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Aldona Eretaitė, V Vokietijos teatro aktore, po jos poezijos rečitalio Los 
Angeles: P. Raulinaitis, D. Mackialienė, A. Audronienė, A. Audronis, Los 
Angeles apyl. pirm., surengęs rečitalį, Aldona Eretaitė. S. Pautienienė, 
J. Tininis, D. Railienė, Br. Raila, Bern. Brazdžionis. Foto L KantoPAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE

Prezidento Eisenhower’io laiku 
buvo pravestas įstatymas “Public 
Law 80-90”. kad kiekvienais metais 
JAV prezidentas paskelbia liepos 
mėnesio trečiąją savaitę “Captive 
Nations Week” — Pavergtų Tau
tų Savaite. Iki šių metų visi buvę 
prezidentai — Eisenhower, Kenne
dy, ir Johnson paskelbdavo “Pa
vergtų Tautų Savaitę”. Tik šiemet 
tyčia ar netyčia prez. Johnson to 
nepadarė.

Tačiau Pavergtų Tautų organiza
cijos, komitetai ir net amerikiečių 
organizacijos ir šiemet Pavergtų 
tautų savaitę atžymėjo.
Demonstracija prie L. A. rotušės

Liepos 19 d. vakare įvairių pa
vergtų tautų atstovai su savo vėlia
vomis ir tautiniais rūbais buvo su
kviesti prie miesto rotušės demons
tracijoms. Čia turėta spaudos kon
ferencija, kuriai vadovavo čekų vei
kėjas Van Horn ir vengrų laisvės 
kovotojas Stephen Szabo. Lietu
viams atstovavo Alto vald. nariai.

Lietuvos vėliava, palydima tauti
niais rūbais pasipuošusių S. Stanči
ko, R. Spirauskaitės. J. Žukaitės, 
L. Žilevičiūtės ir O. Razutienės, 
plevėsavo prie miesto rotušės ir Te
levizijos programoje, KLLA —5 
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PROGRAMOJ

dalyvauja geriausios L. A. meninės jėgos: solistai Antanas Pavasaris, Biru
tė ir Rimtautas Dabšiai ir daininkai: K. Dambrauskaitė, O. Deveikienė, 
J. Mažeikaitė, A. Polikaitis ir kiti.

Ruošia muzikė Ona Metrikienė, režisūra akt. J. Kaributo. Be to. 
dalyvaus dar jaunimas su sportu ir tautiniais šokiais.

Visi L. A. ir visos Kalifornijos lietuviai su svečiais maloniai kviečiami 
atsilankyti pasigėrėti savųjų menininkų puikia programa, praleisti laiką 
taip savųjų ir paremti savąją Bendruomenę.

Po programos bus šokiai, kuriems gros geras orkestras.
Veiks užkandinė ir baras.
Pradžia 2 vai. p. p. — Meninė programos pradžia — 3 vai. p. p.
Tad iki malonaus pasimatymo’

LB Los Angeles Apyl. valdyba
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stotyje per George Putnam progra
mą.

Prie miesto rutušės susirinko virš 
200 įvairių tautų atstovų: estų, če
kų, lietuvių, lenkų, ukrainiečių, 
vengrų ir daugelis kitų.

Buvo perskaityta Los Angeles 
mero S. Yorty ir apskrities tarybos 
‘ Pavergtų Tautų Savaitės“ paskel
bimai (deklaracijos). Van Horn 
perskaitė spaudos atstovams UROC 
rezoliuciją, kurioje reikalaujama, 
kad prezidentas imtųsi aktingų, e- 
fektingų priemonių, kad pavergtos 
tautos būtų išlaisvintos. Nuo miesto 
rotušės, visi demonstracijų dalyviai 
buvo pakviesti į TV 5 stotį padė
koti George Putnam už jo palanku
mą ir pritarimą Pavergtų Tautų ko
voje dėl laisvės.
Programa Televizijoje

George Putnam TV stotyje visus 
dalyvius nuoširdžiai pasveikino. 10 
vai. 30 min. vakare per savo veda
mąjį kalbą jis skyrė “Pavergtų tau
tų laisvinimo reikalams. Programa 
buvo paįvairinama lietuvių, latvių 
ir estų, cholrų dainomis, kurias jis 
užrekordavęs anksčiau. Jis per kele
tą kartų parodė tautų atstovus, pa
sipuošusius tautiniais rūbais, su vė
liavomis ir plakatais, reikalaujam

Los Angeles LB Jaunimo Ansamblis, dalyvavęs III Taut, šokių šventėje. 
Vidury stovi mokyt. O. Razutienė. Vykę Chicagon yra šie šokėjai: A. 
Aras, D. Araitė, A. Arbas, R. Arbaitė, D. Blažys, R. Čiurlionis, G, Damb
rauskaitė, V. Dičiūtė, V. Gedgaudas, ž. Gimbutaitė, D. Gurčinaitė, A. Ma
tulaitytė, T Mažeika, G. Nefas, A. Norkus, J. Pažėraitė, R. Pažėra. D, Ra
mutytė, A. Ruigytė, V. Sakalauskas, R. Snirauskaitė. S. Stančikas, R. Stoš
kus, A. Tuminas, R. Žukas, J. Žukaitė. Foto L. Kanto

Los Angeles Tautinių šokių grupė “Aušra”, vedama Ingos Tumienės (stovi 
kairėje). Šokių šventėje dalyvavo: D. Barauskaitė, D. čingaitė, V. Dūda. 
R. Gurčinas, A. Ivanykaitė, V. Katilius, O. Orlovaitė, R. Motiejūnaitė, R. 
Narkevičiūtė, B. Pinkutė, S. Pinkus, B. Safroncikaitė, I. Šepetytė, V. 
šeštokas, P. Škabara, G. Tamulaitis, L. Tumaitė. R. Tumas. M. Uldukytė.

čiais nepriklausomybės ir laisvės 
pavergtoms jų valstybėms. Progra
ma buvo baigta, pristatant dalyva
vusių tautų atstovus ir Ctephen Sza
bo pareiškimu.

Demonstracijos Chicagoje
Liepos 20 d. Chicagos miesto 

centre padarė didžiausias demons
tracijas. kuriose dalyvavo virš 20 
tautybių. Pirmieji ėjo čekai, paskui 
serbai: lietuviai buvo dešimtieji. 
Demonstracijose dalyvavo net su 
papuoštais plakatais, vėliavomis. 

automobiliais, sunkvežimiais. los 
eisenos, demonstracijos buvo pana
šios į Pasadena. Calif.. įvykstan
čius rožių paradus. Vien lietuvių 
eisenoje dalyvavo keli šimtai. Įspū
dingiausia buvo vežimai, vaizduo
ją auksinę 50 skaitlinę, Lietuvos at
statymo sukakčiai atžymėti.

Demonstracija vyko net keletą 
valandų.

New York o Pavergtų Tautų pa
sirodyme lietuviai silpnokai tepasi
rodė. (A. S.)
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS IR LIETUVYBE
Jau mūsų jaunimas grįžo iš Chicagoje įvykusios Bendruomenes 

surengtos Tautinių Šokių Šventės. Jie parsivežė gražiausius įspū
džius. Klaidingai galvojo ir rašė lietuviški militantų vadukai ir “aukš
tos kultūros” propagatoriai, kad “šokdami Blezdingėlę neišlaikysime 
lietuvybės”... Jie bandė iškilmingai save vadinti "gyvosios lietuvy
bės” propagatoriais, o, pasirodo, kad jų lietuvybė jau seniai buvo mi
rus. Didelis jaunimo susidomėjimas tautiniais šokiais ir jų noras vykti 
į tų šokių šventes, rodo, kad ir Blezdingėlės šokimas turi daugiau 
“gyvosios lietuvybės”, negu anie pranašai. Kągi, draugai kavoliai, 
mieželiai ir panašūs negalėdami surengti nieko didingesnio, kaip III 
Tautinių Šokių šventė, surengė bent mažos sportininkų grupelės eks
kursiją į pavergtą Vilnių pašokti rusų parsidavėliams paleckiams ir 
snieckams krepšinį, tikriau pasakius, patiems įšokti į bolševikinį 
krepšį! Atrodo, kad iš pergreit mirusios “gyvosios lietuvybės” tiek ir 
tebus likę palaikų.

Liet. Bendruomenės kas ketveri metai rengiamos Tautinių šokių, 
kaip ir Dainų, šventės turi lietuviui jaunimui jau dabar apčiuopiamos 
tautinio auklėjimo reikšmės. Jie išmoksta šokių, kurių neužmirš visą 
gyvenimą, ir net pasenę didžiuosis dalyvavę festivaliuose, televizijų 
programose. Daugelis jaunimo, iš kitų valstybių, iš mažų miestelių, 
kur mažai tėra lietuvių, atvykę į šventes, pamato, kiek daug lietuviš
ko jaunimo yra Amerikoje. Jie pasijunta ne vieni, o tūkstantinės šei
mos nariai. Jie turi progos susipažinti ir užmegsti draugiškus santy
kius. Jau turime nemažai tokių, kurie per šventes susipažinę, sukūrė 
lietuviškas šeimas.

Šventes aplanko žymūs amerikiečių visuomenės veikėjai, politikos 
vadai; tas šventes aprašo vietos amerikiečių spauda; pamini ar net 
parodo radijas ir televizija; visa tai kiekvienam (net ir pradedančiam 
nutausti) lietuviui padilgina jausmus, priverčia pagalvoti, kad gera 
ir gražu būti lietuviu, kurį gerbia net kitataučiai.

TAUTINIAI ŠOKIAI IR REPREZENTACIJA
Visus losangeliečius nesmagiai nuteikė Kanados laikr. “Tėviškės 

Žiburių” pastaba apie Los Angeles ilgaplaukius šokių šventėje. Tai 
tau ir “pasižymėjimas”! Vieno kito nevalyvumas uždėjo dėmę visai 
grupei. Ar tai ne rengėjų neatydumo kaltė? Juk visas Los Angeles 
lietuvių jaunimas tikrai tokios “garbės” nenusipelno.

Čia norisi pastebėti, kad L. A. jaunimo šokių vadovai ir anksčiau 
yra padarę klaidų, reprezentacijai pas svetimuosius leisdami grupėje 
dalyvauti ir tiems, kurie tik painiojasi šokantiems po kojų ir gadina 
visos grupės reputacija. Reikia stengtis ne daugiau porų į sceną 
išstumti, bet žiūrėti, kad tik gerai mokantieji reprezentuotų grupę, 
kad netektų raudonuoti iš ..ei vadovams, nei žiūrovams.

Visi Los Angeles ir apylinkių LD žurnalo skaitytojai ftr bičiuliai 

atsilankykite j metinį "Lietuviy Dieny" žurnalo
PIKNIKĄ - SUSITIKIMĄ GAMTOJE,

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

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

Piknikas įvyksta rugsėjo 22 d., sekm., 12:30 p. p.

Pikniko metu bus duodami lietuviški kelių patiekalų pietūs; svečiai taip 
pat galės vaišintis pakankamu kiekiu vėsinančių ir gaivinančių gėrimų.

Pikniko metu įvyks dovanų paskirstymas LD žurnalo rėmėjams, įsigi- 
jusiems laimėjimų bilietėlių. Jų bus galima įsigyti ir ten pat vietoje.
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?. V. Raulinaitis, Bern. Brazdžionis, A. Skirius ir J. Andrius.
A. Eretaite (sėdi priekyje) Lietuvių Dienų leidykloj vizito metu. Iš kairės:

POETINIO GROŽIO VALANDĖLĖ
Aktorė Aldona Eretaite Kaliforni
joj? ir jos poezijos rečitalis

Vokiečių teatro (Kielyje) aktorė 
Aldona Eretaite, šiuo metu viešinti 
JAV-se, užsuko ir į Los Angeles 
lietuvių koloniją. Vietinis dramos 
sambūris, vadovaujamas inž. V. Ta
mošaičio, liepos 14 d. pakvietė ją

Tautinius Namus papasakoti apie 
Vokiečių teatrą. Aktorė sambūrio 
nariams gyvai nupasakojo vokiečių 
teatro pobūdį, iškeldama charakte
ringuosius jo bruožus ir pabrėžda
ma kuo jis skiriasi nuo amerikietiš
kojo teatro. Vienas svarbiausių da
lykų, tai tas, kad vokiškame teatre 
nėra “žvaigždžių”; visi artistai yra 
lygūs; visiems yra skiriamos vieno
dos rolės, nieko neiškeliant į prie
kį, į ’’stars”, kaip čia daroma. ’’Ly
gybės” sistema daro tai, kad publika 
eina ne tos ar kitos “žvaigždės” pa
matyti, bet veikalo žiūrėti. Daug 
reikšmės turi veikalo autorius — 
jis yra virš vaidintojų. Teatre re- 
žisorius yra “dievas” ir jo reikia 
klausyti.

Teatras turi po keletą režiscirių, 
o, be to, kartais dar pasikviečia ir 
svečią, kad įneštų naujos dvasios. 
Teatrus išlaiko valdžios savivaldy
bės. Vaidintojams. Kaip ir valsty
bės tarnautojams, mokamos algos. 
Tokiame teatre, kaip jų, Kielyje. 
per metus parengiama apie 10 nau
jų veikalų. Statomi pačių vokiečių 
veikalai (klasikų ir naujų), anglų, 
prancūzų, amerikiečių. Pastarųjų 
sąraše yra O’Neil, T. Williams, T. 
Wilder veikalų. — Mūsų vaidinto
jai viešniai kėlė daug klausimų, po
kalbis buvo šiltas ir scenos mėgė- •J 

jams labai naudingas.
Sekančią dieną vakare Los An

geles Lietuvių Bendruomenės val
dyba, A. Skiriaus iniciatyva, suren
gė A. Eretaitės poezijos vakarą. 
Per porą dienų telefonais paskleis
ta žinia sutraukė Šv. Kazimiero pa
rapijos salė daugiau kaip pusantro 
šimto entuziastų.

Aldonos Ėretaitės rečitalį su
daro lietuvių poezijos kūriniai nuo 
Donelaičio iki Brazdžionio.

A. Ėretaitės deklamavimas buvo 
toks originalus, nepaprastas ir ar
tistiškas, kad klausytojai su didžiau
siu susidomėjimu sekė kiekvieną 
jos žodį. Jos deklamavime atsinau
jino Donelaičio, Maironio, net Vai
čaičio, ar Jakšio kūrybą, kuri .jau.., 

šimtus kartų girdėta, nuvalkiota ir. 
rodos, nebegali įskelti jokios ug
nies. Daug originalumo ji parodė 
ir deklamuodama naujesniųjų au
torių eilėraščius — Jono Aisčio ir 
Bernardo Brazdžionio. Baltrušaičio 
ir Putino padeklamavo tik po vie
ną, o ypač Putino norėjosi ir dau
giau. Visas vakaras praėjo kaip 
kelios turiningos poetiniu džiaugs
mu perpildytos minulės, kurioms’ su 
Goethe norėtųsi sušukti: Akimirka, 
kokia tu graži!.. Sustok!...

Tą poezijos lobių ir sceninio 
meno rečitalį teks ilgai ir ilgai at
siminti. Jis buvo puikus, originalus, 
nepakartojamas, įspūdingas, dvel
kiąs širdies šiluma ir dideliu nau
jumu. Aldona Eretaite ir šiame va
kare pasirodė kaip didelio talento 
aktorė, lietuviškos poezijos inter
pretacijai suteikusi naujas dimensi
jas, iškėlusi į aukštą meninį lygį. 
Teisybę pasakius jį tekstų nede
klamuoja; ji nesako jų mintinai — 
ji viską skaito sėdėdama už stalo, 
nevartoja mostų, nevaidina, kuo 
taip labai mėgsta “imponuoti” lie
tuviškoje scenoje diletantai, — ji 
visa padaro ir pasiekia balso modu
liacija, išgaudama subtyliausius 
lyrinius niuansus ir pakildama iki 
džiaugsmo, skausmo, nuostabos ar 
didybės ekstazės. Iš visų neabejo
tinai išsiskyrė Donelaičio pristaty
mas: jis buvo toks naujas, tikras, 
ryškus ir moduliuotas, kad sunku 
kas geresnio beįsivaizduoti. Iš nau
jesnių — mūsų džiaugsmui reikia 
pasakyti, kad Brazdžionio trys de
klamuoti dalykai buvo rečitalio 
viršūnėje. Nuo lyrinio, trapaus Ta
vęs nebus iki Didžiųjų vandenų iš 
tikrųjų yra gan didelis skirtumas, 
bet aktorės talentas abiems daly
kams rado skirtingą išraiškos būdą 
ir abu eilėraščius padavė klausyto
jams tokia įtampa, kad klausytojai 
klausėsi, kaip sakoma “užėmę ža
dą”, o paskui negailėjo ovacijų, iš
šaukdami aktorę daug kartų į sce
ną. Čia poetinio grožio valandėlė 
ir buvo baigta.

Po rečitalio aktorė apdovanota 
gėlėmis, kurias įteikė dramos sam
būris ir LB apylinkė. Gi publika, 
viešniai atėjus į salę, dar ilgai nc- 
siskirstė: dalinosi įspūdžiais, foto
grafavosi, dėkojo asmeniškai už 
tokią dailią Melpomenos puotą.
..... ... . J. T-riiš
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ČIURLIONIS JŪROS DUGNE PROJEKTUOJA MIESTĄ

Praėjusį dešimtmetį žmogaus dė
mesį buvo patraukusi erdvė ir dan
gaus kūnai. Prasidėjo didžiųjų vals
tybių lenktyniavimas į mėnulį. Tik 
staiga susigriebta, jog skverbimasis 
į vandenynų ir jūrų gelmes gali tu
rėti labiau reikšmingų karinių, 
mokslinių ir industrinių tikslų, ne
gu siekimas planetų. Vandenys den
gia 72% žemės paviršiaus, o dugne 
slepiasi neišsemiami žemės turtai. 
Jūrų dugnu susidomėta ir kariniais 
tikslais, nes iš dugno bazių būtų ga
lima sekti priešo povandeninių lai
vų judėjimą, kontroliuoti vandens

Inž. Balys Čiurlionis

paviršiuje operuojančitį laivų veiks
mus, įkurti povandeninių raketų 
bazes ir 1.1. Turbūt dėl šių tikslų 
JAV laivyno dcpartmcntas pradėjo 
tyrinėti pastovių gyvenviečių jūros 
dugne įkūrimo galimybes.

Pagrindinei gyvenviečių koncep
cijai ant jūros dugno ir po jūros 
dugnu sukurti Laivyno Departmen- 
tas konstravo North American 
Rockwell bendrovę. Šios bendrovės 
Ocean System Operations skyrius 
ėmėsi darbo, ir viso projekto svar
iausiai daliai — struktūrinėms 
problemoms spręsti — vadovauti 
pavedė losangeiiečiui inžinieriui Ba
liui Čiurlioniui (Konstantino Mika
lojaus Čiurlionio pusbrolio sūnui).

Šiuo metu studija yra baigta ir 
išleista trijų tomų veikalo forma. 
Studija pavadinta “Study of One- 
Atmosphere Manned Underwater 
Structures" (“One Atmosphere 
structure" terminas čia reiškia pa
statą, kuriame išvidinis spaudimas 
rrilvpsta žemės atmosferos spaudi
mui jūros lygyje.). Šią studiją ruo
šė visa grupė inžinierių-okeanogra- 
fų. tačiau apie ketvirtį viso to 
darbo atliko inž. B. Čiurlionis, o 
arti pusės projekto paruošta jo ži
nioje ir atsakomybėje.

North American Rockwell kor
poracijai buvo pavesta išspręsti gy
venviečių įkūrimo problemas 600~ 
6000 pėdų gylyje, k ūdose galėtų 
būti apgyvendinta nuo kelių iki 
1000 žmonių. Tad spręsdamas sta
tybinių medžiagų, techniškų prie
monių ir su statyba susijusias jūrų 

dugno problemas, inž. B. Čiurlionis 
turėjo tik ribotus mokslinės litera
tūros šaltinius. Eilės problemų tech
niškus apskaičiavimus musų inži
nieriui teko papildyti čiurlioniška 
vizija, drąsiomis prielaidomis ir 
profesine intuicija.

Plieno korpusų formavimui (ku- 
de galėtų išlaikyti iki 300 svarų į 
kvadratinį colį spaudimą) Čiur
lionis plačiai naudoja savo išradi
mą, kuris įgalina labai tiksliai me
talo plokštes povandeninių sprog
dinimų metodu išlankstyti į nori
mas formas. Pagal šį išradimą (kurį 
savu laiku plačiai aprašė profesinė 
amerikiečių spauda ir už kurį 
North American Aviation inž. B. 
Čiurlioniui įteikė specialų įvertini
mo raštą) Ei Toro, Calif, buvo 
įrengta statybos metu laisvajame 
pasaulyje didžiausia metalo forma
vimo įmonė.

B. Čiurlionis statybos inžinie
riaus specialybę įsigijo VD un-te 
Kaune ir Stuttgarto un-te Vokieti
joje. Specialybės žinias plėtė ir gili
no Californijos (UCLA) ir Pietinės 
Californijos (USC) universitetuose 
bei įvairiose tyrimų institucijose.

Mums losangeliečiams malonu, 
kad B. Čiurlionis ir jo žmona Biru
tė aktyviai dalyvauja ir lietuviška
me gyvenime. Balys yra sėkmingai 
vadovavęs Altui, L.F.B. Los Ange
les sambūriui (šiuo metu yra valdy
bos vicepirmininkas), dalyvauja 
Lietuvių Bendruomenėje, Rezoliu
cijoms Remti Komitete, Lietuvių 
Fonde, profesinėse organizacijose 
ir 1.1. Birutė — buv. lituanistinės 
mokyklos ir tautinių šokių mokyto
ja, lituanistinių kursų jūros skautų 
stovyklos vedėja ir pn. Sūnus Rai
mundas, jūrų skautas, Šiemet baigė 
gimnaziją ir rudenį ruošiasi pradėit 
aeronautikos studijas. (J. Vn.)

Los Angeles inžinieriai - architektai

liepos 20 d. Balio ir Birutės Čiur
lioniu puikioj rezidencijoj turėjo bi
čiulišką pobūvį - alutį ir “jaučio ke
pimą” su pašnekesiais profesinėmis 
temomis. Pobūvis praėjo puikioj 
nuotaikoj. Dalyvavo didelis kolegų 
skaičius su žmonomis. Ta proga 
pirm. Ž. Brinkienė pristatė naujus 
ALIAS L. A. sk. narius: chemijos 
inž. Ruokį su žmona, prieš pusmetį 
atsikėlusį iš Chicagos ir jau sugebė
jusį L. A. įsisteigti nuosavą dažų 
gamybos įmonę, ir inž. Sprindį, at
vykusį iš Australijos.

Vadyba patiekė savo metinės 
veiklos planą. Vienas svarbiausių 
darbų — numatyta 50-ties Lietu
vos Nepriklausomybės jub. metais 
paremti Lietuvos Fondą — lapkri
čio 30 d. ruošiamo baliaus Biltmo
re viešbutyje pelnu.

Baliui ruošti sudarytas prie val
dybos pagalbinis ponių komitetas: 
Vidugirienė, Vaičiūnienė. Kulnienė. 
Sodeikienė, Polikaitienė, Lember- 
tienė ir Jonynienė.

Balius žada būti labai puošnus ir 
originalus.

Regina Jurkūnienė ir Ona Šukienė

Svečiavosi Sibiro tremtinė — 
Ona Šukienė

— Liepos 13 d. Reginos ir Juozo 
Jurkūnų gražioje rezidencijoje įvy
ko subuvimas — Onos Šukienės iš
leistuvės Kanadon.

O. Šukienė yra sesuo Reginos 
Jurkūnienės. Po vaišių žurnalistas 
J. Kojelis pravedė pasikalbėjimą su 
O. Šukiene, kuri nekaltai Sibiro iš
trėmime išgyveno 18 metų.

Ji papasakojo labai sunkų, ver
gišką gyvenimą Altajaus krašte. Su 
ja kartu buvo 7 lietuviai, jų tarpe 
ir kun. Jonas Vailokaitis. Jai teko 
daug bado ir sunkaus darbo per
nešti.

Tik Stalinui mirus ji galėjo su 
giminėmis susirašinėti. Tada buvo 
pažvelgta į jos deportacijos bylą ir 
surasta, kad ji visai nekaltai buvo 
pasmerkta Sibiro kančioms. Grįžus 
į Lietuvą, dar teko kelis metus ko-

KIEK PAJAMŲ SURINKO '

Apie Resurrection City (“Prisi
kėlimo miestą”) eilinis amerikie
tis skaitytojas ir TV žiūrovas te
žino tik daugiausia demagogiškai 
propagandinius pareiškimus, kad 
“miesto” gyventojai išvaikyti, kad 
daugelis areštuota, kad vadas ka- 
lėjiman pasodintas ir 1.1. O kiek 
ir kas tuos “vargšus“ nevargšiš- 
kom sumom rėmė, — nutyli. Ob
jektyvumo dėliai čia norime su
pažindinti skaitytojus ir “kita me
dalio puse”. — LAV red.

Washingtono spauda bando ap
skaičiuoti, kiek pajamų ir išlaidų, 
tai yra pelno ar nuostolių davė gar
susis “Prisikėlimo miestas”, kuris iš 
fanieros ir palapinių buvo kelioms 
savaitėms pastatytas prie Linkolno 
paminklo, Kapitoliaus ir Baltųjų 
Rūmų artumoje ir spėjo pasižymėti 
apiplėšimais, užpuolimais, chaosu 
ir įvairiais smurto veiksmais.

Paskutinį savaitgalį, prieš pat tą 
“skurdžių žmonių” (Poor People) 
stovyklą uždarant, gauta $250,000 
iš Field fundacijos, $100,000 iš 
United Presbiterian asemblėjos, 
$500,000 iš aktoriaus Jack Lemon 
kino teatrų pelno; $41,000 iš St. 
Marks metodistų bažnyčios Chica-

Tlkrlna akis Pritaiko akinius 
DR. MICHAEL HOLLINGER 

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

Phone: MA 84056

PIGIAI PARDUODU
I. 5 akrus žemės arti greitkelio 

111 ir netoli nuo Palm Springs (7 
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.

»♦ ♦♦♦ ♦.* ♦♦♦ **♦ *«♦ **♦ v »J»•

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service

REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard

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

llllllllllllllllllllliliiilllllllll^
Jei dar nesate atsilyginę

už ‘"Lietuviai Amerikos Vakaruose” 
padarykite tai tuojau:

4354 Sunset Blvd.. Los Angeles, 
Calif. 90029
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voti, kol ją išleido išvykti Kanadon 
pas savo vyrą ir vaikus. Dabar Ona 
jaučiasi laiminga, gyvendama lais
vame pasaulyje.

'PRISIKĖLIMO MIESTAS"?

goję, $17,800 iš Samy Davis Jr., 
$5,000 iš UAW Los Angeles sky
riaus ir $3.400 iš United Packing
house darbininkų. Nors to “Prisikė
limo miesto” organizatoriai ir tvar
kytojai — S.C.L.C. — neišduoda 
paslapties, bet prileidžią, kad aukų 
suma siekia šešias skaitlines.

“Vargšų žmonių (Poor Peoples) 
kampanijos" vyriausias vadas, ku
nigo Martin Luther Kingo įpėdinis 
kun. Ralph Abernathy pasakęs, kad 
aukų (kontribucijų) gauta “tik” 1.3 
milijono doL, gi išlaidų buvę pus
antro milijono dol., bet kiek tikrai 
pajamų ir išlaidų buvo, nesitikima 
sužinoti, bet apskaičiuojama, kad 
pajamų galėjo būti daug daugiau, o 
išlaidų daug mažiau, kadangi “mies
tui” pastatyti visą fanerą ir brezen
tus ir kitokią statybinę medžiagą 
aukojo įvairios kompanijos, organi
zacijos ir grupės — visi tik baltieji. 
Visi to “miesto piliečiai” buvo mai
tinami valdžios, bažnyčių ir dau
gelio įvairių organizacijų ištekliais, 
o aprangos buvo tiek suaukota, kad 
“miestą” likvidavus ir jo įnamiams 
išsiskiirsčius, paliko tokia daugybė 
drabužių, kad pati valdžia dar ne
nusprendė, kur juos padėti. (“Nau
jienos,, 1968, liepos 6 d.).
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KUN. DR. V. PAVALKIS PASKIRTAS KLEBONU

š. m. birželio 24 d. specialiomis 
vysk. John J. Healy pravestomis 
apeigomis, kun. dr. V. Pavalkis bu
vo paskirtas Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos klebonu Milpitas, Calif, 
miestelyje, apie 50 mylių nuo Oak
land, Calif, ant kelio 17, apie 10 
m. Į šiaurę nuo San Jose, Cali.

Apeigose dalyvavo pilnutėlė baž
nyčia parapijiečių ir svečių. Lietu
viai atvyko iš San Francisco, Oak
land ir net iš Los Angeles. Dalyva
vo 10 kunigų, du iš jų duvo lietu
viai — kun. Theo. Palis ir kun. dr. 
Manelis.

Jonas Puikūnas
Kun. dr. Viktoras Pavalkis

Milpitas, Calif, miestas smarkiai 
auga, dabar teki 2300 gyventojų, 
tad buvo Įsteigta nauja kat. parapi
ja. Kun. dr. V. Pavalkis perėmė 
sanąją parapiją. Šv. Jono bažnyčia 
nėra didelė, turi 350 sėdimų vietų, 
gražią salę. Sekmadieniais laiko
mos septynerios mišios. Klebonui ir 
vikarui patalkinti atvyksta kunigų 
iš seminarijos.

Kun. dr. V. Pavalkis iš Įvairių 
tautybių kunigų, atvykusių po karo 
Į San Francisco vyskupiją, yra vie
nintelis paskirtas klebonu.

Kun. dr. Viktoro Pavalkio trum
pa biografija tokia. Gimė 1908 m. 
gegužės 3 d. Akėčių km., Lukšių v., 
Šakių ap. Baigęs Žiburio gimnazi
ją Šakiuose, Įstojo į Vilkaviškio ku
nigų seminariją. 1932 m. buvo 
Įšventintas Į kunigus ir paskirtas vi
karu į Lazdijus. 1937 m. išvyko 
studijuoti į Romą, Pontifical Gre
gorian universitete. 1941 —1943 m. 
studijavo filosofiją Pontifical Ange- 
licum universitete. Romoje įsigijo 
bažnytinės istorijos daktaro laips
ni. 1945-46 buvo Trečiosios Vati
kano misijos patarėju Vokietijoje ir 
Austrijoje. 1946 - 50 m. Pontificio 
Comisia Assistata Įgaliotiniu Pabal- 
tiečių reikalams Italijoje. Buvo Bal
to Įgaliotiniu Italijoje. Taip pat 
įsteigė ir piirmininkavo Centriniam 
Lietuvių Globos Komitetui Italijo
je.

Kun. dr. V. Pavalkis Amerikon 
atvyko 1950 m. ir tuoj buvo įkur
dintas San Francisco vyskupijoje. 
Ėjo vikaro pareigas Oaklande, San

VIRŠUJ: Kun. dr. V. Pavalkis kal
ba į žmones, gavęs iš Rt. Rev. 
Msgr. John J. Healy bažnyčios rak
tus. . VIDURY: (iš kairės) kun. dr. 
Pranas Manelis, kun. dr. V. Paval- 
kis ir kun. Teofilius Palis prie šv. 
Jono bažnyčios. ŽEMAI: Su sve
čiais (iš kairės) — A. Jazbutis, G. 
Zabnrskienė, M. Grušienė, Pr. Gru
šas (abu iš Los Angeles) ir kun. 
dr. V. Pavalkis. Priekyje stovi Gin
taras Grušas.

JONUI PUIKUNUI 75 METAI

Šių metų birželio 25 d. Jonas 
Puikūnas atšventė 75 metų sukaktį. 
Jis gimė 1893 m. birželio 25 d. Ro- 
gupių kaime, Griškabūdžio valsč.. 
Sakių apskr.

Jonas, baigęs Griškabūdžio pra
džios mokyklą, Įstojo į Veiverių 
mokytojų seminariją, kurią baigęs, 
porą metų (1913-14) mokytojavo 
Kybartų pradžios mokykloj.

Didžiajam Pasauliniam karui 
prasidėjus, 1914 m. J. Puikūnas 
persikėlė mokytojauti į Rusiją. Pol
tavos gubernijoj, o 1915 m. į 
Maskvą, kur dirbo lietuvių pabėgė
lių mokykloj ir laisvu laiku iankė 
Šeniavskio liaudies universitetą.

1916 m. buvo paimtas Į rusų 
kariuomenę ir, Kijeve baigęs karo 
mokyklą, buvo pasiųstas i frontą 
Galicijoje. Revoliucijai prasidėjus, 
dalyvavo lietuvių karių susirinki
muose ir suvažiavimuose Kijeve, 
Berdičeve ir 1917 m. Lietuvių sei
me Petrapilyje. Jonas P. buvo vie
nas iš pilrmųjų atskiro Lietuvių Ba- 
talijono Galicioje — 1917 m. lie-

Francisco (St. Mary's parapijoj) ii 
paskutiniu laiku - St. Christopher's 
parapijoj San Jose, Calif.

Atvykęs į San Francisco iš jun
gė Į jau veikiantį Alto ir Balto sky
rių. Jis keletą metų buvo jų pirmi
ninku. Jam pirmininkaujant, tas 
pat Alfo, Balto sk. buvo paverstas 
Bendruomenės apylinke.

Kun. dr. V. Pavalkis yra susi
pratęs lietuvis patriotas ir nuoširdus 
lietuviškos spaudos rėmėjas. Linki
me kun. dr. Pavalkiui sėkmės nau
joje parapijoje ir tikimės, kad jis ir 
toliau neužmirš liet, organizacinių 
ir spaudos reikalų.

Dabartinis kun. dr. V. Pavalkio 
adiresas yra:

St. John’s Oath. Church, 279 S. 
Main St., Milpitas. Calif. 95035.

Telefonas: 262 25546.

pos 24 d., vėliau alsikėiusio Į Vi
tebską.

1918 m.. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, J. P. grįžo į Lietuvą 
ir Įstojo į kariuomenę, i karo tech
nikos dalinius. Dar būdamas ka
riuomenėje, Įstojo į V. D. Univer
sitetą Kaune, kur pirma stud javo 
techniką, paskui perėjo į teisių fa
kultetą. 1927 m. baigė universitetą, 
jau išėjęs į atsargą iŠ kariuomenės 
majoro laipsniu. Būdamas teismo 
kandidatu, ėjo Kauno L vėliau III- 
čios nuovados taikos teisėjo parei
gas. Vėliau buvo paskirtas taikos 
teisėju Širvintuose, o nuo 1937 m. 
pradėjo advokatūrą.

1944 m., bėgdamas nuo komunis
tų, pasitraukė i Vokietiją. Augsbur
ge buvo teisėju bendrame Pabaltie- 
čių DP stovyklos teisme, atstovau
damas lietuvių grupei. 1949 rn. at
vyko Į JAV, Gary, Ind. Čia su sa
vo sūnumis Įstojo i Lietuvos Vyčių 
kuopą. 1952 m. Puikūnas su šeima 
persikėlė gyventi į Los /Xngeles, 
Kalifornijoje. Čia J. Puikūnas, stei
giant Lietuvos Vyčių Seniorų kuo
pą, 1957 m. prisidėjo prie steigi
mo, ir vėliau valdybose ėjo įvairias 
pareigas. Taip pat Jonas Los An
gelėse Įsijungė i Lietuvių Katalikų 
Susivienijimo kuopą. į Karininkų 
Ramove, Teisininkų dr-ią. Bend
ruomenę, ALT skyrių ir aktyviai 
dalyvauja visuose kultūriniuose su
buvimuose.

Jonas mėgsta rašyti. Bendradar
biavo šiuose laikraščiuos? bei žur
naluose: Šaltinyje. Lietuvių Balse. 
Karyje, Trimite, Mūsų Žinyne, At
eityje, Vytyje, LA Vakaruose ir k. 
1958 m. baigė rengti lietuvių patar
lių ir priežodžių rinkinį, kuri išleido 
Lietuvių Dienų leidykla, pavadinda
ma “Smulkioji tautosaka’. Dabar 
Jonas turi paruošęs mįslių rinkinį, 
kukį netrukus irgi žada atiduoti 
spaudai.

Jonui Puikūnui, sukakties proga, 
linkime puikios sveikatos ir sėkmės 
pensininko gyvenime.
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ DIENA

L. A. Tautinių šokių grupių
šokėjai, sėkmingai pasirodę II’- 

joj faut. šokių šventėj Čikagoj ir 
daugumas jų dalyvavę V Jubilieji
nėj Skautų stovykloj, grįžta namo.

Didžiulėj Taut, šokių šventėj da
lyvauti buvo naudinga įvairiais at
žvilgiais: išmokta 14 naujų šokių, 
grupės susicementavo. susidrausmi- 
no (kai kurie net priversti nusikirp
ti plaukus), daug susipažino jauni
mo ir įsigijo daugiau lietuviškos 
dvasios bei pasiryžimo naujiems 
darbams.

Kviečiami šokti Vancouver rugp. 
mėn. 3 d. Lietuvių Dienoje, dau
gumas norėtų, tik gaila, nuotolis 
trukdo. Dar nežinia, ar kas ten nu
vyks. Bet savojoj Lietuvtų D encj 
rugsėjo 8 d. žada pasirodyti su 
naujausiais šokiais. Grupėms vado
vauja mokyt. Ona Razutienė ir In
ga lumienė.

Vasaros metu ketvirtadieniais 7 
vai. vakaro jaunimas renkasi į 
Marshal High School mokyklos 
sporto aikštę ir treniruojasi įvairio
se spcirto šakose. Manoma, kad 
Lietuvių sporto klubas ’’Banga", 
vadovaujamas R. Žemaitaičio, vėl 
pasirodys L. B-nės Lietuvių Dienoj, 
kaip ir praėjusiais metais. Tuo rūpi
nasi L. B-nės Los Angeles Apylin
kės valdybos narys Rimas Gajaus
kas. (r.)
Los Angeles Vyčių sendraugių 
susirinkimas

įvyko birželio 30 d. — ši vasa
rinė Joninių iškyla gražiai praėjo 
Yucaipoj, vienoj gražiausių vieto
vių Los Angeles apylinkėse.

Iškylą užkvietė į savo erdvią re- 
zidenciją-sodybą uolūs vyčiai Zuza
na ir Stasys Tikniai. kur jie su savo 
kaimynais Juozu, Marija ir Viktori
ja Mileriais, o taipgi Elena ir Juo
zu Svetikais padarė gražius sutiki
mo sveikinimus ir vaišingą priėmi
mą.

Iškylos susirinkimą atidarė Vvč’.ų 
kuopos pirm. Jonas Činga. plačiai 
išaiškindamas šiais metais švenčia
mo Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų jubiliejaus visoke
riopą reikšmingumą. Tolimesnį su
sirinkimo vadovavimą perdavė inž. 
Juliui Kiškiui, kuris pravedė svar
besnius Vyčių reikalų aptarimus. 
Kalbėtojų buvo prisiminta, kad Vy
čiai daug yra pasidarbavę ir prisi
dėję prie Nepriklausomybės atsta
tymo, o ir dabar vėl neatsilieka tais 
reikalais iš naujo rūpintis, ypač per 
amerikiečių žymesnius veikėjus ir 
jų spaudą. Kuopos sekr. Jonas Plū
ktinas perskaitė ir paaiškino Vyčių 
vadovybės prisiųstus raštus ir pa
geidaujantiems išdalino Vyčių vado
vybės rastus, atspausdintus su Vy
tim vokams ženkliukus (vieno cen
to markutes).

Toliau buvo aptariami Los An
geles Vyčiu kuopos reikalai. Kuo
pos iždo sekr. Antanas Skirius savo 
pranešime paaiškino, kad šiom Vy
čių sendraugių ir jaunesnių Vyčių 
kuopom narių padaugėjimui ir nuo
latiniam papildymui reikia susirū
pinti Vyčių prieaugliu, būtent, 
įtraukti į Vyčių veiklą ir studentus 
bei vyresnius moksleivius. Besirū
pinanti Vyčių paruošimu vicepirmi
ninkė Adelė Petras paaiškino, kad 

Los Angeles lietuviai vyresnieji 
moksleiviai reiškiasi gabumais or
ganizuotis vytiškai ir su vyresniųjų 
Vyčių visokeriopa pagalba galėtų 
tapti veikliais nariais. Susirinkimas 
šiam reikalui pilnai pritarė.

Baigiant susirinkimą buvo pasvei
kinti vardinių ir gimtadienių proga 
seniorai vyčiai Jonas Činga ir Jonas 
Puikūnas, o taipgi sulaukę 75 metų 
deimantinio jubiliejaus Zuzana ir 
Stasys Tikniai ir Jonas Puikūnas.

Susirinkimas-iškyla baigta padė
ka minėtiems Šeimininkams, taip 
nuoširdžiai lietuviškai vaišingai pn- 
ėmusiems šią skaitlingą — 42 asme
nų — Vyč.ų iškylą (P.).

Vlado Gylio vardadienio staigmena
Los Angeles Tautiniuose na

muose birželio 28 d. gražiai pam - 
n?ta Vlado Gylio vardadienis. Jam 
nežinant, draugai ir pieteliai pa
ruošė gražias vaišes ir visai kitu rei
kalu pakvietė patį varduvininką. Vi
sų vardu sveikinimo žodį tarė 
Long Beach klubo pirm. Bruno 
Morkis. Vladas atsakė, dėkodamas 
už linkėjimus ir tokią staigmeną.

Vladas Gylys yra vertas didelės 
pagarbos — nors jis savo darbovie
tėje labai užimtas, bet visgi Panda 
laiko lietuviškam visuomeniniam ir 
kultūriniam darbui. Be jo neapsei- 
na nė vienas parengimas ar vaidini
mas: vienur jis vaidina, kitur akor
deonu pritaria, dar kitur sceną tvar
ko ar šviesas reguliuoja ir 1.1.

Vladas dar nevedęs, tad linkime 
jam sukurti lietuvišką šeimą ir lai
mingų ilgiausių metų. D. Mekišius

PHOENIX, Ariz.

Kun. A, Vaikiška rūpinsis lietuvių 
pastoracija Phoenixe.

Nuo liepos 1 d. Phoenixo-Tuscon 
vyskupas kun. A. Valiušką pasky
rė lietuvių kapelionu. Laikinai bus 
naudojamasi seselių koplyčia lietu
viškom pamaldom. Sekmadieniais 
lietuviškos mišios bus laikomos 12 
vai. dieną.

Kun. A. Valiuška apsigyveno pas 
seseles — Little Sisters of the Poor; 
joms atlaikys mišias, o visą kitą lai
ką galės skirti lietuvių pastoracijai.

Dabartinis kun. A. Valiuškos ad
resas yra: Sacred Heart Home, 
1110 No. J 6th Street, Phoenix, 
Ariz. 85016.

Dėmesio!

Rugpjūčio mėn. 17 d. 7 vai. va
kare. Villa "Trakai" svetainėje, 
3675 Monon St., Los Angeles, Ca
lif., šaukiamas visuotinas susirinki
mas. kuriame bus steigiama Me
džiotojų ir žvejotojų Klubas.

Suinteresuotus asmenis prašome 
būtinai atvykti į steigiamą susirin
kimą. Dėl informacijų skambinti 
vakarais: 664-3976. Tad iki malo
naus pasimatymo susirinkime. (K.)

vyksta rugpjūčio 3-4 dienomis, 
Vancouver. B. C. tokia tvarka:

Rugpjūčio 3 d. 12 vai. — "John 
Oliver Secondary School". 530 E. 
41st Ave.. Vancouver, auditorijos 
prieškambaryje bus atidaryta lietu
vių tautodailės ir F. Skrinsko pa
veikslų paroda.

2 vai. p. p. minėtos mokyklos 
auditorijoje įyksta V. K. Lietuvių 
Dienos atidarymas, iškilmingoji ir 
meninė dalis.

Meninės dalies programai pra
vesti pakviesta filmų žvaigždė Rūta 
Kilmonytė, kurios oficialaus sutiki
mo dar laukiama.

Pagrindinę kalbą pasakys K.L.B. 
Krašto valdybos pirm. A. Rinkūnas.

Pirmą pagrindinę koncerto dalį 
išpildys Stasys Baras, akomponuo- 
jant prof. A. Kučiūnui.
Antrą koncerto dalį išpildys vietos 
jaunimo Tautinių šokių grupė "At
žalynas" ir dainininkė A. Šmitienė 
iš Edmonton, Alta. a

7 vai. vak. hotel “Vancouver" 
Įvyks balius (semi-formal). Bus va
karienė. pasirodymas (floor show), 
kurį išpildys A. Šmitienė. Šokiams 
gros geras orkestras.

Sekmadieni, rugp. 4 d, 1 vai. p. 
p. “Holy Name" bažnyčioj pamal
dos, kurias laikys J. E. vysk. V. 
Brizgys.

Tuoj po pamaldų, 2871 Dewdney 
Trunk Rd. Port Coquitlam, bus ge
gužinė gamtoje. Ten turėsime bend
rus. mūsų šeimininkių pagamintus 
pietus, taip pat turėsime meninę 
programą, bufetą, o mėgėjams šok
ti gros geras orkestras.

Kad svečiai, atvykę praleisti atos
togas, čia nenuobodžiautų, tai 
V.K.L.D. komitetas pasistengs pro
gramą praplėsti.

Rugp. 2 d., penktadienį, rytą, nu
matyta meškeriotojų varžybos ir už 
sugautą didžiausią žuvį bus skiria
ma premija.

Tą pačią dieną vakare bus pra
vestas žaibo turnyras šachmatinin
kams. jei atsiras norinčių sulošti.

Jau dabar susirišta su spaudos, 
radijo ir televizijos atstovais ir į 
Lietuvių Dieną bus kviečiama mies
to burmistras, valdžios atstovai ir 
daug vietinių kanadiečių ir kitatau
čiu.c.

Tautiečiai, atvykę į Lietuvių Die
ną. kurie norėtų apsistoti pas lietu
vius. prašomi kreiptis pas V.K.L.D. 
Butų vedėją — K. Vanagą, 1066 
Harwood St.< Apt. 101, Vancouver, 
B. C.. tel. 685-1106.

Ran Jtifi, Rlotečii
1727 No. Western Ave. 

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:
Ignas ir Viktorija Gurdinai

Vėsinami kambariai; kiekv. kambary nemokamai TV ir telefonas; 
yra kambariu su virtuvėmis; kieme šildomas maudymosi baseinas. 

Patogus susisiekimas autobusais ir automobiliais.

Kadangi į balių vietų skaičius 
turi būti užsakytas nevėliau kaip 
48 valandos prieš, tai visus tautie
čius, norinčius dalyvauti baliuje, 
prašome užsakyti bilietus nevėliau 
irugp. 1 d. 5 vai. vakaro.

V.K.L.D. komiteto adr. — B. 
Kleita. 2355 W. 7th Ave., Van
couver. B. C. Canada.

EKSKURSIJA Į HAVAJŲ SALAS
Kalif. Prekybos Rūmai planuoja 

ekskursija i 4 didžiąsias Havajų sa
las š. m. spalio 3-čią savaitę, kai 
tenai vyksta Aloha Festivaliai.

Kelionė ten ir atgal, su apžiū
rėjimų kelione per visas 4 salas bei 
nakvynė viešbučiuos — kainuotų 
370 dolerių vienam esmeniui. 
Rezervacijas su $100 (mokėjimu 
reikia padaryti iki rugpjūčio 15 d., 
nes vėliau nebūtų galima gauti vieš
bučių, kurių ten labai trūksta.

Daugiau informacijų galima gau
ti ir rezervacijas padaryti pas Kalif. 
Prekybos Rūmų sekr. A. Skiriu — 
4366 Sunset Blvd., L. A. Telefonas 
NO 4-2919 arba pirm. P. V. Rauli- 
naičiui. 1972 M? W. Commonweal!, 
Tel. NO 2-5433.

Lietuvių kalba Kalifornijos 
Universitete (UCLA)

Nuo rudens vėl galima įsirašyti 
į lietuvių kalbos kursą Kalifornijos 
Universitete Los Angeles (UCLA). 
Rudens ketvirtį (Fall Quarter) bus 
dėstomas pradinis (elementary) 
kursas, žiemos ketvirtį — vidurinis 
kursas, o pavasario ketvirtį — 
aukštesnis kursas.

Studentams, lankantiems UCLA. 
patartina įstoti į rudens kursą ir 
paskui tęsti lietuvių kalbos studijas 
per abu likusius kursus (žiemos ir 
pavasario). Kas neįstos į rudens 
kursą, tas negalės lankyti žiemos ir 
pavasario kursų.

Atskirai mokėti už liet, kalbos 
kursą nereikia, jeigu studentas lan 
ko UCLA. Visi gauti pažymiai 
(kreditai) užskaitomi kaip ir kitų 
mokslo šakų.

Tėvai prašomi paraginti savo sū
nus ir dukras, lankančius UCLA. 
nepraleisti progos geriau pramokti 
lietuvių kalbos.

Informacijai kreiptis: J. Tininis 
(lietuvių k. kurso dėstytojas). 2412 
McCready Ave.. L. A. 90039; tel. 
NO 41276.
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IŠ LOS ANGELES LB APYLINKĖS VEIKLOS IŠ LIET. BENDR. VAKARŲ APYGARDOS VEIKLOS

< Liepos 18 d. 8 vai. vakaro p. 
A. Skiriaus dėka apylinkės valdyba 
parapijos salėje suruošė aktorės Al
donos Eretaitės, dirbančios Vokie
tijos (Kielio) teatre, lietuvių poezi
jos rečitalį. Dalyvavo apie pusantro 
šimto žmonių.

Apie Aldona Eretaitę ir jos te
atro karjerą trumpai ir svariai pra
džioje papasakojo poetas Bernardas 
Brazdžionis.

Aktorės A. Eretaitės interpreta
vimas buvo išskirtinas, įdomus ir 
labai vykęs. 45 minutės prabėgo 
pasigėrėtiname poezijos mene. Bu
vo skaityta Donelaičio, Maironio, 
Jakšto, Vaičaičio, Baltrušaičio, Pu
tino, Aisčio, Brazdžionio kūrybos 
ištiraukos. Aldona Eretaitė paliko 
vieną iš gražiausių Los Angelėse 
vakarų. (Žiūr. 2 psl. J. Tinimo re
cenziją. LAV red.).

• Rugpiūčio 20 d. (antradienį) 8 
vai. vakaro parapijos salėje LB LA 
apylinkės valdyba ruošia didžiojo 
lietuvių kultūrininko Vydūno .100 
metų sukakties nuo gimimo pami
nėjimą. Paskaitą (45 minučių) skai
tys iš Australijos atvykęs A. Krau
sas, vykstąs į Pasaulio Lietuvių Sei
mą New Yorke. A. Krausas yra 
pasižymėjęs Nepr. Lietuvoj peda
gogas ir Vydūno gerbėjas, jo idėjų 
rėmėjas ir platintojas. Daugiau pro
gramoje bus: O. Metrikienė, sol. 
S. Pautienienė ir Vydūnas Tumas.

Kviečiami visi lietuviai, ypač 
Mažosios Lietuvos ir pajūrio politi
kos rėmėjai, minėjime dalyvauti.

Įėjimas nemokamas.
• Rengiamasi atgaivinti Los An

geles lietuvių radijo valandėlė, dėl 
to tuč tuojau po atostogų bus suor
ganizuotas “Radijo valandėlės klu
bas”, kuris rūpinsis visais valandė
lės reikalais: finansais, valandėlių 
medžiaga ir išpildymu.

• Paruošiamieji darbai univer
sitetų ir kolegijų lietuvių dėstytoji! 
ir profesorių suorganizavimui jau 
pradėti. Pasibaigus vasaros atosto
goms visi bus sukviesti į susirinki
mą - arbatėlę,

• Jaunimo reikalų valdybos na
rys Rimantas Gajauskas jaunimo 
sekcijos ir studentų skyriaus orga
nizavimą, tik ką grįžęs iš atostogų, 
taip pat pradėjo. Gal būt, pavyks 
suorganizavus sekciją ir studentų 
skyrių, dar šį rudenį suruošti išskir
tiną jaunimo vakarą, kurio visą 
programą išpildys lietuviai kino 
žvaigždės. Tuo reikalu jau pradėta 
pasitarimai.

• “Village Lietuva” pagal infor
macinius laiškus ir žodiškas infor
macijas jau turi 17 žmonių su 
$232,000.00. Šiuo metu ieškomas 
didelis žemės sklypas 100 akrų dy
džio. Yra keletas pasiūlymų. Vienas 
iš jų yra netoli sen. Roberto Kenne- 
džio puikaus 800 alau sklypo.

“Village Lietuva” organizacinis 
komitetas prašo visus lietuvius, už
siimančius pirkimo pardavimo že
mės bizniu (Real Estate), pasiūlyti 
geroje vietoje ne toliau 1 vai. kelio
nės nuo Los Angeles 100 aktų. 
Siūlymus duoti bet kuriam organi
zacinio komiteto nariui.

• Rugpiūčio pabaigoje iš Loui- 
sianos atvykus prof. J. Kuprioniui 

dideliam “Village Lietuva” entu
ziastui, bus sukviestas pirmasis su
sirinkimas visli norinčių įsikurti ar 
pinigais dalyvauti “Village Lietuva“ 
įkūnijime. Iki to laiko bus apžiūrė
ta aplink. Los Angeles miestą viso
mis kryptimis “Village Lietuva” 
įsikūrimo galimybės, lame susirin
kime bus patiektas smuikus projek
tas ir dalis brėžinių.

o “Village Lietuva” organizaci
nis komitetas jau baigiamas suda
ryti. Jo sudėtis dus paskelbta tuojau 
jį sudarius. Norima turėti visų di
džiųjų lietuvių pasaulėžiūrinių su- 
sigkupavin? . žmones ir kai kuriuos 
energingus rėmėjus. Šiuo metu ta
me komitete jau yra: A. J. Audro
ms, kun. dr. P. celiešius, prof. J. 
Kuprionis, Jurgis Strazdas, Petras 
Sakas, Peliksas Karaliūnas, yra pa- 
pakviestas ir žinomas lietuvių vei
kėjas A. S. trečiokas, be to. yra 
numatyta pakviesti dar pora žymių 
veikėjų iš kitų grupių.

® Yra susjrišta su Kunigų pen
sininkų sodybos Floridoje komisija, 
vadovaujama kun. dr. J. Končiaus, 
kad būtų abu planai sujungti į vie
ną ir čia Kalifornijoje bendromis 
jėgomis įkurtas Lietuviškas Kaimas 
“Village Lietuva” su kunigų pensi
ninkų sodyba.

® Iš kitų miestiį ir kitų valsty
bių; atvykęs jaunimas gali susitikti 
su Los Angeies jaunimu kiekvieną 
ketvirtadienio vakarą 7 vai. Mar
shall High School sporto salėje ar
ba prie lietuvių parapijos įstaigų, 
2718 St. George St., Los Angeles.

• Iki sitį metų kasmet sėkmin
gai suorganizavę ir vadovavę atei
tininkai vasaros metu “Vaikų aikš
telę”, šiais metais, nogėdami, kad 
apimtų visos Los Angeles lietuvių 
kolonijos gyventojų vaikus, suorga
nizavę perdavė Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apylinkei. Tai
gi, Liet. Bendruomenės Los An 
gėlės apylinkės “Vaikų aikštelė” 
veikia ir šiais metais kiekvienos sa
vaitės antradienį vakarais parapijos 
salėje ir aikštėse nuo 6 vai. 30 min. 
iki 8 vai. Aikštelei, vadovauja prity
rę mokytojai Dalilė Polikaitienė, 
Irena Raulinaitienė ir talkininkė 
Leškienė, sportininkas Jonas Mo
tiejūnas. Šiuo metu aikštelėje yra 
30 vaikti nuo 4 metų iki 14 metų. 
Būtų gera, kad visi tėvai leistų savo 
vaikus į tą “aikštelę”, nes ji turi 
didelės auklėjančios reikšmės.

® Rugpiūčio 11 d. po sumos 11 
vai. 30 min. parapijos salėje šau
kiamas bendruomenės apylinkės su
sirinkimas duoti seimo atstovui — 
LB V Tarybos nariui Bernardui 
Brazdžioniui, vystančiam į III Pa
saulio Lietuvių Seimą New Yorke 
rugp. 29 d. - rugs. 2 dienomis, sa
vuosius pageidavimus, liečiančius 
lietuvilį bendruomenę, jos organiza
ciją ir ateities darbus. Kviečiami 
visi lietuviai, kurie turi kokių su
manymų ir pageidavimų, nežiūrim 
kokios apylinkės ir Vakarų apy
gardos.

Jeigu kas daugiau, kad ir svečio 
teisėmis, manytų dalyvauti seime, 
prašome pranešti LA apylinkės val
dybai arba pasisakyti šaukiamame 
susirinkime. LA Apyl. kor.

LB Vakartį apygardos ribose šiuo 
metu yra 6 apylinkės. Kai kurios 
iš jų nuo Los Angeles yra labai di
deliame atstume, pvz., Seattle apy
linkė yra daugiau negu už 1000 
mylių. Todėl organizaciniai ryšiai 
palaikomi tik korespondenciniu bū
du. Neseniai įvykusiame apygardos 
valdybos pasitarime nutarta patyri
nėti sąlygas ir užmegzti ryšius su 
reikalingais asmenimis, išsiaiški
nant, kur dar būtų galima LB apy
linkes įsteigti.

Turint, dėmesy, kad į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimą Ne v 
Yorke iš Amerikos Vakarų pakraš
čio dėl didelio nuotolio tik maža 
kas tegalės nuvykti. Apygardos val
dyba nutarė pasiųsti sveikinimą, ku
ris būtų įdėtas ta proga leidžiama
me Seimo vadove. Pageidautina, 
kad tokių sveikinimiį pasiųstų ir 
kitos LB apylinkės, kairtu parem- 
damos Vadovo išleidimą, kuris Sei
me dalyviams bus dalinamas nemo
kamai.
(Į Seimą iš Los Angeles vyksta vie
nintelis iš Vakarų LB Tarybos na
rys ir Seimo atstovas Bern. Braz
džionis; apylinkės, kurioms jis at

PERKANTIEMS AUTOMOBILIUS ŽINOTINA, KAD

LOS ANGELES LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

už duodamas automobiliams pirkti paskolas ima tik %% palūkanų mėnesiu; 
nuo nesumokėto paskolos balanso. Pavyzdžiui, už 2000 dolerių paskolą 36 
mėnesiams Jūs mokėsite kas mėnesį tik $63.60. įskaitant ir palūkanas.

Pirkdami automobilį, palyginkite mūsų duodamas paskolas su kitų kre
dito institucijų duodamomis paskolomis.

Dėl smulkesnių informacijų skambinkite tek 661-5276 darbo valando
mis: antradieniais ir ketvirtad. 6-8 vai. vak.; šeštad. 9-12 vai. priešpiet.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif- 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanu siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštu daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir rana pigiat 
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.

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.

Real Estate — Insurance
1’002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif

Phone 393-0615

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN 

siunčia siuntinius j Lietuva iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje. 
Labiausiai prityrę” siuntimo srityje

159 S. Vermont Ave.. Los Angeles. Calif. 90004. Phone DU 5-6550

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Sales & Service

TV — Stereo — Hi-Fi —
5239 Hollywood Blvd., L. A., 27 HO 9-8500

stovauja, turėtų neužmiršti, kad jos 
turi prisidėti prie kelionės iŠla.dų 
padengimo, Red. pastaba).

Apygardos valdyba svarsto pia
nus įvyksiančio sekantį rudenį Apy
gardos atstovų suvažiavimo. Aiški
namasi, ar nebūtų tikslu tokį suva
žiavimą sušaukti Phoenix, /l/izona, 
jei vietos apylinkės valdyba sutiktų 
tą suvažiavimą globoti ir sudaryti 
jam reikalingas sąlygas. Kitaip tex- 
tų suvažiavimą kviesti Los Angeles 
mieste. Tuo reikalu bus atsiklausia
ma ir apylinkių atstovų. Jei kurios 
apylinkės atstovei į Apygardos su
važiavimą dar nėra išrinkusios, tai 
prašomos artimiausiu laiku juos iš
rinkti, prisilaikant JAV LB įstatų 
24 straipsnio. Tikslus suvažiavimo 
laikas ir vieta bus pranešta vėliau. 
Atstovams iš tolimesnių vietovių 
negalint atvykti į suvažiavimą, Apy
gardos valdyba prašytų atsiųsti iš
samius veiklos pranešimus, kurie 
bus suvažiavime paskelbti.

Šiuo metu Vakarų Apygardos 
valdyboje yra: pirm. I. Medžiukas, 
vicepirm. J. Činga ir V. Navickas, 
sekret. A. Skirius ir ižd. K. Liau- 
danskas. (M.)

L. A. Lietuvių Kredito Kooperatyvas
3356 Glendale Blvd., Los Angeles
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615 Res. 393-8680

Ą. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
Vietinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE 
Petras ir Birutė Pranis, sav.

13113 S. Lakewcod Blvd.
Downey, Calif. 90242

Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa

Los Angeles, Calif. 90065 
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

DAISY MAE 
t>av. Stasys ir Bronė Na.<vcsai 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 Stan.skis, 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

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav. 
905 Fico Boulecard 

Santa Monica, Calif. 90405 
Phone 394-9952

Baldai
MAYTAG WASHERS

Au th or iže d R ęp re z e n t a t i v e
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“Flaite of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd-, 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Dental S'ty 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90036 
Tel. WE 9-1448

A. BLAK1S, 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. GR^fiiite 7-2730 
Namų telefonas: GR 3-3628 

3231 Pico Boulevard
San.a Monica, Galit. 90405 

Vaianaus: 9:00 AM — 5:00 PM 
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 91344 
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, 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
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HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 
Helen Mockus - Motušis 
5265 Fountain Avenue 
Hollywood, Calif. 90029 

Telephone: NOrmaudy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist 

c/o GAYLORD BEAUTY SALON 
3355 Wilshire Blvd.

Los Angeles, Calif. 90005
Du 8-6011 DU 9-4161

FRANCHELL’S BEAUTY SALON
Valda Šerėnas, sav. 

2403 Pacific Ave., 
Long Beach, Calif. 90806

Tel. 427-6962

Kelioniy biurai
ROBERT M. WALLAK (lietuvis) 

c/o Netzer Travel Service 
8951 Beverly Boulevard 
Los Angeles, Calif. £0048

Dėl bilietų traukiniais, lėktuvais, 
garlaiviais, dėl ekskursijų — 

telefonuokit BR 2-0388 ir CR 6-6147

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goeige &. Ann P. Vicioi
420 Castro Steet

San Francisco, Calif. 94114 
Phone UNderhili Lo2Zl>

Kirpyklos
TONY’S BARBER SHOP
(Latvių kilmės savininkas)
1430 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, Calif.
Atdara šešias dienas 8 — 5:30 v. v.

Kaina $2.

Kontraktoriai
BRUNO POŠ1US

Painting, Decorating and Repą.ring
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90806 
Phone: 424-1529

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 Dojrovolskiai, 
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. Lukšienė, sav, 

3020 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. £0403 

EX 4-9144

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 RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-0Č3 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-9874

Nuosavybiy 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

STASYS SULA c/o Shirley R. E. 
1717 N. Highland Ave., Room 914 

Hollywood, Calif. 90028
Tel. 467-9708 (antrad); namu — 

479—<3615.
Pirkite žemės Paldale, kur didžiau

sias augimas prasideda!

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

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerienė 

4415 Santa Monica Blvd., L. A 
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad, 
Galima užsakyti grupėms ii anksto.

‘tautinių namų"valgykla'
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd. 
Los Angeles, Calif. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: šešt. 2 v. p. p.—
7 v. vak.; sekm. 11 v. ryto-7 v. vak.

Veterinarijos klinikos
Dr. L. R. Garskis, sav. 

17060 Ventura Blvd., 
Encino, Calif. 91316
Tel. State 4-7066
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

RUGPJŪČIO. MĖN. —
18 d. — Amerikos Piliečiu Klubo 

piknikas Arroyo Seco parke, prie 
N. Avė. 60.

RUGSĖJO MĖN —
8 d. — Lietuvių Bendruomenės Los 

Angeles apyl. rengiama LIETU
VIŲ DIENA Culver City Vetera
nų salėje.

22 d. — "Lietuvių Dienų” žurnalo 
piknikas McCambridge park, Bur- 
banke. (Atkeltas iš rugp. 25 d.)

Organizacijų dėmesiui!
šiais metais parengimus . regis

truoja nauja JAV LB Los Angeles 
apylinkės sekretorė Litą Žilevičiū
tė. Telefonuoti vakarais 244-6792.

LAV Parengimų kalendoriuje 
talpiname parengimų pranešimus 
tik tų organizacijų kurios užsire
gistruoja Liet. Bendruomenės re
gistracijoje.

MARY H A M R O C K
PIERCE — HAMROCK

M O R T U A R N
921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Lietuvių Namuose, antrame 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.

Siūlomas darbas

' Reikalingas priešpensinio am
žiaus žmogus pavaduoti išeinančius 
atostogų naktinius sargus baldų 
krautuvėje. Atlyginimas apie $100 
savaitei. Kreipkitės telf. NO41276 
pas vieną ten dirbančių — gausite 
informacijų (lietuviškai).

NAUJOS PREKYBOS
— Stasys Sula, neseniai atvykęs 

iš Chicagos, išlaikė nuosavybių par
davėjo — R. E. egzaminus ir pra
dėjo dirbti firmoje Thad S. Shirley, 
38000 Sierra Hwy. Palmdale, Cal., 
Telefonas (805) 447-3191. Jo namų 
telefonas: 479-3615.

Stasys Sula specializuojasi žemės 
sklypų ir ūkių (ranches) srityje. 
Palmdale apylinkėje.

PAGERBIMAI
Kun. dr. Petras Celiešius paskirtas 
St. Louis klebonu

Pas mus keletą metų dirbęs ku
nigo svečio (ne parapijos asistento) 
teisėmis, nuo rugp. 1 d. gavo pa
skyrimą klebono pareigoms į Šv. 
Juozapo lietuvių.parapiją St. Louis. 
Mo., mieste (East St. Louis, Ill., 
yra kita lietuvių parapija).

Iš Šv. Juozapo parapijos klebo
nui Z. Gelažiui išėjus i pensiją, ši 
parapija buvo nutarta likviduoti. 
Bet parapijiečiams, seniems lietu
viams pageidaujant ir kun. prel. 
A. Deksniui tarpininkaujant pas 
vyskupą, parapija palikta ir jos kle
bonu paskirtas kun. dr. P. Celie
šius.

Parapijai yra vilties atsigauti, nes 
ji neturi skolų, o aplinkui statomi 
nauji namai, taigi, žmonių padau
gės.

Šį savaitgali kun. dr. Celiešius 
grįžo iš atostogų Į Los Angeles, 
užsuko į LAV redakciją atsisvei
kinti, susidėjo savo mantą į auto
mobilį ir išvyko į paskyrimo vietą.

Geriausios sėkmės pastoracinia
me darbe!

Naujasis kun.- dr. P. Celiešiaus 
adresas yra:

St. Joseph's Lithuanian Church.
2133 Park Ave..
St. Louis, Mo. 63104.
Telefonas: PK 3 - 2788

Išvykstančiam kun. dr. P. Celiešiui

gražų išleistuvių pobūvį Šv. Ka
zimiero par. salėje liepos 28 d. 7 
vai. 30 min. surengė Los Angeles 
LB apylinkė, vadovaujama A. Aud
ronio. Susirinko per pusantro šimto 
kolonijos ir apylinkių lietuvių. Įvai
rių organizacijų atstovai, atsisvei
kindami apgailėjo netenką gilios 
kultūros, ekumeninės tolerancijos 
dvasios kunigo ir žmogaus visuo
menininko. Daug simpatijų parodė 
jaunimas, kurio tarpe jis buvo daž
nai ne kaip tolimas svečias, bet kaip 
suprantąs jų aspiracijas savas vy
resnysis, patariąs šiltu žodžiu, spin
duliuojąs sektinu pavyzdžiu. Atsi
sveikinimo žodyje kun. dr. Celiešius 
sakėsi čia buvęs visokeriopai pa
tenkintas, turėjęs daug bičiulių ir 
geras sąlygas dirbti pastoracinį ir 
kultūros darbą; išvykstąs tik norė
damas gero senai parapijai ir jos 
nariams, netekusiems klebono, o 
parapijai gresiant likvidacijai.

Prie atsisveikinimo žodžio dau
gelis pridėjo įvairių dovanų.

Los Angeles Šv. Kazimiero 
Lituanistinės šešt. mokyklos

vedėjas 1. Medžiukas praneša, 
kad naujieji mokslo metai prasidės 
rugsėjo 14 d. Tą dieną 9 vai. ryto 
kviečiamas mokinių tėvu susirin
kimas naujam tėvų komitetui iš
rinkti; bus registracija ir reikalinga 
informacija.

TRUMPAI
— Eugenijus Vilkas su šeima at

sikėlė iš Chicagos apsigyventi Los 
Angeles mieste. E. Vilkas yra vie
nas iš Lietuvos skautų vadų.

Žymūs lietuviai Havajuose
— Honolulu mieste yra Davis 

Art Galerija, kurios steigėjas ir sa
vininkas yra Bronius Dovidaitis iš 
Waterbury, Conn.

Taip pat Pear Harbor uoste lai
vyno admirolų yra Frank Bakaitis, 
gimęs ir augęs Baltimorėje.

ATOSTOGOS
1. MEDŽIUKAS,

LB Vakarų Apygardos pirminin
kas. rugp. 16 d. išvyksta keturiom 
savaitėm atostogų. Numato lainky- 
tis Chicagoj, New Yorke, dalyvauti 
Mokytojų studijų savaitėj Daina
voje. Jam išvykus, Apygardos p.r- 
mininko pareigas eis vicep. J. (An
ga.

— Julija Dvariškienė, Nauga
tuck, Conn., atostogavo Los An
gelėse pas sūnų Albiną Dvariškį j; 
seserį Mariją Balčiūnienę.

— Bronius ir Eleonora Budriū- 
nai, praleidę mėnesį atostogų Chi- 
cagoje. ir kituose miestuose, grįžo 
prie savo tiesioginio darbo. Jis bu
vo ir Tautinių Šokių šventėje Chi- 
cagoje, kur pirmą kartą klausėsi 
savo naujai sukurto maršo.

KRIKŠTAI
— Edmundas ir Rūta Kulikaus

kai, Buena Park, Calif, birželio 23 
d. pakrikštydino savo sūnų Jono 
Edmundo vardais. Krikšto tėvais 
buvo Egidijus Radvenis ir Milda 
Strikaitienė.

— Birželio 8 d. pakrikštyta Edu
ardo ir Laimutės Vasiliauskų sūnus 
Jono Richardo vardais. Krikšto tė
vais buvo Danutė Balchas iš Chica
gos ir Mindaugas Pleškys.

VESTUVES
—Rugsėjo 28 d. įvyksta Aldonos 

Niuniavaitės su Alfredu Sirgedu 
vestuvės. Abu jaunuoliai susipažino 
prieš dvejus metus Chicagojc įvy
kusioje Dainų šventėje.

MIRTYS
— Liepos 1 d-. Santa Barbara, 

Calif., mirė A. Glodenis, buvęs 
Kauno univ. fizikos profesorius.

Laidotuvėmis rūpinosi Klemen
sas Galiūnas.

— Birželio 12 d. mirė seniausias 
Los Angeles kolonijos lietuvis Jur
gis Varnauskas, sulaukęs 99 mettus 
amžiaus. Reiškiame užuojautą žmo
nai Agotai, dukrai Liucijai Vebe- 
liūnienei ir sūnums Edvardui ir Va
lentinui Varnams.

JyL LIETUVIU FONDAS
LITHUANIAN FOUNDATION

Chicago, Illnois 60629 
6643 So. Maplewood Avenue 

Tel. 778-2858 (A. c. 312)

Lietuviu Fondas laukia kiekvieno 
mūsų įnašo — šimto ar tūkstančio. 
Stokime į fondą su tokiuo įnašu, 
su kokiuo dabar gailime — nelauki
me, kada praturtėsime ar kada tu
rėsime “atliekamų” pinigų. Fondas 
sudaromas ne iš “liekanų”, ne iš ne
reikalingų pinigų, bet iš lietuviškos 
širdies, iš lietuvybės reikalų supra
timo, iš aukos, kurią lietuvis skiria 
lietuvybei ir Lietuvai dabar.

Apsigalvokime: ką aš paskirsiu 
lietuvybei ir Lietuvai?

Kalifornijos naujų fondo narių 
vajaus komitetą sudaro: pirminin
kas Bernardas Brazdžionis, vykd. 
vicepirm. Juozas Kojelis; kiti val
dybos ir komiteto nariai: dr. J. Ju- 
sionis, R. Dabšys, A. Pažiūrienė, ž. 
Brinkienė, J. Motiejūnas, S. Paltus, 
A. Skirius, B. Čiurlionis, J Karibu
tas. M. Kevalaitis, K. Liaudanskas. 
A, Raulinaitis. Adresas: 4364 Sun
set Blvd, Hollywood, Calif. 90029.

Pasižadėjimo lapelių gauti, savo 
įnašus įteikti, informuotis galite 
pas bet kurį komiteto narį.
¥4****¥*4444*444***4*444

Vasaros stovyklos jaunimui

Šią vasarą įvyksta dvi liet, jau
nimo stovyklos.

Ateitininkų stovykla—nuo rugp. 
4 d. iki 11 d.. — Twin Peaks San 
Bernardino kalnuose (netoli Lake 
Arrowhead).

Instruktoriais bus du svečiai: Ci- 
kotaitė ir Razgaitis. Stovyklai va
dovauja inž. Julius Jodelė (telefon. 
NO 4-1707).

Skautų stovykla — nuo rugp. I 1 
d. iki 17 d. — savo stovyklavietėje, 
Lake Arrowhead kalnuose. Stovyk
lai vadovauja K. Prišmantas, Vcl. 
Sviderskas ir kiti skautų vadai.

NAUJAKURIAI
— Jonas ir Bronė Venskai atvy

ko iš Bostono su jauniausiu sūnum 
inž. Juozu ir įsikūrė Los Angeles 
mieste. Jų sūnūs Romas ir Laimis 
čia atvyko prieš 6 m. ir įsikūrė 
Santa Monikoje.

Venskų dukra Danutė prieš 2 
metus baigė Bostone un-tą ir gavo 
dantų gydytojos diplomą. Tuo metu 
ištekėjo už dantų gydytojo Rolando 
Giedraičio iš Hartfordo. Šį pavasarį 
Danutė atvyko į Los Angeles, at
liko 3 mėn praktiką USC klinikoje 
ir išlaikė Kalifornijos valst. egzami
nus ir gavo leidimą verstis dantų 
gydytojos profesija. Vyras irgi žada 
atvykti ir verstis dantų gydymo 
profesija.
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