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"PABALTIJO VALSTYBĖS TURI BŪTI LAISVOS!.."
taip pareiškė pagrindinis kal
bėtojas William T. King šių metų
birželio išvežimų minėjime, kurį
surengė Pabaltijo valstybių jung
tinis komitetas Los Angeles mies
te. Jis pasakė, kad reikia griežtai
reikalauti per Jungtines Tautas
ir JAV prezidentą, kad būtų grą
žinta tų trijų Pabaltijo valstybių
nepriklausomybė, davus teisę
joms pačioms laisvai apsispręsti.
. Wm. T. King buvo gerai pa
ruošęs savo kalbą, kokių retai ka
da galima išgirsti iš svečių kalbė
tojų. Wm. T. King nekandida
tuoja į jokią politinę šio krašto
poziciją. Jis yra Respublikonų
kalbėtojų (Speakers) Biuro na
rys.
Šių metų birželio įvykių minė■jinias įvyk() birželio 16 d. Am
bassador viešbutyje, kur susirin
ko apie 500 estų, latvių ir lietu
vių. Nors šiais metais lietuvių
tarpe tuo tačiu laiku vyko kele
tas asmeniškų didesnių subuvi
mų, parodų, koncertų bei pasi
linksminimų, reikia pasidžiaugti,
kad didelė dalis patriotingų lie
tuvių visas tas linksmybes aplei
do ir dalyvavo Tragiškų Birželio
įvykių paminėjime.
Birželio įvykių minėjimai yra
kasmet rengiami Baltic-Ameri
can Committee, kuris sudaromas
iš lietuvių, latvių ir estų centri
nių organizacijų atstovų. 1963
metų valdybą sudarė estas Avo
Piirisilk — pirm., A. Skilius —
ir E. Gernatovskis (latvis) vicepirm., Heino Nurmberg (estas)
— iždininkas. Kitais metais ko
mitetui pirmininkaus latvis.

Minėjimo meninė dalis

“Na, tai kas” (Kavecko). Čėsnaitei akomponavo jos dainavimo
mokytoja panelė La Verne Day
ton. Mūsų solistės— sopranto R
Čėsnaitės dainos visiems patiko.
Toliau pasirodė latviai su savo
mišriu choru, vedamu A. Kurminšo. Jie padainavo trejetą savo
kompozitorių dai.nų.
Pabaigai programos L. B. šo
kėjų grupė, vadovaujama D. Razutytės, pašoko Audėjėlę, Linelį
ir Landytinį. Gražūs l.etuvių tau
tiniai rūbai ir smagūs šokiai vi
sus gerai nuteikė
Sekretorius H. Nurmberg per
skaitė rezoliucijas, reikalaujan
čias Lietuvai, Latvijai ir Estijai
laisvės. Šios rezoliucijos bus pa
siųstos JAV prezidentui, senato
riams, kongreso nariams, Jungti
nėms Tautoms ir įvairioms poli
tinėms įstaigoms.
Minėjimas baigtas visiems da
lyviams sugiedant Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos himnus.

Jrt'/ t-B Los An ees apyl. tautiniu šokiu ansamblis, ved. D. Razutytės,
atliko programą Birželio trėmimu sukakties minėjime birž. 16 d. Ambassa
dor viešbutyje, čia matome grupę šokančia š. m. Jaunimo šventėje.

Los Angeles Lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo aktas. Už stalo
sėdi mokytojai (iš kairės): D. Razutytė, O. Gustienė, A. Balsienė, O. Razutienė, mokyklos vedėjas I. Medžiukas, Bern. Brazdžionis, svečias, svei
kina kaip Liet. Bendruomenės Tarybos ir Lietuvių Fondo Tarybos narys,
A. Raulinaitienė, E. Dambrauskaitė ir Puškorienė.

Filmas apie riaušes
“Anarchy USA“ yra rodomas
kas penktadienį ir šešetadienį vaka
rais 8 vai. “American Opinion Lib
rary“ — 7213 Owensmouth Ave.,
Canoga Park, Calif. Įėjimas nemo
kamas.

Šis filmas parodo, kaip civilinių
teisių vardu yra agituojama, kelia
mos riašės. Panašiu būdu buvo ko
munistų propaganda varoma Kubo
je, Kinijoj, Alžire ir kit. kraštuose.

Šią filmą cuganizacijos gali už
sisakyti, parašant virš minėtu ad
resu ar patelefonuojant 883-4720
arba 883-2820.

Antroje dalyje, meninėje pro
gramoje, lietuviams atstovavo
solistė Rita Čėsnaitė ir L. B.
Suvaržytos ekskursijos į Lietuvą
Tautinių šokių grupė. Pradėjo
Lietuvos okupantas — Sovietų
programą sol. R. Čėsnaitė, paRusija
— šiais metais suvaržė eks
. dainuodama “Dukružėlė” (Sarpaliaus) ir “Mano gimtinė” (Ka- kursijas į Lietuvą: vietoj leidę Lie
tuvoje gyventi 18 dienų dabar teleis
čanausko). Po to estų mišrus cho tik 5 dienas. Be to, teleidžiama gy
ras, vadovaujamas J. Kukk, pa venti tik Vilniuje, valdžios viešbu
dainavo dvi liaudies dainas. Po tyje. Neleidžia lankyti giminių ki
choro vėl Rita Čėsnaitė sudaina tuose miestuose ir neleidžia apsisto
vo “Tykiai tykiai” (Budriūno) ir ti pas gimines.

Šv. Kazimiero par. koncerto š. m. birželio 16 d. programos dalyviai: iš
kairės — choro ved. komp. Budriūnas, akomp. R. Apeikytė, solistai Rim
tautas Dabšys ir Birutė Dabšienė ir svečias Arnoldas Voketaitis; už jų —
Šv. Kazimiero par. choras, padainavęs dvi Budriūno sukurtas kantatas.
L. Kanto fino n nutraukus

Lietuviu Bendruomenės Namy PIKNIKAS įvyksta
šį sekmadienį, liepos 7 d., 12 vai. 1 5 min. po piety,
Arroyo Seco Parke, prie N. Avė. 60.
Visi su draugais ir svečiais kviečiami atsilankyti.

LIETUVOS BYLA BUS ĮSKELTA JUNGT. TAUTOSE
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TAU I ĮNEŠ bVENTtS
Kiekviena tauta turi savu uauicmes taurines šventes, jus uuua
vaistyoes įsteigimo ar aisiaiymu buKUKtys, lacuus žymiųjų asmenų
gimtadieniai, suKinmų ar Karų, pauaigniiu siiKuKiy^ u pau. xų meną
oatOS DeveiK Visuomet iOS pačius, pvz., nliiciTKOS iMepiiKiausumyuus
uiena (independence vay; visuomet yra liepos ^-tą, Kaip ir ueiuvių
atitinkama švente — vasario ro-ia4* diena.
Karuose žuvusiems paminėti ameriKieeiai švenčia Memorial uay
— gegužes 5U u. meruv oje nepriKiausomyoes tarnais tureuavome Ka
riuomenes šventę, Daoar, laisvojo pasaulio lietuvių gyvenime įeina
į tradicija birželio 14-JLo u. — masinių išvežimų ir zuuymų suKaKties
minėjimai. iad netuvisKas Memorial m ay gaietų uuu nustatytas bir
želio 15 d. arba artimiausias šiai menai sekmeuienis.
hugsėjo b — Vytauto Didžiojo vainikavimo sukakties — diena jau
pradėta švęsti Lietuvoje; dabar šią dieną švęsti įsipareigojo rasauiio Lietuvių Bendruomene. Amerikiečiai turi panašias uvi dienas:
tai George Washington Day ir Abranam Lincoln Day.
Amerikiečiai turi dar dvi tradicines šventes įsivedę — tai Darbo
Diena (Labor Day, pirmą rugsėjo mėn. pirmadieni) ir Padėkos Die
na (Thanksgiving Day, lapkričio mėn. ketvirtą ketvirtadienį; šiemet
— lapkr. 23 d ). Mums tų dienų šventimas mažiau suprantamas ir
neįvertinamas. Darbo Diena būtų panaši į komunistinę gegužės 1
dienos šventę, bet iš tikrųjų čia ne ' darbininkų išsilaisvinimo’, o dar
bininkų unijų išsikovota ekstra šventė. Padėkos Diena daugiau pa
naši į religinę šventę, negu į tautinę.
ir

STOKA TAUTINES SAVIGARBOS
Turėtų būti kiekvieno lietuvio pareiga savo tautines šventes tin
kamai atžymėti — ar aktingu prisidėjimu prie tų švenčių organiza
vimo, ar bent jose dalyvavimu ir savo auką tam tikslui atiduodant.
Deja, pastebime kasmet vis didesnius nukrypimus nuo tų švenčių
įvertinimo. Jau pradedama tomis dienomis rengti asmeniški baliukai
arba organizacijų biznio parengimai tikslu pasipinigauti. Tai jau aiš
kus tautinio išsigimimo ženklas ir tautinės savigarbos stoka.
Pastebima didėjanti daugelio lietuvių apatija tautinėms šventėms
bei sukaktims. Manau, kad tai yra amerikiečių įtaka, nes jiems dau
gelis jų švenčių tėra tik pamiegpjimo ir patingimavimo dienos. Lie
tuviai neturėtų tuo sekti. Atsiminkime, kad mes gyvename nenorma
lius laikus: mums nėra laiko vien baliavoti ar tinginiauti, mūsų pa
reiga kovoti dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymo.
Tautinių švenčiu metu mes turime sukelti atitinkamus fondus tai
kovai; mums reikia tomis progomis priimti rezoliucijas, reikalaujan
čias laisvės; mums reikia tomis progomis amerikiečius supažindinti
su mūsų tautos istorija ir likimu; su jos kultūra ir tradicijomis, su
ryžtu ir noru padėti tėvynei išsilaisvinti iš XX amžiaus kolonialinės
vergijos. Todėl šių švenčių progomis pasikviestini žymūs amerikie
čiai politikai, rezoliucijomis turime užpilti kongreso, senato narius ir
šiaip vadovaujančius JAV politikai asmenis.
Per tas šventes miegodami mes pramiegosime visas progas Lietu
vai išvaduoti. Mūsų visų — jaunų ir senų — pareiga daugiau dėmesio
kreipti į savo tautines šventes. Daugiau tautinės savigarbos! Vokie
čiai yra pasakę: Mut verloren — alles verloren; mes galėtume tą
mintį lietuviškai išreikšti: savigarbą prarasti - viską prarasti.

TEISINGAS MERO S. YORTY NUSISTATYMAS
Pernai per Pavergtų Tautų savaitės minėjimą Palladium salėje mūsų
meras S. Yorty savo sveikinime pasakė, kad “dabar yra labai nepopuliaru
net ką nors neigiamai pasakyti prieš komunistus.“
2— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

“Lietuvos byla bus iškelta ir tin
kamai apginta Jungtinėse Tautose",
taip neseniai rašė admirolas Arthur
W. Radford, buvęs JAV-bių vyr.
štabo viršininkas, neseniai įsijung
damas į Rezoliucijoms Remti Ko
mitetą. Jau šimtai žymių ir įtakin
gų amerikiečių yra įsijungę į šį žy
gį. Rezoliucijoms Remti Komitetas
jų skaičių nuolat didina. Per tuos
asmenis vykdomas didžiulis spaudi
mas į krašto vyriausybę, kad ji im
tųsi iniciatyvos JAV-bių Kongreso
pravestos rezoliucijos (H. Con. Res.
4.16) Įgyvendinimui.
Įtakingi amerikiečiai mūsų pusėje

Šiomis dienomis į Rezoliucijoms
Remti Komitetą įsijungė: Demokra
tų partijos centro komiteto pirmi
ninkas John M. Bailey, Connecti
cut steito gub, John Dempsey, Resbublikonų pairtijos šulas Barry
Goldwater, Kentucky steito guber
natorius Louie B. Nunn, “Worces
ter Telegram” ir “The Evening Ga
zette” leidėjas Richard C. Steele ir
eilė kitų. Prieš kiek laiko į šį žygį
įsijungė buv. JAV-bių viceprezi
dentas Richard M. Nixon, šiuo
metu vienas iš kandidatų JAV-bių
prezidento postui. Šių žymių ir įta
kingų amerikiečių csijungimas į
Rezoliucijoms Remti Komitetą tu
rėtų būti paskatinimas visiems ge
ros valios lietuviams remti visomis
išgalėmis šį taip svarbti Lietuvos
vadavimo darbą.
Pilnesnis lietuvių Įtraukimas
i darbą

Rezoliucijoms Remti Komiteto
pirmininkas Leonardas Valiukas

lankėsi birželio 14 — 20 dienomis
Chicagoje, Detroite ir Clevelande.
Chicagoje jis turėjo pasitarimus su
LB centro valdybos pirm. Br. Nai
niu, kuris pažadėjo visą galimą
talką šiam taip svarbiam dalrbui.
Visas tas darbas reikalauja didelių
piniginių išlaidų. Komiteto pirm. L.
Valiukas aptarė finansinius reika
lus su didžiaisiais šio žygio rėmė
jais finansiškai: dr. P. Kisielium,
dr. A. Razma ir dr. K. Ambrozaičiu. Būdamas Chicagoje RRK pir
mininkas turėjo ilgesnį pasitarimą
su inž. E. Bartkum, Amerikos Lie
tuvių Tarybos vykd. kom. pirminin
ku. kuris, būdamas seniau tos or
ganizacijos vicepirmininku, daug
talkino R. R. Komitetui. Be to, L.
Valiukas vizitavo “Draugo” redak
ciją ir pasikeitė mintimis aktualiai
siais lietuviu klausimais su to dien
raščio moderatorium kun. P. Garš
va, MIC, red. kun. dr. J. Prunskiu.
red. A. Baronu ir kt.

Rezoliucijų žygio rėmėjas dir. V.
Majauskas Detroite buvo sušaukęs
pas save tos bendruomenės veikė
jus, ir ten L. Valiukas turėjo progos
pasitarti to žygio reikalais su De
troito lietuvių šulais. Ta proga buvo
sudarytas specialus komitetas rū
pintis rezoliucijų žygio reikalais, į
kurį įsijungė: pirm. J. Briedis, adv.
Ambrose, laikraštininkas Senenis,
LB veikėjas J. Urbonas ir dr. Ma
jauskas. Clevelande RRK pirm. L.
Valiukas tarėsi su PLB valdybos
vykdančiuoju vicepirm. St. Barzduku ir kitais veikėjais ten.
IT
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siunčia siuntinius j Lietuvą iš atneštu prekių ir parinktų jų įstaigoje.
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Taupykite ir skolinkitės
LOS ANGELES LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
C-

Palūkanos už paskolas priskaitomos nuo nesumokėto paskolos balan
so taip-.
1% mėnesiui už asmenines paskolas;
0,75% mėnesiui už naujiems automobiliams pirkti paskolas;
0,6% mėnesiui už nekilnojamo turto paskolas.
Už santaupas mokama iki 5,25% dividendo, priedu — iki $2,000
gyvybės draudimas proporcingai turimoms santaupoms.
Dėl informacijų skambinkite telefonu 661-5276 darbo valandomis ant
radieniais ir ketvirtadieniais 6-8 vai. vak. ir šeštadieniais 9-12 vai. ši ryto.
L. A. Lietuviu. Kredito Kooperatyvas
3356 Glendale Blvd., Los Angeles
*4-^¥-444*4*44**44444***444**4******44**4*444***44-¥

Šiais metais pamatėme, kad jis teisingai pasakė. Pamatėme, kaip Yortį
šoko kaltinti, kad jis pasakė teisybę, jog R. Kennedy žudikas Sehran buvo
komunistų studentų DuBois klubo narys, kad jis komunistų įtakoje būda
mas atliko šią žmogžudystę.
Amerikiečių spauda, radijas, televizija užtušavo, kad prezidento John
F. Kennedy nužudymas buvo susijęs su Castro komunistais. Taip pat da
bar norima nuslėpti, kad senatoriaus Robert Kennedžio žudikas buvo su
kom unistėjusio arabo darbas. Juk kas arabus ginkluoja ir siundo prieš
Izraelį, ar ne Sovietai? Už arabo nugaros dabar stovi Sovietų komunistų
tankas, politrukas ir komunistinis propagandistas, kurstąs arabą neva ko
voti dėl savo žemių, o iš tikrųjų norįs arabą pavergti komunizmui.
Komunistinė neapykanta, užnuodijusi arabo kraują, jau neša vaisius!
Matydami ir girdėdami, kaip puolamas Yortį už pasakymą tiesos, gali
me suprasti, kiek Amerikos žurnalistai ir TV žinių komentatoriai vra pa
sidavę komunishi įtakai.

JUBILIEJINIS MEDALIS JAU GALIMA GAUTI
Pagerbė komp. Budriūną
Birželio 16 d. Tautinių Namų
salėj buvo pagerbtas komp. B. Budritmas, parašęs kompoziciją E. Tumienės kantatos tekstui “Gintaro
šalies baladė”.
Pagerbimo programą pravedė D.
Kiackialienė. Ji taip pat tarė žodį,
aptardama kūrėją apskritai ir Br.
Budriuno muzikinę kūrybą. Be to,
ji perskaitė visą baladės tekstą, ku
ris yra daug ilgesnis už komponuo
tąjį.

Birutė Dabšienė ir Rimtautas Dabšys padainavo, jiems akomponuojant R. Apeikytei. Pianistė dar pa
skambino iš B. Budriuno kūrybos.
Klemensas Galiūnas įteikė Br.
Budriūnui pernai žadėtą premiją —
$1000. Šią sumą K. Galiūnas su
rinko iš dešimties mecenatų, davu
sių tam tikslui po $100.
A K. Galiūnas Įteikia komn. Broniui
Budriūnui premiją $1000 už kantatą
“Gintaro šalies baladė”.

NAUJI LIETUVIŲ FONDO NARIAI
Paskutiniuoju
metu
Lietuvių
Fondo nariais įstojo, įnešdami po
100 dolerių:
V. ir H. Vidugiriai, Veronika ir
Jonas Andrašūnai;
pasižadėjo šių metų bėgyje įnešti
po $100:
K. Galiūnas, S. ir V. Tuskeniai.
V. Kazlauskas;
iki $200 papildyti:
T. Mickevičienė.
Lietuvių Fondo narių telkimo va
jus Los Angeles ir apylinkėse te
beina. Vajus nežino jokių atostogų.
Centro paskirtasis kontingentas iki
metų galo reikia sudaryti. Visi lie
tuviai kviečiami dair kartą apie tai
pagalvoti ir apsispręsti: prisidedame
prie lietuvybės ir Lietuvos nekari
nio kovos fronto ar ne?
Iki šioliai į Lietuvių Fondą Los
Angeles lietuvių kolonijos gyvento
jų dar nėra įstoję nė 10% Tai yra
nepaprastai mažai.
Laukiami profesionalai, gydyto
jai, inžinieriai. Kartu norime paste
bėti, kad labiau pasiturinčiu, įstoji
mas į L. Fondą tik su $100 yra
pareigos nustūmimas į šalį. 100-to
dolerių įnašas yra kiekvieno lietu
vio pareiga; kad tai įmanoma ro
do paprastų neturtingų pensininkų
įstojimas LF nariais. Vienas tokių
pavyzdžių yra pensininkai Angelė
ir Antanas Norbutai, neseniai įsto
ję su 100 dolerių.
Įstojimu į L. Fondą ypač turėtų
susirūpinti jaunos šeimos, kurie turi

ir kurie dar turės mokyklinio am
žiaus vaikų: daugiausia sumų iki
šiolei fondas yra paskyręs lituanis
tiniam švietimui.
Fondo turi neužmiršti senieji, su
darydami testamentus (tuo reikalu
jie turėtų pasitarti su išmanančiais,
kad vėliau Fondas, norėdamas už
rašytą įnašą gauti neturėtų teisinių
keblumų).
Į Fondą įrašydintinas kiekvienas
lietuvių šeimos naujagimis, nes jo
lietuvybės ugdymui ir auklėjimui
yra ir bus skiriamas LF pelnas.
Lietuvių Fondo nariais įrašydinti
galime savo tėvus, brolius ir seseris,
paminėdami jų kovą dėl lietuvybės
Lietuvoje (buv. ištremtus į Sibi
rą, kovojusius ir kritusius partizanų
eilėse ir pan.).
Lietuvių Fondo vajaus Los An
gelėse komitetą sudaro:
pirm. — Bernardas Brazdžionis,
vykdantysis vicepirm. — Juozas
Kojelis, vicepirmininkai — dr. J.
Jusionis ir R. Dabšys, seki*. A. Pažiūrienė, ižd. — Ž. Brinkienė, na
riai: J. Motiejūnas, E. Paltus ir A.
Skirius. Vajaus komiteto nariai: dr.
kun. P. Celiešius, B. Čiurlionis, J.
Kaributas, M. Kevalaitis, K. Liaudanskas, A. Raulinaitis.
Norintieji įstoti į Fondą, gali
kreiptis pas kiekvieną iš čia pami
nėtų asmenų — gaus įstojimo lappeliii ir informacijų.
LF Vajaus komiteto valdybos ad
resas yra: 4364 Sunset Blvd., Los
Angeles, Calif. 90029.

Lietuvių Fondo vardu išleidžia
mas specialus sidabrinis medalis
Lietuvos valstybės atstatymo 50
metų sukakčiai paminėti. Medalio
projektas — LF valdybos vykd. vicepirm. ir reikalų vedėjo Antano
Rėklaičio pastangų ir darbo rezul
tatas. Medalio išleidimą finansuoja
LF tarybos narys dr. Balys Poškus.
Medalis — trijų serijų: Fji serija
su karaliaus Mindaugo galva, 2-ji
— su Vytauto Didžiojo galva ir
3-ji — su atkurtos Lietuvos valsty
bės trijų prezidentų galvomis. Ant
roji medalio pusė visoms trims se
rijoms vienoda: Vytis ir Gedimino
stulpai. Abiejose medalio pusėse
yra atitinkami įrašai ir datos, kurios
pažymi jubiliejinę sukaktį ir Lietu
vos karalijos 1251 - 1795 metų fak
tą. Žodžiu, medalyje atvaizduoti di
dingi ir ryškiausi Lietuvos istorijos
tarpsniai.
Projekto reikalu buvo atsiklausta
nuomonės mūsų menininkų, istori
kų, diplomatų, lituanistų, numizma
tikų. Gen. Lietuvos konsulas dr. P.
Daužvardis davė naudingų patarimų
medalio reikalą sprendžiant. Meda
lio škicus braižė Antanas Beleška.
Medalio kaldinimui buvo atsiklaus
ta ir gauta pasiūlymų iš Vokietijos,
Šveicarijos, Japonijos ir JAV kalyk
lų. Viena JAV kalykla pasiūlė pa
lankiausias sąlygas, ir su ja susitar
ta medalius kaldinti.
Tuo tarpu nukaldintas tik 3-sios
serijos medaliai.
Kitos medalių serijos bus užsa
kytos, kai trečios medalio serijos
pardavimas - platinimas bus gerokai
įpusėjęs.

Prie kiekvieno medalio pri
jungtas jo aprašymas lietuvių ii
anglų kalbomis. Medalio tikslas —
išgarsinti plačiu mastu laisvajame
pasaulyje Lietuvą, jos nepriklauso
mybės paskelbimo 50 metų sukak
ties proga.
Pirmoje eilėje medaliai norima
paskleisti amerikiečių bei kitatau
čių tarpe šiame krašte šiais jubilie
jiniais metais. Medalio skleidimoplatinimo talkon kviečiami mūsų
Didplomatijos tarnyba, Vlikas, Al
tas, PLB, organizacijos, lietuvių pa
rapijos, biznio įstaigos bei įmonės
ir pavieniai asmenys. Be to, meda
lis bus platinamas - pardavinėja
mas per amerikiečitį bei kitų kraštų numizmatikų tinklą.
Šį medalį turėtų įsigyti ir kiek
viena lietuvių šeima sau ir savo
vaikams, kaip brangtį prisiminimą
tėvynės Lietuvos jos atkūrimo 50
metii jubiliejaus proga. Norintieji
įsigyti medalį sau, savo vaikams ar
nupirkti ir padovanoti amerikie
čiams bei kitataučiams, turi užpil
dyti tam tikra formą ir užmokėti
$10. *)
Los Angelėse medalį galima įsi
gyti LAV administracijoje — 4364
Sunset Blvd., L. A.

M Kiekvienas medalis turi savo
numerį, kuris turi būti užrašytas
tam asmeniui, kuriam medalis do
vanojamas ar įteikiamas. Susidaręs
iš medalio pelnas numatomas pa
skirti Lietuvių Fondui.

JUBILIEJINIO MEDALIO (III-sios serijos) UŽSAKYMO LAPELIS
Kas medalį gaus arba kam jis bus padovanotas ..............................................

......................................... :....................................

(Pavardė, vardas, adresas)

Kas medalį užsako ...............................................................................................
Siunčiama $ ................ už ............ medalių.

Data .....................................

ALBINAS MARKEVIČIUS

ROQUE & MARK CO.

Užsakytojo parašas

Real Estate — Insurance

3002 Santa Monica Boulevard
Phone 393-0615

Santa Monica, Calif.

P. S. Jei užsakoma ne vienas medalis, bet daugiau, tai tuo atveju prie už
sakymo lapelio prijungiamas visli gavėjų sąrašas (pavardės ir adresai).
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
A.L.LA.S. metinis susirinkimas
Gegužės 21 d. dr. A. Avižienis
Los Angeles Inžinierių Architektų
A.L.LA.S metiniame susirinkime
skaitė paskaitą apie komputenus,
jų reikšmę ir pritaikymą šių dienų
kasdieniniame ir moksliniame gyve
nime. Taip pat parodė spalvotą,
paskaitai pritaikytą, filmą.
Po paskaitos ir diskusijų buvo iš
rinkta nauja Los Angeles ALIAS
skyriaus valdyba 1968-9 metams.
Susirinkimui puikiai vadovavo
valdybos pirm. inž. V. Vidugiris.
Susirinkusieji turėjo progos kole
giškai pabendrauti prie alučio ir
skanių L Tamošaitienės paruoštų
užkandžių
Kviečiami visi griežtųjų mokslų
absolventai, kaip įvairių specialybių
inžinieriai, architektai, urbanistai,
chemikai, matematikai, fizikai ir
pan. jungtis į ALIAS narius.
—Birželio 7 d. Ž. ir Z. Brink i ų
bute ALIAS Los Angelese skyriaus
naujai išrinktoji 1968-9 m. kaden
cijai valdyba pasiskirstė pareigomis
taip: inž. N. Ž. Brinkienė — pirm.,
inž. Julius Raulinaitis — vicepirm.,
arch. E. Arbas — vicep. spec, rei
kalams, inž. Jonas Motiejukas —
sekr., inž. Povilas Butkys — ižd..
Revizijos komisiją sudarė senoji
ALIAS L. A. sk. valdyba: inž. V.
Vidugiris, inž. R. Bureika ir inž. V.
Tamošaitis.
Visais Los Angeles ALIAS rei
kalais kreiptis: Žibutė Brinkienė,
— 2586 Aberdeen Ave., Los An
geles, Calif. 90027, tel.: 665-4564.
— Los Angeles ALIAS inžinieriai-architektai liepos mėn. 27 d.
5 vai. p. p., šeštadienį, puikioj inž.
B. Čiurlionio rezidencijoj (7415

Faust Ave., Canoga Pairk) organi
zuoja bičiulišką pobūvį tradicinį
jaučio kepimą; be to. bus meninė
programos dalis ir profesinis pasi
tarimas.
Kviečiami nariai ir prijaučiantie
ji dalyvauti. Bus įdomu ir jauku.
Dalyvaujantieji prašome praneš
ti ne vėliau liepos 26 d. Ž. Brinkienei telefonu: NO5-4564, J. Raulinaičiui — tel. NO3-5179, J. Motie
jūnui tel. HO 4-9398 arba P. Butkiui — tel. AT 8-2403.
Daii. Jonas Andrašūnas birželio
16 d. surengė savo dailės kūrinių
parodą šv. Kazimiero par. salėje.
Buvo išstatyta 80 paveikslų, —
vai aliejam tapyti peisažai. Parduo
ta 33 paveikslai. Paroda truko tik
vieną dieną.
Šalia to, salėje buvo pašto ženklų
parodą, kurią surengė L. A. filate
listų organizacijos skyrius.

PADĖKA
Labai dėkojame geraširdžiams
žmonėms ir organizacijoms, jauni
mo rėmėjams — materialiai mus
pamę yra šie:
Šv. Kazimiero parapija — prel.
J. Kučingis; Liet. Bendruomenės
Los Angeles Apylinkė; ALT Los
Angeles sk. valdyba; Ramovėnai;
Liet. Bendruomenės Centro namai;
Dr. W. Grasska; Pranas Keršis —
TV pardavimas ir taisymas; Albinas
Markevičius; A. Liet. Susivieniji
mas; Antanas ir Angelė Norbutai;
Adelė ir Henrikas Bajaliai; A. Luk
šienė, Liet. Kredito kooperatyvas;
Kat. susivienijąs Amerikoje; Vacys
Prižgintas; Sofija Puikūnienė, An
tanas Skirius, spaustuves vedėjas,
Alena ir dr. M. Deveniai.
Ona Razutienė,
L.B. Jaunimo Ansamblio vedėja

Visi Los Angeles ir apylinkių LD žurnalo skaitytojai ilr bičiuliai
kviečiami atsilankyti į metinį “Lietuvių Dienų” žurnalo

PIKNIKĄ - SUSITIKIMĄ GAMTOJE,
kuris jau kelintus metus iš eilės įvyksta labai gražioje ir patogioje vieloje;

McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd,, Burbank.

(Parko vieta ir išsukimai iš Golden State Frwy. parodyti planelyje)

Didelė aikštė, apaugusi gražia žole, platu, erdvu, daug vietos privatiems
susibūrimams; pikniko centre pakankamai stalų, suolų ir medžių pavėsio.

Šiais metais piknikas įvyksta rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 1 v. p.p.
Pikniko metu bus duodami lietuviški kelių patiekalų pietūs; svečiai taip
pat galės vaišintis pakankamu kiekiu vėsinančių ir gaivinančių gėrimų.

Į pikniką — susitikimą gamtoje galite atvykti su šeimomis, nes čia yra
daug sporto ir žaidimų įrengimų: L Teniso aikštė; 2. Tinklinio aikštė;
3. Pasagos (horseshoe) metimo aikštė; 4. Stalo tenisas; 5. Krepšinio aikštė;
6. Vaikams žaidimų įrengimai; 7. Šaudymo į taikinį salė; 8. Gimnastikos
prietaisai; 9. Maudymosi baseinas; 10 Šokiams salė; ir daug kitų.

Pikniko metu įvyks dovanų paskirstymas LD žurnalo rėmėjams, įsigijusiems laimėjimų bilietėlių. Jų bus galima įsigyti ir ten pat vietoje.
iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
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Rengiamasi ekskursijai
į Havajus
Daugelis asmenų, suinteresuotų
ekskursijomis, pageidauja atlankyti
Havajų salas. Lietuvių Prekybos
kuinai nutarė padėti suorganizuoti
šią ekskursiją, kuri numatoma ru
dens metu (spalių mėn.), jei atsiras
reikalingas ekskursantų skaičius.
Ekskursija butų pradėta šešta
dieni iš Los Angeles Tarpt, aerouromo ir grįžtama sekantį sekma
dieni. Susisiekimas: jetais tarp Los
Angeies ir Havajų ir lėktuvais tarp
vietinių salų. Lankoma 4 salos:
Havajuose sustojama Hilo ir Kona
miestuose dvi naktis; paskui —
Mani — sustojama Kahiliu, viena
naktis; toliau Kanai sala — Lihue
— 2 naktys; po to Oahu sala. Ho
nolulu mieste — 2 naktys, o iš čia
— atgal į Los Angeles.

Susisiekimas, kelionės, nakvynės
įeina į bendrą ekskursijos kainą —
viso apie $370 vienam asmeniui,
(Už maistą mokama individualiai
ir atskirai).
Ekskursija nepaprasto žavingu
mo; neįsivaizduojamas gamtos gro
žis. vietinis žmonių menas ir gyve
nimo būdas, papročiai, o taip pat
vietiniai salų gyventojai sudaro ne
užmirštamą įspūdį!
Suinteresuoti prašomi tuojau re
gistruotis pas L. Prekybos Rūmų
sekretorių Antaną Skiriu telefonu
664-2919, arba pas pirmininką P.
V. Raulinaitį — NO 2-5433.
Tinklinio žaidimai
Kiekvieną ketvirtadienį, 7 vai. v.,
John Marshall gimnazijos patalpose
yra žaidžiamas tikrinis. Sporto klu
bas “Banga” kviečia visą jaunimą
atvažiuoti.

Dr. Damušio pasitarimai su
Los Angeles darbuotojais
Dr. inž. Adolfas Darnusis iš De
troito. Mich., ateitininkų ir fronti
ninkų veikėjas, atostogų metu buvo
pasiekęs su šeima (žmona ir dviem
dukterimis) Los Angeles ir čia pra
leido keletą dienų. Turėjo pasita
rimus su ateitininkų ir frontininkų
veikėjais. Ateitininkai buvo susirin
kę pas D. ir A. Polikaičius. Čia da
lyvavo ir savo mintimis pasidalino
Julius Raulinaitis, dlr. Palubinskas,
J. Jodelė, B. Graužinis, kun. dr. P.
Celiešius ir kt.
Frontininkai savo Vyr. Tarybos
pirmininkui buvo suruošę pietus,
kurių metu buvo pasikeista minti
mis lietuviu aktualiaisiais klausi
mais. Pietų programai vadovavo
LFB Los Angeles sambūrio pirm.
A. Kulnys; ilgiau ar trumpiau kal
bėjo: dr. Damušis, J. Kojelis, dr.
Z. Brinkis. E. Arbas. L. Valiukas
ilr k t.
Dr. A. Damušis yra Dainavos
stovyklos sumanytojas ir to plano
įgyvendintojas. Lietuvoje jis buvo
vienas žymiųjų ateitininkų veikėjų,
už veiklą kalintas tuometinio reži
mo Varnių stovykloje. Buvo Laiki
nosios vyriausybės narys, vienas
Vliko organizatorių, už lietuvišką
veiklą nacių vokiečių kalintas kacete Vokietijoje, amerikiečių išlaisvin
tas 1945 metais.
Birželio viduryje Dainavos sto
vykloje buvo surengtas jo 60 metų
sukakties atžymėjimas.
Ateitininku metinė šventė
Gegužės 26 d. Įvyko Los An
geles ateitininkų šeimos šventė.
10 vai. 30 min. — pamaldos ir
bendra komunija; po to — pusry
čiai parapijos salėj. 12 vai. 15 min.
susirinkimas, kuriame Litą Žilevi
čiūtė skaitė referatą.

SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
Šešt, Lit. Mokyklos pasirodymas
Gražiai veikianti Lituanistinė Šeš
tadieninė Mokykla šių metų tradi
cinį pasirodymą visuomenei turėjo
birželio 1 d. St. Monikos parapijos
salėj. Susirinko apie 100 svečių iš
Santa Monikos ir Los Angeles pa
sidžiaugti šios kolonijos “atžalynu"
ir pasigrožėti jų atliekama progra
ma. Žiūrovai nebuvo apvilti. Dailia
lietuvių kalba šios mokyklos moki
nys pranešinėjo atliekamus progra
mos dalykus. Uždangai atsiskleidus
buvo matyti Lietuvos miško vaiz
das, kur medžius ir grybus vaizda
vo įvairių klasių mokiniai, papuoš
ti atitinkamais kostiumais. Tie pa
tys mokiniai išpildė visą dainų ir
šokių pynę, vaizduojančią miško
grožį. Žiūrovai stebėjo ne taip jau
gausų programos atlikėjų būrį ir
jautė daugelio valandų darbą ir šir
dį, sudėtą ruošiant šį vakarą, ne tik
tų, kurie buvo scenoje, bet ir tų,
kurios iš šono dirigavo: tai mo
kyklos mokytojos — ponios: G.
Gudauskienė, V. Kcvalaitienė ir
mokyklos vedėja I. Tumicnė.
Vaizdelį sumontavo p.p. Tumieriė ir Kevalaitienė, prisiimdamos ir
režisierių pareigas. Ponia Gudaus
kienė rūpinosi muzikine dalimi.
Po Lietuvos miško sekė p. Tumienės paruošti vyresnių moksleivių
tautiniai šokiai, kuriems grojo p.
Gudauskienės paruoštas mokyklos
orkestrėlis. Pabaigai mokyklos cho
ras, paruoštas iir diriguojamas . G.
Gudauskienės
padainavo keletą
dainų,pianinu palydint jaunai ga
biai šios mokyklos mokinei R. Pa
kalniškytei. Tautinius šokius ir
dainas žiūrovai palydėjo gausiu plo
jimu.
Po programos svečiai buvo pa
vaišinti skaniais motinų ruoštais su
muštiniais, pyragais ir kava. Dar
kiekvienas turėjo progos išbandyti
savo laimę laimėjimų traukime ir
laimės šuliny, na, ir pašokti mo
kyklos mokinių orkestrui grojant.
Kitą dieną vaidinimas buvo pa
kartotas Los Angeles jaunimo šven
tėje Šv. Kazimieiro par. salėje, kur
St. Monikos mokinių orkestrėlis
vėl linksmino šokėjus.

SANTA MONIKOS LH LANJSTINĖS MOKYKLOS RĖMĖJAI
Šių metų birželio 1 d. metinio
mokyklos parengimo melu gausus
rėmėjų būrys lituanistine mokyk
lą sušelpė finansiškai. Viso surinkta
(įskaitant laimėjimų traukimus) —
$303.35. Išlaidų turėta $104.46.
Taigi, gryno pelno liko $198.89.
Daugiausiai aukoję paskelbti to va
karo mecenatais:
L L. A. Liet. Kredito kooperat.
(per p. KirŠonį) $35.00;

2, Dr. J. Gudauskas — $25.00.
Metų eigoje mokykla turėjo ir
daugiau rėmėjų. Vos tik įsisteigusi
Santa Monikos Lietuvių Bendruo
menės apylinkė per savo valdybą iš
savo kuklių pajamų mokyklai davė
$20.00 auką. Praėjusį rudenį Santa
Monikos Lietuvių klubas mokyklą
apdovanojo stambia $200.00 auka.
Be piniginių aukų, daug mokyk
los draugų dovanojo daiktų laimė
jimų traukimui. Stambiausios dova-

nos buvo p. Vaičiūnienės ir p. Gauronskienės piešti paveikslai.
Visiems rėmėjams tėvų komitetas
reiškia visų tėvų ir motinų vardu
nuoširdžią padėą.
P.

L. A. LITUANISTINĖ MOKYK
LA BAIGĖ 19-TUS METUS

Long Beach, Calif.
Klubo susirinkimas
Birželio 1 d. Long Beach Lietu
vių Klubas, sušaukęs susirinkimą,
apsvarstė daugiausia savo vidaus
reikalus: perskaitė ir priėmė praėju
sių susirinkimų protokolus, padarė
klubo dešimtmečio minėjimo apy
skaitą ir pan. Dar kartą išreišta pa
dėka menininkams (sol. S. Klimaitei Pautienienei, sol. Kv. Dargini
ir muz. S. Kalvaičiui) už dalyvavi
mą programoje nemokamai. Susi
rinkusieji visiems valdybos pareiški
mams ir darbams pritarė, o meni
ninkams šiltai paplojo.
Siame susirinkime klubas prisi
minė anksčiau piniginės paramos
skirstyme praleidęs spaudą. Nutar
ta iš klubo iždo skirti $60 spaudai,
kurioje telpa Long Beach Lietuvių
Klubo veiklos korespondencijos.
Po susirinkimo nariai buvo pa
vaišinti skaniais užkandžiais ir ka
vute.
Klubo pirmininku šiuo metu yra
veiklusis p. Morkis.
D. M.

S. M. L. K. MOTERŲ KOMITE
TO SUBATVAKARIS
Santa Monikos ir Apyl. Lietuvių
Klubo Moterų Komitetas birželio 8
d. suruošė savo antrąjį mentinį Subatvakarį, kuris įvyko S. M. Wo
men’s Club salėje.
Parengimui vadovavo solistė Sta
sė Pautienienė. Dainavimo, muzi
kos ir žodžio kaleidoskopą sėkmin
gai atliko—solo: R. AukŠtkalnytė,
K. Dargis, S. Pautienienė; muzikai:
S. Kalvaitis ir O. Metrikienė ir ra
šytojas A. Mironas palinksminęs
publiką savo paties parašytu felje
tonu: “Klientas iš Santa Monikos".
Sol. S. Pautienienė ne tik pui
kiai bei originaliai suorganizavo šio
vakaro programą, bet ir savo sod
riu gražiai skambančiu balsu sutei
kė daug malonumo besiklausan
tiems svečiams.
Naujas Liet, Fondo narys
Labai gražiai padainavo solo ir
duetą p-lę R. AukŠtkalnytė ir K.
Long Beach lietuvių kolonija ne
DaVgis, - tenoras. P. Aukštkalnytci didelė, bet juda. Geriau šiuos jubi
teko garbė pirmą kartą padainuoti liejinius metus atžymėti remia Lie
dviejų moterų (lietuvių) sukurtą tuvių Fondą: jo nariu jau įstojo
naują dainą “Jado auskarai" Tą ei Long Beach Liet, klubas ir keletas
lėraštį parašė dr. E. Tumienė, o mu lietuvių. Birželio 15 į Liet. Fondą
ziką sukomponavo ir pritaikė — įstojo naujas narys Jurgis Mikalo
muzikė O. Metrikienė
nis, įnešęs $100.
Pianistas S. Kalvaitis maloniai nu
Mikalonis buvo emigravęs į
stebino svečius, paskambindamas
potpouri lietuviškais dainų moty Australiją, bet iš ten prieš 8 metus
atvyko į Long Beach ir čia gerai
vais.
įsikūrė.
Dar nevedęs. Linkime su
Muzikai O. Metrikienė ir S Kal
vaitis taip pat akomponavo solis kurti lietuvišką šeimą ir laimingo
gyvenimo. (D. M.)
tams.
Moterų Komiteto narės gražiai
Atsišaukimas
ir elegantiškai papuošė salę ir pa
ruošė apsčiai skanaus maisto. Sve
Long Beach, Calif, apylinkėje
čiai po įdomios programos, beuž- susitvėrė Lietuvių Fondui narių tel
kandžiaudami ir besišnekučiuoda kimui vajaus komitetas: pirminin
mi, maloniai praleido subatvakarį, kas Vincentas B. Archis, nariai:
kuris užsitęsė iki vidurnakčio. (G.)
Magdalena Jasutienė, Jurgis Mika
lonis ir Danys Mekišius (Lietuvių
Fondo įgaliotinis) . Vajaus komite
PADĖKA
tas kviečia Long Beach apylinkės
Moterų Komiteto pirm. G. Gu visus lietuvius šiais jubiliejiniais
dauskienė visiems menininkams, metais įstoti į Lietuvių Fondą na
dalyvavusiems Subatvakario progra riais. Lietuvių Fondo nario mokestį
moje bei to vakaro vadovei p. S. prašoma įmokėti vajaus komiteto
Pautienienci ir visoms komiteto na nariui ir Lietuvių Fondo įgaliotiniui
rėms ir kitoms ponioms, prisidėju D. Mekišiui — 669 Orizaba Ave.,
sioms savo darbu reiškia nuošir Long Beach, Calif. 90814, arba bet
džią padėką.
kuriam vajaus komiteto nariui. Pi
Didelis ačiū p. M. Gavronskie- nigus gavus bus išduotas L. F. lai
nei (M. Komiteto ižd.) už paauko kinas kvitas, o vėliau kvitą prisius
tą loterijai jos tapytą paveikslą, ku Lietuvių Fondo valdyba.
ris sukėlė daug šiltų atsiliepimų
Vajaus komitetas aplankys visus
publikoje.
Long Beach apylinkėje gyvenančius
Atskira padėka ponams P. Gav- lietuvius, prašydamas įstoti nariais
ronskiui ir E. Sinkiui už suteiktą i Lietuvių Fondą. Negalintieji vie
pagalbą subatvakario metu, bei p. nu kartu visa suma nario mokes
Č. Gedgaudui už garsiakalbių ir čio įnešti, galės dalimis mokėti už
muzikos tvarkymą bei juostų įra pildydami atitinkamą pasižadėjimą.
šymą.
Vajaus komitetas

ANTHONY F. SKIRTUS
Insurance 6- Tax Service
REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029

NO 4-2919
llllllllllllllllllllllllill
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No 4-2910

Oakland, Calif.
— Kun. Teofilius Palukaitis-Palis yra pskirtas administratorium St.
Leono parapijos, Oaklande, kur jis
keletą metų buvo vikaru. Jo adre
sas yra: Rev. Theo Palis, St. Leos
Church, 176 Ridgeway Ave.. Oak
land, Calif. 94611

Birželio 9 d. tuojau po sumo Los
Angeles Šv. Kazimiero lit. šeštad.
mokyklos mokytojai, mokiniai, jų
teveuai ir svečiai rinkosi į parapijos
salę, kurioje, sugiedojus Tautos
himną, mokyklos vedėjo įvedamuo
ju žodžiu buvo pradėtos mokslo
metų užbaigimo iškilmės.
“Šeima ir lituanistinė mokykla
yra dvi pagrindinės lietuvybės išlai
kymo institucijos”, kalbėjo mokyk
los vedėjas. Toliau jis pasidžiaugė
gražiu tėvų ir mokytojų bendradar
biavimu, auklėjant jaunąją kartą
sąmoningais lietuviais. Vaikai šeši,
mokykloje praleidžia tik apie 100
valandų metuose. Jei sėkmingai iš
einama programa, tai tik dėka tėvų,
kurie suranda laiko padėti savo vai
kams namuose. Pagirtinas ir tėvų
lietuviškas pareigingumas, vaikus
šeštadieniais į mokyklą vežiojant
net iš labai tolimų vietovių. Moky
tojų ir mokinių darbą žymiai pa
lengvina nauji pritaikinti programai
vadovėliai ir pratimai, kurie yra vis
tobulinami, Lietuvių Fondui pare
miant šį svarbų reikalą. Neseniai
mokykla užsisakė Kanados LB
Švietimo Komisijos paruoštas litua
nistinėms mokykloms skaidres, ku
rios bus naudojamos ateinančiais
mokslo metais.
Šiemet mokykloje dirbo 8 moky
tojai. Vaikų darželį, į kurį priimami
4-5 metų vaikučiai, vedė D. Razutytė. I-mą skyrių mokė A. Balsienė;
II-trą skyrių — O Gustienė; III-čia
skyrių — A. Ratili naitienė, IV sky
rių — O. Razuticnė. Aukštesniuose
skyriuose, pradedant V-ju ir bai
giant IX-ju, mokė E. Dambrauskai
tė, J. Puškorienė ir I. Medžiukas,
mokyklos vedėjas. Tikybos mokė
vyresniuose skyriuose kun. dr. A.
Olšauskas, žemesniuose — seselės
kazimierietės Agnietė ir Jacintą.
Mokyklos išlaikymu rūpinosi tė
vų komitetas: pirm. J. Jodelė, ižd.
dr. F. Palubinskas ir sekr. R. Brazaitienė. Klebonui prel. .1. Kučingiui leidus, lit. mokykla nemokamai
naudojosi parapijos mokyklos as
tuoniomis klasėmis. Mokykla išlai
koma tėvų, mokant jų visuotiname
susirinkime balsavimu nustatytą
mokestį. Dar šiek tiek pajamų gau
nama iš mokyklos parengimų. Taip
pat mokyklą parėmė: LB Los An
geles apylinkė — $50.00. Long
Beach Lietuvių klubas — $25.00
ir Lietuvių Kredito kooperatyvas—
$65.00, k biriuos įteikė į iškilmes at
silankęs koop. pirm. A. Kiršonis.
Išėjusiems nustatytą kursą ir ke
liamiems į aukštesnį skyrių moki
niams. buvo įteikti pažymėjimai.
Sveikinimo kalbas pasakė LB Ta
rybos narys Bernardas Brazdžionis.
Liet. Kredito koop. pirm. A. Kiršo
nis ir Tėvų komiteto pirm. J. Jo
delė.
Visas mokytojas tėvų komitetas
apdovanojo gėlėmis. Ii skyriaus
mokiniai, paruosti mokyt. O. Gus
tienės, padeklamavo vieną Bern.
Brazdžionio eilėraščių. Mokyklos
choras, vedamas O. Razutienės.
akomponuojanf J. Puškorienei. pa
dainavo keletą dainelių. Iškilmės
baigtos giesme "Marija. Marija".
Po to, tėvų komitetas suruošė mo
kytojams vaišes, per kurias pasitar
ta mokyklos programą liečiančiais
klausimais. (M.)
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APLEISTI SAVĄJĮ - NEŽMONIŠKA

PLUNKSNOS IŠ PO MANO PLUNKSNOS

beleido Kučingiui dainuoti operoje,
primetę nedidelę pensijukę apgy
1941 m. birželio mėn. 13 — 16
Nors
Bronys
Raila,
atrodo,
tru

vendino Kaune.
dienomis kelios dešimtys tūkstančių
putį
pyktelėjęs
įrašo
“
Dirvoje
”
(Dia

lietuvių buvo areštuoti, suvaryti i
Taip dėjosi Lietuvoje su operos
logas su kraštu kolumnoje — “Mū
prekinius vagonus ir išvežti i toli
sų ‘Esminė esmė’ ” straipsnyje (nr. solistu Antanu Kučingiu, o visai
mą Sibilrą vergų darbams. Jų kelias
71, psl. 4), apie tilpusią LA V Scri- kitaip elgiasi neva jo vienpavardis
buvo be galo sunkus ir skausmin
bos žinutę “Barbaras rėkia” (1967 (ačiū Dievui,^ ne giminė anam !)
gas.
m. nr. 7-8, psl. 6), linksma buvo Los Angeles Šv. Kazimiero parapi
Panašūs įvykiai, didesniu ar ma
skaityti, kad “svarbiosios” žinios jos klebonas kun. Jonas Kučingis.
žesniu mastu, tęsiasi net iki šių die
taip plačiai pasklinda ir tokio at Jis surengė š. m. birželio mėn. 16
nų. Daugelis išvežtųjų skursta ir
garsio susilaukia. Ne vien “Drau d. koncertą jo vadinamoje lietuviš
vargsta. Jų viltis ir pagalba yra mu
gas” ir komunistinė “Pergalė” ok. kai “Lietuvių Dienoje” (kokia iro
myse. Tik mes galime jiems padėti
Lietuvoje galėtų dažniau persi nija!), o vietine kalba “Fiestoje”.
ir nuskaidrinti tamsiąsias jų gyve
spausdinti iš mūsų kolumnos Tą pačią dieną tik kitoje salėje
nimo dienas.
“Plunksnos iŠ po mano plunksnos” lietuviai, latviai ir estai, bendrai su
Scribos ir kitų bendradarbių mintis. sitelkę, minėjo savo tautų bendrą
Mes visi turime daugiau ar ma
nelaimę — baisųjį birželį. Ir tuo
B. Raila, vietoj “dialogo su kraš pačiu
žiau savų giminių bei gerų pažįsta
metu, kai jie susikaupę klau
tu", užveda monologą dėl to, kad sėsi kalbų,
mų, pasilikusių Lietuvoje ar ištrem
priėmė rezolinc:ią - jis, o paskui kažkas kitas, o po to šauksmą į laisvąjį
tų į Sibirą, kuriuos remiame siun
pasaulį, kai pro
dar ir trečias LAV spausdintos ži
tinių pagalba. Šiems siuntiniams
testavo
dėl
besitęsiančio
rusų siau
nutės nesuprato. Kad sunku viską tėjimo jų kraštuose — kitoje
persiųsti išleidžiame po kelis šimtus
suprasti, mes su tuo sutinkam, bet kun. Jono Kučingio rengtame salėje,
dolerių į metus. Tai yira be galo
spek
nesutinkam, kad dėl to kaltas kas taklyje, skambėjo arija iš rusiškos
gražus ir pagarbos vertas bendravi
nors kitas, ne tas, kas nesupranta. operos “Boris Godunov”. Tiesa, kai
mas su savaisiais. Tačiau taip pat
Mes irgi ne viską suprantame kas, protestuodamas, išėjo iš salės,
gerai žinoma, kad daugelis mūsų
“Draugo” “Spyglių ir Dyglių” pus bet daugumas kaip ir dera paklus
tautiečių Lietuvoje ar Sibire neturi
lapyje; dar sunkiau suprasti Railos
jokių giminių nei pažįstamų laisva
avelėms, nuolankiai prarijo
sieksniniai rašiniai “Dirvoje” (nors nioms
jame pasaulyje. Kas gi jiems gali
tą dvasinį peną, kurį jiems parūpi
ir gabiai “išstenėti”, be “pašvinku no jų ganytojas su tikru piemeniš
ištiesti artimo meilės pagalbos ran
sių kepenų ir maištaujančios tulžies ku rūpestingumu, išklausę arijos,
ką? Atsakymas aiškus: Tu ir aš —
kilnaus
ar ir visai idijotiško sugur- plojo solistui už taip puikiai išpil
mes visi kartu aukodami Balfui.
gimo” — tai vis talentingi Bronio dytą mūsų tautos engėjo kūlrinį.
Jis turi geriausias informacijas apie
Railos gražbilystės pediukai!); nesu
tų varge esančių tautiečių padėti ir
prantame,
kodėl taip ištęsiami tie
pagal tai, kiek mes suaukojame.
straipsniai, lyg honorairas būtų mo
pasiunčia siuntinių.
kamas už eilutes, kaip “Lietuvos
Malonūs Los Angeles ilr jos apy
aide”. Nesuprantame nė kam pasi BUSIMO MILIJONIERIAUS
linkės lietuviai šiais Laisvės Kovos
tarnauja (be “Janulaičių klubo” na HIMNAS
Metais būkime dar dosnesni, kaip
rių) B. Railos ilgos lementacijos
iki šiol ir suaukokime Balfui kele“Dirvoje”. Daug ko nesuprantame,
Kaip obelis ašai palinkęs
iriopai daugiau. Tai bus mūsų vie
dar
daugiau
blogai
suprantame,
ta

Grįžtu iš darbo vakare.
V. Pažiūra,
ningas įrodymas, kad mes kovoda
čiau
už
tai
nemanome
kaltinti
nei
Balio sk. pirmininkas
Po vakarienės, pailsėjęs,
“Dirvos” leidėjų, net nei vyr. red
Džiaugiuosi banko knygute.
J. Čiuberkio, nei jų kolumnisto B.
Railos. Jeigu mes nesuprantame,
Regiu joje gana riebokas,
Europe-Orient-Hawaii-Mexico. ar blogai suprantame, tai tik mes
Gana linksmokas skaitlines..,
esame kalti; bet kodėl mes turime
Planning to bring relatives or friends from
“Žmogau, skubėk prie milijono!”
būti kalti, jei “Draugas”, “Pergalė”
Neliauja gundę jos manęs.
alr B. Raila nesupranta? O gal
LITHUANIA - Russia - Poland? LOWEST FARES.
“Draugas” su “Pergale” labai gerai
Call the expert - MAX HODDER - GOROCHOWSKI. suprato, tik Raila ne?
Ak, kaip norėčiau aš pabėgti
Scriba
Evening and Weekend Appointments by Request.
Nuo fondiį prakeiktų visų,
Kurie visur mane sekioja,
DU KUČ1NGIAI
Kad net nubusti man baisu!
Nepriklausomos Lietuvos operos
Norėčiau, kad mane pamirštų
solistas Antanas Kučingis, protes
Balfas ilr Altas su Vliku,
tuodamas prieš komunistų žiauru
mus, jiems okupavus Lietuvą, prieš
Man vis neduodami ramybės
nekaltų lietuvių masinius trėmimus
Su savo tais: “Aukų... aukų!..”
atsisakė dainuoti irusų kompozito
WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS
rių sukurtas operas bei arijas. Už
Sibire brolis man nerūpi,
tai antrukart okupavus rusams Lie
7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF'
Tėvynėj — kenčianti sesuo,
tuvą, A. Kučingis buvo suimtas ir
Tik rūpi doleris žaliūkas
PHONE 876-9300
dešimčiai metų ištremtas į Sibirą.
Ir noras nesiskirt su juo...
Išlaikęs šią bausmę, buvo priimtas
atgal į operą Vilniuje. Lietuviai, su
Kai tapsiu aš milijonierium,
žinoję apie grįžimą ir pirmą pasiro
EKSKURSIJOS - SKRIDIMAS
Tada tai būsiu aš duosnus:
dymą operoje, užplūdo teatrą su gė
Iš Los Angeles į Londoną — Liepos 10 d.
lėmis, kurių net plritrūko Vilniuje.
Dešimkę fondams išdalinęs,
ir iš Paryžiaus i Los Angeles — rugpiūčio 8 d.
Komunistai, pabūgę demonstraci
Ramiai keliausiu į kapus.
Kainuoja $375.00
Sudei.rinti skridimai j Vilnių ir Kauną. Dėl rezervacijų ir daugiau jos, anuliavo spektaklį ir toliau nePrispausiu brangiąją knygutę
informacijų telefon ai — Mr. Cliojnacki — 664-2363 ir Mr. Hodder —
876-9392
Prie jau atšalusios širdies,
PIGIAI PARDUODU
Kuri kaip nuliais virsta nuliai
I. 5 akrus žemės arti greitkelio
Jau nebejaus ir negiYdės...
111 ir netoli nuo Palm Springs (7
Ne viską ir mes suprantame,..

mi už tautos laisvę, nepamirštame
jos ir dabar varge esančio lietuvio.
Buvusių baisiųjų birželinių įvykių
ženkle, kada prasidėjo mūsų tautos
golgotos kelias, vietos Balfas ir pra
deda šių metų piniginį vajų. Val
dybos nariai ir šiaip įgalioti aukų
rinkėjai kreipsis į jus visus ir pra
šys aukų. Nuoširdžiai plrašau neat
sisakyti paaukoti tiek, kiek dosnioji
širdis ir tvirta kišenė leidžia. Už
kiekvieną auką, einančią iš meilės
kupinos širdies savo artimui, bus
Viešpaties šimteriopai atlyginta.
Kreipiuosi į turtingąjį ir subren
dusį jaunimą. Pritariu jūsų rūpinimuisi išnaudojamu juoduku, tačiau
prašau pritarti mums, besirūpinan
tiems pavergtu iir jokios žmogiškos
laisvės neturinčiu savo broliu tau
tiečiu.
Žmogiška yra rūpintis svetimai
siais, bet pamiršti ir apleisti savąjį
yra, jau nežmoniška. Esame labai
vaišingi tiems, kurie su palaimini
mu atvyksta iš Lietuvos būkime
taip pat dosnūs ir tiems, kurie ne
gali atvykti. Parodykime, kad esa
me verti duotų pasižadėjimų ir Įžo
džių mylėti Dievą, Tėvynę ir padė
ti artimui.
Tikėdamasis gausių Balfui aukų,
iš anksto jums sakau nuoširdų ačiū!
Los Angeles Balfo skyriaus val
dybą sudaro, be piirmininko, dar
šie: dr. kun. P. Celiešius, J. Motie
jūnas, A. Markevičius, S. Šakienė,
A. Mitkevičius ir P. Litvinas.

GOING PLACES?

UlTER-TOURS, LTD

GLOBE PARCEL SERVICE

Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanu siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.
*5*
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mylios); arba
II. pirmą morgičių — $10.000
(už 2 akrus žemės, Topanga, Cal.).
Kreiptis į —
A. Giedraitis, 843 — 25th St..
Santa Monica, Ca. 90403.
Telefonas: 828 — 3633.

Ir būsiu aš visiems lietuviams
Patriotizmo pavyzdys, —
Ne į beribę lietuvybę,
Į didį dolerį veizdįs!

1968.5.16
L. Naktas

LIETUVIAI

FRANCHELL’S BEAUTY SALON
Valda Serenas, sav.
2403 Pacific Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Tel. 427-6962

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
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Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

I

'

" ———-

PICO INN
COCKTAILS — GAMES
Simas Kvečas, sav.
905 Pico Boulecard
Santa Monica, Calif. 90405
Phone 394-9952

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

Fotografai

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
Vietinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Fla.te cf Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028 ,
HO. 9-8697
Res. HO. 6-6084

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras Ir Birutė Pranis, sav.
13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242
Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINE HOFBRAU
2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis
DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Blvd.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396
LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694
L. & G. Reivydai, sav.
“OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638
Tel. 868-9098

PORT OF CALL
Sav. Rimas, Gwenn ir Vladas Gilys
Alus — Vynas — šampanas
žaidimai.
1712 So. Catalina St.
Redondo Beach, Calif. 90277
Phone 375-9025

ROBERT M. WALLAK (lietuvis)
c/o Netzer Travel Service
8951 Beverly Boulevard
Los Angeles, Calif. 90048
Dėl bilietų traukiniais, lėktuvais,
■garlaiviais, dėl ekskursijų —
telefonuok.it BR 2-0388 ir CR 6-6147

Baldai

Automobilių taisymas

Alkoholiniai gėrimai

Kelionių biurai

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 828-4613 by appointment.

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: G-R 3-3628
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calit. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Tree, ir šešt. 10 — 12.
JONAS JURGILAS,
17427 Chatsworth
Granada Hills, Calif.
Valandos: 10—12 ir 3—7;
Office: EM 3-5909; Exch.

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology
1087 N. Park Ave.
Pomona, California 91767
622-6040
714 Area Code
M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon
2517 Temple St.,
Los Angeles. Calif. 90026
Tel. 388-1889

Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY
Helen Mockus - Motušis
5265 Fountain Avenue
Hollywood, Calif. 90029
Telephone: NOrmandy 5-3351
ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles,, Calif. 90005
Du 8-6011
DU 9-4161

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY
Sav. Goerge & Ann P. Victoi
420 Castro Steet
San Francisco, Calif. 94114

Phone UNderhill 1-6223

Kirpyklos
i

TONY’S BARBER SHOP
(Latvių kilmės savininkas)
1430 Santa Monica Blvd.,
Santa. Monica, Calif.
Atdara šešias dienas 8 — 5:30 v. v.
Kaina $2.

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-0S3 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-9874

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA
Realtor
1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-8680

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919
Res. TH 2-5394

Senelių namai

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Phone: 424-4529
JONAS MATULAITIS
General Contractor
3308 Wood Terrace
Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 662-8822
Accustic Ceilings, Plaster,
Carpentry, Roofs, Heating, Cera
mic Tiles, Additions, Special Ex
terior Texture — 15 yrs. garantee.
ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor
Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627,
Santa Monica, Calif. 90406
Phone — 393-6988

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET
Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calilif. 90260
Phone 676-9217

Moteliai
AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.
490 Dolliver St.
Pismo Beach, Calif. 93449
Tel. 773-2725

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšiene, sav.
3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
EX 4-9144

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas
1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027
Phone HO 4-4154

Ann Bobber’s Guest Home
16801 Addison St.,
Encino, Calif. 91316
Tel. 789-4808

Skalbyklos
ART CLEANERS
Sav. Albert Klimas
6408 Yucca St.
Hollywood, Calif. 90028
Phone HO 9-3028

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
HO 9-8500

Vaiky darželiai
PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90250
Sav. Jonas ir Ona Žukas
Tel. OS 5-9051

Valgyklos
ANGLER’S CAFE
Albert & Maria Boreišiai, sav.
141 Fisherman’s Wharf (Pier)
Redondo Beach, Calif. 90277
Phone: 372-7226

LIET NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adele šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-97.12
Veikia, tik šeštadieniais ir sekmad.
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

Veterinarijos klinikos
Dr. L. R. Garskis, sav.
17060 Ventura Blvd.,
Encino, Calif. 91316
Tel. State 4-7066

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
Los

A. F. SKIRIUS
4366 Sunset Boulevard
Angeles, California,
90029
Telefonas: NO 4-2919

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
LIEPOS MĖN. —

7 d., sekmadienį, 12 vai. Lietuviu
Bendruomenės Namų • metinis
piknikas Arroyo Seco parke —N. Avė. 60.

1.4 d. Tautinių Namų piknikas Ar
royo Seco parke prie Avė. 6() ir
Figueroa St.
21 d. šaulių Daumanto kuopos pik
nikas Arroyo Seco parke prie N.
Avė. 60.
27 d. — Technologų klubo metinis
pobūvis — jaučio kepimas.
28 d. — SLA 75 kuopos piknikas
Arroyo Seco parke prie Avė. 60
ir Figureoa St., L. A.

Return Requested

VESTUVĖS
— Gegužės 4 d. Dalia Steikūnaitė ištekėjo už John Saydah.

— Birželio 23 d. Giedrė Gudaus
kienė dr. K. Lederio pagerbimo
vaišėse pranešė, kad Lina Cingaitė
susižiedavo su Ričardu Dauku.
Abu iš profesijos ylra mokytojai.

SVEČIAI

“Draugo"
dienraščio pirmo — politinio —
puslapio redaktorius, viešėdamas
Los Angelėse, aplankė LAV ir LD
leidyklą ir redakcijas.
— Aldona Jankauskaitė iš Chicagos. Ilk, su ekskursija keliavo po
Ameriką, buvo kelias dienas susto
jusi Los Angelėse ir čia aplankė sa
vo klasės draugus Bronę Skirienę
ir Albiną Ruigį.
RUGPIŪČIO MĖN. —
— Vienas iškiliausių Venecuelos
18 d. — Amerikos Piliečių Klubo
lietuvių,
“Casa Europa" brangeny
piknikas Arroyo Seco parke, prie
bių krautuvės savininkas Jurgis Bie
N. Avė. 60.
linis, grįždamas iš Japonijos tr»jų
25 d. — “Lietuvių Dienų” piknikas savaičių prekybinės kelionės, buvo
McCambridge parke, Burbanke. sustojęs ir Los Angelėse. Aplankė
LAV ir LD redakcijas ir leidyklą,
RUGSĖJO MĖN —
susitiko su sovo senais bičiuliais A.
8 d. — Lietuvių Bendruomenės Los if E. Arbais, B. ir E. Budriūnais,
Angeles apyl. rengiama LIETU Dargiu ir k t.
VIŲ DIENA Culver City Vetera
J. Bieliniui rūpėjo susipažinti su
nų salėje.
Los Angeles lietuvių gyvenimu, užo
o
o
megsti ryšius, kad lietuviškai leidi
niai pasiektų ir Venecuelos lietu
Organizacijų dėmesiui!
vius.
šiais metais parengimus regis
Džiaugdamasis puikiai leidžiamu
truoja nauja JAV LB Los Angeles “Lietuvių Dienų” žurnalu, parėmė
apylinkės sekretorė Litą Žilevičiū auka jo leidimą ir taip pat įstojo į
tė. Telefonuoti vakarais 244-6792.
Bernardo Brazdžionio poezijos rink
tinės mecenatų eiles.
J. Bielinis nėra užsidaręs vien
Lietuvių Bendruomenės Centro
savo prekybiniame pasisekime, jis
Gegužinė
yra dosnus liet, kultūros reikalų rė
liepos 7 d., ®ekmadienį, 12 vai. mėjas, buvo vienas pirmųjų litera
15 min. p. p. Arroyo Seco parke, tūros mecenatų Liet. Rašytojų Drprie N. Avenue 60, Los Angeles, jos premijai.
įvyksta Lietuvių Bendruomenės
— Inž. Adolfas Darnusis su
Centro (Lithuanian Community dviem dukfom lankėsi LAV ir LD
Center, Ine.) gegužinė.
leidykloje ir užsakė savo sūnui Sau
Visi lietuviai kviečiami atsilan liui Damušiui, Fullerton. Calif. LD
žurnalą. Saulius yra baigęs fizikos
kyti.
mokslus.
— Vytautas Alseika,

MARY H A M R O C K

ATOSTOGOS

. PIERCE — HAMROCK
MORTUARY
921 Venice Blvd.

Išvyko Į šokių šventę Chicagoje

Los Angeles, Calif.
Phone:

Richmond 9-6091

Lietuvių Namuose, anttrame aukšte
— 3 miegamieji — už $75 mėne
siui.
Teirautis pas svetainės vedėją A.
Šatnerienę, telf.: 666-4585 (savait
galiais) arba namų tel. 664-9712.
Daugiau informacijų galima gau
ti pas B. Stančiką — tel. 661-8517
arba pas A. Skiriu — tel. 664-2919.

Janavedžiai Laima ir Margis Matulioniai.

Tik kas kelinti metai Los Ange
lėse pasitaiko tikrai lietuviškos ves
tuvės. Š. m. birželio 22 d. Šv. Ka
zimiero parapijoje virš 200 lietu
vių turėjo progos dalyvauti Laimos
M. Stančikaitės ir Margio J. Matu
lionio šauniose vestuvėse.
Šeštadienį. 11 vai. 30 min. kun.
dr. P. Celiešius šv. mišių metu, sep
tyniom jaunimo porom iir virš 200
artimųjų draugų dalyvaujant liudi
ninkais. sumainė aukso žiedus jau
niesiems.
Vakare parapijos salėje buvo pa
ruošta vakarienė ir vaišės. Puotą
pradėjo malda kun. dr. P. Celie
šius ir sveikinimo žodžiu jaunosios
tėvo Broniaus Stančiko. Toliau pri
statymus ir sveikinimus pravedė K.

Šakys. Visus sujaudino savo patrio
tiniu sveikinimu jaunojo tėvuko
Prano Matulionio žodis, reikalau
jantis savo šeimą auklėti lietuviš
kai. mokant lietuvių kalbos nuo
pirmo vaiko žodžio ne “maa”. bet
“mama”.
Gairdus vestuvinis tortas (pa
ruoštas S. Puikūnienės), gardūs
valgiai, geriausi gėrimai, smagi- šo
kių muzika, lietuviškos dainos ir
žaidimai visus dalyvius puikiai nu
teikė.
Vestuvių puotą ruošė jaunosios
tėveliai Mikalina ir Bronius Stan
čikai. Jaunojo tėveliai Julija ir Pra
nas Matulioniai, taip pat jų dukra
ir sūnus ir kiti giminės, atvyko iš
Chicagos dalyvauti šioje šventėje.

Audronės Marijos Alminaitės ir Algimanto Žemaitaičio vestuvės

įvyko š. m. birželio 22 d. Šv. Ka nes svečiai buvo sužavėti jaunai
siais, gausiomis vaišėmis ir burbu
LAV ir LD foto reporteris išvyko zimiero bažnyčioje. Laike iškilmin liuojančiu šampanu, kurio gausybės
į Chicagoje vykstančią (autinių šo gų mišių moterystę palaimino ir su visi ragavo ir gėrė. Vaišes pravedė
jungė kun. dr. P. Celiešius. Per mi
kiu švente.
šias solo ilr duetą pagiedojo B. ir R. jaunosios birolis K. Alminas gan
— LB Tautinių šokių ansamblis, Dabšiai. Publikos buvo daug. Baž prietelingoj nuotaikoj.
vedamas O. Razutienės, dalyvauja nyčioje pamaldų metų dalyvavo ne
Visi buvo linksmi, o jaunieji lai
tautinių šokių šventėje liepos 5.6 ir tik giminės iš Los Angeles, Santa mingi gausybe sveikinimų iš visų
7 dienomis.
Monikos, bet ir iš kitų JAV vietų. pasaulio dalių, net iš okupuotos
— I tautinių šokių šventę ir skau
Jungtuvių vaišės prasidėjo 6 vai. Lietuvos. Iškilmingų ilgų kalbų ne
tų jubiliejinę stovyklą, įvykstančią vakaro privačiame klube — Bcl-Air buvo, tai labai patiko svečiams, ku
prie Čikagos, išvyko daug Los An Bay Club prie Pacific Coast High rie prie skanių vaišių turėjo progos
geles lietuvių šeimų: Vladas ir Alfa way, Pacific Palisades. Svečių buvo susitikti savo draugų ir pažįstamų
iš visos Amerikos.
Pažiūros, Paulius ir Rūta Arai, Jo apstu, koks 150 asmenų.
nas ir Ona Žukai (su visais vaikais)..
Klubas labai jaukus, puikiai
Jauniesiems likime laimingai ir
Bronius ir Mikalina Stančikai, Juo įrengtas atkalnėje su reginiu i Pa- ilgai gyventi ir dirbti savo tautai ir
zas Pažėra su šeima, Česlovas ir cifiko vandenyną. Nors gamta labai tėvynei ir būti pavyzdžiu būsimoms
Vlada Tuminai su sūnum ir k.
graži, bet jos nedaug kas tematė. poroms.
— Leonas Kantas - Kančauskas,

*•

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

"IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS..."

G

4

