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1967 m. Birželio mėn. Nr. 6

Birželio įvykių minėjime Šv. Kazimiero parapijos salėje birželio 11 d. 
Iš dešinės: gen. konsulas dr. J. J. Bielskis, Los Angeles burmistro egze- 
kutyvinis padėjėjas E. J. Conroy, Santa Monicos burmistras H. Spurgen 
ir Pietinės Kalifornijos Baltų Komiteto pirm. J. činga. Foto L. Kančausko"KOVOTI UŽ BALTIJOS VALSTYBIŲ LAISVįi..."

— Mano pareiga ta pati, kaip ir 
jūsų: kovoti už Lietuvos, Latvijos 
ir Ėst.jos laisvę, — birželio įvykių 
minėjime birželio U kalbėjo Santa 
Monicos burmistras Herbert Spur- 
8,n- .į

Minėjimą atidarė Pietinės Kali
fornijos Baltų komiteto pirminin
kas Jonas Činga, paryškindamas 
šio minėjimo tikslus ir priežastis. 
Įnešus visų trijų valstybių vėliavas, 
solistas Rimtautas Dabšys sugiedo
jo Amerikos himną.

Oficialiai minėjimo daliai vado
vauti buvo pakviestas Leonardas 
Valiukas, kuris pasakė įžanginį žo
di; invokaciją sukalbėjo kun. dr. P. 
Celiešius.

Puikiai paruoštą kalbą pasakė 
Lietuvos gen. konsulas dr. J. J- 
Bielskis. Jis ne tik priminė buvu-

Bernardas Brazdžionis, 
poetas, “Lietuvių Dienų” žurnalo 
redaktorius, Lietuvių Bendruome
nės I Vakarų apygardoje gavo 
daugiausia baisų ir Įeina Į L. B. V 
Tarybą.

(IV-je Taryboje iš Vakarų Apy
gardos turėjome 3 atstovus.). 

sius įvykius, k. t. okupaciją, trė
mimus ir 1941 m. lietuvių tautos 
sukilimą, bet parodė ir viltingąsias 
prošvaistes: baltų priešinimąsi oku
pantui ir baltų draugų laisvajame 
pasaulyje pastangas padėti Baltijos 
valstybėms atgauti prarastą laisvę.

Estijos konsulato atstovas Ernest 
Laur kėlė vieningo dairbo reikalą ir 
paryškino Rezoliucijų Komiteto 
nuopelnus.

Los Angeles burmistro vykdoma
sis pavaduotojas Ernest J. Conroy 
perdavė S. Yorty sveikinimus ir lin
kėjimus ir perskaitė proklamaciją, 
birželio 11-ją skelbiančią “Baltijos 
valstybių diena”. Proklamacijoje 
pabrėžiama Baltijos valstybių lais
vės reikalu Kongrese priimtos rezo
liucijos ireikšmė.

Pagrindinis kalbėtojas, kurio žo
džiai cituoti šio rašinio pradžioje, 
ne tik kvietė “darbščius, tvarkingus 
ir drąsius baltus kurtis Santa Moni
cos mieste”, bet taip pat pažadėjo 
savo talką kovoje už Baltijos vals
tybių laisvę.

— Jūs kovojate už dideles ver
tybes, — kalbėjo jis, — ir kovą 
esamose sąlygose vedate sėkmingai. 
Baltijos valstybių laisvės reikalu 
pravėdintas rezoliucijos JAV Kon
grese — tai didelis laimėjimas. 
Štai čia stovi reikšmingiausios pa
sauly vėliavos, — kalbėjo p- Spur- 
gen, rodydamas į Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos valstybines vėliavas.

Oficialios dalies pabaigoje priim
tos rezoliucijos, prašančios JAV-bių 
prezidentą vykdyti kongresinės re
zoliucijos įpareigojimus.

Meninei daliai vadovavo Litą Ži
levičiūtė. Ypatingai puikiai pasiro
dė mūsų iškilusis solistas Antanas 
Pavasaris ir jaunųjų lietuvaičių trio: 
R. Aukštkalnytė. K. Dambrauskai
tė ir Ž. Stroputė. Akomponavo 
kompozitorė O. Metrikienė.

Organizatorių ir visuomenės var
du visiems meninės dalies atlikėjams 
plriklauso nuoširdi padėka.

Be lietuvių programoje dalyvavo 
latvių ir estų solistės bei gerai pa
ruoštas latvių choras.

Iš Donelaičio “The Seasons” knygos pristatymo Los Angeles visuomenei. 
Sėdi (iš kairės) Bern. Brazdžionis, vadovavęs programai, Nadas Rastenis, 
poemos vertėjas į anglų kalbą, Lietuvos kons. dr. J. Bielskis, knygos re
daktorė ir įžangos autorė dr. E. Tumienė, Fullerton kolegijos profesorė; 
scenoje: V. Mitkutė-Gadgaudienė — skaito poemos ištraukas angliškai, 
D. Mackialienė — skaito ištraukas lietuviškai. Foto P. Gasparonis

sv. Kazimiero par. lietuvių dienos koncerte birželio 18 d. Iš kairės stovi: 
akcmp. R. Apeikytė, sol. A. Stempužienė, d i r. komp. Br. Budriūnas ir 
solistės akompaniatorius komp. D. Lapinskas. Už jų matyti choro dalis.

Foto L. Kančauskas

Minėjimas baigtas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos himnais.

Minėjimą organizavo Pietinės 
Kalifornijos Baltų Komitetas: J. 
Činga, pirm., A. Piirisild, estas ir

A. Tūbelis, latvis, vicepirm-, A. 
Kulnys, sekr. ir VI. Pažiūra, ižd., 
talkinant kitiems Pietinės Kalifor
nijos Alto valdybos nariams.

j. k.
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APGAUDINĖJAMI SPORTININKAI

Per keletą metų komunistų agentai mėgino jicaioeti nemenkos lie
tuvius menininkus, solistus, rašytojus vykti j v urnų su savo parouo- 
mis ir koncertais. Žodžiu, užmegzti "Kuiturinį oenaraaaroiavimą . 
Visi mėginimai jiems nepavyko. iaaa pradėjo siųsti Komunistų pro
pagandistus į mūsų jaunimo (ypač progresyvaus jaunimo, Kaip oan- 
tara-Šviesa) susirinkimus. Porą kartų jie uaiyvavo Cmcagoje ir kartą 
New Yorke. Ir čia jie nedaug laimėjo, vos keiecai jaunuolių smegenis 
suminkštino. Dabar tie propagandistai sugalvojo skvernus į tą jauni
mą, kuris apie politiką visai nenusimano — tai jaunuosius sportinin
kus. Įkalbino kai kuriuos Cbicagos "pažangiuosius , “extremistus, 
liberalus” imtis organizuoti krepšinio išvyką Į Lietuvą ir ten kon
kuruoti su okupuotos Lietuvos jaunimu.

Kas šią išvyką organizuoja, aiškiai parašo š. m. gegužės 26 d. 
“Drauge", sporto apžvalgoje:

“Žinomi iniciatoriai yra šie: Jonas Katinas, Lituanicos sporto klu
bo narys; Vyt. Germanas, Lituanicos sporto narys ir skautų veikėjas; 
Rimas Dirvonis, Lituanicos sporto klubo vadovas; ar. romas ne- 
meikis, Lituanus žurnalo vyr. redaktorius ir skautų veikėjas; Rai
mundas Mieželis, Santaros-Šviesos federacijos veikėjas, štai žmonės, 
kurie žada užmegzti ryšius su dabartinės Lietuvos sporto vadovyoe. 
Visą susirašinėjimą su Vilniumi veda R. Dirvonis.

Kaip į tai reaguoja Amerikos lietuviai, spauda? “Darbininkas ’, 
“Dirva”, “Draugas”, “Naujienos ' jau pasisakė priešingai, l ik drook- 
lyno prosovietinė “Vienybė” pasisakė už išvyką. Siaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto Sąjungos centro valdyba (Draugo birželio 9 d. nr.) 
paskelbė tokį pareiškimą: 1) “Š.A.L.S. S-ga su minėta išvyka nieko 
bendro neturi, 2) Centro valdyba jokių įsipareigojimų nėra pada
rius. ŠALFASS-gos nariai yra prašomi laikytis lietuvių bendruome
nės vadovaujančių organų nustatytos linijos '.

Toji linija yra priešinga tokiai išvykai.
Labai nuoširdžiai šiuo klausimu pasisakė jaunas sportininkas, “Neo 

Lithuania krepšinio komandos kapitonas Edas Modestas-Modestavi- 
čius Dirvos nr. 69:

“Organizuotos išvykos — reiškia palaikymą bendradarbiavimo, ko 
komunistai ir siekia. Oficialus išvykos dalyvavimas ir atstovavimas 
tremties sportininkų pripažįsta, kad dabartinė komunistinė Lietuva 
yra priimtina bendradarbiauti-draugauti. Reiškia, randam tvarkoj 
Lietuvą, kokia ji yra. Iš komunistų jau bus atpuolęs reikalas ir bent 
ko reikalauti, sutinkant su tuo, ką jie duoda.

Taip, kad ir mūsų ta visa lietuviška veikla, daugiau neturi fbkios 
prasmės. Mūsų veiksniai vyksta į Washingtona po įvairių pasaulinių 
įvykių pasitikslinti Lietuvos tikrojo statuso, o iš kitos pusės, vykstam 
pas komunistus, pripažindami Lietuvai dabartinį statusą. Mūsų visas 
lietuviškas veikimas šiuo metu veda prie kovos už Lietuvos laisvę,— 
o iš kitos pusės, oficialiai bendradarbiaudami su komunistine Lie
tuva, pripažįstam, kad pakankamai gana tos laisvės ir komunistinėj 
Lietuvoj — ko mums daugiau ir bereikia; — važiuokim ir draugau
kim...”

Organizatorių mesta šūkis, kad reikia palaikyti pavergtos Lietuvos 
jaunimo patriotinę dvasią yra neįtikinantis, nes ten jaunimas yra ir 
patriotiškesnis ir lietuviškesnis už organzatorius, kurie puola į komu
nistini glėbį be jokių rezervų, paskui save traukdami ir naivuolius 
arba “politika nesidominčius”.

Ir mūsų jaunimo tarpe gali pasitaikyti “beatnikti” ar “hippies” ti
po jaunuolių, kuriems ir plaukus nukirpus ir kojas apavus, neišsila
vinimo ir nesiorientavimo nenuslėpsi.

Taip pat nebūtų jokios naudos, santykių suartinamo prasme, jei 
mūsų komanda Lietuvos jaunimo komandą nugalėtų arba atvirkš
čiai — gali kilti tik pasipiktinimo ir pavydo.
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L. A. mokyki o-s diplomu įteikimas, birželio 17 d. — Iš kairės sėdi Tėvų 
komiteto nariai — sek. A. Raulinaitienė ir pirm. J. Puškorius; toliau sėdi 
mokytojai — N. Grakauskienė, įteikia diplomą A. Balsienė, priima P. 
Abelkis, ka-p. kun. A. Valiuška, ved. I. Medžiukas, mok. I. Raulinaitienė, 
(toliau sėdi netilpę nuotraukoj O Razutienė ir D. Polikaitienė).

LITUANISTINE MOKYKLA BAIGĖ MOKSLO METUS
Los Angeles Šv Kazimiero litua

nistinės šeštad. mokykla 18-sius 
mokslo metus baigė birželio 10 d. 
Visiems susirinkus į parapijos salę, 
mokyklos vedėjas I. Medžiukas 
pranešė, kad mokyklą lankė 80 mo
kinių. Vaikų daržleį (parengiamąjį 
skyrių) vedė N. Grakauskienė r 
D. Razutytė. I ir II-jo skyrių mo
kytoja A. Balsienė, II ir IV skyrius 
mokė — O. Razutienė, V ir VI — 
D- Polikaitienė. VIII ir IX skyr. 
dėstė: J. Puškorienė, I. Raulinai
tienė ir I. Medžiukas. Mokyklos 
kapelionas ir tikybą vyr. skyriuose 
dėstė kun. A. Valiuška, žemesniuo
se skyriuose — seselės Jacintą ir 
Vincenta. Chorą vedė O. Razutie
nė, akomponavo J. Puškorienė. Į 
studijų savaitė Dainavoje vyksta 
mokyt. A. Balsienė ir D. Razutytė. 
Jų kelionę parėmė LB Los Angeles 
apylinkės valdyba, skirdama $100.

Keliamiems Į aukštesnius skyrius 
mokiniams buvo išdalinti pažymėji
mai, o geriausieji mokiniai gavo 
dovanų knygomis: I sk- A. Pažemė- 
nas, II sk. J. Raulinaitytė ir P. A- 
belkis, III sk. E. Bandziulytė ir D. 
Puškoriutė, IV sk. A. Kazakevičiū
tė ir R. Mickus, V sk. Vii. Butkytė 
Ir A. Kliorytė, VI sk. Vaid- Butky
tė, IX skyriaus — J. Pažėraitė.

Aštuonių skyrių mokyklos kursą 
baigė: A. Draugelis, R. Draugelytė, 
A. Kiršonis ir R. Motiejūnaitė. 
Kiekvienas jų gavo mokyklos ba g - 
mo pažymėjimą ir dar knygą. Kny
gas paskyrė Lietuvių Dienų leidėjas 
A. Skirius ir Lietuvių Kredito Koo
peratyvo valdyba, kurios pirm, yra 
A. Kiršonis, knygoms pirkti paskv- 
rė 25 dol. Mokyklą baigusius "i- 
sveikino klasės auklėtoja J. Puškn- 
rienė, kun. A- Valiuška. tėvu komi
teto pirm. J. Puškorius. Padėkos 
žodį tarė: A. K.Všonis — VIII sky
riaus ir R. Žukas — IX skyr. mok.,

Įteikdamas mokytojams gražiai pa
ruoštus VIII ir IX skyr. mokinių 
pasirašytus adresus. Mokslo užbai
gimo aktas baigtas dailiuoju skai
tymu, deklamacijomis ir dainomis.

M.

Br. Budriūno studijos 
mokinių koncertas

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje birželio 4 dieną įvyko 
komp. Budiriūno mokinių koncer
tas, kuriame pasirodė arti 30 ber
niukų ir mergaičių, skambinusių 
pianinu įvairių muzikų kūrinius.

Savo muzikiniais sugebėjimais 
klausytojus nustebino Vita ir Rimas 
Polikaičiai- Gerai pasirodė Daiva ir 
Andrius Kiršoniai. Puikiai skambi
no Christina Šepetys, Rasa ir Algis 
Draugeliai.

Iš kitų skambinusių buvo R. Ma
tulaitis, P. Narkevičius, A. Matulai
tis, D. Sopys, J. Pažėra ilr Adria 
Ivanyk. Apie dešimt skambinusių 
buvo vaikai. Iš jų tikrą pianistės 
talentą parodė Cythia Kienzle, 
meistriškai paskambinusi Liszto 
Vengrų rapsodiją.

Šiame koncerte dalyvavo ir du 
vokalistai: V. Dūda ir H. Paškevi
čius. Dūda klausytojus užimpona
vo visiškai gerai išpildyta Jaunojo 
bajoro daina iš operos “Gražina”. 
Iš dviejų Paškevičiaus dainuotų da
lykų klausytojams patiko “Aš lauk
siu tavęs”.

Panašius koncertus Br. Budriū- 
nas surengia kasmet- Per jo studiją 
yra peirėję nemažai mūsų kolonijos 
solistų ir pianistų. Ir dabar jo stu
dijoje auga nauji talentai. Iš kasme
tinių studijos koncertų matome, kas 
naujo auga ir kokią pažangą daro 
naujieji mokiniai. Tai gražus kultū
ringas darbas, keliąs mūsų kolonijos 
muzikinę kultūrą. T.

Tos išvykos organizavimo pagrindas yra ne patriotinis, bet komu
nistinio bendradarbiavimo propagavimas. Vien faktas, kad tą išvyką 
finansuoja Lietuvos okupantai, patys rengėjai ir jų draugai, mūsų 
visuomenė turėtų suprasti, kam tai patarnaus. Kviečiamiems, vilio
jamiems ir besirengiantiems vykti jaunuoliams mes turime paaiškin
ti, kuo jie rizikuoja, ir perspėti, o jei į tai jie nereaguotų, tada žinosi
me, kam jie nori tarnauti. A. Sk.

2



IR DAR DEL LIETUVIŲ FONDO

Los Angeles lietuvių bencfuomc- 
nė yra žinoma visoje Amerikoje ne 
vien tik kaip gausi rašytojais, bet 
ir galybe gerai uždirbančių gydyto
jų, architektų, inžinierių ir kitokių 
profesionalų. Taip pat ir daugeliu 
verslininkų bei prekybininkų, kurie 
yra puikiai įsitaisę ir turtingai gy
vena. O ir visų kitų tautiečių uždar
biai čia geresni, negu kitur.

Lietuvių Fondo vadovybė todėl 
ir prašo Los Angeles lietuvių, kad 
jie gausiai jungtųsi į LF narių eiles. 
Iš mūsų yra laukiama 90 tūkstan
čių dolerių, kad LF galėtų iki 1968 
jubiliejinių metų galo užbaigti sie
kiamo milijono sutelkimą.

Los Angeles LF vajaus komitetas 
padėjo nemaža pastangų LF idėjai 
čia išgarsinti, tačiau ligšioliniai da
viniai nėra geri. Iki dabar yra su
aukota tik 6,555 doleriai.

Mažiau gausios lietuviais vieto
vės mus yra šiuo atžvilgiu žymiai 
pralenkusios. Tad sukrnsVme Ir 
mes! Stokime į Lietuvių Fondą sa
vo iniciatyva, nelaukdami, kada va
jaus vykdytojai aplankys namuose! 
Reikia visiems pasispausti, kad tin
kamai atliktume savo pareigas pa
vergtai tėvynei Lietuvai. Savo įna
šus įteikite bet kuriam LF vajaus 
komiteto nariui. Šiuo metu LA LF 
vajaus komitetą sudaro: J. Motie
jūnas, pirm., dr. J. Jusionis, vicep-, 
A. Pažiūrienė, sekr., S. Paltus, ižd., 
ir nariai — Alė Rūta-Arbienė, V. 
Apeikis, kun. dr. P. Celiešius, B. 
Čiurlionis, dr. J. Jurkūnas, J. Ka
ributas, A. Kiršonis, K. Liaudans- 
kas, K. Motušis, A. Polikaitis, J. 
Raibys, A. Skirius, L. Valiukas, O. 
Žadvydas.

Paštu siųsti čekius, išrašytus 
Lithuanian Foundation vardu, ma
no adresu: 555 N. Beachwood Dr., 
Los Angeles, Cal. 90004

Pirimenu, kad paaukota suma ga
lima nurašyti nuo savo pajamų 
valstybinių mokesčių reikalui. Tad 
tapkime LF nariais dar šiandien!

Dar daug daug Kalifornijos lie
tuvių galėtų prisidėti prie Lietuvių 
Fondo savo įnašu.

Jonas Motiejūnas, 
Los Angeles LF vajaus 

komiteto pirmininkas

LA mieste gyvenančių Lietuvių 
Fondo narių

SĄRAŠAS
$600.00 — LB Los Angeles Apy

linkė.
$500.00 — J. Kaributas, A. Luk

šienė.
$330.0 0— A. A. J. Ąžuolaitis 

(Atm. įnašas).
$300.00 — Dr. Z ir Žibutė Brin- 

kiai, dr. J. Bielskis.
$200.00 — Dr. J. ir Jadvyga Ju- 

sioniai.
$145.00 — A. A. Br. Budginas 

(Atm. įnašas).
$100.00 — V. Aleksandriūnienė, 

V. Anelauskas, E. Arbas.

J. Balsys, Marija Banionienė, Al
dona ir Bern. Birazdžioniai .

Kun. dr. P. Celiešius.
A. Dabšys ir šeima, Daumanto 

Šaulių kuopa.
J. ir Bronė Gajauskas, P. ir Ma

rija Gauronskai, B. ir Palmira Grau
žiniai, A. A. VI. Grigaitienės atm. 
įnašas, Pr. ir Marija Grušai.

V. Jasiukonis.
Kal t. Liet. Gydytojų Dir-ja, Ka

bi. Liet. Prekybos Rūmai, A. Kaza
kevičius, J. Vyt. Kančauskas, J. ir 
E. Kojenai, F. Kudirka, A. ir Lai
ma Kulniai, G. V. Kvedaras.

P. Lembertas, LFB LA Sambū
ris, Liet. Kredito Kooperatyvas, 
Lith. Alliance of America (SLA).

T. Teofilė Mickevičienė, Katari
na Masiulis, Ign. Mezdiukas, D. ir 
Ona Mekišiai, A. ir Anastazija Mil
kevičiai.

J. ir Dalia Navickai.
St. ir Ona Paltai, VI. ir Alfonsą 

Pažiūrai, J. j; Bronė Petrikai, Pleš- 
kys, A. ir Dalilė Polikaičiai .

J. ir I. Raulinaičiai, dr. Pr. ir 
Paulina Rauilnaičiai.

E. Sinkys, A. Skirius, Bronė Star- 
kienė.

L. Valiukas, J. ir Rūta-Kleva Vi- 
džiūnienė.

$40.00 — Stasė Tamulaitienė- 
Koronkevičienė.

$25.00 — J. Katilius.
$10.00 — V. Prižgintas, Šeimi

ninkė “A”.
$5.00.00 — A. Dičius, H. Ke

meklis.

— Emilija Josen- Jasinskienė iš 
Phoenix, Arizona, atsiuntė Lietuvių 
Fondui Antano Urbučio, gyv, taip 
pat Phoenix, Arizonoje, 100 dol.. 
Jis užpildytos LF nario anketos ga
le sako: “Amerikoje jau esu 60 me
tų. Neužmiršau savo gimtosios kal
bos. Šiandien prisiųsdamas 100 dol. 
noriu prisidėti prie lietuvybės išla;- 
kymo iir pasižadu, kol Dievas mane 
laikys, didinti savo įnašą.”

Gi E. Jasinskienė savo laiške ra
šo: “Prisiųsdama 100 dol. A. Urbu
čio įnašą į LF, noriu tik tiek pa
rašyti, kad šis žmogus nėra turtin
gas, bet turi jautrią širdį lietuvybės 
reikalams. Jis yra invalidas, vaikšto 
tik su lazdomis. Norėčiau, kad A. 
Urbučio pažadas būtų viešai pa
skelbtas, gal suminkštins širdis tu. 
kurie yra užkietėję lietuvybės rei
kalams. Darau viską, kad užpildy- 
čiau mums skiirtą kvotą.”

L. Fondo adresas: 6643 So- 
Maplewood Ave., Chicago, 111. 
60629.

LIETUVIŲ NAMŲ PIKNIKAS
Liet. Bendruomenės Centro, Ine. 

metinis piknikas įvyks rugp. 17 d. 
12 vai. 30 min- Arroyo Seco palrke 
prie N. Avė. 60, Los Angeles.

Bus laimės traukimai, geras mais
tas ir gaivūs gėrimai.

Kalifornijos L. B. Centro naujoji 1967 m. direktorių taryba. Sėdi iš kairės:
A. Markevičius, J. Navickas, F. Karaliūnas (Collins), A. Sajus; stovi:
B. Stančikas, A. Skirius ir .V Račius. • Foto L. Kančauiskas

Bendruomenės Namų metinis 
Susirinkimas

Balandžio 30 d. įvyko metinis 
Liet. Bendruomenės centro (Lithua
nian Community Center, Inc.) me
tinis su-mas. Jame buvo atstovauta 
žymiai daugiau negu pusė balsų.

Susirinkimui pirmininkavo Br. 
Stančikas, sekretoriavo E. St.'irbie- 
nė. Mandatų komisiją sudarė: J. 
Andrius, K. Prišmantas ir V. Mi
kuckis.

Pranešimus padarė: pirm. Br. 
Stančikas, ižd. A. Skirius ir Rev. 
Komisijos pirm. I. Medžiukas. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad L. B-nės 
centras ekonomiškai gerai išsilaiko, 
ir visos paskolos bus baigtos išmo
kėti už ketveirių metų.

K. Liaudanskui iškėlus mintį dėl 
reikalo tulrėti vienos gražios salės 

LIETUVOS PARTIZANŲ DRAMA LOS ANGELES SCENOJE

Balandžio 15 d. Los Angeles dramos mėgėjij sambūris suvaidino A. Lands
bergio dramą “Penki stulpai turgaus aikštėje. Režisavo Dalila Mackia- 
lienė. Dekoracijas darė A. žaliūnas. Tai buvo kažkas -naujo mūsų parapijos 
scenoje - po komedijų ir lengvų pjesių čia režisorė išlaikė egzaminą, 
parodydama, kad yra įmanoma įkąsti ir kietesnis psichologinės bei pro
bleminės dramos veikalas.

Iš kairės: E. Dovydaitienė, Pupius, Barauskaitė, J. Janušauskas, Vebe. 
liūnaitė, Medelis, rež. Mackialienė, dekor. žaliūnas, Gieda, V. Narbutas, 
Naudžiuvienė, V. Prišmantas, V. Dovydaitis ir V. Sakalauskas.

kolonijoje, sus-mas jį įgaliojo šią 
mintį iškelti Tautinių Namų šūs
nie, nes kiek kartų buvo tartasi, 
jie vis nuo šio plano atsisako.

Naujon korporacijos valdybon iš
rinkta: pirm. Br. Stančikas, vicep. 
A. Markevičius, ir A. Sajus, sekr. 
J. Navickas, ižd. A. Skirius, ūk- 
vedis F. Karaliūnas, parengimų — 
ved. V. Račius, Rev. kom. — J. 
Andrius, I. Medžiukas ir K. Priš
mantas.

Naujos nuosavybės ieškojimo ko
misija buvo palikta ta pati: A. 
Markevičius, B. Skirienė, B. Ga- 
jauskienė, K. Liaudanskas ir A. 
Antanaitis.

Šiame susirinkime įstojo naujais 
nariais Apolinaras ir Vida Sajai su 
savo $500 įnašu.
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Beveik pilna parapijos sale atsilankiusių j Donelaičio “Metų” 
angliškoslaidos pristatymą gegužės 28 d. Los Angeles lietuvių kolonijoje.

K. DONELAIČIO “METU”

Gegužės 28 dieną Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje lei
dykla surengė angliško “Metų” — 
“The Seasons” — leidinio prista
tymą lietuvių visuomenei. Salė pri
gužėjo beveik pilna žmonių, kurie 
entuziastingai ir su dideliu dėmesiu 
sutiko šį nepaprastą įvykį.

Iškilmingą “Metų” pristatymą 
pradėjo Antanas Skirius, “Lietuvių 
Dienų” leidyklos savininkas, pa
kviesdamas programą pravesti po
etą Bern. Brazdžionį, “Lietuvių 
Dienų” redaktorių. Jis pradžioje 
trumpai apibūdino epo žanro ver
timų reikšme literatūroms, į kurias 
tas ar kitas epas išverčiamas. Priė
jęs prie svarbos vertėjų, kurie kar
tais už vertimus patenka net į lite
ratūros istoriją (kaip vokiečių Voss, 
anglų Fitzgerald, lietuvių Ralys...), 
Brazdžionis pastebėjo, kad Done
laičio vertėjo į anglų kalbą reikš
mė yra dar ypatingesnė tuo, kad 
čia vertėjas yra lietuvis. Nežiūrint 
Nadas Rastenis liks kaip pirmas, 
išvedęs Donelaitį į anglo saksų pa
saulį.

Už garbės stalo buvo pakviesti 
“Metų” vertėjas Nadas Rastenis, 
gen. Lietuvos konsulas J. Bielskis, 
“The Seasons” leidinio redaktorė ir 
įvado autorė prof- E. Tumienė ir 
paskaitininke, apibūdinusi “Metus” 
ir jų angliškąjį vertimą, prof. Kor- 
delija Jasutytė iš Fresno.

Pradžioje atlikta netikėta ir ne
įprasta ceremonija — Nado Raste- 
nio vainikavimas Tarptautinės Poe
tų Laureatų organizacijos jam su
teiktu laurų vainiku, kuris jam pa-

“Lietuvhj Dienų” redakcijos, admi
nistracijos ir leidyklos nariai su 
svečiais, susiėję leidėjo rezidenci
joje pagerbti poeto Nado Rastenio, 
kuris su žmona Julija buvo atvykęs 
iš Baltimorės j Donelaičio poemos 
“Metų” angliškos knygos pristaty
mo lietuvių visuomenei.

VERTIMO PRISTATYMAS

skirtas už poezijos nuopelnus, at
skirai pažymint jo angliškai rašytą 
poemą “Karo prakeikimas” (už ku
rią amerikiečių taikos temos kon
kurse jis yra laimėjęs Il-trą premi
ją ir kuri pernai Vasario 16 proga 
buvo išspausdinta “Congressional 
Record”); atskiru raštu minimi ir jo 
lietuvių klasikų vertimai į anglų 
kalbą; už visa tai N. Rastenis pri
imtas į Tarpt. Poetų Laureatų or
ganizaciją ir jam suteiktas auksi
nis laurų vainikas bei medalis.) 
Dedikaciją paskaitęs, laurų vainiką 
uždėjo ir medalį N. Rasteniui pri
segė Lietuvos konsulas Bielskis. Jis 
kartu pasidžiaugė lietuvio poeto 
įvertinimu tarptautinėje plotmėje.

Prasidėjo kalbos apie angliškuo
sius “The Seasons”. Fresno kolegi
jos prancūzų literatūros profesorė 
K. Jasutytė ilgiau sustojo ties “Me
tų” veikalo turinio ir formos verte, 
trumpai palygindama originalo ir 
vertimo charakterį ir literatūrines 
stilistines priemones. Ji pagyrė ver
tėjo drąsą imtis tokio Sizifo žygio, 
o taip pat atidavė pagarbą redakto
rei ir įžangos autorei dr. Tumienei, 
kuri ėmėsi labai rizikingos atsako
mybės, ieškodama Donelaičiui vie
tos ir ją nurodydama tarptautinėje 
epo istorijoje.

Apie Donelaičio “Metų” teisę 
įeiti į pasaulinę literatūrą konden
suotai, bet svariai kalbėjo dr. E. 
Tumienė, parašiusi “The Seasons” 
leidiniui išsamų ir mokslišką'įvadą, 
supažindinantį skaitytoją su svar
biausiomis kūlrinio savybėmis, idė
jomis, išskirtinais Donelaičio, kaip 
didelio kūrėjo bruožais.

Apibūdinus veikalą, duota pra
bilti ir “pačiam” Donelaičiui: iš
traukas angliškai ir lietuviškai (pa
kaitomis) paskaitė Violeta Mitkutė- 
Gedgaudienė ir Dalila Mackialienė. 
“The climbing sun again was waken
ing the wolrld...” nė kiek nenusilei
do lietuviškajam hegzametrui, ypač 
sužavėjo klausytoją tais atitikme
nimis, kaip pvz. lietuviškos lakštin
galos giesmė, iki šiol neturėjusi 
angliškos versijos, bet dabar į bai
sa “Jurgiuk, kinkyk, paplak, nuva
žiuok...” atsakiusi atgarsiu “Jurgut, 
be good! Wake up, hitch up your 
steed and speed!”

Po literatūrinės dalies pridėta po-

BRAZDZ1ONIO POEZIJOS RINKTINEI 
LEISTI KOMITETAS,

susitelkęs Los Angeles, Californijoje, kreipiasi Į viso pasaulio lie
tuvius, komunizmo agresijos atskirtus nuo savojo Krašto, prašyda
mas pagalbos, leidžiant sukaktuvininKo poeto Brazdžionio (dO metų 
amžiaus ir 40 m. kūrybos) rinktinę.

Lietuvoje poetas Bern. Brazdžionis okupantų yra niekinamas, o 
pavergtų mūsų brolių mylimas. Tik pavergtieji negali gauti šio au
toriaus knygų ir draudžiami išreikšti jam pagarbą. Užtat lietuviai 
laisvame pasauly turime padaryti tai, kas neįmanoma pavergtiems 
broliams.

Kas yra mums Brazdžionis, jo poezija? — Tai pačios Tėvynės bal
sas, tai garbingo lietuvio šauksmas ir ilgesys laisvės, tiesos ir gyveni
mo Įprasminimo. Kol brazdžioniška kūryba skambės laisvame pa
sauly, tol mūsų krašto laisvei atgauti kovotojų bus, tol mus gaivins 
viltis.

Brazdžionio poezijos rinktinė bus prasmingiausias poeto sukakčių 
atžymėjimas ir drauge — nemažas įnašas į mūsų kūrybos lobyną.

Visi kviečiami būti Brazdžionio poezijos rinktinės mecenatais (pa
aukojus 25 dol.) ar garbės mecenatais (paaukojus 100 dol. ar dau
giau). Mecenatai gaus specialų numeruotą autoriaus pasirašytą 
egzempliorių. Knygos prenumerata — 10 dolerių.

Šios rinktinės leidimo iniciatorius ir komiteto pirmininkas Juozas 
Andrius su žmona savo šimtinę jau yra Įteikę, tapdami Brazdžionio 
poezijos rinktinės leidimo garbės mecenatais.

Komiteto sąstatas: Juozas Andrius — pirmininkas, Pranas Lember- 
tas — iždininkas (927 3rd Street, Santa Monica, Calif. 90403), kurio 
adresu prašoma siųsti čekius; vicepirmininką!: kun. dr. Petras Ce- 
liešius, Bronys Raila; iždo globėjai: Algis Raulinaitis, Antanas Skirius, 
Ignas Medžiukas; komiteto nariai: dr. Elena Tumienė, Juozas Švais- 
tas-Balčiūnas, Rūta Kulikauskienė, Juozas Tininis ir Alė Rūta.

Komitetas, kuris gali būti dar papildytas, iš anksto dėkoja laikraš
čių redaktoriams už šio pareiškimo atspausdinimą ir visuomenei — už 
nuoširdų ir skubų atsiliepimą.

Čekius prašome rašyti vardu “Brazdžionio Rinktinė”, kadangi taip 
pavadinta sąskaita banke.
Los Angeles, California, 
1967 m. birželio 12 d.
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiM

DU GABŪS MOKINIAI — MATEMATIKAI

Birutė Kazlauskaitė, baigusi Imma
culate Heart aukšt. mokyklą ir ga
vusi 4 metams studijuoti matemati
ką; pasirinko Stanford universite
tą Palos Altos, Calif.

Jenas Vytautas Butkus, baigęs Da
niel Murphy aukštesniąją mokyklą, 
r -įves 4 metams stipendiją studijuo
ti matematiką California Institute 
of Technology.

ra solistų, kurie dailiai paįvairino 
literatūriškai gausią programą. L. 
Zaikienė padainavo porą Klaipėdos 
krašto ir kt. dainų, o A. Pavasaris 
— porą individualių kompozitorių 
dainų. Abu solistai gražiai pasirodė 
ir publikos buvo šiltai priimti ir 
palydėti. Jiems akomponavo O. 
Metrikienė-

PIKNIKAS

Liepos (July) 2 d. Arroyo Seco 
parke prie 60 Avenue N, važiuojant 
Pasadena Fwy., skautų tėvų komite
tas ruošia pikniką.

Pelnas skiriamas skautų stovykla
vietės įrengimams.

Prašome dalyvauti ir paremti šį 
kilnų tikslą. Komitetas
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SOLISTE A. STEMPUŽIENĖ LOS ANGELES

Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos Lietuvių Diena įvyko birže
lio 18 d. Aukščiausias tos dienos 
momentas buvo koncertas, kurio 
programą atliko iš Cleveland© at
vykusi solistė Aldona Stempužienė, 
kompozitorius Darius Lapinskas, 
vietinis parapijos choras, diriguoja
mas Broniaus Budriūno, akompa- 
niatorė Raimonda Apeikytė ir los- 
angeliškiai solisti — Birutė ir Ri
mantas Dabšiai ir Ilrhara Mažeikai- 
aė.

Koncertas vyko Marshal High 
school auditorijoj. Jį pradėjo A- 
merikos himnu, kurį sugiedojo R. 
Dabšys. Muzikinę programą labai 
vykusiai pranešinėjo dr. Elena Tu- 
mienė. Taikliais žodžiais ji apibū
dino solistę A. Stempužienę, svar
biausią koncerto atlikėją, ir jos 
akompaniatorių Darių Lapinską. Ji 
pristatė juos auditorijai lietuviškai 
ir angliškai.

Pirmoje dalyje solistė padainavo 
4 dalykus, iš kurių auditoriją ypač 
sužavėjo romansas Amarilli ir Per- 
golesi operos La Servą Padrona 
arija Stizzozo- Antroje dalyje solis
tė padainavo 3 Račiūno ir Gruodžio 
dainas. Iš jų Aguonėlės ir Už stalo 
sėdėjau buvo tikras malonumas 
klausytis. Trečioje dalyje ji dainavo 
D. Lapinsko sukomponuotas dainas, 
kurios savo naujumu tuojau užim
ponavo auditoriją. Tai buvo kūri
niai losangeliškiams dar negirdėti., 
parašyti šių dienų moderninės mu
zikos įtakoje. Čia nebėra melodijos, 
o akompanimentas taip pat tik re
tais taškais tesusisiekia su tekstu, 
dažniausiai eidamas savu keliu ir 
savarankiškai papildydamas daina
vimą. Dariaus Lapinsko pirmas di
delis kūrinys buvo pernai statyta 
Čikagoje opera Lokys. Kompozito
rius sveikintinas už ieškojimą savi
to kelio, nutolstant nuo tradicinės 
muzikos formų. Jo sukurtas dainas 
sol. Stempužienė padainavo su ne
paprastu įsijautimu, išgyvenimu ir 
su originalia interpretacija. Jos dai
nuota La Balgneuse (žodžiai A. Ni- 
l.uno) buvo tokia žavi, kad audi
torija buvo tarsi užhipnotizuota jos

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

Phone: MA 8-1056

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887

Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai, 

tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —

atdaraikasdie.il nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.

balso. Iššaukė bisui. Apskritai, abu 
šio kompozitoriaus kūriniai solistės 
lupose skambėjo žaviai, negirdėtai 
ir kėlė klausytojams smagų jausmą. 
Toliau solistė atliko ariją iš Sevili
jos kirpėjo (Rossini). Sis tradicinis 
dalykas klausytojams taip patiko, 
kad vėl iššaukė solistę bisui- Vieną 
dainą bisui ji dainavo itališkai, ant
rą ispaniškai. Visą laiką jai akom
panavo D. Lapinskas; jis tai atl.- 
ko originaliai, labai jausdamas so
listę, jos nenustelbdamas, iškelda
mas — jo mostas drąsus, pilnas pa
sitikėjimo, jaučiąs partnerę ir iške- 
liąs kūrinio specifiką. Abu meninin
kai sudarė tikrai “susidainavusį” du
etą; tokio akompanavimo galėtų pa
vydėti kiekvienas solistas.

Po pertraukos pasirodė parapijos 
choras, diriguojamas Br. Budriūno 
ir akompanuojamas pagarsėjusios 
pianistės Raimondos Apeikytės. 
Gražiai skambėjo J. Žilevičiaus 
“Laisvės” (pagal A. Mackaus pa
taisytą tekstą). Toliau buvo dainuo
jama liaudies motyvu S. Šimkaus 
Oželis. Nepaprastu lyriškumu pa
sižymėjo Palydėk takeliu (A- Račiū
no ir B. Budriūno). Solistas šioje 
dainelėje buvo R. Dabšys; jis gražiu 
savo baritonu pridavė melodijai iš
kilmingumo atspalvį- Po to choras 
ir solistė Stempužienė padainavo 
garsiąją Habanerą iš operos Car
men. Tiek solistė, tiek ir pats cho
ras žavėte žavėjo auditoriją. Ypač 
solistės interpretacija buvo puiki. 
Šimkaus atsisveikinimas su Tėvyne 
ši sykį pavyko gana gerai, nes jo 
solo partijas atliko pajėgūs balsai 
— ■ abu Dabšiai ir Mažeikaitė — ir 
stiprus choras. Koncerto užbaigai 
suskambo Br. Budriūno Mano pro
tėvių žemė (Brazdžionio žodžiai). 
Nors ši iškilminga himninio pobū
džio daina visuomet pablikai patin
ka, bet su Stempužienės solo balsu 
ji skamba kažkaip naujai ir smin
gančiai į sielos gelmes, išsiilgusias 
grožio. Dirigentas Budriūnas pui
kiai apvaldė chorą, o akompaniato- 
rė Apeikytė tiksliai pritarė dainavi
mui. (J. T.).

SKAITYKITE 
ir kitiems patarkite skaityti

’’’ ii tuviai Amerikos Vakaruose”

MARYHAMROCK
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARV
921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

Kalifornijos Lietuvių Almanachas

Šią vasarą bus atspausdintas Ka
lifornijos Lietuvių Almanachas su 
vėliausiais adresų, telefonų, valdy
bų ir kt. pakeitimais. Visų lietuvių 
prašome talkos.

1. Pavieniai asmenys, kurie laike 
dviejų metų pakeitete adrsą, ar te
lefoną, malonėkite mums pr.s.ųM. 
naujausią adresą su Zip Code skai
čiumi.

Jei yra atvykę jūsų draugų ar gi
mimų Kalifornijoje gyventi, malo
nėkite taip pat pranešti mums jų 
p.Iną adresą ir telefoną-

2. Lietuvių organizacijų naujos 
valdybos malonėkite prisiųsti valdy
bų sąstatą su pirmininko ir sekreto
riaus adresais. Taip pat prisiųskite 
ir $3 čekį už 6 eilučių vietą alma
nache.

3. Profesionalai ir prekybininkai, 
malonėkite prisiųsti savo informa
ciją “Classified business listings” 
skyriui. (5-6 eilutės kainuoja $3.00) 
Jei norėtumėte įdėti didesnį skel
bimą, (spray adds), prisiųskite teks
tą; jų kainos tokios: vienas pusla
pis — $15.00; % puslapio — $8.00; 
A puslapio — $5.00; už klišių pa
darymą, jei jų reiktėtų, atskirai $5.

Visą medžiagą naujam almana
chui turime gauti iki liepos 20 d.

Siųsti šiuo adresu: Kalifornijos 
Liet. Almanachas, 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, Ca. 90029.

MŪSŲ JAUNIMO

Jaunimo šventė, tas kultūrinio 
darbo metų vainikas, jau praeity. 
Šiais metais ji kitokia, kitur, bet 
tikslas tas pats-

Malonu pasidžiaugti, kad joje 
dalyvavo daug jaunimo ir vaikų ne 
tik iš Los Angeles, bet ir iš Santa 
Monikos (viso apie 140). Visi jie 
nusipelno pagyrimo, nes juk tai 
mūsų ateitis ir pasididžiavimas.

Tas pats malonumas apėmė ren
gėjus, kai sulaukėme daug svečių, 
šventę stipriai remiančių. Kaip be 
jaunimo, taip ir be visuomenės dė
mesio ir paramos jokios šventės 
surengti nebūtų įmanoma.

Žinoma, dar sklandžiau viskas 
eitų, jei visi vienodai reikalus su
prastų, vienodai remtu ir darbų 
naštą vienodai neštų. Yra žmonių, 
galvojančių, kad be vieno kito ap
sieis, bet ar jie pagalvoja, jog dėl 
to daroma skriauda ne kam kitam, 
o jo paties vaikui. Yra ir tokių, ku
rie sako: “Visi mokosi dainų, šokių, 
o kam man reikia, juk aš nedaly
vausiu?” Tokie praranda ūpą, ne
turėdami prieš akis tikslo.

Mokiniai, kurie šventę aprašė, 
visi paireiškė, kad šventė jiems labai 
patiko. Vieniems patikęs vaidini
mas, kitiems choras, tautiniai šo
kiai, dar kitiems — “Baltijos vėje
lis”, vaišės ir t. t. Tarp kitų pasisa
kymų Al. Tuminas parašė: “Geriau
sias dalykas ten buvo tas, kad Vytė

Dėl smulkesnių informacijų te- 
lefonuokite: NO 4-2919 arba 
NO 4-2910.

Kalifornijos Lietuvių Prekybos 
Rūmų susirinkimas

Birželio 25 d. Lietuvių Namuose 
įvyko Prekybos Rūmų susirinki
mas. Pirmininkui P. V. Raulinai- 
čiui išvykus atostogų, susirinkimą 
pravedė vicepirm- Albinas Marke
vičius.

Įdomią paskaitą skaitė Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. J. Bielskis apie 
konsulatus ir jų pareigas; paskaito
je jis supažindino klausytojus su 
konsulatų kilimu, jų rūšimis, jų pa
reigomis. Konsulatų pagrindinis 
tikslas buvo ir yra prekybinis, o ne 
politinis, kaip žmonės įpratę galvo
ti. Prelegentas atsakinėjo į klausy
tojų paklausimus.

Paskaita buvo įdomi ir informuo
janti, todėl mėginsime ją gauti ir 
atspausti L. A. Vakaruose, kad ir 
daugiau pasiskaitytų.

Parduodami apartmentiniai namai
Dėl išvykimo Europon parduo

dami 5 metų naujumo — 6 butų 
apartmentai Silverlake apylinkėje. 
Kaina 55.000.00; pajamos po $549 
per mėnesį.

Kreiptis į T. Mickevičienę, 626 
N. Lafayette Park, Calif. Telefonas 
382-3427.

ŠVENTEI PRAĖJUS

Nemunėlis ten pats buvo”. Panašių 
minčių buvo ir daugiau.

Aš dėkoju šventėj dalyvavusiam 
jaunimui, svečiams ir tėveliams — 
talkininkams. Dėkui p. S- Puikūnie- 
nei, nuolatinei mūsų parengimų rė
mėjai, už gardžius kepsnius, p. Žy
mantienei — už “Napoleoną”, p. 
Ąžuolalt.enei už tortą, p. Orlovie
nei už vadovavimą ir didelį darbą 
ir kitoms mieloms mamytės už nuo
latinį mūsų rėmimą.

Pagaliau — gili padėka bendra
darbiams: Alė Rūta-Arbienei, O. 
Barauskienei, G. Gudauskienei, A. 
Balsienei, N. Grakauskienei, J. Ka
ributui, A. Kazakevičiui, I. Me
džiukui, A. Narbutui, E. Radveniui, 
J- Puškorienei ir Tėvų komitetui, 
vadovaujamam E. Stočkaus, už vi
sokeriopą talką.

O ne vienkartinė mūsų padėka 
priklauso gerb. prel. kun. J. Ku- 
čingiui už mūsų darbo rėmimą ir 
patalpas Šv. Kazimiero parapijos 
repeticijoms.

Ačiū visiems!
Nors nuskambėjo “Atostogų dai

na”, bet Jaunimo Ansamblis neima 
pilnų atostogų — liepos mėn. 20 d. 
6 vai. vak. pakviestas dalyvauti Ki- 
wanis parade Hawthorne. Vėliau 
— kitur.

Linkiu visiems linksmų, kad ir 
nepilnų, atostogų!

J ūsų O. Razutienė
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plunksnos iš po MANO PLUNKSNOS...

Pakrikštytas naujas klubas SMALA
Santa Monikos kurortas jau turi 

kelis šimtus lietuviškų semiu, kurni 
nariai susispietę į šios vietoves var
do Lietuvių Klubą su Motet ų Vie
netu, kartais veikiančiu atsk.rai.

Bet, va, š. m. gegužės 30 d. vie
tos rašytojai, švęsdami novelių lau
reato Andriaus Mirono gimtad.enį 
jo erdvioje ir puošnioje rezidencųo- 
je (2712 Third Street), nutarė Įsteig
ti naują klubą: Santa Monikos Au
torių Lietuviškoji Atvanga (sutrum
pintai — SMALA).

Pasakyta — padaryta ir poetų, 
romanistų, novelistų kurmių paskai
tyta. Skaitė patys autoriai: Alė Rū
ta, Dir. Elena Tumienė, (viešnia iš 
L. A-), UCLA U-to lėkt. Juozas 
Tininis (L. A.), Juozas Švaistas, 
Pranas Lembertas, Andrius Miro
nas ir Alfonsas Giedraitis.

Pasisakymai klubo reikalu ir 
visa meninės dalies eiga užrekor- 
duota magnetofoninėje juostelėje, 
kuri vėliau bus perduota Lietuvių 
Archyvui.

Minėto sambūrio (klubo) bran
duolį sudaro: Andrius Milronas, 
Pranas Lembertas ir Alfonsas Gied
raitis. Pastarieji jau ruošia skelbi
mo tekstą ir taisykles geriausio fel
jetono konkursui, kurio pre
mijų išlaidoms padengti bei toli
mesnei veiklai garantuoti tuojau 
bus įsteigta mecenatų filija.

Vos spėta pakrikštyti naujagimė 
SMALA, o jau pradėjo žaibiškai 
spragėti. Kažkas išsitarė, kad tai 
būsią L. A. Dailiesiems Menams 
siaubas. Bet... ant ko ji tikrumoje 
piradės varvėti — parodys netolima 
ateitis.

Tuo tarpu meninėj daly auto
riaus skaitytas momentui pritaiky
tas eilėraštis išreiškia šio sambūrio 
gana kilnius tikslus.

Štai jo tekstas:

ATVANGA
Toks įvykis retas
Prie Okeano bangų —
Novelių laureatas
Tarpe savo draugų!-.

Anno Domini nešė: 
Auksą, mirą, ikonas 
Ir — nė lašo vandens... 
O čia — Andrius Mironas 
Savo vardą skardens!

Audrai kylant aplinkui —
Tarp žaibų itr tylos —
Jo laivan susirinkom
Naujų žodžių žvejot.

Jais pasotinsim minią
Išblaškytos tautos,
Kai veidai nusiminę 
Laisvės vardą kartos.

Suka paukštis lizdelį
Jautrios palmės globoj —
Ar kūrėjai negali
Atsikvėpt ATVANGOJ?..

Taip pasakė Mironas, 
Keldams taurę vilties!

Mūsų raštų pašvaistės, —
Kaip mira ir ikonos, —
Sklis kodylu širdies:

Alės Rūtos, Lemberto,
Mirono, Tininio, 
Balčiūno - Švaisto 
Ir mano paties.

Amen.

Alfonsas Giedraitis

LAIŠKAS SCRIBAI
Nepažįstamasis Scriba,
Jūs kartais turite daugiau drąsos 

lietuviams Amerikos Vakaruose 
pasakyti tikrąją tiesą apie žmones 
ir įvykius negu kiti mūsų spaudos 
žmonės. Įvertindamas šiuos suge
bėjimus, prašau paaiškinimų į kai 
kurias man nesuprantamas situaci
jas, aprašytas mūsų spaudoj:

L
Štai š. m. pradžioj mūsų gerb. 

parapijos klebonas lankėsi Wašing- 
tone, po to jo biuletenyje buvo pa
rašyta, kad pastarasis, lydimas AL
TO pirmininko A. Rudžio hr kitų 
delegacijos narių vizitavo eilę sena
torių ir buvo priimtas vicepreziden
to- O “Draugas” vasario 23 d. lai
doj pamini, kad ALTO pirmininkas 
ir svečiai - lietuviai aplankė atsto
vų rūmų pirmininką ir kitus aukš
tus pareigūnus.

Man neaišku, kas ką šioje dele
gacijoje lydėjo?

II.
Mūsų kolonijoje prisilaiko tokia 

pabaisa, kuri mėgsta pešioti laure
atų lapus. Štai tas niekadėjas vieną 
tokią auką pavertė į stirną ilr ėmė 
vaikyti po Santa Monikos kalnus.

Gerbiamasis, ar tas stirnų me
džiotojas turi stirnoms gaudyti lei
dimą, kas ji jam išdavė ir ar aš 
būčiau baudžiamas, jei jį paver
tęs į aštriadantį vilką nušaučiau?

Ir pagaliau
III klausimas —
Man kyla neaiškumas dėl vietos 

inžinierių veiklos; jie paskutiniu 
laiku pradėjo “veikti” su avinais, 
juos sudorodami ir ieško artimo 
kontakto su vietos daktarais. No
rėčiau žinoti, alr mes braižytojai, 
kaip iš profesijos artimesni negu 
daktarai, galėtume įeiti į tą aukš
tąjį luomą?..

Laukiu nuoširdžių ir objektyvių 
atsakymų. Jūsų Griba

Nuoširdus ir objektyvus atsakymas

I. Kadangi “Draugas” yra A. Ru
džio draugas, tai jis matė tik Rudį, 
o gerbiamo monsinjoro nė nepaste
bėjo; gi Jūsų minėtas biuletenis yra 
klebono draugas, dėl to jis, žvelg
damas iš kito objektyvo galo, pa
stebėjo, ko “Draugas” nepastebėjo.

II. Kadangi mūsų kolonijoje dar 
nėra įsikūrusios medžiotojų-meške-

MENO PARODOS

Parapijos Lietuvių Dienos proga 
Los Angeles Šv. Kazimiero parapi
joje buvo suruoštos trys parodos: 
dailininkės L Petraitienės, dail. P. 
Luko ir keramikos — K. Mikėno. 
Daugiausia kūrinių buvo išstačius! 
Irena Petraitienė: net 36, pieštus 
aliejiniais dažais. Iš jų ypač gražus 
ir geri buvo šie paveikslai: Lietu
vaitė, Ruduo kaštanų alėjoje, Vasa
ros atspindžiai, Gyvenimo saulėlei
dis, Baltijos kopos, Carmel pajūris, 
Ensenada pajūlris, Mohave ežeras, 
monsinjoro Kučingio ir Giedrės 
Petraitienės portretai. Dailininkė 
yra realistė, kadaise baigusi tapybos 
mokslus Romoje, Italijoje. Daug 
jos kūrinių yra įsigiję privatūs as
menys Lietuvoje, Prancūzijoje, A- 
merikoje ir kiutr. Ypač garsus bu
vo jos kūrinys Pavergtoji Vilnija, 
kabojęs Kairo Muziejuje, Lietuvo
je. Parodos metu buvo parduoti 
losangeliečiams keli jos tapybos kū
riniai-

Antra paroda tuo pat metu — 
tai dailininko Petro Luko. Apie jį 
pasakytina, kad yra portretų mes- 
tras. Jo pieštas mons. Kučingio 
portretas tikrai yra labai vykęs. 
Taip pat neblogesnis portretas ir 
šios parapijos steigėjo plrel. Macie- 
jausko. Be šių dviejų tapybinio me
no parodų, vienoj parapijos mokyk
los klasėj buvo išstatyta K. Mikėno 
įvairių keramikos darbų kolekcija, 
rodanti, kad urnų, puodų, vazų ir 
panašių objektų kūrėjas turi neabe
jotinai originalų stilių. Su laiku jis 
gali šioje srityje pasiekti vertingų 
laimėjimų. (J. T.) 

riotojų dlraugijos, tai nežinome, kas 
Tamstai galėtų išduoti leidimą tam 
vilkui nušauti. Kreipkitės tuo tar
pu į kurį artimesnį tos kilnios drau
gijos skyrių. Reikia su apgailestavi
mu pripažinti, kad mūsų kolonijos 
organizacijų veikla dar nėra pilna 
ir todėl daug svarbių bendruo
menės gyvenimo sričių yra apleis
tos ir nekultivuojamos: trūksta, pa
vyzdžiui, mums tokių kilniatikslių 
organizacijų, turinčių gairbingas is
torijas, kaip minėtas medžiotojų- 
meškeriotojų susivienijimas, 66 ir 
jo mylėtojų klubas, kaminkrėčių 
sambūris, gandonešių bei gando- 
gaudžių vienybė, buv. geležinkelie
čių, paštininkų , miškų apželdinimo 
ir draugijos ir klubai. Gražios ini
ciatyvos šioje srity parodė neseniai 
įsikūrusi Filatelistų draugija, bet 
dėl jos tikslų specifiškumo ji negali 
visų spragų užkišti.

III. Logiškai galvojant, turėtų 
būti mezgami kontaktai ne su dak
tarais. bet su veterinoriais. nes kain 
žinom, ne visi avinai turi reikalu 
su daktarais. Scriba

SCRIBOS PRIEŠŲ MOTTO:

Kas nedirba, mielas vaike, 
To ir pulti mums nereikia...

IIIIIIIIIIUIIllllilUlliMllllllllllllllllllllllilIUI^

LIETUVIŲ DIENŲ ŽURNALO

PIKNIKAS

Šiais metais “Liet. Dienų” žurna
lo piknikas jvyks mėnesiu vėliau — 
rugsėjo 17 d. McCambridge parke, 
Burbanke.

LD metiniame piknike įvyks ir 
laimėjimų traukimas žurnalo rėmė
jams. Bus skilriama eilė vertingų 
dovanų.

Prašome visus rugsėjo 17 d. re
zervuoti Ld piknikui.
■iiiiiiiiiiiiiM .......

BROLIS BROLĮ TEISIA
Stasys su Ona Deveikis, prieš 

keletą metų atvykę is Buenos Aires, 
Aigeutmos, ir is kandidatų 19o0 m- 
patekęs į Bendruomenės apylinkės 
iždininkus, vėliau įvairiais būdais 
visą vaidybą (pirm. J. Motiejūnas, 
sekr. D. Karaliūtė, kult. reik, narys 
A. Skirms, O. Razutienė, V. Mit
kutė ir J. Ąžuolaitis) šmeižė, vagi- 
no ir reikalavo "grąžinti” apie 
S1000 (su 10%), kuriuos jam iždi
ninkas ūkęs skolingas. Dalyką išty
rus, ne viena revizijos komisija to 
jam nepripažino.

Bet jie nenurimo. Ona Deveikie
nė yra kalbėjusi, kad visa vaidyba 
buvo "vagių ir sukčių šaika”. Ji, 
matyt, nežinojo, kad Amerikoje 
tik tada gali kitus sukčiais ifr vagi
mis vadinti, kai turi teismo nutari
mą, kad tas ar kitas asmuo yra 
apsukęs ar pavogęs. Kitais atvejais 
tokie tvirtinimai yra šmeižtas, įsta
tymais baudžiamas.

Nepasisekus iš Bendruomenės iš
plėšti tūkstantinės, Stasys su Ona 
sugalvojo pasipelnyti iš brolio Vy
tauto ir jo žmonos Stasės, kurie ne
seniai atvyko iš Sibiro (per Lenki
ją), reikalaudamas $1800 už maistą, 

.nuomą ir kelionės išlaidas; reikalau
damas net ir tų pinigų, kuriuos bro
lis atidavė (mokėdamas nuomą, bet 
negaudamas pakvitavimų)-

Pašaliniams klausantis tų istori
jų, darosi koktu, ypač kai atsimeni, 
kad jie patys, atvykę iš Argentinos, 
kurį laiką gyveno, juodu abu ir jų 
šuniukas gavo maistą pas svetimus 
be jokio atlyginimo. Svetimi žmonės 
taip pat be jokio atlyginimo juos 
vežiojo, abiem surado darbą. T.e.sa. 
“morališkai” jiedu šiek t.ek šme.ž- 
tais r..".: “atsilygino".

Tą patį jie dabar daro broliui su 
broliene. Tai baisi žmogelių liga. 
Bet kas juos pagydys?

Pašalinis
Red. prierašas. Nesame linkę dė

ti laikraštin “asmeniškų sąskaitų" 
suvedinėjimų. Bet šis atvejis yra 
pasidaręs jau viešu, bendruomeni
niu dalyku. “Byla” pirieš bendruo
menės valdybą kelta susirinkimuo
se. Užvesta byla prieš brolį taip pat 
išėjusi iš privatumo ribų, taigi lai
kome, jog toks faktų iškėlimas gali 
jei ne Deveikius, tai kitus panašių 
palinkimų žmones sulaikyti nuo pa
našių kėslų ateityje.
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent 

3002 Santa Monica Blvl. 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-86S0

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029 

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Cali. 

Tel. 394-0772
/lėtinių 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. Tu 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa

Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spieina.tis

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

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

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd., 

Long Beach, California 
Tel.: 423-9970

LEE’S BAR
Pete & Zelma Stan.skis, 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.

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy. 

La Mirada, Calif. 
A. Paulauskas, sav. 

Tel. 868-9098

PORT OF CALL
Sav. Rimas, Gwenn ir Vladas Gilys 

Alus — Vynas — šampanas 
žaidimai.

1712 So. Catalina St. 
Redondo Beach, Calif. 

Phone 375-9025

“SWING’N DOOR” ALINĖ 
Sav. Ant. Kašelionis 
13708 Inglewood Ave. 

Hawthorne, Calif.
Tel. 679-8322

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav.

905 Pico Blvd., Santa Monica, Cal. 
1-houe 394-9952

Baldai
MAYTAG WASHERS 

Authorized Kepxeze..tative. 
AleKsas Dieninis 

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

IRtND UPHOLSTERY 
Sav. Vincas Počas 

4348 E. Florence Ave., Bell, Caiif. 
x nene DU 9-4482; Res. 434-3736

Buhalteriai, Revizoriai,
VLADAS NAVICKAS 

Certified Public Accountant 
3215 Clement St., San Francisco, 

California 94121 
Telefonas 387-4151

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 

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

Dantistai
BIRJTA BARVIKS, D. D. S.

.Member L. A. County Dental S’ty 
o410 Wilshire Blvd., 
los Angeles, Calif.

Tel. WE 9-1448

BLAKI’S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes)

2911 Wilshire Blvd., Santa Monica 
California

phone 394-011.4 by appointment

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

Veterinarijos klinikos
17080 Ventura Blvd., Encino, Calif. 

Dr. L. R. Garskis, sav.
Tel. State 4-7066

Senelių namai
Ann Bobber’s Guest Home

16801 Addison St., Encino, Ca. 91316 
Tel. 789-4808

Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 
HELEN MOCKUS - MOTUŠIS 

5265 Fountain Avenue 
Hollywood, California 

Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

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

Du 8-6011 . DU 9-4161

FRANCHELL’S BEAUTY SALON 
Valda Šerėnas, sav.

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

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing 
2543 Eucalyptus Ave. Long Beach, 

Calif. Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor
3305 Wood Terrace

Los Angeles, Calif. 90026 
Tel. 662-8822

Darome priestatus, virtuves.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Ccntractcr

Alfonsas Budriūnas, sav.
P.O.Box 627, Santa Monica. Calif.

Phone — 393-6988

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

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

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

BARBARA MOTEL
Al and Janina Rimavičius Own.

„A Home Away from Home” 
TV, Radio, Air Cond., Kitshenettes 
2148 West Buckeye Road, Route 80 

PHOENIX 9, Arizona

BON AIR MOTEL 
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas 

1727 N. Western Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

Phone HO 4-4154

NORWALK MOTEL 
Sav. Petras ir Rūta Sakas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650 

Phone 864-9227
motel“ rota-sTdate““shop‘ 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-0-3 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA 

Realtor 
1543 — 3rd Street 
Santa Monica, Calif.

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS 
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

Skalbyklos
ART CLEANERS 
Sav. Albert Klimas

6408 Yucca St.
Hollywood, Calif. 90028

Phone HO 9-3028

SAV-ON CLEANNERS 
Sav. Alf. Jakubėnas 
4343 Crenshaw Blvd.
(next to Peb Boys)

Los Angeles, Calif. 90008

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
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

A. F. SKIRIUS 
4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, California, 90029 
Telefonas: NO 4-2919

Return Requested

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

LIEPOS MEN. —
2 d., sekm., Skautų tėvų piknikas 

Arroyo Seco parke.
16 d. — Tautinių Namų piknikas 

Arroyo Seco parke.
23 d. — Amerikos Liet. Piliečių 

■klubo piknikas Arroyo Seco p.
30 d. — šaulių kuopos piknikas 

Arroyo Seco parke.
RUGPJŪČIO MĖN. —
6 d. — SLA 75 kp. piknikas Arroyo 

Seco parke.
13 d. — Lietuvių Namij piknikas 

Arroyo Seco parke.
20 d. — Tautinių namų piknikas.
27 d. — Am. Liet. Piliečių klubo 

piknikas Arroyo Seco parke.
RUGSĖJO MĖN. —
10 d. — JAV L. Bendruomenės Los 
Angeles Apylinkės LIETUVIŲ DIE

NA, Culver City Veteranų salėj, 
Crensahw-Venice Blvd.

17 d. — “Lietuvių Dienų” žurnalo 
metinis piknikas McCambridge 
parke, Burbanke.

Parengimų registravimo reikalu
Kad keli lietuvių parengimai ne

sutaptų tų pačių dienų ir net va
landų, per eilę metų visus parengi
mus registravo Alto valdyba; da
bar registruoja Bendruomenės Apy
linkės valdybos narys (pernai — A. 
Latvėnas, šiemet dar nėra paskirto 
asmens).

Su šių metų piknikais jau įvyko 
tam tikrų nesusipratimų. Vienas 
asmuo iš anksto užrašė vienai or
ganizacijai (ir vienam klubui) po 
du sekmadienius, o vienai net tris! 
Gi “Lietuvių Dienų” žurnalo tradi
ciniam metiniam piknikui, kurs vi- 
sada būdavo rengiamas rugpj. vidu
ry, laiko ir nebeliko. (Jis teko nu
kelti į rugs. 17 d.). Siūlytume orga
nizacijoms iš karto registruoti tik 
po vienų piknikų, o kas nori daryti 
du piknikus, tedaro tada, kai yra 
neužimtas sekmadienis. Taip pat 
registruoti reiktų tik tada, kai gau
tas iš parko administracijos leidi, 
mas ir kai valdyba tikrai nutaria 
piknikų rengti. Tuomet neatsitiktų 
tokių dalykų, kaip su birželio 25 d. 
išreklamuotu pikniku, kuriam kaž
kas tik užėmė laikų ir vietų, o pik
niko nebuvo — žmonės atėjo ir iš
siskirstė.
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Liet. Filatelistų susirinkimas
— Liepos 8 d. 6 vai. vak. įvyksta 

trečias Kalif. Lietuvių Filatelistų 
Dr-jos susirinkimas 3675 Monon 
St., L. A.

Po sus-mo vyks pašto ženklų pir
kimas, pasikeitimas ir pardavimas. 
Kas domisi Lietuvos ir kitų kraštų 
pašto ženklų rinkimu, kviečiami at
vykti į minėtą susirinkimą.

Valdyba

TRUMPAI
—Lydija Zelenytė, Vytauto Ze- 

lenio sesutė, neseniai atvyko iš Lie
tuvos ir apsigyveno pas brolį Rese- 
doj, Calif.

—Jonas ir Irena Janušauskai ge
gužės 20 d- atšventė 25 metų ve
dybų sukaktį.

— Irena Keselytė, aktyvi skautų 
veikėja Los Angeles mieste, išvyko 
į Daniją pas sužadėtinio tėvus, kur 
įvyko jos vestuvės su Max H. Fran
ke.

— Regina Stankutė-Pavasarienė 
neseniai išlaikė atitinkamus egzami
nus ir gavo “Registered Nurse” var
dą. Prieš keletą metų ji atvyko kar
tu su savo vyru solistu Antanu Pa
vasariu iš Venecuelos ir įsikūrė Los 
Angeles mieste. Jau nuo pat atvyki
mo iš Caracas miesto ji jau dirbo 
vienoje Los Angeles ligoninėje kaip 
“nurse” prie operacijų ir buvo gy
dytojų bei chirurgų labai vertina
ma. Dabar, įgijusi “Registered 
Nurse” vardą, galės dar geriau 
reikštis šioje profesijoje-

LIETUVIŲ KALBOS KURSAS 
UCLA UNIVERSITETE

Rudenio semestre vėl bus dėsto
mas lietuvių kalbos kursas UCLA 
universitete. Lietuviai studentai, no
rintieji pagerinti savo gimtosios 
kalbos mokėjimą, kviečiami pasi
naudoti šia universiteto teikiama 
privilegija. Užskaitomi keturi vie
netai (junitai) kreditų.

TIKNIŲ SUKAKTIS
— Birželio 4 d. savo gražioje re

zidencijoje Stasys ir Zuzana Tikniai 
atšventė savo 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Susirinko apie 
100 svečių iš Los Angeles, Yucai- 
pos, Sun City ir kitur.

Aleksandras Dabšys svečių vardu 
pasveikino sukaktuvininkus ir įtei
kė sidabrinių indų setą. Zuzana Tik- 
nienė tarė padėkos žodį. “Lietuviš
ka kapela” linksmino svečius. Tik- 
niai gyvena Yucaipoje, Cal. Nors 
tolokai nuo centro, bet jie yra ak
tyvūs L. Vyčių kuopoje, ALKS-mo 
kuopoje, Moterų s-je ir remia lietu
višką spaudą-

NAUJAKURIAI
— Jonas Dalbokas, Chicago, III., 

atvyko pas gimines P. Černiauskus 
W. Los Angeles ir pasilieka pasto
viai apsigyventi.

— Stasė Verbickaitė neseniai at
vyko iš Anglijos ir apsigyveno Hid

den Hills, San Fernando Valley. 
Calif.

ATOSTOGOS
— Peter ir Rose Laura (Lauri

naitis) iš Honolulu, Hawaii, atosto
gas praleido, lankydami gimines ir 
draugus JAV-se. Los Angeles buvo 
sustoję pas sesrį Ann Laurinaitytę, 
kuri jiems išleistuvių proga gegužes 
7 d. paruošė vaišes ir sukvietė Liet. 
Vyčių narius ilc svečius draugus-

— Inž. J. Mikaila su žmona ir 
dukrele iš Detroito automobiliu at
vyko į Kaliforniją atostogų ir apsi
stojo pas J. ir V. Andrašūnus. Jie 
čia lanko daug pažįstamų, atsikėlu
sių iš Detroito, ir taip pat žymesnes 
pietų Kalifornijos vietas.

— Nijolė Jankutė - Užubalienė 
su vyru inžinierium ir dukrele iš 
Chicagos, rašytoja, atvyko atosto
gų praleisti Kalifornijoje ir aplankė 
diraugus, pažįstamus, buvo užsukę į 
ALV ir LD žurnalo leidyklą ir t. t.

— Kun. A. Kardauskas iš New 
Yorko, kun. J. Kradauskas, MIS iš 
Chicagos, Marytė Kardauskaitė iš 
Chicagos, Dėdinienė iš New Yorko, 
birželio mėn. atostogavo Amerikos 
Vakaruose. Los Angelėse buvo Ka
zio ir Jadvygos Karužų namuose.

— Birželio pabaigoje Marija O- 
berfield su sūnum Dovydu išvyko 
į Europą praleisti vasaros atosto
gų; ji taip pat žada užsukti į Lie
tuvą aplankyti savo tėvelių ir paro
dyti sūnui savo tėvų žemę.

— Stasys Paplauskas balandžio 
18 d- buvo pašauktas kariuomenėn; 
baigęs apmokymą, išvyksta studi
juoti 2 metus ėlketronikos.

JONINĖS
Šiais metais jonines šauliai šven

tė organizuotai. Be didesnių ar ma
žesnių joninių susibūrimų, vienas 
iš įdomesnių buvo Dr. Jono Jurgi
tos ūkyje dykumose prie Palmdale. 
Čia pat buvo “aplaistyti” daktarų 
diplomai, kuriuos parsivežė medi
cinos mokslu baigę Vokiet joje jų 
duktė ir žentas. Sėkmės jauniesiems 
daktarams medicinos srityje!

Dr. J. Jurgilas su ponia yra mūsų 
spaudos ir kultūros rėmėjai, turi 
daug gerbėjų ir bičiulių, dėl to jo
ninės pas juos namie, kur jie gy
vena ir turi savo ofisą, svečių ne
sutalpintų. Dykumų ūkyje, kur dak
taras savaitgaliais išvyksta pasilsėti, 
tarp žydinčių kaktusų garsiai skam
bėjo valiavimai ir lietuviškos dainos.

— Šeštadienį, birželio 24 d. Jo
nas ir Ona Žukai surengė joninių 
vaišes savo gražioje rezidencijoje 
Hawthorne, Calif.

SVEČIAI
— Halina Mošinskienė, Sao Pau

to, Brazilija, atvyko su dukterimi į 
savo sūnaus vestuves. Angelos Šu- 
laitytės su Gediminu Mošinsku ves
tuvės įvyks rugpjūčio 5 d. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, Los Angeles.

H. Didžiulytė Mošinskienė rašo 
P. Amerikos lietuvių spaudoje, yra 
išleidusi raštų jaunimui.

PADĖKA
Santa Monikos ir apylinkių Lie

tuvių Klubo Moterų komitetas 
reiškia padėka dalyvavusiems komi
teto surengtame subatvakaryje so
listams: p. p. L. Zaikienei, K. Dar
giu,, H. Paškevičiui, pianistui M. 
Preikšaičiui, Lietuvių mokyklos mo
kinių cirkestreliui, pranešėjai p. Ke- 
vaiaitienei ir visoms ponioms, savo 
darbu ir aukomis prisidėjusioms 
prie subatvakario, įvykusio gegužės 
27 d., paruošimo.

Ypatingą padėką reiškiame p- M. 
Lembertienei, kuri taip gražiai pa
ruošė vaišes ir stalus svečiams, bei 
p. Česlovui Gedgaudui, kuris pa
linksmino susirinkusius svečius, 
pagrodamas rekorderiu iš juostų 
įvairių, gerai parinktų, šokių ir ki
tos populiarios muzikos. Šokant ir 
besisvečiuojant, jaukioje nuotaikoje, 
dėka minėtų asmenų, pobūvis užsi
tęsė iki 11 vai. 30 min. nakties.

G. Gudauskienė,
Moterų komiteto pirmininkė

MIRTYS
— Kazys Kučinskas, pusbrolis 

prel. Jono Kučinsko-Kučingio. nuo 
širdies mūgio staiga mirė gegužės 
19 d. Buvo gimęs 1910 m. Ciuručių 
km., Švėkšnos vals. Baigęs Švėkš
nos gimnaziją, įstojo į Prekybos 
Institutą Klaipėdoje. Vėliau dėstė 
vokiečių kalbą Saulės gimnazijoje. 
Jo žmona, dukra ir ud sūnūs yra li
kę Lietuvoje.
Žuvo Vietnamo kare

Kariuomenės leitenantas (W. O.) 
Gediminas J- Eidukaitis gegužės vi
dury Vietnamo fronte žuvo kartu 
su kitais 73 Amerikos kariais.

Gediminas jau būtų buvęs pa
leistas iš tarnybos birželio mėnesi 
ir būtų atvykęs pas tėvą Kazį Eidu- 
kaiti, 35264 Ave. A, Yucaipa, Ca. 
G. Eidukaičio motina, broliai ir se
serys gyvena Cleveland, Ohio.

Išnuomojamas kambarys
4652 Maplewood Ave., L. A-

2 miegam. (II aukšte)
3 suaugusiems, nuoma $80 mėn.

Kreiptis tel. NO 2-9358
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