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PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS MINĖJIMAS

Los Angeles Pavergtų Tautų ko
mitetas, prie kurio priklauso ir lie
tuviai, rengia Pavergtų Tautų Sa
vaitės minėjimą liepos 12 — 19 
dienomis.

Pavergtų Tautų Savaitę pirmą 
kartą paskelbė prezidentas D. Ei- 
senhoweris, po to, kasmet JAV pre
zidentai pakartoja tos savaitės pa
skelbimą.

Los Angeles mieste Pavergtų 
Tautų Savaitės proga bus įvairių 
parengimų.

Paroda
Nuo ilepos 12 iki 19 d. L. A. 

miesto rotušės rotundoje įvyks pro
pagandinė paroda. Liepos 12 d. II 
vai. miesto meras Sam Yorty kas

pino kirpimo ceremonijomis atida
rys parodą. Visi lietuviai prašomi 
per savaitę aplankyti šią parodą.
Susirinkimas ir programa

Liepos 17 d., šeštadienį, 10 vai. 
ryto naujame Civic Center Mall, 
500 Temple St., prie L. A. County 
pastato įvyks masinis susirinkimas 
ir programa.

Kalbėtojais yra pakviesti L. A. 
miesto meras S. Yorty ir E. Debs. 
Policijos orkestras išpildys progra
mą.
Bendri užkandžiai

Tuoj po programos įvyks bendri 
užkandžiai Alexandria viešbutyje, 
pačiame miesto centre. Čia daly
vaus amerikiečiai svečiai ir kalbė
tojai.

Supervisor E. Debs įteikia deklaraciją Baltijos Tautų komitetui, iš kafi- 
rės: Avo Piirisild. šių metų komiteto pirm., Monita Prieditis, latvių 
drjos pirm, ir V. Čekanauskas, ALT-os pirm.
; EMAI — Minėjimo svečiai; publika ir kalbėtojas Roberts M. Brieze.

Š. m. birželio 6 d. Įvykusioje Jaunimo šventėje.
Viršuj: jaunimas žygiuoja; žemai — jaunimas pradeda šokius suktiniu.

George Putnam atžymėjimas
Televizijos stoties KTTV komen

tatorius G. Putnam už jo palanku
mą pavergtoms tautoms bus atžy
mėtas specialiai Pavergtų Tautų me
daliu. Medalio įteikimas yra pla
nuojamas laike jo programos. Visų 
Pavergtų Tautų atstovai tautiniais 
rūbais kviečiami dalyvauti šioje 
programoje. Tikslesnis laikas bus 
paskelbtas vėliau.

Salute to Captive Nations
Royal Savings and Loan Associa

tion iniciatyva yra rengiamas spe
ciali programa “Salute to Captive 
Nations” El Toro. Calif, (netol' 
Laguna Beach).

Visų tautų atstovai dalyvaus su 
savo vėliavomis ir tautiniais rūbais.

Lietuviai, gyveną Orange County. 
Long Beach ir jo apylinkėse, ragi
nami dalyvauti šioje programoje. 
Ši programa įvyks Royal Savings 
parkinimo aikštėje. Ei Toro mieste
lyje.
Komiteto vadovybė

Šiais metais Pavergtų Tautų Ko
miteto pirmininku yra lenkas dr. 
Olgerd Klejnot, sekretorė bulgarė 
Gabensky. Lietuviams komitete at
stovauja Vyt. Čekanauskas ir A. 
Skirius.

Pavergtų Tautų Savaitės komite
to vedėju yra ukrainietis Niek Med- 
vid.

J AUTOS FONDUI 

aukotojų sąrašas

Gregor W. Radvenis — $25.00.
J. Ambrose — $15.00.

Po $10.00 aukojo: V. Bacevi
čius, Leo Bagdonas, H. Gorodeckas,
J. ir L. Gedmintai, A. Pranys, C. 
Rakunas, Elena Sabalis, St. Sula, A. 
Telyčėnas. A. Valavičius ir A. Vil
činskas.

Po $5.00 aukojo — Gražina Bal
sytė, “Globė” siuntinių agentūra,
K. Liaudanskas, D. Mekišius, L. 
Medelis, K. Pažemėnas, Z. Stočkus, 
D. Vailokaitis.

V. Barmienė — $4.00.
Po $2.00 — A. Dvariškis, K. 

Leveckas ir K. VecZemelis.

Tautos Fondo atstovybė Kalifor
nijoje nuoširdžiai dėkoja visiems 
auktotojams.

Kitame LAV numeryje paskelb
sime vėliau aukojusių sąrašą.

Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondo Atstovybė,
4364 Sunset Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90029.
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SIMAS KUDIRKA NUTEISTAS
Gegužės 27 d. buvo paskelbta UPA agentūros žinia, kad Simas 

Kudirka Vyr. Lietuvos Teismo buvo nuteistas 10 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimu Potmos stovykloje (viena iš sunkiausių Vorkutos srity, 
prie Šiaurės Lediniuotojo Vandenyno, arti Uralo).

Simas buvo kaltinamas valstybės išdavimu. Mums neaišku, kaip 
asmuo, norėdamas išvykti gyventi Į kitą kraštą gali išduoti savo 
valstybę, Taip pat neaišku, už kurios valstybės išdavimą jis kaltin
tas: Sovietų Rusijos, ar Lietuvos?

Sovietų valdininkai, mušdami, kankindami ir nuteisdami Simą, su
laužė tarptautinę teisę, Jungtinių Tautų 1948 m. priimtą Žmogaus 
teisių deklaraciją.

JAV vyriausybė turėtų reikalauti iš Sovietų, kad S. Kudirka būtų 
grąžintas į Vigilant laivą.

Yra nuomonių, kad Amerikos lietuviai reikalautų S. Kudirką iš
keisti Į Angelą Davis, kuriai patinka komunistinė sistema. Gi Simas 
buvo pasirinkęs gyvenimui kaptalistinę Ameriką.

Žinant Sovietų klastingumą, žiaurumą ir ištisai melu pagristą po
litiką, atrodo, kad S. Kudirka buvo užmuštas, tik amerikiečių ir lie
tuvių akių apdūmimui suvaidintas “teismas”, pateiktos klaidinančios 
ir viena kitai preštaraujančios žnos. Gi tas nepatikrintas propagandi
nes žinias AP ir UPA skleidžia pasauliui kaip savo rūšies sensaciją.

SKAUDI PAMOKA
Neseniai Los Angelėse palaidojome du lietuvius jaunuolius stu

dentus. Jie tragiškai žuvo automobilio avarijoje. Automobilio nelai
mių gali pasitaikyti kiekvienam iš mūsų, gali kita mašina užšokti ir 
visai ant nekalto vairuotojo. Bet atsargumo, ypač jauniems, dažnai 
vairuojantiems trūksta. Mokyklų vadovybės pataria jauniems stu
dentams nepirkti automobilių, nes įsigijus automobilį, krinta mokslo 
pažymiai. Kai kurios kolegijos savo stipendijatams pirmuosius dve
jus metus neleidžia automobilio turėti kolegijoje. Tai daroma sau
gumo ir mokslo sumetimais.

Kad jaunimas išvengtų nelaimių, tuo pirmiausia turėtų rūpintis tė
vai; kai tai bus vykdoma griežtai, tada ne tik atsakomybės dalis nu
kris nuo jų pečių, bet ir nelaimių bus daug daugiau išvengta.

BEREIKALINGAS ERZINIMASIS
Los Angeles frontininkų “didieji politikai” po įvykusio simpoziu

mo spaudoje gyrėsi, kad ALT-os atstovai neužginčijo, kad jie nieko 
neveikia. Taigi, jie mano, kad kas du metai surengia tarpusavius pa- 
siginčijimus, tai jau labai daug politinėje srityje nuveikia ir dar pre
tenduoja VLIK-o ar ALT-os pazicijas užimti. Vietinių kalbėtojų fak
tai buvo iškraipyti, buvo skelbiama netiesa ir tik sau panegirikos. 
Pavyzdžiui, Lietuvos gen. konsulas tvirtino, kad nė viena organiza
cija pernai nesurengė birželio įvykių minėjimo. Neįtartume, kad jis 
jau yra tiek susenęs, kad negalėjo atsiminti, kad 1970 m. birželio 
14 d. ALT-os iniciatyva, prisidedant latviams ir estams, buvo sureng
ta vienas iš sėkmingiausių birželio įvykių minėjimų. Ir garbės kon
sulas čia dalyvavo ir pasakė kalbą, šnekučiavome su kalbėtojais J. 
La Follette ir kongreso nariu John Rousselot.

Mūsų “didieji politikai”, konsulas ir JAV B. centro įgaliotinis pro
pagandai, kai buvo skubus reikalas surengti demonstracijas, piketa- 
vimus Bražinskų, Kudirkos, Simokaičio reikalais, nebuvo įmanoma 
susisiekti, nes abu turi slaptus telefonus. Taip jie ir nė pirštų nepa
judino šiais svarbiais reikalais. Visa darbo našta teko ALT-os ir jau
nimo organizacijų nariams, net privatūs asmenys, kaip “Lietuvių 
Dienų” administracijos tarnautojai, turėjo gaišinti laiką ir atlikti pla
katų piešimo, telegramų siuntimo ir kitus organizavimo darbus. Pa
sižiūrėkite į aukotojų sąrašus ir pamatysite, kad net savo auka jie 
neparėmė tų svarbių žygių.

Jiems svarbu tik dirbančių erzinimas, kiršinimas ir savo naivių 
partinių ambicijų propagavimas.
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Gabūs jaunuoliai

ALDONA BUTKUTĖ 
baigė Immaculate Heart Aukštesn. 
mokyklą pirmąja mokine.

Ji gavo visą eilę atžymėjimų ir 
trofėjų už mokslą ir kitus mokyk
loje eitus dalykus. Kaliforni
jos Scholarship Federation jai pa
skyrė 4 metams stipendiją. Ji taip 
pat gavo stipendiją Harvey Mudd 
kolegijoje, Clarmont, Calif. Aldo
na žada studijuoti matematiką ir 
griežtuosius mokslus.

Aldona yra baigusi šeštad. litua
nistinę mokyklą; gerai kalba ir rašo 
lietuviškai. Dažnai ji padeda LAV 
ir LD administracijai.

Ji priklauso Šv. Kazimiero par. 
chorui ir jo valdyboje eina sekre
torės pareigas.

Linkime Aldonai ir toliau sėk
mingai studijuoti.

Jos tėvai — Jonas Butkus yra 
Šv. Kazimiero parap. komiteto se
kretorius, o Elena Butkienė dirba 
A. Skiriaus apdraudos įstaigoje ir 
LAV administracijoje.

ALMA RUIGYTĖ
kartu su dar trim lietuvaitėmis bai
gė Immaculate Heart aukštesn. mo
kyklą. Ji savo darbštumu ir mokslu 
buvo viena iš pirmųjų.

Almos Tėvai — Albinas ir Lai
ma Ruigiai birželio 12 d. surengė 
dukters mokslo baigimo vaišes.

Alma aktingai dalyvauja lietuviš
koje veikloje — yra skautė, choro 
dalyvė, priklauso tautinių šokių 
grupei. Ji taip pat lanko modernaus 
šokio pamokas; dažnai pasirodo 
scenoje su Rūtos Skiriutės moder
naus šokio grupe.

Alma žada ruoštis mokytojos 
profesijai UCLA universitete.

Linkime Almai sėkmės moksle ir 
taip pat neužmiršti lietuviškos veik
los.

A. JONAS SKIRIUS

šį mėnesį Harvardo universitete, 
Cambridge, Mass, gavo magistro 
laipsnį. Jis studijuoja romanų kal
bas, literatūrą ir asmenybes. Pa
grindiniu dalyku yra ispanų kalba 
ir literatūra, bet turėjo imti prancū
zų ir lotynų kalbas.

Nuo birželio 14 d. iki rugsėjo 
10 d. Jonas Skirius studijuos Pietų 
Amerikos valstybėse: Peru, Chilėje, 
Urugvajuje. Argentinoje, Brazilijo
je ir kitose valst.

Jonas Harvardo universitete turi 
dviems metams stipendiją ruoštis 
daktaro laipsniui.

IRENA ŽUKAITĖ

Jono ir Onos Žukų dukra, birže
lio 16 d. baigė Leuzinger Aukštesn. 
mokyklą gerais pažymiais; ji buvo 
“honor students” eilėse.

Irena aktingai dalyvauja lietuviš
koje veikloje — priklauso skau
tams, Šv. Kazimiero par. chorui. 
Audros šokių grupei. Ji dalyvauja 
ALT-os pasirodymuose tarp kitų 
tautų su Lietuvos vėliava ir tauti
niais rūbais.

Jonas ir Ona Žukai turi 2 vaikų 
darželius. Jonas yra Šv. Kazimiero 
parapijos komiteto narys, ALT-os 
vicepirm., Bendr. Cenro vicepirm.. 
vadovauja skautų stovyklavietės rė
mėjams, Liet. Bendruomenės ir kitų 
organizacijų parengimų talkininkas.

Irena ir brolis Rimas praėjusiose 
Kudirkos, Simokaičių demonstraci
jose buvo vieni iš geriausių talkinin
kų.

Irenai linkime sėkmingai tęsti 
studijas ir nepalikti lietuviškos veik
los.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostlanetsky

2341 Sunset Blva., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanu siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ii gana pigia; 
tokių prekių, kurios turi geriausią ver’e Lietuvoje. 
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p.; šeštad. 9:00 — 5:00 p.p. 
Sekmadieniais uždaryta.

I aip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
****¥***-**-**At***#*+V****<Jr.**»»JSAHi.^imJrJ! 4**^■ ♦ i

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT 

89’4 Santa Monica Blvd.. West Hollywood, Calif. 900 .9 
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Niirmsen. 
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd.. Glendale. Ca. 91204

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

• Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.
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VIENAS VAKARAS LIETUVIŲ FONDUI DAVE 
DAUGIAU KAIP 3.000 DOLERIŲ

Pirmą kartą Los Angeles mieste 
suregtas Lietuvių Fondo vajaus ko
miteto balius - koncertas gegužės 
mėn. 1 d. praėjo su dideliu pasise
kimu. Renginio tikslas buvo pa
gerbti dosniuosius Lietuvių Fondo 
narius - Įnašininkus, labiau supa
žindinti narius ir besirengiančius 
įstoti nariais su Fondo tikslais, nu
veiktais darbais ir netolimos ateities 
uždaviniais.

Iš centro buvo atvykęs L. Fondo 
centro valdybos pirmininkas dr. K. 
Ambrozaitis, kuris trumpame, bet 
kondensuotame žodyje nupasakojo 
kaip fondas rūpinasi gauto kapitalo 
ne tik išlaikymu, bet ir jo ugdymu, 
ypač didinimu nuošimčių, kurie jau 
dabar ya kasmet skirstomi lituanis
tinėms institucijoms ir asmenims, 
remiant rt.'ba užsakant lietuviškuo
sius darbus bei veikalus (Lietuvos 
istorija ir pn.). Fondo tikslas yra 
surinkti milijoną dolerių; ta suma 
liktų nejudinama ir atiduota Lietu
vai, kai jį atgaus nepriklausomybę. 
Tačiau už tą sumą gaunamieji pro
centai yra skiriami lietuvybei palai
kyti ir lietuviškai kultūrai ugdyti 
plačiajame pasaulyje. Milijonas bu
vo tikėtasi surinkti per dešimtmetį; 
tas laikas jau baigiasi, ir visų mūsų 
pareiga yra pasiryžimą įvykdyti ir 
darbą tęsėti iki galo. Kiekviena lie
tuvių kolonija JAV-se turi numaty
tą sumą surinkti. Kai kurio savo 
uždavinį jau atliko, kitos našiai ei
na prie galo; Los Angeles, ir bend
rai Kalifornijos, lietuviai yra gero
kai atsilikę. Labai nedaug dar tėra 
įnešusių po tūkstantį, o tokio įnašo 
laukiama iš gydytojų, inžinierių, 
ir visų daugiau pasiturinčių lietu
vių.

Šio vakaro programoje pristatyti 
susirinkusiems tūkstantininkai: dr.
J. Jurgilas, dr. J. Jusionis, T. iir T. 
Sereikos ir J. Kuprionis. Ona Biels
kienė, pagerbdama jubiliatą — 80 
metų sulaukusį dr. J. Bielski, gen. 
Lietuvos konsulą, čia pat įnešė 400 
dol., kurie su anksčiau įneštaisiais 
sudarė naują tūkstantį. Susirinku
sieji įnašininkę sutiko karštais plo
jimais, o dr. Bielskiui sugiedojo il
giausių metų.

Taip pat pristatyti jauniausi na
riai, įnešę L. Fondui po $100 — J. 
Kantas — 6 metų iir Darius Rau- 
linaitis — 12 metų. Narius prista
tė ir progai žodį tarė LF tarybos 
narys B. Brazdžionis.

Pradėjo ir gyvai programą pra
vedė vajaus komiteto valdybos pir
mininkas ir LF įgaliotinis arch. E. 
Arbas.

Vakaro meninę dalį atliko L. A. 
Dramos sambūrio nariai, vadovau
jami Dalilos Mackialienės. Opereti
niu būdu suvaidintas muzikinis far
sas “Išlaisvintos moterys”. Patsai 
dalykas turėjo daug sąmojaus, per
pintas aktualijomis ir dainomis; bu
vo pertraukiamas plojimų; priimtas 

su didžiausiu publikos pasitenkini- 
m. Iš publikos atsirado prašančių 
kai kurias dalis pakartoti, ta proga 
Fondan pasižadant įnešti šimtinę.

Farse vaidino D. Mackialienė, R. 
Aukštkalnytė, J. Čekanauskienė, O. 
Deveikienė, E. Dovydaitienė, V. Ja- 
tulienė, Z. Kalvaitienė, R. Urbanie- 
nė ir... vienintelis vyras V. Dovydai
tis. Dainas pianu palydėjo O. Met- 
rikienė, akordeonu — V. Gilys. 
Scena ir dekoracijos Balio Mackia- 
los.

Vertinant- vaidinimą, sunku būtų 
pasakyti, kas geriau atliko savo ro
lę, kas blogiau ■— teisingiau būtų 
pasakius, kad visos buvo savaip ge
ros ir žavios; dainos skambėjo dar
niai, įspūdingai. Nepaskelbto auto
riaus (eina gandai, kad D. Mackia
lienės) tekstas parengtas sumaniai 
ir ne be literatūrinių gabumų. Jo 
pasisekimas rodo, kad mūsų publi
ka aktualios komedijos (ar bent ge
ro humoro) pasigenda. Farsas, pa
pildžius naujomis aktualijomis, ga
lėtų būti kartojamas.

Vakrlro apžvalga nebūtų pilna, 
jei nepaminėtume stalus puikiai pa
ruošusių šeimininkių, kurių menas 
apetitiškai buvo likviduotas; vakaro 
vaišėmis pasirūpino: A. Raulinai- 
tienė, I. Tumienė, S. Šakienė. O iš
troškusius pagirdė ne kokie eiliniai, 
nenusimaną ką daro, bet du dak
tarai: Zigmas Brinkis ir Zigmas 
Kungys bei inž. Povilas Butkys.

Salę skoningai gėlėmis išpuošė A. 
Pažiūrienė.

Prie salės sutvarkymo labai nuo
širdžiai prisidėjo R. Dabšys, Algis 
ir Darius Raulinaičiai, A. Mažeika, 
Alfonsas Tumas, Kazys Šakys ir D. 
Polikaitienė. Taip pat jie talkino ir 
šeimininkėms.

Prie vakaro pasisekimo prisidėję 
dar minėtini — Vitalis ir Danutė 
Lembcrtai, puikiai tvarkę aukų pri
ėmimą ir visą vakaro atskaitomybę.

Svečių dalyvavo apie 200 asme
nų; ta proga fondan įnešta daugiau 
kaip 3 tūkstančiai dolerių (žiūr. są
rašą atskirai).

Po oficialios dalies ir meninės 
programos dair pakankamai laiko 
liko šokiams ir bičiuliškam pabend
ravimui. (Koresp..)

Nauji Lietuviu Fondo 
įnašai

$400.00 — Dr. J. J. Bielskis.
$240.00 — Prano ir Paulinos 

Raulinaičių sąskaiton (įnešė sūnus 
Julius A. Raulinaitis).

Po $100.00 —■ V. iir D. Lember- 
tai, Juozo Žygo vardu (Danutė Žy- 
gaitė), A. ir A. Audroniai, G. ir J. 
Vainauskai, A. ir D. Polikaičiai, K. 
Jasiuliono vardu (s. V. Jasiulionis), 
V. ir J. Dovydaičiai, M. ir A. Pin
kus, Santa Monikos Liet. B. apvl., 
A. ir V. Sajai, V. ir E. Dovydaičiai. 
R. ir Z. Kalvaičiai, R. ir A. Nelsai, 
M. E. ir V. Gedgaudai, D. ir žmo

na Vailokaičiai, E. ir A. Arbai, O. 
ir V. Mikuckiai, T. ir A. Grikinai, 
Dir. Zigmas ir Ž. Brinkiai, Darius 
Raulinaitis, J. ir J. Jodelės, E; ir R. 
Kulikauskai.

Vėliau dar gauta iš R. Prižginto
— $100.00 ir Dr. Z. ir Ž. Brinkių
— $100.00.

Po $50.00 — J. ir S. Raibiai, M. 
Banionienė, J. ir S. Puikūnai dr. J. 
ir žmona Zmuidzinai, dr. Aldona 
Janus-Hoyes MD.

$25.00 — J. ir E. Černius.
Po $20.00 —■ T. Mickevičienė,

K. ir E. Prišmantai, N. ir S. Nyer- 
ges.

G. ir J. Radveniai — $13.00.

ELTOS INFORMACIJOS

Lietuvių Fondo konferencija 
New Yorke

New Yorke, vadovaujama dr. J. 
Kazickui, L. Fondo vajaus pirmi
ninkui, buvo surengta pirmoji Lie
tuvių Fondo konferencija ir Lietu 
vių Fondo vajaus banketas.

Banketo proga fondan gauta įna
šų $7.280.

Fondo konferencijon buvo atvy
kę L. Fondo vyriausieji vadovai, 
be to, dalyvavo posėdžiuose daug 
oficialių asmenų ir fondo rėmėjų.

Konferencijai vadovavo, pasikeis
dami, Vliko vald. narys R. Kezys iir 
J. Brazauskas; prezidiume dar buvo 
A. Rugys ir sekr. J. Vytuvienė.

L. Fondo centro pranešimuose 
Tarybos pirm. dr. G. Balukas pa
žymėjo, kad per 9 metus L. Fondas 
lietuvių kultūros vertybėms jau yra 
skyręs apie 130.000 dol.. Fondas 
parėmė Chicagos universitetą, įstei
gusį lituanistikos kursą, taip pat 
Fordhamo un-to lituanistikos kur
są, šiemet jam skirdamas $4.500.

L. Fondo valdybos pirm. dr. K. 
Ambrozaitis apžvelgė bendrą L. 
Fondo padėtį. Per 8 metus LF na
rių skaičius pakilo iki 2.800. Liet. 
Fonde su savo įnašais dalyvauja 
165 organizacijos. Iš paskirų pro
fesijų daugiausia dalyvauja gydyto
jai, įnešę $108.000, kas sudaro 17% 
visų įnašų. Toliau seka — kunigai, 
inžinieriai, architektai.

Investacijų kom. pirm. H. Da
ras pranešė, kad fondas jau yira 
sutelkęs $675.000 pagrindinio kapi
talo. Lietuvių kultūrai remti, ugdy
ti skiria kasmet tik nuošimčius — 
maždaug po $31.000. Fondui pa
siekus milijoną, metinė paramos 
suma bus $50.000.

Diskusijų metu pabrėžta, kad po 
žydų, jokia kita tautybė neįstengia 
parodyti tokio entuziazmo kaip lie
tuviai, remiant savo kultūrą.

Rezoliucijų komisija — pirm, 
dr. V. Paprockas, nariai A. Sabalis 
ir J. Maurukas — sudarė suvažiavi
mo (rezoliuciją, kurioje iškelta Fon
do reikšmė, sutarta, kad Fondas 
ugdo lietuvių kultūrą ir remia lie
tuvybės išlaikymo pastangas.

Posėdžių metu įteikta pernykš
čių metų literatūros premija, ku

rios kasmetinis mecenatas yra L. 
Fondas. Rašytojų D-jos premija 
įteikta K. Bradūnui už jos poezijos 
knygą “Donelaičio kapas.”

Vliko pirmininkas Valstybės 
Departamente

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, 
lydimas Lietuvos Atstovo Washing
tone p. J. Kajecko, š. m. gegužės 
6 d. lankėsi Valstybės Departamen
te. Kelių valandų nuoširdžiame pa
sikalbėjime buvo paliesta daug 
mums svarbių tarptautinių klausi
mų, ypač ryšium su pastarojo meto 
įvykiais Europoje bei Tolimuose 
Rytuose. Valst. Departamentas do
mėjosi dr. Valiūno paskutinės ke
lionės Europon įspūdžiais. Dr. Va
liūnas lankėsi Valst. Departamento 
iniciatyva.

Kun. Šeškevičiaus gynimosi kalbos 
tekstas angliškai

Jau išleista ir platinama Dubin
gių klebono kunigo Antano Šeške
vičiaus gynimosi kalba sovietinia
me okup. Lietuvos teisme. Kalba 
buvo paskelbta “Darbininko” laik
raštyje. Kalbą į anglų kalbą išvertė 
kun. Francis A. Ruggles.

Kun. A. Šeškevičius buvo nu
teistas vienerius metus kalėti už tai, 
kad ruošė vaikus prie pirmo komu
nijos.

Angliškas kalbos tekstas galima 
gauti “Eltos” redakcijoje: 29 West 
57th St., New York, N. Y. 10019. 
Vokietijos liet, veikėjai pasitarime 
su V. Sidzikausku LLK pirm.

Vliko atstovas Baltų Taryboje 
Vokietijoje dr. Petras Karvelis ir 
Eltos biuletenio vokiečių k. red. V. 
Banaitis š. m. gegužės 15 d. sukvie
tė pasitarti Vasario 16 gimnazijoje, 
Romuvoje, Huettenfelde, Lietuvos 
reikalais Vokietijos lietuvių visuo
menės veikėjus. Pasitarime praneši
mą padarė Strasburge vykusios Eu
ropos Tarybos Patariamojo Seimo 
posėdžiuose dalyvavęs, iš JAV nu
vykęs, Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas.

Į pasitarimą, šalia Liet. Bendruo
menės Vokietijoje ir Vasario 16 
gimn. vadovybės, pakviesti dar šie 
Vokietijoje gyveną lietuviai veikė
jai: Europos Lietuvių Vysk. A. 
Deksnys, Liet. Sielovados direkto
rius prel. J. Aviža, J. Glemža, dr. 
J. Girinius, J. Norkaitis, dr. J. Nor- 
kaitis, Stp. Vykintas ir iš Šveicari
jos — dr. A. Gerutis.

Rašykite ne "memorandumus”, 
tik trumpus konkrečius laiškus

Vlikas jau ne kartą kreipėsi į 
laisvuosius lietuvius ir prašė jų siųs
ti laiškus ar telegramas bei raginti 
kitus rašyti Bražinskų, Kudirkos ar 
Simokaičių gelbėjimo reikalu. Buvo 
duodami iir laiškų pavyzdžiai. Tūks
tančiai lietuvių tai įvykdė.

Tačiau buvo ir tokių, kurie savo’ 
asmens vardu rašė ilgus “memoran
dumus”, juose įtraukdami visai ne
reikalingų dalykų. Prašome nerašy
ti ilgų laiškų, bet pasitenkinti trum
pais. bet konkrečiais laiškais.
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NEPAPRASTAI GAUSŪS DARBAIS PRAĖJUSIEJI 
ALT-OS VEIKLOS META!

Iš ALT pirm. A. Skiriaus pranešimo metiniame susirinkime gegužės 23

1970 m. gegužės mėn. 14 d. 
Įvykusiame ALT-os susirinkime iš
rinktoji valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: pirmininku Antanas 
Skirius, vicepirmininkais Kostas 
Liaudanskas ir Jonas Žukas, iždi
ninku Alfonsas Telyčėnas, sekreto
re Vanda Mažeikienė, finansų se
kretorium Bronius Stančikas ir su
sirašinėjimo sekretorium Vytautas 
Vidugiris. Visi valdybos nariai bu
vo veiklūs ir pareigas atliko gerai.

Šia proga noriu suminėti keletą 
mūsų veiklos sričių atliktų darbų.

Kadangi šiais metais Liūdnųjų 
Birželio įvykių minėjimo surengi
mas teko lietuviams, tad iš karto 
turėjome nemažai darbo: turėjome 
suorganizuoti kalbėtojus ir meninę 
programos dalį. Birželio įvykių mi
nėjimai yra daromi Baltijos Tautų 
Komiteto (Baltic States Joint Com
mittee). Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis kiekvienos tautos sa
voje bažnyčioje, o po to oficialiu 
susirinkimu visų pabaltiečių Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju turėjome kon- 
gresmaną John Russelot ir adv. 
John LaFolette.

Be šių labai gerų kalbėtojų dar 
kalbėjo Lietuvos garbės kons. dr. J. 
J. Bielskis, Estijos vicekons. Ernst 
Lauer ir Pavergtų Tautų komiteto 
pirm. Bernard Nurmsen. Meninėje 
dalyje dalyvavo lietuvių, latvių ir 
estų dainininkai ir instrumentalis
tai. Šių metų minėjimas buvo sėk
mingiausias iš visų iki šiol turėtų 
minėjimų.

Sekantis mūsų darbas buvo daly
vavimas Pavergtų Tautų Savaitės 
programose, kurios vyko nuo liepos 
10 d. iki 24 d. Energingas Savaitės 
programų vedėjas Nick Medvid, 
ukrainietis, čia mus gerokai pa
šokdino. Savaitę atidarė spaudos 
konferencija su Dr. Lew E. Dob- 
riansky, visos Amerikos Pavergtų 
Tautų org-jos pirmininku, sekančią 
dieną bendri pietūs Alexandria vieš
butyje ir vizitas pas Walter Knotts 
į Knotts Berry Farm. Daugiausia 
darbo turėjome su paruošimu lietu
vių reklaminės lentos Pavergtų 
Tautų parodai L. A. miesto rotušės 
rotondoje. Ponia V. Mažeikienė, 
Bronius Stančikas, Karolė Bichne- 
vičienė ir aš dirbom iki vidurnak
čio, kol ją paruošėme. Ir ne be rei
kalo dirbome, — lietuvių parodos 
dalis sutraukė daugiausia dėmesio 
ir laimėjo pirmą vietą. Parodos ati
darymo ir kaspino kirpimo ceremo
nijų programoje dalyvavo ir miesto 
meras Samuel Yorty. Jis apžiūrėjo 
visų tautų išstatymus, ir lietuvių 
jam geriausiai patiko. Prie Los An

geles Pavergtų Tautų komiteto pri
klauso: Armenia, Bulgaria, Byelo- 
rusia, Croatia, Cuba, Czechoslova
kia, Estija, Vengrija, Latvija, Lietu
va, Lenkija, Rumunija ir Ukraina.

Šiemet buvo nepaprasti piketavi- 
mų ir jiems finansuoti fondų sukė
limo metai. Pirmoji žinia apie Bra
žinskų lėktuvu pabėgimą į Turkiją 
ir jų ten areštavimą spalio mėn. pa
baigoje sujudino visos Amerikos 
lietuvius. Buvo padarytas telegramų 
ir laiškų siuntimo Turkijos ir Ame
rikos vyriausybėms vajus. Iir ALT- 
os skyrius nusiuntė apie 10 telegra
mų. ALT-os skyrius padarė Bra
žinskų Fondui piniginį vajų ir buvo 
surinkta 1,811.00 dol. Tėvo ir sū
naus Bražinskų byla dar ir šiandien 
nėra baigta, nes Sovietai daro ne
paprastai didelį spaudimą Į jos 
vyriausybę, kad jie būtų grąžinti 
atgal jų teismui.

Po mėnesio, lapkričio 23 d., 
1970, įvyko kitas lietuvių tautai 
skaudus įvykis. Tai nesėkmingas ir 
skausmingas jūreivio Simo Kudir
kos mėginimas pabėgti nuo Soviets- 
kaja Litva “žvejų laivo”. Man jau 
išvykstant į VLIK-o suvažiavimą 
Chicagoje, Br. Stančikas su kitų or
ganizacijų atstovais sušaukė susirin
kimą Tautiniuose Namuose. Buvo 
nutarta surengti piketavimus ir tam 
išrinktas komitetas su pirmininku 
-vadovu Uogintu Kubilium. De
monstracijų susirinkimas ir piketa- 
vimas buvo pavykęs, atkreipė spau
dos, radijo ir televizijos reporterių 
dėmesį.

Los Angeles ALT-os skyriaus 
valdyba pravedė piniginį vajų Ku
dirkos fondui ir sumokėjo visas te
legramų siuntimo ir demonstracijų 
rengimo išlaidas. Fondan buvo su
rinkta 1,043.00 doleriai.

Gruodžio pradžioje (4 - 6 d. d.) 
į San Pedro uostą atplaukė prekinis 
Sovietų laivas. ALT-os valdyba su
organizavo jo piketavimą. Laivo 
tarnautojams ir L. A. policijai ste
bint buvo sudegintos dvi Sovietiš
kos vėliavos. Tai buvo padaryta Si
mo Kudirkos kankinimo protstan.

Propagandiniu atžvilgiu sėkmin
giausias piketavimas dėl Simo Ku
dirkos įvyko vasario 25 d., kai Pa
krančių Sargybos (Coast Guard) 
vyr. viršininkas buvo pakviestas su 
paskaita World Affairs Council, 
Hilton viešbutlyje. ALT-a suorga
nizavo piketavimą, vadovu pa
kviestas jau prityręs šioje srityje 
U. Kibilius. Spauda talpino foto
grafijas ir aprašymus, TV plačiai 
komentavo, AP buvo painformuota, 
kad Kudirka yra žuvęs, o ne “pui
kiai gyvena”, kaip anksčiau AP bu
vo pranešta.

Simo Kudirkos reikalu L. A. me
ras Sam Yorty priėmė ALT--S de
legaciją ir savo biuletenyje patiekė 
pareiškimą spaudai (kopijas šio biu
letenio atstovams padaliname).

Dar vienas staigias demonstraci
jas turėjome paruošti, kai Vytautas 
Simokaitis su nėščia žmona buvo 
areštuoti ir teisiami už mėginimą 
lėktuvu pabėgti į Švediją sausio m. 
20 d.

Šiuo reikalu buvo sušauktas lie
tuvių veikėjų ir jaunimo bendras 
posėdis, išrinktas komitetas ir ko
misijos. Piketavimas surengtas prie 
Los Angeles Times, o kitą naktį 
jaunimas su žvakutėmis piketavo 
prie Muzikos Centro. Arkivyskupas 
T. Manning priėmė mūsų delegaci
ją ir davė savo pareiškimą, kuris 
buvo atspausdintas Tidings savait
raštyje. Tūkstančiai parašų buvo su
rinkta ant šiuo reikalu atspaustų pe
ticijų.

Didžiausiu ALT-os valdybos dar
bu yra surengimas Vasario 16-tos 
minėjimo ir sukėlimo fondo Lietu
vos laisvinimo reikalams.

Šiemet viešą minėjimą surengė
me vasario 14 d. Marschall High 
School patalpose.

Prel. J. Kučingis atlaikė iškil
mingas pamaldas už žuvusius dėl 
laisvės, po to buvo užkandžiai pa
rapijos valgykloje ir apie 1 vai. mi
nėjimo ceremonjos Marshall mo
kyklos didžiulėje auditorijoje.

Principiniu kalbėtoju' turėjome 
VLIK-o atstovą, Krikščionių Demo
kratų partijos vadą dr. Algirdą Ka- 
sulaitį. Kalbėtojas visus sujaudino 
iki ašarų išspaudimo akyse. Minėji
me dalyvavo Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos konsulai, estų bei latvių 
organizacijų vadai. Miesto burmis
tro vardu kalbėjo miesto tarybos 
narys Arthur Snyder, Pavergtų Tau
tų pirm. B. Nurmsen ir kiti.

Prieš meninę dalį buvo padaryta 
rinkliava vokeliais Lietuvos laisvini
mo reikalams ir buvo surinkta re
kordinė suma — 2,839.00 doleriai. 
Meninėje programos dalyje solistė 
St. Pautienienė, vyrų kvartetas 
Audros ir Jaunimo ansamblio šokių 
grupės. Mokyklos patalpos buvo 
gautos nemokamai.

Lietuvos vėliavos pakėlimo prie 
miesto rotušės įvyko vasario 20 d. 
Pirmą kartą miesto mero įstaiga sa
vo lėšomis atspausdino ir išsiunti
nėjo kvietimus į šias ceremonijas, 
taip pat programai paįvairinti buvo 
gautas nemokamai miesto policijos 
orkestras, kuris išmoko groti Lie
tuvos himną ir Liucijai Zaikienei 
giedant solo jie akomponavo. Prie 
vėliavos pakėlimo kalbas pasakė 
councilmanas A. Snyder, dr. J. J. 
Bielskis ir Rūta Lee.

Į šias ceremonijas lietuvių labai 
daug susirinko (400). Miestas visus 
dalyvius pavaišino pyragaičiais ir 
kavute. Didieji dienraščiai ir TV at
žymėjo šias ceremonijas.

Yra paminėtina, kad TV stoties 
11 komentatorius George Putnam 
Lietuvos reikalu pasakė vedamąjį ir, 
gavęs iš ALT-os valdybos fotogra
fijų bei Lietuvos himną, savo kal
bą pailistravo ir pagrojo. Tai buvo 
pirmas kartas, kai Lietuvos himnas 
Los Angeles mieste buvo grojamas 
per TV programą.

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės proga buvo išgautos dvi rezu- 
liucijos-deklaracijos: viena iš miest- 
to mero Samuel Yorty kitą iš L. A. 
miesto tarybos su Arthur Snyder ir 
kitų Tarybos narių parašais.

Be šio veikimo ALT-os pirminin
kui. arba jo atstovams tenka daly
vauti Estijos, Latvijos ir kitų tautų 
Nepriklausomybės paskelbimo šven
tėse ir įvairiuose tautybių susirin
kimuose. Pavyzdžiui, šiais metais 
Pavergtų Tautų komitetas įteikė 
specialiame pagerbimo baliuje L.A. 
miesto merui Sam Yorty Pavergtų 
Tautų Medalį. Iki šiol tokį medalį 
yra gavę tiktai Eisenhower ir prez. 
Nixonas. Lietuvaitė čia su Lietuvos 
vėliava ir tautiniais rūbais turėjo 
dalyvauti programoje. Tai atliko 
Irena Žukaitė.

Jungtinės Tautos šventė savo 25 
metų sukaktį Universal Studijose. 
Lietuviai buvo paprašyti dalyvauti 
su savo vėliava.

Kiek sąlygos leido, valdyba vi
sur dalyvavo. Šiais metais nepapras
tai daug laiškų ir telegramų teko 
išsiųsti, tad mūsų susirašinėjimų 
sekretorius Vytautas Vidugiris turė
jo labai daug darbo. Esame dėkingi 
jam ir jo žmonai už laiškų maši
nėle perrašymą.

Baigdamas noriu padėkoti visai 
valdybai už puikų kooperavimą. Y- 
patinga padėka mūsų iždininkui A. 
Telyčėnui už pavyzdingą tvarkymą 
mųsų net kelių fondų.

A. F. SKIRIUS
ALT-bos Los Angeles pirm.

Nauja ALT-os vaidyba

1971 - 72 metu kadencijai gegu
žės 23 d. susirinkime buvo išrinkta 
nauja ALT-os, Los Angeles sky
riaus, valdyba iš: pirm. V. Čeka
nausko, vicepirm. A. Skiriaus ir V. 
Vidugirio, sek. V. Mažeikienės, ižd. 
A. Telyčėno, susirašinėjimų sek. Z. 
A. Šermukšnio ir fin. sek. B. Stan
čiko.

Revizijos komisijon įėjo: Alena 
Devenienė, dr. J. Jurkūnas ir K. 
Liaudanskas.

Atstovais į Pavergtų Tautų ko
mitetą. — V. Čekanauskas, V. Ma
žeikienė ir V. Vidugiris. Pabaltijo 
komitete atstovaus — V. Čekanaus
kas ir A. Skirius.

Susirinkimui pirmininkavo A. 
Devenienė, sekretoriavo B. Dūda ir 
A. Mažeika.
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□ IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS □ LOS ANGELES PAMINĖTA BIRŽELIO TRĖMIMAI
Dviejų menininkių — Apeikytės ir 
Reivydaitės-Dabšienės — rečitalis- 
koncertas

Gegužės 8 d. vakare Immaculate 
Heart kolegijoje, Los Angeles, įvy
ko dviejų pasižymėjusių mūsų ko
lonijos menininkių — pianistės R. 
Apeikytės ir solistės Birutės Dabšie- 
nės koncertas - rečitalis. Programo
je buvo dalis lietuvių kompozitorių 
kūrinių (Gaubas, Metrikienė, Gruo
dis, Gudauskienė, Budriūnas), bet 
visa kita — pasaulinių muzikų 
(Beethoveno, Schumanno, Chopi- 
no, Puccini, Meyerbeer).

Raimonda Apeikytė, kaip iir ki
tais kartais, parodė aukštą meistriš
kumo laipsnį visuose savo skambin
tuose kūriniuose.

Birutė Dabšienė labai subtyliai. 
su dideliu įsijautimu, su žaviu so
prano tembru atliko Metrikienės, 
Gudauskienės, Budriūno Puccini, 
Meyerbeerio ir ypač Schumanno 
l'rauenleben und Frauenliebe, kūri
nius.

Koncertas mūsų didžiojoje spau
doje sulaukė labai gero įvertinimo.

Koncerto pelnas buvo paskirtas 
Los Angeles skautų stovyklavietei 
įrengti, (t.)

Radijo rudens balius
Kalifornijos ..Lietuvių ..Radijo 

Klubas spalio 16 d. rengia Rudens 
Balių Šv. Kazimiero parap. salėje.

Lietuvių radijo programų niekas 
nefinansuoja, visas išlaidas turi pa
dengti iš aukų, nario mokesčio, 
skelbimų ir parengimų

Visų lietuvių yra pareiga išlaikyti 
šias programas, kad lietuviška dva
sia, muzika ir žodis nenutiltų sklidę 
radijo bangomis.

Radijo klubui aukas siųsti pirm. 
S. Pautienienei — 841 Stanford St. 
Santa Monica, Calif. 90403 arba 
iždininkui — Juozui Mitkui, 3375 
Bennett Dr., Los Aneeles, Calif. 
90068.

Los Angeles Šeštadieninė mokykla 
baigė mokslo metus

Šv. Kazimiero Parapijos Litua
nistinės Šeštadieninės Mokyklos 
mokslo metų baigimo išgilmingas 
aktas ir pažymėjimų įteikimas įvy
ko parapijos salėj, sekmadienį, bir
želio mėn. 6 d. Salė buvo perpildy
ta jaunimo ir jų tėvelių bei svečių. 
Pirmoje eilėje, kartu su savo kla
sės auklėtoja A. Raulinaitiene, sė
dėjo 8 laimingi abiturientai: Julius 
Jodelė, Vida Jodelytė, Audra Kaza
kevičiūtė, Raimundas Mickus, Pet
ras Narkevičius, Raimundas Radas. 
Kęstutis Uldukis ir Rūta Žmuidzi- 
naitė, baigusi pirmąja mokine. 
Jiems pažymėjimus su atitinkamais 
parašais ir antspaudais įteikė Lietu
vos gen. kons. dr. J. J. Bielskis. Los 
Angeles Lietuvių Kredito Koopera
tyvas kiekvieną abiturientą apdova

nojo Brazdžionio poezijos rinktine. 
Sveikinimo žodžius tarė gen. kons. 
dr. Bielskis, JAV L. Bendruomenės 
tarybos narys B. Brazdžionis, Liet. 
Kredito Kooperatyvo reikalų ved. 
L Medžiukas.

Ilgesnę kalbą, pradedant šios die
nos iškilmes, pasakė mokyklos ve
dėjas kun. R. Kasponis. Čia jis per
žvelgė visų metų veiklą, suminėda
mas didesnius ar mažesnius atsieki- 
mus, rūpesčius ir džiaugsmus. Mo
kykla šiais metais išaugo ne tik mo
kinių skaičiumi, bet ir mokytojais. 
Los Angeles Liet. Bendruomenės 
valdyba visus mokytojus apdovano- 
o simboline dovana — plunksnako

čiu. Buvo galima pastebėti, jog šių 
mokytojų tarpe jau yra ir tokių, 
kurte patys buvo šios mokyklos 
auklėtiniais. Tai graži viltis ateičiai.

Mokykloje veikė 8 skyriai ir vai
kų darželis. Mokykla naudojosi mo
derniomis Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos patalpomis ir parapijos 
sale. Reikia pastebėti, jog prel. J. 
Kučingis leidžia naudotis mokyklos 
ir parapijos patalpomis visuomet ir 
visada be jokio mokesčio. Jam ten
ka didžiausia tėvų ir visuomenės 
padėka.

Šiais metais mokslo metus baigė 
103 mokiniai. Mokyklos ved. kun. 
Kasponis buvo sutelkęs net 27 mo
kytojų personalą. Mokyklos tėvų 
komitetas ir šiais metais atžymėjo 
pirmuosius kiekv. klasės mokinius 
lietuviškomis knygomis. Gi aukštes
nių skyrių mokiniai buvo dar atski
rais pažymėjimais apdovanoti už 
geriausią lietuvių kalbos, literatū
ros, geografijos bei istorijos žinoji
mą.

Programos vedėjas, tėvų komite
to pirm. inž. V. Čekanauskas, pa
dėkojęs mokytojams, mokyklos ve
dėjui, tėvų komiteto nariams, rė
mėjams bei tėvams, ir pristatęs nau
ją tėvų komitetą, kuriam sekančiais 
metais vadovaus inž. A. Kulnys, 
palinkėjo visiems gerų atostogų ir 
iki pasimatymo rugsėjo mėnesį.

Kalifornijos Lietuvių Radijo 
programų laikas

nuo birželio mėn. 19 d. pakei
čiamas pusvalandžiu anksčiau: bus 
nuo 11 vai. 30 min. ryto iki 12 vai. 
vidudienio.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

Lithuanian Melodies
Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 11:30 — 12:00
Radijo klubo pirm. Stasė Pautie- 
nienė; ižd. Juozas Mitkus, 3375 
Bennett Dr., Hollywood, Calif. 
90068; Tel. 1851-5703; programos 
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas Ja- 
siukoitis, vylr. red. Stasė Pautienie- 
nė, 841 Stanford St.. Santa Moni
ca, Calif. 90403; Tel. 828-3779.

Lietuviai, latviai ir estai birželio 
13 d. 2 vai. p. p. gražioje Embassy 
saleėje, Ambassador viešbutyje, pa
minėjo Liūdnųjų Birželio įvykių su
kaktį.

Minėjimo programą pradėjo ir ją 
toliau pravedė estas Avo Piirisild. 
Už žuvusius Sibire maldas atskaitė 
visų trijų tautų įvairių tikėjimų ku
nigai. Lietuvių vardu trumpai ang
lų kalba invokaciją paskaitė kun. 
dr. A. Olšauskas. Estų 3 kunigai — 
liuteronų, kalvinų ir ortodoksų — 
kalbėjo estų kalba ir perilgai, išs
kyrus keliolika estų, dauguma jų 
nesuprato. Ateityje reikėtų tokioms 
pamaldoms laiką apriboti.

Iš Baltijos tautų konsulų dalyva
vo ir sveikino: Leo Anderson — 
Latvijos ir Ernst Laur — Estijos. 
Lietuvos konsulas nei dalyvavo, nei 
raštu nepasveikino. Toks pasielgi
mas visus dalyvius nustebino.

Iš svečių dar dalyvavo ir sveikino 
Pavergtų Tautų komiteto pirm. Ol- 
gerd Klejnot ir L. A. apskrities 
“supervisor” — E. Debs. Jis buvo 
išgavęs iš apskrities vadovybės de
klaraciją ir ją perskaitė susirinkime.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo Ro
berts M. Brieze, kuris yra gyvas 
liudininkas, kaip Sovietai mušė Si
mą Kudirką ir kaip jie jau be są
monės surištą nusinešė į savo lai
vą “Sovietskaja Litva”. Pilną kalbos 
tekstą paskelbsime kituose LAV nu
meriuose.

ROQUE and MARK C0., INC.
REALTORS * INSURANCE * INCOME TAX * NOTARY PUBLIC 

3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525 

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS

ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

MEČYS SUTKEVIČIUS 
Mary OLTMAN 
MAXINE OKUN

v v ••• v ••• ••• ••• v ••• v ••• v v v ••• v v v ••• ••• ••• ••• ••• *•* ••• ••• ••• ••• ••• v v •

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3002 Santa Monica Blvd., Suite A 
SANTA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis

siunčia siuntinius i Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų Įstaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

Labiausiai prityrę” siuntimo srityje
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuvą ir kitus 
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją j Lietuvą per Londoną ir Taliną.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.

Meninę programos dalį pildė visų 
trijų tautų talentai, daugiausia jau
nimas.

Pradžioje Birutė Dabšienė padai
navo B. Budriūno “Šauksmą” ir B. 
Dvariono “Žvaigždutę”. Jai akom- 
ponavo Raimonda Apeikytė.

Toliau latvių jaunuolis Egils Ozo- 
linš pianu paskambino latvių W. 
Darzinšo kompoziciją “Suite in A”. 
Latviškai padainavo jų baritonas 
Andrejs Kurminš — jis atliko porą 
patriotinių latvių dainų ir populia
rią Šuberto kompoziciją, su pritai
kytu latvišku dainos tekstu.

Jam akomponavo Daira Cilnis.
Jaunas estų medicinos studentas 

ir radijo pranešėjas Mati Ostmaa, 
nemažai pažengęs piano mene, 
įspūdingai paskambino Liszto 
“Vengrų rapsodiją nr. 6”.

Programą baigė gerai paruoštais 
tautiniais šokiais Ingos Tumienės 

-vadovaujama grupė “Audra”. Pašo
ko Blezdinginį Jonkelį, Malūną ir 
Kepurinę. Akomponavo Linas Baš- 
kauskas.

Minėjimas baigtas Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos himnais, kuriuos gie
dojo visi dalyviai (jų tekstai aspaus- 
ti programoje).

Šiais metais minėjimą rengė es
tai. Kaip ir kasmet, atspausta minė
jimo programa, kurioje įdėtos ži
nios apie R. Briezę, Simo Kudirkos 
įvykio liudininką.

Minėjime dalyvavo apie 500 as
menų, atrodo, daugiausia lietuvių.
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Rūtos statybos bendrovės neseniai baigtas 23 butų modernus pastatas. 
Jame yra keltuvai ir speciali patalpa vjfi'kų darželiui, kurį prižiūrės kva
lifikuota mokytoja. Tokio pobūdžio pastatas yra pirmas Santa Monikoje.

SANTA MONIKOS ŽINIOS
— Aktorius Albertas Sinkys iš 

New Yorko, atvyko mėnesiui atos
togų pas savo tėvus Emilį ir Juliją 
Sinkius Santa Monikoje.

— Vytas ir Dana Levickai, gyve
ną Melbourne, Australijoje, lankėsi 
Santa Monikoje ir domėjosi Rūta, 
Ine. statybos bendrovės veikla. Ta 
proga aplankė Rūta Ine. neseniai 
užbaigtą pastatą ir apžiūrėjo anksty
vesnius projektus.

— Antanas ir Kazimiera Mika
lajūnai prieš metus aplankė Europą, 
šiais metais savo kelionėje aplankė 
Buenos Aires, Argentinoje, ir Rio 
de Janeiro, Brazilijoje. Iš kelionės 
parsivešė malonius įspūdžius ir gra
žių skaidrių.

— Monika Lembertienė, poeto 
Prano Lemberto našlė, padovanojo 
Lituanistikos klasei tam tikrą skai
čių P. Lemberto knygos “Tau, se
sute” duoti dovanų klasės abitu
rientams.

Nauja Santa Monikos LB apylinkės 
valdyba

— Santa Monikos ir apylinkių 
Lietuvių Bendruomenės metinis su
sirinkimas įvyko š. m. gegužės 14 
d. Naujai išrinkti septyni valdybos 
nariai pareigomis pasiskirstė taip:

pirm. — B. Graužinis, I vicep. 
— A. Adomėnas, II vicep. L. Tu- 
maitė, sekr. — A. Milaknis, švieti
mo ir kultūros reikalams narys — 
L. Zaikienė, jaunimo reikalams — 
V. Dūda, iždininkas — A. Sajus.

Kartu su S. M. Liet, klubu reng
tieji parengimai ir solidarumo mo
kesčio įnašai apylinkei davė pelno, 
iš kurio buvusi valdyba paskyrė:

Lietuvių Fondan įnašas - 100.00 
S. M. Lituan. mokyki. — 150.00 
JAV LB centrui-------- 160.50
Los Angeles apygardai — 43.00 
Tarybos narių išl. fondui - 35.00 
S. M. jaunimo sueigai — 20.00

Viso $508.50

SAN DIEGO, CALIF.

Šiais metais San Diego Lietuvių 
klubo valdybą sudaro: pirm. Tony 
Jonilonis,' sek. Helen Shafer,, ižd. 
Sofija Gor'odeckienė.

Klubas kasmet padaro Vasario 
16-os minėjimą ir vasaros metu — 
gegužinę. Penktojo ir iki šiol didžiausio statybos bendrovės Rūta Ine. projekto 

Santa Monikoje atidarymo proga dal|iš svečių su dalininkais ir bendrovės 
direktoriais smagioje nuotaikoje prie įėjimo į modernų 23 butų pastata.

PHOENIx, Arizona

Lietuvių moteliai Phoenixe

Kai atostogaudami lankysite gra
žiąsias Arizonos vietas, sustokite 
lietuvių moteliuose.

Angela Hotel — 2114 W. Buck
eye Rd. Savininkai M. ir M. Dam
brauskai, telefonas 252-1265; arba

Barbara Motei — 2148 W. 
W. Buckege Rr., savininkai Al ir 
J. Rimavičiai; telefonas 254-3895.

— Petras Maldeikis atvyko iš 
Chicagos į Phoenixa ir čia ketina 
apsistoti. P. Maldeikis yra mokyto
jas pedagogas ir veikėjas, parašęs 
keletą auklėjimo srities knygų ir 
daugelį straipsnių; Chicagoje reda
gavo pedagoginį žurnalą “Švietimo 
Gairės”.

Phoenixo lietuviai Liūdnojo Bir
želio sukaktį paminėjo pamaldomis 
Sacred Heart koplyčioje, 1110 No. 
16 St, birželio 13 d. Pritaikytą pa
mokslą pasakė kepelionas A. Va
ldiška. Choras giedojo lietuviškas 
giesmes.

Numatomas susitikimas su 
Antanu ir Aleksandra Gustaičiais

— Liepos paskutinę ir rugpiūčio 

pirmą savaitę vasaros atostogas čia 
žada praleisti poetas Antanas Gus
taitis su buv. Lietuvos valst. teatro 
aktore Aleksandra Zdanavičiūte- 
Gustaitiene. Vietinių menininkų jie 
yra kviečiami ta proga surengtu va
karą: Gustaitį — paskaityti savo 
naujiis kūrybos, Gustaitienę — duo
ti scenos meno — mūsų beletristų 
kūrybos interpretacijos.

Visuomenė prašoma nepraleisti 
šios puikios progos ir sekti toli
mesnes žinias apie tikslų laiką ir 
vietą.

r rterrrr t f n
A. Giedraitis naujoje vietoje

Butnamių ir kitokio nekilnojamo 
turto transakcijų vykdytojas Alfon
sas Giedraitis, sėkmingai atlikęs 
praktikos stažą dvejuose afisuose, 
šiomis dienomis perėjo į plačios 
apimties Real Estate ofisą, kuriam 
vadovauja nuosavybės teisių profe
sorius:

WM. S. Reid, Realtors, 
1632 Montana Avenue 
Santa Monica, Calif. 90403 
Telefonas: 393-0641;
namų: 828-3633
Bandykite įsikurti visokiaropai 

saugiame ir nuo žemės drebėjimų 
nenukentėjusiame Santa Monikos 
kurorte.

Suinteresuotiems Alfonsas Gied
raitis suteikia informacijų veltui.
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IIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Apdrcuda

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029 

Tel.: NO 4-2919
— —* ■ -S. —--X— X.I—- - - — - —x..—

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance 

’5600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717 
Telef. 326-3077

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alinės-užeigos

JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396

LEE'S BAR
Pete & Zelma Stan.skis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90250 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
L. & G. Reivydai, sav.

326 So. Broadway 
Los Angeles, Calif. 90013 

Phone 689-9694

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd. 

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches

M. C. Brown, Ruby & Bill
2407 Pacific Coast Hwy, East 

Signal Hill, Ca. 90806 
Phone 433-9060

Lithuanians are welcome.

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

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

Long Beach, Calif. 90806
Phone: 428-6151

Baldai
MAYTAG WASHERS 

Authorized Reprezentative 
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291 

Phone EX 6-4246

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028 

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

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Alember L. A. County Dental S’ty 
5410 Wilshire Blvd., 

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

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes) 

z901 Wilshire B'- -L 
Santa Monica, CalK. PP403 

Phone 828-4613 by s^poi- ,merit

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
i-r

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027

Telef. 660-1205

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos tel. GRanite 7-2730 
Namų telefonas: GR 3-8628 

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405 

Valandos: 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

James A. RUDIS, M. D. 
General Practice

2100 Carlmont Dr., Belmont, Calif.
591-5661 — Hours by Apointment

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

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

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL 

A. Lukšienė, sav. 
3020 Wilshire Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90403 
EX 4-9144

EL DORADO MOTEL
Al Samolis, sav.

1615 N. Western Ave., Hollywood,
Tel. 642-6945 Ca. 90027

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas 
11907 Firestone Boulevard 

Norwalk, Calif. 90650 

Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-033 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker
Kurortines nuosavybės ir žemes 

investacijps.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049 

Telef. 826-1570

JONAS KUTRA
Realtor 

1011 19th 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: 828-7525 Res.: 828-0460

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI 
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029K

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA 
c/o Intercontinental R. E.

Tel. (213) 820-2925 /West L. A./ 
Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

LIAUDIES DIRBINIAI
LAV administracijoj galima gau

ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų, 
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių ir t. t.

Kai ieškosite ko nors nepaprasto 
ir tautiško Kalėdų dovanoms, už
sukite į LAV ir LD administraciją 
— 4364 Sunset Blvd., L. A.

Atdara visomis darbo dienomis 
ir šeštadienį; norėdami užsitikrinti, 
po darbo paskambinkite telefonu 
664-2919.

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90260 

Sav. Jonas Ir Ona Žukas 
Tel. OS 5-9051

Valgyklos

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Adelė Satnorlenl 

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

Veikia tik šeštadieniais ir ssktnacl 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Galim sakyti grupėms iš anksta

THE ROUND ROBIN 
Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.

Glendaile, Ca. 91204
Telef. 246-1717

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-Gledlsnė 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Callf. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: šeštadieniais nuo 
2 vai. p.p. iki 9 vai. vak.; sekma
dieniais — 11 vai. ryto iki 9 v. vak.

BRONĖ SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker) 

patarnauja lietuviams perkantiems 
ir parduodantiems namus, žemės 
sklypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tel* 
fonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

DOVANOS JAUNIMUI
“Lietuvių Dienų” knygyne turime 

daug gerų knygų lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūringą ir vertingą do
vaną, pasirinkite ką nors iš knygų 
— ta dovana liks ilgam laikui ir 
gal būt paskatins vėliau ir pačiam 
kitą kartą lietuvišką ar lietuviško 
turinio knygą įsigyti.

SODYBŲ PAPUOŠIMAS
Jonas Kuprionis

Konsultacija, kaip gražiai ir pigiai 
apsodinti sodybą medžiais, krūmais, 

gėlėmis.
6601 Densmore Ave.

Van Nuys, Calif. 91406 
Tel. 786-3131

KaaaooaoaoooaoGaoaoaoaoai;
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lietuvių parengimų * * * 
KALENDORIUS

LIEPOS MĖN.
31 d. Santa Monikoje poeto Antano 

Gustaičio ir aktores Aleksandros 
Gustaitienes iš Bostono dramos 
ir satyros vakaras.

RUGPIŪČIO MĖN.
15 d. — Lietuvos Vyčių gegužinė 

McCambridge Parke, Burbank.
RUGSĖJO MĖN.

12 d. — “Lietuvių Dienų’’ metinis 
piknikas ir laimėjimų trauki
mas žurnalo rėmėjams — Mc 
Cambridge Park, Burbank.

SPALIO MĖN.
2d. — Santa Monikos Lietuvių 

klubo tradicinis balius Miramar 
viešbutyje.

16 d. — Kalifornijos Lietuvių Ra
dijo klubo rudeninis balius šv. 
Kazimiero par. salėj.

TRUMPAI
Lietuvių Dienų” žurnalo metinė 

gegužinė
LD žurnalo tradicinis piknikas- 

gegužinė ar išvyka į gamtą šiais 
metais įvyks rugsėjo 12 d. McCam
bridge Parke, Burbanko mieste, 
kaip jau eilę metų vyksta. Tą pačią 
dieną bus žurnalo rėmėjų laimėji
mų traukimas.

Vyksta j Dainų šventę
Los Angeles Šv. Kazimiero pa

rapijos choras, vadovaujamas Bro
niaus Budriūno, ir jaunųjų choras, 
vadovaujamas O. Razutienės, vyks
ta į JAV ir Kanados lietuvių Dainų 
šventę, kuri bus liepos 4 d. Chica- 
goje.

Komp. Bronius Budriūnas diri
guos savo sukurtai kantatai “Lietu
vos šviesos keliu”.

Raimonda Apeikytė yra pakvies
ta akomponuoti bendram chorui.

Linkime visiems vykstantiems 
sėkmingo pasirodymo ir laimingos 
kelionės.

— Jonas ir Ona Žukai su šeima 
— Rimu, Irena ir Julium skrenda 
Į Chicagoje įvykstančią Dainų šven
tę. Jonas, Irena ir Rimas dainuoja 
Šv. Kazimiero parapijos chore, o 
Julius — dainuoja O. Razutienės 
vedamame jaunių chore.

Lietuvių Bendr. Centro metinis 
susirinkimas

įvyks birželio 27 d. 12:30 vai. p.p. 
centro salėj, 4423 Santa Monica 
Blvd., Los Angeles. Visi akcininkai 
privalo dalyvauti arba įgalioti kitus, 
kad jiems atstovautų.

Mielai mamytei mirus,

GIEDRAI GUDAUSKIENEI

ir visai šeimai
nuoširdžią užuojautą reiškia

Los Angeles Jūros Skautai

Bendr. centro namų paskolos 
jau yra išmokėtos, todėl šiame susi
rinkime tas faktas bus atžymėtas na
rių pavaišinimu.

Kun. dr. Viktoro Pavalkio pasta
tydinta nauja bažnyčia

Birželio 27 d. 3 vai. p. p. įvyks 
kun. dr. V. Pavalkio pastatydintos 
bažnyčios šventinimas Šv. Jono 
Krikštytojo parapijoje, Milpitas, 
Calif., netoli San Jose.

Bažnyčios šventinimo apeigas at
liks vyskupas Joseph T. McGucken, 
S.T.D. Naujos bažnyčios adresas 
yra: Abel St, prie Junipero Way, 
Milpitas, Calif.

San Francisco, Ooakland ir apy
linkių miestų lietuviai kviečiami 
iškilmėse dalyvauti.

MIRTYS
Tragiškai žuvus mūsų jaunuoliams

Šių metų gegužės 28 d. 11 vai. 
30 min. vakaro automobilių susidū
rimo nelaimėje, Sonora ir Grand 
Central gatvių sankryžoje, Glenda
le, Calif., žuvo Raimondas Pažėra, 
16 metų, ir Jonas Domkus, 15 me
tų; automobilio vairuotojas Vytau
tas Vilimas, 17 metų, sunkiai sužeis
tas.

Žuvę jaunuoliai lankė katalikų 
Loyolos universiteto išlaikomą 
aukštesniąją mokyklą (High 
School).

Visi trys jaunuoliai buvo skautų 
organizacijos nariai ir dalyvavo šv. 
Kazimiero parapijos chore. Jie taip 
pat dalyvavo liet, jaunimo sporte, 
prisidėjo prie demonstracijų dėl Si
mo Kudirkos ir Simokaičių.

Nelaimės žinia sukrėtė visus Los 
Angeles lietuvius; jų laidojimo ro
žančiaus pamaldose ir šv. Mišiose 
susirinko tiek žmonių, kad netilpo 
Šv. Kazimiero parap. bažnyčioje.

Abiejų žuvusių laidotovės įvyko 
vienu kartu.

Birželio 2 d., trečiadienį, prel. J. 
Kučingis atlaikė gedulingas šv. Mi
šias, giedant solistei B. Dabšienei. 
Prie karstų garbės sargyboje stovė
jo skautų uniformose mirusiųjų 
draugai, taip pat visi skautai orga
nizuotai dalyvavo palydint į kapus. 
Palaidoti St. Fernando misijų ka
puose. Čia prie duobės atsisveikini
mo kalbas pasakė Šv. Kazimiero 
parap. klebonas prel. J. Kučingis, 
skautų raj. vadas R. Dabšys, skautų 
vyčių skiltn. B. Stančikas, choro ve
dėjas Br. Budriūnas ir Bendr. apyl. 
pirm. E. Radvenis.

Reiškiame giliausią užuojautą jų 
tėvams — Juozui ir Elenai Pažė- 
rams, Petrui ir Danai Domkams, 
taip pat jų šeimoms ir giminėms.

Jaunavedžiai Marytė Uldukytė ir Kęstutis Palaikis.

Vestuvės
Lietuviškos vestuvės

Gegužės 29 d. įvyko Kęstučio 
Palaikio su Maryte Uldukytė vestu
vės Šv. Kazimiero bažnyčioje.

M. Uldukytė tarp lietuvių buvo 
veikli: dalyvavo ateitininkų ir skau
tų cirg-jų veikime.

Uldukiai Šv. Kazimiero parap. 
salėj surengė šaunias vestuvių vai
šes.

Mums malonu pasveikinti naujai 
sukurtą grynai lietuvišką šeimą ir 
palinkėti laimingo vedybinio gyve
nimo.

Lucy M. Padorytė, El Cajon, Ca
lif., gegužės 29 d. ištekėjo už Ar
thur G. Beach. Sutuoktuvės Šv. Mi
šių metu įvyko San Diego laivyno 
koplyčioje, o priėmimo balius buvo 
karo laivyno karininkų klubo patal
pose.

Lucy Padorytė buvo San Diego 
Lietuvių klubo valdybos narė, taip 
pat priklauso prie Los Angeles Lie
tuvos Vyčių kuopos. Ji, nors ir gi
musi Amerikoje (Philadelphijoje), 
bet prenumeruoja ir skaito lietuvių 
spaudą.

Vestuvėse dalyvavo daug lietuvių 
iš San Diego, Los Angeles ir net iš 
San Francisco.

Linkime Lucijai ir Arthur Beach 
daug laimės vedybiniame gyvenime.

ATOSTOGOS
— Inž. Rimas Kalvaitis su žmo

na ir vaikais gegužės 28 d. išvyko 
į Airiją, kur jo darbo kompanija 
(Dart Co.) nukėlė jį dirbti. Tikimės, 
kad po 2 m. Kalvaičių šeima vėl 
grįš į Kaliforniją.

— Rūta Šakienė šių metų atos
togas praleido Havajų salose.

Petras ir Rūta Sakai yra savinin
kai didžiulio “Norwalk Motei”.

Jų adresas: 11907 Firestone Bou
levard, Norwalk, Calif. 90650. Tel. 
864-9227.

— Žurnalistas Vladas Bakūnas 
vasaros atostogas birželio mėnesyje 
praleido keliaudamas po Europos 
valstybes.

SVEČIAI
Solistė Gina Čapkauskienė,

lydima komp. B. Budriūno, aplankė 
LAV leidyklą. G. Čapkauskienė, iš 
Montrealio, gerai pasirodžiusi Chi- 
cagos operos “Traviatos” pastatyme, 
Šv. Kazimiero par. klebono prel. J. 
Kučingio buvo pakviesta atlikti dai
nų programą parapijos dienos kon
certe. Ji atliko dainų, arijų solo ir 
su choru programą, iššaukdama ne
paprastą publikos entuziazmą, o 
viršūnę pasiekusi “La Traviata” ari
joje ir “Mano protėvių žemėje”, 
kuri susilaukė negirdėtų ovacijų.

— Teisėjas Jonas Zuris, Chicago, 
Ill., atostogas praleido Kalifornijo
je, lankydamas savo brolį ir drau
gus. Jis aplankė LD žurnalo redak
ciją — nes jis yra ilgametis LD 
rėmėjas ir skaitytojas.

— A. Gintneris, Liet. Žurnalistų 
Sąjungos, Chicagos sk. pirmininkas 
ir centro valdybos vicepirm., ap
lankė LAV redakciją, lydimas J. 
Stankaus.

A. Gintneris apsistojęs pas kitą 
savo draugą — žurnalistą Kazį Ka
ružą. Per kelias savaites svečias ap
lankė daug žymių Pietų Kaliforni
jos vietų.

■—■ Kun. P. Vaseris, iš Melbour
ne, Australijoje, lietuvių parapijos 
klebonas ir laikraščio “Tėviškės Ai
dai” redaktorius, gegužės pabaigoje 
lydimas kun. A. Olšausko, lankėsi 
LAV ir LD leidykloje.

— Antanas Bajoras, Sacramento, 
Calif., lankėsi LAV leidykloje ir įsi
gijo lietuviškų knygų. A. Bajoras 
planuoja apsigyventi Los Angelėse.

KRIKŠTAI
— Reginos ir Mindaugo Banio- 

nių sūnus gegužės 30 d. pakrikšty
tas Algirdo Jono vardais. Krikšto 
tėvais buvo Albinas ir Ina šeškai.

— Irenos ir Vitolio Budrių sūnus 
geg. 30 d. Šv. Kazimiero bažnyčioj 
buvo pakrikštytas Edvardo Viktoro 
vardais. Krikšto tėvais buvo Min
daugas ir Regina Banioniai.
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