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LITUANISTINEI MOKYKLAI 20 METU
Los Angeles šv. Kazimiero litu
anistinė šestad. mokyKla, užbaigda
ma mokslo metus, atžymėjo ir mo
kytos dvidešimties metti sukakti,
iškilmės įvyko birželio 8 d. para
pijos saleje. Mokyklos kapelionui
Kun. k. Kaspomui sukalbėjus mal
dą, ievų komiteto pirm. J. Jodelė
visus dalyvius pakvietė vaišėms. Ofi
cialioji dalis pradėta t autos Him
nu. Mokyklos vedėjas 1. Medžiukas
nupasakojo šios mokyklos nueitą
kelią, lytos minute pagerbti miru
sieji jos buvę mokytojai K. Baraus
kas, V. Tamulaitis ir mokytojai: F.
Kudirka ir kun. L. Jankus. Klasių
auklėtojams išdalinus pažymėjimus
keliamiems i aukštesnius skyrius
mokiniams, buvo įteikti mokyklos
baigimo diplomai labai gerai išėju
siems lituanistinės mokyklos kursą:
Vaidilutei Butkytei, Audrai O. Gri
niūtei k Kęstučiui Reivydui. Mo
kyklos vedėjui I. Medžiukui per
skaičius LB Švietimo Tarybos at
siųstą sveikinimą, pakviestas Lietu
vos gen. konsulas dr. J. J. Bielskis
įteikė mokytojams, išdirbusiems il
gesnį laiką lietuviškoje mokykloje
už Lietuvos ribų padėkos diplomus:
O. Razutienei, išdirbusiai 20 metų,
A. Balsienei (15 metų), I. Medžiu
kui (.11), J. Puškorienei (6), D. Razutytei (4), O. Gustienei (3). Iš buvusiųjų mokytojų, jau dabar nebe
dirbančių šioje mokykloje, diplomus
r*

Šv. Kazimiero par. choras parapijos
Lietuvių Dienos programoj. Prie

gavo: B. Čiurlionienė (išdirbusi 6
metus), H. Tumas (5), J. Kojelis, J. šv. Kazimiero šeštad. lietuvių mokyklos 20 metų sukakties minėjime (iš
Jodelė, V. Pažiūra (po 4 m.), D. kairės) — kalba LB Tarybos narys Brazdžionis, toliau — už garbės stalo:
Polikaiticnė (3 m.). Be to, diplomai LB Los Angeles apyl. pirm. L. Balvočius, Liet, kredito koop. pirm. A.
Kiršonis, mokyt. O. Gustienė, A. Balsienė, prel. J. Kučingis, kons. dr. J.
buvo įteikti mokyklos globėjui ir Bielskis, tėvų kom. pirm. J. Jodelė. O. Razutienė ir kt.
steigėjui prel. J. Kučingiui ir pianis
tei O. Barauskienei, daug metų tal
kininkavusiai laike mokyklos paren
gimų.
Sveikinimo kalbas pasakė: gen.
kons. dr. J. Bielskis, prel. J. Ku
čingis, LB Tarybos narys Bern.
Brazdžionis, kredito kooperatyvo
pirm. A. Kiršonis, įteikdamas $50
čekį, LB L. A. apyl. pirm. L. Bal
vočius, įteikdamas $25. Iškilmių
oficialioji dalis baigta tėvij komite
to pirm. J. Jodelės žodžiu. Tėvų
komitetas apdovanojo mokytojus
Chicagos aukšt. lituanistinės mo
kyklos metraščiu, kuriame yra ir
keletas L. A. lit. mokyklos mokinių
rašinėlių, taip pat mokyklos gyveni
mo nuotraukų.
Po to buvo atlikta mokinitĮ pro
gramėlė: deklamacijos, vyresniųjų ir
jaunesniųjų grupių tautiniai šokiai,
trumpas vaidinimas iir choro dainos,
vadovaujant mokyt. O. Gustienei,
pianinu akomponuojant J. Puško
Dvidešimtmečio sukaktuvinei šventei sukasi ir ilgamečiai šokėjai “vete
rienei.
ranai.’’
L. Kanto foto
Šiais mokslo metais mokykloje
buvo 90 vaikų. Juos mokė 11 mo naitienė, O. Razutienė, D. RazutyParapijos Lietuvių Diena
kytojų: A. Balsienė, E. Dambraus tė; tikybos dalykų mokė kun. R.
kaitė O. Gustienė, L Medžiukas Kasponis ir seselės Joana ir Milda
Jau šešioliktą kartą Los Ange
(M.)
(vedėjas), J. Puškorienė, A. Rauliles Šv. Kazimiero parapija surengė
birželio 15 d. vadinamą “Lietuvių
Dieną”. Tų “dienų” programos be
veik visada pasižymi gera muziki
ne programa. Visuomet atkviečia
mas kuris nors pasižymėjęs lietu
vis solistas.
Šiais metais viešnia solistė buvo
Daiva Mongirdaitė iš Bostono; ji.
vietos tenoras A. Pavasaris ir pa
rapijos choras, akomponuojant R.
Apeikytei, solo dainuojant R. Dabšiui, ir atliko dviejų valandų progra
mą. Chorui, kaip k visad, dirigavo
komp. B. Budriūnas.
Pirmą programos dalį sudarė lie
tuvių kompozitoriii kūriniai, antrą
ją — ištraukos iš pasaulinių ir lietu
vių operų. Įspūdingiausias pirmoje
dalyje dalykas buvo ištrauka iš B.
Budriūno kantatos (ž. E. Tumienės)
“Gintaro kraštui”. Čia kompozito
rius į melodiją sudėjo daug žaismin
gumo ir lengvos nuotaikos, o cho
ras kompozitoriaus sumanymus iš
pildė beveik tobulai.
dir.
komp.
Br.
Budriūnas.
Matyti
piano R. Apeikytė, Į dešinę stovi—
(Nukelta į 3 psl.)
Daiva Mongirdaitč, A. Pavasaris ir

choro tik dalis.
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NUŠVISK, SAULELE, JAUNIESIEMS!
Jaunystė yra žmogaus gyvenimo pavasaris. Bet ir jaunam kartais
būna suspaudimo dienų: sunkūs egzaminai, daug darbo, meilės ne
pasisekimai, blogi draugai, nesusiprantimai su tėvais... Lietuvių jau
nimas turi dar daugiau darbo, negu kiti, nes Lituanistinė mokykla
ir savos organizacijos, įvairios pareigos sumažina ir taip trumpą laiką
poilsiui bei pramogoms.
Bet... Atlikta pareiga ar gi nėra džiaugsmas? Sueiti į būrį vienų
pažiūrų ir bendros kalbos jaunimui — ar gi nėra malonu?
Jaunimo Ansamblis! Kaip gražiai skamba tas vardas! Ansamblis,
reiškia, susiderinęs būrys, vienas kitą suprantąs, atjaučiąs ir papil
dus. Kokia melodinga musų lietuviškoji muzika, kuri išjudina an
samblius šokiui, dainai, ritmiškam judesiui ir ritmiškai nuolatine1
veiklai...
Vienam — liūdna, būry — linksma. Vienam — ilgu kažko, būry —
gal tą “kažką” galima surasti... Vienas — silpnas, vieningam būry —
stiprus ir pasiryžęs!
. . Jaunimo ansambliai, lietuviško jaunimo bendruomenė — mūsų
pasididžiavimas ir viltis! Viltis, kad lietuvių tauta neišnyks, kad išlai
kys savas tradicijas, meną, kultūrą ir, tuo pačiu, — savo šviesią
lietuvišką sąmonę.
. Ir toji sąmonė lietuviškam jaunimui tikrai padės Plikti sveikais,
garbingais, kultūringais žmonėmis! Toji savos tautos sąmonė gal
kartais apkrauna pareigomis, gal at'-ma kiek laiko, bet užtat padaro
žmogų pilnesnį, jo asmenybę — įvairesnę, turtingesną ir gražesnę.
Visa tai turint galvoje, Los Angeles lietuvių Jaunimo Ansamblio
20-ties metų gyvavimo' šventė yra džiaugsmingas įvykis. Ir tos šven
tės programa bei pasilinksminimai turėtų būti visų lankomi: vaikų,
. jaunimo, tėvų ir senelių. Ten bus parodyta, ką jaun inas organizuo
tame būry gali padaryti. Ten iškils tėvų, mokytojų ir vadovų pasiau
kojimo vaisiai.
Birželio 28 d. 7 vai. vakaro Sheraton West viešbuty bus iškilmin
gas banketas; tai ne tuščio pasilinksminimo vakaras, bet gražaus,
šventiško nuotaikų pasidalinimo proga; birželio 29 d., sekmadienį,
11 vai. 30 min. — pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje; tai ne tik pa
maldžiųjų pareigos atlik-mas — tai širdžių pakėlimas — sursum corda — nuo žemės dalykų prie to, kas aukšta, ko jaunas siekia ir au
kojasi; tą pat sekmadienį, 3 vai. 30 min. po pietų — Santa Monikos
Civic Auditorijoj — puiki Jaunimo Ansamblio 20 metų sukakties
programa šokiai ir dainos, grandiozinis jaunimo pasirodymas!
Kad tų dienų saulelė būtų kaliforniška'i šviesi ir kad salės ir au
ditorijos būtų pilnos lietuvių ir svečių!
Ale Rūta

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETAS
Prieš keletą metų Los Angeles mieste bendromis lietuvių, latvių
ir estu vadovaujančiu organizacijų pastangomis buvo įkurtas AME
RICANS FOR CONGRESSIONAL ACTION TO FREE THE
BALTIC STATES — Komitetas lietuvių vadinamas Rezoliucijoms
Remti Komitetu. Iš susirinkusių virš 50 asmenų buvo išrinkta vado
vybe. Visos trys tautos steigė savo skyrius įvairiuose JAV miestuose,
rinko aukas, leido biuletenius, atsišaukimus, rašė laiškus.
Darbo pasekmės buvo puikios — buvo pravesta JAV kongrese
rezoliucija 416.
Po to komiteto veikla lyg ir aprimo, be to, jau prieš porą metų
pastebėta prasilenkimų su organizacine tvarka: vengiama sušaukti
metiniai susirinkimai, kur būtų perrenkama vadovybė; neskelbiami
spaudoj aukotojų sąrašai bei metinės apyskaitos, nepatiekiamas
apyskaitos metiniams susirinkimams, valdyba papildoma kviestiniais
tik pirmininko partinio nusistatymo asmenimis, surinktos aukos nau
dojamos grynai pagal vieno asmens norą ir supratimą, kartais gal
ir nevisai komiteto reikalams.
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GRAŽINOS TULAUSKAITĖS POZUOS KNYGOS
PRISTATYMAS SKAITYTOJAMS
Gegužės 29 d. vakare Įvyko kul
tūringas literatūrinis renginys —
Gr. Tulauskaitės poezijos knygos
“Vakarė banga” pristatymas skaity
tojams. Dalyvavo pati poetė, kaip
tik tuo metu leidusi atostogas Los
Angeles mieste, pakviesta savo gi
minaičių V. ir O. Mikuckių.
Nepaisant ilgo nedarbo savaitga
lio, programos atlikėjai mielu noru
atsisakė nuo išvykos tą vakarą, kad
galėtų prisidėti prie poetės Gražinos
Tulauskaitės pagerbimo. Šią lite
ratūrine popietę surengė “Lietuvių
Dienų” leidykla, knygos leidėja.
Gerai išstudijuotą, išsamų ir orgiginalų žodį apie Tulauskaitės poezi
jos ir ypač pastarojo rinkinio pobū
dį tarė dr. prof. Elena Tumie^
Birutė ir Rimtautas Dabšiai padai
navo keletą G. Gudauskienės kom
ponuotų Tulauskaitės žodžiais dai
nų; solistams akomponavo pati
kompozitorė G. Gudauskienė. Vi
sos dainos paliko gerą įspūdi, bet
ypač klausytojams patiko Mirties
žingsniai. Reikia manyti, kad š;uo

kūriniu, kaip :ir kitais ateityje bus
papildomos lietuvių solo dainų pro
gramos ir turės gražaus pasisekimo.
Rež. ir akt. Dalila Mackialienė
Įspūdingai padeklamavo iš Tulaus
kaitės poezijos, išryškindama jos ly
rikos dramatinę prasmę. Gale savo
poezijos (iš knygos ir naujų dalykų)
paskaitė pati poetė Tulauskaitė,
baigdama nuoširdžiu padėkos žo
džiu ir lyriškomis digresijomis, pa
sirodydama kaip tikrai gili ir jautri
poetė kūrėja, gebanti pagauti klau
sytojo dėmėsi ir paliesti jo širdį.
Popietę pradėjo LD red. Bern.
Brazdžionis, programą pravedė LD
red. narys J. Tininis.
Susirinkusieji
Įsigijo nemažai
Vakarės bangos knygų; autorė da
vė autografus.
Po programos susirinkusieji, ku
rių buvo artipilnė salė, dar kuri lai
ką dalinosi įspūdžiais prie kavutės
ir vaišių, kurias paruošė V. ir O.
Mikuckiai, šio vakaro mecenatai.
Rep.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN
siunčia siuntinius Į Lietuva iš atneštu prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Labiausiai prityrę- siuntimo srityje

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuvą ir kitus
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją Į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
Išvyks liepos 8 d., grįš liepos 29 d. 1969. Vilniuje leista pabūti 16 dienų.
Kaina $885.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.

Mes manome, kad Rezoliucijoms Remti Komitetas turi persitvar
kyti, 'įjungiant naujų organizacijų bei asmenų, ir grįžti prie organi
zacinės tvarkos, — juk tai nėra vieno asmens privatus biznis ar
vienos politinės partijos klubelis.

NAUJAS LIETUVIŲ VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS

Birželio 15 d. Šv. Petro katedro
je, Belleville, III., buvo konsekruo-

Parapijos “Lietuvių Diena”
(Atkelta iš 1 psl.)
Antroje dalyje šviesiausia žvaigž
de buvo Daiva Mongirdaitė, daina
vusi operų arijas. D. Mongirdaitė
Los Angelėse yra dainavus 1962
metais ,tik ką baigusi studijas. Da
bar jos balsas yra žymiai sutvirtėjęs, solistė pasirodė gerokai pasito
bulinusi, paimanti gaidas nuo ko
loratūros beveik iki mezzo soprano.
Jos klausytis buvo vienas malonu
mas, nereikėjo drebėti, kad štai toj
gaidoj gali suklupti, o kitur, kad
“neišveš”, pritrūkusi kvapo... Nau
jiena buvo įdomi arija iš V. Klovos
operos “Eglės”. Operų ištraukas
choras atliko be sunkumų. A. Pa
vasaris šį kartą nebuvo savo aukš
tumoje; užtat R. Apeikyte galėjai
žavėtis tiek klausydamas, tiek žiū
rėdamas — visur ji buvo elegan
tiška.
Br. Budriūnas “valdė” visus tem
peramentingai, su įgūdimu.
Beje, vakaro pranešėja, gerai įsi
savinusi abi kalbas, buvo dr. prof,
poetė Elena Tumienė. Ji nė vienam
programos dalyviui negailėjo superlatyvų, kaip kad dairoma amerikie
čių TV programose. Beveik tradici
nė parapijos dienų pranešėja, ir
ji šiais metais, atrodo, padariusi
pažangą.
“Dienos” atrakcijas, šalia dešrų
bei kopūstų,, šalia meksikietiško or
kestro, loterijos traukimo ir kt., pa
pildė dvi meno parodos — abi rim
tos, praturtinančios meninę “dienos“
dali. Elena Kepalaitė iš New Yci'ko
išstatė savo modernių skulptūrų ir
kelias dešimtis tapybos darbų, vie
tos gyventoja Ilona Pėterienė išsta
tė pilną parapijos salę tapinių, nuo
realių darbų iki abstrakto. Žiūrovų
abi parodos netrūko; lankytojai
stebėjo, vertino, lygino. Nemažai ir
Įsigijo, ypač I. Pėterienės, kuri ei
liniam žiūrovui buvo pirieinamesnėsuprantamesnė, be to, ir jos darbų
kainos nebuvo aukštos, (t.)

tas vyskupu East St. Louis lietuvių
parapijos klebonas prel. dr. Antanas
Deksnys.
A. Deksnys gimė 1906 m. gegu
žės 9 d. Butėniškių km., Juodupės
vise., Rokiškio apskr. 1926 m. bai
gęs Rokiškio gimnaziją, įstojo į
Kauno kunigų seminariją ir VDU.
1936 m. Panevėžio vysk. Paltarokas
išsiuntė mokslams linkusį jauną
kunigą A. Deksnį į Freiburgą Švei
carijoje studijuoti filosofijos. Moksnus baigė 1940 m. ir gavo PhD
laipsnį.
Į Chicagą jis atvyko 1941 m. ir
įsijungė į Ateities draugovę — bu
vo jos dvasios vadu. Dar mokyda
masis Lietuvoje, priklausė skau
tams, buvo Prutenio dr-vės draugi
ninkas ir tunto adjutantas; 1923-26
m. buvo Pavasarininkų rajono pir
mininkas. Amerikoje 1946-50 m.
Balfo sk. pirm., 1948 m. — Alto
St. Louis sk. pirm.
E. St. Louis lietuvių Š. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo par. klebonu bu
vo paskirtas 1943 m. Jis čia atstatė
gana apleistą parapiją, vietoj sude
gusios pastatė naują gražią, papuoš
tą lietuviškais motyvais bažnyčią.
Žmonės pamilo gražų, jauną, veik
lų, draugišką kleboną.
Dabartinis vyskupas A. Deksnys
visad buvo linksmas, draugiškas,
mėgo jaunimo organizacijas, mėgo
rašyti spaudai. Jis neįsitraukė į
politines lietuvių partijas, todėl, ma
nau, jis ir turėjo pasitikėjimą
daugumos Amerikos lietuvių kuni
gų (Parinktas kunigų skaičius nu
balsuoja iš parinktų kandidatų į
vyskupus).
Man teko kartu veikti su kun.
A. Deksniu “Ateities” draugovėje
Chicagoje, todėl malonu yra pasi
džiaugti jo pasiektu chierarchiniu
laipsniu, iškylant į vyskupus, į aukš
tuosius lietuvių dvasios vadus. To
jis tikrai yra vertas ir nusipelnęs.
Linkime naujajam ganytojui —
vysk. A. Deksniui geriausios sėk
mės Europoje. Jis yra paskirtas titulariniu Levellum vyskupu ir veiks
mirusio vysk. P. Brazio vietoje, rū
pindamasis Europos lietuvių kata
likų religiniais reikalais. (S.)

LB Ansamblio jaunieji dainininkai,
Jie dainuos 20 metų sukakties šven-

ALTO Centro valdybos atstovų pranešimai
Birželio 17 d. 7 vi. v. Santa Mo
nikoje vietos Alto rūpesčiu buvo
sukviesti lietuviškų organizacijų at
stovai išklausyti Alto c. v. pirm.
Ę. Bartkaus ir sekr. VI. Šimaičio
pranešimų.

Atvykusių iš Čikagos svečiiį
tikslas buvo keleriopas: painfor
muoti apie Alto veiklą, apie jo
santykius su AL Bendruomenės pir
mininku inž. Nainiu, taip pat cent
rui rūpėjo išsiaiškinti su vietos or
ganizacijomis dėl neaiškumų santy
kiuose vietos skyriaus su centru.
Visos vietos organizacijos buvo
raginamos atsiųsti savo atstovus į
7-tąjį Lietuvių Kongresą Detroite
ateinantį rudenį, Darbo dienos sa
vaitgalyje.
Pirmiausia E. Bartkus plačiau
nupasakojo apie Aito veiklą. Jau
pradžioje savo pranešimo jis pabrė
žė, kad Altas nėra organizacija, o
tik komitetas. Jo vienintelis darbas
— Lietuvos vadavimas. Alto veiklon įeina: informacija žodžiu, lei
diniais, brošiūromis, asmeniškais
kontaktais, nuolatiniai ryšiai su
visais Senato ir Kongreso nariais,
santykiai su State Departamentu .r
su Baltaisiais Rūmais.

Kalboje jis plačiai nušvietė san
tykius su AL Bendruomene, teisin
giau pasakius, jo santykius su JAV
LB c. v. pirm. inž. Nainiu, palies
damas LB c. v. biuletenio “istoriją”
dėl Vasario 16-tos aukų rinkimo.

Sekr. V. Šimaitis, kaip teisinin
kas, daugiau kalbėjo apie Alto c.
struktūrą, aiškindamas priežastį,
kodėl Alto skyriai negali turėti ly
gių teisių su Alto delegatais sei
muose. Jis prašė visas aukas ateity
je, surenkamas Alto rengiamam
Vasario 16 minėjimuose siųsti Alto
centrui, neskaidyti jų, netrupinti ir
neišdalinti kitiems veikalams, palie
kant visus pinigus tik Lietuvos va
davimo reikalams.

Nežiūrint, kad susirinkimas su
šauktas toli nuo centro (Los An
geles), jame dalyvavo gausus orga
nizacijų atstovų skaičius.
Pagirtinas Amerikos Lietuvių
Tarybos centro žmonių mostas aplankti net periferijas ir įnešti dau
giau šviesos į Alto organizaciją ir
jos veiklą. Los Angeles Alto skyrius,
priklausomai nuo to, kokiii nusiteikimų žmonės išrenkami į valdybą,
)lra pergyvenęs keletą stadijų, ku
riose skyriaus veikla nevisuomet
derinosi su centru. Buvo norėta
skyrių paversti daugiau “savaran
kišku” organu. Paskutiniosiomis
dviem kadencijomis skyrius vėl
yra atgavęs savo funkcijas. Dabar
tiniu metu skyriaus pirmininku yra
energingas inž. Vyt. Čekanaus
kas. (A.)

Nauja Bendruomenės centro

valdyba

Metiname Liet. Bendruomenės
Centro dalininkų susirinkime gegu
žės 25 d. buvo išrinkta 7 asmenų
valdyba (Board of Directors): pirm.
B. Stančikas, vicepirm.: A. Marke
vičius ir A. Raulinaitis, sekr. J.
Navickas, ižd. A. Skirius, nariai—
A. Sajus ir J. Žukas.
Revizijos komisijon pateko: Vi
talis Lembertas, E. Stirbienė ir K.
Prišmantas.

Susirinkimui pirmininkavo A.
Raulinaitis ir sekretoriavo L. Zaikienė. Mandatų komisiją sudarė:
L. Balvočius, K. Prišmantas ir V.
Mikuckis.
Iš pirmininko, iždininko ir rev.
komisijos pranešimų buvo matyti,
kad Lietuvių Namai pastaraisiais
keliais metais operuoja su pelnu ir
kad 1970 m. spalio mėn. bus pa
baigta mokėti paskola už namus.

Po to svečiai atsakinėjo į klausi
mus ir labai daug neaiškumų paaiš
kino. ■>

Susirinkimas įgaliojo direktorius
sudaryti komisiją įsigijimui naujų,
didesnių namų.

tėję Santa Monikoje birželio 29 d.
Dirigentai — sėdi vidury — G. Gu-

dauskienė, Br. Budriūnas ir Ona
Razutienė.
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LSS RAMIOJO VANDENYNO RAJONAS
Pavykęs skautę balius

vų, ypač paskutiniomis dienomis.
Tačiau dabar, kai viskas eina taip
gerai, tai jau galvojama apie se
kantį balių kitais metais. Pakvietė
visus atvykti ir savo pažįstamus pa
raginti. Loterijos laimingieji buvo:
V. Kevalaitienė, M. Simonienė ir
S. Abelkienė. Po to dar geresnėje
nuotaikoje sekė šokiai.
Antrosios pertraukos metu vyko
svarbioji šio baliaus loterija, kurią
pravesti buvo pakviesti fil. B. Dabšienė ir stovyklavietės komiteto pir
mininkas fil. J. Navickas. Spalvotą
televizijos aparatą laimėjo S. De
veikis, radiją — I. Medžiukas ir
patefoną — S. Zatkus.
Pasibaigus baliui svečiai nesku
bėjo į namus, bet sustoję į didelį
ratą dar ilgai dainavo. Vadinasi,
visiems patiko būti kartu linksmoje
nuotaikoje.
P. V.

Balandžio 12 d. įvykęs skautų
balius praėjo su dideliu pasisekimu.
Dalyvavo virš 160 svečių (nors bu
vo. tikėtasi apie 200). Ligos ir kiti
netikėti įvykiai kai kuriems mūsų
skautiško jaunimo nuoširdiems rė
mėjams neleido šiame baliuje da
lyvauti.-''
Balių atidarė rengimo komiteto
pirm. s. V. Pažiūra. Trumpoje kal
boje jis padėkojo visiems atsilan
kiusiems ir pri si dėjusiems prie šio
baliaus tikslo įgyvendinimo, t. y.
sutelkti lėšų stovyklavietės būti
niems. įrengimams užbaigti. Nuirodė
gyvą ir būtiną reikalą sudaryti ge
tras ir patogias sąlygas stovyklauti,
kad mūsų jaunimas, tėvai ir rėmėjai
noriai važiuotų ir praleistų atosto
gas gražioje gamtoje. Todėl kiek
viena ekstra auka yra maloniai lau
SK. BALIAUS APYSKAITA
kiama. Kad nebūtų tik prašantysis,
Kadangi mūsų skautiškasis
pranešė, kad jis su žmona šiam gra jaunimas yra taip gausiai remiamas
žiam tikslui aukoja $50.00.
nuoširdžių rėmėjų ir visuomenės,
Toliau buvo perskaitytas parapi todėl tikslu yra duoti skautų baliaus
jos klebono, nuoširdaus jaunimo rė viešą apyskaitą.
mėjo, prelato J. Kučingio sveikini
Papamos:
mo laiškas skautams, kuriame ap 1. įėjimo aukos už bil. —$1879.00
gailestavo negalįs šį vakarą būti ba 2. Už loterijos bilietus — 605.00
liuje, tačiau jaunimo gražius dar- 3. Aukos baliaus proga — 914.05
bus iš visos širdies laimina ir remia.
Pridėtas čekis $100, skirtas stovyk
Viso $3398.05
lavietės skoloms išmokėti tegu pa
Išlaidos:
liudija jo žodžių nuoširdumą.
1. Restoranui už vakarienę —
Gausiais plojimais buvo išreikš
$881.50
ta padėka pirmiesiems aukotojams.
2. Orkestrui
90.00
3. Spalv. televizija
337.57
Po to sekė vakarienė palydima
muzikos garsų. Tuoj po jos akade 4. Bilietų ir kvietimų
spausdinimas
98.51
mikai Ramunė Jurkūnaitė ir Romas
92.28
Anskaitis atliko nuotaikingą pro 5. Pašto ž., vokai, telf.
6. Sampanas
9.30
gramą. Publika ją šiltai priėmė.
.... Sekė šokiai prie puikios muzikos.
Viso $1506.16
, . Pirmos pertraukos metu s. V. Pa
Gryno pelno gauta $1888.90.
žiūra perskaitė visą eilę naujų au
Baliaus rengimo komiteto vardu
kotojų sąrašą:
nuoširdžiai dėkoju visiems baliaus
Po $100.25: Skaučių “Palangos”
dalyviams ir aukotojams. Bendrų
tuntininkė ps. Nijolė ir s. Liūtas
pastangų rezultate mūsų skautiškas
Griniai.
jaunimas šiemet galės daug pato
$100.00 — O. ir J. Žukai.
giau stovyklauti.
$86.31 — Lietuvių Kredito Ko
Šia proga noriu pareikšti, kad
operatyvas.
visi baliaus rengimo komiteto na
$62.50 — G. Kazlauskas.
riai mokėjo pilną kainą, už įėjimo
$50.00 — T. ir V. Gurčinai, P. bilietus, kaip ir visi svečiai, kad tik
- Keršis.
daugiau sutelkus lėšų.
$25.00 — K. Galiūnas, jaunasis
s. V. Pažiūra,
T. Petokas, ,F. Korsak, O. ir A.
Baliaus komiteto pirmininkas
Mitkevičiai, dr. J. Jurgilas, B. Stan
čikas, C. Petrauskas, B. ir D. Dabšiai, E. Vass.
MARY H A M R O C K
$20.00 — J. Stankus.
PIERCE — HAMROCK
$15.00 — V. Baibšys, R. Ans MORTUARY
kaitis.
921 Venice Blvd.
- $10.00 — J. Kazakevičius, J.
Los Angeles, Calif,
Phone: Richmond 9-6091
Tininis, R. Anderson, A. Šėkas.
Toliau s. V; Pažiūra svečiams
pristatė jau nuo pat L. A. skautiškų
vienetų įsteigimo aktyvų skautų, o
Insurance & Tax Service
dabar Rajono vadą s. R. Dabšį,
REAL ESTATE
kurs su žmona Birute dažnai visus
maloniai nuteikia savo gražiais bal
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
sais. Pakvietė jį pravesti šampano
, loteriją. Jis pažymėjo, kad šio ba
NO 4-2919 ir
No 4-2910
liaus surengimas kaštavo daug ner

ANTHONY F. SKIRIUS
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“TAI, KAS YRA” — a.krilika.

Zitos •Sodeikienes pav.
A. Kezio foto

ZITOS SODEIKIENES MENO PARODA
Dailininkė Zita Biliūnaitė-Sodeikienė liepos 12-13 dienomis atvyks
ta į Los Angeles dalyvauti savo
darbų parodoje. Parodą ruošia Akademinis Skautų Sąjūdis.
Neseniai įvykusioje “Dailės”
grupės parodoje Čiurlionio galeri
joje ji gavo pirmą premiją už ta
pybą.
Jos darbų, neskaitant pavienių as
menų, yra įsigiję Vincent Price ga
lerijos, Čiurlionio galerija, Balzeko
Muziejus ir Standard Federal Sa
vings and Loan Bendrovė.
Z. Sodeikienė yra baigusi Chicagos Meno Institutą ir dalyvavusi
daugelyje kviestinių ir individulių
meno parodų ne tiktai Chicagoje,
bet Detroite ir Clevelande. Ji yra

aktyviai įsijungusi į lietuvių kultū
rinį darbą, iliustruodama mokykli
nius vadovėlius, vaikų literatūrą
(jos iliustruotas “Lietuvių Dienų”
išleistas “Keturkojis ugniagesys”),
ji atlieka meninę “Laiškai Lietu
viams” žurnalo priežiūrą.
Neperseniai “Drauge” apie Z.
Sodeikienes kūrybą rašė: “Sodeikie
nė visur yra išvysčiusi savąjį stilių,
kuriame ji jaučiasi labai laisvai.
Nors tą stilių yra sunku apibūdinti,
tačiau lengvai matome, kad jis su
sideda iš geometrinių ir gamtinių
formų ir elementų, kurie, suderinti
drobėje, parodo mums fantastišką
ir net surrealistinį pasaulį. Jautiesi,
lyg žiūrėtum pro langą į kokią nors
“science fiction” sceną ar gal net
į kitos planetos paviršių.”
4i»li ib * • V

tTLt*!

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Šiemet sukanka 10 metų, kai
JAV 86utas kongresas vienu balsu
priėmė įstatymo Nr. 86-90, įparei
gojantį JAV Prezidentą skelbti kas
met 3-ją liepos mėn. savaitę — Pa
vergtų Tautų savaite.
Šiais metais toji savaitė bus lie
pos mėn. 13—19 dienomis. Pa
vergtoms tautoms išlaisvinti komite
tas Pietinėje Kalifornijoje yra už
planavęs šiuos žygius:
Spaudos konferencija — liepos
11 d. 11 vai. ryto Los Angeles
Spaudos klube, 600 N. Vermont, su
priešpiečiais spaudos atstovams.
Masinis protesto mitingas — l epos 13 d. 3 vai. p. p. Amerikiečių
legijonierių salėje (American Le
gion Hall, Hollywood Post), 2035
N. Highland Ave., Hollwood,
Visi pasistenkime tą dieną niekur

kitur neįsipareigoti — palikime ją
pareikšti protestui prieš mūsų tau
tos engėją - okupantą.
Susirinkiman pakviesta valst. gu
bernatorius, L. A. miesto meras ir
eilė councilmanų. Po oficialios da
lies kiekviena tauta atliks penkių
minučių programą savo tautos cha
rakteriui paryškinti.
Be to, Pavergtoms Tautoms Iš
laisvinti Komitetas praneša, kad
liepos 27 d. Kubos tremtiniai ren
giasi prieškastrinei ir prieškomunistinei demonstracijai. Žygis bus pra
dėtas 2 vai. p. p. nuo kampo Wil
shire ir Serrano gatvių ir baigtas
McArthur Parke. Mūsų visų parei
ga jungtis prie šio žygio pademons
truoti vieningą nusistatymą prieš
mūsų bendrą priešą — tarptautinį
komunizmą. (A.).

IŠKILMINGA 'BEBRU' SUEIGA
C

LIETUVIŲ DRAUGAS YORTY LAIMĖJO!

Šių metų pradžioje p. Gudaus karevičius išreiškė viltį,, kad šis pir
Karščiausi vietiniai valdžios rin vieta, o Alfonzui Bell — kabineto
kienės pastangomis ouvo sudarytas mas susiartinimo žingsnis taps pra- kimai gegužės 27 d. praėjo mūsų pozicija. Tatai dabar žinant, nebenaujas jaunesniųjų jurii skautų, t. ozia platesnio ir nuoširdesnio skau rekomenduotų asmenų naudai.
dyvai, kodėl pašaliečiai, atvykę iš
vad. “beonf’ vienetas, Kurį daugu tiško šakų bendradarbiavimo.
Į L. A. merus išrinktas Samuel kitų valstijų, kaip sen. Kennedy,
Sueigos oficialią dalį sklandžiai Yorty su 55,000 balsų persvara taip agitavo ir taip rūpinosi, kad
moje sudaro Santa Monikoje gyve
nantieji -berniukai. Kol kas liauja pravedė naujas reikalų vedėjas, prieš juoduką T. Bradley. Aišku, tik jų kandidatas laimėtų. Atsakin"bebrų” valtis, vardu "rsermga , olid. valt. A. Kašelionis.
kad tą skaičių sudarė mažumos: gųjų amerikiečitĮ ir mūsų laimei tas
ko oficialios dalies buvo atlikta lietuviai, ukrainiečiai, lenkai, lat planas nepraėjo; daug vilčių 1972
dirba su vyresniaisiais jurų skautais,
bet nuo vasaros pradės diroti sava trumpa, nuotaikinga programa, kū viai,, estai, čekai ir kt.,‘ kurie įdėjo m. rinkimams žuvo; sutelktinės vi
rankiškai. Bebrams vadovauja vair. ną paruošti buvo padėjusi G. Gū- daug darbo už Yorty, šaukdami sli liberalų jėgos pasirodė dar men
Saulius Gudauskas. Naujas viene kauskienė. Po sueigos bendra kavu masinius susirinkimus, spaudos kesnės už konservatorių jėgą, kuri
tas pirmą kartą viešai pasirodė iš tė ir j. skautų tėvų pasitarimas, ku konferencijas, reklamavo savo spau jaučia atsakomybę dėl Amerikos
kilmingoje Los Angeles jurų skautų riame išrinktas naujas tėvų komite doje ir t.t.
ateities, dėl jos miestų ir dėl žmosueigoje birželio 8 d. tautiniuose tas šio sąstato: pirm. A. Tumas,
Prieš Yorty buvo suorganizuota nių gerovės ir tvarkos.
sekr. B. Čiurlionienė, ižd. K. Šakys, didžiulė jėga — darbo unijos, li
namuose.
Lietuviams buvo tikrai smagu
Sueiga gražiai unifomuotiems meno reikalų vedėja G. Gudaus beralų organizacijos, komunistai, matyti laimint Yorty, o su juo kar
bebrams, jūrų skautams ir budžių kienė ir B. Skirienė bei A. Rauli- juodžių masės, CDC pinigai ir pro tu laimint ir atsakomingai protau
vienetams išsirikiavus, buvo pradė naitienė — nairiai. Reikia tikėtis, pagandistai per TV (net 5 TV sto jančią Ameriką. Laimėjus R. Ferra
ta vėliavos įnešimu ir raportu va kad jūrų skautų tėvų parama, ku tys, 20 radijo stočių), per didžiąją ro ir dr. D. Newmanui į mokyklų
dovams, su kuriais kartu buvo ir rią iki šiolei taip efektingai šukei-' spaudą (kaip Los Angeles Times, tarybą (Board of Education) buvo
L.S.S. atstovas, Los Angeles A.J.S. davo K. Šakys, dabar pasidarys dar kuris seniai griežia dantį prieš Yor išmušta proliberalinė taryba iš savo
skyriaus pirm., sktn. A. Varnas. Po stipresnė ir našesnė.
ty) ir t.t. Bradley kompanijos pra- pozicijų. Į naujai įsteigtą kolegijų
Šiuo metu Los Angeles jūrų vedimas žinančių teigimu kaštavęs tarybą (College Board of Trustees)
raporto ir įsakymiį jaunesnio jūrų
skauto įžodį davė V. Skirius, vienas skautų laivui vadovauja bud. valt. virš 7 milijonų dolerių. Daug čia iš 7 asmenį! laimėjo 5 konservato
is pirmųjų "senos" bebru laidos na ‘V. Tusioms, kuris paskutiniu laiku investavo sen. Kennedy, kongrsm. riai: M. Antonovich, R. C. Cline,
rių. Vėliau sekė taurių įteikimas bu ruošiasi filosofijos daktaro laipsniui A. Bell (liberalas respublikonas), ir J. W. Orozco, Marian W. La Fol
riavimo regatų laimėtojams, A. Ar- inžinerijoje; jį pernai pavadavo ir kt. Mat, visos militantų, liberalų lette. Gaila tik, kad tautietis Paul
bui, praeitų metų, ir R. Čiurlioniui jam dabar aktingai talkininkauja jėgos buvo sutelktos išstumti kon- Lamport (jo tėvai žydai atvykę iš
ud. valt. A. Kašelionis. Pingvinas servatclrių demokratą S. Yorty. Sen. Lietuvos) pralaimėjo prieš savo bu
— šių metų. Vieną iš taurių, įsteig
ta Chicagos jūrų skautų vadijos yra
Kennedy, kaip skelbia spauda, turė vusį sekretorių Stevensoną.
pereinamoji, ją šiais metais laimėj)
jo susitarimą su Bradley dėl 1972
Meras S. Yorty ir Tautybių ko
R. Čiurlionis. Arimantas Arbas,
metų prezidentinių rinkimų; Brad mitetas įvertino lietuvių talką ir at
laimėjęs ją praėjusiais metais, gavo
ley buvo pažadėta viceprezidento siuntė padėkos laiškus. Štai vienas
vienkartinę, to laimėjimo atžymėjijų:
mui, taurę. Arimantas, kuris nuo
rudens pradės vadovauti “Klaipė
NATIONALITIES FOR YORTY COMMITTEE
dos” jūrų skautų valčiai, išvyksti
648 North Western Avenue
atostogoms į Europą, kur tarp kitų
Los Angeles, Calfornia 90004
valstybių, žada taip pat .ąpląnkyti
ir Lietuvą.
Los Angeles, Calif. June 14th, 1969
Vytenis Dūda, budžių įgulos na
Mr. Anthony F. Skirius
rys ir jau plačiau pradėjęs pasi
4364 Sunset Boulevard
reikšti dainininkas, buvo apdovano
Los Angeles, Calif. 90029
tas “Žuvėdros” ženklu, o po to bud.
Dear Mr. Skirius:
vyr. valt. R. Dūda, ilgametis Los
Angeles jūrų skautų vadovas buvo
Just a little note to express the Committee’s appreciation personaliu
pakeltas į jūrų paskautininkio laips
to you and to the Lithuanian nationality group for all the efforts
nį. R. Dūda praėjusią savaitę žengė
and co-operation in assisting to assure a very successful campaign
prie altoriaus su Dalia Kuprionvta;
and the re-election of our beloved Mayor, Hon. Samuel W. Yorty.
ta proga jūrų .skautai ir tėvai, įteik
Our Rally for Yorty held, on the 18th of May could not have been
dami vestuvių dovanėlę, palinkėjo
as successful as it was, without your fullhearted support and the
Pianiste R. Apeikytė
Rimui “gero vėjo” naujo gyvenimo
wonderful co-operation given by the Lithuanian nationality group.
kelyje.
Thank you for everything, Mr. Skirius!
Pianistė Raimonda Apeikytė
Oficialiai progiramai baigiantis,
gavo stipendiją
sktn. V. Varnas perdavė tunto ir raT. DOLINSZKY
Z. V. SABADOS t
Gegužės 23 d. San Fernando
. jono vadijossvardu perdavė trumpą,
Co-Chairman and Secretary
Chairman
bet jautrų ir prasmingą pasveikim- Valley State College Muzikos Fa
. mą. Dėkodamas sktn. V. Varnui už kulteto metiniam tradiciniam atsi
«j» »j» »*• »j» **«
»*♦ »*• »j» »j« «j» ♦♦♦ «j« »*• »*•
•** «$»
»*•
»*♦ ♦*« ♦;« »*• ***
♦>
atsilankymą, j. v. j. v. sktn. S. Ma- žymėjusių mokinių pagerbimo ban
kete gabiausia piano klasės mokinė
GLOBE PARCEL SERVICE
buvo pripažinta mūsų lietuvaitė—
pianistė Raimonda Apeikytė ir jai
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
CALIFORNIA
You meet the
FEDERAL
suteikta
Irving
Ruby
Memorial
SAVINGS
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Scholarship. Raimonda šioje klasė
nicest people at..
Siunčia dovanų siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.
je mokosi pirmus metus, siekdama Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai,
(on both sides of the counter)
magistro laipsnio. Iš daugiau kaip
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
400 muzikos studentų tik 4 ga
• The nation's largest Federal
Daug vietos masinu pastatymui. Aplankykite mus —
vo
stipendiją
ir
6
pagyrimo
lapus.
savings.and loan association.
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto !ki 3 vai. pp,
.............
, I
,
Džiaugiamės mūsų kolonijoj iš
• The nation’s highest yield on
augusia talentinga pianiste ir lin
insured savings.
kime jai didžių meno aukštumų!
ALBINAS MARKEVIČIUS
Malonu pastebėti, kad Raimonda
yra viena iš pavyzdingiausių jauno
ROQUE & MARK CO.
sios kartos žmonių, augančių lietu
Real Estate — Insurance
viškoje bendruomenėje ir nuošir
Santa Monica. Calif.
džiai joje besidarbuojanti ir be- ?002 Santa Monica Boulevard
Phone 393-0615
džiuginanti ją savo muzikiniais
Main Office: 5670 Wilshire Blvd., Los Angeles
gabumais.
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
SUSIRINKIMAS SU ATŽYMĖJIMU

Šventei vadovavo — įvairiarūšių
vaišių eigą ir meniškas akcijas pri
žiūrėjo akt. Ona Mironienė.
Tradiciniame vidurnakčio cere
moniale buvo ir novacijų: persiš
kai susėdusius ant baltapūkio kili
mo švelniai kaitino benediktinas,
konjakas, romas ir kitokį kilnieji
gaivalai, taip pat gaivino dainų meliodijos ir muzikos garsų tvanas;
keičiantis šviesų efektams, liepsnojo
taurės ir šaudė šampanai!..
Tokios trigubai iškilmingos šven
tės “Atvangos” svetainėje — V.
Mironų rezidencijoje dar ligi šiol
nebuvo.
Teo Aitis

Nepaprasta Jaunimo
DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ

Šv. Monikoj, Surf-Rider Inn,
Sandalwood salėj, š. m. gegužės 17
6 vai. p.p. įvyko L.B. viet. apylin
kės metinis susirinkimas. Apie ruo
šiamą Jaunimo Šventę referavo
muz. G. Gudauskienė, o apie sceni
Vyksta tokia tvarka:
nę veiklą — Seštad. mokyklos ved.
L Tumienė.
birželio (June) 28 d. 7:00 p. m.
Išrinkta nauja L. B. apyl. valdy
ba pasiskirstė pareigomis taip:
pirm. — mokyt. A. Trasikis, pirmSHERATON-WEST HOTEL, 2961 Wilshire Blvd.,
padys — arch. E. Arbas, sekr. dr.
J. Jusionienė, ižd. — dail. M. GauLos Angeles, Calif.
ronskienė, kand. — sol. L. ZaikieABSTRAKTINĖ VEIKLA
Graži programa • orkestras • šokiai.
nė; revizijos k-ja: dr. J. Jusionis,
Šventos Monikos Lietuvių Klu
ztn. E. Kybartas, bnk. t. B. Gricie
Bilietai (Adults )$6, Stud. $4.
bas, gal tam tikrų aplinkybių ver
nė, kand. btn. B. Markevičiūtė.
Sus-mo meninėj dalyj buvo “Dir čiamas, irgi pradėjo veiklą — pa
birželio 29 d. 11 vai. 30 min, PAMALDOS
vos” trijų premijų už noveles lai skaitų ciklą apie abstraktinius daly
mėtojo Andriaus Mirono žodinis kus: spėliojimus, kas darosi mėnu
Šv. Kazim’ero bažnyčioj;
lio
paviršiuje
ir
kas
darėsi
Europo

atžymėjimas, kurį pravedė žurn. J.
11 vai. 30 min. JAUNŲJŲ PARODOS atidarymas
Kojelis, išvardindamas atžymimojo je 6000 m. prieš Kristų.
Šv. Kazimiero parapijos salėj
Į pirmąją paskaitą suvažiavo ne
šakotą veiklą muzikoj, scenoj, dai
noj, dailėj, literatūroj, bokse, ir — daug klausytojų, bet į antrąją —
kaip veiklų Liet. Dviratininkų S-gos beveik dvigubai, nes apie tai iš
sportininką. Tačiau prie paskutinio anksto buvo plačiau ir sugcstijuojo nuopelno pats Mironas neprisi jančiai painformuota spaudoj.
Kas be ko, paskaitų rengėjai
pažino, sakydamas, kad tokiu nie
kad nebuvęs ir net dabar nemokąs pavasarinį sezoną ir užbaigė naujos
ŠVENTĖ.
dviračiu važiuoti, bet kokiu būdu rūšies abstraktu, paskelbę rašytojo
ši klaidinanti žinutė pateko Lietu pagerbimą, įvyksiantį š. m. birželio
vių Enciklopedijon — nepaaiškino. 6 d.; gi už keletos dienų spaudoj
Atžymėjamąjį sveikino viet. įmo- atšaukė, kad “planuotas vakaras
(Pico ir 4th St., Santa Monica, Calif.)
nininkas A. Adomėnas ir “Atvan pagerbti lietuvį rašytoją... yra ati
gos” vardu — žurn. A. Giedraitis, dėtas neribotam laikui”, kas reikš
Programoj dalyvauja per 200 liet., jaunimo iš Los Angeles, Santa
pažymėdamas, kad sunkiausiose tė tų — niekados, nes atidėta tokiam
vynės apsisprendimo valandose va laikui, kuris neturi ribų — berybės Monikos ir Vancouver (Kanados) bei latvių tautinių šokių grupė
dai išbėgiojo — valstybė žuvo, gi (kosmoso) laikui, savo beribe virši
čia įvyko atvirkščiai: eiliniai išbė jančiam net mūsų planetos laiko “Perkonitis”.
giojo, o vadai pasiliko, ir “Atvan ribas.
Dainuos didelis jungtinis visų lituanistinių mokyklų ir Jaunimo
Taip visuomenė nesužinojo nė
ga” nežuvo — turtuomcnei įsijun
pavardės to garbingo lietuvio rašy Ansamblio choras, vedamas B. Budriūno, G. Gudauskienės ir Onos
gus, puikiai pažangėja.
Razutienės.
A. Mironas, dialoguodamas su tojo, kurį S. M. Liet. Klubas no
Bus šokami gražiausi tutiniai šokiai. Atliekamas Budriūno maršas.
Mirga Šešupė
savo žmona, paskaitė ištrauką iš rėjo pagerbti.
Programos pranešėjai: Dana Tuminaitė ir Erdvilis Janulaitis.
spaudai ruošiamo veikalo, o akt.
Kalbų maža ir visos trumpos.
Ona Mironienė taip jausmingai de
TOBULĖJA RADIJO VALAN
Įėjimas: $3, $2 ir stud. — $1.
klamavo a. a. Prano Lemberto ei
DĖLĖ
lėraščius, kad net pravirkdė publi
Malonu konstatuoti, kad lietuviš
kos dalį.
koji radijo valandėė, ar teisingiau
Pažymėtina, kad ši L. B. apylin pasakius, radijo pusvalandis plačia
Atsilankykite visi—pasigėrėti, paremti jaunimą, patiems atjaunėti.
kė, neseniai vadovauta inž. M. Ke- jai L. A. lietuvių kolonijai, suma
Kviečia
valaičio, nesiribojo vien tik geguži niai ir sklandžiai vedamas Stasės
Šventei Rengti Komitetas
nėm ar Naujų Metų sutikimu, bet Pautienienės, tobulėja ir turtėja
nepraėjo tylomis nė pro vieną svar tiek žodine, tiek ir muzikine dali
besnį įvykį, kaip pav., įkalbėtu mi.
magnetofoninėn juostelėn interview
Sunkiausią naštą nešančiai Stasei nio vakrą 7 vai. vai. nuo birželio
Praėjusi sekmadienį, pvz., buvo
su laureatu J. Švaistu ir kt.
duota tokia programa: pradžioje Pautienienei techniškuose dalykuo 26 dienos per vasarą — Le Conte
Alksnis Santakietis jautriu žodžiu paminėti liūdnojo se talkininkauja visuomet lietuviš Junior High School patalpose, prie
birželio įvykiai, palydint tą žodį kajam reikalui paslaugus Vladas Sunset ir Bronson gatvių.
ŠAUNIAI ŠVĘSTA TRIGUBA
Romas Žemaitaitis
Bostono J. Gaidelio vadovaujamo Gilys.
SUKAKTIS
Ateinantį sekmadienį radijo pus
choro sugiedota Malda; toliau poe
“Atvangos” svetainėje 1969 m. tas Pr. Visvydas deklamavo porą valandis žada būti skirtas garbingo PARODYKIME MOKSLUS BAI
gegužės mėn. 30 d. buvo švenčia savo eilėraščių. ; po to S. Pautienie- jo mūsų kolonijos buv. nario Gas
GUSĮ JAUNIMĄ
ma pasižymėjusio premijomis už nė turėjo trumpą pasikalbėjimą su paro Veličkos atminimui.
Prašome tėvų prisiųsti baigian
Mūsų visų pereiga neleisti šiam
noveles Andriaus Mirono gero pus viešinčiais Los Angeles mieste Alto
čių kolegijas ir universitetus savo
šimčio metų gimtadienis, dviejų pirmininku E. Bartkum ir sekre švyturiui užgęsti. Palaikykime ji
vaikų fotografijas su jų mokslo ša
metų sukaktis nuo “Atvangos” ap torium dr. V. Šimaičiu; ir pabaigai materialiai ir moraliai ir nepamirš
kos daviniais ir jų ateities planais
sireiškimo ir vieneri metai nuo jos S. Pautienienė padainavo G. Gu kime, kur bebūtume, sekmadienį
— sekančiame LAV numeryje nori
galutino įsteigimo.
dauskienės komponuota “Aš čia — 5 vai. p. p. pasukti radiją ant ban me atžymėti jaunimą.
Bičiulių tarpe matėsi rašyt. J. gyva” (žodžiai Brazdžionio): j V gos 1460: (A-s)
Jei kas turėtumėte jau padarytas
Gliaudą, dr. E. Tumienė, muz. St. akomponavo pianistė R. Ane'kv^
klišes (cuts), malonėkite jas pridėti,
Kalvaitis, proistor. Č. Gedgaudas,
Protarpiais buvo skaitomi skelbi
TIEMS, KURIE DOMISI
nereiks mokėti; mums klišių pada
žurnalist. J. Kojelis, teis. H. Tu mai, be kuriu ir šis pusvalandis ne
SPORTU
rymas iš foto nuotraukos kaštuoja
mas, turtor. J. Kutra, žurn. A. galėtu išsilaikyti. Skelbimai bu v t
Visas lietuvių jaunimas, kuris do apie $5 už kiekv.
Giedraitis, akt. Jonė Pėterienė, akt. vykusiai suredaguoti ir neardė pro
misi sportu, kviečiami į tinklinio
Išleidę LAV ir klišes panaudoję,
V. Gilys ir kit.
gramos visumos.
praktiką, kuri įvyks kas ketvirtadie grąžinsime jums.
LAV adm.

ŠVENTE

SUKAKTUVINIS BANKETAS (BANQUET)

birželio (June) 29 d. 3:30 p. m.

DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ

SANTA MONICA CIVIC AUDITORIUM

Po programos - ŠOKIAI.
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Apdrcuda

Baldai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
30.02 San'.a Monica Blvl.
_> Santa Męnica, Calif. 93404
/bone. 393-0515
Iles. 39J-86S0
J

MAYTAG WASHERS
Authorized Rep.eze tative
Z-deksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246
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Kontraktoriai

ALLSTATE VACUUM & SEWING
MACHINES
Leonas Kossell. sav.
2413 W. Santa Barbara Ave.,
Los Angeles, Calif. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

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

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flai-te of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Alkoholiniai gėrimai

Dantistai

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

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

Alinės-užeigos
'

ALINĖ HOFBRAU
•
20T1 No. Figueroa
Los-Angeles, Calif. 90065
■ ■ ’ Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis

DAISY MAE
6av. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970
. .1
JIMSPLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
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
L. & G. Reivydai, sav.
326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694

“OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638
Tel. 868-9098
THE BIG SHOT
Cocktails & Dancing
J. Spreinaitis, sav.
14530 Lanark' St., Panorama City,
Calif. 91402
. = Telef. 787-9837

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor
Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627,
Santa Monica, Calif. 92406
Phone — 393-6988

Fotografai

Automobiliy taisymas

.

ADAMSON’S ART & CRAFT
Bronė Adamson, sav.
c/o Alpine Village Shaping Center
833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540

Illi

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
:i ' Los Angeles, Calif. 90029
’ Teh: x\'O -1-2919

" <

Suveniry krautuvės

JONAS MATULAITIS
General Contractor
3308 Wood Terrace
Los Angeles, Calif. 90026
'i el. 662-8822
Acoustic Ceilings, Plaster,
Carpentry, Roofs, Heating, Cera
mic Tiles, Additions, Special Ex
terior Texture — 15 yrs. garantee.
BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Phone: 424-4529

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

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential
Antanas Galdikas, sav.........
Ingledale Terr., Los Angeles, Ca.
Tel. Telef. 666-2206
• • 90039

Dokumenty tvirtinimai

Maisto krautuvės

ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919
Res. prone TH 2-5344

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

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas
įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 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.

Moteliai

Phone HO 4-4154

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

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

'

Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

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

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3902 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
' Res. 393-8680
ANTANAS ir BRONĖ .SKIRIAI
Real Estate Brokers
4356 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
ND 4-2919
Res. TH 2-5394
STASYS SULA,
c/o Shirley R. E.
Tel. (213) 479-3615 (West L. A.)
Pirkite žemę Palmdale, kur didžiau
sias augimas prasideda — tiesiog iš
savininkų, akrais, ne sklypais!

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
110 9-8500

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

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurdinąs
1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

Grožio salionai

JONAS ČINGA
Real Estate Broker

Valgyklos

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

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

Nuosavybiy pardavėjai

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad.
Galima užsakyti grupėms iš anksta

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė
3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: penktad. nuo 5 v.
vak. iki 9 vai. vak.; šeštad. 2 v. pp
iki 9 vai. vak.; sekmd. 11 vai. ryto
iki 9 vai. vakaro.

Naujai pataisytame ir papildytame
KAL. LIETUVIŲ ALMANACHE
jūs rasite visus reikalingiausius ad
resus asmenų, draugijų, biznierių.

Gaunama LAV administracijoje.
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PARENGIMŲ

KALENDORIUS
BIRŽELIO MĖN. —

28 d., šeštadienį— Jaunimo šventės
banketas Sheraton-West viešb.
29 d., sekmadienį, 3 vai. 30 min. —
Jaunimo Tautinių šokių ir Dainų
šventė (Plačiau žiūr. 3 psl.).
LIEPOS MĖN. —

galėjai pamatyti J. ir E. Kačinskus,
atvykusius iš Bostono, P. ir E. Armonus iš Chicagos, (beje, p. Armonienė per pamaldas pagiedojo solo),
p.p. Aukštuolių šeimą (Aukštuolienė yra solistė Pr. Bičkicnės sesuo)
iš Chicagos, keletą svečių ir viešnių
iš Lietuvos.
— Vanda ir Jurgis Bieliūnai Ve-

20 d. Am. Lietuvių Piliečių klubo
piknikas N. Avė 60, Arroyo Seco
parke.
1:2 - 13 d. — Zitos Sodeikienės me
no paroda šv. Kazimiero p. salėj.
27 d. — Liet. Taut. Sąjungos pik
nikas Arroyo Seco parke.

nezuelos vieni stipriausių prekybi
ninkų ir lietuvių veikėjų, savaitę
praleido Los Angelėse, lankydami
draugus ir pažįstamus iš Venezuelos; susitiko ir su mūsų leidyklos
bei red. nariais. P. p. Bieliūnai, tarp
kitų, aplankė Arbus, Tuminus, BudRUGPIŪČIO MĖN. —
riūnus, per L. Radijo valandėlę p.
10 d. — SLA 75 k. piknikas Arroyo Bieliūnas tarė žodį apie VenezueSeco parke.
24 d. — Liet. Piliečių klubo pikni los lietuvius. P. p. Tuminai sve
kas N. Avė. 60, Arroyo Seco čiams p.p. B ieliūnams sekmadienį
parke.
surengė vaišes (Jurgis Biliūnas yra
Tuminų Arūno krikšto tėvas).
RUGSĖJO MĖN. —
Bieliūnai šią vasarą 3 su puse
7 d. — Liet. Bendruomenės Diena.
15 d. — Lietuvių Dienų žurnalo tra mėnesio atostogų metu aplankė Ita
dicinis piknikas McCambridge liją, Šveicariją, Austriją, Vokietiją,
Park, Burbanke.
JAV, Alaska, Japoniją ir Havajus.
Kalifornija jiems labai patinka ir
gali būti, kad pensijai jie gali pasi
Vestuvės
rinkti šią valstybę.
Maracay mieste Bieliūnai turi
Birželio 14 d. L. A. Šv. Kazimie
ro bažnyčioj sumainė aukso žiedus aukso daiktų, radijo bei TV urmo
Rimantas Dūda su Dalia Kupriony- prekybą.
te. Šaunų priėmimo balių padarė

Liet. Tautiniuose Namuose. Į ves
tuves iš Ruston buvo atvykę jauno
sios tėvai — Jonas ir Marija Kuprioniai.
Jaunajai lietuviškai šeimai linki
me geriausios sėkmės!

KRIKŠTAI

— Algio ir Liūdos Kaupų sūnus

birželio 1 d. pakrikštytas Nato Ig
no vardais.
— Gegužės 18 d. pakrikštytas
Tauro Tomo vardais Egidijaus ir
Vidos Radvenių sūnus.

ALp(LKA)1763
aw
1969, Nr.6

Trumpai
— Kun.

Teofilius

Palukaitis

(Theo Palis), iki šiol dirbęs kaip
vikaras St. Leo’ą parapijoj, Oakande, yra paskirtas klebonu Our
Lady Queen of the World, Pitts
burg, Calif. (255 Alves Lane),
94565.
Sveikiname ir linkime sėkmės
naujam klebonui, vertai sulauku
siam atsakingos vietos
— Dr. Algirdas Avižienis, dirbęs

JPL išradimų programoje dėl NA
SA, šiais metais padarė “STAR
computer”, kuriuo bus galima
įvairias raketas automatiškai pa
tikrinti ir pataisyti.

NAUJOS PREKYBOS
baigęs
apdraudos mokslus ir išlaikęs gyvy
bės ir sveikatos apdraudos valsty
binius egzaminus, dabar pradėjo
patarnavimus.
A. Kašelionio adresas yra: 25600
Reed Dr., Lomita, Calif. 90717.
Telefonas — 326-3077.
— Antanas Kašelionis,

Bi

lietuvių vardinės — birželio 13 —
Antaninės,, birželio 24 — Joninės,
birželio 29 — Petrinės ir Povilinės.
Skubomis peržvelgėme sąrašą
LAV skaitytojų, rėmėjų ir bičiulių
ir pastebėjome virš 50 pažįstamų,
kurie švenčia birželyje savo varda
dienius.
Visus Antanus, Antaninas, Jonus
ir Joanas, Petrus ir Petronėlės ir no
rime nuoširdžiai pasveikinti ir pa
linkėti viso gražiausio!

Geriausius linkėjimus siunčiame
visiems Antanams ir Antaninoms—

Adomėnui, Antonui, Audroniui,
Avižieniui, Brazauskui, Budginieneų
Brasui, Davis, Galdikui, Kunickui,
Liūdžiuvienei, Lukšienei, Matrikiui,
Motiekienei, Pavasariui, Polikaičiui,
Razučiui, Saunoriui, Šimonienei,
Sturonui, Šulcui, Uldukienei, Valiu
liui ir kt.
Jonams ir Jonėms —

Andrašūnui, Bačkauskui, Bajorui,
Baltrašūnui, Baltrėnui, Brazui, Bu
— Jonas Spreinaitis nupirko čiui, Butkui (tėvui ir sūnui), ČinNew Big Shot kokteilio vietą — gai, Girskiui, Jurgilui, MD, Jusio14530 Lanark. Panorama City, niui, MD, Karaliui, Krančiui, prel.
Calif.
Kučingiui, Kutrai, Lansbergienei,
Birželio 1 ir 2 dienomis įvyko Lopatauskui, Matulaičiui, Miliui,
atidarymo pobūvis.
Macėnui, Makauskui, Markui, Miglinui, Motiejūnui, Navickui, Petrui,
Petroniui, Polikaičiui, Puškoriui,
Puikūnui, Rukšėnienei, Skiman, SkiAr turite įsigiję
riui, Spreinaičiui, Uždaviniui, Vencvasarvietę? kui, Vidžiūnui, Vainauskui, Var
nienei, Vidrinskui, dr. Žmuidzinui,
Jei ne — pagalvokite apie Ca Žukui ir kt.
nyon Lake kurortą, kuris yra tik Petrams, Petrėms, Povilams —
73 mylios nuo Los Angeles.
Abelkiui, Baltrėnui, Černauskui,
Ten yra puošnus klubas, amfi
Litvinui, Kiškiui, Loguckienei, Mateatras, marina, teniso ankštės, jo
karčiukienei (Makar), Melionui,
jimo arklių tvartai bei takai pajo
dinėti. Be to, malonus laiveliais pa Marčiuškoms (Petrui ir Povilui),
Narkevičiui, Pamataičiui, Petrai
sivažinėjimas, vandens slidinėjimas,
čiui, Paxton (Paukščiui), Pkižginžuvavimas ir plaukimas suteiks vi
tienei, Valentinui ir kt.
sai šeimai įvairaus malonumo.
Negalima pamiršti ir mūsų pricŠis kurortas yra privatus — ga
lima naudotis tik savininkams bei telių Vladų ir Vladžių, kurie (ios)
jų svečiams, todėl niekad nebus Švenčia vardadienį birželio 26 d. —
Bakūnas, Gilys, Jasiulionis, Kiškis,
perpildytas žmonių.
Nuosavybės kaina nuo $5500 su Kuzavinis, Morkūnas, Raila. Sur(10 procentų pradinio įmokėjimo. kus, Pažiūra, Tuminienė ir kt,
Sveikiname ir linkime linksmo
Dėl tolimesnių informacijų ir įva
žiavimo leidimo skambinti J. Čin- vardadienio!

—Birželio 7 d. įvyko vestuvės
Rūtos Zaikytės su William B. Finestone Šv. Monikos kat. bažnyčioj
Long Beach, Calif.
Santa Monikoje. Jungtuvės įvyko
Long Beach lietuvių šiupinys
su šv. Mišių apeigomis, giedant solo
Gegužės 24 d. Long Beach Lie
R. Dabšiui.
Priėmimo balius buvo Beverly- tuvių Fondo apyl. vajaus komitetas
surengė vakarą, kurio pelnas skir
Wilshire viešbutyje.
Abu jaunavedžiai šiemet baigė tas Fondui. Vakarą pradėjo pirm.
UCLA universitetą; jaunasis — ad V. Archis, programą vedė Aldona
vokatas ir jau gavo paskyrimą į Morkienė.
Programą, pavadintą “Pavasario
teismo sekretorius Salem, Oregono
šiupiniu atliko Ona ir Andrius Mi
valst.
Linkime jauniesiems daug laimės! ronai ir Marija ir Stasys Kalvaičiai.
Šokiu muzika davė V. Gilvs.
Į vakarą, tarp kitų svečių, atsi
SVEČIAI
lankė Lietuvos gen. konsulas dr. J.
LD ir LAV redakcijas ir leidyk Bielskis, Los Angeles Balto pirm
lą aplankė daug svečių. Paminėsime V. Pažiūra ir kt.
jų keletą.
Gautas pelnas $100 pasiųstas
L. A. Alto skyriaus pirm. inž. V. Lietuvių Fondui Chicagoje.
LAV Adm. ir Red,
gai (213) 826-1570 (Collect).
Čekanausko lydimi apsilankė Alto
— Matas Bulota, Lawrence,
c. v. pirm. inž. E. Bartkus ir sekr. Mass, praleido atostogas pas sūnų
dra. V. Šimaitis. Svečiai pasikalbėjo Edvardą, pasivadinusį Edward Ba
su leidyklos nariais ir pasitarė dėl lin, gyvenantį Hollywoode.
KOVAL'S ENTERPRISES
bendradarbiavimo. LD žurnalas vi
E. Balin yra filmų ir TV šokėjas
1706 Sunset Blvd., Los Angeles, California 90026
suomet duoda vietos ir ateityje duos ir per 10 metų yra šokęs šiuose
Alto veiklos ir jo kronikos paminė vaidinimuose: Sound of Music, By
patarnaujame
jimui centre ir kolonijose.
By Birdie, Merry Popins, Modern kelionių grupėms ir pavieniai: lėktuvais, laivais, traukiniais ir autobusais
LAV visuomet plačiai pavaizduo Millie, Happiest Milionairc ir kt.
į Lietuvą, Sovietų Rusiją, visą Europą ir visą pasaulį.
ja vietos skyriaus veiklą.
Dvejus metus dalyvavo Jerry Lewis
© Siuntiniai ir pinigai į visus virš minėtus kraštus.
• Imigracinė pagalba ir
— Solistė Daiva Mongirdaitė, ly Shaw šokikų ansamblyje.
Bet
kas
įdomiausia,
tai,
kad
per
• Exportas ir Importas.
dima poeto A. Griciaus lankėsi LD
tą
10
metų
Hollywoode
nesutiko
ir LAV redakcijose pasikalbėti su
Dėl informacijų skambinti 388-121 1 — 388-1212.
nė vieno lietuvio; tik dabar, tėvui
red. nariais.
Įstaiga atdara: nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak., šeštad. iki 2 vai. p. p.
atvykus, telefonų knygoje susirado
P.S.
Birželio galas — svečių dienos. LAV adresą ir kitų lietuvių adresus
Turime asmenų, kalbančių lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, slovakiškai.
Birželio 22 d. Los Angeles Šv. Ka ir ėmė juos lankyti. Lietuviškai kal
zimiero parap. kieme po pamaldų bėti dar neužmiršęs.

