
■. 't '■ ;fe. \

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

J ' ■ ■ < . -C .'.'"V'; -

1974 metai Birželio mėn. Nr. 6

L. B. LOS ANGELES JAUNIMO ANSAMBLIO 
25 METŲ SUKAKTIES JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ

Jaunimo ansamblio Tautinių šo
kių ir dainų šventė prasidėjo jau 
penktadieno vakare, kada jaunimas 
— Čikagos Grandis, Detroito 
Šilainė, San Francisko Vakarų vai
kai ir Los Angeles jaunimas oradė- 
jo rinktis dr. J. ir G. Gudauskų re- 
zidencijon pirmajam susitikimui. 
Buvo ten nakvesti ir visi vadovai 
bei svečių. P. p. Gudauskai jiems iš
kėlė didelę puotą. L. B-nės Santa 
Monikos apylinkės valdyba jiems 
talkino. Pirm. A. Gricius pasveiki
no visus, o p. Gudauskienė vado
vams įteikė po dovanėlę. Nuotaika 
visų buvo labai gera. Jaunimas šoko 
ir linksminosi iki vidurnakčio.

Antras susipažinimo vakaras įvy
ko šeštadienio vakarą Šv. Kazimie
ro parap, salėj. Ten vėl jaunimas 
rinkosi pašokti ir padraugauti. Tą 
vakarą parėmė L. B-nės Los Ange
les apylinkė. O. Kantienė ir E. Priš- 
mantienė parūpino užkandžių ir gė
rimų. Prieš tai salė jau buvo iš
puošta dail. R. Arbaitės kūriniais, 
nes ten vyko jos meno darbų prie
dą, kuri tęsėsi ir sekmadienį iki 2 
vai. popiet.

Jaunimas apži;rėjo jos meno 
paveikslus, kurių buvo gana daug 
ir gražių. Vakaras neužsitęsė ilga', 
nes jaunimas buvo gerokai pavargęs 
po ilgos generalinės repeticijos. O 
prieš akis jau stovėjo didžioji šven
tė. ,

Birželio 30 dieną arčiau parapi
jos apsigyvenusieji susirinko i Šv. 
Kazimiero bažnyčią šv. Misi; ims. 
kurios buvo laikomos už gyvus ir 
mirusius ansamblio narius. Jas at
laikė ir pamokslą pasakė parap'jos 
klebonas prel. J. Kučingis.

Daug jaunimo buvo apsistoja 
Santa Monikoj ar kitose tolimesnėse 
vietose pas lietuvius. Gi Grandis 
buvo apsistojusi motely, netoli pa
rapijos. Mūsų jaunimas ir jų tėvai 
parodė atvykusioms iš kitur daug 
nuoširdumo: apnakvydino savo na
muose, pavežiojo po miestą ir apy
linkes ir t, t.

2-trą valandą p. p. visi šokėjai 
pradėjo rinktis į didžiulę ir gražią 
Hollywoodo Palladium salę. Netru
kus pradėjo rinktis ir publika, ku
rios prisirinko tiek daug, kad net 
pritrūko gerų vietų.

Programa prasidėjo 3 vai. 30 m. 
Ją pradėjo šventės organizatorė, 
Jaunimo ansamblio vadovė Ona Ra- 
zutienė, pristatydama ir pakviesd.n- 
ma salėn įžygiuoti grupes. Pirma 
atžygiavo Jaunimo ansamblis, veda
mas Danguolės Razutytės, L. Zai- 
kienės ir K. Reivydo (vaikų grupė), 
kurie, apsukę ratą, sulipo į sceną, 
sudarydami didžiulį chorą. Paskui 
juos traukė “Veteranai”, vedami 
Rūtos Skiriutės ir San Francisco 
Vakarų vaikai, vedami D. Janutie
nės.

Galop įžygiuoja dvi tolimiausios 
taut, šokių grupės — Čikagos Gran
dis, vedami Irenos Smieliauskienės, 
ir Detroito Šilainė, vedama Gali
nos Gobienės. Visus juos, publikai 
plojant, pasitiko O. Razutienė, ir vi
si, draugiškai sunėrę rankas, žygia
vo per salę į savo vietas.

Orkestras Latvala ir pianistė O. 
Barauskienė grojo komp. B. Budriū- 
no maršą “Ei, jaunyste”, pačiam 
kompozitoriui diriguojant.
Apie 130 dalyvių, choras baigė tą 
maršą dainuodami.

Jubiliejines Jaunimo ansamblio šventės šokėjai ir choristai. Foto L. Kanto

Lenciūgėlio šokėjų dalis — Ieva Kadis, Rūta Skiriūtė. Foto L. Kanto

Po to įvyko oficialioji šventės da
lis: vėliavų įnešimas, JAV ir Lietu
vos himnai, kalbos-sveikinimai.

Šventę atidarė R. Česonis, JAV 
LB krašto c. v. vicepirm.; žodį tarė 
gener. kons. dr. J. J. Bielskis; juos 
pristatė J. Činga, Vakarų apygardos 
pirmininkas.

Pranešėja Violeta Gedgaudienė 
pristatatinėja svečius, grupes ir jų 
vadoves ir praveda visą programą.

Choras. Sudarytas iš jaunųjų ir 
pačių jauniausių. Jo programoje 7 
dainos: Budriūno, Gudauskienės, 
Jonušo, Bcndoriaus, Pociaus, Zda-

Nukeita į 3 psl.
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“TĖVŲ NAMELIAI BRANGŪS”

JAV Liet. Bend. Švietimo taryba, finansuojama Lietuvių Fondo, 
išleido lietuvių mokyklos vadovėlį “Tėvų nameliai brangūs”. Knygą 
gražiai parašė S. Jonynienė, ją aprobavo Švietimo tarybos pirm. S. 
Rudys. Tačiau knygos iliustracijoms buvo pavartotos komunistų 
propagandinės nuotraukos, pvz., kaip artojas arė seniau ir kaip da
bar aria su traktoriais; kaip laidojo seniau ir kaip dabar su kolchozų 
sunkvežimiais ir t.t. Patriotinių organizacijų nariai dėl to įsižeidė ir 
pradėjo didelę kritiką.

Iš tikrųjų, kodėl mūsų sudėtomis aukomis turi būti skleidžiama 
tokia propaganda. Kodėl jau dabar Lietuvoje sovietų Įvesti kolcho
zai pasidarė “tėvų nameliams brangiais”. Kodėl niekinti Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą, kodėl propaguoti raudonarmiečius oku
pantus ? Mano nuomone, knyga turėtų būti perspausdinta be propa
gandinių nuotraukų arba ji turi būti išimta iš lietuviškų mokyklų. 
Nėra ko nuodyti mūsų jaunimą sovietine propaganda.

VIENYBĖS ARDYTOJAI

Pasaulio Liet. Bendruomenės ir JAV krašto vadovybėms patekus 
į frontininkų rankas, pasireiškė ne vien kova prieš ALT-ą bei se
nąsias lietuvių organizacijas, bet taip pat kova prieš tas apylinkes, 
kurios nebuvo frontininkų globoje. Šiais metais buvo įsteigtos naujos 
frontininkiškos apylinkės šalia jau veikiančių apylinkių. Cicero, III. 
E. Chicago ir Marquette parke Chicagoje. Taigi prasidėjo ardymas 
vieningo darbo ir pačioje bendruomenėje. Kodėl taip padaryta su 
J. Gailos, krašto pirmininko talka?

Mat, Chicagoj prireikė daugiau frontininkiškų balsų, kad būtų 
galima Vidurio Vakarų apygardą perimti į savo rankas.

Bendruomenės Teismas tokį ardymo darbą pasmerkė ir parei
kalavo, kad būtų atstatyta sena tvarka.

MAN GAILA GAILOS

1973 m. gruodžio mėn. pradžioje pirmą kartą teko kalbėti su 
naujuoju JAV Liet. Bendruomenės centro valdybos pirm. J. Gaila. 
Jis buvo atvykęs į Torontą (Kanadoje) pasveikinti VLIKo suvažia
vimo. Čia su juo susipažinęs, paklausiau, kokie naujosios valdybos 
santykiai su ALT-u. Jis atsakė, kad ALT-as Amerikoje visai nerei
kalingas, jo darbą galinti atlikti Bendruomenė. Toliau paklausiau, 
jei ALTas nereikalingas, tai, tur būt, jums atrodo, kad nė jį suda
rančios organizacijos (Kat. Federacija, Soc.-demokratai, SLA, Liet. 
Kat. Susiv-mas, Liet. Vyčiai ir kt.)nėra reikalingos. Taip, buvo at
sakymas — jų visų nariai gali įstoti į Bendruomenę.

Tokiu atsakymu labai nustebau ir pasakiau, kad “politiniai esate 
dar nesubrendę” ir tuo baigiau pasikalbėjimą.

Man tikrai gaila pasidarė Gailos, kad jis sugalvojo tokį sunkų pla
ną — sugriauti visas esamas organizacijas. Kas gi vyks į Dainų, 
Šokių šventes, jei ne parapijų, organizacijų chorai, šokių grupės?
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Iš kur gaus pinigų švietimui bei kultūriniams reikalams, jei ne iš 
tų veikliųjų organizacijų narių?

Bendruomenė turėtų rimtai pagalvoti, ar nebūtų geriau bendra
darbiauti su esamomis organizacijomis, vietoje rūpinimosi jų su
griovimu.

KIEK LIETUVIŲ KALIFORNIJOJE?4
Kas dešimt metų JAV valdžia daro oficialų žmonių surašymą. 

Pagal 1970 metų surašymą lietuviais pasisakiusių Kalifornijoje yra 
22,063; Illinois (su Chicaga) 58,285; Pennsylvanijoje 43,183; New 
Yorko valst. 42,863; Mass. 32,617; New Jersey 22,658; Connecticut 
20,469; Michigan 16,908; Ohio 13,970; Maryland 9,090, Floridos 
valst. 8,938; Wiscousin 5,796. Kitose valstybėse mažiau 5000.

Tik trijose valstybėse lietuvių skaičius didėja, tai Kalifornijoje, Flo
ridoje ir Arkansas. Kitose valst. lietuvių skaičius mažėja.

Mums įdomu, kur yra tie 22,000 lietuviai Kalifornijoje ?Mes ma
tome jų tik apie 3.000. Gal galėtumėte kas iš skaitytojų pareikšti 
savo nuomonę šiuo klausimu.

Mes žinome veiklą Ohio lietuvių, kur tėra tik apie 14,000, Michi- 
gano lietuvių veiklą, kur tėra tik 17,000 lietuvių, o kągi veikia tie 
Kalifornijos 22 tūkstančiai? Pasakykite.

ŽODIS DR. Z. BRINKIUI
“Draugo” birželio 3 d. Kalifor

nijos Lietuviai skyriuje dr. Z. Brin- 
kis, LFB Los Angeles sambūrio 
pirm., pataiso LAV vedamas mintis.

Gaila, kad LFB pavėlavo pa
skelbti LAV, kas ir kiek aukojo Va
sario 16-tos proga ir kaip tos aukos 
pasiskirstė. Per virš 10 metų šiemet 
pirmą kartą buvo paskelbta fronti
ninkų aukotojai, ei taip būtų anks
čiau daroma, jokių įtarimų nebūtų 
buvę.

Tik vienas klausimas kyla, kodėl 
tuo pačiu laiku su ALT-u renkamos 
aukos ir tam pačiam tikslui. Juk 
darbas būtų buvęs lengvesnis, jei 
kartu su ALT-u per Vasario 16 mi
nėjimą būtų aukota, juk būtų ir 
“persiuntimo išlaidos” sumažėju- 
sios.

LFB Los Angeles sambūris yra 
ALT-o Los Angeles skyriaus narys. 
Tai kodėlgi duplikuoti aukų rinki
mą.

Dėl politinių studijų savaitgalio, 
juk Jūs patys sumaišėte su Rez. 
Remti komitetu — simpoziumo už
baigimo banketas ar ne Rez. Remti 
komiteto vardu buvo rengiamas?

Kasgi dabar valdo R. R. k-tą, ar 
ne vien frontininkai. Rez. Remti 
kom. tapo privačiu L. Valiuko klu
bu, į valdybą pasikviečiant kas jam 
patinka. Kitokių pažiūrų žmonės, 
kaip J. Andrius, A. Dabšys, A. Ma
žeika, G. A. Petrauskas, A. Skirius, 
A. Markevičius ir kiti buvo palaips
niui išjungti iš R. R. k-to. Dabar 
R. R. k-to ir pirm, ir ižd. ir sekr. 
yra frontininkai. Gal, daktare, atsi
menate prieš, rodos, trejetą metų 
Jūsų namuose Įvykusį R. R. k-to su
sirinkimą, į kurį atvykau atstovau
damas estų vicepirm. B. Nurmsen, 
nes į lietuvių vicepirm. jau buvo 
pakviestas kitas asmuo, o vietoj ižd. 
G. Petrausko buvo paskirta Nida 
Brinkienė. Į mano paklausimą, iš 
ko susidėjo pirmininko Valiuko iš
laidos virš $800, neleido ižd. G. 
Petrauskui to klausimo atsakyti ir 
pats mėgino paaiškinti. Tačiau ne
pasakė tiesos, kam ir į kokį suvažia
vimą ir kiek užmokėjo kelionpini
gių-

Man teko dirbti R. R. k-te nuo 
pat įsisteigimo iki tol, kol komiteto 
iždo nepradėjo eikvoti partiniams 
reikaliukams, o ne tam, kam tos 
aukos buvo skiriamos.

c r-

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi.inkimą, ir 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.

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, A. šėkas
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L. A. JAUNIMO ANSAMBLIO 
JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ

Atkelta iš 1 ps'.

niaus kompozicijos. Mūsų žemė — 
Lietuva ir Šiandien mūsų šventė, dvi 
Budriūno kompozicijos, kurias diri
gavo pats kompozitorius Budriūnas. 
Ypatingas dėmesys specialiai šventei 
parašytai dainai “Šiandien mūsų 
šventė”, kuriai žodžius parašė Vytė 
Nemunėlis. Daina graži, skambi, 
jaunimo tuojau pamėgta, skambėjo 
smagiai ir nuotaikingai. Kitas dai
nas dirigavo O. Razutenė. Ypač 
puikiai sudainuota Zdaniaus Siūbau 
lingau paukštelis.

Tautiniai šokiai. Visos šventės dė
mesio centras. Šokiams grojo labai 
geras akordeonistas Rimas Kasputis 
iš Detroito ir orkestras Latvala.

Pradėta su Blezdingėle, lyg pa
sveikinant susirinkusius. Vaizdas 
gražus. Dauguma šokių buvo šoka
mi visų grupių kartu. Kai jaunimas 
pailsdavo, juos pakeitė vaikų gru
pės. Taip pro visų akis pramirgėjo 
Gyvataras, Noriu miego, Jaunystės 
šokis, Sukčius, Kubilas, Kalvelis, 
Subatėlė, Vėdaras, Rugučiai ir baig
ta I-moji dalis didingu Malūnu, ku
rį šoko dvi Jaunimo ansamblio gru
pės, ‘Veteranai” ir Grandis.

Pertrauka. Ji užtruko ilgiau, nes 
po didžiulę erdvę išsiskirsčiusius 
ir įspūdžiais besidalinančius sunku 
buvo vėl susodinti. Nors, reikia pa
sakyti, žiūrėti programos nebuvo 
sunku, nes salė gerai vėdinama, nie
kas neprakaitavo, buvo dargi vėso
ka. Tai didelis pliusas programa pa
sigrožėti. O šokėjams — lengva 
šokti.

Antrojoj dalyj buvo daugiau gru
pių pasirodymai. Pirmiausia pasiro
dė ansamblio jaunutės mergaitės su 
stilizuotu plastiniu šokiu Gegutė,— 
muzika Gudauskienės, choreografi
ja D. Razutytės. Įsiterpė bendras 
šokis Ketvirtainis; tada vyresniųjų 
grupė pašoko “Ar aš tau, sese, ne
sakiau”; ’’Veteranai” Lenciūgėlį, 
kurį vedė Ncrman Kadės. Tada ly
riška Sadutė, ir po jos vyrų Oželis. 
Iš atskirų pasirodymų ilgiausias 
buvo Šilainės — net 5 šokiai. Gran
dis pasirodė su 4 šokiais. Ir vieni ir 
kiti publikos buvo šiltai priimti — 
parinkti šokėjai pasirodė tikrai pui
kai, negaila nė tolimos kelionės.

Programa šiek tiek užsitęsė Kal
bos, pranešėjų intarpai, pertrauka 
— visa tai nuneša laiką. Bet viskas 
vyko sklandžiai. Kiekvienas žinojo 
savo darbą ir vietą.
Salė visiems patiko: patogus vietų 
išdėstymas žiūrovams, erdvus fojė, 
žirondeliai... šokiai tęsėsi iki vidur
nakčio.

Tik pasigesta geresnių mikforonų 
ir šviesų žaidimo. Dėl mikrofonų 
nebuvimo nukentėjo choras, O buvo 
ko pasiklausyti!

Sunku buvo numatyti, kaip iš
eis finansiniu atžvilgiu — vis bijo
ta nuostolių. Na, bet padėtis, atro

do, nebus bloga, nes atėjo daug ge
rų žmonių. Buvo nemažai svetim
taučių. Tai rezultatas garsinimo per 
radiją ir amerikiečių spaudą. Tam 
patarnavo Danutė Barauskaitė, Al
girdas Gustaitis ir salės vadovybė, 
kuri salės fronte iškėlė didžiulį už
rašą.

Ansamblio jubiliejui išleistas gra
žus, gausiai iliustruotas leidinys; jį 
suredagavo Alė Rūta, J. Kojelis ir 
B. Brazdžionis. A. Adomėnas su
rinko apie 1000 dol skelbimais lei
diniui, o ir pats porą šimtų paau
kojo, už ką ansamblis jam yra labai 
dėkingas. Buvo ir daugiau rėmėjų 
bei geradarių: Lietuvių Bendruome
nė, Šv. Kazimiero parapija, organi
zacijos ir pavieniai asmenys — jie 
išvardinti sukaktuviniam leidinyje 
(prašom įsigyti — tik du doleiriai).

Kada žmogus, ateidamas į šven
tę, vietoj kelių dolerių, aukoja ke- 
las dešimtis, tai jau ne tik rėmėjas, 
bet ir geradaris. O tokių buvo ne 
vienas. Ačiū jiems, ir ačiū visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo.

Tėvų komiteto ir L. Bendruome
nės žmonės sukosi prie durų, nu
rodinėdami vietas, dalindami pro
gramas ir pardavinėdami leidinį.

Į šventę atsilankė net tolimų sve- 
č:u: tautinių šokių pradininkas A- 
merikoje V. F. Beliajus iš Denve
rio, I. Serapinas, Lituan. mokyklos 
direktorius, Valentinas, aktorius — 
iš Chicagos, Smalinskas, Gobis — 
iš Detroito...

Tiesa, dar galima pažymėti, kad 
sale puošė gražus 25 metų ženklas, 
padarytas Lino Kojelio; o šokėjų 
krūtines puošė šventės ženklelis, pa
ruoštas D. Barauskaitės ir D. Ra
zutytės.

Gauta sveikinimų laiškais ir tele
gramomis: sveikino Taut, šokių In
stituto pirm, iš New Yorko J. Ma
tulaitienė, Gyvataras iš Hamiltono 
(grupės vad. G. Breicmanienė), Le
ono ir Irenos Kriaučeliūnų iš Chi- 
caeos, solistės Vincės Jontiškaitės 
iš Santa Barbaros. Daug gėlių ir do- z 
vanų. J. A. seniūnai V. Bandziulis, 
V. Butkytė ir I. Bužėnaitė, pasikeis
dami, padėkojo visiems, kurie 25 
metų laikotarpį kuo nors prisidėjo 
prie ansamblio veiklos. Ansamblį 
sveikino ir atvykusieji Grandis su 
Šilaine. Bendruomenė sveikino ir 
dovaną įteikė vadovei O. Razutie- 
nei. O publika prie sveikinimų pri
sidėjo karštais ir ilgais plojimais.

Tokių švenčių retai būna. Kaip 
retai? Rodo skaičius: 25, tai yra 
kartą per ketvirtį šimtmečio. Mūsų 
kolonija yra to viso liudininkai.

Jei dar nesate atsilyginę 
nž “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 

padarykite tai tuojau:
siųskite $3 prenumeratos mokestį.
4364 Sunset Blvd., Los Angeles.

Calif. 90029

Šv. Kazimiero parapijos Lietuvių Dienos koncerto dalyviai, iš kairės: 
Raimonda Apeikytė, Birutė Dabšlenė, Kazys Yakutis ir J. Ček'anauskienė.

Foto P. Jasiuikonio

Lietuvių Tautinių Šokių Institutas 

praneša, kad V-toje tautinių šokių 
šventėje, kuri įvyks 1976 m. Čika
goje, šokėjai bus grupuojami pagal 
amžių sekančiai: vaikai 10-12 metų; 
jauniai 13-16 m.; vyresnieji nuo 17 
metų; šokėjai-vetetranai (pirmųjų 
švenčių dalyviai). Šioms grupėms 
bus pritaikytas ir atitinkamas šokių 
repertuaras.

Šventėje galės dalyvauti tik tie 
šokių vienetai, kurie turės bent dvie
jų metų darbo patirtį. Vadovai, ku
rie mano organizuoti naujus, arba 
atgaivinti nustojusius veikti, šokių 
vienetus, darbą turi pradėti dar 
šiais metais.
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Visi Los Angeles ir apylinkių LD žurnalo skaitytojai ir bičiuliai

atsilankykite Į metinį "Lietuviu Dienų" žurnalo
PIKNIKĄ - SUSITIKIMĄ GAMTOJE,

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

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

Piknikas įvyksta rugsėjo 15 d., sekm., 12:30 p.p.

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

Pikniko metu įvyks dovanų paskirstymas LD žurnalo rėmėjams, įsigi- 
jusięms laimėjimų bilietėlių. Jų bus galima įsigyti ir ten pat vietoje.

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
Telefonas: 469-8500
Sales & Service

Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, HI-FI.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.

Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

ej* eJe •J* ♦•♦•***{•♦«♦ ♦J’ į

LTŠ Instituto adresas:
J. Matulaitienė, 188 Logan St., 

Brooklyn, N. Y. 11208.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra 
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,

Calif. 90029 Tel. 664-2910
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IS MUSŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
SAULIŲ ŠAUDYMO IŠKYLA

Gegužės 18 d. 9 vai. ryto, šešta- 
deinį, J. Daumanto šaulių kuopa 
surengė išvyką į kalnus, kur prave
dė pirmas pavasario šaudymo praty
bas kariškais ir sportiškais šautu
vais Frazier Parke, apie 75 mylios 
nuo Los Angeles.

Šauliai ir jauniai (kandidatai) rin
kosi prie Villa Trakai ir pajudėjo 
automobiliais Golden State greitke
liu. Po gerokos valandos važiavimo 
pasiekėme vietą ir apsistojome ap
supime aukštų kalnų. Diena buvo 
labai šalta, ir Palmdale apylinkėse 
dar matėsi sniegas kalnagūbriuose. 
Nors ir šaltą dieną, šaulių būrys 
taisyklingai pasiruošė šaudymui ka
riškais šautuvais gulomis, stačiomis, 
apie 300 pėdų atstume nuo taikinio. 
Jaunieji gavo po 7 šovinius, o vy
resnieji po 5.

Jauniai pasiekė šiuos rezultatus: 
Julius Žukas 77 taškus, Kęstutis 
Kantas 72 taškus, Vincas Skirius 70 
taškų, Paškauskas 69 ir Tomas 
Stančikas 68 taškus. Vyresnieji šau
liai: A. Galdikas 53 taškus, VI. Gi- 
lys 52 taškus, Br. Stančikas 48 taš
kus, K. Karuža 39 taškus, Br. Gie
da 42 taškus.

Jauniai buvo nuo 17 iki 19 m. 
amžiaus. Jie pasižymėjo geru taik
lumu ir surinko daugiau taškų negu 
vyresnieji šauliai. Jiems vadovavo 
jaunimo ir sporto vadovas Br. Stan
čikas ir š. kp. vicep. VI. Gilys.

Gerai pavyko pirmi pavasario 
pratimai kariškais ir sportiniais šau
tuvais. Galvojama ateityje pasiruoš
ti geriau ir dažniau padaryti išvykas 
į kalnus. K. Šešupė

L. A. Ateitininkų šventė
Tradicinė metinė L. A. ateitinin

kų šeimos šventė įvyko gegužės 19 
d. §v. Kazimiero par. salėje.

Per sumą ateitininkai su savo vė
liava organizuotai dalyvavo pamal
dose.

Po pamaldų įvyko bendri užkan
džiai ir moksleivių bei studentų 
įžodis.

Programoje gražiai pasirodė jau
nieji instrumentalistai ir daininin
kai. Tai dėka jaunųjų vadovės D. 
Polikaitienės. Šventės ūkio reikalus 
tvarkė Julius Jodelė.

Birželio liūdnųjų įvykių minėjimas
Šiais metais Pabaltijo komitetui 

pirmininkavo estas Ullar Vitsut, 
latvius atstovavo Sylvija Tūbelis ir 
lietuvius — ALT sk. pirm. A. Ski
rius. Posėdžiuose buvo ieškoma kitų 
būd.'.'ų šiam paminėjimui. Latviai 
pasiūlė minėjimą daryti penktadie
nį, birželio 14 d., naujoje latvių sa
lėje. Taip ir buvo nutarta.

Minėjimą gražiai pravedė pirm. 
U. Vitsut. Estų kun. Rein Neggo 
sukalbėjo invokaciją. Žodžiu sveiki
no tik estų konsulas E. Laur. Lietu
vos kons. dr. Bielskis ir latvių kons. 

G. M. Anderson sveikino raštu.
Principiniu kalbėtoju buvo Arne 

Kalm, Kalifornijos Tautybių Resp. 
Tarybos pirmininkas. Jo kalba bu
vo taikoma jauesniajai kartai, kuri 
jau savo krašto nėra mačiusi.

Po paskaitos buvo priimtos rezo
liucijos ir pasiųstos vyriausybės na
riams bei senato ir kongreso atsto
vams.

Menin daęlį atliko visų trijų pa- 
baltiečių tautų menininkai: Latvių 
solistas A. Kurminš, akomponuo- 
jant Dorai Cilnis, padainavo keletą 
latvių dainų; estų choras, diriguo
jamas Jaak Kukk, padainavo estų 
kompozitorių kūrinių; lietuvių pro
gramą atliko Jaunimo ansamblio 
nariai, pašokdami Rugučius, Vėda
rą ir Gyvatarą. Vadovavo Danguolė 
Razutytė, pianinu grojo O. Baraus
kienė.

Minėjimas baigtas visų trijų pa- 
baltiečių tautų himnais.

Po minėjimo buvo kavutė su už
kandžiais ir baras.

Dalyvavo virš 300 asmenų. Aukų 
surinkta $280, iš kurių padengtos 
išlaidos ir likutis, $105, padalinta 
į tris dalis.

Šv. Kazimiero parapijos 
"Lietuvių Diena”

Tradicinė, jau 21-moji, Šv. Ka
zimiero parapijos Lietuvių Diena 
įvyko birželio 16 d. Šventė pradėta 
šv. Mišiomis, kurias atnašavo vysk. 
V. Brizgys ir jis pasakė pamokslą.

Salėje ir mokyklos patalpose vyko 
meno paroda, kurioje dalyvavo Ilo
na Peterienė, Ilona Brazdžionienė, 
V. Sakalauskas, Jonas Andrašūnas, 
Alfonsą Pažiūrienė ir skulpt. Pranas 
Gasparonis; taip pat buvo V. Pe
terio foto paroda ir J. Šlapelytės 
audinių bei mezginių darbai.

Parodos darbais visuomenė labai 
domėjosi, gausiai visą dieną sales 
lankė, nemažai paveikslų ir kitų 
kūrinių įsigijo. Didelį pasisekimą tu
rėjo P. Gasparonio keramika; ne
mažai kas, nebespėję parodoje įsi
gyti, pas dailininką specialiai užsi
sakė. Jo darbai buvo daug meniškes- 
ni už matomus amerikiečių darbus.

Jaunoji karta irgi pasirodė — tai 
S. Pinkaus, R. Žuko, V. šeštoko, 
A. Bliūdžiaus ir S. Stančiko darbai 
buvo išstatyti salėje. Jaunieji turi 
gražių gabumų ir labai malonu, kad 
mūsų jaunimas domisi menu ir ban
do jame savo jėgas ir sugebėjimus.

Po pietų įvyko koncertas Mar
shall mokyklos auditorijoje. Solistas 
svečias buvo Kazys Yakutis iš New 
Yorko. Iš lietuvių kompozitorių jis 
padainavo Vanagaičio, Petrausko 
ir Šimkaus dainų ir V. Jakubėno 
puikų liaudies dainų ciklą. Taip pat 
atliko keletą Wagnerio bei Mozarto 
operų ištraukų. K. Yakučio inter
pretacija pasižymėjo vaidyba ir hu
moru.

Mūsų vietinės solistės Birutė 
Dabšienė ir Janina Čekanauskienė 

papildė programą, Jos iš publikos 
gavo nemažiau katučių už svečią 
solistą, Sol. J. Čekanauskienė padai
navo Gruodžio bei Budriūno dainas 
ir ariją iš Fausto. Birutė Dabšienė 
puikiu koloratūriniu balsu padaina
vo Budriūno dainą ir porą ištraukų 
iš operų: iš Dvariono Dalios ir Juo
kų arija iš Strauso šikšnosparnio.

Solistams akomponavo Raimonda 
Apeikytė; ji taip pat paskambino 
solo Gruodžio “Bernužėli, nevi
liok”.

Programos pranešėju buvo Vyt. 
Čekanauskas. Šventę sveikino gar
bės kons. dr. J. J. Bielskis.

Pertraukos metu parapijos klebo
nas prel. J. Kučingis, šio koncerto 
rengėjas, buvo apdovanotas Šaulių 
Žvaigždės ordinu, kurį iš centro iš
rūpino vietos šaulių J. Daumanto 
kuopos pirm. K. Karuža. Jis per
skaitė centro valdybos raštą, o kons. 
dr. J. J. Bielskis prisegė ordiną.

Iš Vakarų Apygardos suvažiavimo
JAV LB Vakarų apygardos suva
žiavimas įvyko Kalifornijos Jauni
mo ansamblio Šokių ir Dainų šven
tės išvakarėse, birželio 29 d. 2 vai. 
p. p. naujai partvarkytose Round 
Robin restorano (J. ir A. Spreinai- 
čių) restorano patalpose.

Suvažiavimui didelės reikšmės 
pridavė JAV-bių Liet. B. krašto 
valdybos vicepirmininko R. Česonio 
dalyvavimas. Jis yra jaunesnės kar
tos darbuotojas. Inž. R. Česonis už
ima aukštą poziciją General Elec
tric kompanijoj ir gerai pažįsta ne 
tik mūsų tautinę veiklą (buvęs apy
linkės pirmininkas), bet randa būdų 
ir priemonių, kaip paveikti ameri
kietišką visuomenę ir kaip prieiti 
prie šio krašto aukštųjų politikų.

Tur būt, pirmą kartą apygardos 
suvažiavime dalyvavo du atstovai iš 
tolimosios Portland apylinkės, kuri, 
teturėdama saujelę tautiečių, suge
bėjo pastatyti lietuvišką paminklą, 
gausiai lankomą turistų.

Apie Vakaru apygardos veiklą 
pranešimus padarė pirm. J. Činga, 
ižd. A. Skirius ir rev. kom. pirm. 
A. Raulinaitis. Gaila, kad iš apylin
kių veiklos pranešimus padarė tik 
dvi apylinkės — tai Portlando ir 
Santa Monikos. Pcrtlando apyl. var
du kalbėjo prof. VI. Jodeika ir Va
lerija Mendeikienė; Santa Monikos 
apyl. vardu pranešimą padarė pirm, 
jaunas studentas Arvydas Gricius. 
Los Angeles, Phoenixo ir San Fran
cisco atstovai į suvažiavimą neat
vyko.

Išsamų pranešimą apie JAV LB 
krašto valdybos veiklą padarė vice- 
pirm. R. Česonis. Iš LB tarybos 
narių suvažiavimo trumpai pranešė 
dr. J. Žmuidzinas.

Dėl pranešimų ir einamųjų rei
kalų svarstymuose dalyvavo eilė 
asmenų, pasisakydami dėl bendruo
menės darbų, planų ir užimtos lini
jos.

V. Čekanauskas, lietuvių atstovas 

Amerikos 200 metų sukakties minė
jimo komitete Los Angeles, kalbėjo 
apie reikalą ir galimybę prisidėti 
prie dušimtinės sukakties minėjimo.

Po oficialiosios dalies įvyko bend- 
dra vakarienė, į kurią atvyko iš šo
kių praktikos Chicagos Grandies 
vadovė J. Smieliauskienė ir L. An
geles ansamblio vadovė O. Razut ie- 
nė. Malonūs svetainės savininkai 
Juozas ir Aldona Sprenaičiai buvo 
paruošę puikią vakarienę, ir atstovai 
bei svečiai dar ir po suvažiavimo 
keletą valandų vaišinosi ir dalinosi 
įspūdžiais.

Metinis ALT-o susirinkimas

Metinis Los Angeles sk. ALT-o 
susirinkimas Įvyko birželio 2 d. Šv. 
Kazimiero par. salėj. Susirinkimą 
pradėjo pirm. A. Skirius ir, prita
riant susirinkimui, į prezidiumą pa
kvietė pirmininku A. Raulinaitį ir 
sekr. Adelę Balsienę. Praėjusių me
tų susirinkimo protokolą perskaitė 
B. Skirienė.

Apie veiklą pranešimus padarė 
valdybos nariai: pirm. A. Skirius (jo 
pranešimą spausdiname atskirai), 
ižd. S. Dūda ir reviz. kom. pirm. E. 
Balceris. Visus pranešimus susirin
kimas patvirtino.

Į naują valdybą išrinkta: V. Če
kanauskas, Alena Devenienė, Simas 
Kvečas, K. Prišmantas, A. Skirius; 
kandidatais: Br. Dūda ir J. Stankus.

Revizijos komisija sutiko palikti 
ta pati: E. Balceris, V. Pažiūra ir A. 
Mironas.

Susirinkime dalyvavo 22 ergani- 
zcijų atstovai; įstojo dvi naujos — 
Lietuvos Dukterų Dr-ja ir Lietuvių 
Moterų Federacija.

VYTAUTAS F. BELIAJUS,
Tautinių šokių mokytojas ir “Vil
ties” — folkloro žurnalo redakto
rius-leidėjas, buvo kviestas ir at
vyko į mūsų Jaunimo ansamblio 
šventę ir ta proga aplankė LAV 
redakciją. Jis gyvena Kolorado kal
nuose, kur yra tinkamesnis klima
tas jo sveikatai. Colorado Mountain 
kolegijoje, Glenwood Springs, Co
lo., kur nėra nė vieno lietuvio, jo 
išmokyti ir vadovaujamai, studentai 
pastatė lietuviškas vestuves.

Birželio mėnesyje V. F. Beliajus 
mokė šokių Tacoma, Wash., Port
land, Ore., ir Idyllwild, Calif. Ru- 
piūčio 4-10 jis mokys Aaxtepec, 
Bozelia, Mexico.

V(yts).F. Beliajus lietuvių tauti
nius šokius pradėjo mokyti nuo 
1936 metų Chicagoje. Dabar jis yra 
66 metų amžiaus ir dar turi ne tik 
mokyti, bet ir šokti įvairių tautų 
tautinius šokius. Jis yra vienas iš 
pradininkų etninio sąjūdžio Ameri
koje. Pradžioje tekdavo įvairias 
kliūtis sutikti, reiškiantis etniškai, 
dabar jau beveik garbė žinoti savo 
etninę kilmę ir ją “išpažinti”.
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ŠV. KAZIMIERO ŠEŠTADIENINĖ LITUANISTINĖS MOKYKLOS
25 METU SUKAKTIS IR 1973/74 MOKSLO METU UŽBAIGTUVĖS

Šios dvi prasmingos šventės buvo 
atžymėtos birželio 9 d. šia tvarka:

1. Vėliavų — Amerikos ir Lietu
vos — pakėlimas parapijos kieme;

2. Pamaldos;
3. Iškilmingas aktas salėje.
Iškilmingą aktą atidarė ir jį pra

vedė mokyklos dir. Vladas Pažiūra 
šiais žodžiais:

Šios dienos šventė yra mums vi
siems reikšminga ir gerbtina, nes 
norime paminėti Šv. Kazimiero 
Šeštad. Lituanistinės Mokyklos 25 
metų sukaktį ir pasidžiaugti 1973/4 
m. m. rezultatais.

1949 m. rudenį kleb. kun. J. 
Kučingio rūpesčiu pradėjo veikti li
tuanistinė mokykla sekmadieniais 
po pamaldų iki 1 vai. Tai buvo tik
ra to žodžio prasme vargo ir skurdo 
mokykla. Teko dirbti dulkėto rūsio 
mažuose kambariukuose. Tačiau 
mokinių ir tėvų noras mokytis ir 
mokyti visus trūkumus nugalėjo. 
Šalia mokyklos, jaunimo lietuviška 
veikla ėmė irgi klestėti, steigiant 
skautus, ateitininkus ir šokių gru
pes. Šv. Kazimiero parapija turtėjo 
žmonėmis ir pinigais. Pastatoma 
nauja bažnyčia ir kiek vėliau erdvi 
8 skyrių mokykla. Sekmadienio 
Lituanistinė mokykla perkeliama į 
šeštadienius ir jau naudojasi gražio
mis patalpomis. Kiekvienais metais 
mokinių skaičius didėja ir mokslo 
lygis gerėja. Mokyklos vedėjai: V. 
Pažiūra, J. Kojelis, K. Barauskas, 
V. Tamulaitis, I. Medžiukas, kun. 
R. Kasponis ir vėl V. Pažiūra.

Šiais mokslo metais mokyklą lan
kė rekordinis skaičius mokinių: 165. 
Tačiau kai kuriems tėvams ir mo
kiniams pritrūko ryžto ir 15 atkrito. 
Turime du darželius, 8 pradžios mo
kyklos skyrius, du Aukštesnės Li
tuanistinės Mokyklos skyrius ir 
mokytojų kurus. Dirba 25 m oky- 
tojai

Mano pagrindinis tikslas yra pa
kelti mokinių mokslo lygį iki tokio 
laipsnio, kad būtų pilnai pateisintas 
tėvų ryžtas vežioti vaikus į mokyklą 
net iš tolimiausių vietovių. Tačiau 
čia susiduriama su visų nevienodai 
suprantama problema. Mus visus 
supa ta pati amerikietiška aplinka, 
bet jos rezultatai yra labai skirtingi. 
Vienų tėvų vaikai puikiausiai kalba, 
skaito ir rašo lietuviškai, tuo tarpu 
kitų — silpnokai, silpnai arba vi
siškai nemoka. Klausimas nemalo
nus ir priekaištaujantis: Kodėl taip 
yra? Atsakymas turėtų būti aiškus 
visiems, tačiau atsakykite patys sau. 
Nemanykime, kad vien tik lituanis
tinė mokykla visą lietuvybę turi 
duoti vaikams. Mokykla jūsų vaikus 
moko ir globoja tik 4 valandas sa
vaitėje. Likusį laiką jie praleidžia 
Amerikos mokyklose, skautų bei 
ateitininkų sueigose, šokių grupėse 
ir jūsų namuose. Jei visos tos pami
nėtos institucijos vienodai kreiptų 

dėmesį i vaikų lietuvišką auklėji
mą. tn; tada ir rezultatai būtų daug 
geresni ir malonesni. Tačiau su ap
gailestavimu tenka pasakyti, kad 
taip nėra. Aš galiu kiekvieną šešta
dienį kas minutę įspėti mokinius 
kalbėti lietuviškai, tačiau tas bus 
lygu nuliui, jei čia pat sūnus ar 
dukra kalbės su tėvais ar skautų 
vadovais angliškai. Kodėl taip leng
vapėdiškai suprantama šis svarbus 
ir gyvybinis mūsų tautai reikalas? 
Prašau visų rimtai pagalvoti ir pa
daryti atitinkamas išvadas.

Tenelieka nė vieno lietuviuko, 
kurs ateinančiais mokslo metais šeš
tadieniais liktų namuose ir neatvyk
tų į lituanistinę mokyklą. Iki rug
sėjo 1 d. prašau užregistruoti pas 
mane ir tuos vaikus, kurie silpnai 
supranta lietuviškai. Bandysime su
organizuoti jiems atskirą klasę, jei 
susidarys tinkamas skaičius — ne 
mažiau 10. Mokslo metus pradėsi
me rugsėjo 14 d. 9 vai. ryto.

Kad ši mokykla iš vargo ir skur
do galėjo išaugti į tai, ką mes šian
die turime, didelis nuopelnas yra 
klebono orei. J. Kučingio. Mokykla 
naudojasi pilna jo moraline ir ma
terialine globa. Aš dėkoju jam už 
gražų ir nuoširdų kooperavimą, 
tvarkant įvairius monyklos reikalus.

Tėvų komitetas, vadovaujamas 
R. Nelso, atsidėkodamas klebonui, 
už visokeriopą mokyklos paramą, 
įteikė jam gražią tautinę stulą. At
rodo, kad mūsų mielas prelatas bu
vo tuo patenkintas ir pasakė nuo
širdų padėkos žodį.

Mokykla liktų tik šaltas namas, 
jei neatsirastų mokytojų, sutinkan
čių kiekvieną šeštadienį atvykti į 
mokyklą ir mokyti vaikučius lietu
viškoje dvasioje. Lenkiu galvą 
prieš mokytoją O. Razutienę, kuri 
galėjo ištverti 25 metus bedirbdama 
šioje mokykloje ir šokių ansambly
je. Pagarba jai.

Tėvų komitetas, įvertindamas jos 
tą ypatingą.ryžtą, jai nuoširdžiai dė
kojo ir prisiminimui įteikė gražią 
lėle. Tai meilės simbolis vaikams.

Mokytoja O. Razutienė padėko
jo už jos darbo įvertinimą ir pasi
žadėjo ir toliau, jei tik jėgos leis, 
dirbti mokykloje.

Man malonu šalia vyresniosios 
kartos mokytojos pristatyti jums ir 
jaunesniąją. Tai Elena Bradūnaitė. 
Ji praeitų mokslo metų pradžioje 
įsijungė į mokytojų sąstatą ir vyres
niems skyriams dėstė lietuvių lite
ratūrą. Mokiniai pamilo ją, nes ji 
perdavė savo įsigytas žinias su ne
paprasta meile savosios tautos seno
vei — tautosakai ir dabarčiai — li
teratūrai. Tik labai gaila, kad ji ža
da mus apleisti kai kuriam laikui, 
nes ryžtasi savo lituanistines studi
jas baigti daktaro laipsniu. Giliai 
įvertindamas jos tą žygį ir žinoda

mas, kad ji finansiškai yra ne ant 
tvirto pagrindo, kreipiausi į visą 
eilę organizacijų ir pavienius asme
nis, prašydamas suteikti jai nors 
mažo medžiaginio džiaugsmo, sie
kiant aukštų tautos idealų. Tokių 
pasišventusių žmonių, kurie skirtų 
savo profesijos ateitį lituanistikai, 
nėra daug. Todėl sveikinu tave, 
miela Elenute, kad tu pasiryžai eiti 
tuo kilniu tautai keliu. Linkiu tau 
sėkmingai baigti studijas, gauti dok
toratą ir vėl grįžti pas mus.

Pabaiga sekančiame numeryje

KARDINOLAS MINDSZENTY, 
vengrų katalikų kankinys, dabar 
keliauja per visas JAV-bes su pa
skaitomis.

Los Angeles mieste jis buvo pa
gerbtas birželio 14 d. Century Pla
za viešbutyje, kur susirinko virš 
1500 įvairių tautybių žmonių.

Lietuviams atstovavo su Lietuvos 
vėliava ALT-o pirm. V. Čekanaus
kas, L. Kojelis ir Vaidilutė Butkytė.

Prel. J. Kučingis buvo suorgani
zavęs šiam bankete 12 lietuvių sta
lą.

Birželio 15 d. vakare kardinolas 
laikė specialias pamaldas Blessed 
Sacrament bažnyčioje, Hollywoode. 
Čia jis pašventino tautybių vėliavas. 
Buvo pašventinta ir Lietuvos vė
liava Prie vėliavos sargyboje tau
tiniais rūbais pasipuošę buvo E. 
Bandziulytė, Kazakevičiūtės, V. 
Skirius ir V. Bandziulis.

BRAŽINSKU REIKALU
Spaudoje buvo keletos eilučių 

Eltos žinutė, kad po Turkijos am
nestijos paskelbimo, Sovietų advo
katas apeliavo į aukštesnį teismą ir 
kad ta byla bus svarstoma liepos 
15 d.
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LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039 
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.

..'■OCK^OOOOOOOOOCCOOCOCOOCOOCOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOl 
CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 

KALIFORNIJOS LIETUVIU KREDITO SĄJUNGA
3004 Santa Monica Blvd., Suite A 

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

ROQUE and MARK CO.. INC.
REALTORS * INSURANCE * INCOME TAX * NOTARY PUBI.lf 

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
«iiHWBWHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiffliiiuimiiiiiiioiiiiiiii«Miin

Mums nesuprantama, kaip, sutei
kus amnestiją, vėl galima apeliuoti 
ir vėl teismą tęsti. Matyt, kad So- 
v etai labai spaudžia Turkijos vy
riausybę.

Esame rašę Prezidentui, Bražins
kų reikalu, ir dabar ne vienas gau
name atsakymus. Tie atsakymai, at
rodo, panašūs. Pavyzdžiui, Frede
rick Smith, Jr. atsakydamas už Pre
zidentą, rašo, kad Bražinskai dar 
nėra padavę prašymo vizai gauti 
įvažiavimui į AV, ir, kai paprašys, 
bus greitai nutarimas padarytas. 
Be to, Smith sako, jog neturima ži
nių, kad Turkijos valdžia Bražins
kus atiduotų Sovietų Rusijai, nes 
Turkijos viešoji opinija esanti tam 
priešinga. “Mes šį reikalą ir toliau 
artimai seksime”, rašo F. Smith.

Valstybės Departamento vizų sk. 
vedėjas James E. Kiley rašo, kad 
jie tyrinėja, ar Bražinskams suteik
ti vizas, ir, kai tik nutars, painfor
muos AV ambasadą Ankaroje.

Laukiame VLIKo ir ALTo to
limesnių informacijų, ką mes toliau 
turime daryti.

P. ir A. Bražinskus dabar galima 
pasiekti per jų advokatą, adresu:

P. &A. Bražinskas, 
c/o Avuca; Arif Cavdar
Kizilay Emek Ishani Kat 13, 

No. 1301
ANKARA, Turkey

AUKOS LAV PAREMTI:
$7 — M. Pasker.
Po $5 — J. Ambrose, D. Me- 

kišius, VI. Morkūnas.
Po $3 — R. Jurkūnienė, Z. Gri- 

ganavičius.
Po $2 — V. Bakūnas, G. ir M. 

Maskoliūnas, J. Normantas, P. 
Aras, A. Mažeika.

$1 — St. Skirmantas.
Visiems aukojusiems paremti 

spaudą nuoširdus ačiū! Adm.
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'‘Laiškai Andromachai” spaudoje

Dvi gražios recenzijos

Juozo Tininio “Laiškai Andro
machai”, “Lietuvių Dienų” leidinys, 
susilaukė gražių recenzijų lietuviš
koje spaudoje. Be anksčiau pasiro
džiusių Drauge, Keleivyje ir kt, štai 
vėl skaitome Ptrano Visvydo šiltą 
knygos aptarimą Draugo gegužės 11 
d. numeryje “Rašytojo palikimo 
puslapius sklaidant”. Čia pat įdėta 
J. Tininio fotografija prie rašomo
sios mašinėlės. Recenzentas labiau 
vertindamas vertimus, rašo: “Tini
nio vertimai žymiai geresni už laiš
kus. Gerai atrinktu žodžiu jis suge
ba paliesti lyros stygas ir originalui 
duoti gražią, skambią eilutę. Verti
muose atsiskleidžia jo platus dėme
sys moderniai pasaulinei literatūrai, 
poetams: Johannes Bobrovski, Ivan 
ir Clara Goll, St. John Perse, berly- 
nietei lietuvaitei Aldona Gustas ir 
kitiems.Ypač vertingą pluoštą suda
ro eilėraščiai, išversti iš naujosios 
graikų literatūros.”

A. Tyruolis, Darbininko gegužės 
3 d. nr. rašo: "... gražų paprotį mū
sų skaitančiai visuomenei neseniai 
priminė poetas Bern. Brazdžionis, 
suredagavęs 1971 m. auto nelaimė
je žuvusio savo bičiulio rašytojo

JAUNIMO FESTIVALIO 
PRASMĖ

Jaunieji iškyla 
Šokio verpetuos, 
Senieji sužiuro 
Nusekusiuos metuos...
Pro festivali praeina 
Tūkstančiai žmonių — 
Apsaugok, Aukščiausias, 
Nuo kritikų plepių...
Susibūrimai iškilūs 
Mums duoda jėgų, 
Nors šiaip esam nebylūs 
Ir nepaisom savų...
Nuo liūdesio lig pasimetimo 
Kovojam patys su savim, 
Kad išsipildymo laiko 
Sulauktum savo kely!..

1974. 6. 16.
A. RAZUTIS 

Juozo Tininio pomirtinį raštų tome
lį, pavadintą “Laiškai Androma
chai”. Knyga... išleista dailiai, sko
ningai su dail. Alf Dociaus ilius
tracijomis. Šiuo leidiniu kartu pa
gerbiamas ir dailininkas, miręs 1973 
metų gegužės 29 d. Toronte.” To
liau recenzentas gražiai atsiliepia 
apie originaliusius laiškus ir apie 
poezijos vertimus: “Miela skaityti 
tuos moderniu stilium laisvais rit
mais parašytus eilėraščius. Bet, kaip 
redaktorius sako, tai tik nedidelė 
dalelė, ką J. Tininis yra išvertęs ir 
išspaudinęs. Pvz. čia pasigestum jo 
verstos japonų poezijos, kurią jis 
gan gyvai buvo perdavęs... Tačiau 
ir tai, kas čia duota, yra visiškai 
deramas paminklas tragiškai žuvu
siam rašytojui, artimam ir mielam 
bičiuliui.”

Šių metų gegužės mėn. angliš
kai leidžiamas žurnalas “Books A- 
broad” išspausdino labai palankią 
“Laiškų Andromachai” recenziją, 
kurioje tarp kitko sakoma: “Tininis 
book is written with grace and 
skill.”

Knyga “Laiškai Andromachai” 
galima gauti LAV administracijoje 
ir pas knygų platintojus. Kaina $4. 
Tai graži dovana bet kuria proga.

Sąrašas aukotojų Portlando
Paminkliniam Kryžiui

$50 — A. Adomėnas.
$20 — J. Žmuidzinas.
Po $10 — B. Gricienė, J. Činga, 

A. Tumas, P. A. Raulinaitis.
Po $5 — J. Andrius, K. Karu

ža, P. Pamataitis, A. Skirius.
Po $2 — A. Mažeika, A. Šim

kus, P. Gustas, V. Pažiūra, J. Ko
jelis.

Viso gauta aukų $143.00.

Portlando ir apylinkės lietuvių 
vardu reiškiu padėką Los Angeles 
lietuviams už tokią gražią auką 
Portlando Koplytkryžiui.

V. Mendeikienė,
iždininkė

Gautos Knygos paminėjimui

Br. Railos “Paguoda”, I dalis. 
430 psl., kaina $5. Išleido Nida 
Londone. Parduodama ir LAV ad
ministracijoje.

L. Dovydėno “Pašiurpo mano 
velnias”. 236 psl. Kaina 3.50. Išlei
do Nida Londone. Gaunama LAV 
adm.

Vlado Mingėlos “Medinis Die
vas”, pasakojimai. 248 psl. Spausdi
no Nidos spaustuvė.

Vlado Mingėlos novelių knyga 
‘Medinis Dievas” jau gauta platini

DĖMFSIO! LIETUVIAI PAS LIETUVIUS DĖMESIO!
Atidaryta lietuviška siuntinių Į Lietuvą persiuntimo bendrovė 

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
kurios agentas yra G. Radvenis.

Siuntiniai, siunčiami per šią įstaigą, pasieks adresatą trumpiausių laiku 
Taip pat siunčiami pinigų certificatai (Gift Certificates).

Adresas: 4369 Beverly Blvd., prie kampo Kingsley Drive, kur yra “Better
Food” marketas. Automobiliai statomi prie pat namo.

Telefonas: 660-9571
Darbo valandos:

nuo pirmadienio iki šeštadienio — nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
sekmadieniais — pagal susitarimą.

Prašome atsilankyti — G. ir J. Radveniai

ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd.. Glendale, Ca. 91264 

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

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

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

8934 Santa Monica Blvd.. West Hollywood. Calil. 90069 
Telefonas: 652-7848 

Krautuvės savininkas vra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

mui. 248 psl. Kaina minkštais virš- 
$5, kietais — $6. Ją galima gauti 
LAV administracijos knygyne, pas 
V. Prižgintą knygų kioske prie šv. 
Kazimiero mokyklos, ir pas K. Ka
ružą, Daumanto šaulių kuopos pir.

REIKALINGA MOTERIS

(slauge), ku i galėtų prižiūrėti 3 
mokyklinio amžiaus vaikus ir vieną 
priešmokyklinio amžiaus (lietuvių 
šeimoje).

Montebello, Oalif., apie 15 min. 
važiavimo nuo L. A. miesto centro.

Dėl informacijų skambinti tele
fonu 731-5209.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas
8500 Wilshire Boulevard 
Bevery Hill, Calif. 90212

Telefonas 659-5757

Apdrauda
ROBERTAS BAURAS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, Calif. 90404
Office: 828-7525 Res.: 395-6009

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone: 828-7525 Res.: 128-0460

A. F. SKIRIU* 
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029 

Tel.: NO 4-2919 

----------------------- --------- —---- --—----- --

Autamobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

ISIS Wilshire Blvd, 
Santa Menlea, Calif. 10408 

Tel. 894.0772
/lėtinių Ir Importuotų automobilių 

tauyman ir dažymas. 

BODY and FRAME WORK 
Automobilių taisymas 

Vincas Viskantas, savin. 
1911 Pacific Coast Hwy. 

Lomita, Calif. 90717 
Tel. 323-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT 

Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkais

14530 Laaa.k Street
Panorama City, Calif. 91402

Phone 787-9837

LITTLE JOY "Jr.”
Coektails — Pools — Piano 

Lludas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Lob Angeles, Calif.

Telef.: MA 5-8373

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing 

luozas Ir Aldona Spreinaitis, sav 
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204
Telef. 248-1717

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29 

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Baldai
CENTRAL APPLIENCES 

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative 

Aleksas Dieninis 
1910 Lincoln Ave., 
Venice, Galit, suku i 

Phone 821-2o2o

Fotografai
LEONU KANTU FU I U biUUlJA 

“Flatte of Hollywood" 
6671 Hollywood blvd., 
Hollywood, Galif. tiouza

HO. 9-809/ Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member L. A. County Deuial Sty ' 
6410 Wilshire Blvd., 

Los Angelos, Galif. I*uu36
Tel. WE 9-1448

A. BLAKI8, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes* 

2901 Wilshire Blvd. 
Santa Monica , Calif. 90403 

Phone 828-4613 by s^poir tuent

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir 

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D. 
Lietuviai dantietai

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

Telef 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.

118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas Ir chirurgas 

įstaigos telef. 826-3090 
Namų telefonas 820-2867 

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, Calit. 90406

Valandos: 9:00 AM —-5:00 PM 
Treč. Ir šešt. 10 — 12.

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

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

San Francisco, CA 94188
Telef. (415) 668-6227

^>111 —>,1 — — ——

JUNAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hille, Calif. 91344
Valandos: 10—12 Ir 3—7; šeši. 9—1 
Office: EM 3-5909; Each. EM 3-8116

Grožio saiionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard 

Hollywood, California 90028 
Telefonas 466-1066

Phene: 395-6142 Res. 664-8953

Investavimas
STASYS J. PALTUS

Akoijos (Stocks), Paskolų Lakštai 
(Bonds), Bendrieji Fondai (Mutual 
Funds), Gyvybės ir Nedarbingumo 

Draudimas (Insurance)
MAUNEY COMPANY

3208 W. Magnolia Blvd.
Burbank, Calif. 91505

Telef.: 843-4311; 849-4584; 984-0008
Buto: 662-0244.

Moteliai

CACTUS INN MOTEL

Sav. Peter & Rūta Sakas

67-580 Hwy 111, Palms Springs, 
Calif. 92262.

Phone (714) 328-9000
Res. phone 328-4481

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damullal, sar 

82-063 Hignway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybiy 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-Oh.O

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS 
3002 Santa Monica Boulevard 

Santa Monlica, Calif. 90404
Office Residence
828-7525 393-1381

ANTANAS ir BRONE 8KIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029^

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS 8ULA
c/o intercontinental R. E.

Tel. (213) 399-4766 (Sant* Monica)
Pirkite žemę Palmdale, kur rengia 
mas didžiausias pasauly aerodro

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, ear.
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Holl) wood, Calif. 90947 

HO 9-8500

Vaiky darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Sav. Ona žukienė

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

Valgyklos

THE ROUND ROBIN
Restaurant

Juozas Ir Aldona Spreinaitis, sav
615 Soutli Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS 
Lithuanian Melodies

Stotis KTYM, banga 1460 AM

Šeštadieniais 11:30 — 12:30.

Radijo klubo pirm. Vladas Gilys; 
ižd. Juozas Mitkus, 2610 Griffith 
Park Blvd.,, Los Angeles, Calif. 
90039; programų vedėjai: Vladas 
Gilys, Danutė Kaškelienė, Povilas 
Jasiukonis, Vladas Šimoliūnas; vyr. 
red. Stasė Pautienienė., 841 Stan
ford, St., Santa Monica, CA. 90403, 
telef. 828-3779.

J. 1 B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, registruoti JAV, 
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina 
natūralią plaukų spalvą moterims 
ir vyrams. 100% garantuotai, JIB 
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, 
nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, lib 
60650.
aHwmmntflirffifflaiiiiiiwiuiiiiiiffiniiituuiiiiiiuiiiniiiiniifflniuinMuuiiiiiiuiuiiiiiuiui
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RIETUVIŲ PARENGIMŲ 
K A L E N D O R I U S
LIEPOS MĖN. — i

13 - 20 dienomis —‘ Skautų stovyk
la Big Bear kalnuose.

27 <1. — Jaunimo Ansamblio vaka
ras — “Iki pasimatymo”. (Dėl in
formacijų telefonūbti 661-0041).

RUGPIŪČIO MĖN. —

10-17 — Ateitininkų stovykla Twin 
Peaks vietovėje.

18 d'. — Tautinių Naimij gegužinė 
savo namuose.

17-31 — Vyr. skautų stovykla Big 
Bear kalnuose.

24 rugp.-2 rugsėjo — Jūros skautų 
stovykla Catalina saloje.

RUGSĖJO MĖN. —

8 d. — Prez. A. Smetonos minėji
mas šv Kazimiero par. salėj.

15 d. — Lietuvių Dienų žurnalo pik
nikas McCambridge Parke, Bur- 
banke, Calif.

22 d. — JAV Liet. Bendruomenės 
LIETUVIŲ DIENA, Marshall A. 
mokyklos auditorijoje.

TRUMPAI
— Victor Kaupas, Ph.D., EI 

Cerrito, Calif., buvęs profesorius 
Stanfordo universitete, UC Berkley 

f ir kitose kolegijose, dabar jau išėjęs 
i pensiją, pradėjo “Educational Re
search” korporaciją. Tarp kitų pro
blemų, tyrinėja ir etnines.

V. Kaupas karo metu yra buvęs 
Berlyne spaudos reporteriu. Vėliau 
studijavo Heidelberge, Sorbonoje, 
Paryžiuje ir Berlyne. E. Hoover jį 
parsikvietė į Stanfordo un-tą.

— Biruta Staskeliūnaitė-Trabins- 
ka, iš Lenkijos, lydima J. Mikelio- 
nio ir Tamošaitienės, aplankė LAV 
redakciją. Staskeliūnaitė yra Mike- 
lionio žmonos brolio duktė. Čia 
praleidusi atostogas, dalyvavo Jau
nimo šventėje ir išvyko atgal į Len
kiją.

— Albertas Tarvydas, Elzbietos 
Vasiliauskienės sūnus, šiais metais 
išlaikė advokato egzaminus San 
Diego mieste ir gavo darbą City 
attorney ofice kaip kaltintojas (per
secutor).

— Liudas Medelis iš Culver Ci
ty persikėlė į nuosavus namus — 
1700A Occidental Blvd., L. A. CA 
90026. L. Medelis yra nuoširdus 
lietuviškos spaudos rėmėjas.

— K. Mattis-Matijošaitis, Los 
Angeles lietuvių Moterų Federaci
jos klubo pirmininkė, Bražinskų, 
Kudirkos ir Lietuvos laisvinimo 
reikalais jau šiais metais yra para
šiusi virš 80 laiškų. K. Mattis yra 
ALT-o L. A. sk. narė ir politiniais 
klausimais pasiinformuoja su ALTo 
valdyba.

— Dr. Zigmas Kungys iš Yucai- 
. PQS, Calif., birželio gale buvo nu

vykęs į gydytojų suvažiavimą Chica- 
goje. Kartu vyko žmona ir sūnus. 
Jie ten aplankė savo gimines

— Algis Gumauskas, San Fran
cisco Liet. Bendruomenės naujasis 
pirmininkas, lankėsi Los Angeles 
ir čia susipažino su JAV LB Vaka
rų apygardos vadovybe ir su Los 
Angeles apylinkės nauja pirmininke 
Ona Razutiene.

— Alena Devenienė, Santa Mo
nica, Calif, išvyko į SLA 58 seimą, 
Bostone, kur ji bus pagrindinė kal
bėtoja. Seimas įvyksta liepos 1-2 
dienomis.

— Baškauskas Liucija, Ph. D., 
kuri dėsto antropologiją Kaliforni
jos universitete, Northridge mieste, 
buvo atvykusi į LAV administraciją 
įsigyti dukrai literatūros ir lietuviš
kų plokštelių; ji augina 5 metų duk
rytę.

— Kun. Jonas H. Šulcas, SDB, 
Sao Paulo, Brazilija, atvyko į Los 
Angeles ir čia pabus iki liepos 16 
d. Jis yra sustojęs pas Tadą Mickų, 
telef. 363-s204. Atvažiavimo tiks
las — pabūti kapelionu Dainavos 
stovykloje, Michigan valst. ir ta 
proga stengiasi suorganizuoti Bra
zilijos lietuviams mokslo stipendiją 
ir eventualiai studentų pasikeitimą 
lietuvių šeimose JAV ir Kanadoje.
— Aldona Merkienė, Long Beach, 

liepos 5 atšventė savo gimtadienį. 
Aldona daug padeda Long Beach 
lietuvių klubui, kurio pirmininku 
yra jos vyras Bruno Morkis. Sveiki
name Aldoną.

—E. ir J. Pažėros birželio 8 turė
jo vasarnamio pašventinimą Big 
Bear kalnuose Vasarnamį pastatė 
tragiškai žuvusio sūnaus prisimini
mui. Iškilmėse dalyvavo daug Pažė
rų artimųjų draugų iš Los Angeles.

SVEČIAI
— Prieš mėnesį lankėsi LAV lei

dykloje tolimi svečiai iš Bostono — 
tai Mikas Subatis su žmona Stefa
nija, kuri aplankė savo seserį Albi
ną Salienę Oxnarde. Jie LAV admi
nistracijoje įsigijo lietuviškų rank
darbių, taip pat paaukojo spaudai 
paremti $15. Labai ačiū.

Mikas su Albina buvo nesimatę 
25 metus.

— Rimas Česonis su žmona ap
lankė redakciją ir įsigijo knygų.

R. Česonis yra JAV L. B.centro 
valdybos vicepirm. ir jis čia buvo 
pakviestas kalbėti Jaunimo ansamb
lio sukaktuvinėje šventėje ir LB 
Vakarų apygardos suvažiavime.

— Ignas Serapinas, Chicago, Ill., 
brolis čia gyvenančio Rapolo Sere- 
pino, buvo atvykęs į Los Angeles su 
“Grandies” šokėjų grupe.

L Serapinas yra Merkinės, Salan
tų, Wurtzburgo gimnazijų steigėjas. 
Dabar jis yra direktorius ir dėstyto
jas Pedagoginio Lituanistinio Insti
tuto, neakivazdinio skyriaus.

I. Serapinas, lydimas K. Karužos, 
padarė vizitą mūsų red. ir užsisakė 
žurnalą.

— Bruno ir Regina Latožos, iš 
Cicero, III. aplankė LAV adm. ir 

atvešė A. Skirtui laimėtą Šaulių 
Klaipėdos kuopos loterijoje dail. J. 
Paukštienės gražų paveikslą, Lato
žos atvyko į L. A. su “Grandies” 
šokėjų grupe ir čia praleis keletą 
savaičių.

— Kun. Ruben Arturo Tieri, Ar
gentinos žurnalistas, “La Verdad” 
laikraščio redaktorius ir katalikų 
radijo stoties vedėjas, lydimas jo se
no pažįstamo kun. Vytauto Palu
binsko, aplankė LD ir LAV lei
dyklą.

— Galina ir Pranas Gobiai, Dear- 
bor, Mich., aplankė LD ir LAV lei
dyklą ir pasidalino įspūdžiais iš jų 
pasirodymų su Šilainės grupe. Ga
lina Gobienė vadovauja Detroito 
Šilainės grupei, kuri šiais metais at
šventė 25 metų sukaktį. Michigano 
valst. gubernatorius sukakties dieną 
paskelbęs Šilainės Diena.

Šilainės grupė savo pinigais at
vyko į Los Angeles dalyvauti mūsų 
Jaunimo ansamblio 25 metų sukak
ties šventėje. Šilainiečiai pasirodė 
labai gražiai.

ATOSTOGOS
— Bronė Kellogg, San Carlos, 

Calif, birželio pabaigoje išvyko mė
nesiui atostogų į Singapore, Bang
kok, Bali, Sydney, Aukland, New 
Zeland, Tahiti. Bronė veikia su 
S. F. liet, respublikonais ir yra 
Kalifornijos Tautybių Resp. Tary
bos sekretorė.

— Alfredas Paltus, sūnus Stasio 
Paltaus, siunčia sveikinimus iš Hon
dūro, Centrinės Amerikos, kur jis 
dabar leidžia savo atostogas.

— Pranas Žukauskas, Los Ange
les, grįžęs iš kelionės per JAV ir 
Kanadą, liepos pradžioje atšventė 
savo gimtadienį. Pranas ir Stella 
Žukauskai yra LAV skaitytojai ir 
rėmėjai.

— Paulius Aras, kontraktorius ir 
namų pardavėjas, Santa Monica, 
Calif, birželio ir liepos mėn. atos
togavo Europoje, lankydamas įdo
mesnes vietas, is taip pat buvo nu
vykęs 5 dienoms į Vilnių ir aplankė 
motiną ir brolį.

— Kvirinas Dargis, Inglewood, 
Calif, birželio pabaigoje buvo nuvy
kęs į Vilnių aplankyti savo giminių.

— Kazys ir Saliomėja Šakiai, iš 
Glendalės, birželio 17 d. išvyko į 
Lietuvą aplankyti giminių.

VESTUVĖS
— Vilijos Mockutės su Algiu 

Karalių (abu mokytojai) sutuoktu
vės įvyko birž. 8 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje; vestuvinės vaišės buvo 
šv. Kazimiero par. salėj.

Linkime daug laimės:
— Rūtos Skiriūtės su Maxwel Ep- 

šteinu sutuoktuvės įvyko liepos 6 d. 
Bel-Air viešbučio sode,-o’vaišės — 
to paties viešbučio salėj.- M.-Eoštei- 
nas yra UCLA universiteto dekanas.

Laimingų vedybinių metų!

MIRTYS

—Prof. J. Rauktys, gyvenęs San
ta Monikoje, mirė birželio 20 d., 
sulaukęs 75 metų.

J. Rauktys, gimęs Švėkšnos vals., 
buvo Dotnuvos Žemės Ūkio akad. 
ir vėliau Vilniaus un-to profesor'us, 
dėstęs miškininkystės mokslus. Jis 
ilgą laiką gyveno Bostone ;ir dirbo 
prie Liet. Enciklopedijos leidimo.

— Agr. Juozas Sadūnas, Chica
go, 111., mirė birželio 26 d.

Reiškiame gilios užuojautos duk
roms Danguolei (Sealey), Almai ir 
sūnui Jonui.

Jonas Sadūnas gyvena Los Ala
mitos, Calif. ir yra LAV skaitytojas.

■—Antanas Ruzgys, Sylmar, Ca
lif., mirė liepos pradžioje. Palaido
tas liepos 10.

A. Ruzgys buvo L. K. Susivie
nijimo 42 kuopos narys.

Raiškiame užuojautos sūnui Vy
tui ir anūkams.

SERGA
— Juozui Truškauskui, Los An

geles, Calif,, birželio mėn. padaryta 
sunki akių operacija. Iš ligoninės 
jau grįžo ..ir-gydosi namuose.

Linkime kuo greičiau pasveikti.
— Vanda Mažeikienė, veikli Al

to ir.kitų organizacijų valdybų narė, 
po sunkios auglio ant smegenų ope
racijos, jau grįžo iš ligoninės.

Linkime Vandai greitai sustiprėti. 
;)■ :.

— Danys Mekišius, Long Beach, 
1 po sunkios 4 mėn. ligos jau sustip

rėjo. Iš dėkingumo ta. proga jis pa
skyrė aukų: Lietuvių Fondui — 
$100; Kalifornijos Lietuvių Radijui 
— $100; Šv. Kazimiero parapijai — 
$100 ir Tautos Fondui $100.

Jis yra Liet. Fondo įgaliotinis 
Long Beach apylinkei, taip pat veik
lus Long Beach klubo narys.

Liepos 4 d. D. Mekišiui suėjo 
75 m amžiaus.

Linkime dar daug sveikatingų 
metų!

— Adv. Charles Kairys praneša, 
kad jo firmos vardas dabar bus — 
Kairys, Lippman & Weisel, adresas 

■— 8500 W. Wilshire Blvd., Beverly 
Hills; Calif. 9021 1. Telefonai: (213) 
659-5757 ir 655-8861.

t ir ■ ...

The General Practice of Law

KAIRYS, LIPPMAN & WEISEL

8500 Wilshire Blvd., Suite 1020 

" Beverly Hills,-^Calif. 90211

(213) 659-5757 — 655-8861
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