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PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS MINĖJIMAS Iš kairės: IV šokių šventės pirm. L. Kriaučeliūnas, kongr. E. Dervinski, 
gub. Ogilvie žmona, Mrs. Pat Nixon, ir V. Adamkus.

Foto L. Kanto
Pavergtų Tautų savaitė Los An

gelėje pradėta garsinti jau liepos 
mėn. 12 d. Pavergtų Tautų komite
to pirm. inž. Vytauto Čekanausko 
per TV George Putnam 11-tos sto
ties kanalų (talk back) žinias. Jis 
savo kelių minučių pranešime pa
minėjo ir nepalankų dr. Kissingerio 
atsiliepimą Pavergtų Tautų atžvil
giu, baigdamas milijonams šios pro
gramos klausytojams užakcentavo: 
“Communism is a menace for man
kind” (Komunizmas pasidarė grės
me visai žmonijai).

Tolimesnis Pavergtų Tautų Sa
vaitės paminėjimas Įvyko liepos 15 
d. 10 vai. iš ryto prie L. A. miesto 
rotušės. Ceremonijas pradėjo pro
gramos vedėjas Nick Medvid (uk
rainietis); sugiedota JAV himnas. 
Toliau trumpą žodį tarė Pavergtų 
Tautų k-to pirm. V. Čekanauskas. 
Miesto atstovas Robert K. Stevens 

Supervisor (3rd Distr.) Ernest Debs įteikia Pavergtų Tautų komiteto 
pirm. V. Čekanauskui L. A. County paruoštą Pavergtų Tautų Savaitės 
deklaraciją (1972 m. liepos 15 d.).

(Deputy Chief of Protocol office 
of the Mayor) perskaitė miesto 
burmistro S. Yorty ta proga išleis
tą proklamaciją. Vėliau visi susi
rinkusieji buvo prašomi susigrupuo
ti i e les žygiui į County Hall aikš
te; vėliavų miškas bei uniformuoti 
ukrainiečių skautai žygiavo prieky 
je, juos sekė su nešamais plakatais 
nemaža žmonių minia. Labai Įspū
dingai atrodė latvių jaunuolių neša
mas juodas karstas su kyšančiomis 
iš jo kaulėtomis rankomis (padary
tomis iš kartono); karstas simboli
zavo latvių pavergtą tautą, o ky
šančios iš jo rankos — tai tos tau
tos laisvės šauksmą...

Atžygiavus į didelę County Hall 
aikštę, vėliavos su palydovais rikia
vosi aikštės priekyje, užpakalyje 
pastatytos tribūnos. Žmonės susėdo 
į tai progai atvežtas kėdes; tačiau 
daugumai teko ir pastovėti.

KALIFORNIEČIAI ŠOKIŲ

Laisvojo pasaulio lietuvių IV-ji 
šokių šventė 1972 m. liepos 2 d. 
Tarptautiniame Amfiteatre Chica- 
goje visus sužavėjo savo darniais, 
sutartinais ir įdomiais šokių pasiro
dymais. Šventė savo gausumu, ap
skaičiuojama, kad dalyvavo apie 
15,000 lietuvių, pralenkė visas bu
vusias šventes.

Los Angeles jaunimas šioje šven
tėje gražiai pasirodė, — dalyvavo 
net keturios šokių grupės: L. A. LB 
Jaunimo Ansamblis, šokių grupė 
“Audra”, Santa Monikos šešt. mok. 
šokių grupė ir vaikučių šokėjų gru-

Oficialiąją programos dalį čia vėl 
pradeda N. Medvid, pakviesdamas 
katalikų dvasininką (ukrainietį) su
kalbėti invokaciją; po to buvo pri
statyti garbės tribūnoje sėdintieji 
svečiai. Trumpą sveikinimo žodį 
tarė estų vice konsulas E. Laur. Er
nest E. Debs (Supervisor 3rd Dis
trict L. A. County), didelis Paverg
tų Tautų komiteto draugas, per
skaitė County išneštą rezoliuciją. 
Jis taip pat ragino laisvėje gyvenan
čius Pavergtų Tautų žmones kiek 
galima aktyviau įsijungti ir į JAV- 
bių politinį gyvenimą; baigdamas 
kalbėjo, kad kovoje už laisvę nesą 
laiko net ir poilsiui, jei norima sku
biai ko nors atsiekti.

Toliau Dr. Butkovich (kroatas) 
perskaitė Pavergtų Tautų savaitės 
proga išleistą įstatymą. Mrs. Novak 
(plačiai žinomo ukrainiečių veikėjo 
Dr. Novak žmona) dramatiškai per
skaitė Pavergtų Tautų komiteto su
redaguotą rezoliuciją, kuri bus iš
siuntinėta į JAV įtakingas įstaigas. 
Rezoliucijoje suminėti visi baisūs 
nusikaltimai, padaryti komunistų 
pavergtose tautose.

Pagrindinę šio minėjimo kalbą 
pasakė JAV atsargos pulk. W. F. 
Dunn, Jr. Pasižimįs gera oratūra, 
prelegentas kalbėjo: “Aš kalbu į au
ditoriją, kuri mano manymu, yra 
viena iš stipriausių elementų mūsų 
visuomenėje kovoje prieš komuniz
mą. Paskutinieji politiniai įvykiai

SVENTEJE CHICAGOJE
pė, — viso kaliforniečių šokėjų bu
vo arti šimto.

Iš viso pasaulio šokėjų suvažiavo 
apie 2000 (1500 suaugusių ir 500 
vaikučių).

Man gražų įspūdį padarė ne vien 
sutartinas šokėjų pasirodymas, bet 
ir gražus dainavimas — Chicagos 
operos ir Dainavos chorai, taip pat 
puiki muzika — pučiamųjų orkes
tro ir liaudies instrumentų orkestro.

Šokių šventė surengta JAV ir Ka
nados Bendruomenių globoje. Visus 
techniškus darbus atliko komitetas: 
G. Breichmanienė, N. Diminskytė,

Nukelta j (psl. 3

kelia siaubą ne tik čia, bet ir ki
tose laisvojo pasaulio šalyse. Di
džiųjų pasaulio galybių ieškomas 
neva tai sugyvenimo procesas — 
tai tik bergždžias, beveik neįgyven
dinamas dalykas; juk tūkstančių 
metų pasaulio istorija rodo, kad do
minuojančioje pozicijoje gali būti 
tik viena galybė, o ne dvi ar trys. 
Todėl labai sunku patikėti, kad ru
sų komunistų siūlomi susitarimai 
(kurie visuomet buvo sulaužyti) bū
sią išpildyti; jie savo gudrumu ir 
apgaule nori nustumti JAV į nu
siginklavimo etapą, patys paslap
čiomis “iki ausų” ginkluodamiesi; 
nesinori tikėti, kad laisvasis pasaulis 
būtų taip skaudžiai apgautas. Kol 
dar nevėlu, turime skubiai sukrusti. 
Kartais ir nedidelė žmonių grupė 
gali didelius dalykus padaryti. Juk 
ir Kristus teturėjo tik 12 apaštalų, 
o žiūrėkime, ką jie galėjo pasauliui 
atnešti. Apaštalaukite! Skelbkite vi
siems komunizmo melą bei jo neša
mą siaubingą diktatūrą, nes jūs 
esate gyvieji liudininkai to baisiojo 
tvano!”

Auditorija prelegento kalbą priė
mė gausiais plojimais.

Minėjimas baigtas JAV himnu.
Po minėjimo buvo pardavinėja

mos Los Angeles Pavergtų Tautų 
Komiteto pastangomis išleistos la
bai efektingos atvirutės: kraujuo
jantis baltas balandis “komunizmo 
saujoje”. (vm)
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LIETUVA UGNIES KANČIOJE

Okup. Lietuvos laisvinimui reikia naujų pastangų

Romanas Kalanta, 
geg. mėn. susideginęs reikalauda
mas Lietuvai laisvės.

Lietuvoje vykstančių demonstra
cijų kondensuotą aprašymą įdėjo 
“Time” savaitinis žurnalas liepos 
31 d. numeryje. Ten sakoma maž
daug taip: Per pastaruosius tris mė
nesius visa eilė baisių susideginimų, 
sukėlė masines demonstracijas prieš 
seniai nekenčiamą komunistinę so
vietų okupaciją.

Neramumai prasidėjo gegužės 
mėn., kai Kaune susidegino jaunas, 
19 metų amžiaus, studentas darbi
ninkas Romantas Kalanta, buvęs 
komjaunimo partijos narys. Jis 
miesto parke, prie buv. valstybės 
teatro, pasakęs patriotinį žodį susi
rinkusiam jaunimui, užsipylė porą 
litrų benzino ir užsidegė. Po 24 vai. 
kančios mirė Kauno ligoninėje. 
Tūkstančiai jaunimo suvažiavo į jo 
laidotuves, demonstravo Kauno 
gatvėse ir šaukė “Laisvės Lietuvai”. 
Jauna mergaitė gatvėje atsigulė ir 
kryžmais išskleidusi rankas, sulaikė 
judėjimą. Kai policija su ja bruta
liai pasielgė, demonstrantai pradėjo 
mušti policiją kumščiais, lazdomis 
ir akmenimis. Kai policija negalėjo 
demonstrantų suvaldyti, ji pasišauė 
kariuomenės dalį (parašiutistus). 
Įpykęs jaunimas vieną policininką 

užmušė, išdaužė komunistinės lite
ratūros knygyno ir komunistų par
tijos būstinės langus. Sintetinio fab
riko darbininkai demonstravo sėdė
jimo streiku. (Tur būt, ten, kur dir
bo Romas Kalanta). Buvo 500 areš
tuotų, iš jų 200 tebėra kalėjime ir 
laukia teismo.

Po Kalantos dar trys susidegino, 
protestuodami okupacijai. (Gegožės 
pabaigoje Varėnos miestelio tur
gaus aikštėje 23 metų amžiaus Sto
nis, užkėlė ant 3 ar 4 aukštų namo 
Lietuvos vėliavą, save apsipylė ben
zinu, užsidegė ir degdamas nušoko 
žemėn. Birželio 4 d. Kaune suside
gino 62 metų amžiaus darbininkas 
Andriuškevičius; kitas darbininkas 
Zališauskas, birželio 10 d. nespėjo 
užsidegti, nes policija jį, apsipyttsį 
degama medžiaga, suėmė).

Politinis įtempimas dabar yra 
toks didelis, kad kiekvieno didesnio 
suėjimo proga tuoj kyla protestai, 
demonstracijos. Per birželio mėn. 
vykusius Vilniuje tinklinio tarp
valstybinius žaidimus jaunimas pa
sireiškė triukšmingai: kai buvo gro
jamas sovietų himnas, jie nestojo; 
sovietų rusams laimėjus, studentai 
švilpė ir ūžė; kitų tautybių žaidi- 
kams laimėjus, studentai plojo ir 
kėlė ovacijas. Jaunimas dalino an- 
tisovietinius lapelius, buvo iškelta 
Nepriklausomos Lietuvos vėliava.

Paskutinėmis žiniomis, Sovietai 
pašalinę Lietuvos agitacijos ir pro
pagandos šefą Praną Mišutį, kuris 
nemokėjęs Lietuvoje neramumų su
tvarkyti.

Toliau apie Lietuvą “Time” rašo 
antrašte “Žiauri okupacija”.

Apžvalgininkas sako, kad šitie 
protesto sąjūdžiai kilo iš 3 milijonų 
lietuvių gilaus patriotizmo, daugu
mos jų Romos katalikų. Jų antiru
siškas nusistatymas einąs iš labai 
senų laikų, kada dar kraštas 120 
metų kentėjo nuo caristinės Rusijos. 
Po 22 metų laisvo gyvenimo, 1940 
metais, Lietuva vėl buvo brutaliu 
būdu prijungta prie USSR. Paska
tinta pačių sovietų atskalūnų prieš-

Virš 30 metų (1940 - 1972) besi
tęsianti Lietuvos okupacija žmo
nėms darosi sunkiai bepakeliama. 
Suvaryti į kolektyvinius ūkius, va
dovaujami “vyresniojo brolio” įta
koje išauklėtų vadeivų, buvę laisvi 
žmonės gyvena neviltyje, despera
cijoje ir būna atsitikimų, kad savo 
gyvenimą baigia tragiškai.

Miestuose gyvenimas ir nekiek 
geresnis. Butų ir kasdieninių reik
menų trūkumas žmonėms teikia 
daug rūpesčių ir nepasitenkinimo.

Jaunoji karta, išaugusi okupanto 
įtakoje, dažnai pasireiškia korupci
ja, girtuokliavimu, moraliniu pakri
kimu ir 1.1. Ji jau vadovauja krašto 
gyvenimui, griežtai laikydamosi 
okupanto direktyvų, standartų, nor
mų, kurios neatitinka mūsų krašto 
papročiams ir Vakarų pasaulio de
mokratiniams dėsniams.

Simo Kudirkos, Simokaičių, Bra
žinskų ir k. ryžtingi mėginimai pasi
traukti iš okupanto įkurto “rojaus”, 
akivaizdžiai liudija, kokioje padėty
je ten žmonės gyvena, kad rizikuo
ja net savo gyvybe, kad tik kaip 
nors galėtų ištrukti. Užkirsti to
kiems mėginimams kelią, okupantas 
griebiasi griežčiausių priemonių. 
Kalbininko J. Kazlausko, kuris 
Pensylvanijos universiteto buvo pa
kviestas atvykti į Ameriką su pa
skaitomis, paslaptinga mirtis, tai 
akivaizdžiai įrodo. O kiek tokių pa
slaptingų mirčių įvyksta, kurios ne
siekia Vakarų pasaulio, kas gali su
žinoti? Okupantas turi pakankamai 
priemonių jų nepraleisti.

Okupuotoje Lietuvoje besilanką 
turistai yra pastebėję, kad ten vyks
ta didelis pakrikimas net saviškių 
tarpe. Giminės atvykę pasimatyti, 
įspėja turistus, kad to ar ano gi
minaičio reikia pasisaugoti...

komunistinio judėjimo, lietuviai ir
gi pradėjo kelti protestą prieš oku
pantų religinį ir tautinį persekioji
mą. Šiais metais, —- sako apžvalgi
ninkas, — lietuviai katalikai surin
ko virš 17 tūkstančių parašų po pe
ticija į Jungtines Tautas, protes
tuodami prieš vyskupų, kunigų 
areštus, bažnyčių uždarinėjimus ir 
sunaikinimus (sudeginant, paver
čiant į sandėlius). Labiausiai jaudi
nantis laisvės šauksmas buvo lietu
vio Simo Kudirkos 1970 m. mėgi
nimas pabėgti nuo Sovietų laivo, jo 
žiaurus sumušimas amerikiečių lai
ve, išdavimas sovietams ir nuteisi
mas 10-čiai metų sunkiųjų darbu. 
1971 m. teisiant Kudirką, jis šaukė: 
“Viskas, ko aš reikalauju — Nepri
klausomybės Lietuvai, kuri nebūtų 
okupuota jokios kariuomenės ir tu
rėtų demokratinius valdžios rinki
mus”.

Žiaurus nepasitenkinusių lietuvių 
traktavimas rodo, kad sovietai nu

Išleidžiamiems į užsienį įsakoma 
atlikti tam tikrus uždavinius emi
grantų tarpe. Kas to atsisako ar pa
sirodo abejingas, neleidžiamas.

Okupanto padėtis šiuo metu yra 
gerokai pašlijusi. Įtempti santykiai 
su Kinija, intelektualų priešingas 
režimui nusistatymas pačioje sovie- 
tijoje, aiškiai rodo Maskvos pakri
kimą.

Yra nesklandumų su sateliktais. 
Lenkijos politika išviršiniai yra 
Maskvos įtakoje. Bet viduje tvarko
masi savarankiškai. Ten pilnai ne
įvykdyta net kolektyvinė žemės ūkio 
sistema. Suvalstybinti dvarai, stam
bieji ūkiai. Smulkieji žemvaldžiai 
palikti savarankiškais ūkininkais. 
Tai didelis laimėjimas prieš Krem
liaus nusistatymą.

Akivaizdoje besitęsiančios mūsų 
krašto okupacijos, kurios galo ne
matyti, laisvajame pasaulyje esan
tiems lietuviams emigrantams, jų 
sambūriams, veiksniams ir diploma
tams reikia skubiai peržiūrėti savo 
vekimo planus, metodus ir ateities 
veiksmus, kad rusų okupacijoje 
esantiems teiktų efektyvesnę pagal
bą ir moralinę bei medžiaginę pa
spirtį.

Mūsų diplomatams, kurie savo 
postuose laikosi besidžiaugdami va
kariečių pripažinimu, pats laikas 
pradėti efektyviau veikti prieš oku
pantą. Jų užnugaryje yra laisvojo 
pasaulio lietuviai. Jų sambūriai 
Vlike, Alte, Bendruomenėje ir kt. 
yra reikšmingi talkininkai. Klausi
mas, kokius ėjimus, veiksmus, me
todus mūsų diplomatai bei veiksniai 
prieš okupantą privalo panaudoti, 
yra jų pačių reikalas. Juk tam jie 
ir diplomatai, kad atitinkamose są
lygose surastų ir tinkamas veikimo 
priemones.

A. Žilėnas

mato, kad panašios riaušės gali kil
ti ir kituose nerusiškuose kraštuose, 
kaip Latvija, Estija, Ukraina, kur 
neramumų jau yra pasireiškę.

(Čia patiektas laisvas vertimas iš 
“Time”, su skliausteliuose vertėjo 
pastbomis).

Losangeliečių nasirodymai Jaunimo 
suvažiavime Chicagoje

Be keliolikos referatų suvažiavi
mo simpoziumuose, losangeliečiai 
ir didesniuose baliuose gerai užsi
rekomendavo.

Talentų koncerte Conrad-Hilton 
viešbutyje gražiai pasirodė fleitistė 
Rasa Draugelytė ir pianistas Algis 
Draugelis; taip pat D. Razutytės 
vedamos modernaus šokio grupės 
pasirodymas visiems patiko.

Per baliaus šokius pirmas pre
mijas laimėjo už tango — Liucija 
Zaikienė su teisėju Andriekum iš 
Sacramento ir už modernų šokį — 
Birutė Safrončikaitė su R. Gurčinu.
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KALIFORNIECIAI ŠOKIŲ SVENTEJE CHICAGOJE
Atkelta iš 1 psl.
dr. L. Kriaučeliūnas (pirm.), A. 
Modestas, A, Pavilčiūtė, I. Petraus
kas, V. Radžius ir R. Rudaitienė.

Šokiams vadovavo G. Breichma- 
nienė, Mamiltono “Gintaro” šokių 
grupės vedėja, muzikiniu šventės 
vadovu buvo Alvydas Vasaitis, Chi- 
cagos Liet. Operos dirigento pava
duotojas, Montrealio liaudies in
strumentų orkestro dirigentas Zig
mas Lapinas.

Los Angeles šokėjų grupėms va
dovavo O. Razutienė, D. Razutytė, 
I. Tumienė ir L. Zaikienė. Kiekvie
na grupė įžygiavo su savo vadovais 
ir grupės vardo užrašais, nešamais 
dviejų šokėjų. Visos grupės, su vals
tybinėm vėliavom tų kraštų, iš kur 
jie atvykę, įžygiavo į amfiteatro sa
lę, grojant Br. Jonušo maršą “Lietu
va, tu man viena!” (žodžiai Bernar
do Brazdžionio) Grupės alfabetiškai 
išsirikiavo amfiteatro šonuose ir 
laukė savo eilės šokti. Salėje galėjo 
šokti tik 448 šokėjai (kiekviename 
kvadrate po 8 poras), todėl kas keli 
šokiai didesnių grupių šokėjai kei
tėsi. Dalyvavo 40 šokėjų grupių. 
Garbės svečiai

Šių metų šokių šventę amerikie

Los Angeles šokių grupes Įžengia į Amfiteatro salę: 1. L. A. Jaunimo An
samblis, priekyje vad. O. Razutienė ir D. Razutytė; 2. Audros šokių grupė, 
vad. Ingos Tumienės; 3. Santa Monikos grupė, su ved. L. Zaikiene.

Foto . L. Kanto

čių spauda, radijas ir TV labai iš
garsino, nes dėka V. Adamkaus 
prezidento žmona Patricija Nixon 
sutiko joje dalyvauti. Taip pat šven
tėje dalyvavo Illinois gubernato
riaus žmona — Mrs. Ogilve, Illi
nois valst. sen. Ch. Percy, kongrsm. 
Ed. Derwinski, Lietuvos gen. kons, 
J. Daužvardienė, Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas, Alto pirm. K. Bobelis, 
JAV LB pirm. V. Volertas, Kana
dos LB pirm, ir kt.

Šventę pradėjo komiteto pirm, 
dr. . Kriaučeliūnas lietuvių ir ang
lų k. sveikinimu. V. Adamkus pri
statė amerikiečius svečius. Preziden
to Nixon žmona P. Nixon oficialiai 
pradėjo šventę, pasveikindama lie
tuvius ir pasidžiaugdama, kad lie
tuviai išlaiko savo tautines tradici
jas ir tautos kultūrines vertybes — 
šokius ir dainas.

Pora šokėjų — M. Leknickas ir 
V. Miliauskaitė įteikė dovanų — 
didelę, meniškai apdirbtą gintarinę 
sagę.

Prezidento ir gubernatoriaus 
žmonos, senatorius ir kongresmanas 
išbuvo visą pirmąją šokių progra
mos dalį. A. S.

Modestai i Skiriai stebi jaunimo vaidinimą “Mamutų medžioklės’’ pa
statymą Jaunimo Centre, Chicagoje. Pato A. Gulbinsiko

ŽMOGAUS TEISIŲ SIMONUI KUDIRKAI!
Kalifornijos “Staates-Zeitung”, 

19/2 m. birželio 9 d. išspausdino 
straipsnį, kuriame kalbama 
apie tarptautiškai pripažįstamas 
žmogaus teises, kuriomis neleista 
pasinaudoti Simui Kudirka.

Straipsnyje taip sakoma: Baigia
mieji pareiškimai, paskelbti ryšium 
su Nixono apsilankymu Sovietų Są
jungoje, kalba apie Jungtinių Tau
tų principus. Ir bendrasis komuni
katas, išleistas po Federalinės Vo
kietijos kanclerio susitikimo Kry
me su sovietiniu partijos šefu, taip 
pat pasikliauja tais principais. Fe
deralinės Vokietijos “Rytų srityse” 
irgi kalbama apie UNO čarterį 
(Jungtinių Tautų Organizacijos Įsta
tus). Įstatai, nors jų detalės ir ne-r 
fiksuotos čia niekur pažodžiui, rei
kalingi prisiminti iš principo, nes šis 
žmogaus teisių dokumentas panau
dotas sutartyse tarp Rytų ir Vaka
rų, yra įvairiausiai abiejų šalių in
terpretuojamas, ir reikia, kad būtų 
konkrečiai suprasta, apie ką jie kal
ba.

1941 metų rugpjūčio mėnesį 
Rooseveltas sutiko su Churchiliu 
“kažkur plačioje jūroje” ir nutarė 
sukurti pasaulinio masto įstaigą, 
“kuriai jie patikėtų savo viltis kaip 
geresnio pasaulio pagrindui”. Jie
du pasirašė Atlanto Chartą (čarte
rį), kur šitaip kalbama:

— yra gerbiama visų tautų teisė 
išsirinkti sau tokią valdžios formą, 
pagal kurią jos norėtų gyventi; nu
matyta, kad turi būti atstatytos sa
vivalda ir suvereninės teisės visiems, 
kas šito prievarta neteko.”

1942 metų sausio mėnesį dvide
šimt šešių sąjunginių valstybių vy
riausybės pareiškė pilnutinį pritari
mą šitiems principams. 1948 m. 
gruodžio 10 d. buvo paskelbtas 
UNO generalinės sesijos pareiški
mas apie žmogaus teises. Pareiški
me taip sakoma:

“Kiekvienas žmogus turi teisę 

apleisti bet kurį kraštą, įskaitant ir 
savo gimtinę, — o taip pat sugrįž
ti į savąjį kraštą.” Kitoje vietoje 
pasakyta: “Negalima savavališkai iš 
jokio žmogaus pagrobti jo turto.”

Toliau: “Kiekvienas žmogus turi 
teisę laisvai reikšti savo nuomonę; 
šita teisė apima taip pat ir laisvę 
savo nuomones nekliudomai skelbti 
bei ieškoti informacijos ar idėjų vi
somis susisiekimo priemonėmis, ne
paisant jokių sienų toms žinioms 
gauti bei jas platinti.”

Nenorint, kad tiek Vakarų, tiek 
Rytų šalių politinės vadovybės rė
mimasis UNO charta išvirstų į far
są, reikia, kad jis būtų derinamas 
pagal tų įstatų principus. Jeigu pa- 
svarstytume rezultatus šioje plotmė
je, tai, kiek reikalas eina apie Rytų 
bloko valstybes, išdavos vis dar gau
nasi negatyvios.

Šių metų gegužės 20 d. prieš pat 
prezidentui Nixonui leidžiantis į 
Maskvos kelionę, 32 metų lietuvis 
jūrininkas Simonas Kudirka sovieti
nio teismo pasmerktas 10 metų dar
bo stovyklos priverčiamiesiems dar
bams konfiskuojant jo asmeniškąjį 
turtą... Teisme jis pasakė: “Atlanto 
charta, pažadėjusi pavergtosioms 
tautoms laisvę, liko tuščiu pažadu, 
kuris mano tautiečiams atsiėjo 
50.000 nužudytų žmonių ir 400, - 
000 išvežtųjų.”

Jeigu Simonas Kudirka savo la
gery gautų pasiskaityti “Pravdą”, 
jis būtų sužinojęs ir apie Nixono 
kelionės Maskvos komunikatą. Jam 
tatai būtų kartus patyrimas. Žmo
gaus teisės, įkūnytos komunikatų 
dokumentuose, labai smarkiai ski
riasi nuo tų teisių, kurios egzistuoja 
tokiame lageryje, į kurį jis pateko 
vien už tai, kad norėjo savomis tei
sėmis pasinaudoti. O tokių komuni
katų yra nevienas, lygiai kaip kad 
daug yra ir tokių, kaip Simonas Ku
dirka. A. M.
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L. B. JAUNIMO ANSAMBLIS

Nuaidėjus mūsų Jaunimo šventės 
garsams birželio 4 d., Jaunimo an
samblio visos grupės dar turėjo 
gerokai pasitempti — baigti ruoštis 
IV-jai Tautinių šokių šventei Chica- 
goje. Visi turėjo darbo: vadovai, šo
kėjai ir jų tėvai, nes, nori-nenori, — 
reikia.

Birželio mėn. pabaigoje įvairiais 
keliais pasileidome link Chicagos. 
Apie 50 asmenų vykome trauki
niais, kiti — lėktuvais ir automobi
liais. Viso apie 100 žmonių (įskai
tant ir tėvus).

Nuvykus ir apsirūpinus nakvynė
mis, tuojau prasidėjo repeticijos. 
Pirmoji repeticija buvo jaunųjų ta
lentų vakaro, kuriame daly
vavo ir mūsų grakščiųjų mergai
čių plastinių šokių grupė. Atliko 
vainikų šokį (muz. G. Gudauskie
nės) su daina “Gegutė”; grojo taip 
pat jos mergaičių orkestrėlis, vad. 
Dainos Gudauskaitės. Šoko 10 mer
gaičių; solo — D. Vidugirytė. Puoš
nioj Hilton salėj, pasakiškai gražiu 
apšvietimu, mūsų mergaitės puikiai 
pasirodė.

Pagrindiniame pasirodyme — IV 
tautinių šokių šventėj dalyvavo 66 
mūsų šokėjai ir vadovai. Ir čia vis
kas praėjo be kliūčių. Visi galėjom 
pasidžiaugti: įdėtas darbas nenuėjo 
veltui.

Po programos jaunimo šokių va
kare visi smagiai pasilinksmino — 
jaunuoliškos energijos ir ten netrū
ko!

Prieš grįžtant į L. A. kai kurie 
ilgiau paviešėję, turėjome progos 
dalyvauti vienoj iš didesniųjų Chi
cagos Lietuvių Televizijos — Lietu
vių Dienoj, kurioj tolimuosius sve
čius pristatant publikai, mums teko 
padainuoti porą dainų. Neužteko to 
— vakare mergaičių “trio”: V. Ir- 
likaitė, R. Pavasarytė ir I. Reivy- 
daitė (vadovaujant O. Razutienei) 
pakviestas pasirodyti Chicagos “Lie
tuvių Televizijoj”. Padainavo dvi 
dainas: Eisim girion (B. Jonušo) ir 
Greitai, greitai' laiks prabėgo. Išei
na, kad Jaunimo Ansamblis Chica- 
goj “pagimdė” dar vieną grupę — 
mergaičių trio, kuris kada nors pa
sirodys ir Los Angelėj.

Kad didelis būrys jaunimo galėjo 
dalyvauti didingoje IV Tautinių šo
kių šventėje, daug priklauso ir nuo 
vietos sąlygų. Pirmoj eilėj — nuo 
viso to ilgų metų darbo; antra — 
nuo rėmėjų, įgalinusių paremti to
limą ir brangią kelionę.

Žymiausieji mūsų rėmėjai: Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas prel. 
J. Kučingis, kuris ne tik leidžia ne
mokamai naudotis patalpomis re
peticijoms ir kt. ansamblio reika
lams, bet kelionei paremti paaukojo 
100 dolerių. Kitų organizacijų pa
rama: Long Beach liet, klubas — 
$100; Liet. Bendruomenės apygarda 
$35; po $25 aukojo: ALT Los An
geles sk. valdyba, Liet. Bendr. L. A. 

apyl. ir Santa Monikos liet, klubas. 
$20 — Liet, kredito bankelis. Po 
$10: Kata. Susivienijimas ir Am. 
Liet. Susiv-mas. Be to, Jaunimo 
šventės proga paaukojo A. Marke
vičius $20, dr. Giedraitis $15, po 
$10 — Pr. Keršis ir A. Skirtus.

Nors pati šventė šiais metais 
laukto pelno nedavė, nes jos rengi
mas buvo surištas su didelėm išlai
dom, bet pasisekimas buvo neabejo
tinas. Didžiausias šventės “pelnas”
— programos pasisekimas ir kultū
rinis įnašas į bendrą lietuvybės dar
bą. O tai buvo atsiekta bendru dar
bu ir gražiu kooperavimu bei pasi
aukojimu. Geriausias bendradarbia
vimas išsivystė su Santa Monikos 
jauna tautinių šokių grupe, vado
vaujama L. Zaikienės.

Didelę auką padarė akordeonis
tas R. Pažemėnas su žmona, savo 
lėšomis atskridę iš San Francisco 
pagroti tautiniams šokiams mūsų 
Jaunimo šventėj.

O kas suskaitys išskambintas re
peticijose valandas pianistės O. Ba
rauskienės, paruošiant muziką ir or
kestrėlį muz. G. Gudauskienės, 
akordeonisto L. Baškausko ir kitų 
asmenų, pasidarbavusių ansambliui?

Visiems, aukojusiems darbą, pi
nigus, širdingiausias AČIŪ!

L.B. J. Ansamblio vadovybė: O. 
Razutienė — vadovė, šokių moky
toja — D. Razutytė, padėjėja — J. 
Šepetytė ir Tėvų atstovė — iždinin
kė — J. Žmuidzinienė.
Patikslinimas —

Birželio 4 d. Civic Auditorijoj 
Jaunimo Ansamblio rengtoj Jauni
mo šventėj dalyvavo ne 150 jauni
mo, kaip A. A. “apsiskaičiuota” 
tendencingoj konrespondencijoj 
“Drauge”, bet per 200! Taut, šokių 
grupės “Audra”, vad. L Tumienės,
— per 30 šokėjų; Santa Monikos 
grupės — per 20 šokėjų; Šv. Ka
zimiero Lit. mokyklų — per 80; ir 
Jaunimo Ansamblio — per 80 šo
kėjų. Kaip matote, skaičiai kalba...

Niekas nesutiks su tokiu aprašy
mu — “Daugumai juostos nusmu
ko”. Iš per 200 šokėjų juostos nu
smuko tik dviem, taigi — ne dau
gumai, bet tik porai...

“Daugumas klydo”; ne daugu
mas, o tik viena grupė.

Ne visų nuomonė, kad svetimtau
čių orkestras (ne “latvių”, o suo
mių), pagrojęs gražiai B. Budriūno 
maršą, šventę “sumenkino”. Ne!

Kad šventę uždarė J. Činga ir 
O. Razutienė — taip, bet juk ne
atidarytos šventės nereikėjo ir už
daryti! Kas šventę atidarė? Visi 
girdėjo įspūdingą Jaunimo šventės 
atidarymo žodį — tai buvo JAV 
LB Tarybos nario poeto Barnardo 
Brazdžionio žodis. Ir jeigu iš jo 
kalbos kas nors pajuto “vagie, kepu
rė dega!”, tai dėl to nederėtų pra
silenkti su faktais.

los Angeles Aukšt. Lituanistikos mokykla (6 klasių) mokslo metų baigi
mo proga.

Sėdi abiturientai (iš k.): J. Bužėnaitė, Vilija Butkytė, Vaidilutė Bu':- 
kytė, A. Stančikas, K. Reivydas ir V. Vilkas. Stovi: Ė. Radvenis — LB 
švietimo atst.; lektoriai: U. Kubilius, J. Kojelis, gen. kons. J. Bielskis, O. 
Razutienė, vedėja, Bern. Brazdžionis, Alė Rūta Arbienė, I. Medžiukas.

Foto L. Ka. .'u.'is

Aukštesnioji Lituanistikos mokyk
la išleido 6 mokinius

Prie Jaunimo Ansamblio dvejus 
metus veikusi L. A. Aukštesnioji 
Lituanistikos mokykla birželio 21 
d. baigė savo darbą. Buvo 6 moki
niai (praėjusiais metais buvo 12), 
kurie egzaminus išlaikė taip:

Vaidilutė Butkytė, Vilija Butky
tė, Ilona Bužėnaitė, Kęstutis Reivy
das ir Vytenis Vilkas gavo 6 klasių 
pažymėjimus, gi Algis Stančikas 
— 9 skyrių pažymėjimą.

Lektoriai, dėstę atskirus dalykus, 
buvo: Alė Rūta-Arbienė, Bernar
das Brazdžionis, Juozas Kojelis, 
Uogintas Kubilius, Ignas Medžiu
kas, Ona Razutienė ir Hermanas 
Tumas.

Užbaigimo aktas ir pažymėijmų 
įteikimas įvyko birželio 25 d. 12 
vai. Šv. Kazimiero par. salėj.

Į iškilmes atsilankė ir kalbą pa
sakė bei pažymėjimus įteikė gen. 
kons. J. Bielskis. Atidarė O. Razu
tienė, vedėja; po žodį tarė ir lekto
riai: Alė Rūta-Arbienė, Bern. Bra- 
džionis, L Medžiukas. LB Los An
geles apyl. švietimo reik. vad. E. 
Radvenis įteikė dovanas knygomis 
ir pasveikino baigusius.

Tą pačią dieną 8 skyrių lietuvių 
^♦♦**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥*V¥*

ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 912G4 

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

• Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

»-■-.,-¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥♦¥¥¥■¥ ¥¥¥¥¥•*♦*■»

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Callf. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanų siuntinius Į Lietuvą Ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelĮ pasirinkimą, ii gana pigiai 
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.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
»*★★★★★★★**★**★★*★*★***★★******■*■***★**★★★★*★■*■★■*■♦★«

kalbos pažymėjimus gavo ir Šv. Ka
zimiero parap. mokyklos lituan. 
klasės mokiniai: Ramona Alseikai- 
tė (I-moji mokinė per visus 8 sky
rius), Ida Reivydaitė, Marytė Stoč- 
kutė, Darija Žaliūnaitė ir Marytė 
Žmuidzinaitė. 6-šių sk. pažymėjimą 
gavo Viktoras Ruokis.

Mokinių vardu atsisveikinimo ir 
padėkos žodį tarė Ilona Bužėnaitė.

Lektoriams įteikta pačių mokinių 
padaryti padėkos adresai ir dovanė
lės.

Aukštesnioji lit. klasė susilaukė 
dėmesio ir paramos iš Liet. Bendr. 
Švietimo Tarybos pirm. J. Kavaliū
no — $100, LB Los Angeles apyl. 
valdybos pirm. K. Prišmanto — 
$50; Liet. Kredito Unijos-Bankelio, 
pirm. I. Medžiuko — $20.

Be to, nemokamai naudojosi Šv. 
Kazimiero par. patalpomis.

Gabiems ir darbštiems jaunuo
liams linkiu sėkmingai tęsti lituanis
tines studijas, pereinant į kitas 
aukštesnąsias lituanistikos mokyk
las (kaip organizuojami Pedagogi
niai kursai ir kt.). Mieliems lekto
riams už įdėtą didelį darbą ir gražų 
bendradarbiavimą nuoširdus ačiū!

Ona Razutienė,
Aukšt. Lit. klasės vedėja
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Ramovėnai pagerbė savo buv. ilgametį pirmininką 
maj. Kostą Liaudanską

ŠV. KAZIMIERO ŠEŠT. LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
1971-72 MOKSLO METŲ REZULTATAI

Maj. Kostas Liaudanskas, Nepri
klausomos Lietuvos Irikais.

Los Angeles ramovėnai savo bu
vusiam ilgamečiu! pirmininkui maj. 
Kostui Liaudanskui š. m. birželio 
25 d. p.p. Spreinaičių restorane su
rengė gražų pagerbimą.

Maj. K. Liaudanskas pirmininka
vo karių veteranų “Ramovės” or
ganizacijai net 18 metų. Jis taip pat 
Buvo z<nomas losangeliečiams kaip 
plataus masto visuomenininkas: 
daugelį metų yra buvęs Lietuvių 
Bendruomenes Vakarų apygardos 
pamm.nku, ėjęs įvairias pareigas 
aLI LA sk. valdybose, padėjęs įsi
kurti ne tik ramovėnams ir L.A. 
birutietėms; daug pastangų ir darbo 
įdėjęs kuriantis Lietuvių Bendruo
menės bei Lituvių Tautiniams na
mams. Žodžiu, tai neišsemiamos 
energijos bei pareigingumo žmogus. 
Todėl nenuostabu, kad į šį ramovė- 
nų beveik uždarą maj. K. Liaudans- 
ko pagerbimą prigužėjo daugelio 
organizacijų atstovų, norėdami iš
reikšti pagarbą bei padėką šiam taip 
daug šiai kolonijai nusipelniusiam 
asmeniui.

Parengimas atidarytas naujojo 
ramovėnų pirm. A. Mirono, kuris 
pasveikinęs solenizantą, įteikė ra
movėnų vardu dail. P. Gasparonio 
sukurtą skulptūrą, o savo ir žmo
nos vardu — savo išleistą knygą.

Toliau programai vesti buvo pa
kviestas ramovėnas VI. Šimoliūnas. 
Pirmąjį sveikinimo žodį tarė gen. 
garbės kons. dr. J. Bielskis ( taip 
pat ir čia buvusios ponios vardu). 
Savo sveikinime konsulas labai ver
tino maj. K. Liaudansko nuveiktus 
darbus, linkėdamas ir kitiems pasi
mokyti, kaip reikia dirbti mūsų pa
vergtos Tėvynės labui. Po to ėjo 
kiti sveikinimai: ALT Los Angeles 
sk. pirm. V. Čekanausko, Los An
geles Bendruomenės pirm. K. Priš- 
manto, iš Santa Monikos — A. De- 
venienės, “Lietuvių Dienų” leidyk
los bei Lietuvių Bendruomenės Na
mų vardu — A. Skiriaus, Liet. Tau
tinės S-gos ir Tautinių Namų vardu

— A. Mažeikos; Los Angeles biru- 
tiečių vardu — J. Radvenienės, Tei
sininkų dr-jos vardu — St. Paltaus 
ir Medžiotojų-Meškeriotojų vardu
— A. Šulco.

Dauguma linkėjimų buvo surišti 
ir su dovanėlės įteikimu. Vėliau 
pats solenizantas trumpu žodžiu, 
giliai sujaudintas, padėkojo visiems 
už linkėjimus bei apsilankymą.

Pasibaigus oficialiai daliai, ra
movėnų pirm. A. Mironas paskaitė 
iš savo kūrybos patriotišką eiliuotą 
apysakaitę-baladę, kuri labai atiti
ko šio minėjimo nuotaikai, (vm)

Aukojusių Lietuvių Fondui 1972 m. 
per Los Angeles vajaus komitetą 

SĄRAŠAS
Po $200 — P. ir B. Gyliai, T. ir 

T. Sereikos.
Po $100 — J. ir V. Andrašūnai,

A. Galdikas, K. Galiūnas, V. ir N. 
Grakauskai, V. Jasiulionis, prel. J. 
Kučingis, Dr. Z. ir R. Kungiai,,
B. Lembergaitė, A. Mitkevičius, J. 
ir O. Motiejūnai, J. Naujokas, L. ir
I. Oksai, J. ir J. Petroniai, A. ir A. 
Raulinaičiai, O. Razutienė, R. ir L. 
Ringiai, A. ir L. Ruigiai, J. Rukšė- 
nenė, A. Šulcas, V. ir I. Tamošai
čiai, L. Tumaitė, J. ir M. Uksai, G. 
Valančius, J. ir O. Žukai, B. ir Z. 
Zvirzdžiai.

Po $70 — Kungys, a. a. Pauliu
kas.

Po $50 — M. Banionienė, G. ir
J. Raibiai, V. ir A. Vaičekauskai.

Po $25 — V. ir A. Pažiūros.
Po $20 — B. ir B. Čiurlioniai, 

R. Duda, V. Dūda, S. Daugėla, M. 
ir V. Gedgaudai, Dr. J. Jurgutis, 
L. Medelis, V. Prižgintas, E. Vilkas.

Po $10 — A. Adomėnas, K. ir 
B. Aukštkalniai, A. Bartkus, D. ir 
L Brazdžioniai, P. Butkys, V. Če
kanauskas. K. Dargis, V. Dovydai
tis, A. Daukantas, V. Gilys, V. 
Graužinis, A. ir B. Griciai, G. Gu
dauskienė, L Gurčinas, G. Jatulis,
J. ir J. Jodelės, A. Jonynas, J. Kan
tas, M. Kevalaitis, J. Kojelis, J. 
Kuprionis, E. ir D. Kybartai, V. 
Lembertas, M. Lembertienė, A. 
Markevičius, T. Mickus, J. Miko- 
nis, F. Molskis, J. Petrikas, A. ir 
D. Polikaičiai, K. Prišmantas, A. 
Puikūnas, E. ir N. Radveniai, G. 
Radvenis, A. Sabaliauskas, E. Sin- 
kys, F. Skirmantas, A. Stancelis,
K. ir S. Šakiai, A. Šimkus, J. Tu
mas, R. Tumas, G. Tabor, kun. A. 
Valiuška, L. Valiukas, V. ir E. Vi
dugiriai, V. Zelenis.

Los Angeles Lietuvių Fondo Va
jaus Komitetas sveikina naujus na
rius ir labai dėkingas padidinusiems 
įnašus. Kviečiame visus garbingus 
lietuvius tapti Lietuvių Fondo na
riais šiais jubiliejiniais metais.

Jubiliejinio baliaus proga aukos, 
loterija ir vakaro pelnas sudarė 
apie $5000 pajamų. Dėkojame vi
siems prisidėjusiems savo aukomis 
ir darbu.

L. F. Vajaus Komitetas

(Pabaiga iš praėjusio nr.)
Trumpus sveikinimo žodžius ta

rė konsulas ir klasės auklėtoja. Mo
kinių vardu padėką visiems moky
tojams išreiškė L. Butkys, o R. 
Kliorytė ir B. Brazaitytė įteikė auk
lėtojai padėkos adresą ir gėlių 
puokštę. Aš pareiškiau vilti, kad vi
sus abiturientus matysiu rudenį IX 
skyriuje.

Lietuvių kalbos vartojimo kon
kursas “Kalbėkim lietuviškai” buvo 
paskelbtas 1971 metų rudenį. Jo 
tikslas: sužadinti mokinių tarpe su
sidomėjimą kalbėti lietuviškai, pa
milti ir suprasti jos reikalingumą 
bei svarbumą. Buvo pristatytas 
Fullertono Universiteto prof. dr. H. 
Mayer, kurs į visus prabilo lietu
viškai. Jis kalbėti, skaityti ir rašyti 
išmoko pats per vienerius metus. 
Yra lingvistas ir moka 12 kalbų. 
Jo nuoširdi kalba padarė visiems 
didelį įspūdį. Jis buvo, visiems plo
jant, “adopduotas nauju lietuviu” ir 
jam įteikta tautinė vėliavėlė, kad 
primintų, jog jo nauji draugai yra 
lietuviai.

Konkursas buvo pravestas taškų 
sistema ir kiekvienoje klasėje yra 
atrinkti I ir II vietos laimėtojai. II 
vietos laimėtojams dovanas-knygas 
parūpino, įteikė ir tarė žodį Liet. 
Kredito Koop. ved. I. Medžiukas.

Dovanas gavo:
I skyriaus ■— Dalia Trotmanaitė;
II skyriaus — R. Jasiukonytė;
III skyriaus — V. Basiulytė;

IV skyriaus — J. Bužėnas;
V skyriaus — A. Nelsaitė;
VI skyriaus — A. Sodeikaitė;
VII skyriaus — P. Abelkis;
VIII skyr. — M. Zmuidzinaitė.
Konkurso I vietos laimėtojams 

buvo Įteikti gražūs trofėjai su šiuo 
įrašu:
..Širdis ir darbas — Tau, Lietuva..

I PRIZAS
“Kalbėkim lietuviškai”

Šv. Kazimiero šešt. Mokyklos 
vedėjas, 1972

Konkurso I vietos laimėtojai:
I skyriaus — N. Brinkytė;
II skyriaus — S. Radaitė;
III skyriaus — B. Trotmanaitė;
IV skyriaus — D. Čekanauskaitė;
V skyriaus — R. Bureikaitė;
VI skyriaus — A. Butkys;
II skyriaus — J. Raulinaitytė;
VIII skyriaus — L. Butkys.
Laimėti trofėjai teprimena jums, 

mielas jaunime ir tėvai, kad mūsų 
visų meilė ir darbas būtų skirtas 
Tėvynei Lietuvai. Pergalės stovyla 
su žibintu rankose teįžiebia mumyse 
meilės ir ryžto ugnį, kad nuneštu- 
me pavergtai tautai prisikėlimą ir 
laisvę.

Darželis ir speciali klasė nepa
rinko konkurso laimėtojų, todėl 
jiems buvo įteikta po dėžę saldai
nių.

Atrodo, kad mokiniai ir tėvai 
šiuos atžymėjimus priėmė labai šil
tai su nuoširdžiais plojimais.

Šis konkursas suteikė visiems mo
kiniams lygias teises pasistengti ir 
laimėti. Vieni paklausė mano pra

šymo ir nuolatinio raginimo dau
giau, kiti mažiau. Nelaimėję nenusi- 
mnkite, bet pasistenkite kitais moks
lo metais laimėti kitokias varžybas, 
kurios bus paskelbtos rugsėjo mėn. 
16 d., pradedant naujus mokslo me
tus.

Dabar priėjome prie visiems ne
sitikėto , bet svarbiausio momento. 
Pirmą kartą šios mokyklos gyveni
me buvo pagerbti ryžtingi tėvai. 
Kad galėtų lituanistinės mokyklos 
klestėti, šalia mokinių, reik turėti 
ir gerų tėvų. Pagarba toms moti
noms, kurios į savo mažulėlius pra
bilsią tik lietuviškai, o jiems paau
gus, veža į lituanistines mokyklas. 
Peržiūrėjau visų mokinių tėvų ilgą 
sąrašą ir priėjau prie vienintelio 
sprendimo, kuriam, tikiu, ir jūs visi 
pritarsite.

Pirmiausia parinkau mamą, kuri 
jau ilgus metus, beveik kiekvieną 
šeštadienį veža savo vaikus iš Ri- 
versaidės 70 mylių nuo Los An
geles su dideliu pasišventimu ir ryž
tingumu. Tikiu, kad ji su ramia są
žine gali pasakyti pavergtai Tėvy
nei: Dariau viską, ką galėjau, kad 
vaikai liktų susipratusiais lietuviais, 
o jei nueis kitais keliais, tai gal bus 
draugų ar aplinkos įtaka. Dieve 
duok, kad vaikai pasektų mamos ir 
tėvo Liūto pėdomis.

Trofėjaus pergalės statula su vai
niku rankose teprimena mums vi
siems, kad mūsų šventa pareiga yra 
parnešti Lietuvai savo meilės ir 
darbų vainiką.

Trofėjuje įrašas:
Širdis ir darbas — Tau, Lietuva 
Ryžtingai mamai N. Grinienei, 
Šv. Kazimiero šešt. Mokyklos 

vedėjas 1972.
Šalia ryžtingos mamos turi būti 

ir ryžtingas tėvas. Jis yra 5 vaikų 
tėvas. Jo 2 sūnūs geriausi klasės 
mokiniai ir konkurso laimėtojai. 
Dvi vyresnės dukterys lankys litua
nistinių mokyklų mokytojų kursus. 
Tai Povilas Butkys. Garbė ir pa
garba jums abiems su žmona Birute. 
Didžiuojamės mes ir džiaugiasi ver
gijoje esanti tauta. Nepavarkite ir 
savo šventą pareigą iki galo ištesė
kite.

Šį ryžtingą tėvų pagerbimą visi 
dalyvavusieji ypatingai maloniai 
įvertino ir priėmė. Tuo aš labai 
džiaugiuos. Tebūnie tas mums vi
siems maloniu prisiminimu ir pa
raginimu dirbti ir aukotis savo vai
kų ir Tėvynės labui.

Po trumpą ir nuoširdų sveikini
mo žodį tarė mokyklos steigėjas 
ir globėjas parap. klebonas prel. J. 
Kučingis.

Tėvų komiteto pirm. A. Kulnys 
padėkojo visiems mokytojams, mo
kiniams ir tėvams. Palinkėjo malo
nių atostogų ir su nauja energija ru
denį grįžti į mokyklą.

Šis įspūdingas aktas buvo baig
tas mokinių choro pasirodymu, ku
riam vadovauja mokyt. A. Polikai- 
tis, talkininkaujant solistui R. Dab- 
šiui, B. Seliukui ir pianistei O. Ba- 
Nukelta į 6 irai.
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Kai žiūrima “iš tolo”...
Vladas Bakūnas “Pastabose iš 

tolo”, “Naujienų” Nr. 132, pasi
kalbėjime su Los Angeles Lietuvos 
garbės konsulu J. J. Bielskiu rašo:

“Drįstu spėti, kad nepasitenkini
mas veiksnių ar veikėjų ėjimais 
politikoje nėra vien dr. J. Bielskio, 
bet yra ir jo “boso” J. Kajecko. Y- 
pačiai, kai jau minėjau, kiek tai lie
čia lankymąsi State Departmente.

Iš šitokių dr. J. Bielskio pastabų 
man pasidarė aišku, kad tiltai tarp 
mūsų diplomatinės tarnybos ir mū
sų visuomenės veikėjų ir veiksnių— 
yra gerokai apgriuvę ir abejoju, ar 
galės būti suremontuoti, kol vieno
je ir kitoje pusėje neatsistos nauji 
žmonės.”

Iš tokių patiektų konsulo infor
macijų (jei tai nėra tik reporterio 
nuomonė), atrodo, kad garbės kon
sulas per pastaruosius 10 metų ne
seka lietuvių spaudos. Kuriems ten
ka dalyvauti ALTo ir VLIKo su
važiavimuose, žino, kad tiek Lietu
vos ministeris arba jo atstovai, da
lyvauja juose, taip pat dalyvauja 
New Yorko ir Chicagos konsulai. 
Kaip pavyzdį, garbės konsulas ir 
šiame LAV nr. žinių skyriuje gali 
pasiskaityti apie min. J. Kajecko ir 
dr. Valiūno žygius JAV Užsienio 
reikalų ministerijoj.

“Mūsų diplomatinė tarnyba”
V. Bakūnas savo kolumnoje “Pa

stabos iš toli” “N.” birželio 2 d. nu
meryje pasikalbėjime su dr. J. J. 
Bielskiu rašo: "... Tuo klausimu to
liau besikalbant, iš dr. Bielskio aiš
kinimų patyriau, kad jau dabar, ir 
tai nelabai no seno, mūsų diploma
tinės ar konsularinės tarnybos per
sonalo kadrų papildymui (ar net 
padidinimui) jau yra leista (supra
tau iš State Departamento pusės) 
pristatyti bet ką - pagal Pasiuntinio 
ar Konsulo pasirinkimą ir reikalą, 
to visai nerišant su tarnyba nepri
klausomos Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministerijoje (Lietuvoje ar 
svetur). Ir net skaičiumi — pasirin
kimas neribotas...” “...Iš tolimesnio 
pokalbio susidariau apytikres išva
das, kad Lietuvos generalinio gar
bės konsulato tarnybai yra pristaty
ta net trys asmenys, trims paski
riems postams: vice-konsulo, atta
che spaudos ir attache kultūros rei
kalams. Asmenys toms pareigoms 
esą parinkti “patys geriausi”.”

Jei tai tiesa, tektų Kalifornijos 
lietuviams tik pasidžiaugti. Jau virš 
10 m. laukiame iš garbės konsulo 
šiuo reikalu bent kokios akcijos. 
Estai tai yra senai sutvarkę.
Šulaitis juokiasi iš apverktinų 
įvykių

Edvardas Šulaitis “Vienybėje” 
juokiasi iš mūsų liūdnųjų birželio

,'.tke< ta iš 5 psl.

1971-72 m. m. rezultatai
rauskienei. Buvo padainuotos kelios 
liaudies dainos. Pabaigai visi pa
giedojo Lietuvos Himną.

Be anksčiau jau minėtų klasių 
auklėtojų ir mokytojų, mokykloje 
dirba dar šie mokytojai: Seselė Bro
nė, S. Abelkienė, R. Baipšienė, Ž. 
Brinkienė, R. Bureikienė, V. Čeka
nauskas, R. Fernandez, L Rauli- 
naitienė, K. Reivydas ir L. Valiu
kas.

Po viso to Tėvų komiteto ener
ginga narė p. E. Dovydaitienė pa
ruošė visiems vaišes.

Ačiū už dėmesį.
Vladas Pažiūra

Mokyklos vedėjas

SELLING CLEM’S POLISH DELI
Established Business

of Home Made Polish Sausage, 
Pastry, imported Grocery, 

Beer and Wine 
also Meat.

Call
759-5058 8 A.M. to 6 P.M

3002 W. Florence Ave., L. A.
California 90043

įvykių minėjimų: “Taip birželis mū
sų tarpe yra virtęs liūdesio simbo
liu, vadinamas baisiuoju, siaubin
guoju ir kitu nelabuoju.”

....Bet yra dar ir liūdnesnių ir 
aktualesnių dalykų, kurie taip pat 
surišti su birželiu, gal tik atsitikti
nai, tačiau prasmingai. Vis tas ne
lemtas ir baisus, siaubingas birže
lis!”

“Vartau 1955 m. birželio mėn. 
“Lietuvių Dienų” žurnalo numerį. 
Taip, birželis! To žurnalo viršelyje 
uoli “Vienybės” rėmėja Pranė La
pienė...”

Toliau sumini Šulaitis Narkeliū- 
naitę, J. Gobį, Šalčių irk., kurie 
buvę izoliuoti iš lietuvių spaudos 
dėl jų pataikavimo Lietuvos oku
pantams. [skaitant ir patį Šulaitį... 
Ir dėl to jam daug liaudniau, negu 
dėl šimtų tūkstančių nekaltų lietu
vių aukų, žuvusių Sibiro tundrose!

Bet čia Šulaitis nenuoseklus: kad 
Lapienė kažkada buvo pagerbta, 
jis turėtų džiaugtis, o ne liūdėti. Ki
ti jo minimi asmenys iš lietuvių 
spaudos nebuvo išmesti, bet patys 
pasišalino, ir nuėjo pas bimbinin- 
kus ir mizarininkus, — dėl to anie 
gali irgi džiaugtis; o mums dėl to 
nėra ko liūdėti, — juo švaresnė mū
sų spauda, tuo geriau.

Šulaičio pasijuokimas iš tragiško
jo birželio yra tikrai apgailėti
nas ir skaudus: nejaugi jis pats to 
nejaučia?

Nauja LB LA apyl. valdyba

Balandžio 9 d. visuot. narių su
sirinkimo išrinkta LB L. A. apyl. 
valdyba pareigomis pasiskirstė taip:

K. Prišmantas — pirm., O. Ra- 
zutienė — vice pirm., A. Gustas — 
ižd., L. Žilevičiūtė — sekr., G. Rad- 
venis — vald. narys švietimo reik., 
J. Venskus — narys jaunimo reik., 
ir VI. Šimoliūnas — informacijis.

Atstovais į Vakarų Apygardą iš
rinkti: V. Vidugiris, A. Mažeika, A. 
Polikaitis, A. Raulinaitis, dr. J. 
Žmuidzinas, V. Pažiūra, Brn. Braz
džionis ir R. Dabšys.

Pirmasis naujosios valdybos dar
bo posėdis įvyko gegužės mėn. 1 d. 
Buvo aptarti artimiausi veikimo 
planai, darbo kriptys ir darbo me
todai. Plačiau ir išsamiau buvo pa
liestos mūsų jaunimo mokymo ir 
auklėjimo problemos, ypač lituanis
tinių klasių reikalai. Švietimui ir 
kultūrinei veiklai sustiprinti ir pa
remti buvo paskirtos iš draugijos 
iždo atitinkamos sumos pinigų. 
Jaunimo kongreso reikalams valdy
ba paskyrė $150 ir palinkėjo jauni
mo atstovui sėkmingai pravesti pi
nigų telkimo vajų ir surinkti mūsų 
kolonijai nustatytą pinigų normą.

Pradėdama savo pareigas, naujoji 
valdyba pakilia nuotaika ryžosi tęsti 
pradėtą lietuvybės ugdymo ir palai
kymo darbą mūsų kolonijoje ir eiti 
našaus vieningo darbo keliu (V. S.)

SVARBUS PRANEŠIMAS
Rugsėjo mėn. 16 d. 9 vai. ryto 

Šv. Kazimiero Šeštadieninė Mokyk
la pradeda naujus mokslo metus. 
Kviečiame visus tėvus atvežti savo 
vaikus. Tenelieka nei vieno moki
nio, kurs augtų be lietuviškos mo
kyklos. Veiks 9 skyriai ir vaikų dar

želis.

ROQUE and MARK CO.. INC. 
REALTORS * INSURANCE * INCOME TAX ★ NOTARY PUBL)r 

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

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS 

ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS 
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

'JGClWOaiOCGCJOGOCGOOCCOeG.C.CtCCaCXXOCCiSiCCOOCOOQOocoGoQQi 

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 
3004 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, .1. Karveli';

Vaikučiams, silpnai kalbantiems 
lietuviškai, planuojame turėti atski
rą klasę, jei susidarys pakankamas 
skaičius mokinių ir pasižadės regu
liariai kiekvieną šeštadienį atlykti į 
pamokas. Todėl prašau iki rugsėjo 
mėn. 2 d. man raštu pranešti, kad 
laiku galėtume parūpinti patalpas ir 
mokytojus. Priešingu atveju, tos 
specialios klasės nebus.

Jau buvo skelbta, kad yra orga
nizuojami Aukštesnieji Lituanisti
kos Mokytojų Kursai. Keli moki
niai jau užsiregistravo. Kviečiame 
visus jaunuolius, norinčius ateityje 
dirbti lituanistinėse mokyklose, 
šiuos kursus lankyti ir šiam gražiam 
darbui pasiruošti. Prašau kreiptis į 
mane asmeniškai arba pranešti raš
tu.

Linkiu visiems dar smagių atosto
gų ir iki pasimatymo rugsėjo 16 d. 
mokykloje.

Vladas Pažiūra,
Mokyklos vedėjas

Pranešimas namų savininkams

Santa Monikos miesto taryba nori 
uždėti $200 mokestį ant kiekvieno 
naujai įstatomo buto (ajpar.tm.ento) 
ir priversti sklypų savininkus pa
likti pusę sklypo žolei ir medžiams.

Tarybos posėdis bus rugp. 8 d.
7 vai. vak. miesto valdybos (City 
Hali) patalpose, S. M.

Jeigu toks įstatymas būtų pri
imtas, tai nukentėtų sklypų savinin
kai, nes sklypų vertė sumažėtų (ma
žiau būtų galima apartmentų sta
tyti) ir statybos kaina pakiltų dėl 
uždedami} mokesčių.

Visi Santa Monikos nuosavybių 
savininkai būtinai dalyvaukite tame 
posėdyje ir protestuokite prieš nau
jus parėdymus.

A. Markevičius,
Roqpe & Mark Inc. Realtors
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Dokumentų tvirtinimaiAdvokatai |

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS ANTHONY SKIRIUS
Teisininkas ir Advokatas i Notary Public

8500 Wilshire Boulevard 4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
Bevery Hill, Calif. 90212 

Telefonas 659-5757
NO 4-2919 Iles, prone TH 2-5344

Baldai
Apdrauda MAYTAG WASHERS

ALBINAS MARKEVIČIUS
Authorized Reprezentative

Aleksas Dieninis
Insurance Agent 1915 Lincoln Ave.,

3002 Santa Monica Blvl. Venice, Calif. HU2»|
Santa Monica, Calif. 90404

phone: 828-7525 Res.: 828-0460

iTione EX 6-4246

Fotografai
A. F. SKIRIUS LEONO KANTO FOTO STUDIJA

Insurance Agent “Flatte of Hollywood”
4364 Sunset Boulevaro 6671 Hollywood Blvd.,

Los /-.ngeles, Calif. 90029 Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-809/ Res. HO. 6-6084

Tel.: NO 4-2919

Dantistai
ANTANAS KAŠELIONIS

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.Life & Sickness Insurance
3506 Garden Av., L. A. Calif. 90039 .Member L. A. County Denial rf'ty

5410 Wilshire Blvd.,
Telef. 660-4086 Los Angeles, Calif. 90036

Tel. WE 9-1448

Automobilių taisymas
A. BLAKIS, D.D.S.

GARAGE BON VOYAGE Dantistas (latvių kilmes)
1815 Wilshire Blvd., 2901 Wilshire Blvd.Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772 Santa Monica , Calif. 90403 
Phone 828-4613 by e poi’ .merit> lėtinių ir importuotų automobilių

taisymas ir dažymas.
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.

Alinės-užeigos
ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

JIMS PLAY PEN 2650 Griffith Park Blvd.,
lenonas ir Ona Tamošauskai, sav. Los Angeles, Ca. 90027

3154 W. Imperial Hwy. 
Inglewood, Calif. 90303 

Tel. OR 3-9396

Telef. 660-1205

Gydytojai
LEE’S BAR GEORGE Z. BR1NKIS

Pete & Zelma Stan.skis, sav. General Surgery
4157 Redondo Beach Blvd. 10738 Riverside Drive

Lawndale , Calif. 90260 North Hollywood, CA .
Phone: 371-9132

Įstaigos telef. 763-1414 arba 984-2570
Namų telef. 877-3633

LITTLE JOY “Jr.”

Cocktails — Pools — Piano
Antr. ir ketv. nuo 2 v. p.p iki 6 v.v.

Liudas Reivydas, sav.
Arba: 118 E. Glenoaks Blvd.

Glendale, CA 91202
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif. Telef. 246-2456

Telef.: MA 5-8373

THE ROUND ROBIN JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

Cocktails and Dancing Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090Juozas ir Aldona Spreinaitls, sav. Namų telefonas 820-2867

615 South Brand Blvd. 3231 Pico BoulevardGlendale, Ca. 91204 Santa Monica, Calif. 90405
Telef. 246-1717 Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM

Treč. ir šešt. 10 —- 12.

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches JONAS JURGILAS, M. D.

M. C. Brown, Ruby & Bill 17427 Chatsworth St.
2407 Pacific Coast Hwy, East 

Signal Hill, Ca. 90806 Granada Hills, Calif. 91344
Phone 433-9060 Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—1

Lithuanians are welcome. Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

c/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925

San Francisco, CA 94108 
Telef. (415) 668-6227

James A. RUDIS, M. D.
General Practice 

Carlmoat Dr., Belmont, Calif. 
091-0661 — 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

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL 

A. Lukšiene, sav.
3020 Wilshire Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90403
Bus. 828-9914

MOTEL I1UTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-0ė3 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės 

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

Telef. 826-1570

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker 

ROQUE & MARK CO. 
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS

3002 Santa Monica Boulevard 
Santa Monlhca, Calif. 90404 

Office Residence
828-7525 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029^

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.

Tel. (213) 399-4766 (Santa Monica) 

Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

STANLEY J. PALTUS
Registruotas atstovas “Charter In

vestments, Inc.”
3960 Wilshire Blvd., Suite 410

Los Angeles, Calif. 90010
Telef. (213) 381-3801

TV taisymo*
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. 90250 

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

Valgyklos

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Adelė šatnerleni

4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Telefonas 664-9712

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

Galima užsakyti grupėms iš anksto

THE ROUND ROBIN
Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitls, sav.

615 South Brand Blvd. 
Glendale, Ca. 91204 

Telef. 246-1717

BRONĖ SKIRIENĖ
Accused Real Estate Broker) 

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

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

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY

Onik Abrahamian

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

Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mas parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuvą ir kitus 
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
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dėtuvių parengimų *A - 
KALENDORIUS

RUGSĖJO MĖN.
17 d. — “Lietuvių Dienų” žurnalo 

metinis piknikas McCambridge 
Park, Burbanke.

SPALIO MĖN. —
1 d. — Bendruomenės Kalifornijos 

Lietuvių Diena, Marshall Aukšt. 
Mokyklos auditorijoj.

7 d. — Santa Monikos Liet Klubo 
.10 metų sulkalktuviniis balius Mir- 
raimar viešbutyje.

TRUMPAI
Australijos lietuvių jaunimo 

sutikimas
— Birželio 27 d. į Los Angeles 

aerodromą atvykusius Australijos 
lietuvius pasitiko JAV LB Vakarų 
apygardos pirm. J. Činga ir jauni
mo atstovai. Svečiai buvo nuvežti 
į dr. Juozo ir Giedros Gudauskų 
rezidenciją, Santa Monikoje, kur 
turėjo progos pasivaišinti ir susipa
žinti.

Vykstančių į jaunimo kongresą 
ekskursiją sudarė 72 lietuviai, iš 
kurių buvo 11 Jaun. kongreso at
stovų ir 11 krepšinio žaidikų. Jiems 
vadovavo H. Antanaitis.

Jaunimo Metų komiteto balius
įvyko birželio 24 d. Sv. Kazimie

ro parapijos salėj.
Meninėje programos dalyje daly

vavo K. Bichnevičienė, Rasa Drau- 
gelytė, Dana Barauskaitė ir Algis 
Draugelis. Buvo suvaidinta jų pa
čių parašytas vaizdelis “Pavasario 
sapnas”.

Pasadenos meras — lietuvis
— Donai F. Yokaitis, 40 metų 

amžiaus lietuvis advokatas išrinktas 
Pasadenos miesto burmistru. Jis 
jau nuo 1969 m. buvo Pasadenos 
Miesto Tarybos nariu. D. F. Yo
kaitis advokato įstaiga yra 880 E. 
Colorado Blvd., Pasadena.
Yokaitis yra gimęs Los Angeles 
mieste; mokslus baigė irgi vietoje 
— Occidental kolegiją ir Pietų Ka
lifornijos un-tą.

— Tomas V. Mažeika, sūnus LA 
veikėjų Vandos ir Antano Mažeikų, 
baigęs kolegiją žurnalistikos srityje, 
išlaikė egzaminus į Loyolos univer
siteto teisių fakultetą L. A.

Jonas Uždavinys pensijoje
Jonas Uždavinys, išdirbęs 25 me

tus Huntington Park miesto parkų 
prižiūrėtoju-sodininku, nuo šios va
saros išėjo į pensiją

ADV. GINTAUTAS CHARLES 
KAIRYS

nuo birželio 1 d. perkėlė savo 
įstaigą į naują vietą šiuo adresu:

8500 Wilshire Blvd., 
Beverly Hills, C A 90212 

Telefonas 659-5757

J. Uždavinys yra vienas iš pirmų
jų lietuvių organizatorių Los Ange
lėse. Jis yra dirbęs Alto, Balfo, Tau
tinės Sąjungos, Liet. Bendruomenės 
Centro Namų ir kt. valdybose.

Vasaros atostogas Jonas su žmo
na Ona ir sūnum praleido, lankyda
mi JAV ir Kanadą ir vedusias dvi 
dukteris. Laukiame Jono grįžtant 
į lietuvių organizacijų veiklą.

Nauja Liet Karių Veteranų S-gos 
Ramvovės valdyba

Gegužės mėn. 8 d. įvyko ramovė- 
nų visuotinas narių susirinkimas 
naujai valdybai išrinkti, nes jos pir
mininkas K. Liaudanskas dėl ne
sveikatos iš eitų pareigų pasitraukė; 
taip pat pasitraukė ir sekretorius K. 
Pažemėnas, kuris išvyko gyventi į 
San Francisco. Susirinkimas su ap
gailestavimu priėmė jų atsistatydini
mą ir balsavimo keliu išsirinko 
naują valdybą, kuri pasiskirstė pa
reigomis taip:

Andrius Mironas — pirm., Balys 
Narbutas — ižd., Vladas Šimoliū- 
nas — sekr., Pranas X. Skirmantas 
— valdybos narys.

Revizijos komisiją sudaro: Vy
tautas Apeikis, Kazys Venskevičius 
ir Petras Starevičius.

Lisecko gimtadienis
Birželio 10 d. Stasys Liseckas 

atšventė 60 metų amžiaus sukaktį. 
Žmona Eleonora, dukra Albina ir 
sūnus Algimantas tėvo gimtadienį 
atžymėjo šaunia puota jų gražioje 
rezidencijoje Glendale mieste.

Buvo sukviesti artimieji šeimos 
draugai, dalyvavo net viešnia iš Lie
tuvos. Ta proga Stasiui linkime 
sveikatos ir dar daug gimtadienių!

Jurgis ir Albina Schukštai 
nuo šių metų vasaros persikėlė gy
venti į savo naują prabangią rezi
denciją Glendale, Calif. Liepos 8 
d. surengė “namo šildymo” baliuką, 
į kurį sukvietė pasivaišinti visus sa
vo draugus, daugiausia jaunesniąją 
kartą (maždaug savo metų).

Vyt. Beliajų ištiko širdies smūgis
Lietuvių tautinių šokių pirmtakū- 

nas JAV-se, dabar gyveną Denver, 
Colo., V. F. Beliajus rašo, kad bu
vo pasiruošęs vykti į IV Laisvojo 
Pasaulio Tautinių šokių šventę Chi
cago je, bet jį ištiko širdies smūgis, 
ir dėl to buvo paguldytas ligoninėn. 
Linkime greitai pasveikti!

V. F. Beliajus leidžia anglų kal
ba etninio turinio žurnalą, vardu 
VILTIS. (Adresas: P. O. Box 1226, 
Denver, Colo). Beliajus pirmasis 
Chicagoj suorganizavo (1932 m.) 
šokių ir sporto grupę, kuri vadinosi 
LYS (Lithuanian Youth Society). 
Klaidingai Liet. Enciklopedijoje ra
šoma, kad Beliajus įsteigė 1945 m. 
Ateities šokių grupę. Ateities grupę 
įsteigė 1941 m. ir pirmąja mokytoja 
buvo L. Zaikienė; toliau mokytojais 
buvo B. Skirienė, G. Samaitė, V. 
Beliajus, Bruno Shotas ir kt.

Mirtys
— Sofija Avižienienė, Juliaus 

Avižienio žmona, mirė š. m. birže
lio 12 d. Palaidota birželio 15 d. 
Šv. Kryžiaus kapinėse.

Reiškiame užuojautą vyrui Juliui 
ir dukroms Julijai, Ilonai ir Nijolei.

— Vytautas Cinikas birželio 18 
d. Šv. Kazimiero par. kieme ištik
tas širdies smūgio, tą pačią dieną 
mirė nuvežtas į ligoninę. V. Cinikas 
į Los Angeles prieš keliolika metų 
atvyko iš Australijos.

Laidojimo pamaldas atliko ir 
jautrų pamokslą pasakė kun. Fe
liksas Gureckas, atvykęs iš Chica- 
gos.

Vytautas palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse, dalyvaujant gausiam pa
rapijiečių būriui.

Reiškiame užuojautą žmonai Al
donai ir jos šeimos artimiesiems.

— Anna Matūras, gyvenusi San
ta Maria, Calif., mirė liepos 8 d. 
Buvo gimusi Lietuvoje 1893 m. va
sario 16. Gyveno Philadelphijoj ir 
dirbo siuvykloje. Prieš 10 metų per
sikėlė į Santa Maria, kur paskuti
nes dienas leido convalescant na
muose. Vyras ir duktė yra anksčiau 
mirę. Paliko 3 anūkės, jau ištekėju
sios ir gyvenančios Santa Maria 
mieste. Apie mirtį pranešė vietos 
laikraštis S. M. Times.

Svečiai
— Liepos pradžioje lankėsi re

dakcijoje Illinois prokuroras ir Vil
ko narys dr. K. Šidlauskas iš Chi- 
cagos, ir Elena Dambriūnienė iš 
Washington, D. C. Jie buvo atvykę 
į Dianos Jakubėnaitės ir Viktoro 
Šurkaus vestuves.

—Aviacijos majoras Darius V. 
Bakūnas, grįždamas iš tarnybos 
Vietname, aplankė savo tėvus Vladą 
ir Oną Bakūnus Los Angelėse.

D. V. Bakūnas dabar yra paskir
tas į Aukštuosius Aviacijos karinin
kų kursus (Air Command and Staff 
College).

KRIKŠTAI
— Birželio 11d. Irenos (Makū

naitės) ir Antano Morales dukra 
pakrikštyta Iros Nijolės vardais. 
Krikšto tėvais buvo Birutė ir Vytas 
Safrončikai.

A. Morales su šeima birželio 17 
d. išvyko į Kolumbiją, kur gavo 
darbą kaip geologijos specialistas.

Mielieji mūsų skaitytojai, rėmėjai ir bičiuliai, 
primename, kad šiais metais

"Lietuvių Dienų" žurnalo
METINIS PIKNIKAS

įvyksta rugsėjo 17 d., sekm., nuo 12 vai. 30 m. p. p
puikiame McCambridge Parke, 1515 N. Glenoaks Blvd..
Burbank, Calif., kur yra daug pievos, medžių ir pavėsio, 
o taip pat stalų ir suolų piknikaujančių patogumui.

Geras maistas ir gaivinantys gėrimai.
Dovanų traukimas LD žurnalo rėmėjams.

Jaunavedžiai Viktoras ir Diana 
šurkai.

Vestuvės
— Birželio mėn. 24 d. Los An

geles Šv. Kazimiero bažnyčioje su
situokė Viktoras Šurkus su Diana 
Jakubėnaite. Abudu šiemet baigė 
U.S.C. universitetą: Viktoras BA 
Cum Įaudė matematikos fakultetą, 
Diana — BA pedagogiką.

Viktorui Šurkui McGill univer- 
sitets Montrealy, Kanadoje, pasky
rė stipendiją gilinti studijas siekiant 
magistro laipsnio.

Abu jaunavedžiai jau išvyko į 
Montrealį.

Lietuviškos vestuvės Chicagoj
Liepos 1 d. įvyko vestuvės Pra

no P. Ąžuolo iš New Yorko su 
Elena D. Ringute iš Chicagos. Su
tuoktuvės vyko Šv. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 
69th, Chicago, Ill. Jaunosios tėvai 
dr. Edmundas ir Marija Ringai iš
kėlė šaunias vaišes naujoje St. Ni
cholas graikų salėje.

Jaunojo tėvas Pranas P. Ąžuolas 
yra lietuvių spaudos foto bendra
darbis.

Iš Los Angeles vestuvėse dalyva
vo Bronė, Antanas, Jonas ir Vin
cas Skiriai.
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