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DEMONSTRACIJOS DĖL TRAGIŠKŲ JVYKIŲ LIETUVOJ
Gegužės 21 d., sekmadienį, ame
rikiečių radijo bangomis pasigirdo
pirmos AP ir UPI žinios apie Romo
Kalantos susideginimą (geg. 14 d.)
Kaune ir apie vykusias riaušes jo
laidojimo proga, gegužės 17 ir 18
dienomis. Šimtai jaunuolių buvo
areštuota, okupantų valdžia atsiun
tė specialias grupes “riaušininkams”
malšinti.
Losangeliečiai lietuviai pirmieji
reagavo: organizacijų atstovai, susi
rinkę tą patį vakarą, nutarė pirma
dienį, gegužės 22 d., surengti de
monstracijas prie Federal Bldg.,
300 N. Los Angeles St. Jaunimas
per naktį paruošė keliasdešimt pla
katų, žmonės telefonais buvo su
kviesti, ir 1 1 vai. ryto virš šimto
jaunimo ir senimo žygiavo miesto

centre. Buvo pranešta TV stotims
apie šį įvykį, ir iš jų dalyvavo ketu
rių didžiųjų stočių reporteriai (4, 5,
7 ir 13). Kalbėtoju iš piketuojančių
buvo Uogintas Kubilius, kuris šioje
srityje jau turi gerą praktiką. Dele
gacijoje pas Fed. valdžios atstovus
dalyvavo prel. J. Kučingis, U. Ku
bilius ir A. Mažeika. Buvo prašyla
per U. S. Ambasadą Maskvoje pa
informuoti prezidentą R. Nixona.
Susidomėjimas TV ir radijo žinių
pranešėjų buvo didelis, nes tos pa
čios dienos rytą “Los Angeles
Times” pirmame puslapyje atspau
de savo spec, reporterio Murray
Seeger reportažą iš Maskvos apie
riaušes didžiulėmis raidėmis: RUSS
QUELL RIOT, Hundreds arrested
in Lithuania.

Federal pastato.

Gegužės 24 d., trečiadienio va
karą, buvo surengtos kitos demons
tracijos prie St, Basil katedros,
Kingsley Dr. ir Wilshire Blvd. Baž
nyčioj buvo pasimelsta ir paskui
piketuota. Čia su žvakutėmis ir pla
katais dalyvavo apie 200 asmenų.
Buvo sudaryta delegacija iš ALT-os ir Bendruomenės ir, vadovau
jama prel. J. Kučingio, ji buvo pri
imta arkivysk. T. Manning. Arki
vyskupas pažadėjo mūsų delegacijai
per visas vyskupijos bažnyčias pa
skelbti birželio 18 dieną— Maldos

Foto Rimas Žukas

Diena už persekiojamus Lietuvos
katalikus.
Amerikos vyskupų susirinkimas
taip pat paskelbė visoje Amerikoje
birželio 18-tąją dieną Maldos Diena
už Lietuvą.
Birželio 18 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioje buvo atlaikytos specialios
pamaldos, kurių metu vysk, V.
Brizgys pasakė pritaikytą pamokslą
ir suteikė įdomių žinių apie katali
kybės persekiojimo būdus bei tikin
čių jlį atsparumą Lietuvoje.
Nukelta i 2 psl.

Naktinio piketavimo vaizdas prie St. Bazil bažnyčios gegužės 24 d —
Priekyje už vaikų.eina Bend. pirm. K. Prišmantas ir prel. J. Kučingis.
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AR PAMIRŠOME?
Greit slenkantis laikas, kaip srauniai tekanti upės srovė, neša mus vis
tolyn ir tolyn nuo paliktosios tėvynės, blukindamas ir dilindamas atmi
nimus ir vaizdus, kuriuos mes išsinešėme, kai žiaurus likimas mus stumte
stūmė iš mūsų gimtosios žemės — ir mus išbarstė po svetimus tolimuo
sius pasaulio kraštus. Tada buvo tokie gyvi ir vaizdūs tėvynės auksiniais
kviečiais ir rugiais liūliuojanti laukai, žaliosios pievos, kvepiantieji rūtų
darželiai, siūbuojančios aukštosios pušys.
Vis labiau ir labiau tatai pamirštame, svetimos dulkės vis storesniu
klodu visa tai užneša ir padengia. Tiesa, juk ir svetur jau prisitaikėme —
kai kas ir labai gerai — išlepome, aptingome, todėl nenuostabu, kad kar
tais jau pasigirsta balsų, kam minėti tai, kas seniai praėjo? Juo labiau,
jei tai liūdna. Todėl ir birželio Įvykių minėjimai darosi smulkesni, menkai
lankomi, nenoromis prisimenami.
O vis dėlto, nors ir trumpais bruožais, birželis prisimintinas. Likimas
kažkaip lėmė,- kad tas mėnuo, nors vienas gražiausių Lietuvos mėnesių,
mūsų tautai tapo skaudžiu ir liūdnu. 1940 m. birželio 15 d. raudonosios
armijos ordos, sulaužydamos su mumis sudarytas draugiškumo ir tarpusavės pagalbos sutartis, užgriuvo mūsų ramų kraštą, užgniaužė mūsų įstai
gas, nutildė klestėjusius mokslą, meną, literatūrą bei šiaip spaudą, suėmė
politinius vadus bei kitus iškilesnius asmenis ir įvedė negirdėtą priespaudą
ir terorą.
Vos metams praėjus, 1941 m. birželio 14-15 dienomis, įtūžęs okupantas,
norėdamas visiškai nuslopinti bet kokį tautinį atsparumą, tūkstančių
tūkstančius lietuvių suėmė, sugrūdo; į gyvulinius vagonus ir be oro, maisto
ir vandens, dūstančius, trokštančius ir badu alpstančius, vežė tūkstančius
mylių — ir išdrabstė po plačiuosius Sibiro tyrus, sniegynus ir ledynus.
Kiek suėmė ir išvežė, niekas tikrai nežino ir vargu kada sužinos, nes
visa tai buvo rusų slaptai naktimis planuojama ir daroma. Prileidžiant,
kad tai galėjo siekti net 100,000 lietuvių, galima suprasti, jog nedidelei
lietuvių tautai tai buvo baisus nuostolis ir mirtį nešantis kraujo nuleidimas.
Ar galime tai pamiršti? Jug tai buvo dažno mūsų tėvai, broliai, seserys,
kiti giminės, artimi draugai. Daugumo jų kaulai bąla Sibiro sniegynuose,
vienas kitas —- iškankintas, sveikatos netekęs, palaužto kūno, o kartais
ir proto, grįžo į Lietuvą baigti kentėti ir mirti... ’
Betgi, tatai liūdnai prisimindami, negalime, kaip poeto Adomo Micke
vičiaus vaidila Konrade Valenrode, tik “sėsti ant kapo, giesmes giedoti
ir ašaras lieti.”
Tie žiaurūs raudonųjų rusų darbai turi kelti ne tiek mūsų liūdesį, kiek
pasiryžimą kovoti ir niekados nepasiduoti.
Juk to užsidegimo vedini (kai mes slinkome iš tėvynės), mūsų drąses
nieji broliai, o neretai ir seserys, griebėsi ginklo ir traukėsi į tėvynės miš
kus, į bunkerius kovos tęsti, bet nesiduoti, kaip avys, vėl į Sibirą vežami.
Tai mūsų partizanų karžygiški darbai, bet, deja, pasaulio galiūnai užsi
kimšo ausis, kad jų ginklų žvangėjimo ir pagalbos šauksmo negirdėtų.
Tačiau Juozo Daumanto, Julijono Butėno, Kazimieraičio ir kitų vardai
neišdildomai įėjo į mūsų istoriją. Juozo Daumanto vardu puošiasi ir Los
Angeles šauliai.

Lietuvos kovos dvasia nemenkėja ir po 30 metų okupacijos. Okupantai
tvirtino, kad tie, kurie pažino nepriklausomą Lietuvą, išmirs, visi lietuviai
sukomunistės — ir bus tylu ir ramu Lietuvoj.
Betgi štai suskamba vardai ir žygiai naujų drąsuolių: Bražinskai, Si■mokaičiai, Simas Kudirka per kovą veržiasi į laisvę, o dabar Romas Ka
lanta š. m. gegužės 14d., sekmadienį, Kauno miesto, sode, prieš mums
gerai pažįstamą teatrą, susidegino, protestuodamas prieš rusų vykdomą
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Atkelta iš 1 psl.
šv. Kazimiero parapijos koncer
to metu arkivysk. delegatas, Costarikietis vyskupas pasakė gražią kal
bą Lietuvos katalikų klausimu, o
ALT-os L. A. skyriaus pirm. Vyt.
Čekanauskas perskaitė rezoliuciją
Amerikos vyriausybei ir J. T. pa
reigūnams.
Prie parapijos buvo renkami pa
rašai Peticijai ir žmonių specialios
telegramos prezidentui ir Amerikos
Ambasadoriui prie Jungtinių Tautų.

Birželio 16 d. George Putnam,
kanalo 5 žinių komentatorius, davė
ALT pirm. V. Čekanauskui pen
ketą minučių kalbėti Lietuvos reika
lu. V. Čekanauskas pirma pataisė
programų pranešėjo Fishmano nuo
monę, kad dabartinėje Sovietų vai
džioje esąs jaunimas jau yra paten
kintas komunizmo sistema. Čeka
nauskas davė pavyzdžius S. Kudir
kos, R. Kalantos ir 17,000 parašų
katalikų peticijos, kas rodo, kad
jaunimas, išaugęs Sovietų santvar
koje, kaip tik nemėgsta tos santvar
kos.
Taip pat buvo priminta, kad sek
madienį Šv. Kazimiero bažnyčioje
bus “Maldos Diena” už kovojan
čius ir žūstančius Lietuvoje katali
kus, taip pat paminėta, kad Mar
shall mokyklos salėj bus koncertas.

Birželio 24 d. Los Angeles Coun
ty Republican Council susirinki
mas, lietuvių atstovui A. Skiriui pa
informavus, priėmė rezoliuciją pa
siųsti telegramą prez. R. Nixonui
per Maskvoje esančią JAV ambasa
dą, pareiškiant pritarimą Lietuvos
žmonių reikalavimams religinių ir
žmogaus teisių laisvių.

The Tidings apie Lietuvą
Los Angeles Arkivyskupijos laik
raštis “The Tidings” birželio 16 d.
laidoje įdėjo savo vedamąjį apie
Lietuvą “June in Lithuania”, kur
aprašo Lietuvos okupaciją, išveži
mus Sibiran, Katalikų Bažnyčios
stovį prieš okupaciją ir okupacijoje,
katalikų peticiją su 17,000 parašų
ir apie paskutiniuosius įvykius Kau
ne. Taip pat šiame numeryje telpa
arkiv. T. Manning prašymas visų
parapijų klebonų birželio 18 pra
vesti maldą už persekiojimus Lie
tuvoje.
G. Putnam apie Pabaltijo okupaciją
Birželio 13 ir 14 d.d George
Putnam kalbėjo apie R. Kalantos
įvykį ir apie birželio žiaurumus, trė
mimus. Tuo klausimu jis paskyrė
visą savo vedamąjį “One Reporters
Opinion”, kuriame gražiai nupasa
kojo vežimus į Sibiro stovyklas ir
tenai kankinamus lietuvius, latvius
ir estus.

Piketavimas prie Federal pastato. Bendras vaizdas, gegužės 22 d.

Foto Rimas žufeas
lietuvių priespaudą, prieš tikėjimo persekiojimą. Kyla riaušės Kaune, taip
pat bruzda ir Vilnius. Vėl rusų naujoji NKVD (MGB), nepajėgdama vie
na nuslopinti, šaukiasi raudonosios armijos pagalbos ir kartu labai žiauriai
malšina. Žinoma, Kalanta okupanto paskelbiamas išprotėjusiu, bet pa
saulis išgirsta Lietuvos aimanas bei pastangas kratytis okupanto, ir netiki
jų skelbiamam melui. Tatai neabejotinai turėjo išgirsti ir Maskvoj vie
šintis Amerikos prezdentas R. Nixon.
Tad ir po 30 iRetų Lietuva nėra nei raudona, nei žuvusi. Vytauto ir
Margio dvasia teberusena lietuvių širdyse — Lietuva tikrai dar nenumirusi
ir nemirs! Tik mes nemirkime savo dvasia ir nepaskęskime materializme
ir ištaigoj, o visais būdais padėkime kovojančiai Lietuvai!
S. J. Paltus

v. Vizgirda

bendro įspūdžio, savo žvilgsnio ir
gyvybe pulsuojančios interpretaci
jos. Drąsus brūkšnys, kalbantis še
šėlis, reikšminga netikėtos spalvos
demonstracija, Vizgirdos paveikslą
padaro originalų, niekur kitur ne
matytą, į žiūrovą kalbantį ne tik iš
pirmo žvilgsnio, bet ir po ilgesnio
laiko. Neatsisakydamas tikrovės,
dailininkas ją transformuoja, išsa
kydamas naujais matavimais ir in
dividualiomis dimensijomis. Čia
juodas, čia baltas, čia kita spalva
sutviskęs plėmas nukreipia žiūrovo
dėmesį nuo faktinų kompozicijos
bruožų, kad sugrįžtum į paveikslo
visumą iš naujo taško... Toks buvo
Vizgirdos kūrybos pasaulis ir šioje
parodoje, gausioje peisažų ir por
tretų. Nesimesdamas į kraštutinį
modernumą, Vizgirda seniai moder
nus. Dėl to jis nevengia nė žinomų
vietovių ar vardų: jo paveiksluose
matai ir Vilnių, ir Trakus, ir Kauną,
ir bažnyčią, ir uostą, ir kiekvienas
paveikslas “kalba” sava kalba. Jo
portretuose nėra išdailintų bruožų

(net ir žmonos portrete), bet jie ro
do to ar kito asmens individualybę:
angeliška nuotaika švyti vienuolio
kunigo veidas (T. L. Andriekus),
gyvenimo apatija — seno poeto fi
gūra (S. Santvaras), kažkokiuo gy
venimo atotrūkiu dvelkia filosofo
išraiška (Dr. J. Girnius). O pats dai
lininkas savo autoportretuose vis
kažko nepabaigęs sakyti...
Tokių paveikslų parodoj gali eit'
ti ir eiti, nuo stovo prie stovo,
ir kiekvieną kartą atrasti ką nors
rr j>, neregėto.
Los Angeles meno kolekcionieriai
šioje V. Vizgirdos parodoje ne tik
turėjo daug atsigaivinimo, bet ir
rado kuo papildyti savo “galerijas”.
Džiugu, kad vieną kitą paveikslą įsi
gijo ir jaunosios kartos žmonės (J.
Venckus, Rita Medziukaitė...), ne
kalbant jau apie tokiuos “senus me
no kolekcionierius”, kaip Algis ir
Angelė, Julius ir Irena Raulinaičiai,
Irena ir Vyt. Tamošaičiai. Kiti pa
veikslų įsigijo šie: V. Lembertas, J.
Garba, Kiaunės, V. Dovydaitis, (b)

V. Vizgirda

ŠV. ONOS BAŽNYČIA VILNIUJE

DAILININKAS

TAPYBOS MENO PAVĖSY...
Įspūdžiai iš dail. Viktoro Vizgirdos parodos

Šių metų Šv. Kazimiero parapi
jos rengiamos “Lietuvių Dienos”
programos dailės parodoje su savo
kūrybos darbais dalyvavo dailinin
kas Viktoras Vizgirda, pakviestas
iš Bostono. Jis išstatė per 40 didelių
aliejinių tapybos darbų ir keletą
mažesnių pastelės paveikslų. Dide
li patarnavimą dailės meno brangintojams padarė parapijos klebonas
prel. J. Kučingis, pakviesdamas su
paroda vieną žymiausių Nepriklau
somoj Lietuvoj išaugusių dailinin
kų.
1925 m. baigęs Kauno Meno
Mokyklą, studijas gilino Paryžiuje,
paskui piešimą dėstė įvairiose mo
kyklose, dalyvavo parodose ir la
bai aktyviai reiškėsi dailininkų gy
venime, pirmininkaudamas Daili
ninku S-gai, su kitais dailininkais
įkurdamas grupę “Ars”, neatlaidžiai
pasisakydamas už aukštą meninį ly
gį, kovodamas prieš pasenusias for
mas ir koncepcijas. Paskutiniaisiais
metais Lietuvoje V. Vizgirda buvo
paskirtas Vilniaus Dailės akademi
jos inspektorium, o dar po metų ir
direktorium. Pasitraukęs į Vokieti
ją, dirbo Ecole des Arts et Metiers
tapybos studijos vedėju ir adminis
tracijos direktorium. Buvo vienas iš
Dailės Instituto steigėjų.
Parodose dalyvauja nuo 1930
metų. Jo darbų yra įsigiję įvairūs

muziejai Lietuvoje ir užsienyje,
daug jo kūrinių yra pas atskirus me
no kolekcionierius. Bostone gyven
damas daugelį metų darbuojasi vit
ražų srityje.
1938 m. Lietuvos dailininkų pa
rodoje V. laimėjo premiją už peisažą; 1948 m. dailės parodoj Hanau
gavo Tremtinių Bendruomenės pre
miją už kompoziciją; vėliausiu me
tu, šių metų pradžioj, New Yorke
Bendruomenės surengtoj parodoj
V. Vizgirdai paskirta pirmoji pre
miją už paveikslą “Šakų pavėsy”
(Žiūr. reprodukciją Lietuvių Dienų
žurnalo gegužės nr. 23 psl.).
Naujosios lietuvių dailės istorijo
je dail. V. Vizgirda yra vienas iš
novatorių, kovojusių dėl meno išsi
laisvinimo iš akademinio sustingi
mo ir realistinės rutinos. Nepakęs
damas konservatizmo, dailininkas
propagavo kūrėjo laisvę ir indivi
dualumą tiek savo darbais, tiek or
ganizacine veikla ir raštais.
Anksti susidaręs savo stilių, ryš
kų piešinio, spalvos ir kompozicijos
atžvilgiu, Vizgirda visą savo kūry
binį kelią ėjo ta kryptimi, kūrinyje
pripažindamas ir gamtą, ir žmogų,
tačiau nekopijuodamas jo fotografiškai, o išreikšdamas laisva kom
pozicija, spalvų kontrastiškumu ir
spontaniška, gaivia nuotaika. Atsi
sakęs detalių, dailininkas ieškojo

b
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
AUKOS VASARIO 16 GIMNA
ZIJAI REMTI,
surinktos 105 būrelio:

Gimnazijos direktoriui V. Nat
kevičiui š. m. balandžio mėn. lan
kantis Los Angeles mieste, gimna
zijai remti kai kas tuo metu, kai kas
kiek anksčiau, kai kas truputį vė
liau, aukojo:
$50.00 — Regina Kungienė.
$30.00 — Dr. A. Hagentornas.
$25.00 — Liet. Bendr. Los An
geles apylinkė.
Po $20.00 — K. Januta, A. S a
baliauskas.
Po $12.00 — A. Audronienė, A.
Balsienė, M. Banionienė, E. Dovy
daitienė, V. Gilys, Dr. J. Jusionis,
A. A. Narbutai, S. J. Paltus, Puikkūnai, A. Razutis, T. Sereika, B.
Skirienė, Dr. E. Tumienė, S. Tuskenienė.
Po $10.00 — J. Činga, J. Koje
lis^. Mažeikienė, V. Stancelis, A.
Stasienė.
Po ....$6.00 — K. Gauer, D.
Kaškelienė.
Po $5.00 — V. Baltrušaitis, L.
Kasei, J. Paškauskienė.
Po$2.00 — L. Kantas, D. Mit
kienė, K. Prišmantas, J. Račius,
A. Šatnerienė.
Viso — $400.00.
Be to, dvi būrelio narės, O. Liutermozienė ir T. Mickevičienė, ne
per būrelį, bet tiesiai gimnazijai, pa
aukojo kiekviena po $12.00.
Visiems aukojusiems ir auko
siantiems lietuviškam mokslo ir
auklėjimo židiniui palaikyti labai
nuoširdžiai dėkoju.
Sofija Puikūnienė,

Liet. Vasario 16 gimnazijai remti
105 būrelio vadovė
Dosnus lietuvis pramonininkas

Los Angeles lietuviams gerai žinomas ir gabus pramonininkas,
ASTRO - ARC Co. savininkas-direktorius, inž. Gasparas Kazlaus
kas vėl kilniems lietuviškiems rei
kalams paaukojo stambią pinigų
sumą. Prieš kiek laiko skaitėme
spaudoje, kad inž. G. Kazlauskas
Lietuvių Fondą padidino $500.00
auka; šį kartą jo jautri lietuviška
širdis įteikė $500.00 čekį Vasario
16 gimnazijos statybai Vokietijoje
(per N. Hollywood ir Resedos Bal
to įgaliotinį Alfą Tumą).
Ar gali bCiti kas nors gražesnio
ir kilnesnio nepamiršti ir pasirūpinti
išlaikymu tų lietuvių tautos šviesių
židinių?
Vasario 16 gimnazijos vardu
nuoširdus AČIŪ inž. G. Kazlaus
kui. Linkime jam vis kylančio pa
sisekimo pramonės srityje, o jo
mylinti širdis, tikimės, nepamirš
jautrių tautos reikalų.
L. A. Balfo sk.

Lietuvių Jaunimo 16-foji Dainų

ir Tautinių Šokių Šventė

Šių metų birželio mėn. 4 d. di
džiulėje Stanta Monica Civic au
ditorijoje įvyko mūsų šaunaus lie
tuvių jaunimo metinis pasirodymas
— Dainų ir tautinių šokių šventė,
kuroje dalyvavo per du šimtus jau
nų šokėjų ir dainininkų.

Šventė pradėta Jaunystės maršu,
kurio taktu žygiuojantis jaunimas
pripildė salę, virtusią margaspalviu
gėlynu. Jauni veidai, margi tautiniai
drabužiai, — visa tai kėlė ir žiūrovų
nuotaiką!
Po šventės atidarymo ir oficialių
sveikinimų pradėta meninė progra
mos dalis, kurią sudarė dainos ir
tautiniai šokiai. Pranešėjais buvo
D. Razutytė ir Vydūnas Tumas.

Šis jaunimo pasirodymas nebuvo
staigmena, jau 16-tas iš eilės, bet,
kaip kiekvieną, taip ir šį kartą ma
lonus, įvairus, daug žiūrovų sutrau
kęs. Nors didžiulė salė nebuvo pri
kimšta, užtat visų nuotaika audito
riją pripildė gero ūpo ir skambių
jaunystės balsų. Nesileidžiant į de
tales, šis jaunimo parengimas visais
atžvilgiais buvo pavykęs ir jį tenka
vertinti kaip vieną iš kolonijos lie
tuviškos veiklos “deimančiukų”.

Kiekviena kolonija savo tarpe
turi keletą asmenybių, kurios savo
įgimtu talentu, meile ir nepaprastu
darbštumu atlieka darbus, kuriais
gėrisi ir didžiuojasi visi lietuviai. Ir
šis parengimas nepasidarė savaime,
buvo žmonų, kurie nenuilsdami dir
bo ir dirba, kad tik gražiau ir pras
mingiau pasirodytų jaunimas ne
vien šioje šventėje, bet ir kitais at
vejais. Čia su pagarba ir dėkingu
mu turime paminėti mokytojus ir
jų talkininkus: O. Razutienę, L Tumienę, L. Zaikienę, A. Polikaitį,

muz. G. Gudauskienę, pianistę O.
Barauskienę, R. Dabšį ir kt. Su di
deliu entuziazmu turime šaukti
“Valio!” naujiems talentams ir va
dovams iš pačių jaunųjų tarpo: D.
Razutytei, K. Reivydui, I. Šepetytei,
V. Tumui. L. Baškauskui, R. Pažemėnui, D. Vidugirytei, D. Araitei, V. Mažulytei, P. Pakalniškytei,
D. Gudauskaitei, Rasai Wheeler ir
k i times.
Jeigu sakoma, kad jaunimas yra
tautos ateitis, tai mes visi — tėvai,
mokykla ir visuomenė — turime
daryti visa, kad ta ateitis būtų graži
ir užtikrinta.
V. Š
Lietuvių Bendruomenės Centro
metinis susirinkimas

Gegužės 21 d. Įvyko Liet. Bendr.

Centro dalininkų metinis susirinki
mas.
Susirinkimą pradėjo pirm. K.
Prišmantas ir pakvietė sekretoriauti
Alek. Šimkų. Praėjusio susirinkimo
protokolą paskaitė A. Telyčėnas.
Pranešimus padarė pirm. K. Priš
mantas, ižd. A. Skirius ir Revizijos
kom. pirm. B. Stančikas. Visi pra
nešimai buvo priimti.
Į naują direktorių tarybą buvo iš
rinkti: K. Prišmantas, A. Skirius,
A. Sajus, J. Mitkus, A. Telyčėnas,
V. Vidugiris ir J. Žukas. Į Reviz.
komisiją: J. Činga, A. Dabšys ir
B. Stančikas.
Valdyba buvo pasiūliusi dalinin
kams išmokėti dividendus po $2.00
už kiekvieną akciją, tačiau K. Karu
žai pasiūlius tuos pinigus palikti at
sargos kapitale, beveik vienbalsiai
nutarta dividendų nemokėti.
ALT L. A. sk. nauja valdyba

Gegužės 28 d. įvyko Los Angeles
A. L. Tarybos sk. metinis susirinki
mas, kuriam pirmininkavo VI. Pa
žiūra ir sekretoriavo A. Mironas.
Mandatų komisiją sudarė A. Mažei
ka, K. Prišmantas ir J. Raibys. Apie

veiklą išsamius pranešimus padarė
pirm. V. Čekanauskas, ižd. A. Te
lyčėnas ir rev. kom. narys A. Po
likaitis.
Į naują ALT valdybą išrinkta šie:
V. Mažeikienė, V. Čekanauskas, V.
Vidugiris, V. Pažiūra, A. Skirius,
B. Stančikas, J. Žukas ir kand. J.
Raibys. Naujon revizijos komisijon
įeina: A. Polikaitis, J. Motiejūnas
ir J. Matulaitis.
Los Angeles ALT skyrių sudaro
po 2 delegatus nuo kiekv. Los An
geles ir apylinkėje veikiačios orga
nizacijos. Paparastai metiniams su
sirinkime dalyvauja apie 25 organi
zacijų atstovai.
Birželio tragiškų Įvykių minėjimas

Pabaltijo Tautų komitetas, kuria
me šiemet pirmininkavo latvių drjos pirm. Monika Prieditis, birželio
11 d. Marshall High School patal
pose surengė Birželio tragiškų įvy
kių paminėjimą.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo tei
sėjas Charles A. Loring. Programą
pravedė Arnis Tūbelis. Meninę dalį
atliko latvių moterų ansamblis su
solistu A. Kurminš. Lietuvių pro
gramos dalį atliko sol. Stasė Pautienienė, padainuodama G. Gudaus
kienės “Begalinis Viešpaties pasau
lis”, VI. Jakubėno “Daug turėta my
limųjų” ir ištrauką iš op. “Madame
Butterfly”. Solistė savo dainomis
sužavėjo dalyvius. Jai akomponavo
R. Apeikytė. Pavergtų Tautų ko
mitete lietuviams atstovauja ALT
L. A. sk. pirm. V. Čekanauskas.
LIETUVOS LAISVINIMO
REIKALAMS
aukojo per ALT-o L. A. skyrių:

$15.00 — Birutietės;
$7.00 — Antanas Barauskas.
Per Tautos Fondo įgaliotini:

.$30.00 — Liet. Bendr. Namai;
Po $10.00 — Eva Barauskas, K.
Karuža;
$5.00 — J. Grinis.
Tautos Fondo vardu visiems dė
kojame.
A. Skirius,
Įgaliotinis Kaliforn.
Radijo valandėlės valdyba pagerbė
savo talkininkus

Los Angeles Jaunimo šventė birželio 4 d. S. M. Civic auditorijoje. Viršuj—
vaikų choras, diriguoja A. Polikaitis. žemai — Audros šokiu grupė šoka
“Bezdingėlę”.
Foto L. Kanto
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Kalifornijos Liet. Radijo Klubo
valdyba ir redakcinė komisija savo
lėšomis suruošė pobūvį pagerbti sa
vo talkininkams, kurie jau eilė me
tų rūpestingai talkininkauja Radijo
Valandėlei ruošiant metinius paren
gimus, kurių būna per metus du:
vienas pavasarį, kitas rudenį.
Pobūvis įvyko gegužės mėn. 28
gražioje ponų D. ir J. Mitkų sody
boje, didelių medžių pavėsyje, da
lyvaujant gražiam radijo valandėlės
talkininkų būreliui. Rengėjai jautė
si laimingi, galėdami kartu pabu
voti ir artimoje draugystėje praleisti
laiką su savo bendradarbiais.
Dalyvis

JAUNIMO KONGRESAS VISAI ARTI

APIE ROMĄ KALANTĄ

Seniai laukiamas Jaunimo Kon momis: Kęstas Reivydas — “Religi
gresas jau čia pat. II PLJK atidary jos vaidmuo išeivijos jaunimo auk
mas Įvyks birželio 30 d. ir tęsis iki lėjime”; Jūratė Pažėraitė — “Lietu
liepos 4 d. Chicagoje. Bus galima vybė išeivijos jaunoje šeimoje”;
lankytis lietuvių Jaunimo Meno Pa Juozas Venckus — “Jauna šeima ir
rodoje, įvairiuose pokalbiuose, ta lietuvių bendruomenė (jaunos šei
lentų vakare, sporto šventėje, ba mos įvedimas)”.
liuose ir kituose renginiuose. Kon
greso programa yra derinama su Atvyksta daug australiečių
Tautinių Šokių Švente, kuri vyksta
II PLJK proga iš Australijos į
sekmadienį, liepos 2 d. 2 vai. p.p. Ameriką atskrenda daug jaunimo,
Cbicagos Amphiteatre. Nuo liepos sportininkų ir svečių, iš viso 78 as
4 d. iki 8 d. iš įvairių kraštų iš menys. Bevykdami į Chicagą, j.e
rinkti jaunimo atstovai dalyvaus sustos Los Angeles mieste birželio
Studijų Dienose Ohio Kent State 27 d., antradienį, ir sekančią dieną,
Universitete. Tuo metu Chicagoje liepos 28, vėl išskrenda toliau — į
likusiam jaunimui bus paruošti už Chicagą. Jie norėtų pernakvoti pas
siėmimai. Liepos 9 — 15 dienomis lietuvius. Daugeliui nakvynės jau
jaunimas galės pasisemti lietuvių gautos, bet dar reikia surasti 22 as
liaudies ir kultūros žinių bei patv- menims nakvynes. Jei kas gali tą
rimo “workshop” pobūdžio stovyk vakarą priimti vieną ar kelis australoje. Ši darbo stovykla bus. Romu Jiečius lietuvius, juos parsivežti ir
voje, Kanadoje, apie 150 mylių nuo atgal nuvežti į aerodromą, prašome
Toronto ir netoli Huntsville mies skambinti tel. 662-7832.
telio. Jaunimas raginamas stovyk
lai iš anksto užsiregistruoti, kadan Jaunimo Metų vajaus balius
gi telpa tik 500 stovyklautojų.
Paskutinis parengimas sukelti lė
Kongreso uždarymas bus Toron šų II PLJ Kongresui bus birželio
te l:epos 15-16 d.
24 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. va
Šias dvi savaites Los Angeles karo parapijos salėj. Tai bus šaunus
miestas, atrodo, bus nykus be jau Jaunimo Metų vajaus balius! Ruo
nimo. Jų daugumas pasirodys ry šiama jaunų talentų naujai sukurta
tuose kaip IV Tautinių Šokių Šven įdomi, linksma programa — “Pava
tės šokėjai, Vakarų Apygardos at sario sapnas”. Bus paruošta skani
stovai, prelegentai ar šiaip kongreso vakarienė ir šokiams gros nuotai
dalyviai.
kingas orkestras Tą vakarą bus at
naujintas iš anksčiau žinomas “gėlių
3 šokių grupės
valsas”. Vyks loterija. Ypatingai
IV-je Tautinių Šokių Šventėje iš kviečiami visi Jonai atšvęsti vardi
mūsų dalyvaus net trys vietinės šo nes baliaus nuotaikoje ir kartu pa
kių grupės: grupė “Audra”, vado remti jaunimą. Kaina: asmeniui $5,
vaujama Ingos Tumienės, vyksta į studentams — $2.50.
Chicagą su 30 šokėjų (jų amžius
Šį balių rengia Jaunimo Metų
tarp 16 — 26 metų); jaunesnio am Rėmėjų Komitetas su Jaunimo sek
žiaus jaunimas irgi gausiai pasiro cijos — J. M. Komiteto pagalba.
dys šventėje — tai LA LB tautinių
šokių ansamblis kuriam vadovauja Aukos Jaunimo Kongresui
Šiuo metu Vakarų Apygardoje
Ona Razutienė ir talkina Danguolė
Razutytė. su Irena Šepetyte; trečią yra surinkta virš $3,000 paremti
grupę sudaro neseniai susiorganiza Jaunimo Kongresui. Dar nepasiekta
vęs Santa Monikos jaunimas; jiems $5,400 kvota. Jeigu jaunimo įgalio
tiniai rinkti aukas pas jus dar neat
vadovauja L. Zaikienė.
silankė, prašome aukas tiesiogiai
Padidėjo atstovų skaičius
pasiųsti Jaunimo Metų Komiteto
Prieš kelias dienas Vakarų Apy pirmininkui Juozui Venckui šiuo
gardos jaunimui suteiktas leidimas adresu: 4315 Avocado St., L. A.
siųsti ne 4, o 5 atstovus į H PLJ CA 90027. Čekius rašyti “Lithua
Kongresą. Tuo būdu atstovais da nian-American Community, Inc.”
bar yra: Jūratė Pažėraitė, Uogintas vardu.
Kubilius, Kęstas Reivydas, Rimas
Be tų, kurie buvo ankstyvesniame
Žukas ir Juozas Venckus. Jei ku LAV nr. minėti, didesnes sumas
ris nors atstovas atkristų, į jo vietą aukojusieji yra dar šie:
įeis Giedra Gustaitė.
Po $150.00 — Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenė.
Los Angeles jaunimas Studijų
Dienose
Po $100.00 — Kalif. Lietuvių
Mūsų jaunimas aktyviai prisidės Gydytojų Dr-ja, Long Beach Lie
prie II PLJK Studijų Dienų pro tuvių Klubas, L. A. Moterų S-ga.
$75.00 — ALT-ba.
gramos. Pokalbyje “Jaunas kūrėjas
Po $50.00 — B. Graužinis, Aka
išeivijoje” Vydūnas Tumas kalbės
tema “Kūrybos skatinimas”. Pokal demikų Skautų S-ga, LSS Los An
byje “Lietuvos jaunimo auklėjimas” geles Palangos Skaučių Tuntas.
Po $25.00 — V. Vidugiris, Lie
Erdvilas Janulaitis supažindins su
ten vykdomu “Ideologiniu auklėji tuvių Kredito Unija.
Jūratė Pažėraitė
mu”. Kiti dalyvaus diskusijose te

Sovietų valdžia didvyrį lietuvį,
kuris tragiškai susidegino prie Kau
no teatro, pradėjo šmeižti, kad jis
buvęs “silpnaprotis”, narkotikų var
totojas ir pn. Visa tai buvo daroma
tyčia, kad sukeltų nepasitikėjimą
jaunimo tarpe.

Birželio 24 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj įvyksta Jaunimo Metų
vajaus balius su jaunimo gražiai
paruošta programa, valgiais, gėri
mais ir šokiais.

Patikimų žinių yra gauta iš Kau
no, kad jis buvo sveikas, normalus
ir religingas jaunuolis, net planavęs
stoti į Kunigų seminariją. Jis buvęs
vienas iš aktyvistų būrelio, kuriame
nutarta protesto ženklan vienam su
sideginti. Atsiradę keletas savano
rių, tada traukta burtas, kurį iš
traukė Romas. Jis susidegino teatro
parke, susirinkusiems dar pasakęs
kalbą, reikalaujančią Lietuvai lais
vės. Riaušės įvyko po to, kai po
licija paėmė jo kūną pro namų už
pakalines duris ir slaptai išvežė. Tokiuo elgesiu pasipiktinę, susirinku
sieji ėmę bruzdėti. Kas toliau buvo,
visi žinome iš radijo ir televizijos
bei spaudos pranešimų.

Bilietų galima gauti ir LAV ad
ministracijoje.

Po kelių dienų vėl spauda iš
anapus gautų šaltinių pranešė, kad
susidegino kitas jaunuolis. Tai įvy
kę Varėnoje. Jaunuolis, kurio var
das nežinomas, nušoko nuo 4 aukš
tų namo, paskendęs liepsnose ir
šaukdamas “Laisvės, laisvės, laisvės
Lietuvai!”

Jaunimo Metų vajaus balius

Bilietų kainos — visiems po $5,
o studentams — po $2.50.

Vinco Mykolaičio - Putino
vakaras su eilėraščiais Vivos plango, Moftuos voco programoje, ren
giamas jaunimo, dėl šiuo metu ne
palankių sąlygų yra nukeliamas į
šį rudenį.

Liet. Dienų žurnalo metinė gegužinė
Šiemet LD metinė gegužinė ir
laimėjimų traukimas įvyks rugsėjo
17 d. gražiajame McCambridge par
ke, 1515 N. San Fernando Road,
Burbank, Calif. Tarp įvairių laimė
jimo dovanų bus Prano Keršio pa
dovanotas 19’ Zenith televizijos
aparatas, dail. J. Pauticnio aliejinis
paveikslas.
Visi esate prašomi rugs. 17 d.,
sekmadienį, rezervuoti LD meti
mam piknikui.
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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.
^44*4+**-*

»

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blva., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanu siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.
3e Jūsų atsineštu daiktu, čia rasite didelį pasirinkimą, i; gana pigiau
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę 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.

laip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
y.444444444444444^xxxxxxxxxx44444444***444*4*4*¥**^

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
00S8-69fr :sBuoppj

Sales, & Service
Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių j naują spalvotą
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Sv. KAZIMIERO ŠEŠT. LITUANISTINĖS MOKYKLOS

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ, 1972

1971-72 MOKSLO METŲ REZULTATAI

Liepos mėn. 15 — 22 d.

Mokslo metų užbaigtuvės įvyko
birželio mėn. 10 d. šia tvarka:
1. 9 vai. pamaldos bažnyčioje,
dėkojant Viešpačiui už suteiktas
įvairias malones ir meldžiant svei
katos ir pasisekimo tėveliams, mo
kytojams, sau ir laisvės pavergtai
Tėvynei. Šv. Mišias atnašavo ir pri
taikytą pamokslą pasakė mokyklos
kapelionas kun. dr. A. Olšauskas.
2. 10 vai. parapijos salėje užbaigtuvių iškilmingas aktas.
Prie papuošto garbės stalo buvo
pakviesti: klebonas prel. J. Kučin
gis, Lietuvos kons. dr. J. Bielskis,
LB Švietimo Tarybos inspektorius
L Medžiukas, Tėvų komiteto pirm.
A. Kulnys, L. A. LB švietimo vado
vas E. Radvenis, visos mokytojos
bei mokytojai ir Fullertono Univer
siteto prof. dr. H. E. Mayer.
Į susirinkusius prabilau šiais žo
džiais:
Malonūs svečiai, tėvai, mokytojai
ir mielas jaunime!
Šiandien mes baigiame 1971-72
mokslo metus. Jūs atvykote gauti
tai, ko per visus metus mokydamie
si. užsitarnavote. Nuo šios dienos
mes šią mokyklą nevadinsime Var
go Mokykla, bet Ryžto Mokykla.
Reik turėti mums tik tvirto tautinio
ryžto, o visi sunkumai bei vargai
bus visiškai menki, palyginus su
tomis kančiomis, kurias turi nešti
pavergta tauta. Tačiau ji užaugina
tokius didvyrius sūnus, kurie dėl
Tėvynės laisvės paaukoja savo gy
vybes arba vargsta vergų stovykloje.
Tai Romai Kalantos ir Simai Ku
dirkos. Mielas jaunime, iš jūsų to
nieks nereikalauja, bet mes norime,
kad jūs nenutoltumėte nuo savo tau'tos ir aktyviai jungtumėtės įvairiais
būdais prie jos vargų sumažinimo
ir laisvės atgavimo. Dėkoju jums,
kad mokėtės ir buvote mandagūs
mokiniai. Reiškiu pagarbą jūsų ma
moms ir tėvams už ryžtingą vežio
jimą į mokyklą ir įvairias repetici
jas, o taip pat už teikiamą visoke

riopą moralinę ir materialinę para
mą. Dėkoju Tėvų komitetui ir vi
siems mokytojams už nuoširdų
bendradarbiavimą. Bendromis pa
stangomis šį tą atsiekėme ir šiandie
galime viešai tuo pasidžiaugti.
Šiais mokslo metais turėjome spe
cialią klasę vaikučiams nekalbantimes arba silpnai kalbantiems lie
tuviškai. Su apgailestavimu turiu
konstatuoti, kad to, ko tikėjomės,
neatsiekėme. Tėvai ir toliau su vai
kais kalbasi nelietuviškai. Kai kurie
vaikai buvo vežiojami į mokyklą
nereguliariai kiekvieną šeštadienį,
todėl jie padarė labai menką pažan
gą. Jei tėvai nepažadės daugiau koperuoti, tai tos klasės gali daugiau
nebūti.
Pažymėjimus mokiniams įteikė
klasių auklėtojos:
Darželio — A. Pažiūrienė. Į I
skyrių keliami — 11, paliekami 4.
I sk. — A. Balsienė. Į II skyrių
keliama — 10, pataisas gauna 2.
II sk. — V. Radvenienė. I II sk.
keliami 9, pataisas gauna 1, palie
kama — 1.
III sk. D. Razutytė. Į IV sk. ke
liama 13.
IV sk. — O. Razutienė. Į V sk.
keliami 6, pataisas gauna 4.
V sk. — A. Raulinaitienė. Į VI
sk. keliami 12, pataisas gauna 1,
paliekama 1.
VI sk. E. Dambrauskaitė. Į VII
sk. keliami 7.
VII sk. — L. Jarašiūnienė. Į
VIII sk. keliama 6, pataisas gauna
2, paliekama 1.
VIII sk. — D. Polikaitienė. Į
IX sk. keliama 9, patais, gauna 2.
Po to sekė geriausiems moki
niams dovanų įteikimas. Šias dovanas-knygas parūpino, įteikė ir svei
kinimo žodį tarė LB švietimo vado
vas E. Radvenis. Geriausi mokiniai
yra:
I skyriaus — E. Ugianskytė;
II skyriaus —■ J. Kantas;
III skyriaus — V. Basiulytė, R.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ‘LIETUVIŲ DIENOS” KONCERTAS

Šv. Kazimiero parapijos rengia
ma "Lietuvių Diena”, šiais metais
jau 19-ta iš eilės, sutraukė beveik
pilną Marshal mokyklos auditoriją.
Koncertas užtruko daugiau kaip 3
valandas. Programą atliko du so
listai svečiai: Stasys Baras, tenoras,
ir Gina Čapkauskienė, koloratūrinis
sopranas; savas solistas — R. Dabšys, bosas; akomp. pianistė R. Apeikytė; Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, diriguojamas B. Budriūno.
Svečiai padainavo mūsų kompozito
rių kūrinių ir operų arijų, dar pridė
ję porą duetų ir trio. Solistai klau
sytojus iš karto "pagavo”, ir visą

progamos laiką buvo glaudus rišys
tarp dainininkų ir publikos, kuri
karštai plojo po kiekvienos įspū
dingai nuskambėjusios dainos ar
operos ištraukos. Gina Čapkauskie
nė ne be pagrindo kritikų vadinama
"lakštingala”: jos balsas plaukia na
tūraliai, jautriai ir maloniai. Tokios
koloratūros vargu ar mes esame tu
rėję. S. Baras ypač galingas drama
tinėse vietose.
Su svečiais solistais atlikta Br.
Budriūno kantata "Tėviškės namai”,
rodos, pirmą kartą skambėjo taip
įspūdingai. Pasitempė ir choras.
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Kiekvienais metais JAV prezi 11 vai. įvyks pagrindinis minėjimas.
dentas trečią liepos mėnesio savaitę
Yra numatyti du kalbėtojai, ap
skelbia Pavergtų Tautų Savaitę.
skrities pareigūnų sveikinimai ir
Tai daroma jau nuo 1955 metų,
proklamacijos, ir Policijos or
kada JAV Kongresas priėmė šiuo
kestras su savo solistu. Visa proreikalu atitinkamą įstatymą.
• grama numatyta užtrukti neilgiau
kaip vieną valandą.
Los Angeles veikiantis Pavergtų
Tautų Komitetas organizuoja šios
savaitės minėjimą šeštadieni, liepcr
Praėjusiais metais šio minėjimo
mėn. 15 d. Programa yra numatyta
metu vienas iš programos dalyvių
tokia:
(amerikietis) kreipėsi į susirinku
sius taip: "Kur yra jūsų žmonės?
10 vai. ryto visi renkasi su plaka Jūsij čia turėtų būti tūkstančiai!”
tais ir vėliavomis prie Los Ange
Ar neatrodo, kad prieš 16 me
les City Hali. Čia bus trumpa tų JAV Kongrese mūsų pačių pa
programa, susidedanti iš skaity stangomis iškovota Pavergtų Tautų
mo gautii proklamacijų iš miesto Savaitė šiandien pirma laiko mūsų
įstaigų ir pasisakymo miesto pa pačių baigiama yra ir užmiršti. Bet
reigūnų.
gi Pavergtų Tautų Savaitės misija,
Po to vyks eisena su plakatais dar nėra užbaigta. Tautos, kurių
ir vėliavomis į County Hall (sker vardu visa tai buvo daroma, dar ir
sai gatvę nuo miesto muzikos šiandien yra pavergtos. Todėl ne
centro), kur maždaug apie
užmirškime šeštadienio, liepos 15
dienos. Susirinkime gausiai de
monstracijoje prieš tautų pavergėją
— sovietų komunizmą. Naudoki
mės proga reikalauti laisvės visom
Nelsaitė;
pavergtom tautom, ypač, kai ta pro
IV skyriaus — D. Čekanauskaitė;
ga yra mums suteikiama pačios JAV skyriaus — A. Nelsaitė;
V-bių valdžios. (V. C.)
VI skyriaus — A. Butkys;
VII skyriaus — J. Raulinaitytė;
SANTA MONIKOS
VIII skyriaus — L. Butkys.
LITUANISTINĖ MOKYKLA
Specialios klasės: V. Černius,
Birželio 3 d. S. M. Lituanistinė
Kiškytė ir R. Paškauskas.
Mokykla baigė mokslo metus. Mo
Mokykloje kai kurie mokiniai iš
kyklą baigė šie jaunuoliai: R. Nar
skirtinai pasižymėjo ir už tai gavo
butas, Linas Enck, E. Daukantaitė,
pasižymėjimo lapus: IV sk. D. Ma
A. Lembertaitė ir R. Kybartas.
čiulytė — už darbštumą; V sk. R.
Mokyklos vedėju buvo A.
Bureikaitė — už mandagumą ir
Trasikis ir mokytojomis — D. Nar
knygų skaitymą; V. Grinius ir L.
butienė ir L. Zaikienė. Tikybą dės
Polikaitis — už nepraleidimą nei
tė kun. R. Kasponis.
vienos pamokos; A. Nelsaitė — už
Nuo naujų mokslo metų mokyk
darbštumą ir mandagumą; VII sk.
lai vadovauti pakviesta Danutė
J. Raulinaitytei — už istorijos ži
Narbutienė.
nojimą; VIII sk. M. Zmuidzinaitė
ARIZONOS LIETUVIŲ ŽINIOS
— už literatūrą.
Birželio 11 d. Phoenixo lietuviai
Sekė VIII sk. abiturientų pažy
mėjimų įteikimas. Juos įteikė auk Šv. Širdies namų koplyčioje turėjo
lėtoja D. Polikaitienė ir Liet. kons. gedulo pamaldas už Lietuvą, jos
dr. J. Bielskis. Pažymėjimus gavo: laisvę, už žuvusius Sibire ir Lietu
D. Augaitė, B. Brazaitytė, L. But voje kovose dėl laisvės.
— Gegužės 7 d. N. Mountain
kys, A. Grinius, R. Kliorytė, D. Pažemėnaitė, R. Polikaitis, D. Vidu- parke įvyko L. Bendr. piknikas,
kuris praėjo gražioje nuotaikoje,
girytė ir M. Zmuidzinaitė.
grojant lietuviškai muzikai, besi(Pabaiga bus kitame nr.)
vaišinant liet, ir amerikietiškais val
VI. Pažiūra giais.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3004 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)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

LIETUVIAI

Apdrauda

Baldai

ALBINAS MARKEVIČIUS

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

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Res.: 828-0460

Phone: 828-7525

Moteliai

TV taisymas

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Bus. 828-9914
Res. 888-1686

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

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

Vaiky darželiai

82-053 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Ros, HO. 6-6084

Nuosavybių pardavėjai

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

JONAS ČINGA
Real Estate Broker

Valgyklos

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance

Dantistai

3506 Garden Av., L. A. Calif. 90039

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

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

Fotografai

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Telef. 660-4086
<• <’ ■ A .i
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Automobili y

taisymas

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

A. BLAKI8, D.D.S.

Dantistas (latvių kilmes;
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
Phone 828-4613 by su)oir ment

Aiinės-užeigos

GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef. 660-1205

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Kalate uro^er
ROQUE & MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.,
San.a iviomca, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-046U

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396

.

Glendale, Ca. 91204

3002 Santa Monica Boulevard
Santa MoniLca, Calif. 90404

Telef. 246-1717

Office
828-7525

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Rhone: 371-9132

Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Sama Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:09 AM — 5:00 PM.
Treč. ir isšt. 16 — 12.

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 9002a x
NU 4-2919
Res. TH 2-5394

Granada Hills, Calif. 91344
Valandos: 19—13 ir 3—7; lęši. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-81xu

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..

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard
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BRONĖ SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker)

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

'
STASYS SULA
c/o Intercontinental h. E.

Tel. (213) 820-2925 /West L. A./
Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro
mas — iš savininkų, akrais,
ne sklypais!

OGCO900OGCO0O9CO9C0OGOOK

DOVANOS JAUNIMUI

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tel*
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.

i
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Ar reikia pagalbos mokesčius
apskaičiuojant?
i

— Antano Skiriaus mokesčių

“Lietuvių Dienų” knygyne turime
apskaičiavimo Įstaiga (Income
daug gerų knygų lietuvių ir anglų
Tax Service) yra atdara kasdien
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa , (išskyrus sekmadienius) nuo 8 v.
dovanoti kultūtingą ir vertingą do
ryto iki 8 vai. vakaro.
vaną, pasirinkite ką nors iš knygų
Dėl patarnavimo prašome.'
— ta dovana liks ilgam laikui ir
iš anksto susitarti; skambinti te
gal būt paskatins vėliau ir pačiam
kitą kartą lietuvišką ar lietuviško
lefonu: 664-2919.
turinio knygą Įsigyti.

Hollywood, California 90028
■ •

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS
Notary Public

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919

James A. RUDIS, M. D.
General Practice
2100 Carlmont Dr., Belmont, Calif.
591-5661 — Hours by
Apointment

»

Residence
393-1381

Real Estate Brokers

JUNAS JURGILA8, M. D.
17427 Chatsworth St.

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav

R^QUE & MARK (X). REALTORS

JuSiuPH GUDAUSKAS, M. D.

1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

ROBIN

615 South Brand Blvd.

Pete & Zelma Stan.skis, sav.

Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.

ROUND

R. E. Broker

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI

LITTLE JOY “Jr.”

THE

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Gydytojai

LEE’S BAR

v^W^***

✓VZV'K'V/'

Restaurant

ROLANDAS

JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedeja Acieiė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Telefonas 664-9712
Veikia tik šeštadieniais ir sekmad
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Galima užsakyti grupėms iš anksto

Res. prone TH 2-5344

Telefonas
Phone 395-6142

466-1066
Res. 395-3358

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON

siunčia siuntinius į Lietuva iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.

3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90006

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus
kraštus. — Agentūra ruošia efcsikursiiiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.

Phone 388-6011

Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Caiif. 90004. Phone DU 5-6550.
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lietuviu parengimy x ” '
KALENDORIUS

Ginos karjerai: įdėta gausiai ilius
truotas E. Vasyliūnienės rašinys,
viršelis papuoštas puikia solistės fo
to nuotrauka.

BIRŽELIO MĖN. —

24 ■(! — Jaunimo Metų vajaus Ba
lius šv. Kazimiero par. salėj.
LIEPOS MĖN. —

15 d. — Pavergtų tautų minėjimas
prie Miesto Rotušės.

16. ui. Amerikos Lietuvių Piliečių
kluibO' piknikas šv. Kazimiero
parapijos salėj.
30 id. — Tautinių Namų
T auitin i u os e N am uos e.

piknikas

RUGSĖJO MĖN.

17 d. — “Lietuvių Dienų” žurnalo
metinis jįj-knikas McCambridge
Park, Burbanke.
SPALIO

MĖN.

1 d. — J AV LB Vakarų Apygardos
“Lietuvių Diena” Marshall Aukšt.
mokyklos salėj.

Svečiai
zaa

— Dr. Vaclovas Paprockas, New

York, N. Y., buvęs Pasaulio Lietu
vių Gydytojų s-gos pirm., atostoga
vo Kalifornijoje ir aplankė LAV
redakciją. Jis buvo sustojęs pas sū
nų Vytautą A. Paprocką, gyv. Los
Angelėse.
— Kun. dr. V. Cukuras, Pome-

ret, Conn., atostogaudamas Kalifor
nijoje, birželio 21d. lankėsi redak
cijoje ir įsigijo knygų.
Kun. dr. V. Cukuras yra Pomeret kat. par. klebonas ir kolegijos
profesorius.
— Dr. Audra Deveikytė, Buenos

Aires, Argentina, atostogavo pas
savo dėdę Vytautą Deveiki, Glen
dale, Calif. Audra yra dukra Vlado
Deveikio, kuris mirė prieš porą
metų ir savo prekybą paliko sū
nums.
Daktarė Audra, išlaikiusi Ameri
kos ambasadoje reikiamus egzami
nus, buvo priimta medicinos prak
tikai atlikti Chicagos ligoninėje.
— Dail. Viktoras Vizgirda su

žmona Elena, iš Bostono, birželio
13 d. aplankė mūsų leidyklą, kur
atspausta jo dailės parodos progra
ma. Dailininko dailės darbų paroda
įvyko šių metų Šv. Kazimiero par.
“Lietuvių. Dienos” programoje. Dai
lininkas išstatė, apie 40 aliejinės ta
pybos darbų. Nemažai paveikslų
lankytojai įsigijo. Dailininkas vieną
paveikslą padovanojo LD leidyklai.
Nuoširdžiai dėkojame.
—- Birželio 15d., mūsų leidykloj
lankėsi solistė Gina Čapkauskienė,
lydima komp. Br. Budriūno. Gina
Čapkauskienė dalyvavo Šv. Kazi
miero par. koncerto birželio 18 d.
programoje, puikiai atlikdama eilę
dainų ir arijų;, publika’ jai už tai
nesigailėjo aplodismentų.
“Liet. Dienų” žurnalo birželio
numeris daug vietos skiria solistės

— Arch. Tadas Visgirdą iš Sacra nto, Calif, buvo atvykęs į Los
ir lankėsi LAV leidykloje.
Jis yra uolatinis mūsų spaudos
skaitytojas^: rėmėjas.

A. A. ANTANUI VE

reiškiame gilią____

žmonai Stasei, dukrai Irenai ir žentui Liudui su šeima bei giminėms.

Irena ir Vytautas
TAMOŠAIČIAI
Reiškiame gilią užuojautą

PAI

ILONAI, VIKTORUI ir GIDUI PETERIAMS,
jų brangiai mamytei, uošvienei ir senelei mirus.

Petras ir
a Sakai
įsigijo vasarvietę ValĮey Vista Lod-

ge, netoli Lake Arrowhead. Jų ad
resas toks: 26231 Highway 18, P.
O. Box 81, Rim Forest, Calif.
92378. Norėdami atostogas praleis
ti vėsiame kalnų ore, telefonuokite
Rūtai ar Petrui Sakui telefonu:
(714) 337-5166.
— J. Valiukevičius su žmona,

Chicago, 111., atsikėlė gyventi į Californiją. Sustojo pas giminaitę Da
ną Kaškelienę, Glendale, Calif., ir
ieško įsigyti nuosavybę.
— Vladas ir Marija Zabarauskai
nuo gegužės mėn. persikėlė gyventi
į Chicagą. Jų naujas adresas: 5151
S. Sawyer St., Chicago, Ill. 60632.
A. ir S. Brazauskai atšvenė 40 metų
vedybinio gyvenimo sukaktį

š. m. gegužės 7 d. Sukakties puotą
paruošė jų draugai Bajaliai, Oksai,
Ona Macėnienė ir kt. Vaišės vyko
gražioje Eleonoros ir Stasio Liseckų rezidencijoje, Glendale, Calif.
— Stasys Paltus pradėjo atstova
vimą Charter Investments, Inc.
(Charter Funding Corp, skyrius),
3960 Wilshire Blvd., Suite 410,
Los Angeles, CA 90010. Telefonas
381-3801.
Investavimų patarimų reikalais
telefonuokite teisininkui S. Paltui,
o jis mielai jums patarnaus.
Telegrama Palangon
— Stasys Aušrota ir Antanas
Skirius, gegužės 15 d. pasiuntė svei

kinimo telegramą Prekybos Institu
to pirmosios laidos suvažiavimui,
kuris įvyko gegužės 20 d. Palango
je, Aleksandro Barakausko viloje,
Birutės 3.
Jei ne pavergėjų varžymai, ne
vienas JAV-se gyvenantis prekybi
ninkas ar lektorius būtų dalyvavę
Prekybos Instituto I laidos suvažia
vime.
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Irena ir Vytautas
TAMOŠAIČIAI
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staiga mirė. Reiškiame užudjWos
Juozui Bričkui ir jo šeimai.'C
— Antanas Verbyla, š. m. birže

lio 4 d. mirė nuo plaučių uždegimo.
Buvo palaidotas Šv.. Kryžiaus ka
puose birželio 7 d. Reiškiame užuo
jautos žmonai Stasei, dukrai Irenai
Reivydienei ir visiems giminėms.
— Viktoras Uldukis, birželio 14

d. tragiškai mirė darbe, ITT Con
tinental Baking Co., pagautas au
tomatinio konvejerio. Laidotuvės
įvyko birželio 17 d., šeštadienį, iš
Šv. Kazimiero bažnyčios; palaidotas
Šv. Karyžiaus kapuose.
Uldukiai prieš keletą metų atvy
ko iš Australijos ir čia įsijungė į
lietuvių veiklą. Viktoras buvo nuo
širdus lietuvis ir geras .katalikas.
Reiškiame užuojautos žmonai
Antaninai, sūnui Kęstučiui, dukrai
Marytei Palaikienei ir visiems gi
minėms.
- ■ ‘ s:"

Vestuvės
— Vlado ir Genovaitės Rukšėnų
dukra Silvija birželio 10 d. ištekėjo
už Ričardo A. Asplund. Vestuvės
įvyko Šv. Kazimiero bažnyčioje.

50 metų vedybinė sukaktis

Juozas ir Viktorija Kazakevičiai
š. m. birželio 11d. atšventė savo 50
metų vedybinę sukaktį.
Šv. Kazimiero bažnyčioje prel.
J. Kučingis suteikė specialų Bažny
čios palaiminimą ir “jaunieji” pa
kartojo moterystės įžadus. Jiems
buvo Įteikti simboliški senatvės
ramsčiai — auksinės lazdos.
Po bažnytinių ceremonijų Lietu
vių Bendruomenės Namuose įvyko
sukakties vaišės, į kurias susirinko
apie 70 lietuvių. Programą pravedė
Vladas Pažiūra, toliau sekė sveiki
nimai ir šokiai.
Linkime ištikimajai porai sulauk
ti deimantinio jubiliejaus.
* •>
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ADV. GINTAUTAS CHARLES
KAIRYS

nuo birželio 1 d. perkėlė savo
įstaigą į naują vietą Šiuo adresu:
8500 Wilshire Blvd.,
Beverly Hills, CA 90212
Telefonas 659-5757

“Lietuvių Dienų” žurnalo
— Dianos Jakubėnaitės ir Vikto sekantis numeris, suredaguotas nau
ro Šurkaus vestuvės įvyksta š. m. jai sudaryto redakcinio kolektyvo,
birželio 24 d. Šv. Kazimiero baž išeis rugsėjo mėn. pradžioje.
nyčioje. Priėmimo vaišės įvyks Tau ....Per vasaros liepos ir rugpjūčio
tinių. Namų salėje; Abu jaunave- i mėnesius, kaip kasmet, LD neišei
džiai yra baigę Kalifornijos un-tą. . na.

Mirtys
— Gegužės 6 d. Phoenixe mirė
Raimondas A. Guzas. Palaidotas
Sun City mauzoliejuje. Per laido
tuvių mišias giedojo liet, choras,
vedamas O. Metrikienės. Atsisveiki
nimo žodžius pasakė VI. Mieželis ir
S. Peters.
— Ansgaras Rožėmis, 66 metų
amžiaus, mirė gegužės 6 d. Buvo
palaidotas San Fernando Mission
kapuose.
— Dailininkas Viktoras Bričkus,
gyvenęs Kanadoje, gegužės mėn.

Juozas Kilmonis laiko Meksikoje sugautą “sailfish’’ vi;s 3 pėdę i.gi:.
J. Ri.monis kasmet \ažiuoja užsienin medžioti ir žvejoti.
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