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JAUNIMO KONGRESUI IR DAINŲ ŠVENTEI PRAĖJUS

Liepos pradžioje įvykęs Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas ir 
Kanados ir JAV Dainų šventė Chi- 
cagoje tūkstančiams lietuvių paliko 
ilgam gražių įspūdžių ir prisimini
mų.

Jaunimo kongresą rengė P. Lie
tuvių Bendruomene, kuriai pirmi
ninkauja J. Bačiunas; Dainų šventę 
rengė tam reikalui sudarytas komi
tetas, kurio pirmininku buvo dr. S. 
Biežis. Darbus atliko daugelis ko
misijų ir pasišventusių asmenų.

Jaunimo kongresas savo darbus 
pradėjo jaunimo stovykla Dainavo
je. Tik birželio gale visi susirinko 
į Chicagą, kur, prisidėjus gausiam 
skaičiui JAV lietuvių jaunimo, Con
rad Hilton viešbutyje trejetą dienų 
vyko posėdžiai, diskusijos, koncer
tai, šokiai. Viename iš tokių paden
gimų išrinkta ’’Miss Lithuania”. 
(Rinkimuose kandidatės dalyvavo 
iš įvairių JAV-bių lietuvių bend
ruomenių.). Rinkimus laimėjo 
Giedrė Galinytė iš Bostono.

Eilėje diskusijų (simpoziumų) bu
vo svarstoma politiniai klausimai, 
santykiavimas su Lietuva, religinė 
padėtis okupuotoje Lietuvoje, spor
to ir kiti dalykai. Taip pat buvo 
eilė iš anksto paruoštų pranešimų, 
kuriuos atliko iš įvairių kraštų 
kviesti referentai. Vienas įdomiau
sių ir rimčiausiai paruoštų praneši
mų buvo S. Lozolraičio, Jr. iš Ro
mos apie santykius su kraštu. Jo 
požiūris buvo paremtas faktais, pa
tyrimais ir logiškomis iš to išvado
mis, kurios yra priimtinos daugu
mai lietuvių bendruomenės, kuri 
nepripažįsta Lietuvos okupanto 
kaip santykių mezgėjo bei vedėjo; 
santykiavimas galimas ir priimtinas 
tik lietuvio su lietuviu.

Gerai paruošti buvo ir kiti refe
ratai— dr. A. Sužiedėlio, V. Trum
pos. Nebe visi tie yra ’’jaunimo” 
atstovai, todėl nežinia, kodėl rengė
jai pasirinko šiuos ’’jaunuolius", o 
ne kitus?

Tiesa, simpoziumuose vyravo 
patys jaunieji, bet ir čia kyla nema
žai ’’kodėl?” Kodėl moderatoriais 
parinkti ne nagrinėjamų temų žino
vai? Kodėl kalbėtojai daugiausia 
tik vienos siauros grupelės nariai 
ar propagatoriai? Kodėl nagrinėta 
vieni dalykai, o rezoliucijos patiek
tos iš daugelio visai neliestų sričių0 

Kodėl rezoliucijos patiektos kaip 
nebesvarstomos aksiomos? Ir t. t. ir 
t. t. Taip dalykams einant, įvairiuo
se simpoziumuose prikalbėta nesą
monių, ypač politinėje veikloje, 
kur jaunimas, neturėdamas patir
ties, šoko mokyti kitus. Puolama
jam "priešui" esant už durų, leng
va jį demagogiškai sumalti. Šiais 
klausimais po kongreso spaudoje 
pasirodė eilė straipsnių. Kongreso 
vertų darbų sumuotojai mano, kad 
sudėjus pliusus ir minusus, vis dėl
to šis tas gaunasi. Kas jau dabar 
po kongreso liko kaip vertybės — 
yra ne diskusijų ir kalbų paliktos 
nuosėdos, bet kultūriniai įvykiai, 
o tokie yra parodos ir lietuviška

Svečiai iš Australijos—Nijolė Vaič- 
jurgytė, Romas Cibas ir Jūrate 
Reisgytė Los Angelėse.

Foto L. Briedžio 

moderniška D. Lapinsko opera 
’’Lokys”. Joje svarbiąsias solo par
tijas atliko žinomieji mūsų solistai 
S. Baras. A. Stempužienė, Daiva 
Mongirdaitė, — ne žaliasis jauni
mas, bet pats operos kūrinys liks 
kaip vienas iš jaunimo kongreso 
pliusų.

Kongresui pasibaigus, sekmadie
nį. vyko Dainų šventė, kurioj daly-

Giedrė Galinytė iš Bostono, Pasaulio Liet. Jaunimo kongrese Chicagoje, 
išrinkta ‘‘Miss Lithuania”; jos kairj — J. J. Bačiūnas, PLB pirmininkas; 
jos dešinėje —Aigis Zaparackas, kongreso rengimo komiteto pirmininkas.

Foto V. Juknevičiaus

vavo daug jaunimo choristų tarpe, 
bet tai jau laikoma nebe jaunimo, 
o visų lietuvių laimėjimu. Repertu
are nauja buvo tik komp. B. Bud- 
riūno kantata. Ją muzikos kritika1 
ir korespondentai įvertino labai ge
rai, ji buvo dainų šventės repertua
ro viršūnė. Los Angeles lietuviai 
gali didžiuotis, nes jos atlikime da
lyvavo eilė losangeliškių: ją diriga
vo pats kantatos autorius komp. B. 
Budriūnas, solo boso partiją atliko 
R. Dabšys, pianinu akomponavo 
R. Apeikytė (moters solo rolę atli
ko D. Stankaitytė); be to, žodžių 
auteirius irgi losangeliškis — poetas 
Bernardas Brazdžionis. Toks vienos 
kolonijos menininkų įnašas į dainų 
šventę tikrai yra dar pirmas ir vie
nintelis atsitikimas. Tai rodo, kad 
mes, nors ir toli būdami nuo cent
rų, nesame, vieno dramaturgo žo
džiais, kokie užkampio svirpliai, 
o viena kūrybingiausių lietuvių ko
lonijų JAV-se.

Šių metų dainų šventę labai paį
vairino iki šiol programoje nebuvęs 
vaikų choras. Skaičiumi jis buvo 
beveik toks pat, kaip suaugusiųjų. 
Jam dirigavo V. Strolia. Jis parodė, 
kad suaugusiųjų choro dalyviai nė
ra paskutinieji lietuviškos dainos 
mohikanai — ateina patys jauniau
si, ir jie palaikys gražiąją lietuviškų 
chorų veiklos tradiciją, lietuviška 
daina ilgai skambės laisvajame pa
saulyje.

Viso abiejuose įvykiuose iš Los 
Angeles dalyvavo tikrai netoli 100 
asmenų.

Kun. dr. P. Celiešiaus nuomone 
naudingiausia jaunimo kongreso 
dalis buvo Dainavos stovyklos kur- 

stovai turės parvežti naujos ugnies 
ir energijos. Buvo girdėti balsų, 
kad šis kongresas baigsis tik kitų 
metų pradžioje vykstančiam Argen
tinoje Pietų Amerikos lietuvių kon
grese. Taigi, matome, kad jaunimas 
dar nenori išleisti iniciatyvos iš sa
vo bankų. O tai geras ženklas. Po 
vasaros atostogų ir mūsų jaunimas 
dar tars savo žodį ir reikšis darbais 
iki jaunimo metų galo. Neabejoja
me, kad daugelis įsijungusiųjų ir 
toliau paliks veikimo platformoje, 
nes jie pamatys, kiek prasmės jie 
čia rado ir koks tuščias būtų jau
nuolio gyvenimas, pasitraukus iš 
lietuviškos bendruomenės. S.

sai bei jaunimo pasirodymai. Čia 
turėjo progos pasirodyti pats jauni
mas, kaip Argentinos trio, Austra
lijos trupė ir kt. Vertingas buvo ten 
suruoštas literatūros vakaras, kuria
me savo kūrybos skaitė žymesnieji 
mūsų poetai ir beletristai — vyres
niosios ir vidurinės kartos atstovai.

Jaunimo metai dar nesibaigė — 
jie dar tik įpusėjo. Užsimoti darbai 
ir planai dar tebevykdomi. Kongre
sas tik galėjo daugiau duoti ūpo ir 
energijos. Grįžę įvairių kraštų at-

LIETUVIŲ FONDAS AUGA
Kad ir palengva, į reikšmingąjį 

lietuvybės jėgainę — Lietuvių Fon
dą — losangeliečių įnašai auga. 
Birželio mėn. dr. Jonas ir Jadvyga 
Jusioniai įnašus pakėlė iki 200 dol. 
Pranas Grušas su žmona - iki $100.

Vajaus komitetas visiems pasi
ruošęs patrnauti, įnašus persiun
čiant į Centrą.
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LIETUVIŲ SALĖS REIKALU

□ IS LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO □

Latviai seniai planuoja įsigyti 
savo salę, jau užpirko netoli Dod
gers stadiono vieną akrą žemės už 
$76.000. Dar jiems truks keli me
tai tiek pinigų surinkti salės sta
tybai.

Lietuviai jau turi tris saliukes: 
Šv. Kazimiero parapijos, Lietuvių 
bendruomenės ir Tautinių Namų. 
Visos trys jau pasidarė permažos 
didesniems lietuvių parengimams.

Parapijos salės įsigijimui būtų 
galima pritarti tik šiomis sąlygo
mis:

1) kad būtų statoma ne teritori
nės Šv. Kazimiero parapijos vardu, 
bet kurios nors centrinės liet. kat. 
organizacijos vardu —- pav., L. R. 
K. Federacijos, LRK Susivienijimo 
ar Lietuvos Vyčių. Panašiai kaip 
kad buvo įsigyta Dainavos jaunimo 
stovykla LRK Federacijos vairdu. 
Tada joks arkivyskupas jos neat
ims, nenusavins, o reikalui esant, 
ji būtų galima pakeisti į kitą, di
desnę, naujesnę ir baltesnėje apy
linkėje.

2) Kad salė nebūtų kaip visų 
kitų mokyklų auditorijos (teatrų sti
liumi — žemyn einančiomis grin
dimis link scenos), bet kad joje 
grindys būtų lygios ir kad kėdes 
išskirsčius būtų galima sustatyti 
stalus pagal reikalą, kad būtų ga
lima naudoti baliams, šokiams etc.

3) Kad vieta būtų parinkta ne
toli parapijos, bet prekybinėje zo
noje (C-2), kad būtų galima pa
rengimuose pabūti ir po 10-11 va
landos suvaržymų.

Nuvertimas senos salės iir jos 
vietoje statymas naujos būtų tas 
pats, kaip V. Kudirkos vaizduoja
muose Tilto atsiminimuose seno 
tilto lopymas, lipdymas...

Kieno salė būtų ta naujoji salė? 
Tokia salė, pastatyta ant arkivysku
pijos žemės, būtų ne lietuvių salė, 
bet arkivyskupijos. Jei po keliolikos 
metų lietuviams iš šios apylinkės 

reiktų išsikraustyti, tai tą salę, kaip 
ir kitus pastatus, reiktų palikti ar
kivyskupijai, negaunant už tai jo
kio atlyginimo. Ja naudotųsi nau
ji ’’ateiviai”, o lietuviai vėl turėtų 
rinkti aukas ir statytis iš naujo. 
Ar tai racionalu, tepagalvoja kiek
vienas, kurižBh rūpi ne tik salės, bet 
ir lietuvių reikalai.

Bendruomenės Namai ir Tauti
niai Namai turi geresnes sąlygas, 
jie yra įsigyti ■ valstybės išduotu 
čarteriu lietuvių korporacijai. Lie
tuvių Bendruomenės Namai yra 
įsigyti pelno korporacijos pagrindu. 
Tai skiriasi nuo ne pelno korpo
racijų tuo, kad dalininkai gali įsigy
ti kiek nori akcijų, ir viena akcija 
duoda vieną balsą, gi akcijas gali
ma parduoti kitiems arba jų dau
giau nusipirkti pagal išgales; korpo
racijai duodant pelno, išmokami di- 
vedendai; taip pat, kai paskola ant 
nuosavybės nusimoka, akcijų vertė 
kyla.

Ne pelno korporacija yra kaip ir 
organizacija — visi po lygią sumą 
įmoka ir visi turi po vieną balsą; 
įnašas yra kaip ir nario mokestis, 
kaip ir auka šiai korporacijai.

Mano pasiūlymas būtų toks, — 
kad Lietuvių Bendruomenės Cent
ras, trumpai Lietuvių Namai vadi
namas (formaliai: Lithuanian Com
munity Center, Inc.) turėtų išleisti 
naują seriją akcijų dėl didesnės ir 
modernesnės salės, kad būtų galima 
nupirkti arba pastatydinti kitą salę.

Bendruomenėj juk sutelpa viso
kių pažiūrų asmenys, tiek katalikai, 
tiek kitų tikybų žmonės, tiek tauti
ninkai, tiek socialistai, čia visi gra
žiai ir darniai kartu randa bazę 
dirbti bendrą lietuvybės darbą.

A. S.
Red. pastaba. Kadangi salės rei

kalas darosi vis aktualesnis, LAV 
redakcija kviečia ir kitus pasisaky
ti tuo klausimu. Visiems vienodai 
reikia lietuviškos salės, taigi visi 
kartu tą reikalą ir aptarkime.

Birželio mėn. 20 d., būdamas 
Los Angeles mieste, Jo Ekscelen
cija Vyskupas V. Brizgys, lydimas 
gerb. kun. A. Valiuškos, aplankė 
Lietuvos Generalinį Konsulatą. Pa
sikalbėjime su Gen. konsulu Biels- 
kiu Jo Ekscelencija aptarė kai ku
riuos reikalus; taip pat juodu pasi
dalino mintimis aktualiaisiais lie
tuvybės reikalais.

Ta proga Jo Ekscelencija pakvie
tė Bielskius atvykti Washingtonan 
š. m. rugsėjo 4 d. ir dalyvauti Ši
luvos Marijos koplyčios dedikaci
jos iškilmėse. Tikimasi, kad tuo 
laiku Washingtonan suskris apie 
dvidešimt tūkstančių lietuvių iš 
įvairių laisvojo pasaulio kraštų.

Los Angeles Miesto Mokyklų 
Tarybos Suaugusių skyriaus vado
vybė primena atvykusioms iš kitur, 
kad čia veikia 28 mokyklos su
augusiems. Tose mokyklose yra 
300 klasių anglų kalbai pasimoky
ti. Smulkesnės žinios apie tas pa
mokas gaunamos bet kurioje aukš
tesnėje mokykloje.

Pradžios anglų kalbos kursai yra 
duodami per KMEX televiziją ka
nalu No. 34 — antradieniais ir 
ketvirtadieniais po pietų nuo 4 vai. 
iki 4 vai. 30 min. ir šeštadieniais 
bei sekamadieniais rytais nuo 10 
vai. iki 10 vai. 30 min.

Besidomintieji gali raštu parašy
ti, ir jie bus įtraukti mokinių sąra
šam Užsirašiusieji gauna savaitinius 
pamokų lapus, kuriuos gali vėliau 
grąžinti mokyklon patikrinti. Pa
mokos duodamos nemokamai. Pra
šant reikia adresuoti mokytojai — 
Miss Ginger Cory, 450 North 
Grand Ave., Los Angeles, Calif.

Los Angeles Prekybos Rūmų 
Moterų skyrius birž. mėn. 23 d. 
surengė ’’Pirmuosius metinius prieš
piečius” pasveikinti ir pagerbti jau
nimą. Ypatingą pripažinimą ir pa
garbą pareiškė jaunimui — pavie
niams ir grupėms, pasižymėjusiems 
įvairių programų vykdyme sava
noriškai.

Tokios jaunimo programos yra 
labai įvairios: pagalba besimokan
tiems, žaidimų pamokos, tikybinių 
grupių darbuotė, patarnavimai li
goninėse, grupių veikloje, švaros ir 

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.

grožio savo rajone palaikyme, pa
tarnavime senelių sueigose ir pan. 
programose.

Pasižymėjusiems pavieniams jau
nuoliams ir grupėms įteikta dova
nos ir pažymėjimai. Vietos spauda 
net vedamuosiuose (editorials) tą 
įvykį atžymėjo ir pagyrė.

Šis parengimas ir ypatingas susi
domėjimas jaunimu mums prime
na, kad ir mūsų šie metai skirti 
jaunimui.

Tarp svarbesniųjų Gen. Konsu
las su ponia yra gavę šiuos pakvie
timus ir dalyvavo:

birželio 22 d. ’’Prestige Exhibi
tors” organizacijos priėmime; po 
to vyko konferencija užsienio pre
kybos klausimais;

birželio 29 d. — Kanados Gen. 
konsulas J. G. Bisson su ponia sa
vo rezidencijoje surengė priėmimą 
Kanados ’’Tautinei dienai” atžy
mėti:

liepos 14 d. Prancūzijos Gen. 
konsulas Gerard Peres su ponia su
ruošė savo rezidencijoje priėmimą 
Prancūzijos ’’Tautinei dienai” at
žymėti.

Tarp dalyvavimo įvairiuose pa
rengimuose ir savo pareigų p. p. 
Bielskiai buvo išvykę savaitei į sa
vo vasarnamį kalnuose, kur pas 
juos svečiavosi Korėjos Respubli
kos Gen. konsulo šeima.

Užuojautos
Gen. konsulas Bielskis pareiškė 

užuojautą Costa Rica Resp. Gen. 
konsului F. R. Cortes, mirus jo 
tėvui Don Claudio Cortes. Velio
nis ilgą laiką tarnavo savo kraštui 
ambasadoriaus pareigose.

Gen. kons. F. R. Cortes šiuo 
tarpu yra Los Angeles konsularinio 
kcrpo dekanu.

Taip pat birželio mėnesyje mirė 
Kanadoje dr. D. Leo Lolan, ilges
nį laiką buvęs Kanados Gen. kon
sulu Los Angeles mieste. Bielskiai 
palaikė su juo artimus ir draugiš
kus ryšius. Dėliai jo mirties Gen. 
kons. Bielskis pasiuntė Kanados 
Gen. kons.J. G. Bisson užuojautos 
pareiškimą.

CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

4705 Sunset Boulevard Savings: NO 3-8221
Hollywood 27, California Loans: NO 5-3141
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Losangeliškiai 
Dainy šventės 
programoje —

I. JAV ir Kanados Dainų šven
tės programoje mišrus choras dai
nuo a komp. B. Budriūno specialiai 
parašytą kantatą “Tėviškes na
mai”, diriguojant pačiam komp. B. 
Budriūnui. Solo partijas dainuoja: 
Rimtautas Dabšys ir Dana Stan- 
kai'.ytč; vargonais, kairėje, prita
ria komp. V. Jakubčnas, pianinu 
akomponuoja, dešinėje, R. Apei- 
kytė.

II. A.likus kantatą, dirigentui ir 
cho. ui klausytojai sukėlė didžiules 
ovacijas; buvo iškviestas žodžių 
autorius. Nuotraukoje iš kairės: 
sol. R. Dabšys, R. Alekcandrūnaitė 
(sega gėlę), poetas Bern. Braz
džionis, komp. B. Budriūnas, sol. 
D. Stankaitytė, pian. R. Apeikytė.

Abi foto V. Juknevičiaus

TRADICINĖ LIETUVIŲ DIENA
Naujoji Los Angeles Lietuvių 

Bendruomenės valdyba pradedame 
savo darbo sezoną su tradicine 
LIETUVIŲ DIENA, kuri šiais 
metais vėl truks dvi dienas: rugsė
jo 10 ir 11 dienomis.

Šeštadienis, rugsėjo 10 diena, 
paskirtas jaunimo sportui: krepši
niui, tinkliniui, lauko ir stalo teni
sui. Žaidynėse, be lietuvių sporti
ninkų rinktinių, dalyvaus ir estų 
sportininkai, kas visiems sporto mė
gėjams turėtų būti tikrai maloni 
naujiena. Žaidynės vyks nuo anks
tyvo ryto McCambridge parke, 
Burbanke. Tikslesnis laikas bus 
praneštas vėliau.

Rugsėjo 11 diena, sekmad enis, 
bus pradėtas malda. Katalikams 
pamaldos — Šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje, 10 vai. 30 min. E- 
vangelikams pamaldų laikas ir vieta 
bus pranešta vėliau.

Po pamaldų, 12 vai. dieną. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Įvyks 
atidarymas dailės parodos, kurioj 
bus išstatyti dailininko Petro Luko 
meno kūriniai ir kun. tėvo Algi
manto Kezio, SJ, foto kūriniai.

2 vai. p. p. — KONCERTAS, 
dalyvaujant dviem iškiliausiems lie
tuvių operos solistams — Danai 
Stankaitytei ir Stasiui Barui. Kon
certas vyks puikioje Marshall High 
School auditorijoje — 3939 Tracy 
St., Los Angeles. Solistams akom- 
ponuos losangelietė, mūsų tarpe iš
augusi gabi muzikė Raimonda 
Apeikytė.

Be abejonės, tai vienas iš geriau
sių koncertų bet kada Los Angeles 
lietuvių padangėje. Mes, Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, džiaugia
mės įstengę sukviesti tokio lygio 
menininkus ir tikimės, kad mūsų 
pastangos suras atgarsį lietuvių 
tarpe.

Kviečiame visus lietuvius iš visų

Kalifornijos kampų. Kviečiame ir 
jūsų prietelius amerikiečius. O mes 
prižadame, kad visus pavalgydinsim 
ir po šokių, kurie įvyks Šv. Kazi
miero parapijos salėje nuo 6 vai. 
vak. iki 10 vai. nakties, grojant 
"Baltijos vėjų” orkestrui, visus pa
tenkintus išlydėsim namo.

L. A. Liet. Bendr.

Pavergtų Tautų minėjimas

Laikantis prezidento Eizenhowe- 
rio pradėtos tradicijos, ir šiais me
tais Jungtinių Valstybių prezidentas 
paskelbė Pavergtųjų tautų savaitę, 
būtent, nuo liepos 17 d. iki liepos 
23 d. Šios savaitės būvyje buvo 
rengiami minėjimai, paskaitos, de

monstracijos. Savaitė buvo pami
nėta ir JAV kongrese. Pirmą kartą 
ryšium su minėjimu pavergtųjų 
tautų reikalas buvo atžymėtas ir 
kongreso oficialiame leidinyje Kon
greso įrašuose (Congressional Re
cord).

Los Angelėse veikią Pavergtųjų 
tautų komitetas jungtinį aštuonių 
tautų susibūrimą — minėjimą su
ruošė liepos 17 d., sekmadienį, 2 
vai. 30 min. p. p. Ukrainiečių kul
tūrinio centro salėje, 4315 Melrose 
Avė, netoli Los Angeles miesto ko
legijos.

Be politinių kalbų, buvo meni
niai įvairių tautų pasirodymai. Lie
tuviams atstovavo tenoras Vincas 

Saras, ne kartą dainavęs lietuvių ir 
kitataučių publikai. Jam akompa
navo Ona Metrikienė.

Dabartiniu metu Los Angeles 
Pavergtųjų tautų komitetui vado
vauja vengrai. Lietuvių atstovais į 
komitetą įeina ALT Los Angeles 
skyriaus pirm. Stasys J. Paltus, vi- 
cepirm. Alena Devenienė ir sekr. 
Albinas Markevičius.

Pavergtų tautų savaitę plačiai at
žymėjo Geoirge Putnam, TV 5 ka
nalo komentatorius. Jis davė pasi
kalbėjimų su pavergtų tautų atsto
vais beveik per visą savaitę, minė
jime nufilmavęs tuos momentus ir 
kai kurias programos dalis.

P.
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UISI DALYVAUKIME 
LIETUVIU DIENOJE

rengiamoje JAV Lietuvių Bendruomenės, Los Angeles Apylinkės, - 1966 mėty rugsėjo mėn. 10 ir 11 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį)

DANA STANKAITYTĖ ir STASYS BARAS “Aidos” operoje, Chicagoje.

Bus įvairi, turtinga ir įdomi programa

ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO mėn. 10 D. - SPORTAS 

McCambridge parke, Burbanks

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO mėn. 11 dieną -

1. Pamaldos Evangelikams Tautiniuose Namuose
10 vai. ryto

2. Pamaldos Katalikams - Šv. Kazimiero liet. bažn.

3. MENO IR FOTO KŪRINIŲ PARODA T 2:00-4:00 v.
šv. Kazimiero par. salėje

Dail. Petras Lukas ir
Kun. T. Algimantas Kezys, SJ.

4. K O N C E R T A S - 2:00
Marshall High School auditorijoj 
3939 Tracy, L. A.

dalyvauja -

DANA STANKAITYTĖ, soprane
STASYS BARAS, tenoras

The Lithuanian-American Community, Inc., cordially invites you to 
attend the Lithuanian Day Festival to be held at St. Casimir’s Parish, 
2716 St. George Street, Los Angeles, Califctnia, Sunday, Sept. 11, 1966.

PROGRAM

12:00 Art and Photography Exibit featuring the works of distinguished 
Lithuanian artists, PETRAS LUKAS and REV. FATHER AL
GIMANTAS KEZYS, SJ.

2:00 Concert at Marshal High School Auditorium, 3939 Tracy, offering 
selections from various operas. MISS DANA STANKAITYTĖ 

Soprano, and STASYS BARAS, Tenor, prominent members of the Chi
cago Lithuanian Opera Co., will be the guest singers, accompanied by 
RAIMONDA APEIKYTĖ.
6:00 Dancing and refreshments 'will follow the concert at the St. Casi
mir’s Lithuanian Parish Hall. We are pleased to have music provided 
by ’’Baltijos Vėjai”.

DANA STANKAITYTĖ — dramatinis so
pranas, kuriai lygių reikia ieškoti Metropo
litan, La Scala ar Vienos operos rūmuose, 
pradėjo savo muzikos kelią Lietuvoje.

Atvykus iš Vokietijos, JAV-se greitai įsi
jungė į lietuvių muzikos pasaulį, dainuoda
ma pagrindines roles Čikagos Lietuvių 
Operoj ir, laikui leidžiant, koncertuodama 
didesniuose lietuvių centruose, šiaurės A- 
merikos kontinente.

Be lietuvių muzikinės scenos, Dana yra 
dainavusi ir su American Co., kur atliko 
pagrindinę rolę “Cavalleria Rusticana” ope
roje.

Paskutinis Danos pasirodymas buvo per 
lll-čią Dainų šventę Čikagoje, kur ji puikiai 
atliko soprano partiją komp. B. Budriūno 
kantatoje “Tėviškės namai”.

Solistė yra losangeliečiams gerai pažįsta
ma ir visuomet mielai laukiama.

STASYS BARAS — vienas iš geriausių te
norų pasaulyje, koncertuos Los Angeles 
Bendruomenės rengiamoje “Lietuvių Dieno
je” rugsėjo mėn. 11 d. kartu su Dana Stan- 
kaityte.

Stasys Baras, pradėjęs savo balso studi
jas dar Lietuvoje, jas gilino Vokietijoje, A- 
merikoje ir Italijoje su Maria Cascioli, Bo
ris Christoff ’o mokytoja. J. A. Valstybėse, 
Čikagos Lietuvių Operoj dainavo pagrindi
nes roles Fausto, Carmen, Trubadūrų, Ai
dos, Cavalleria Rusticana, Pajacų ir Toscos 
operose. Su didžiausiu pasisekimu yra kon
certavęs Vokietijoj, Anglijoj, Kanadoj ir 
Pietų Amerikoj.

Neseniai Stasys Baras grįžo iš Vakarų 
Vokietijos, kur su Stuttgarto simfoniniu or
kestrų, diriguojant Dariui Lapinskui, užre- 
kordavo ir JAV-se išleido puikią operos ari
jų ilgo grojimo plokštelę.

5. ŠOKIAI, DAINOS ir ŽAIDIMAI - 6:00-10:00
Šv. Kazimiero parapijos salėje

Šokiams groja "Baltijos vėjy" orkestras

6. LIETUVIŠKI VALGIAI, gaivinantys gėrimai - 
nuo 10 vai. ryto iki vėlyvos nakties
Šv. Kazimiero par. kieme ir rūsyje.

RAIMONDA APEIKYTĖ, jauna ir talentinga 
muzikė, neseniai grįžus iš Čikagos, kur Dainų 
|švientis programoje- akompanavo “Tėviškės! 
namų” kantatai. Lietuvių Dienos koncerto me
tu ji vėl bus akompaniatore solistams.

KUN. TĖV. ALGIMANTAS KEZYS, SJ, pažįs
tamas iš savo meniškų foto nutraukų lietuvių 
spaudoje, jau yra prasimušęs ir į plačiąją A- 
merikos visuomenę. Amerikiečių muziejai ir 
galerijos rengia A. Kezio, SJ, parodas, kurios 
praeina su dideliu pasisekimu žiūrovų ir kri
tikų tarpe.

Foto parodą čia turėsime pirmą kartą.

— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

DAIL. PETRAS LUKAS, mūsų keliauninkas 
menininkas yra nesvetimas kad ir toliausiuo
se pasaulio kampuose. Deja, per savo keliones, 
jis kaip ir išnyko iš lietuvių tarpo, ši bus reta 
proga pamatyti jo kūrinius prieš jam vėl iš- 
skleidžiant sparnus.

Iš pasikalbėjimo su dailininku, parodoj jis 
turės išstatęs paveikslus iš Indijos, Nepalio, E- 
gipto, Pakistano, Venecuelos, Lietuvos ir, aiš
ku, Los Angeles (JAV) vaizdų.

Dail. Petras Lukas, pradėjęs savo meno kar
jerą Lietuvoj, tęsė ją per Italiją, Prancūziją, 
Austriją, Šveicariją ir Vokietiją, atsidūrė Ve- 
necueloj. Toliau, jei laivas nebūtų sustojęs Kal
kutoj, būtų pasiekęs Australiją. Tačiau likimas 
lėmė kitaip.

Pasiliko Indijoj, krašte, kuri jis pamėgo. 
Pamėgo jį ir Indiją, nes dail. P. Lukas yra 
kviečiamas atgal i Indiją dėstyti meno Tagorės 
universitete.

Tai bus tikrai reta proga losangeliečiams 
meno mėgėjams pamatyti šio pasaulyje pasi
žymėjusio menininko darbų.

SPORTO ŠVENTĖ
L. A. Lietuvių Sporto šventė įvyks rugsėjo 1(1 dienų — 

McCambridge Pak, 1515 N. Glenoakis Blvd., Burbank, Calif.

šia tvarka:

8:00 vai. — Tenisas,

10:00 vai. — Krepšinis,

12:00 vai. — Tinklinis.

Sporto šventėje dalyvaus estų ir lenkų komandos.

TINKLINIO TURNYRAS, kuriame dalyvaus lietuvių ko
mandos iš Los Angeles, Santa Monicos ir Orange 
County, įvyks rugp. 24 d. 7 vai. 30 min. vakaro, 
McCambridge Park. Visais tinklinio reikalais kreiptis 
pas A, ■ žemaitaitį (Telef. 657-4873).

TENISININKAI IR STALO TENISININKAI, norintieji 
dalyvauti rungtynėse lietuvių komandoje, kviečiami ko 
greičiau registruotis pas Ant. Polikaitį (NO 6-2568).

KREPŠINIO reikalais kreiptis pas E. Kairį (No 3-5894).
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
Tradicinis ir kas metai populia

rėjantis santamonikiečių Balius prie 
Ramiojo vandenyno jau ’’nebe už 
vandenų” ir žada būti žymiai ’’aud
ringesnis” ne tik už vandenyną, bet 
ir už anksčiau Santa Monikos Lie
tuvių Klubo surengtus balius.

Šiais metais pasirinktos kitos, 
gražesnės ir moderniškesnės patal
pos —Satelite Room— garsiajame 
Miramar hotelyje (nemaišykite su 
Club del Mar, kur vyko praėjusių 
metų balius); čia sutalpinsime iki 
800 svečių.

Miramar Hotel vardas plačiai ži
nomas ne tik Kalifornijoje ar JAV, 
bet, dėl tarptautinių konvencijų, 
yra žinomas ir užsienyje.

Balius prie Ramiojo vandenyno 
yra rengiamas Jaunimo Metų ženk
le, todėl tikimasi, kad šių metų ba
lius savo nuotaikingumu pralenks 
visus Los Angeles buvusius balius.

Programą kruopščiai rengia ta
lentingos santamonikietės Giedrė 
Nasvytytė-Gudauskienė ir Zita Ke- 
valaitienė.

Šiais metais svečių patalpinimu 
ir tvarka rūpintis pakviestas J. Gri
cius su talkininkais. Laukiama, kad 
svečiai užsisakytų vietas iš anksto. 
Tai padės svečiams išvengti susi
grūdimo ir iš to kartais kylančių 
nesusipratimų.

Klubo pirmininkas ir žinomas 
lietuvių veiklos sluoksniuose Albi
nas Markevičius, užklaustas, pasi
džiaugė, kad baliumi susidomėji
mas dar didesnis, nebu praėjusiais 
metais, ypač jaunųjų tarpe, ir bi
lietai jau smarkiai perkami.

Pelnas ir šiais metais bus skiiria- 
mas lietuviškai veiklai paremti.

Į Santą Moniką, ar vakarinę Los 
Angeles dalį, vis spiečiasi daugiau 
gražios aplinkos, gryno oro ir at
eitį pramatančių entuziastų.

Čia ne tik nėra ’’smogo”, ne tik 
kad nekilnojamo turto vertė kyla 
greičiau negu kitose miesto dalyse, 
ne tik kad geresnės mokyklos ir 
bendrai aplinka vaikams ir jauni
mui augti, bet net ir mokesčiai yra 
mažesni. Santą Moniką pralenkia 
mokesčiais tik City of Commerce, 
Beverly Hills ir El Segundo. Iš tų 
trijų tik Beverly Hills yra grynai re

French — German — Russian — Polish spoken

Round the World Tourist
INTERNATIONAL AND DOMESTIC TRAVEL 

DIRECTOR MAXIMILIAN J. HODDER-GOROI HAUSKAS 
Official Bonded Representatives For All Aairlines, Steamships, Railways, 

Hotels and Resorts.
Expert handling and documentaton for travel to and from 

Eastern European Countries.
Visas — Affidavits — Money Transfers — Credit Available 

334 N. Fairfax Ave. Los Angeles, California 90036
Phone: 937-1650 Cable: Worldtour

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real Estate Brokers
3002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615

zidencinis rajonas, gi kiti du yra 
daugumoje industriniai rajonai, su 
didelėmis pajamomis ir fabrikų ir 
įmonių.

— Neseniai persikėlė gyventi į 
Santą Moniką Ignas ir Viktorija 
Gurcinai, iš Montrealio, Kanados, 
su sūnumi studentu Rimvydu-Ignu, 
17 metų, ir moksleive dukra Dalila- 
Dalia, 13 metų.

Jie gražią rezidenciją, 408—11 th 
St., A. Markevičiaus tarpininkau
jami, nusipirko jau prieš metus lai
ko, kai buvo atvykę į Santa Moni
ką apsižvalgyti.. Namai buvo išnu- 
moti, patys save mokėjo, o jų vertė 
per metus laiko neabejotinai pašo
ko. Sutvarkęs savo (elektros kontro- 
lielriaus) įsipareigojimus ir pasibai
gus mokslo metams, Gurcinas su 
visa šeima persikėlė į Santa Moni
ką.

— Taip pat, jau trečią kartą 
’’emigruodami” iš New Yorko per
sikėlė čia gyventi Teodoras ir Aldo
na Lasauskai su sūnum Rimu, 10 
metų, ir apsistojo Brentwoode. La
sauskai gyveno New Yorke apie 13 
metų. Prieš tai jie gyveno Australi
joje.

— Alfonsas Budriūnas, gyvenąs 
812 4th St., Santa Monikoje, išlai
kė General Contractor egzaminus 
ir gavo leidimą verstis šioje srityje.

Santa Monikos Lietuvių Mokyk
los Tėvų Komitetas sekančio mė
nesio (rugsėjo - September) 25 die
ną, sekmadienį, rengia lietuviškos 
mokyklos mokslo metų pradžios

GEGUŽINĘ-PIKNIKĄ.
Gegužinė numatoma Pacific Pa

lisades Parke, Santa Monikos kai
mynystėje. Parke yra vaikučiams 
aikštelės, teniso aikštės, futbolo 
aikštė ir kitokių pramogų. Laukia
ma ne tik santamonikiečių, bet ir 
svečių iš kitų vietovių, mėgstančių 
gryną orą. gražius kalnų vaizdus ir 
malonius šeimininkus.

VRP

Mokesčiai (taxes) skaičiuojant 
nuo įvertinto $4200 nekilnojamo 
turto, Los Angeles srityje yra 
$372.05, kai tuo tarpu Santa Mo
nikoje tik $290.04.

TECHNALOGŲ POBŪVYJE. Iš kaires i dešinę — I eilėj: arch. Edm. 
Arbas, A. Budginienė, Rūta Skiriūtė, dr. V. Grakauskas, Rūta Lee-Kilmo- 
nytė, Grakauskienė; apačioj — inž. J. Jodelė, V. Tamošaitis ir kiti kole 
gos technologai ir ponios.

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Filmų akt. Rūta Lee-Kilmonytė 
ir jauna balerina Rūta Skiriūtė 
pas Los Angeles technologus

Los Angeles technologai savo 
metinio susirinkimo - pobūvio ofi
cialioje dalyje svarstė ALIAS c. 
valdybos raštą, kviečiantį L. A. 
technologus įsijungti į bendrą ALI
AS šeimą. Diskusijose daugelio 
nuomonės buvo palankios ALIAS 
klausimu. Nutarta raštiškai atsi
klausti kiekvieno nario, prašant 
pasisakyti tuo klausimu. Rezultatai 
paaiškės sekančiame susirinkime. 
Reikia tikėtis, kad nariai pasisakys 
teigiamai.

Metinės veiklos ir ateities planų 
apžvalgą padarė valdybos pirmi
ninkas. ’’Technikos žodžio” klausi
mu referavo inž. R. Bureika.

Meninėje dalyje jaunoji balerma 
Rūta Skiriūtė talentingai išpildė ke
letą moderniojo baleto šokių. Rūta 
Skiriūtė yra ne tik daug žadanti 
balerina (’’Lietuvių Dienų” leidėjo 
Antano ir Bronės Skiriu duktė), bei 
ir aktyviai jaunimo veikloje besi
reiškianti lietuvaitė

Filmų ir televizijos žvaigždė Rū
ta Lee-Kilmonytė rodė filmą iš sa
vo apsilankymo Lietuvoje. — apie 
Lietuvos miestų naujus pastatus, 
kelius, jos sutiktus asmenis. Tas 
pats filmas anksčiau buvo rodytas 
ir TV programoje — su Rūta Lee 
ir repotreriais. Rūta savo vaizdinga 
interpretacija ir garsinio filmo iš
trauka trumpam nukėlė mus į pa
vergtą Lietuvą, — Vilnių, Kauną, 
Birštoną, Palangą...

Po kultūrinės programos dalies 
sekė linksmoji: dainos, šokiai, už
kandžiai.

Susirinkimui-pobūviui vadovavo 
inž. Vytautas Tamošaitis, alučiui— 
inž. Romas Bureika, kavutei — I. 
Tamošaitienė, muzikinei daliai — 
inž. Sodeika. Naujais nariais įstojo: 
arch. Aldona Norbutienė, neseniai 
atvykusi iš Varšuvos ir inž. Petra
vičius. Susirinkiman atsilankė inž. 
Kazlauskas, vykstąs kaip Australi

jos atstovas į Jaunimo kongresą.
.E. A.

Vyčių seniorų susirinkimas
Rugpiūčio 7 d. po pamaldų vy

čiai vyko į "an Gabriel, kur gra
žioje Juliaus ir Marijos Kiškių re
zidencijoje turėjo savo susirinkimą.

Susirinkimą pradėjo ir vėliau jį 
baigė maldomis vyčių dvasios va
das kun. P. Celiešius. Susirinkimui 
pirmininkavęs J. Andrius šiltu žo
džiu pasveikino šeimininkus Julių 
ir Mariją Kiškius jų vedybinio gy
venimo 25 metų sukakties proga, 
įteikdamas jiems mažą dovanėlę. 
Dai; nuo savęs sveikino ir dovanėlę 
įteikė III-jo laipsnio vytis Jonas 
Puikūnas.

Ilgesnes diskusijas iššaukė Cent
ro valdybos reikalavimas apsvarsty
ti kuopos susirinkime ir balsavimu 
pasisakyti dėl statuto pakeitimo ta 
prasme, kad vyčių vyrai ar žmonos 
svetimtautės būtų priimamos oirga- 
nizacijon pilnomis narių teisėmis. 
Pagal dabartinius nuostatus jie ne
gali būti siunčiami delegatais į me
tinius vyčių seimus ir taip pat ne
gali būti renkami į vadovaujančias 
vietas vyčių organizacijoje.

Visiems šiuo klausimu pasisa
kius, buvo balsuojama ir didele bal
sų dauguma nutarta palikti taip, 
kaip dabar yra. Svarbiausias mo
tyvas nekeisti esamos padėties tas, 
kad įsileidus pilnomis narių teisė
mis svetimtaučius į Lietuvos Vyčių 
organizaciją, ji nustotų savo pagrin
dinės savybės — lietuviškumo — ir 
išvirstų į eilinę katalikišką draugiją, 
kokių yra pakankamai ir be jos.

Toliau dvasios vadas Kun. dr. P. 
Celiešius keletai narių įteikė II-jo 
laipsnio pažymėjimus.

Pirmininkaujančio kviečiamas 
kun. dr. P. Celiešius papasakojo sa
vo įspūdžius iš vykusių Chicagoje 
Jaunimo Kongreso, Dainavos sto
vyklos ir Dainų šventės, ypač pa
brėždamas gražų elgesį ir karštą 
lietuviškumą atvykusio iš kitų kraš
tų jaunimo.
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Lietuviai prekybininkaLprofesionalai
Apdrauda

VIC. Z. BUROKAS 
Gyvybės ir svekatos apdrauda 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

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919 
------------------------------------------------------ ; 
Automobiliy taisymas

GARAGE BON VOYAGE 
106 So. Catalina St.

REDONDO BEACH, CALIF 
Tel.: FR 4-6012

Vietinių ir importuotų automobilių 
taisymas ir dažymas.

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.

Telef. TO 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 9-6955

A. Marčiuška ir Jonas Bučys, sav.

CHET’S TAP 
čes. & Aleksandra Vilčinskai, sav. 

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

DAISY MAE 
Sav. Stasys ir Brone 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 Street 
(Winnetka) Canoga Park, Calif.
Pete & Betty Katiliavas, sav.

Tel. 341-4672

"THE PUTTY CAT” ALINĖ
S. Daugėla, sav.

229 S. San Fernando Bld., Burbank
Phone: 843-0225

WANDERBAR COCKTAILS
Ernest Kurshus, owner

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

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Reprezentative 
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave., Venice, Calif.
Phone EX 6-4246

TREND UPHOLSTERY
Sav. Vincas Počas

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

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA

“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd., 

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

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

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

Tel. WE 9-1448

Dokumenty 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 &Genecology 

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 8-0011 DU 9-4161

FRANCHELL’S BEAUTY SALON 
Valda Šerėnas, sav.

2403 Pacific Ave., Long Beach, Cal.
Tel. 427-6962

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

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

Phone 591 - 6939

JONAS MATULAITIS
General Contractor 

20251/2 Talmadge Ave. 
Los Angeles, Cal.f. 900 e 

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_______
AMBER MOTEL 

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

Pismo Beach, Calif. 
Tel. 773-2725

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav. 

3020 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 ROTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

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

Nuosavybiy 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.

HO 9-8500

Vaiky darželiai
PRAIRIE PLAYLAND

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

Tel. OS 5-9051

Valgyklos
ANGLER’S CAFE 

141 Fisherman’s Wharf (Pier) 
Redondo Beach, Calif. 

Albert & Maria Boreišiai, sav.
Phone: 372-7226

THE TAVERN
Cocktails—Luncheon—Dinner 

Banquet Room 
Monica Dantienė, sav.

8924 Long Beach Blvd., South Gate 
Tel. 569-8139

VIC’S RESTAURANT 
12033 Hawthorne Blvd. 

Hawthorne, Calif.
Sav. V. Markevičius ir C. Strozier

Tel. 675-3354
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KALENDORIUS
Rugpjūčio 14 d. — Tautinių Namų 

piknikas Arroyo Seco parke, Ave. 
60.

Rugpjūčio 20 d. — Jūros skautų sto
vykla Catalina saloje.

Rugpjūčio 21 d. — metinis Lietuvių 
Dienų žurnalo piknikas McCam
bridge Parke, Burbank.

Rugpjūčio 28 d. — Am. Liet. Pilie
čių klubo piknikas Arroyo Seco 
parke, Ave. 60.

Rugsėjo 4 d. Lietuvių Namų pik
nikas Arroyo Seco parke.

Rugsėjo 10-11 d. — Bendruomenės 
apylinkės LIETUVIŲ DIENA — 
Marshall Aukšt. mok. salėje.

LIETUVIŲ NAMŲ PIKNIKAS
Šių metų rūgs. 4 d., sekmadienį, 

"Darbo dienos” išvakarėse, Arroyo 
Seco parke prie N. Avė. 60 — Ka
lifornijos Lietuvių Bendruomenės 
Centras, kurio patalpos yra 4415- 
23 Santa Monica Blvd., L. A. ren
gia GEGUŽINĘ-PIKNIKĄ.

Visi maloniai kviečiami dalyvau
ti. gi šerininkams ne tik dalyvavi
mas būtinas, — jie dar prašomi ir 
kuo kas gali talkininkauti, šio pik
niko rengime. »

Ypatingai valdyba prašo šerinin- 
kų atvežti dovanų laimėjimų stalui, 
kad jis būtų tikrai turtingas ir vi
liojantis.

Toks pat prašymas ir skautiška
jam jaunimui, nes, kaip jau buvo 
skelbta, pusė pelno nuo šio pikniko 
skiriama skautų stovyklos skolai 
mokėti.

Tad visi kviečiami ir laukiami.
Valdyba

Lietuvių Namų valgykla
Dabar Lietuvių Namu (arba Lie

tuvių Bendruomenės Centro) val
gykla yra atdara penktadieniais — 
duodami pietūs; šeštadieniais — 
duodama vakarienė; ir sekmadie
niais nuo 12 vai. dienos — duo
dama pietūs ir vakarienė.

Ten pat galima gauti alaus.
Valgyklos-svetainės adresas:

4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Valgyklą veda Adelė Šatneirienė, 

barą veda namų akcininkai ir direk
toriai.

Svetainės-valgyklos telefonas yra 
666-4585, šeimininkės namų telef. 
664-0372 ir Namų vedėjo tel. — 
662-1728.

MARY H A M R O C K
PIERCE — HAMROCK

MORTUARY 
921 Venice Blvd. 

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

Netekę A. A. JUOZO ĄŽUOLAIČIO,
buvusio pirmininko ir uolaus bendruomenės nario, 
užjaučiame p. Ąžuolaitienę ir sūny Vidą 

ir kartu liūdime —

MIRĖ J. ĄŽUOLAITIS

Los Angeles Lietuvių Bendruomenė

NAUJOS PREKYBOS
Monika Dantienė neseniai nusi

pirko gražią valgyklą su įvairiais 
gėrimais. Turi susirinkimų, įvairių 
progų baliukų specialų kambarį 
150-čiai asmenų. Valgyklos adresas 
yra: "The Tavern”. 8924 Long 
Beach Blvd.. South Gate, Calif, 
(tuoj už Firestone fabriko). Telefo
nas: 569-8139.

— Valda Šerėnienė atidarė naują 
grožio salioną Long Beach mieste. 
Adresas yra toks: Francheli’s 
Beauty Salon — 2403 Pacific Ave., 
Long Beach. Calif. Telefonas: 
427-6962.

— Aleksas Dieninis, ilgus metus 
turėjęs Central Appliances krautu
vę Venice, Calif., dabar gavo May
tag skalbimo mašinų atstovybę. A. 
Dieninis lietuviams su nemaža nuo
laida gali parūpinti skalbimo ma
šinų. Adresas toks: 1915 Lincoln 
Blvd., Venice, Calif, Telefonas — 
EX 6-4246.

išnuomojo 2 namus suw baseinu 
(swimming pool)

I. 3 miegam., 2 prausyklos, gražus 
"Tahitian" stiliaus kiemas (pąįio)—

$195 mėn.;
II. 4 kambarių narnas —

■ $95 mėnesiui.
Namai yra Burbanke, netoli Mc 

Cambridge parko.
Dėl informacijų skambinti Ro

mui Jasiukoniui — dienomis 381 
3441 Ext. 742. vakarais — 731 
7104.

O kas mėgsta žuvauti, už $8.00 
galit visą dieną ant privataus laivo 
žvejoti, Kreiptis dėl rezervacijų tais 
pat telefonais.

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ KLUBAS 
1966 metų rugsėjo (September) mėnesio 17 dieną, 

šeštadienį, 7 vai. vakare,
Miramar Hotel — Satelite Room

( Wilshire Blvd, pradžios ir Ocean Ave. sankryžoje) 
maloniai kviečia Į Tradicinį)

BALIŲ PRIE RAMIOJO VANDENYNO
Bilietai po $6 asmeniui, įskaitant vakarienę ir dovanų 

laimėjimus. Studentams nuolaida.
Vietas iš anksto rezervuoja ir bilietus platina —

A. Markevičius 393-0615 V. R. Plukas 333-4583
E. Jarašiūnas (213) 943-1410

Ar grąžinote LD laimėjimų 
knygeles?

Jei dar nesate pasiuntę Lietuvių 
Dienų žurnalo pikniko daromos lo
terijos laimėjimų knygeles, malonė
kite tuoj pasiųsti.

LD pikniko metu, rugpjūčio 21 
d. 5 vai. p. p. McCambridge pui
kiame parke, Burbank, Calif, bus 
galima laimėti TV aparatą, puikų 
dail. B. Murino paveikslą, laikro
dį, daug knygų ir kt.

Jei kas bilietėlių nesate gavę, tai 
gegužinės-pikniko metu bus galima 
įsigyti pas LD administratorių J. 
Andrių; jis jums išrašys tiek, kiek 
tik pageidausite.

Tad iki pasimatymo Lietuvių 
Dienų žurnalo piknike.

At-kų sendraugių metinis susi
rinkimas įvyko birželio 26 d. p. p. 
Jodelių namuose.

Susirinkime išrinkta nauja sen
draugių valdyba: Julius Raulinai- 
tis — pirm., dr. F. Palubinskas ir 
J. Jodelė — vicepirmininkai, J. 
Motiejūnas — sekr., P. Grušas — 
iždininkas.

Plačiai buvo išdiskutuota praė
jusių metų veikla ir naujai valdy
bai pavesta paruošti sekančių me
tų veiklos planą.

Praėjusiais metis sendraugių dė
mesys buvo nukreiptas į jaunimą: 
suruošta moksleivių at-kų stovyk

la, visiems kolonijos vaikams vasa
ros metu suorganizuota vasaros 
aikštelė, parengtas ’’Stebuklingos 
lazdelės” vaidinimas.

Susirinkime dalyvavo svečias iš 
New Yorko Tėvas Kornelijus Buč- 
mys, OFM.

1966 m. rugiūčio 9 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė visiems L. A. 
lietuviams gerai pažįstamas ir ži
nomas Juozas Ąžuolaitis.

J, Ąžuolaitis, mažažemių ūkinin
kų sūnus, gimė sausio 16 d., 1916 
metais, Rusijoj. [ savo tėviške, Ka
varską, Ukmergės apskr., parvyko 
kartu su tėvais vos 136 metų tu
rėdamas.

Pradžios mokyklą lankė Kovars- 
ko pradinėje mokykloje, o gimnazi
ją baigė Panevėžy. Mokytojavo 
Veprių žemės Ūkio mokykloje,, vė
liau Kauno V-je gimnazijoje., čia 
besidarbuodamas Išartu studijavo 
ir baigė Kauno Konservatorijos 
vargonų klasę.

Pasitraukęs į Vakarus, gyveno 
Fuldoje ir Kassely tremtinių sto
vyklose, kur taip pat mokytojavo 
lietuviškose mokyklose, o, be to, 
Fuldoje ėjo ir vargonininko parei
gas ir vedė chorą.

1948 m. atvyko į JAV, į Los An
geles, ir čia vienerius metus buvo 
vargonininku šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj ir vedė chorą.

Ir čia, be savo tiesioginių pareigų, 
J. Ą dar lankė L. A. Konservatori- 
Joj kompozicijos klasę.

Uuolus visuomenininkas, geras 
organizatorius, dideles energijos ir 
darbštumo asmuo, jis nuolat judėjo 
ir judino ki us lietuviškam darbui. 
Jam aktyviai talkininkaujant, išau
go Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės organizacija, suorganizuotas 
Lietuvių Bendruomenės Centras ir 
nupirkti Lietuvių Namai. Jis mokė 
Lituanistinėje mokykloje, talkinin
kavo ruošiant įvairius parengimus, 
chorelius, vaidinimus ir t.t. Visų 
darbų čia sunku būtų ir išskaičiuo
ti. Jo pasitraukimą Los Angeles 
lietuviai skaudžiai pajus ir sunkiai 
užpildys susidariusią spragą.

Juozas paliko našlę Apoloniją 
(Gobytę) ir sūnų Vidmantą-Juozą, 
tik šįmet baigusį pradžios mokyklą. 
Jiems, nustojusiems mylimo vyro 
ir tėvo, reiškiame gilią užuojautą, 
gi iškeliavusiam j amžinybę Juozui 
tesuteikia Aukščiausias Amžinąją 
Ramybę ir tebūnie jam lengva šio 
svetimo krašto, priglaudusio jo iš
vargintą kūną, žemelė (A.).
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