
gos atostogas praleido pas savo vy
rą muziką Joną Kaseliūną, profe
soriaujantį Kolumbijos Medellino 
konservatorijoje, — rašo Pr. Alšė- 
nas ’’Tėviškės Žiburiuose.”

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real Estate Brokers

3002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif.
Phone 393-0615

CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

4705 Sunset Boulevard Savings: NO 3-8221
Hollywood 27, California Loans: NO 5-3141

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY 
NADIA ABRAMIAN & ONIK ABRAHAMIAN

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

129 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550
44444444444444444444444444444444444444444444444444

Mūsų pedagogų laimėjimai

š. m. balandžio 23 d. Toronte su
sirinkę lietuviai mokytojai išklausė 
pedagogo A. Rinkūno paskaitos 
apie ’’Vaikų skaitybos išjudinimą”.

Prelegentas, nusiskumdęs, kad 
’’mūsų vaikai mažai ar visai ne
skaito lietuviškų knygų bei žurna
lų ir šiai problemai spręsti mes ne
turime tinkamo bei moksliško ba
do”, toliau statė klausimą, ’’kodėl 
vaikai neskaito?” ir čia pat atsa
kė: "...Knygos per sunkios kalbos 
ir minties atžvilgiu”. Pavyzdžiu ga
li būti ’žaižaras’ ”.

Kokie žurnalai persunkus, prele
gentas nepaminėjo.

Toliau dar jis pridūrė tokią sun
kią mintį: ’’Jei vaikas nemato tėvų 
skaitant, -kaip gi jis skaitys?"

Iš to lengvai išplaukia daug gra
žių pavyzdžių, kaip štai: jei vai
kas nemato tėvų einant į mokyklą, 
kaip gi jis pats eis, ir t.t.

Išeitį iš susidarytų akligatvių pe
dagogas A. Rinkūnas mato šitokia
me pasiūlyme:

’’Reikia skelbti vaikų literatūros 
konkursus ir skirti stambias pre
mijas.”

Tai iš tikro genialus sumany
mas! Bet ne i-š to galo. Iš tikrųjų 
gal reiktų skelbki konkursą: ’’Kas 
pamatys tėvus, skaitančius kny
gas?” Ir skirti premijas ir tam, 
kas skaito, ir tam, kas pamatys.

Prie knygų premijų reiktų pri
dėti pastabą, kad bus premijuojami 
tik lengvi kalbos ir minties atžvil
giu, t. y. veikalai, kurių kalba skur
di, nežodinga, o mintys skystos, ne
reikšmingos...

Reikia tik stebėtis, kaip buvome 
nusigyvenę iki tokio nuosmukio, 
kad tėvai turėdavo rašyti vaikams 
knygas, o ne atvirkščiai Dabar, at
rodo, šis reikalas bus kaip reikiant 
sutvarky.as.

Tikrai, reikia džiaugtis tokiais 
naujos lituanistinės pedagogikos 
laimėjimais! Vaikas

c i ( t a

’’Rektorius” ar ’’komisaras”?

Siu metų pradžioje daug triukš
mo sukėlė lietuvių spaudoje Palec
kio valdžios atsiųstas į JAV-bes 
prof. J. Kubilius. Daug stiprybės 
gavo prosovietiniai laikraščiai — 
Laisvė, Vilnis, Tiesa ir Vienybė. 
Vienybės politrukas S. Narkeliū- 
naitė net Vienybės pirmame pusla
pyje save su J. Kubilium puslapio 
dydžio foto nuotrauka pagerbė 
(Nenustebsime, jeigu ateityje ji ir 
su pačiu ’’prezidentu” Paleckiu pa- 
sigerbs pirmame puslapyje...).

Vienybė klaidina savo naivius 
skaitytojus, Kubilių neteisingai ti
tuluodama ’’rektorium”, o univer
sitetą vadindama ’’Vilniaus univer
sitetas”. Juk tokio universiteto Vil
niuje nėra, — yra tik ’’Vinco Kap
suko vardo universiteas”, komunis
tinis, o ne laisvas Vilniaus univer
sitetas. Jam prižiūrėti Maskvos pa
skirtas komisaras taip pat nebūtų 
prasmės vadinti rektorium.. Juk 
rektoriai būdavo profesūros renka
mi, o ne valdžios (net ir teisėtos 
valdžios!) skiriami.

Gaila, kad Paleckis, vykdamas į 
Australiją, nepasirūpino, kad ir Sa
lomėjai būtų apmokėta kelionė, bū
tų ji galėjusi jo ’’parlamentarinės” 
misijos proga papuošti savo laik
raščio pirmąjį puslapį ir šiek tiek 
sušvelninusi padėtį, į kokią jis da
bar pakliuvo,

Taip pat nesuprantama, kodėl 
Chicagoje Santaros-Šviesos vardu 
padarytas J. Kubiliui priėmimas, 
gal net pagerbimas, kurį dar ir da
bar kai kurie iniciatoriai tebegina. 
Juk ta organizacija iki šiol buvo 
laisvojo pasaulio, tegu ir liberali, 
bet ne prosovietinė organizacija. 
Juk Santara-Šviesa yra atstovauja
ma net Amerikos Lietuvių Tarybo
je, kuri rūpinasi Lietuvos išlaisvini
mu iš sovietų, taigi ir jų tarnų bei 
pareigūnų okupacijos. Ar tokie su
sitikimai su sovietų skirtais aukš
tais pareigūnas rodytų organizacijos 
kai kurių narių naivumą, ar bendrai 
jų vadinamą liniją ’’veidu į Lietu
vą”? Toks susitikinėjimas išeina 
veidu į sovietinius tarnus, užpakaliu 
į Lietuvą.

Jeigu organizacijon būtų vienas 
kitas prosovietinis gaivalas infil
truotas, manome, be jokio skausmo 
jis galima išfiltruoti.

Pačiai organizacijai nepajėgiant 
ar nenorint tą reikalą sutvarkyti. 
Alto ir Vliko centrai turėtų tą 
klausimą išsamiai išaiškinti ir iš
kelti viešumon, kad mūsų jaunimas 
nebūtų infiltruojamas prosovieti
niais agentais ir kad mūsų jaunimo 
mintys nebūtų apnuodijamos mark
sizmo ar užtušuoto komunizmo ba
cilomis.

LAV skaitytojai palaiko biznierius, 
kurie skelbiasi LAV-se.

Atnaujinkite LAV prenumeratą — 
metams $3.00

REMKIME WM. H. BRAUN

William H. Braun, Jr. 23-čios 
apygardos kandidatas į valst. sena
torius.

Jis yra chemijos inžinierius, bai
gęs Northwestern universitetą. 
Braun yra kietas kovotojas už kiek
vieno žmogaus teises, laisvę ir nuo
savybę. Jis yra komunizmo ir viso
kios formos diktatūrų priešas. Jo 
principiniai siūlymai senatui būtų 
šie:

1. Griežta valdžios akcija prieš 
amoralumo politiką universite
tuose;
2. Apribojimas nuosavybės mo
kesčių kėlimo iki 2% metams.
3. Panaikinti pajamų mokestį 
Kalifornijoje.
Jei bus išrinktas, Braun paskirs 

visą laiką senatoriaus tarnybai ir 
apsiribos vien senatoriaus alga. Jis 
seks, kad valstijos biudžetas nebū
tų balansuojamas išpūstais skai
čiais ir kad tie, nuo kurių prikalu- 
so, jaustų pilną atsakomybę prieš 
gyventojus.

Braun įsitikinęs, kad visi žmonės 
turi turėti lygias galimybes taikin
ti savo sugebėjimus.

Onutė Orlovaitė

KONGRESMANAS G. BROWN 
AIŠKINASI

Mūsų kolonijos centro nauju 
kongresmanu vietoj Lipscomb yra 
išrinktas George E. Brown, Jr. LAV 
redakcija pastebėjo ’’New York 
Time’s” skiltyse, kad 1965 m. lap
kričio 26 d. ’’’Taikos žygyje” prieš 
prezidento Johnsono politiką daly
vauja ir kalbą pasakys mūsų atsto
vas kongrese G. Brown, Jr. LAV-se 
redakcijos narys paprašė, kad G. 
Brown, Jr. pasiaiškintų, kaip čia 
atsitiko, kad kongresmanas eina 
prieš Amerikos interesus ir remia 
komunistinę Vietnamo liniją. Pra
šė prisiųsti jo kalbos tekstą. Jis savo 
kalbos ”To Secure a Negotiated 
Peace in Vietnam” tekstą prisiuntė. 
Trijų lapų ilgio kalboje Brown, Jr. 
pasirodo esąs didelis liberalas ir 
naivus politik' s (ypač su komunis
tais) srityje. Matyti, kad jis arba vi

sai nepažįsta komunistų arba jiems 
nori padėti. Kas iš skaitytojų galėtų 
šį vyrą apšviesti?
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda

V1C. Z. BUROKAS
Gyvybės ir svekatos apd.auda su 

“Standard Ins. Co.”
1801 Avenue of Stars, Suite 635 

Beverly Hills, Calif.
Bus. phone 277-0300 — Res. 756-3013

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent 

3002 Santa Monica Blvl. 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-8680

P. V. RAULINAITIS
Insurance Agent 

3002 Santa Monica Blvd. 
Los Angeles, Calif. 90027 

NO 2-5433

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 1-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

106 So. Catalina St. 
REDONDO BEACH, CALIF 

Tel.: PR 4-6012
Vietiniu ir importuotų automobilių 

taisymas .r dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR 

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

Phone 846-1743

RED DEVIL LIQUOR STORE 
Petras ir Birute Pranis, sav. 

13113 S. Lakewood Blvd. 
Downey, Calif.

Telef. T.i 2-6743

STUDIO VILLAGE LIQUOR Store
Sav. Petras ir Rūta Sakai 
10725 W. Jefferson Blvd.
Culver City, Calif. 90230

Tel. 839-8129 '

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU 
2011 No. Figueroa 

Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

A. & J. INN — ALINĖ 
14620 Hawthorne Ave- 

Lawndale, Calif. 
Tel. OS 9-G955

A. Marčiuška ir Jonas Bučys, sav.

CHET’S TAP
Čes. & Aleksandra Vilčinskai, sa . 

166 E. Orange Grove Dr. 
Burbank, CaLf.
Phone 846-9710

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd- 

Long Beach, California 
Tel.: 423-9970

LEE’S BAR 
Pete & Zelma Staniskis, sav. 

4157 Redondo Beach Blvd. 
Lawndale, California 

Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
326 So. Broadway

Los Angeles, California
Phone 689-9694

L. & G. Reivydai, sav.

NARDI’S
Your Friendly Tavern
Sav. O. ir K. Naudžius
665 E. Colorado Blvd.

Pasadena, Calif.
Phone 449-8059

"OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy. 

La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav.

Tel. 868-9098

THE HOUR GLASS
Cocktail Lounge

20038 Saticoy Stieet 
(Winnetka) Canoga Park, Calif. 
Pete & Betty Katiliavas, sav.

Tel. 341-4672

’’THE PUTTY CAT” ALINĖ

S. Daugėla, sav.
229 S. San Fernando Eld., Burbank

Phone: 843-0225

WANDERBAR COCKTAILS
Ernest Kurshus, owner

905 Pico Blvd., Santa Monica, Cal.
Phone 394-9952

Baldai
CENTRAL APPLIANCES 

šaldytuvai, krosnys, plaun. mašinos 
ir kit.

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

EXbrook 6-4246

TREND UPHOLSTERY

Sav. Vincas Počas

4348 E. Florence Ave., Bell, Calif.
Phene LU 9-4482; Res. 434-3736

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

"Flalte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd- 

Hollywood 28, Calif.
HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIK8, D. D. 8.

Member L. A. County Dental S’ty 
5410 Wilshire Blvd- 
Los Angeles, Calif. 

Tel. WE 9-1448

Dokumentų tvirtinimai
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 

Treč. 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.
Obstetrics gGenecology 

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
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

Kontraktoriai
PAUL ARAS 

General Building Contractor 
422 17th Street 

Santa Monica, Calif.
Tel. 393-5561

BRUNO PO6IUS
Painting, Decorating and Repairing 
341 — 21st St., Long Beach, Caiif 

Phone 591 - 6939

JONAS MATULAITIS 
General Contractor 

20251/j Talmadge Ave. 
Los Angeles, Calif. 900 s 

Tel. 662-8822
Darome priestatus, virtuves.

JOHN A. PETRAS 
(PETRAUSKAS) 

Painting-Decorating 
337 N. Fairview St- Burbank, Cailif. 

Phone THornwall 2-5736

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

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

Phone UNderhill 1-6223

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER, 
Funeral Counselor 

c/o Edward Brothers Colonial 
Mortuary 

1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Bus. RI 9-8281 284-6489

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET

Niuta ir Walter Dobrovolskiai. sav.
15732 Hawthorne Blvd.

Lawndale, Calif.
Phone 676-9217

Moteliai
ATLAS • HI LODGE 

Hotel Rooms & Kitchen Units 
Hot Therapeutic Jet Pool 

Heated Mineral Swimm Pool 
Sav. Ann & John Stepsis 

13—336 Avenida Hermosa , 
Desert Hot Spr.ngs, Calif.

- Phone (714) 329-5446

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 4-9144

CLOVER MOTEL
Agnes & Cass Waranius, savin. 

12429 Long Beach Blvd. 
Lynwood, Calif. 90262 

Tel. NEwark 2-3031

EL DORADO MOTEL 
Al Samolis

1615 North Western Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

HO 2-6945

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
GREEN INCOME CO.

John Gildą, broker
2901 W. 8th St- Los Angeles, Calif.

90005
Phone 386-3865; Res. GL 4-3924

JONAS KUTRA 
Realtor 

911 Wilshire Blvd. 
Santa Monica, Calif.

Phone 394-6817 Res. 395-3358

ROQUE & MARK CO. 
Real Estate Broker 

3002 Santa Monica Blvd- 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-8680

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

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

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif. 

110 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND

137th & Prairie, Hawthorne, Calif.
Sav. Jonas ir Ona Žukas

Tel. OS 5-9051_________

Valgyklos
VIC’S RESTAURANT

12033 Hawthorne Blvd. 
Hawthorne, Calif.

Sav. V. Markevičius ir C. Strozier
Tel. 675-3354
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KALENDORIUS
Gegužes 22 d., sekmadienį, tuojau 

po sumos, dail. Pleškien&s meno 
paroda šv. Kazimiero par. salėj.

Gegužės 22 d. — Ateitininkų Sen
draugių šeimos šventė šv. Kazi
miero par. salėj

Gegužės 27 ir 28 dienomis — Lie:. 
Fondo komiteto vajaus vakaras 
— vaidinimas ’’Gintaro žemės 
pasaka”, šv. Kazimiero p. salėj.

BIRŽELIO MĖN.
Birželio 5 diena — L. A. Jaunimo 

šventė — šv. Kazimiero par. pa
talpose.

Birželio 12 d. — komp. Br. Budriū- 
no muzikos mokinių rečitalis šv. 
Kazimiero salėj.

Birželio 12 d. — Birželio įvykių mi
nėjimas — rengia Baltijos Tau
tų komitetas.

Birželio 19 d. — šv. Kazimiero pa
rapijos diena ir choro koncertas 
su soliste L. šukyte.

Birželio 26 d. — Tautinių Namų 
piknikas Arroyo Seco parke.

LIEPOS MĖN.
Liepos 3 d. — SLA 75 kuopos pik 

nikas Arroyo Seco parke.
Liepos 10 d. — Juozo Daumanto 

šaulių kuopos gegužinė-piknikas 
Arroyo Seco Parke.

RUGPJŪČIO MĖN.
Rugpjūčio 21 d. — metinis Lietuvių 

Dienų žurnalo piknikas McCam
bridge Parke, Burbank.

SERGA
— Juozas Kukanauza, išbuvęs 

virš 4 savaičių ligoninėje, grįžo į 
namus. Jis buvo išgydytas naujais 
vaistais be operacijos. Linkime 
greitai sustiprėti.

— Juozas Ąžuolaitis, ilgesnį lai
ką buvęs California Ligoninėj žada 
greitai grįžti namo. Jo draugai pa
rodė gražų solidarumą, aukodami 
savo kraujo per Raudonąjį Kryžių.

MARY H A M R O C K
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARY
921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

Tikrina akis Pritaiko akinius 
Dr. MICHEL HOLLINGER 

Optometristas
329 W. Fifth St., Los Angeles, Calif. 

Phone: MA 8-1056

TRUMPAI
— Mėlynosios Armijos lietuvių 

būrelis įsigijo savo vėliavą 1966 m. 
gegužės 15 d. ši vėliava buvo pa
šventinta. Kun. A. Valiuška pasa
kė pritaikintą pamokslą apie mal
dos galybę į Šv. Mariją. Vėliavoje 
įrašyta "Orbis Linus Orans”.

Būreliui vadovauja J. Puškorius.
— Kazys Razauskas, Dearnborn, 

Mich., buvo atvykęs į savo krikšto 
dukters Dalios Žiemelytės sutuok
tuves su M. Prišmantu.

— Bronys Raila, Los Angeles, 
Calif., vykdamas į Šviesoš-Santaros 
suvažiavimą New Yorke, buvo su
stojęs Chicagoj, kur skaitė refera
tą "Lietuvos laisvinimas. Kas tai 
būtų” Draugas, Darbininkas, L. 
Lietuva parašė, kad prelegentas jo
kių pozityvių minčių Lietuvos lais
vinimo problemoms nepatiekė, tik 
pasisakė prieš Vliko, Alto ir Rezo
liucijų komiteto veiklas.

— Inž. A. Trimakas, neseniai 
lankęsis Los Angelėse, baigė Mėly
nosios Armijos surengtus Fatimoje 
religinius kursus. Dabar jaunas in
žinierius A. Trimakas, sūnus buvu
sio Vliko pirm. dr. A. Trimako, 
įstojo į Lietuvių Kolegiją (semina
riją) Romoje.

SVEČIAI
—Adv. Elena Armanienė, Bal

timore, Md., Balfo centro valdybos 
vicepirm., gegužės 1-2 dienomis bu
vo atskridusi Balfo reikalais į Los 
Angeles. Ji padarė vizitus Lietuvos 
konsului dr. J. Bielskiui, LD ir 
LAV redakcijoms. Gasparas Kaz
lauskas buvo jos vadovas šiame 
mieste.

— Kun. A. Margis, Buenos Ai
res, lietuvių parapijos klebonas, va
žinėja per Ameriką Argentinos liet. 

VISI BALSUOKIME UŽ RONALD REAGAN IR ROBERT FINCH!
išrinkime Reagan gubernatoriumi 

o Finch — vicegubernatoriumi*
Kalifornijos Lietuviai Respublikonai,

Kviečiu visus Jus 1966 metų bifželio: 
men. 7 dienos rinkimuose balsuoti už Ro
nald Reagan, kandidatuojanti Į Kaliforni
jos gubernatoriaus postą, ir už Robert H. 
Finch, kandidatuojantį Į vicegubernatdriaus 
postą. Paraginkite taip pat visus savo 
pažįstamus amerikiečius respublikonus! bal
suoti už tuos abu kandidatus.

Leonardas Valiukas
Ronald Reagan Robert H. Finch

jaunimo reikalais. Į jaunimo kon
gresą argentiniečiai ruošiasi orga
nizuotai atvažiuoti.

Kun. A. Margio broliai ir ma
mytė gyvena Long Beach, Calif, 
apylinkėje.

—Adelė Druktenis, San Francis
co, Calif., solistė, gimusi ir moks
lus baigusi Chicagoje, dainavusį 
"Ateities" šokių grupės pasirodys 
muose, dabar dirba "Office of 
Economic Oportunities” — arba 
trumpai vadinamoj "poverty plan" 
įstaigoj.

— Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Baltimore, Md., gegužės 8-13 d.d. 
dalyvavo Katalikų Spaudos ir Radi
jo draugijos (Cath. Press Assn. and 
Cath. Broadcasters Assn.) suvažia
vime San Francisco. Calif. Kun. K. 
Pugevičius yra paskirtas Baltimorės 
Arkivyskupijos radijo itr televizijų 
programų direktorium.

1966 m. birželio 19 d. iš vietinės 
11 stoties jis duos programą iš Lie
tuvos gyvenimo ir okupacijos žiau
rumų. Kun. K. Pugevičius buvo at
vykęs į LD red. pasirinkti reikiamų 
foto nuotraukų ir kitos medžiagos.

LNA KOMITEO
KONKURSO LAIMĖTOJAI

Lapkričio 13-sios manifestacijų 
organizatoriai atėjo į talką Rezoliu
cijoms Remti Komitetui, paskelb- 
amdi laiškų rašymo konkursą se
natoriams rezoliucijų pravedimo 
reikalu Senate ir skirdami 3 premi
jas po 100 dolerių. Konkursas bai
gėsi gegužės 1 d., ir premijas lai
mėjo: Los Angeles moksleiviai at-' 
e'tininkai, Waterburio jaunimo gru
pė ir New Yorko skautų grupė? 
Premijų paskirstymo komisiją su
darė: pirm. dr. P. Pamataitis, na
riai — Ed. Arbas ir G. A. Petraus-, 
kas.

Rašytojas Anatolijus Kairys atvyks
ta Į Los Angeles, kur š. m. gegu
žės mėn. 21 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje Dramos Sambūris 
vaidina jo pjesę "Viščiuku ūkis". 
Rašytojas po vaidinimo pasiliks 
rengiamoj kavutėj arčiau susipa 
žinti su mūsų kultūrininkais.

PAIEŠKOJIMAS
Ponia H. l-iggin, Box 4fi, P. O. 

Tra.yning, W. Austral ą, paieško ii- 
jaus Dėdino, Amerikos piliečio, gy
venusio Gr. Hesepe. D. P. Camp 
(23) Kr. Meppen, E. M. S„ Vokieii- 
joj. 1950 m. išvyko į JAV.

VESTUVES
Manfredo K. Prišmanto su Alma 

M. Žiemelyte sutuoktuvės įvyko š. 
m. balandžio 23 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Šauni vestuvių puota, 
su lietuviškomis tradicijomis, buvo 
parapijos salėje. Jaunasis M. Friš- 
mantas yra aktyvūs lietuvis, dirba 
parapijos chore ir skautų organiza
cijoje. Linkime jauniesiems geriau
sios sėkmės vedybiniame gyvenime.
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