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LAI VISI KELIAI VEDA Į LIETUVIŲ DIENĄ!

Los Angeles Lietuvių Bendru. - 
menė kviečia visus Kalifornijos lie
tuvius ir jų draugus bei biė.ulius : 
tradicinę Lietuvių Dienų, kuri šiais 

metais įvyks rugsėjo mėn. 10 ir II 
dienomis. Ši iškilminga šventė pra
sidės šeštadienį jaunimo sportu ir 
baigsis sekmadienį koncertu, žaidi
mais, dainomis ir šokiais.

Praleisti dvi dienas savųjų tarpe 
turėtų būti tikrai malonu kiekvie
nam lietuviui, ir dar maloniau, kad 
jūs būsite rengėjų maloniai priimti. 

Kun. Tėvą A. Kezį, SJ, pažįstame 
iš lietuviškos spaudos, kur jo me
niškos foto nuotraukos spėjo suža
vėti ne vieno akį. Žavi jis ir ame
rikiečius, ir jie rengia A. Kezio, SJ, 
parodas savo muziejuose ir galeri
jose su didžiausiu pasisekimu.

Dail. Petras Lukas su savo dailės 
kūriniais spėjęs apkeliauti beveik 
visą pasaulį, kuir jo darbai yrą ne
svetimi net ir tolimojoj Indijoj, iš 
mūsų lietuviškojo meno akiračio 
kuriam laikui buvo išnykęs. Po

Tinklinio komanda “Bačka”, 1966 m. rugp. 28 d. laimėjusi varžybas. Ji 
Lietuvių Dienoje atstovaus lietuviams ir žais prieš estų komandą.

Foto A. Markevičiaus

daugelio metų jis vėl grįžta į mūsų 
tarpą su savo kūriniais. Šia proga 
galime tik pasidžiaugti turėdami šį 
keliauninką, pasaulyje pasižymėju
sį menininką, savo tarpe. Parodos 
atidarymas įvyks 12 vai. po pamal
dų.

Los Angeles Lietuvių Bendruo

menė džiaugiamės sukvietę šiuos 
puikius menininkus Lietuvių Die
nai. Tikimės, kad mūsų pastangos 
atras atgarsį visų lietuvių tarpe ir 
ši Lietuvių Diena bus pati kilmin
giausia ir sėmingiausia Kalifornijos 
lietuviu istorijoje.

Alg. Ž.

Yra suorganizuota tikrai gera 
programa, kilioje viena svarbiau
sių dalių bus koncertas. Dana Stan- 
kaitytė, sopranas, ir Stasys Baras, 
tenoras, — du iškiliausi Čikagos 
Lietuvių Operos solistai, bus sve
čiai dainininkai. Daugelis losange- 
liečių esame girdėję abu solistus 
mūsų tarpe, tačiau abudu kartu jie 
čia dainuos pirmą kartą. Ta privi- 
leg'ja iki dabar buvo rezervuota lie
tuviams gyvenantiems rytuose. Tik 
iš spaudos mes galėjom didžiuotis 
jų atsiektais laimėjimais lietuvių L 
amerikiečių muzikinėje scenoje. Ta
čiau viskas yra įmanoma. Sprendi
mas buvo padarytas, ir mūsų iški
lieji operos solistai — Dana Sfan- 
kaitytė ir Stasys Baras, — pirmą 
kartą Los Angeles lietuvių tarpe 
išpildys koncerto progl/amą kartu. 
Tai turėtų būti tikrai maloni nau
jiena visiems muzikos mėgėjams.

Šia proga visiems Lietuvių Die
nos svečiams pranešame, kad kon
certui bilietai yra numeruoti, tad 
norintieji turėti geresnes vietas 
kviečiami bilietus įsigyti iš anksto. 
Koncertui bilietai bus platinami šį 
sekmadienį, rugsėjo 4 d., iš ryto 
Šv. Kazimiero parapijos kieme. Bus 
priimamos ir rezervacijos skami- 
nant telefonu 462-9649. Koncertas 
bus pradėtas laiku, sekmadienį, 2 
vai. po pietų. Marshall High School 
salėje.

Tą pačią dieną prieš koncertą 
Šv. Kazimiero parapijos salėje me
no ir foto mėgėjai turės progą pa
matyti dail. Petro Luko ir kun. Al
gimanto Kezio, SJ, tapybos iir foto 
kūrinių parodą. Abu šie savų sri
čių menininkai su savo kūriniais 
debiutuos pirmą kartą mūsų tarpe.

oaenės ruošiamame koncerte rugsė
jo mėn. 11 d. 2 vai- P-P- Marshall 
*J'9h School salėj-

Svečiai solistai iš Čikagos — Dana 
S an.,aitytė ir Stasys Baras dai
nuos Los Angeles Lietuvių Bendruo-

Čia juos matome atliekant vy
riausias roles Bizet operoje “Car
men” Čikagoje.
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REIKIA GERAI APSIGALVOTI PRIEŠ VYKSTANT

Nelygus lietuvių turistų traktavimas okupuotoje Lietuvoje.

Nemažai JAV ir Kanados lietuvių lankosi Lietuvoje, norėdami dar 
bent kartą pamatyti savo tėvelius, brolius, seseris. Grįžusių atsiliepi
mai apie padėtį ir kaip juos sovietiniai pareigūnai priėmė yra gana 
nevienodi. Vieni pasakoja, kad jų niekur iš Vilniaus neišleido, kiti 
sako, kad leido vykti tik su sargais, o treti giriasi, kad jie vyko be 
jokių suvaržymų, patys pasisamdę taksį, niekeno nelydimi, neseka
mi ir nekontroliuojami. Dar kitiems leidę net į Jezną, ar kurią kitą 
provincijos vietovę nuvykti. Kieno teisybė? Atrodo, kad visų.

Kodėl toks nevienodas traktavimas ? Gauti leidimą įvažiuoti į Lie
tuvą trunka iki 8—10 mėnesių, kol Sovietų valdžia prašytoją ištiria, 
ar jis pavojingas, ar ne, ar susitepęs, ar švarus (žinoma, pagal jų 
mastelį), ar jis pritaria sovietiniam režimui, ar ne; ar jis gali “demo
ralizuoti” savo gimines, ar ne. Kurie kokia nors prasme “pavojingi”, 
tiems visai neduoda vizų, kurie mažiau pajovingi, įleidžia, bet visą 
laiką nepaleidžia iš akių ir seka; kurie palankūs, tiems duoda dau
giau laisvės.

Štai pavyzdys. Viena mamytė iš Kanados nuvyko aplankyti savo 
sūnaus, dirbančio Rusijoje. Susitarė jo atostogų metu susitikti Vil
niuje. Šią vasarą jie ir susitiko. Su ekskursija leido jai apalnkyti 
Kauną. Senute atrodė nepavojinga. Bet viešniai lankantis Lietuvoje 
sovietinis saugumas nesnaudė ir knisosi po jos praeitį. Ir atrado nuo
dėmių. Ne jos, bet jos vyro, kurio nebėra gyvo. Senutei buvo leista 
pasimatyti net su Paleckio. 65-kerių metų moteriškė įsidrąsino jį 
paklausti, ar negalėtų jos sūnus išvykti ir aplankyti gimines JAV ir 
Kanadoje? Būtų pigiau ir geriau. Paleckis neužginčijo, net davė pa
tarimų, kaip padaryti, kad sūnų išleistų: grįžusi ji turinti įstoti į ko
munistinį lietuvių klubą, užsiprenumeruoti “Liaudies balsą” (toksai 
Kanados komunistinis laikraštpalaikis), tada per Jungtines Tautas 
išrašyti savo sūnui kvietimą aplankyti gimines. Tada gal būt ir būtų 
duotas leidimas jos sūnui vizituoti gimines. Kaip tokiuos įsirašėlius 
ir prenumeratorius traktuos Kanados ir JAV valdžia, Paleckiui, ma
tyt, nesvarbu; o gal jam rūpi papildyti retėjančias komunistuojančių 
eiles užsienyje — komunistinių kėslų nesuprasi, į juos neįsipainiojęs.

Bet moteris pasiskundė, kad tai per ilga ceremonija ir persunkus 
reikalavimai. Paleckis nebeiškentęs sušuko: “Bet kaip jūs čia įva
žiavote? Jūsų bylose atžymėta, kad neturite teisės į Lietuvą kojos 
įkelti! Jūsų ūkyje karo metu dirbo du žydai...” Ir tuojau buvo įsa
kyta per 24 valandas išvykti iš Lietuvos. Su palydovais ji nuvežta į 
Vilnių, supakuoti lagaminai ir išskraidinta atgal į Kanadą. Nutraukta 
numatytas su giminėmis susitikimas Vilniuje. Ekskursija baigta.

Taigi, matome — sovietų kerštas už vieno asmens “prasikaltimus” 
taikomas visiems jo giminėms. Taip traktuojami okup. Lietuvoje 
turistai — nelygiai ir neteisingai. Iš to matyti, kad jei kas giriasi ten 
turėjęs laisvės, kad jam leidę visur lankytis, kad nesą jokių suvaržy
mų, galite spėti, koks jo politinis nusistatymas ir jo giminių ištikimu
mas okupanto valdžiai.

Tačiau niekas iš anksto negali pasakyti, kaip jūs būsite traktuoja
mi, nes nežinia, kas “ant jūsų griežė dantį”, kas kaip saugumui infor
mavo apie jus, ką ras “bylose atžymėta”, kai nuvyksite į Lietuvą. 
Niekas negali būt tikras, kaip jis bus traktuojamas, ir reikia labai 
apsigalvoti prieš vykstant. A. Sk.

Praėjusiame LAV nr-je jau buvo 
pranešta apie a.a. Juozo Ąžuolai
čio mirtį ir paskelbta trumpa jo 
biografija. Velionis buvo lietuviškos 
pareigos žmogus, tad jo ligą ir mir
tį Los Angeles lietuvių visuomenė 
labai jautriai išgyveno. Jam sergant, 
draugai, pažįstami, net ir mažiau 
pažįstami tautiečiai jį lankė, guodė 
laiškučiais, aukojo kraują.

Juozas Ąžuolaitis mirė Irugpiūčio 
9 d., palaidotas Kalvarijos kapinėse 
rugp. 13 d.

Rugp. 11 velionis buvo pašar
votas Hamrocko koplyčioje. Jo 
karstą lankė gausūs šeimos artimie
ji, draugai, pažįstami ir kiti lietuvių 
kolonijos nariai. Rugp. 12 d. ro
žančiui karstas buvo atvežtas į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią. Prie 
didžiųjų bažnyčios durų karstą pa
sitiko keturi kunigai: ptrel. J. Ku
čingis, kun. dr. P. Celiešius, kun. 
V. Šiliauskas ir kun. A. Valiuška. 
Rožančiaus maldoms vadovavo kle
bonas prel. J. Kučingis, pamokslą 
pasakė kun. P. Celiešius. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių. Karstą ly
dėjo daugel vainikų ir gėlių, nors 
šeima ir buvo pageidavusi šia in
tencija skirtas aukas kreipti Lietu
vių Fondan.

Rugp. 12 d. gedulingas pamal
das atnašavo prel. J. Kučingis. Baž
nyčia vėl buvo pilna žmonių. Į Kal
varijos kapines velionį palydėjo virš 
100 automobilių. Apgailestautina, 
kad judėjimu perkrautuose greit
keliuose apie pusė palydos pasime
tė ir į kapines atvyko stipriai pavė
lavę. Religines apeigas kapinėse at
liko kun. A. Vališka. Atsisveikini
mo žodižus tairė dr. F. Palubinskas,
— LB apyl. pirm., J. Raulinaitis— 
Ateitininkų pirm., rašyt. J. Gliaudą
— šeimos bičiulių vardu, VI. Pažiū
ra — Balfo sk. pirm., B. Stančikas
— Lietuvių Namų valdybos pirm., 
J. Kojelis — LFB ir Rezoliucijoms 
remti komiteto vardu; šeimos vardu 
padėkojo artimas Ąžuolaičių šei
mos bičiulis Al. Dabšys.

A. a. Juozo sielą dangop palydė
jo apie 100 užprašytų mišių, o lie
tuviškai jo veiklai paženklinti Los 
Angeles lietuviai mirusiojo vardu 
sudėjo virš 300 dol. (aukos dar te
beina) Lietuvių Fondui. Po $25 au
kojo: LB apylinkė. Rezoliucijoms 
Remti Komitetas, Bandziuliai, po 
$20 — Geštautai, Polikaičiai, Švai- 
nauskai, Jodelės, Medžiukai, Tamo
šiūnai, Čiurlioniai; po $10 — Sa
kalauskai, Gudauskienė, Kevalai- 
čiai, Kazlauskai, Narbutai, Koje- 
liai, Raulinaičiai (Alg.), Brinkiai, 
po $5 — Paltai, Nayergiai, Ka
minskai, Tumai, Raulinaičiai (Juk), 
Bimbiriai, Gliaudžiai, Motiejūnai, 
Arbai. Jusioniai.

A. a. Ąžuolaičio šviesus pavyzdys 
ilgai bus prisimenamas Los Ange
les lietuvių kolonijoje. Svetima že
mė priglaudė Juozo kūną, bet jo 
širdis visada priklausė Lietuvai.

K.

Dėkojame už geras širdis
Š. m. rugpiūčio 9 d. mirė mūsų 

mylimas vyras ir tėvelis a. a. Juozas 
Ąžuolaitis. Ilgos ir sunkios ligos 
metu, ir jam mirus, iš giminių, 
draugų, pažįstamų ir net mažiau 
pažįstamų tautiečių susilaukėme la
bai daug užuojautos ir pagalbos. 
Tas dėmesys ramino ir guodė ligonį 
ir sunkiose valandose stiprino mus, 
kitus šeimos narius. Su giliu dėkin
gumu prisimename visus tuos, ku
rie aukojo kraują transfūzijoms: V. 
Bimbilrienę, V. Buroką, B. Geštau- 
tą, J. Jodelę, G. Karalių, V. Kaz
lauską, M. Kevalaiti, J. Kojelį, L. 
Kulnienę, O. Mikuckienę, A. Nor
kiene, d.r F. Palubinską, A. Poli- 
kaiti, E. Radveni, V. Radveni. J. 
Raulinaiti, V. Sakalauską, A. Ski
riu, Ig. Tamošiūną, R. Urboną, A. 
Vaišnį; kraujo fondui aukojusius— 
A. ir A. Budriūnus, B. ir B. Čiur- 
lionius, V. ir E. Dovyaičdius, A. 
ir L. Kulnius. V. Mači, A. ir L. 
Ruigius, o taip pat ir visus tuos, 
kure turėjo intenciją kraują paau
koti. nors dėl vienos a kritos ’•He- 
žasties kraujas nebuvo paimtas. Dė
kingai prisimename ir tuos, kurie 
lankė ir guodė ligonį ligoninėje ar 
namuose, ypatingai p. Kojelius ir 
p, Mikuckius.

Dėkojame gerb kunigams, ypač 
nrel. J. Kučingiui už vadovavimą 
rožančiui ir gedulingų pamaldų at- 
laikvma, kun. dr. P. Celiešiui už 
gražų pamokslą, kun. A. Valinskai 
už religini patarnavimą kapinėse 
kun. Ve. Siliauskui už spec, atvyki
mą i rožančių ir pamaldas.

Dėkojame mieliesiems giminai
čiams: Adai Krrsakaitei-'Sutkuvie- 
nei ir Zenonui Gob'ui. iš toli atvv- 
kusiems i laidotuves. Ponų Dabšiu 
šeimai reiškiame padėką už savo 
lėšomis šv. paveikslėlių atminimui 
išleidimą.

ęo] R. Dabšvs ir parapijos cho
ristai, vadovaujami muz. B. Bud- 
riūno, gražiai giedojo bažnvčioje. 
Karstą palydėjo gausios gėlės, o mi
rusiojo sielą — daugybė užprašytu 
mišių. Dosnios aukos skirtos šeimai 
ir velionies vardu Lietuvių Fondui. 
Visiems priklauso širdinga padėka.

Dėkojame paskutini patarnavimą 
velioniui žemiškoje kelionėje atli- 
kusiems karsto nešėjams ir nuošir
džiais žodžiais su mVusiuoju atsi
sveikinusiems organizacijų atsto
vams: dr. F. Palubinskui. J. Jode- 
lei. J. Kojeliui. B. Stančikui, Al. 
Dabšiui, L. Valiukui, rašytojui J. 
Gliaudai, J. Raulinaičiui, VI. Pa
žiūrai, o taip pat ir visiems lankiu
siems velioni koplyčioje, dalyvavu
siems rožančiuje, gedulingose pa
maldose ir palvdėjusiems i kapines. 
Dėkojame viešai ar privačiai pa- 
guodusiems mus užuojautos žodžiu. 
Muz. A. Narbutui ir fotografui L. 
Briedžiui dėkojame už laidotuvių 
fotografijas.

Dėkojame savo vardu ir to. kuris 
pats padėkoti jau nebegali. Dėkoja
me Sibiro lietuvaičių maldos žo
džiais: ’’Gailestingasis Dieve, dėko
jame Tau už tas širdis, kurios mums 
tiek gero padarė, kurių mes niekad 
neužmiršime”.

Nuliūdusi žmona Apolonija.... 
Ąžuolaitienė ir sūnus Vidmantas.
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SANTA MONICOS
Didelis susidomėjimas rodomas 

Santa Monicos Lietuvių klubo ren
giamu Baliumi prie Ramiojo Van
denyno. Balius įvyks š. m. rugsėjo 
17 d, 7 vai. vakare Miramar Hotel 
— Satelite Room. Jau rugpjūčio m. 
paskutinėmis dienomis buvo užsa
kyta ir rezervuota virš 30 stalų, ku
rie yra viešbučio vadovybės nume
ruoti ir prie kiekvieno talpins po 
10 svečių.

Salė yra modami, erdvi, vėsina
ma šaldytu oru, vienoje plotmėje 
ir be stulpų. Pats viešbutis randasi 
ten, kur Wilshire Boulevardas atsi
duria į Santa Monikos pakrančių 
promenadą.

Šis balius rengiamas Jaunimo 
Metų nuotaikose, todėl tikimasi 
daug naujų ir jaunyste švytinčių 
veidų.

Santa Monikos Lietuvių Mo
kyklos Tėvų Komitetas rengia š. 
m. rugsėjo mėn. 25 dieną, sekma
dienį, 1 vai. p. p. Pikniką-gegužinj, 
Pacific Palisades Parke, 851 Alma 
Real Drive. Važiuoti Sunset Blvd. 
(Pacific Palisades) ir pasukti La 
Cruz Avė. vieną bloką į jūros pusę.

Vaikučiams bus oirganizuoti žai
dimai ir pramogos su vaišėmis. 
Svečiai prašomi pasiimti su savimi 
maisto.

Pikniko aikštėje yra vanduo ir 
krosnys kepimui ar virimui, teniso 
aikštės, stalo tenisui įrengimai, 
krepšinio ir tinklinio aikštelės, sta
dionas.

Kviečiami visi mėgstantieji gražią 
aplinką ir malonią draugystę.

Santa Monikos Lietuvių Mokyk
la pradės mokslo metus rugsėjo m. 
24 d. 9 vai. ryto Lincoln Junior 
High School patalpose (ten pat, kur 
ir praėjusiais metais) į šiaurę nuo 
Wilshire Blvd., tarp 16 ir 17 gat
vių. Įėjimas iš 17 gatvės.

Mokyklos vedėjas A. Tirasikis 
prašo pranešti, kad vaikučiai jau 
pirmą dieną atsineštų knygas ir va
dovėlius. Norintieji naujai atvyku
sius vaikučius užregistruoti gali 
iš anksto kreiptis į mokyklos vedė
ją A. Trasikį telefonu 394-1761 ar
ba į Tėvų Komiteto sekretorę D. 
Lembertienę telefonu 399-4950.

ROQUE & MARK CO.
Real Estate Brokers

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

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

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

LIETUVIŲ VEIKLA
Dail. P. Lukas piešia porlretus
— Dailininkas Petras Lukas, ku

rio dailės kūrinių paroda rengiama 
Lietuvių Dienos programoje rugsė
jo 10 ir 11 d., įsikūręs sau studiją 
Santa Monicoje, J. Tminio namuo
se, 439 Raymond St. (telefonas 
399-7814), šalia savo kūrybos pie
šia ir portretų užsakymus. Jau yra 
nupiešęs visą eilę Los Angeles žy
mių asmenų. Netrintieji turėti savo 
portretą, kreipkitės pas dailininką, 
ir už prieinamą atlyginimą turėsite 
meno paveikslą.

P. Lukas taip pat daro skulptū
ras, paveikslų atnaujinimus ir pri
ima kitus meninius užsakymus. Pa
sinaudokite gera proga. Beje, por
tretai, padaryti prieš parodą bus 
išstatyti Lietuvių Dienos parodoj:. 
Portretą dail. P. Lukas padaro per 
du neilgus seansus.

Naujos knygos
Knygos ’’Širdies priepuoliai” II-ji 
laida numatoma išleisti Lietuvoje

Br. Gražulis, knygos ’’Širdies 
priepuoliai” leidėjas ir bendradar
bis vertėjas, gavo iš Lietuvos laiš
ką, kuriame rašoma, kad jo išleis
toji knyga Lietuvoje turi didelį pa
sisekimą ir eina iš rankų į rankas. 
Tos knygos nemažą egz. skaičių A- 
merikos lietuviai paštu yra pasiuntę 
savo giminėms į Lietuvą.

Šia knyga Lietuvoje susidomėjo 
ir Sveikatos valdyba bei leidyklos. 
Minties leidykla, gavusi žymiausių 
Lietuvos kardiologų pritarimą, yra 
užplanavusi 1967 m. šią knygą per
spausdinti ir ją plačiai paskleisti gy
ventojų tarpe, nes ir Lietuvoje kas
kart didėja širdies priepuolių skai
čius. Manoma, kad supažindinus 
gyventojus su širdies priepuolių kil
me ir apsauga nuo jų, bus galima 
žymiai sumažinti mirtingumą nuo 
tos plačiai paplitusios ligos — di
džiausio žmonijos žudiko.

Tai būtų gal pirmutinė lietuviška 
knyga, išleista užsieny, perspausdin
ta ok. Lietuvoje.

’’Širdies priepuoliai” knyga gau
nama LAV administracijoje •—

4364 Sunset Blvd., L. A., Calif. 
Telef. NO 4-2919. Kaina $3.

Knygos kaina $3.75.

Rūta Kilmonytė scenoje
Liepos pabaigoje ir rugpiūčio 

pradžioje mūsų kino artistė Ruta- 
Lee-Kilmonytė vaidino svarbiausią 
rolę muzikiniame veikale ’’The 
Pajama Game” Caroussel teatre.

"MOKSLINE" LITERATŪRA OKUP. LIETUVOJE

Čikagietis Ed. Šulaitis rašo palec- 
kinėje ”V.” straipsnį ’’Gausi moks
linė ir pedagoginė literatūra Lietu
voje”. Žinoma, daugelis tų knygų 
mums neįdomios — kaip V. Urbo
no ’’Įmonių teritorija ir čechų ap
želdinimas” ir kt., tačiau būtų įdo
mu paskaityti apie algas — Karpo
vo ’’Apmokėjimas už darbą lauki
ninkystėje ir gyvulinkystėje d.rban- 
tiems tarybinių bei kitų valstybinių 
ūkių darbininkams”, taip pat įdo
mu būtų gauti ’’Lietuvių kalbos žo
dyno” VII tomą. E. Šulaitis ragina 
tuos leidinius kuo greičiau įsigyti, 
tik nepasako, kas juos JAV-se pla
tina ir ar juos čia gailma gauti.

Dėl žodyno E. Š. be reikalo su
teikia komunistų leidykloms garbę 
— tą žodyną jau buvo suredagavęs 
J. Balčikonis su savo red. kolekty
vu, ir jau buvo išleistas vienas to
mas. Komunistai tik išcenzūravo, 
išbraukė ’’buržuazinius” sakinius, 
pavyzdžius ir įterpė savo propagan
dinius, komunistinius apibūdinimus, 
pavyzdžius.

Kad E. Šulaitis geriau suprastų 
Lietuvoje dabar leidžiamų knygų, 
žurnalų moksliškumą, rekomenduo
jame paskaityti 1965 m. N r. 4 
’’Mokslas ir gyvenimas” žurnale tū

West Covinoje. Ji vaidino, šoko iir 
dainavo. Amerikiečių spauda jos 
vaidmens atlikimą labai gerai ver
tino. kai kurie pavadinę elektrifi
kuojančiu. Anksčiau jį turėjo rolę 
veikale ’’Show Boat”, kur jai irgi 
gerai sekėsi.

pusį L. Kapočiaus straipsnį ’’JAV 
Lietuvių kolonijos” (psl. 11). Jame 
statistiniai daviniai apie lietuvių 
skaičių klaidingi, organizacijų be 
kom.-soc. kuopelių, kitų visai nėra, 
o iš spaudos teegzistuoja tik Lais
vė, Vilnis, Šviesa ir Tiesa. L. K. ge
rai žino apie kitą spaudą, nes bū
damas USSR ambasados sekreto
rium visą liet, spaudą prenumeravo 
(šnipinėjimo tikslais), tačiau slepia 
nuo Lietuvos lietuvių, nuo 140,002 
propagandai siunčiamų prenumera
torių. Štai L. Kapočiaus mokslinės 
ir patriotinės mintys, kuriomis bai
gia savo straipsnį:

’’Didelį ir garbingą darbą pažan
gieji JAV lietuviai atlieka lietuvių 
tautos atžvilgiu. Jie visą laiką rėmė 
Lietuvos darbo žmones jų kovoje 
už savo išsivadavimą iš kapitalizmo 
jungo, jie gynė Lietuvą nuo užsie
nio reakcijos kėslų. Po antrojo pa
saulinio karo jie gina mūsų respub- 
ligą nuo užsienio reakcijos, o taip 
liką nuo užsienio reakcijos, o taip 
buržuazinių nacionalistų išpuolių 
bei dezinformacijos.”

Žinoma, L. K. čia neturi mintyje 
jau ’’susipratusių”, kaip Šalčius, Šu
laitis, Gobis, Narkeliūnas, Kiznis- 

Girkalnis ir pan.
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Vytautas Gedgaudas

V. Gedgaudas pasižymėjo moksle
Vytautas Gedgaudas, baigęs San

ta Monica City College, dvejų me
tų kuirsą, su ’’Men of distinction 
1966” atžymėjimu, kurį gavo 35 
studentai iš 12,002, pakviestas nuo 
rudens semestro į Arizonos State 
Universitetą su pilna stipendija gi
linti mokslą chemijos-matematikos 
srity. Užsidegęs sportininkas, Vytas 
buvo Santa Monicos City College 
Varsity teniso komandos kapito
nu, o atostogų metu organizavo Los 
Angeles lietuvių jaunuolių bango- 
slidžio (Surfing) sporto ratelį ir da
lyvavo tautinių šokių grupėje.

O O O

NAUJOS PREKYBOS
—Antanas Kešelionis, ponios 

Jurkūnienės sūnus, atitarnavęs ka
riuomenėje, grįžo į L. A. ir nusi
pirko gražią alinę, vardu ’’Swing'n 
Door” — 13708 Onglewood Ave., 
Hawthorne, Calif. Telef. 679-8322. 
Atidarymą (open house) padalė 
rugp. 27 d. (pirko rugp. 17).

— Kazys Žirgulis, neseniai at
vykęs iš Chicago, Ill. atidarė Los 
Angeles mieste skyrių savo gami
nių ”Lunax”. Kompanija gamina 
įvairius blizginimo chemikalų pro
duktus (polishing products).

”Lunax” adresas yra: 2448 E. 
8th St., Los Angeles, Calif. Telef. 
623-3764.

K. Žirgulių šeima (jo žmona gy
dytoja vienos L. A. ligoninės sk. 
vedėja) gyvena gražioje rezidenci
joje naujoje Pacific Riviera vieto
vėje.

SERGA
— Antanas Norbutas buvo sun

kiai susirgęs, bet Veteranų ligoni
nėje buvo padaryta operacija ir jau 
baigia sustiprėti. A. Norbutas yra 
dėkingas draugams už aplankymą 
ir dr. Z. Brinkiui ir dr. J. Jusioniui 
už jo priežiūrą ir patarimus.

• Zigmas Aukštkalnis vasario 19 
vedė p-lę Loyettą, S. M. gimnazi
jos mokytoją. Linkime sėkmės!

Lietuvių Dienų žurnalo piknikas
Metinis LD žurnalo piknikas įvy

ko rugp. 21 d. McCambridge par
ke, Burbank, Calif.

Gražus parkas ir neperkaršta 
diena buvo patogi pikninkautojams, 
kurių susirinko keletas šimtų. Bu
vo atvykusių net iš San Francisco 
(inž. L Bartkus, Škėma ir kt.), iš 
San Diego (Gorodeckai, Baltrūnai) 
ir daug iš apylinkės miestų — Long 
Beach, Santa Monica, Yucaipa ir 
kt. Piknike dalyvavo beveik visi 
LD žurnalo administracijos ir re
dakcijos nariai, išskyrus J. Tininį, 
kuris šiuo metu lankosi Europoje, 
ir D. Cibą, besidarbuojantį savo 
naujame ūkyje.

Piknike, kaip numatyta, praves
tas skaitytojų-rėmėjų dovanų trau
kimas. Svarbiausias dovanas laimė
jo: Admiral TV — Jonynai iš Pa
cific Palisades, dail. B. Murino pa
veikslą — gen. Rėklaitis iš Chica- 
gos, III.

Piknike visą laiką grojo lietuviš
ka muzika, leidžiama iš juostų už
rašų (tą reikalą pavyzdingai tvarkė 
stud. Butkus), buvo sveikinimų ir 
pranešimų, kurie taip pat perduoti 
per garsiakalbus ir visų buvo gir
dimi.

Visas popietis praėjo puikioje 
nuotaikoje, pdr aikštę dvelkiant vė
siam vėjeliui ir po medžių šešėliais 
skilvį linksminant, anot Kristijono 
Donelaičio, skaniai pagamintoms 
lietuviškoms dešroms ir gomurį 
džiuginančiais viščiukais. Vėsūs 
gėrimai tinkamai akomponavo šiai 
patiekalų solo ir mišrių chorų ku
linarijai.

Parengimų registracija
Los Angeles kolonijoje per eilę 

metų ytra registruojami (ar tai Alto, 
ar Bendruomenės valdybų) visi di
desni lietuvių parengimai, kad jie 
nesutaptų tą pačią dieną ir nepa
kenktų parengimų pasisekimui.

Tačiau per keletą metų teko pa
stebėti, kad skautų vadai tokios 
registracijos ir parengimų derinimo 
nepaiso. Praeityje skautai stovyk
lavo per svarbiausią L. Bendruo
menės parengimą — Lietuvių Die
ną. Šiemet (taip pat pernai ir už

Juo as Ramonis (Ramanauskas) su žmona, neseniai atvy
kusia iš Lietuvos, ir sūnaus žmona. Ramoniai vasarą ap
lankė savo gimines ir draugus Cleveland, Ohio ir kt.

pernai) skautai padarė stovyklas 
laike ’’Lietuvių Dienų” žurnalo 
pikniko, nors jis buvo prieš tris 
mėnesius užregistruotas ir rekla
muojamas. Argi skautų stovyklų 
organizatoriams nerūpi lietuvių 
spaudos tremtyje išlaikymas ir rė
mimas? Argi tai geras jaunimui pa
vyzdys, kad jų vadai numoja ran
ka į lietuvių spaudos parengimus? 
’’Liet. Dienų” leidėjas ir LAV laik
raščio leidėjas yra tas pats, Skautai 
ir jų veikimas labai plačiai aprašo
mi ’’Lietuviai Amerikos Vakaruo
se” laikraštyje. Ar taip atsilygina
ma? Ar nebūtų naudingiau, kad šie 
parengimai būtų suderinami ir vieni 
kitiems nepakenktų? Pratinkime 
jaunimą su lietuviška spauda ben
dradarbiauti, — ją skaityti, joje ra
šyti, ją paremti.

’’VIENYBĖS” RĖMĖJAI..
Paleckinės valdžios gynėjai ’’Vie

nybės” Nr. 16, 1966 metų, pusi. 4, 
rašoma: ’’Mūsų laikraštėlį parėmė: 
Jurgis Jakubauskas (3), Emilija 
Šliakienė (4), Ona Kukanauzienė 
(2), Vyt. Čekanauskas (5), Apoli
naras Sajus (10), Juozepina Salas 
(2). Labai ačiū visiems.”

Visi šie asmenys yra losangeliš- 
kiai. Įdomu buvo sužinoti, kas juos 
sugundė ’’paremti” ’’Vienybės” laik
raštėlį? Pasiteiravus, ar jie tikrai 
’’Vienybę” parėmė, visi griežtai už
protestavo, kai kurie net nėra ma
tę tos ’’Vienybės” savo gyvenime.

Tat kur čia pakastas šuo?
’’Vienybė” dažnai nusikopijuoja 

iš Los Asngeles Šv. Kazimiero par. 
biuletenio žinutes žodis žodin. ir 
dėl to kartais gaunasi tikros nesą
monės, kaip ir šį kartą. Keista, 
kad tokiais būdais ’’Vienybė” turi 
linkti sau (nors ir fiktyvius) auko- 
tojus-rėmėjus. Bet taip pat nesu
prantama, kodėl biuletenio redakto
rius, šv. Kazimiero par. klebonas 
tokius dalykus toleruoja ir neušpro- 
testuoja? ”V.” leidėja kartais mėgs
ta pasigirti, kad tas ar kitas klebo
nas ją parėmęs; kai šitaip renkami 
rėmėjai, sunku žinoti, kur teisybė, 
kur tik nekaltų skaitytojų apgaudi
nėjimas. Toks ’’bendradarbiavimas” 
klaidina visuomenę. Nejaugi kai 
kam toks klaidinimas patinka?

ATOSTOGOS
Dr. Mykolas ir Alena Deveniai 

atostogavo keletą mėnesių, lanky
dami gimines ir draugus Rytinėse 
valstybėse.

Chicagoje pas dukterį ir žentą— 
Dalią ir Kazį Bobelius susirinko gi
minės ir pažįstami atžymėti dr. M. 
Devenio 75 metų sukaktį.

Dalyvavo prel. dr. J. Končius, 
kun. A. Spurgis, dr. Grigaitis, dr. 
P. Vileišis, dr. S. Biežis, J. Valaitis, 
V. Sruogienė, L. Šimutis ir daug 
kitų.

Linkime daktarui Deveniui dar 
ilgų ir laimingų metų.

— Egidijus ir Vida Radveniai 
atostogoms buvo išvykę į Europą.

E. Radvenis yra L. A. Bendruo
menės Jaunimo vadovas ir LAV 
laikraščio Jaunimo skyriaus redak
torius.

— Bronius Budriūnas su žmona 
Eleonora išvyko automobiliu į To
rontą, kur Kanados Lietuvių Dienos 
koncertinėje programoje diriguos 
’’Varpo” chorui, atliekančiam B. 
Budriūno kantatą ’’Tėviškės na
mai” Gražus kanadiečių gestas d - 
riguoti kviestis patį veikalo autorių. 
Teko girdėti, kad kai kurie chorų 
vedėjai JAV-se irgi yra pasiryžę 
kviestis Budriūną diriguoti kantatą.

Šiluvos koplyčios šventiniman 
Washingtone

iš Los Angeles vyksta prel. J. 
Kučingis, solistas A. Pavasaris ir 
dr. J. Jusionis. Sol. Pavasaris da
lyvauja programoje.

Koplyčia įrengta didžiulėje pa
minklinėje Marijos katedroje Wa
shingtone. Ją puošė keli mūsų dai
lininkai. Jos šventinimas sujungtas 
su lietuvių religiniu kongresu, kurio 
metu vyks keli koncertai, suvažia
vimai; iškilmės truks rugsėjo 3— 
5 dienomis.

Švento Kazimiero parapijoje, 
kleboną Kučingį apie dvi savaites 
pavaduos kun. A. Valiuška.

— Studentas Vytautas Grigaliū
nas, iš Auckland, Naujojoje Zelan
dijoje, grįžęs iš Čikagos, kur atsto
vavo Pasaulio Lietuvių kongrese N. 
Zelandijos lietuvių jaunimą, ilgė
liau paviešėjo Los Angelėse savo 
bičiulių ’’senųjų niuzelandiečių” 
Paplauskų šeimoje. Prieš grįžda
mas namo, jis rugp. 31 aplankė 
LD ir LAV leidyklą ir kiek ilgiau 
pasikalbėjo apie N. Zelandijos lie
tuviškojo jaunimo rūpesčius su lei
dyklos žmonėmis. Vytautas taip pat 
sutiko būti LD žurnalo platintoju 
Naujojoje Zelandijoje.

Vytautas Grigaliūnas yra Lietu
vos miškininko sūnus, ateinančiais 
metais baigs aukštuosius moksuls, 
yra susipratęs lietuvis, be jokio ak
cento kalba lietuviškai, gerai infor
muotas apie Lietuvos politinę padė
tį ir laisvųjų lietuvių rūpesčius pa
gelbėti savo tėvų žemei išsivaduoti 
iš rusų komunistų jungo. Ypač jam 
artimi lietuviško jaunimo, kiek tė
vynėje, tiek ir laisvajame pasauly, 
reikalai.
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plunksnos iš po MANO PLUNKSNOS...
Agonijos tęsinys

Šiuo metu Los Angeles šv. Ka
zimiero parapijos sandėliai pri
krauti naujų knygų, kurių var
das skamba gana moksliškai: ’’Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos is
torijos bruožai”. Visokiais būdais 
stengiamasi ištuštinti sandelius, at
sikratant šios knygos: ją galima bu
vo iš anksto užsisakyti, pirkti baž
nyčioje ir ant rinkelės, o dabar dar 
ji siuntinėjama ir Į namus. Tai la
bai pagirtinas knygos platinimo bū
das.

Veikalo autorius — žinomas ro
manistas rašytojas Jurgis Gliaudą. 
Korektūra taisė ir daug kur nutai
sė, greičiausia, pats leidėjas.

Po anksčiau išėjusio J. Gliaudos 
romano ’’Agonija” šis romanas yra 
kaip ir konsekventiškas tęsinys, kur 
taip pat, kad ir labai atsargiai, bet 
vis dėlto paliečiama lietuviškos pa
rapijos tremty agonija. Tarp šių 
dviejų knygų, norint, galima įžiū
rėti ir šiokį tokį panašumą: jei, 
anot autclriaus, ’’Agonija” yra 
’’nonfiction novel”, tai šiuos istori
jos bruožus jau drąsiai galime va
dinti ’’fiction novel”. Nors kai ku
rie kritikai sako, kad autorius čia 
greičiausia yra bandęs statyti ’’na
mus ant smėlio”, o iš tikrųjų para
pijos namai pastatyti ant arkivys
kupo žemės.

Kaip ten bebūtų, nesigilinsim į 
šio veikalo rašomanines džiungles— 
palikdami tai geriems parapijie
čiams kaip Klauseikis, Bakūnas ir 
kt. Mūsų tikslas — paviršutin'škai 
apžvelgti šį veikalą, ir tarti savo 
svarų žodį dėl jo natūralinės ver
tės.

Knygą nelabai švariai atspaude 
anoniminė spaustuvė Brooklyne 
tiražu, aiškiai viršijančiu skaity
tojų skaičių. Įrišta į kietus vir
šelius; aplanką puošia puiki bažny
čios pastato ir medžių fotografija. 
Tai nedidelė amerikoniškais matais

<•
Perskaitykit Maugham

romaną

DAŽYTAS VUALIS
kurį lietuviškai išvertė Stp. Zobars- 
kas. Pagal šį romaną yra susuktas 
filmas. Knygą galima įsigyti LD 
leidykloje arba pas V. Prižgintą.

S. Maugham, vienas iš garsiausių 
pasaulio romanistų ir novelistų, ką 
tik mirė Prancūzų Rivieroje, su
laukęs 91 metų amžiaus.

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

Phone: MA 8-1056

matuojant, 9% inčų ilgio, 6'A inčų 
pločio ir % inčo storumo knygelė. 
Kaip matome, formatas nevisai 
patogus — perdidelis kišeniuje ne
šioti ir perplonas pakišti po nulū
žusią stalo, sofos ar kėdės koja. 
Sveria šis veikalas 16 uncijų ir tuo 
tarpu pardavinėjamas po $5, taigi 
išeitų maždaug po 31 centą už un
ciją arba beveik tiek, kiek kainuoja 
piknike alaus bonka. Daugelio kul
tūrininkų manymu tokia knygos 
kaina bendrai per aukšta; ji turėtų 
būti bent perpus pigesnė už alų. 
Knygoje yra 132 puslapiai, išeitų, 
kad vieno puslapio kaina yra apie 
4 centai. Kadangi iš šios knygos, 
ir jos neskaičius, galima išmesti 
bent 130 puslapių, tai už likusius 
du puslapius (kartu su viršeliu) 
tektų mokėti 8 centus, ir, objekty
viai kalbant, tai būtų tikroji šio 
veikalo vertė.

Scriba

000

Skaitytojų nuomonės

Šv. Kazimiero parapija išleido 
’’istoriją”, kuri spaudoje kelia 
vis daugiau pasipiktinusių balsų. 
Dėl jos pasisakyti palikdami sau 
teisę vėliau, tuo tarpu dedame 
vieno laiško ištrauką. LAV Red.

Nuostabių informacijų mums 
teikia Parapijos Istorija. Kad štai ir 
šis trumpas G. Veličkos aprašymas 
— ’’milrė apleistas savo draugų... 
tiek daug davęs kitiems turėjo mir
ti ant svetimos sofos...”

Tik kažin, ar tikrai taip buvo? 
Gasparas Veličkas nemirė ’’apleis
tas draugų”, ir tik dėka tų draugų 
neteko sergančiam prašinėti visuo
menės aukų. Svetimos, o ne nuo
savos sofos pasirinkimas irgi buvo 
labai privatus Veličkos reikalas, 
niekad nesirūpinusio turtais ir 
puošnių rezidencijų statyba. Jis ir 
gyveno ir mirė ant išnuomotų sofų, 
kaip ir daugelis kitų. Turėjęs ne
blogą darbą studijose ir apsirūpi
nęs apdrauda, jis turėjo teisę į li
goninę su visais patarnavimais, bet 
jam artėjanti mirtis, atrodo, buv.p 
malonesnė draugų tarpe. Gal ra
šantysis nežinojo, bet čekius dides
nėmis ir mažesnėmis sumomis Ve
ličkai siuntė įvairūs scenos sambū
viai bei pavieniai aktoriai net iš 
kitų miestų ir pinigų jis nepritrūko, 
ir ne labdaros įstaigos vežiojo ji 
pas daktarus, į ligoninę ir namie 
lankė. O mirus kažkieno rankos 
viską sutvarkė ir, berods, neteko 
kreiptis į Salvation Army. Tad prieš 
ką ir už ką geresnis rašantysis no
rėjo pasirodyti, ir iš viso, ar tai 
parapijos ’’istorijos” reikalas mėty
ti kaltinimus...net pačiam Veličkai, 
kad neįsigijo nuosavos sofos? Te
gul tik visi turi tokį draugų būrį, 
kokį Gasparas turėjo.

Vienas iš draugų

NAUJAKURIAI
— Kazys Eidukaitis, Cleveland. 

Ohio, J. Z:kio giminaitis, atvyko į 
Yucaipa, Calif, apsigyventi.

— Iš Bostono rengiasi atvykti į 
Los nAngeles apsigyventi p-nai 
Liutkoniai, Daukantai ir Juozapa- 
vičiai. Juozapavičiai žada atidaryti 
’’Overseas” siuntinių skyrių.

— Teodoras ir Aldona Lasaus- 
kai, atvykę iš New Yorko, įsikūrė 
vakarinėje Los Angeles dalyje — 
1 1837 Kiowa St., Los Angeles, Ca
lif. Nuosavybės pirkimui tarpinin
kavo Albinas Markevičius.

000

Naujausios lietuviškos plokštelės
Tik ką gauta —
Birutės Valterienės iš Londono, 

Anglijos, ilgo grojimo plokštelė 
DAINOS lietuvių ir kitų tautų kom
pozitorių. Kaina .................... $5.00

VĖL DAINUOJAM SU RŪTA. 
J. Stuko išleista jo choro ’’Rūta” 
plokštelė; diriguoja A. Kačanaus- 
kas. Kaina ........................ $3.98

DANCE MUSIC from Lithu
ania, išleido Standard Phono Corp. 
N. Y. Liet, polkos ir valsai.

Kaina ............................... $3.98
DVI MAMYTĖS, DVI DUK

RYTĖS — mamų ir dukrų kvarte
tas. Išleido Request Records. Pa
ruošė muzikas A. Kačanauskas.

Kaina .............................. $3.98
LIETUVOS KANKLĖS, — 

Tautinio kanklių ansamblio, ved. 
Onos Mikulskienės. Išleido Request 
Records. Kaina ...................  $3.98

PILĖNAI, lietuviška opera, įdai
nuota Vilniaus operos. Albumas iš 
3-jų plokštelių, — kiekv. kaina —

Išleido Eurotone, N. Y.

VERTINGOS KNYGOS

’’Lietuvių Dienų” leidykloje ga
lima gauti pirkti ir kitų leidyklų 
knygų, labai gerų ir vertingų vei
kalų. Čia paduodame jų keletą:

Lietuvių Beletristikos Antologija.
II dalis. Redagavo Bern. Brazdžio
nis ir B. Babrauskas. 700 psl. Gra
žiai įrišta. Kaina $10.

Poezija. Jono Aisčio poezijos 
rinktinė knyga. Kaian $6.

Senasis Vilnius. A. Šapokos pa
rašytas veikalas. 342 psl. Įrišta kie
tais viršeliais, iliustruota. Kaina $5.

Lietuvos istorija. Parašė dr. V. 
E’augirdaitė-Sruogienė. Terros leid. 
4 00 psl. Kaina $6.

Teroro ir vergijos imperija — So
vietų Rusija. Parašė Kipras Bieli
nis. 310 psl. Kaina $2.50.

Širdies priepuoliai. Versta R. 
Korsakienės ir Bir. Gražulio dr. Al
fonso Martus priežiūroje. 218 psl. 
Kaina $4.

Palik ašaras Maskvoje. Pagal B. 
/rmonienės pasakojimą apie Sibiro 
tremtinės gyvenimą, parašė A. 
Nasvytis. Vilties leidinys. 253 psl. 
Kaina $3.

Taip pat galima gauti šios kny

Oro tinklinio komanadų kapitonai 
(iš kairės): Emanuelis Jarašūnas, 
(Oraigelo “Bačka”), Vyt. Rinkevi
čius (Santa Monikos “Puta”), Ro
mas žemaitaitis (L. A. “Banga”).

Foto A. Markevičiaus

Modernizuojama Bendruomenės 
Namų svetainė

Liepos mėn. direktorių posėdyje 
nutairta L. B. Namų svetainė mo
dernizuoti, atnaujinti sienas, švie
sas, grindis, stalelius ir 1.1. Akci
ninkai prašomi tam tikslui paauko
ti bent po $1 nuo turimos akcijos.

Namų originalės akcijos jau yra 
visos išparduotos. Akcijų vertė yra 
žymiai pakilusi, nes . nuosavybės 
vertė yra pabrangusi ir jau pusė 
paskolos numokėta. Daugelis dali
ninkų aktingai prisideda prie Namų 
veiklos, talkininkauja barui, pairen- 
gimams, asmeniškai atsilanko sve
tainėn pasivaišinti ir savo svečių 
pavaišinti.

gos angliškoji laida — Leave Your 
Tears in Moscow. — Kaina $3.95.

Ispanų kalbon vertimas — Dejė 
Mis Lagrimas en Moscu. — Kaina 
$1.50.

Antanas Smetona. A. Merkelio 
parašyta biografija. Kietais virše
liais. Kaina $12.50.

Valgių gaminimas. Parašyta 
įtupės namų ūkio agronomių. 550 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $7.52.

Anglų-lietuvių kalbų ir lietuvių- 
anglų kalbų žodynas. Kaina $7.

Australijos lietuvių metraštis. Iš
leido A. L. Ben-nė. Didelio forma
to, gausiai iliustruota. Kaina $10.

Lietuvių kalbos vadovas. Pa
rengė Pr. Skardžius, S. Barzdukas 
ir J. M. Laurinaitis. 606 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina $5.

Tik ką gavome Maironio bala
dės. Puikiai spalvotai iliustruota 
dail. Pr. Lapės. Išleido Romuva. 
Didelio formato. Tikras meno al
bumas. Tinka dovanoms. Kaina 
$6.00.

Visos šios ir daugiau knygų gali
ma gauti:

Lietuvių Dienų Administracija 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
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Mano įspūdžiai
IŠ JAUNIMO KONGRESO IR DAINŲ ŠVENTES

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

Kai ruošėmės važiuoti į Jaunimo 
Kongresą ir Dainų šventę, reikėjo 
gerokai pasitempti: mokytis dainas, 
pagalvot, ką galėsim duoti Jaunimo 
Kongresui ir ką iš jo parsivežti.

Pagaliau patekome į prieškon- 
gresinę stovyklą. Ten buvo links
ma! Dainava yra labai smagi ir 
graži vieta stovyklauti. Ten buvo 
daug jaunimo iš įvairių vietų. Pa
tiko ir tas, kad turėjome daug lais
vės pasilinksminti, o ne tiktai klau
sytis paskaitų. Tos kelios dienos 
greitai ir smagiai prabėgo.

Grįžom į Čikagą — į Jaunimo 
Kongresą. Čia buvo dair daugiau 
jaunimo. Viniems rūpėjo paskaitos, 
o kitiems tik pasilinksminti. Man 
rūpėjo viskas! Buvo daug įdomių 
parodų, daug žmonių ir paskaitų, 
bet nebuvo užtenkamai laiko viską 
apmatyti. Čia daug kas patiko, bet 
kai kas ir nepatiko. Nepatiko pra- 
vedimas ’’Miss Lithuania” rinkimų, 
nepatiko, kad daug kas kalbėjo tik 
angliškai, daug rūkė ir gėrė...

Bet vistiek, tarp to viso, ką nors 
galėjai pastebėti gero: tai yra, kad 
mus kažkas rišo, turbūt, kad visi 

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif. 

Leonas Kančauskas, savininkas.
HO 9-8097 

4444444444444444444444444444444444444444444*44444*

BRONIUS POSIUS & CO.
HOUSE PAINTER — INSIDE & OUTSIDE 

PAPERHANGER — CARPENTER — PLASTERER
341 W.21st Street Phone 591-6939 Long Beach, Calif.

CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

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

French — German — Russian — Polish spoken

Round the World Tourist
INTERNATIONAL AND DOMESTIC TRAVEL

DIRECTOR MAXIMILIAN J. HODDER-GOROlHAUSKAS 
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

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 didelj 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.

pajutome esą lietuviškos dvasios 
p.ini ir ncfime lietuviais išlikti. No
rėčiau, kad po kelių metų vėl įvyk
tų Jaunimo Kongresas ir stovykla.

Dainų šventei pasitaikė karšta 
diena. Rinkomės i šventę, lyg ko
kiems egzaminams prieš didžiulę 
publiką. Labai gražios buvo kelios 
dainos. Turbūt, gražiausia buvo B. 
Budnuno kantata, nes tada ir ne
ramiausi iš publikos nutilo ir klau
sėsi. Nebuvo gražu, kad kai kurie 
žmones su ”7-up” bonkomis ran
kose vaikštinėjo.

Labai man patiko jaunųjų cho
ras. Jis dainavo be gaidų rankose — 
viską mokėjo atmintinai. Atrodo, 
butų gražiau buvę ir dideliam cho
rui taip dainuoti.

Dabar laukių Tautinių Šokių 
Šventės, kuri bus už dviejų metų. 
Galėsiu vėl susitikti su visais drau
gais. Norėčiau, kad ta proga būtų 
jaunimui surengtas irgi koks nors 
įdomus dalykas, jei ir ne kongresas. 
Vistiek ką nors mes pairsinešame 
gero ir daug 1 o pasimokome. ’

D. R.

Kalifornijos Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Didėjant Pietų Kalifornijos lie
tuvių kolonijai kartu didėja ir lie
tuvių gydytojų skaičius. Šiuo metu 
Kalifornijos Lietuvių Gydytojų 
Lfaugija turi jau apie 20 aktyvių 
narių. Apie dešimtį kitų lietuvių 
gydytojų yra plačiau išsibarstę ir 
draugijai dar nepriklauso.

Nors savo skaičiumi ir negausūs, 
lietuviai gydytojai veikia gerai ir 
reguliariai renkasi maždaug kas 3 
mėnesiai profesinėmis temomis pa
diskutuoti bei savo tarpe peben- 
drauti. Susirinkimai vyksta priva
čiai pas draugijos narius.

Pirmą kartą šiais metais buvome 
susirinkę pas dr. A. Hagentorną, 
kur J. Žirgulienė skaitė įdomią pa
skaitą apie dipresijas. ■ Pailiustruo
dama ligos istorijomis, ji pateikė 
įvairių suaugusių ir net vaikų dipre- 
sijų formų ir jų gydymo būdų. Po 
to sekė puikios vaišės, paruoštos 
ponios Hagentornienės.

Metinis draugijos susirinkimas 
įvyko rugpiūčio 14 d. dr. J. Nau
jokaičio namuose. Buvo išklausyti 
valdybos pranešimai. Pasidžiaugta, 
kad draugija įstojo pilnateisiu na
riu į Lietuvių Fondą.

Išrinkta nauja vadlyba: pirm. dr. 
J. Jusionis, sekr. dr. Z. Brinkis ir 
ižd. dr. K. Pautienis.

Draugijon priimti trys nauji na
riai: dr. K. Pautienis, d.r L. Tre
čiokas ir dr. G. Venskūnas.

Po oficialiosios dalies sekė meni
nė. Pirmiausia sol. S. Pautienienė 
padainavo ’’Piemenėlį” — muzika 
G. Gudauskienės, žodžiai Fausto 
Kiršos, ir ariją iš ’’Madam Butter
fly” Sykį pamatysi. Akomponavo 
muz. G. Gudauskienė. Toliau pia
ninu paskambino jaunieji Naujo
kaičiai: Linas — Moskovskio 
’’Spanish Dance” ir Povilas—Men- 
delsono ’’Dainą be žodžių”. Pa
baigai sol. Pautienienė dar padai
navo tris S. Šimkaus dainas: Liepė 
man motulė, Ko vėjai pūtė ir Pa
mylėjau vakar, akomponuojant G. 
Gudauskienei.

Tada visi buvo skaniai pavaišinti 
ponios Naujokaitienės.

Gydytojų draugija džiaugiasi, 
kad šią vasarą prie draugijos susi
organizavo ir gražus Pagelbinis 
Moterų vienetas. Pirmininke išrink
ta S. Pautienienė, o sekretore-iždi- 
ninke J. Jusionienė. Linkime joms 
geriausios sėkmės! Koresp.

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance 6- Tax Service

REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard 

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

JAV Bendruomenės Vakarų Apy
gardos suvažiavimas

Rugsėjo mėn. 12 d. 2 vai. p.p. 
šaukiamas JAV L. Bendr. Vakarų 
Apygardos metinis suvažiavimas 
Lietuvių Namuose, 4415 Santa Mo
nica Blvd., L. A.

Dienotvarkėje numatyta apylin
kių pirmininkų pranešimai, apygar
dos pirmininko pranešimas, naujos 
valdybos rinkimai, ateities veiklos 
planų numatymas. Sekančią dieną, 
rugsėjo 1 1, visi atstovai dalyvaus 
L. A. apylinkės rengiamoje Lietu
vių Dienoje. Prašoma ko daugiau
sia apylinkių atstovų dalyvauti.

Vakarų Apygardos valdybą su
daro: pirm. K. Liaudanskas, vice- 
pirm. Sigmunt Skiman (San Fran
cisco) ir Juozas Kojelis, sekr. A. 
Skirius, ižd. Ign. Madziukas.
Bendruomenės mėnuo

Rugsėjo mėnuo centro valdybos 
paskel tas Bendruomenės mėnesiu.

Rusėj ? pradžioje raginama viso
se kolonijose rengti Lietuvių Die
nas.

Taip pat rugsėjo mėnesyje ragi
nama rinkti aukas Kultūros Fon
dui, iš kurio yra leidžiami mokyk
loms vadovėliai. Ypač šiais metais 
yra užsibrėžta išleisti svarbių vado
vėlių. Tad visi yra prašomi, kiek 
kas gali, aukoti Kultūros Fondui.

Rašytojui Gliaudai 60 metų
Daugelio knygų autoriui rašyto- 

jui-laureatui Jurgiui Gliaudai š. m. 
liepos mėn. 4 d. sukako 60 metų. 
Įvertindama šio talentingo rašytojo 
ir šviesaus lietuvio ne tik literatūri
nius laimėjimus, bet ir jo buvimą 
su lietuviška visuomene, Los Ange
les lietuvių kolonija rugsėjo 25 d. 
ruošia rašytojo Gliaudos viešą pa
gerbimą.

Sudarytas plačios apimties tarp- 
organizacinis komitetas, kuris rūpi
nasi tinkamu rašytojo Gliaudos pa
gerbimu. Šiuo metu ruošiama iškil
mių programa, kuri netrukus bus 
paskelbta spaudoje. (K.).

Žemaičių - Veiviržėniškių dėmesiui
Balfas tikisi gauti iš vieno buvu

sio geros širdies veiviržėniškio ke
letą tūkstančių dolerių siuntiniams 
į Veiviržėnų miestelį ar jo apylin
kes apmokėti.

Reikia įrodyti, kad siuntinio ga
vėjai yra neturtingi, reikalingi pa
šalpos — ligoniai, invalidai, senu
kai, gausios šeimos ir pan. Jei kas 
žinotų panašių šeimų ar atskirų as
menų, malonėkite juos Balfui pra
nešti — 105 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. 11211. Jei yra jų originalūs 
laiškai, irgi būtų gera turėti. Rei
kalas nėra skubus, dar galima tuo 
reikalu ir į Veiviržėnus parašyti ir 
tik tada Balfo Centrą painformuoti.

Kun. L. Jankus,
Balfo reikalų vedėjas
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda

\ IC. Z. BUROKAS
Gyvybės ir svekatos apdrauda s'i 

“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. RAULINAIT1S
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 4-2919

Automobilių 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 
ies. & Aleksandra Vilčinskai, sav. 

166 E. Orange Grove Dr. 
Burbank, Calif.
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.

NARDl’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
SIMAS K\ BCAS.tSov.

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

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 &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 saiionai
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

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, Calif. 900 t- 

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 

1C00 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 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.

HO 9-8500

Vaikų 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
Rugsėjo 4 d. Lietuvių Namų pik

nikas Arroyo Seco parke.
Rugsėjo 10-11 d. — Bendruomenės 

apylinkės LIETUVIŲ DIENA — 
Marshall Aukšt. mok. salėje.

Rugsėjo 17 d. — Santa Monikos 
Liet, klubo balius Miramara vieš
butyje.

Rugsėjo 25 d. — Jurgio Gliaudos 
pagerbimas.

Rugsėjo 25 d. — S. M. šešt. liet, 
mokyklos gegužinė Pacific Pali
sades parke.

Spalio 5 d. — Jūros skautų balius 
Šv. Kazimiero par. salėje.

Spalio 15 d. — BALTO vakaras- 
vaidinimas. šv. Kazimiero parap. 
salėj.

Spalio 22 d. — Birutininkių balius.
Spalio 29 d. — Liet. Taut. Namų 5 

metų sukakties minėjimas ir 
banketas Tautiniuose Namuose.

Spalio 30 d. — Kristaus Karaliaus 
minėjimas šv. Kazimiero parap. 
salėj*.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau inž. Vanago, anksčiau 

gyvenusio Australijoje ir Kanado
je.

Marija Žilinskienė,
2120 So. 50th Avė.,

Cicero, III 60650

LAV skaitytojai palaiko biznierius, 

kurie skelbiasi LAV-se.

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK

M O R T U A F
921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-609 i

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ KLUBAS
BALIŲ PRIE RAMIOJO VANDENYNO 

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
Bilietai po $6 asmeniui, studentams — $5, įskaitant vakarienę ir dovanų 
laimėjimus.
Vietas iš anksto rezervuoja ir bilietus platina —

A. Markevičius — 393-0615; V . R. Plukas — 393-4683;
E. Jarašiūnas (213) 943-1410.

VESTUVES
Liepos 30 d. šv. Kazimiero baž

nyčioje įvyko Jurgio Vyt. Tarno ir 
Florence Me Alary jungtuvės.

— Kazys ir Jadvyga Karužos, 
aulia Binkienė ir broliai Romas ir 
Laimis Venckai iš Los Angeles bu
vo nuvykę į Boston, Mass, į Danu
tės Venckutės su Ronaldu Giedrai
čiu vestuves. Abu jaunieji yra 
dantistai, neseniai baigę mokslus. 
Jungtuvės įvyko šv. Petro ir Povilo 
liet, parapijos bažnyčioje Bostone, 
o šauni vestuvių puota buvo Liet. 
Piliečių klubo patalpose. Dalyvavo 
per 320 asmenų.

Karužai savo kelionėje aplankė 
New Yorke — Andrašūnus ir Kau- 
nus, Washingtone — J. Vitėnus ir 
Vaičiulaičius, Chicagoje — J. Ja- 
nušaičius ir K. Povilaitį.

O o o

Ju.'aus ir Mar.jos Kiškių 
Sidabrinė vedybų sukaktis

Liepos 16 d. Kiškių rezidencijo
je San Gabriel, Calif, mieste įvyko 
jų 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties paminėjimas.

Julius ir Marija Kiškiai yra veik
lūs katalikų organizacijose — jie 
dalyvauja Liet. Vyčių, LRK susi
vienijimo kuopos, Liet. Kat. Mo
terų kuopos, L. R. K. Federacijos 
ir kt. veikime. Julius yra lietuvių 
demokratų klubo ’’Baltija” pirmi
ninkas.

Linkime ’’jaunavedžiams” daug 
saulėtų metų! (A.)

Bernardas ir Nellie Škėmai (Ski- 
man) rugp. 27 d. atšventė savo 25' 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Iškilmes pradėjo Šv. Mišiomis ir 
jungtuvių atnaujinimu Šv. Kazimie-

> ro par. bažnyčioje. Po to iškėlė' 
» smagias vaišes savo rezidencijoje. 
MįSvečiai linksmai vaišinosi ir širdin- 
Tgai linkėjo sulaukti 50 metų sukak

tuvių.

Krikštynos
— Rimo ir Zinos Kalvaičių dvy

nukai sūnūs liepos 23 pakrikštyti 
Dariaus Tomo ir Rimo Jono var
dais. Krikšto tėvais buvo Julius 
Raulinaitis su Janina Čikotiene ir 
Feliksas Palubinskas su Julija Či- 
kotaite.

MIRTYS
— Julius Moncauskas, 45 metų 

amžiaus, nuo širdies’ smūgio mirė 
š. m. liepos 24 d. Gyveno Comp
ton, Calif., buvo vedęs švedę, au
gino 13 metų sūnų.

Amerikon atvyko nelegaliai, iš
šokęs iš laivo. Pasadenoje baigė 
inžinerijos mokslus.

A. A. Kun. Stasys Aleksiejus

MIRK KUN. ST. ALEKSIEJUS

Rugp. 1.1 d. Deming miestelyj:, 
New Mexico, nelaimėje žuvo kun. 
Stasys Aleksiejus. Palaidotas rugį. 
17 d. šv. KazimkVo kapuose Či- 
cagoje. Kun. Aleksiejus buvo g'- 
rnęs 1916 m. bal. 11 d. Pužų k. 
Skaudvilės vis. Lankė Tauragės 
gimnaziją. 1942, m. baigė Telšių 
kunigų sejuinąrlją, l JAV atvyko 
1949 ir gavo paskyrimą EI Paso 
vyskupijoje, kur labiausiai trūksta 
kunigų, nes katalikai čia neturtin
gi (daugumoje meksikiečiai).

Kun. S. Aleksiejus buvo gėris 
patriotas, didelis lietuvių spaudos 
rėmėjas. Gyvendamas tarp svetim- 
fauč'ų, ilgėjosi lietuvių, stengėsi 
bent spaudoje sekti jų veiklą.

SVEČIAI
— V. Rastoms, Providence, R. 

L, keliaudami aplink Ameriką su 
šeima, atsilankė LAV ir LD leidyk
loje ir įsigijo daug lietuviškų kny
gų bei plokštelių. Vytautas Rasto
ms yra muzikas ir groja Providence 
simfoniniame orkestre.

Rastonių duktė Rūta praėjusiam 
’’Laiškai Lietuviams” konkurse lai
mėjo jaunimo grupėje pirmąją pre
miją už rašinį ’’Jaunimo atsakomy
bė”.

— Petras Urbonas iš CleveŲndo 
su sesute Antanina Urbonaite liepos 
29 d. lankėsi LAV ir LD leidykloje. 
Juos palydėjo jų sesuo Alė Sepikie- 
nė su sūnum Richardu, kurie gy
vena Pasadena, Calif.

• — Dr. Augustinas ir Marija 
Laučiai, Mt. Olive, Illinois, ir po
nia Česlava Kondrašienė (Dielinin- 
kaitytė) atostogavo pas gimines Jo
ną ir Eleną Butkus Los Angelėse. 
Čia aplankė lietuvių institucijas ir 
įdomesnes apylinkių vietas.

— Rimas Kalibutas ir Viktoras 
Lagunavičius iš Londono, Angli
jos, lankėsi LD ir LAV leidykloje. 
Abu jaunuoliai buvo Anglijos lie
tuvių jaunimo atstovai Jaunimo 
kongrese Čikagoje. Jiems Kalifor- 
n.jos kl.matas labai patinka, dėlto 
j„odu žada čia dar pabūti.

— Rasa Kairclytė iš Buenos Ai
res, rugp. mėn., grįždama iš jauni
mo kongreso Čikagoje, atostogavo 
Los Angelėse, pas savo krikšto tėvą 
Vaclovą Sviderską, aplankė argen- 
tiniečius Dičius, Stankūnus, svečia
vosi pas Vilimus ir kt. savo ir tėvų 
pačįstamus. Iš Argentinos ji da
lyvavo kongrese kartu su kitais 30 
jaunuolių. Rasos tėvelis, turėjęs 
gerą baldų įmonę, dr. Kairelis, prieš 
kurį laiką mirė; Rasa norėtų studi
juoti Kalifornijos UCLA universi
tete, dėl to jos su mamyte ketina 
keltis į Los Angeles.

— Jadvyga Klovaitė ir jos brolis 
Romanas Klova iš Caracas, dalyva
vo Jaunimo Kongrese Chicagoje ir 
aplankė savo draugus Los Augeles 
mieste; taip pat lankėsi LAV re
dakcijoje.
Svečiai iš Australijos

Grįždami iš Jaunimo kongreso 
Chicagoje Australijos lietuvių jau
nimo atstovai Romas Cibas, Jūratė 
Reisgytė ir Nijolė Vaičjurgytė sve- 
čavosi pas Los Angeles iir San 
Francisco lietuvius. R. Cibas buvo 
grupės vadovas, jis yra baigės eko
nomijos mokslus ir turi nuosavą 
prekybą Hansa Trading Co.
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