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SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJA
1970 m. lapkričio mėn. 23 d.
ties Martha Vineyaird, Mass, nuo
Sovietų žvejybos laivo “Sovietskaja
Litva” Simas Kudirka nušoko ant
Amerikos pajūrio apsaugos laivo
“Vigilant” ir prašėsi pabėgėlio tei
sių. Simas buvo radijo operatorius
ir labai reikalingas rusams, todėl
jį sunkiai apmušę nusinešė į savo
laivą. Laivo kapitonas, negavęs iš
Washingtono nurodymų, kad jis tu
ri teisę pabėgti, atidavė Simą So
vietams.
Kadangi dėl žvejojimo derybų su
Sovietais buvo vienas latvis — Br,eze — ir tą Įvykį matė, tai jis tuoj
patiekė Bostono amerikiečių spau
dai. Lietuviai kolonijose padarė de
monstracijas. Amerikos spauda šį
įvykį plačiai aprašė ir protestavo
prieš tokį vyriausybės veiksmą.

prašymą, kad painformuotų Maskvą
apie Amerikos kongreso nusistaty
mą dėl S. Kudirkos paleidimo iš
kalėjimo. Po tuo kongreso laišku
pasirašė 50 kongreso narių.
Kad Simas Kudirka irgi buvo
pripažintas JAV piliečiu, visoje Amerikos spaudoje tilpo AP žinia su
piriminimu, kaip jis neteisėtai buvo
išduotas.

Simo Kudirkos šeima (iš kairės): motina — Marija Šulskienė, jo sūnus
Evaldas, žmona Genė ir duktė Lolita.

Lapkričio mėn. 23 d. sueis ketveiri metai nuo S. Kudirkos įvykio, ir
mes, Amerikos lietuviai, turime to
lau kovoti, kad iki to laiko jis būtų
paleistas iš kalėjimo ir išleistas at
vykti į tą kraštą, kuriam jis teisėtai
priklauso.

išleido S. Zobarsko leidykla New
Yorke Manyland Books. 120 psl.,
Kaina $5., gaunama LD knygyne.
Abi knygos parašytos anglų kalba
ir tinka duoti mūsų jaunimui ir
amerikiečiams kaip dovana.

AUKOS L. A. V. PAREMTI

Dabar jau paaiškėjo, kad Vals
tybės Depairtamente buvęs komu
nistas pareigūnas, kuris laivo kapi
tonui davė leidimą Kudirką atiduoti
Sovietų laivo tarnautojams. Kodėl
tokie tarnautojai nėra pašalinami iš
tarnybos? Gi todėl, kad jie neren
kami ir neskiriami, bet turi “Civil
Service” (įvestą Roosevelto) tarny
bą iki gyvos galvos.

Apie Simo Kudirkos tragišką
įvykį yra išleista graži Algio Ruk
šėno parašyta knyga “Day of
Shame”, išleista David McKay Co.
Knyga iliustruota ir paremta fak
tais, tuiri 368 psl., kaina $8.95. Ji
gaunama ir LD leidyklos knygyne.
Kita knyga, daugiau fikcijos for
moje yra parašyta Jurgio Gliaudos,
mūsų kolonijos pasižymėjusio rašy
tojo. Knyga pavadinta “Simas” Ją

Santa Monikos Lietuvių Klubo 1974
metų valdyba: sėdi iš kaires ■—■ ižd.
L. Grauziniene, vald. garbės narė A.
Devenienė, vald. sekr. M. Vaičienė.

Stovi — iš kairės: praėjusių metų
pirm. dr. A. Milaknis, vald. narys S.
Kvečas, II vicepirm. E. Gadgaudienė, pirm A. Markevičius, I vicep.

$10.00 — Mekišius.
$3.00 — G. Radvenis.
Po $2.00 — Skridulis, Paul Gilys, Šimkus, Petravičius.
$1.00 — Zelenis.
Visiems suprantantiems spaudos
reikalą ir aukojusiems spausdinimo
išlaidoms palengvinti nuoširdžiai
dėkoja —
LAV Adm.

1971 m. gegužės mėn. įvyko Si
mo Kudirkos teismas. Jis neprisi
pažino kaltu ir teismui pareiškė:
“Aš nesu kaltas, nes mano tėvynės
Lietuvos neišdaviau. Aš nelaikau
Sovietų Rusijos savo tėvyne”. Si
mas buvo nuteistas 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Bylos eigos aprašymas pateko į
Europos ir Amerikos spaudą. Iš
tisais puslapiais aprašė teismo de
tales ir Kudirkos pareiškimus.
Amerikos lietuviai pradėjo rūpin
tis Simo Kudirkos išlaisvinimu, nes
jis buvo neteisėtai pagrobtas nuo
Amerikos laivo. Buvo surasta, kad
Marija Šulskienė yra gimusi An
gelų parapijoje Brooklyne ir yra
JAV pilietė, taigi ir jos sūnus Si
mas yra Amerikos pilietis.
M. Šulskienė, sužinojusi, kad Amerikos valdžia ją dar tebelaiko pi
liete, per didelius trukdymus geg.
17 d. nuvyko į JAV ambasadą Mas
kvoje, kur jai buvo išduotas Ame
rikos pasas, tik sovietų valdžia dar
jai trukdo išduoti vizą.
Daugiausia S. Kudirkos išlaisvi
nimo reikalu kongrese rūpinosi Ro
bert Hanrahan, Illinois valst. 1972
metais išrinktas respublikonas į
JAV kongresą. Jis pravedė Kudir
kos reikalu kongrese rezoliucijas.
Jis 1974 m. liepos 29 d. parašė So
vietų ambasadoriui A. Dobryninui

V. Plukas. (Nėra sekr. K. Černiaus
ku).
Koto V. Ii. l’lukaa
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----------—--------- —----- -----------------------------Nixonas padarė ir klaidų. Didžiausia klaida, kad jis užrekordavo
visus pasikalbėjimus, ko kiti prezidentai nedarydavo. Taip pat jis
padarė klaidą pasirinkdamas daug nepatyrusių, jaunų padėjėjų, ku
rie padarė neteisėtų įėjimų į kitų nuosavybes. Paskutinė jo klaida,
kad jis nuvažiavo į Arabų kraštus ir susitarė su šiais bendradarbiau
ti. To tik ir tereikėjo Amerikos izraelitams! Juk mūsų kongresą ir
senatą jie savo nariais, savo pataikūnais ir savo pinigais valdo.
Lapkričio menesį įvyksta kongreso ir senato narių rinkimai — tad
LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
turėsime gerai ištirti, už ką balsuosime.
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AR REIKALINGA SALĖ?
Vėl iškilo klausimas, ar Los Angeles apylinkės lietuviams reika
linga dar kita salė. Mažesniems suėjimams turime Tautinių Namų,
vestuvėms turime parapijos salę, tačiau koncertams, vaidinimams
ir didesnėms šventėms turime nuomoti sales. Esamos salės yra arba
per mažos arba negana gerai įrengtos. Mūsų kolonijai vis didėjant,
reikėtų ir didesnės, tinkamesnės salės.
Yra nuomonių, kad dabar reikėtų prie Šv. Kazimiero parapijos
klebono planuojamos salės statybos prisidėti. Mano nuomone, Šv.
Kazimiero parapijos reikalams užtenka turimos salės, tik reikėtų
įvesti šaldymo ir šildymo sistemą ir ją gražiau padekoruoti. Neverta
parapijiečiams išmesti dar ketvirtadalį milijono, kuris nepriklausys
lietuviams, bet bus nuosavybė arkivyskupijos. Kai spalvotieji (mek
sikiečiai ir juodukai) užims šią apylinkę, ir visas turtas pereis jiems.
Mes neturėsime teisės savo investuotų pinigų atgauti.
■ Visai kitokia situacija būtų, jei savo akcijomis įsigytume salę. Že
mės ir namų vertei kylant, ir mūsų akcijų vertė pakiltų. Mums susenus ir pavargus, galime akcijas perrašyti savo jaunimui ar gimi
nėms. Prireikus pinigų, galima akcijas parduoti, dažnai net su pelnu.
Akcijos yra mūsų turtas. Pelno korporacijų pagrindu yra pastatytos
gražios salės Clevelande “Lithuanian Village”, Toronte “Anapilio”
salė ir daug kitų. Iš praktikos atrodo, kad yra geriausia, kai kor
poraciją kontroliuoja keletas asmenų, turinčių didesnį kiekį akcijų —
tada korporacija nebankrutuos. Draugijiniais pagrindais, aukomis
statytos salės dažnai aferistinių gabumų vadovų (kaip įvyko Montrealyje, Kanadoje) būna sulikviduojamos, nes tų dalininkų, aukotojų
valstybiniai įstatymai neapsaugoja.
Tad planuokime pastatydinti naują centrą ir salę pelno korpora
cijos pagrindais.

veiklą ši antikomunistinė lyga, va
dovaujama adv. F. Schlafly, ir
Altą dalyvaus bendrame veikime
prieš komunistinę agresiją.
Lietuviams atiteko išskirtina gar
bė, kad minėtame tarptautiniame
suvažiavime visų pavergtų tautų
sąjūdžiams, veikiantiems JAV-bėse,
atstovauti buvo parinktas lietuvis —
ALT pirm. dir. K. Bobelis. Parinki
mas įvyko tarpininkaujant kongresmanui E. Derwinskiui, kuriam JAV
kongresas yra pavedęs talkinti Pa
vergtų tautų sąjūdžiams. Amerikos
Lietuvių Tarybos veikla gerai žino
ma Washingtone ir dėl to į tą tarp
tautinį suvažiavimą buvo parinktas
Altos vadovas.
Kongrese dir. K. Bobelis ir kal
bėdamas televizijos programoje ir
prabildamas į tūkstantines suvažia
vusių delegatų minias priminė Lie
tuvos pavergimą, R. Kalantos auką,
lietuvių bei kitų pavergtų tautų są
jūdžių pastangas siekti laisvės.
Savo kalboje Taipei kongrese dr.
K. Bobelis priminė jau 1959 JAV
kongreso įvestas Pavergtų tautų
Altą tarptautiniame sąjūdy prieš
savaites. Priminė, kad apie 100 mi
komunistų agresiją
lijonų rytų iir centro Europos tau
ALT pirmininkas dr. K. Bobelis tų yra komunistų vergijoje, netei
liepos 14-19 dienomis dalyvauda sėtai ir brutaliai komunistų užgrob
mas Tarptautinės Antikomunistinės tos ir persekiojamos. Priminė kinų
Lygos suvažiavime Taiwano sostinė respublikos kūrėjo dr. Sun-Yat-Sen
je Taipei, kur buvo suvažiavę per išryškintus principus: tautiškumą,
3000 delegatų iš visų pasaulio kon demokratiją iir žmonių gerovę. Ko
tinentų, įrašė ir ALT į tą sąjūdį munizmas visus šiuos principus lau
prieš komunistų imperializmą ir ko žo, gi Jungtinės Tautos neteikia
lonializmą. JAV-bėse plečia savo veiksmingos pagalbos pavergtiems.
ALT INFORMACIJA

Kiekvieną teisingumą brangi
nanti žmogų supurtė žinia, kad
Australija pritarė Sovietų Sąjungos
kolonializmui pripažindama prie
varta ir klasta, su Stalino ir Hitle
rio susitarimu, įvykdytą Lietuvos,
Latvijos ir Estijos Įjungimą į So
vietų Sąjungą.
Visus lietuvius kviečiame solida
riai pareikšti savo protestą prieš
tokį žmonių teisių ir tarptautinio
teisingumo laužymą, siunčiant te
legramas ir raštus Australijos ministeriui pirmininkui, adresu —
The Honorable E. G. Whitlam, Q.
C., M. P. Parliament House, Can
berra, A. C. T. 2600, Australia, o
taip pat raštais ir telefonais reiš
kiant protestą Australijos pasiunti
nybei ir konsulatams.
Smulkesni patarimų šiuo reikalu
galima gauti Amerikos Lietuvių Ta
rybos būstinėje, 2606 West 63rd
Street, Chicago, III. Telefonas
(312) 778-6900.

BS,

h įmini 1U| ii..Tt-^rrr«rrnrTCTTrn..-it.’n *n—.i ■» V-T—Įr"

KODĖL ATSISTATYDINO PREZ. NIXONAS?

NURMSEN PAINT CO.

Jį privertė atsistatydinti prodemokratiškas kongresas ir senatas.
Sunku valdyti kraštą, kai kongresas yra daugumoje priešingos parti
jos kontrolėje. Nixono kaltė buvo maža, kad jis žinojo ir mėgino nu
slėpti Watergate demokratų partijos centro vadinamą “bugging” —
slaptą klasymąsi. Tie “bugging” visą laiką buvo naudojami prieš
politinius asmenis, nors tai yra nelegalu.
Kodėl nebuvo nubausti prez. Johnson už jo padėjėją išnaudotoją
Boby Baker; kodėl “Warren Report” dėl John Kennedy nužudymo
buvo uždraustas 75 metams skaityti; kodėl tada pro-demokratiškas
kongresas nekėlė trikšmo dėl “Civil Liberties” pažeidimo paslap
čių nuslėpimo; kodėl niekas netyrinėjo senatoriaus Kennedy dėl
žuvusių jo merginų? Gi todėl, kad senatą valdo jo draugai demo
kratai.
Nixonas turi didelių priešų nuo Hiss “Pumpkin” įvykio, kai jis su
gavo atominės bombos vagis — Rozenbergus (vyrą ir žmoną), kurie
buvo nuteisti mirti. Hiss, buvęs Roosevelto sekretorius, buvo užda
rytas į kalėjimą. Jie visi buvo žydeliai, kurie atominės bombos pa
slaptis pardavė Sovietams. Dabar kaltintojas Sirica
■ irgi ne
mėgsta Nixono, nes jo nepaskyrė į Vyriausią Teismą.
Senatoriai Muskie, Kennedy, McGovern ir jų kompanijos organi
zatoriai neapkentė prez. Nixono užtat, kad jis daugumos balsų lai
mėjo rinkimus, o minėti senatoriai pralaimėjo.

TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
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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 pasirinkimą, 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. šėkai
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PADĖKOS LAIŠKAS
KALIFORNIJOS LIETUVIAMS

Praėjo kaip graži svajonė mano
viešnagė pas jus, brangūs tautiečiai,
bet lieka pastovūs vaisiai: sutikau
jūsų tarpe tiek daug duosnių šir
džių, taip kad mūsų lietuviškas jau
nimas Brazilijoje tikrai pajus jūsų
nuoširdžią paramą, nes jūsų t i pe
surinkta 4 su puse stipend’jų, po
$400.00 kiekviena. Mūsų jaunimas
ten galės geriau pasiekti aukštesnę
kultūrą ir tokiu būdu garantuos lie
tuvybę tame tropikiniame krašte,
nes stipendijos duodamos tik su są
lyga, kad tuoj pat įsijungtų į mūsų
lietuviškos kultūros išlaikymo bei
ugdymo darbus.
Abejojau, ar skelbti ar ne
skelbti prisidėjusių sąrašą spaudoje,
bet, prisimindamas Kristaus žodžius
“Tegu jūsų geri darbai šviečia žmo
nių akivaizdoje”, pasidrąsinau ir
skelbiu, nors tai gal ne visiems pa
tiks. Jeigu reikalinga, atsiprašau iš
anksto už tai ir už betkokį neapsi
žiūrėjimą, kas visad pasitaiko. Tu
riu vien tik intenciją visiems dar
kartą padėkoti, ir tegu būna paska
tinimas kitiems.
Išvykstu iš šios žavingos ir vie
ningos kolonijos, bet visad vežuosi
su savimi tą puikų įspūdį, kurį čia
susidariau: daugelio tyras žvilgsnis,
per kurį įžvelgdavau jūsų jautrią
širdi ir grynai lietuvišką kilnumą
padėti, kur tik galima, ypač bro
liams, kuriem blogiau sekasi. Dėko
ju, kad taip duosniai priėmėte ma
no prašymą ir padėjote mūsų jau
nimui Brazilijoje. Jūsų auka tikrai
nebus bergždžia.
Ypatingas ačiū dar ponams Če
kanauskams, Mickams, Kvečui,
Motiejūnams, Pažiūrams už kantry
bę mane pavėžyti ir visaip talkinin
kauti. Mano žodžiai tėra kuklūs
padėkos žodžiai, bet Dievas tikrai
viską mato iki širdies gelmių ir Jo
akivaizdoje kiekviena nuoširdi au
ka yra didelė, nesvarbu, ar žmo
nėms atrodo kitokia. Todėl ir labai
drovėjausi paskelbti aukotojų sąra
šą. bet bandykime žiūrėti ir mes
Dievo akimis ir viską vertinti. Die
vas tikrai laimins visų nuoširdžias
pastangas ir mūsų Lietuvos neap
leis.
Kun. H. Jonas Šulcas, SU B

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
Jaunimo Sekcijos Įgaliotinis
Aukotojų sąrašas
Brazilijos lietuvių jaunimui

Po $150.00 — G. Kazlauskas.
Dr. Z. Kungys.
Po $100.00 — J. D. Mitkai, A.
Markevičius, A. Adomėnas. E. J.
Sinkiai, Z. S. Koronkevičiai.
Po $50.00 — R. Bureikienė, L.
Pažemėnienė, P. Laurinavičiai, J.
Jodelės, A. V. Pažiūrai, L. Zaikienė.
$40.00 — V. Kazlauskas.
Po $30.00 — V. J. Čekanauskai,

Dr. Giedraičiai.
Po $5.00 — A. Daukantai,2 N.
Enck, Dr. Bartkus, J. Matulaitis,
A. D. Polikaičiai, Mikalajūnas, J.
O. Motiejūnai.
Po $20.00 — Lembertienė, Ko
jeliui, Dr. Juodeika, Karuža, J. Pa
žėra, K. Prišmantas, Nyerges, 1.
Medžiukas, R. Arienė, Pr. Grušas.
Po $15.00 — D. Grajauskienė,
Dr. C. Mitchell.
Po $10.00 — I. Kazakevičienė,
E. Vilkas, A. Devenienė, Dr. Milaknis, A. Lukšienė, Černiauskas,
J. Činga, T. T. Sereikai, J. B. Venc
kus, W. Macinskas, Jasiulionis,
J. H. Žmuidzinai.
Po $5.00 — Arbai, Misiūnas,
Razutis, P. Dovydaitis, S. Adamoniai, J. Sakalauskas, Zakoren, A.
Milukas, J. Žemaitaičiai, M. J.
Uksai, F. S. Žukauskai, F. S. Pa
lubinskai, A. A. Mitkevičiai, J. V.
Kazakevičiai, A. Šimkus.
$4.00 — R. Serapinas.
$3.00 — Dargelienė.
Po $2.00 — E. S. Liseckai, F.
Karalius, A. Vosylius, V. Misevi
čius, P. Gustas, J. Stankus.
Po $1.00 — G. Valančius, P.
Ulevičius, J. Ramonis, A. Diržys,
Tuminas, Kučinskienė, S. Dūda,
A. Giedraitis.

Broniaus Budriūno naujai išleisti
kūriniai:

1. 5 arijos ir duetas iš operetės
“Sidabrinė diena”. Leidinį finansa
vo: Dr. Z. Brinkis, V. Dovydaitis,
G. Kazlauskas, Dr. Z. Kungys, L.
Oksas ir Detroito Ateitininkai Sen
draugiai. Kaina $3.00.
2. Mišios “Garbė Tau, Viešpa
tie”. Išleidimą finansavo D. Mitkie
nė. Kaina $2.00.
3. “Mišios už mirusius”. Mece
natas prel. J. Karalius. Kaina $2.
4. “Mano meilė”. (Žodžiai D.
Danutės Mitkienės) Kaina $1.00.
Kūriniai išleisti B. B. K. L. Fon
do, 2620 Griffith Park Blvd., Los
Angeles, Calif. 90039.

kuris per šv. Mišias juos sutuokė
ir pasakė prasmingą pamokslą, iš
keldamas rel’gijos ir santuokos
reikšmę gyvenime, nes abu jaunieji
yra katalikai. Jungtuvių metu var
gonais grojo komp. Bronius Budriūnas ir giedojo solistas A. Pava
saris.

Jaunavedžiai Harry William ir Al
dona Ann Franz.

VESTUVĖS L. A. MIESTE

Liepos 13 d. 3 vai. po pietų,
šeštadienį, Šv. Kazimiero bažnyčioj
susituokė stud. Aldona Ann Galdi
kaitė su inž. Harry William Franz.
Aldoną bažnyčios taku palydėjo tė
vas A. Galdikas ir perdavė jauna
jam. Gražus jaunimo būrys palydė
jo juos prie altoriaus.
Jaunoji ir pamergės buvo apsi
rengusios senu lietuvišku papročiu,
ilgais linų spalvos vaidilučių rūbais
ir papuoštos galvos įvairių ramunių
ir kitų laukų gėlių vainikais. Šis
simbolinis papuošimas, pagal lietu
vių tradiciją, žavėjo svečius bažny
čioje ir salėje.
Bažnyčioje, prie altoriaus, jau
nuosius pasitiko kun. A. Olšauskas,

Vaišės įvyko tuoj po sutuoktuvių
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Tė
vai Galdikai ir jaunojo mama Mrs.
R. Flranz jaunuosius pasitiko prie
salės durų su duona, druska ir vy
nu. Vestuvių palydai einant per salę
prie stalo, pasitiko giminės ir sve
čiai katutėmis ir Krafto orkestras.
Po to pirmas pabrolys pasveikino
savo, tėvų ir giminių vardu jaunuo
sius ir susiirinkusius svečius. Prasi
dėjo vaišės. Visi stalai buvo ap
krauti įvairiais ir skaniais lietuviškiais valgiais, šaltais ir karštais, ku
riuos puikiai paruošė vyr. šeiminin
kė, artima Galdikų draugė p. Alė
Marčiuškienė, kuriai talkininkavo
p. V. Dūdorienė ir p. Alė Vilčinskienė, o apsukriai tvarkė bufetą
trys broliai Marčiuškos, kurie gai
vino šaltais ir svaiginančiais gėri
mais svečius.
Jaunoji yra baigusi LA City Col
lege, jaunasis baigė Maryland un-tą.
Jaunieji susipažino California TipToppers klube vaišių metu ir ne
trukus susižiedavo.
Ponai Galdikai išaugino 4 vaikus:
dvi dukras ir du sūnus. Vyriausia
dukra baigė anksčiau universitetą
ir dabar siekia aukštesnio mokslo,
daktarato. Galdikas yra namų de
koravimo kontraktorius, o jo žmo
na gailestingoji sesuo ligoninėje.
Jie yra abu susipratę lietuviai, re
mia lietuvišką veiklą aukomis, o p.
Galdikas aktyviai dalyvauja šaulių
veikloje. (K. K.)

Šiuos kūrinius galima gauti ir
LAV administracijoje.
Naujausia plokštelė

Ką tik išleista komp. Broniaus
Budriūno Vyrų kvarteto Detroite
įdainuota plokštelė. Mono ir Ste
reo. 15 dainų. Galima įsigyti ir už
sisakyti LAV adm., 4366 Sunset
Blvd., L. A. Calif. 90029. Telel.
664-2919. Kaina $6.00.
NAUJOS KNYGOS

Gauta paminėti Prano Naujo
kaičio parašytos Lietuvių Litera
tūros Istorijas I-mas tomas. Išleido
JAV LB Kultūros Fondas. 606 psl.
Gražiai įrišta, kaina $6.00.
Gaunama LD leidyklos knygyne,
43,i4 Sunset Blvd., L. A.

Loreta Dalia Bekaitė, gavusi bakalaurato laipsni iš Fullertono kolegijos.
Stovi (iš kairės): Alfonsas Telyčėnas, Dalios Bekienės tėvas; .Loreta
Bekaitė, ir Teklė Ivanauskienė, Eduardo Beko motina.
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ALT-OS, LOS ANGELES SK.,
1973-74 METŲ VEIKLA

(Pirm. A. Skiriaus pranešimas)

ALT-os veikla yra politinė, nes
rūpinasi tik Lietuvos laisvinimo
problemomis. Mes, būdami centro
padalinys, renkame aukas ALT-os
centro ir Vliko veiklai išlaikyti.
Mūsų skyriaus veikla yra dvejo
pa: kasmetiniai įvykiai ir nepapras
ti įvykiai.
Iš mūsų metinių įvykių turėjome
Birželio įvykių minėjimą, 1973 m.
birželio viduryje. Pernai kaip tik
išpuolė lietuviams rengti šį minėji
mą. Minėjimą padarėme Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Principiniu
kalbėtoju turėjome JAV kongreso
narį Glen Anderson. Jį pakviesdami
įsigijome naują lietuvių draugą. Jis
Vasario 16 proga kongrese kalbėjo
už Lieuvą,į į Congr. Records parašė
straipsnį ir talpino mūsų rezoliuci
ją. Birželio įvykių minėjimą gražiai
pravedė V. Čekanauskas, praėjusios
kadencijos ALT-os sk. pirmininkas.
Prie mūsų rutiniškos veiklos ten
ka priskirti mūsų dalyvavimą Pa
vergtų Tautų Komitete. Mūsų atsto
vais šiame komitete buvo Vanda
Mažeikienė, V. Čekanauskas ir aš.
Komitetas surengė Pavergtų Tautų
Savaitės minėjimą McArthur parke.
Komitete daugiausia pasidarbavo
mūsų sk. sekretorė V. Mažeikienė,
atlikdama komiteto iždininkės pa
reigas.
Paskutinis mūsų valdybos darbas
buvo surengimas Vasario 16-tos miminėjimo š. m. vasario 17 Marshall
mokyklos auditorijoje. Minėjimas
pasisekė puikiai. Kalbėtoju turėjo
me valst. liaud. vadą J. Daugėlą.
Programą atliko Šv. Kazimiero par.
choras ir Jaunimo ansamblio šokė
jai. Dalyvavo apie 700 lietuvių ir
surinkta aukų virš $4000 dol.
Turėjome keletą nepaprastų veik
los įvykių — dalyvavome Brežnevo
piketavime, jam besilankant Los
Angeles mieste.
Didesnį sujudimą valdyba turėjo,
kai pernai rudenį suomių valdžia
areštavo mūsų delegatus — dr. J.
Valiūną ir dr. J. Genį, kurie daly
vavo Europos saugumo konferenci
joje. Dr. Vileišiui pasisekė pabėgti.
ALT-a siuntė telegramas Valstybės
Departamentui, Amerikos ambasa
dai Helsinkyje ir Suomijos vyriau
sybei. Mūsų vadai buvo paleisti.
Turėjome daug darbo ir Bra
žinskų reikalu. ALT-os centras, su
žinojęs, kad Turkijoje bus duodama
amnestija, paprašė visų skyrių siųsti
telegramas Turkijos prezidentui,
teisingumo ir vidaus reikalų ministeriams. Iš Los Angeles buvo iš
siųsta keletas šimtų telegramų ir
laiškų. Bražinskams buvo suteikta
amnestija gegužės 21 d.

VEIKLOS

Dabar visi siunčiame laiškus
JAV prezidentui, teisingumo min.,
senatoriams, kongresmanams, kad
Bražinskai būtų įsileisti į JAV.
Tenka pasidžiaugti, kad mūsų
skyriaus vicepirm. yra ALT-os c.
valdybos narė ir dalyvavo 1973 m.
centro suvažiavime Chicagoje ir
mums parvešė “lauktuvių” — atžymėjimus ALT-os buvusiems val
dybos nariams.
Dažnai amerikiečių įstaigos krei
piasi į ALT-ą dėl įvairių informaci
jų apie Lietuvą. Taip pat prašo iv.
organizacijos, kad lietuviai būtų at
stovaujami. Čia mums daug pade
da O. Razutienė su savo Jaunimo
ansambliui.
1976 m. JAV ir Los Angeles švęs
200 metų nepriklausomybės sukak
tį. Tuo reikalu jau buvo posėdis
burmistro įstaigoje; ALT-a buvo
pakviesta — posėdyje dalyvavo V.
Čekanauskas.
šeštadieninėje Lituanistikos mo
kykloje apie ALT-ą jaunimą infor
mavo V. Čekanauskas ir apie VLIK-ą A. Raulinaitis. Ačių V. Pažiū
rai, mok. ved., kad leidžiama jau
nimą informuoti.
Dėkoju valdybos nariams A. Devenienei, A. Telyčėnui ir S. Dūdai.
Mūsų skaičius nors ir sumažėjo, —
vienas atsistatydino, o pats darbš
čiausias, — J. Žukas — numirė, li
kę nariai mėginome atlikti visus dar
bus.
A. A. Jonas Žukas buvo pagerb
tas visų dalyvių susikaupimo minu
te metiniame susirinkime.
Baigdamas linkiu naujajai val
dybai sėkmės, o visų organizacijų
prašome talkos įvairiuose jos veik
los darbuose.
L. A. Bendruomenės apylinkės
veiklos planai

Liet. Bendruomenės Los Angeles
apylinkės valdyba rugp. mėn. 9 d.
O. ir A. Razučių namuose turėjo
posėdį, kuriame dalyvavo 4 valdy
bos nariai (du, turbūt, atostogauja):
pirmininkė O. Razutienė, sekr. A.
Šimkus, ižd. R. Nelsas ir informa
cijos narys V. Šimoliūnas.
Perskaityta gautieji raštai, są
skaitos, padaryta nutarimai. Solida
rumo mokestį iždininkui R. Nelsui
padeda išrinkti visi valdybos nariai.
Negalintieji iždininko pasiekt, pra
šomi siųsti jam į namus: 1018 San
Antonio Ave., Fullerton, Calif.
92631. Labai prašo valdyba soli
darumo mokestį užsimokėti nedel
siant. Jis nedidelis: šeimai — tik
$5.00; viengungiams ■— $3.00, gi
pensininkams tik $1.
Be to, svarstyta Naujų Metų
sutikimo baliaus reikalai. Jau pa
imta Šv. Kazimiero par. salė, pa
kviestas geras orkestras, maždaug,
pasiskirstyta pareigomis, numatyta
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talkininkų reikalingoms pareigoms.
Nežiūrint maisto pabrangimo,
įėjimo kainos paliekamos tos pa
čios: suaug. — $10.00; mokslei
viams — $5.
Maloniai prašoma visų nedaryti
privačių balių tuo pat metu, o atsi
minti atsilankyti į L. Bendruomenės
rengiamą N. Metų sutikimą.
Gautas pelnas, kaip žinote, yra
sunaudojamas lietuvių švietimo ir
kultūros reikalams. Atseit, grįžta
mums patiems.
Laukiame visų malonaus pasima
tymo ir pabendravimo, (r.)
Atitaisymas

LAV nr. 6, 1974, “Iš Vakarų
Apygardos suvažiavimo” apie Los
Angeles apylinkę klaidingai pasaky
ta, kad “Los Angeles atstovai į su
važiavimą neatvyko”. Atvyko, net
5 atstovai: A. Šimkus, dabartinės
valdybos sekretorius; rinkti atsto
vai: B. Brazdžionis, A. Mažeika, V.
Pažiūra ir J. Žmuidzinas.
Korespondecnjose neturėtų būti
būti prasilenkiama su teisybe.
Ona Razutienė,

LB Los Angeles apyl. pirm.
IKI PASIMATYMO

Liepos mėn. 21 d. Šv. Kazimiero
parapijos salėj įvyko Jaunimo An
samblio vakaras: “IKI PASIMA
TYMO.”
Susirinko gražus būrys jaunimo,
jų tėvų ir svečių - rėmėjų, kurių
tarpe buvo visi jubiliejinio leidinio
redaktoriai: Alė Rūta, J. Kojeis irB.
Brazdžionis su žmonomis ir vyrais.
(Mūsų šventės leidinys labai gražus
— įsigykite, kurie dar neturite; kai
na tik du dol. ) Dalyvavo ir dalis
rėmėjų: Antanas Adomėnas su po
nia, Henrikas ir Adelė Bajaliai,
Ignas ir Bronė Medžiukai, Vladas
ir Alfonsą Pažiūros, Bronius Budriūnas su ponia, Povilas Jasiukonis ir kt.
Šokėjų tėveliai paruošė kuklias
vaišes, prie kurių gardžiais keps
niais prisidėjo ponia Sofija Puikūnienė, Marija Žymantienė, Elena
Bandžiulienė ir kt.
Tėvų komiteto iždininkas Ramū
nas Bužėnas visus vaišino gaivinan
čiais gėrimais, o Ona Kantienė jau
nimą vaišino ir gaivino, kurie prie
Vyto Bandžiulio ir Kęstučio Oldukio parūpintos muzikos smagiai pa
sišoko.
“Iki pasimatymo!” — pasakė šo
kių mokytoja Danguolė Razutytė
vieneriems metams (ji išvyko moky
tojauti į Bostoną) ir perdavė “švil
puką” antram vadovės padėjėjui —
Rimui Žukui, kuris lieka Jaunimo
Ansamblio bendradarbiu. Be to,
jau priauga ir daugiau padėjėjų iš
vyresniosios grupės, t. y. busimosios
mokytojos: Vaidilutė ir Vilija Butkytės ir Ilona Bužėnaitė. Svarbu,
kad šokėjai neišsiskirstytų ar neuž
migtų “ant laurų”, o tęstų gražų

darbą, besiruošdami sekančioms
šventėms, džiugindami savuosius .r
reprezentuodami lietuvius svetimie
siems. Tad “iki pasimatymo” jauni
mui ir tėveliams! Iki pasimatymo,
Danguole!. Iki malonaus pasimaty
mo mūsų rėmėjams ir geradariams
ateinančių darbo metų lietuviškuose
baruose!
Dabar Jaunimo Ansamblis sma
giai atostogauja. Bet atostogos neil
gos. Rugsėjo mėn. 8 d. (sekmadienį)
5 vai. p. p. visi kviečiami susirinkti
į parapijos salę pradėti naujų darbo
metų sezoną. Renkasi tik jaunimo
grupės,, nes prieš akis jiems net
keli pasirodymai. Svarbiausias —
išvyka į Pasaulinę Parodą Spokane,
Wa., kuri įvyksta spalio mėn. 5-b
dienomis. Ta proga į Spokane or
ganizuojama ekskursija lėktuvu.
Joje gali dalyvauti ir ne šokėjai —
jaunimas ar suaugę. Jei susidarytų
didesnis skaičius žmonių, kelionė
kaštuotų pigiau. Todėl kviečiame
Los Angeles ir apylinkių lietuvius
prisidėti prie šios išvykos. Būtų
proga pamatyt Pasaulinę Parodą
Spokane, o ir padėti savajam jauni
mui nuvykti ten ir reprezentuoti
lietuvių tautinių šokių meną, atsto
vaujant Los Angeles.
Dėl informacijų skambinti Onai
Razutienei: (213)254-3656.
Išvykos reikalus (registracija ir
kt.) reikia užbaigti iki rugsėjo mėn.
15 d., nes reikalinga pranešti at
vykstančių asmenų skaičių.
Paskubėkite!
Ona Razutienė,

LB Jaunimo Ansamblio vadovė
Skautų Havajietiškas vakaras

Vietoj vasaros tradicinio skautiš
ko pikniko šiais metais skautųskaucių stovyklavietės komitetas
rengia Havajietišką vakarą Šv. Ka
zimiero par. salėje rugsėjo 28 d.
8 vai. vakaro.
Visos viešnios ir mieli svečiai
kviečiami apsirengti havajietišku
stiliumi, kad tuo dar daugiau padi
dintų ir paryškintų vakaro hava
jietišką nuotaiką.
Vakaro metu bus duodama havajų muzika, havajietiški pietūs, gė
rimai (Mai Tai) ir havajietiška pro
grama.
Auka: suaugusiems $7.50, jauni
mui — $3.50. Visas pelnas skiria
mas stovyklavietės skoloms mokėti.
V. Ir.

Lietuvos Vyčių susirinkimas

Los Angeles Lietuvos Vyčiai Seniorai (133 kp.) turėjo savo metinį
susirinkimą rugp. 9 d. parapijos pa
talpose, kuriame išrinko šiems me
tams valdybą iš šių asmenų: A.
Skiriaus, L. Niuniavos, A. Arnašiaus, St. Dūdos ir J. Stankaus.
Valdyba pareigomis pasiskirstyti nu
mato artimiausiame posėdyje.
Revizijos komisija paliko ta pati:
J. Činga ir V. Tuskenis.
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LIETUVIŲ NAMŲ AKCININKŲ
SUSIRINKIMAS
Liepos 28 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose įvyko metinis Lie
tuvių Bendruomenės Centro (Lithu
anian Community Center, Inc) me
tinis susirinkimas.
Susirinkimui pirmininkavo kor
poracijos pirm. Algis Raulinaitis ir
sekretoriavo Bronius Stančikas.
Praėjusių metų susirinkimo proto
kolą perskaitė Juozas Mitkus. Bu
vo priimtas su keliomis pastabomis,
bet be pataisymų. A. Raulinaitis
padarė pranešimą apie korporaci
jos veiklą. Iždininkas perskaitė pra
nešimą apie korporacijos finansinį
stovį. Dabar korporacija turi g. p.
43.000.— turto, kurie yra investuo
ti į bankų paskolos lapus iš 10'/2%.
Revizijos komisijos pirm. J. Mitkus
perskaitė rev. kom. aktą, pasirašytą
A. Devenienės, A. Telyčėno ir J.
Mitkaus.
Mandatų komisiją sudarė dr. J.
Žmuidzinas, V. Pažiūra ir K. Prišmantas. K. Prišmantas pranešė, kad
susirinkime dalyvauja virš 50% ak
cininkų ir jų įgaliotinių, tad laiko
mas teisėtu
Nauja vadovybė
Slaptu balsavimu buvo išrinkti di
rektoriais šie asmenys: Dr. J. Žmui
dzinas (gavo daugiausia balsų), A.
Skirius, A. Raulinaitis, B. Stanči
kas, K. Prišmantas, P. Aras ir A.
Sajus. Į revizijos komisiją buvo iš
rinkti: J. Mitkus, A. Telyčėnas ir
A. Markevičius.
Diskusijos dėl ateities veiklos
Kadangi banke pinigų neverta lai
kyti, buvo įvairių pasiūlymų ką su
jais daryti. Tautinių Namų valdy
bos atstovai E. Balceris ir A. Ma
žeika, paaiškinę savo namų veiklos
planus, kvietė prisidėti prie jų na
mų. A. Mažeika pasakė, kad Tauti
niai Namai nesijungs su Lietuv.ų
Bendruomenės Namais. Jie nutarę
veikti atskirai. Susijungimo reikalu
Bendruomenės Namų pirm, net ke
lis mėnesius aiškinosi ir įrodė, kad
iš ne pelno korporacijos pakeitimas
į pelno korporaciją kainuotų tik
apie tūkstantį dolerių. Tačiau bent
kartą Tautinių Namų vadovybė pa
sakė, kad jie nenori susijungimo ir
vieno lietuvių centro. Kodėlgi per
10 metų buvo apie susijungimą kal
bama ir metama kaltė, kad Bend
ruomenės Namų vadovybė to susi
jungimo nenorinti.
Kitas pasiūlymas J. Kojelio bu
vo, kad su Bendruomenės Namų
pinigais reikia prisidėti prie Šv. Ka
zimiero planuojamo salės statymo.
Taigi, atiduoti airių kontroliuoja
mos arkvyskupijos nuosavybėn. Ste
bėtina, kad J. Kojelis, buvęs vienas
iš korporacijos organizatorių neži
no, kad korporacijos turto niekam
kitam negalima dalinti, o tik savo
akcininkams. Šis pasiūlymas nera
do daug pritarėjų.
Buvo poros asmenų nuomonė,

kad korporacija turi būti likviduota
ir pinigai pasidalinti.
Kadangi likvidavimo reikalas tu
ri būti praneštas prieš kelis mėne
sius visiems dalininkams, tai šis
klausimas buvo atidėtas kitų metų
susirinkimui.
Iždininkas pranešė, kad visi, ku
rie nori savo akcijų pinigus aukoti
kitiems reikalams, gali savo akcijas
parduoti su pelnu, nes yra parei
kalavimas pirkti virš 50 akcijų.
Pirmininkas A. Raulinaitis pra
nešė daugumos direktorių nuomonę,
kad reiktų išleisti daugiau akcijų ir
ieškoti naujos nuosavybės arba sta
tydinti naują prekybinį centrą su
sale. Susirinkimas pavedė naujiems
direktoriams ta linkme veikti.
Anie parduotuosius namus
Liet. Bendruomenės Namai, 4415
Santa Monica Blvd., L. A. buvo
parduoti korėjiečiams 1973 m. bir
želio 6 d. už 50 tūkstančių dol.
Pardavimo išlaidų buvo $2,849.33.
Taigi gauta g. p. $47,150.67. Buvo
mokėta už namus $35,000.00, par
davimo pelnas buvo $12,150.67.
Nors dabar yra viskas pabrangę,
nauji korporacijos vadovybė turėtų
surasti žemės statybai ir ją užpirkti,
nes pinigų vertė kasmet vis mažėja.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj:
75 kuopos susirinkimas
Rugsėjo mėn. 1 d., sekmadieni.
1 vai. p. p. Lietuvių Tautinių Namų
salėje Įvyks SLA kuopos susirinki
mas, kuriame pranešimą padarys iš
SLA seimo Bostone grįžusi atstovė
Alena Devenienė.
Po susirinkimo bus vaišės, kurio
se bus pagerbtas kuopos pirm. Po
vilas Petraitis, liepos mėn. 10 d.
atšventęs savo 79-tą gimtadienį. Jis
yra geras lietuvis, daug dirbęs įvai
riose lietuvių organizacijose Chicagoje; atsikėlęs į Los Angeles, daug
dirba Lietuvių Piliečių klube, kur
yra valdybos narys; jau kelinti me
tai yra SLA 75 kp. pirmininku.
P. Petraičiui linkime daug, daug
laimingų, sveikų metų ir nepavargti
toliau darbuojantis lietuvybės labui
šiame krašte. (J. G.)
LFB Studijų savaitėje
Dainavos stovykloje, kuri vyko
nuo rugp. 4 iki 10, iš Los Angeles
dalyvavo Leonardas Valiukas, stu
dijų organizatorius ir vedėjas, Juo
zas Kojelis, Daina Kojelytė, Linas
Kojelis, dr. Z. Brinkis, Algis Rauli
naitis ir Bern. Brazdžionis, kuris
koncerte paskaitė iš savo poezijos.
Losangeliškiai labai aktyviai reiškė
si simpoziumuose, jiems vadovauda
mi, dalyvaudami pranešimuose ar
diskusijose.

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ VEIKLA
Santa Monikos liet, klubo visuotinis-metinis narių susirinkimas, įvy
kęs balandžio mėn. 26 d., išrinko
naują klubo valdybą iš 7 narių, ku
rie pareigomis pasiskirstė taip: A.
Markevičius — pirmininkas; V.
Plukas — I vicepirm., E. Gedgau
dienė — II vicep., M. Vaičienė —
vald. sekr., K. Černiauskas — pro
tokolo sekr., L. Graužinienė — iž
dininkė, S. Kvečas — vald. narys;
A. Devenienė — valdybos garbės
narė. Į Revizijos komisiją išrinkti:
A. Šimkus, pik. J. Andrius, ir M.
Alminas. Į nominacinę komisiją:
prof. K. Alminas, V. Plukas, A.
Šimkus, ir E. Sinkys.
Preitų metų pirm. dr. A. Milaknis padėkojo buv. valdybai už su
tartinį darbą iir rūpestingumą. To
darbo pasėkoje klubo valdyba galė
jo (iš nario mokesčio ir įva irių pa
rengimų pelno)sušelpti šias orga
nizacijas: 1. Tautos Fondui paskyrė
$100: Amer. Lietuvių Tarybai —
$100; Jaunimo Ansamblio jubilie
jinei šventei rengti — $50; Balfui
— $25; Skautų stovyklai $25; Ka
linamiems Bražinskams Kalėdų pro
ga — $20; Liet. S-gos Ramovei —
A. Norimo knygos išleidimo fondui
— $10.
Be to, buvo surinkta $170 aukų
Bražinskams spaudos užsakymui ir
jų pageidaujamų knygų pirkimui.

KLUBO GEGUŽINĖ
Kaip ir praėjusiais metais, klubo
gegužinė įvyko klubo valdybos se
kretorės M. Vaičienės maloniu su
tikimu jos gražiame sode Santa Mo
nikoje š. m. birželio 23 d., sekma
dienį.
Tą gražią saulėtą dieną klubo na
rių bei jų draugų susirinko bemaž
100. Klubo narės, vadovaujamos
M. Vaičienės ir L. Giraužinienės,
labai gražiai tvarkėsi ir paruošė
skanius pietus.
Atsilankė nemažas jaunų žmonių,
kurie skambiai pravedė mūsų gra
žias dainas. Buvo ir akordeonistas
su gitaristu, kuriems grojant, sve
čiai smagiai pašoko žalioje pieve
lėje. Tas malonus, lyg ir šeimyniš
kas, pobūvis užsitęsė beveik iki 7
vai. vakaro. Dalyvavusieji buvo la
bai patenkinti, kad atvyko į šią ge
gužinę, dėkojo klubo valdybai ilr,
svarbiausia, p. M. Vaičienei, nepa
gailėjusiai nei savo gražaus sodo,
nei darbo. Tikimės, kad ir kitų me
tų vaasrą ji vėl pakvies visus į sa
vo jaukią buveinę.
Be tos jaukios ir labai vykusios
gegužinės, Santa Monikos Lietuvių
Klubas numato suruošti kai kurių
klubo narių pagerbimus, spalių mė
nesyje — balių ir Naujų Metų suti
kimą. Tad iki malonaus pasimaty
mo! (eg)

Atšventė savo gimtadienius

niekad nepasenti, vis jaustis jauno
mis. (J. G.)
Gabūs lietuviai studentai
Šiemet baigusių Pietų Kaliforni
joj aukštesnes mokyklas “A” stu
dentų sąrašuose yra daug lietuvių.
Štai mūsų pažįstamų tėvų vaikai:
Donna Augutė, Raymondas Augunas, Ramona Alseikaitė, Elena
Bandziulytė, Ilona Bužėnaitė, Linas
Butkys, Vaidilutė ir Vilija Butkytės,
Al Federavičius, Livila Mažulytė,
Antanas Pociūnas, Linas Raibys,
L. Ginkunas, Julie Skimanaitė, Ma
rytė Stočkutė, Vytenis Vilkas, Ra
sa Zelenytė ir Darija Žaliunaitė.
Sveikiname gabųjų mūsų jauni
mą!

Los Angeles mieste rugpiūčio 17
d., šeštadienį, gražioje Liudo Reivydo lietuviškoje seklyčioje trys
geriausios lietuviškų parengimų šei
mininkės — Izabela Simokienė,
Elzbieta Vasiliauskienė ir EI. Liseckienė — bendrai atšventė savo
gimtadienius.
Jos visuomet be jokio atlyginimo
nuoširdžiai dirba visuose radijo va
landėlės parengimuose, ir net pačios
aukoja daug maisto piroduktų.
Mielųjų šeimininkių pagerbti su
sirinko nemažas būrys jų draugų ir
prietelių, kurie joms palinkėjo dar
daug daug laimingų sveikų metų ir
C* ••••••
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Visi Los Angeles ir apylinkių LD žurnalo skaitytojai ilr bičiuliai

atsilankykite Į metinį "Lietuviy Dienų" žurnalo
PIKNIKĄ - SUSITIKIMĄ GAMTOJE,
McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd., Burbank.
Didelė aikštė, apaugusi gražia žole, platu, erdvu, daug vietos privatiems
susibūrimams; pikniko centre pakankamai stalų, suolų ir medžių pavėsio.

Nauja LFB los Angeles sambūrio
valdyba

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

Birželio 23 d. Įvykusiame LFB L.
Angeles susime buvo išrinlkta nauja
valdyba: pirm. — A. P. Raulinaitis,
vicepirm. — areli. E. Arbas, dr. Z.
Brinkis, J. Prakapas, L. Valiukas,
sekr J. Kojelis, ižd. A. Kulnys.

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, įsigijusiems laimėjimų bilietėlių. Jų bus galima įsigyti ir ten pat vietoje.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE —5
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d. KAZIMIERO ŠEŠTADIENINĖ LITUANISTINĖS MOKYKLOS

25 METŲ SUKAKTIS IR 1973/74 MOKSLO METU UŽBAIGTUVĖS

(Tęsinys iš LAV Nr. 6)
Vienkartinei E. Bradūnaitės stioendijai aukojo:
Po $100 — DLK Birutės Dr-ja,
Los Angeles sk.; Los Angeles LB
apylinkė; Los Angeles Ateitininkai
Sendraugiai.
Po $50 — Prel. J. Kučingis; O.
Gustienė; Los Angeles FSS skyrius;
ALRK Susivienijimo 42 kuopa; S.
Monikos LB apyl.; M-los Tėvų ko
mitetas; Liet. Kredito kooperatyvas.
Po 25 — Dr. Ch. F. Mitchell;
A. R. Nelsai; A. V. Pažiūrai; A.
Adomėnas; LB Vakarų apygarda.
Po $20 — I. Simokaitienė; J. H.
Žmuidzinai.
Po $15 — B. P. Butkiai; R. E.
Kulikauskai.
Po $10 — V. J. Kazakevičiai; V.
E. Radveniai.
Iš viso surinkta $865.00. Jei kas
norėtų dar prisidėti prie šios sti
pendijos padidinimo, prašau kreip
tis į mane.
Mokytoja E. Bradūnaitė savo
jautriame padėkos žodyje pažadėjo
Los Angeles geradarių neapvilti ir,
jei tik sąlygos leis, tikrai grįš ir sa
vo duoklę atiduos mokyklai - jau
nimui.
PLB valdyba, vertindama sunkų
ir ryžtingą mokytojų darbą litua
nistinėse mokyklose, šiai mokyklai
švenčiant 25 metų sukaktį, išreiškė
gilią padėką už pasiaukojimą tautos
reikalams ir įteikė visiems mokyto
jams atitinkamus pažymėjimus kaip
padėkos ženklą. Pasirašė: B. Nai
nys, J. Kavaliūnas ir S. Rudys.
Panašius pažymėjimus PLB val
dyba taip pat įteikė kai kuriems
asmenims ir organizacijoms už mo
kyklos nuolatinį rėmimą pinigais ir
darbu:
Prel. J. Kučingiui, E. Radveniui,
A. Mitkevičiui, O. Kantienei, R.
Nelsui, J Bričkui, DLK Birutės Drjai, ALRK Susivienijimui, L. A. LB
apylinkei, L. Kredito Kooperaty
vui, Long Beach Lietuvių Klubui,
Santa Monikos LB apylinkei.
Buvo gautas mokyklai sveikini
mas iš AV Švietimo Tarybos pirm.
S. Rudžio, kurį perskaitė Vakarų
Rajono inspektorius L Medžiukas.
Fullertono un-to kalbotyros prof,
dr. Meyer savo trumpoje kalboje
pasveikino mokinius ir jiems palin
kėjo gerai išmokti lietuvių kalbą,
nes ji yra taip didžiai svarbi ir yra
labai naudinga ją mokėti.
Mūsų mielas poetas Bernardas
afXpoz atuBjgEjų oabs ‘siuoizpzBig
kvietė mokinius pamilti iš širdies
savo tautą, jos kalbą ir jungtis į
lietuvišką veikimą, kad būtų verti
savo lietuviškosios kilmės.
1973/74 mokslo metų rezultatai
Priešdarželis — mokyt. V. Radvenienė, Mokinių — 11. Keliama

į darželį 5. Paliekama — 6.
Darželis — mokyt. J. Koklienė
ir A. Pažiūrienė. Mokinių — 21.
Keliama į I sk. — 10. Paliekama
— 11.
I skyrius — mokyt. A. Balsienė.
Mokinių — 12. Keliama į II sk. ■—
9. Paliekama — 3. Geriausia moki
nė — M. Palubinskaitė.
II sk. — mokyt. S. Abelkienė.
Mokinių — 13. Keliama į III sk.
— 11. Pataisos — 2.
III sk. — Mokyt. R. Baipšienė
ir A. Nelsienė. Mokinių — 13. Ke
liama į IV sk. — 11. Pataisos — 1.
Paliekama — 1. Geriausios moki
nės — V. Čekanauskaitė, E. Ugianskaitė.
IV sk. — Mokyt. O. Razutienė.
Mokinių —13. Keliama į V sk. —
9. Pataisos — 4. Geriausi mokiniai:
. Kantas, A. Kulikauskas.
V sk. ------ Mokyt. E. Kalvaitienė. Mokinių — 12. Keliama į VI
sk. — 11. Pataisos — L Geriausios
mokinės: R. Čekanauskaitė, R. Nelsaitė, B. Trotmanaitė.
VI sk. — Mokyt.-auklėtoja —
L. Jarašūnienė. Mokinių — 12.
Keliama į VII sk. 10. Pataisos —2.
Geriausia mokinė: D. Čekanauskai
tė.
VII sk. — Mokyt. D. Navickie
nė. Mokinių — 10. Keliama į VIII
sk. — 9. Pataisos — 1. Geriausi
mokiniai: R. Bureikaitė, A. Mičiulytė, A. Nelsaitė.
VIII sk. — Mokyt.-auklėtoja —
E. Dambrauskaitė. Mokinių — 7.
Keliama į Aukštesnę Lituan. klasę
— 7. Geriausi mok.: A. Butkys,
A. Bužėnaitė, D. Kazakevičiūtė.
Aukšt. Lit. Mokyklos I kl. —
Mokytoja-auklėtoja — E. Bradū
naitė. Mokinių — 9. Keliama į II
A. Lit. kl. — 9. Geriausios moki
nės — V. Polikaitytė, J. Raulinaitytė.
A. Lit. mokyklos I Iki. — Mok.
auklėtoja — A. Dūdienė. Mokinių
— 6. Jie visi: L. Butkys, R. Kliorvtė, R. Polikaitis, I. Reivydaitė, R.
Radas, M. Žmuidzinaitė sėkmingai
baigė 10 metų lituanistinės mokyk
los kursą ir gavo atestatus. Geriausi
mokiniai: L. Butkys, R. Polikaitis.
Atsisveikinimo ir padėkos žodį ta
rė R. Polikaitis.
Mokytojų kursai — Mokyt.-auklėtoja — D. Polikaitienė. Kursantų
— 10. Leista laikyti egzaminus —
8. Paliekama — 2.
Mokslo metuose vyko lietuvių
tautodailės darbų konkursas. Šie
darbai buvo sunešti ir išstatyti sa
lėje. Sudaryta komisija iš: E. Arbo,
A. Dūdienės, P. Gasparonio, P.
Grušo ir A. Pažiūrienės patikrino
visus darbus ir įvertino sekančiai:
I vieta — Lietuviška sodyba ir
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Vaizdų albumas — A. Nelsaitė;
II vieta — Metų laikai — R. Bu
reikaitė;
III vieta — Kryželis — R. Ruz
gytė.
Meninėje dalyje 1. Nelsaitė ir R.
Nelsaitė gražiai padeklamavo, o R.
Čekanauskaitė puikiai paskambino
pianinu. Po to sekė mokyklos cho
ras, vadovaujamas A. Polikaičio.
Gražiai padainavo keletą dainų.
Šventė baigta Lietuvos himnu.
Ačiū už dėmesį!

metus pradėsime rugsėjo mėn. 14
d. 9 vai. ryto. Prašau visus laiku
atvykti. Bus pamaldos, svarbus pra
nešimas ir pamokos.

Yra planuojamas speciali klasė
silpnai kalbantiems lietuviškai. Pra
šau juos užregistruoti iki rugsėjo
mėn. 1 d. pas mane arba kleboni
joje. Tokia klasė veiks, jei susida
rys nemažiau 10 mokinių.

Pajuskime visi vienodai didelę
tautišką atsakomybę ir tenelieka ne
V. Pažiūra vieno lietuviuko šalia lietuviškos
Mokyklos direktorius mokyklos. Tai mūs visų šventa va
dinė pareiga. Reikia tik daugiau
" noro ir nesibaigiančio ryžto.
PRANEŠIMAS ŠV. KAZIMIERO
Tad visiems iki pasimatymo LeŠEŠT. MOKYKLOS MOKINIAMS tuviškoje m okykloje.
IR JV TĖVAMS

Isj

Šiuo noriu jums visiems dar kar
tą priminti, kad 1974/5 mokslo

V. Pažiūra,

Mokyklos direktcr.uu
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095
PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitu*
kraštus. — Agentūra, ruošia ekskursiidą į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHioiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniii..hmm

ROQUE and MARK CO., INC.
REALTORS * INSURANCE

a

INCOME TAX * NOTARY PUBL.x,

3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525
Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEV1ČIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKON

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS
DĖMESIO'
Atidaryta lietuviška siuntinių į Lietuvą persiuntimo bendrovė

DĖMESIO!

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
LIETUVIŲ 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.
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LIETUVIAI

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

i

Advokatai
CHARLES

KAIRYS

GINTAUTAS

Teisininkas ir Advokatas
850o Wilshire Boulevard
Bevery Hill, Calif. 90212
Telefonas 659-5757

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS
Notary Public

„unset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919
Res. prone TH 2-5344

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

Fo tog rara i

Apdrauda
ROBERTAS BAURAS

Office: 828-7525

Res.: 395-6009

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica ui vi.
Santa Monica, Calir. 9„404
Phone: 828-7525
Res : ' 828-0460

•

i

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset boulevara
uos angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
leuuių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.
BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.
1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Tel. 323-3145

Alihės-užeigos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkais
14530 Lanark Street
Panorama City, Calif. 91402
Phone 787-9837

LEONO KAN IO FOlo SlUUlvrt
"Flaite of Hollywood”
6671 Hollywood ulvu.,
nmiywouu, Lain.
HO. 9-8097
Res. HO. 0-6Uo4

Dantistai
BIHJ’IA BAHVlIvS, D.D.S.
Member L. A. County Dental S'ty
6410 Wilshire Blvd.,
Los niigeie*, Gain. auuJo
Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Bautistas (latvių Kilmes/
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
Phone 823-4613 by t pu>r .meut

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

luozas ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204

Telef.

246-1717

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028

Telefonas
Phene: 395-6142

466-1066
Res. 664-8953

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stase Damullai, sav
82-083 Highway 99,

Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS CINGA
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

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

ROLANDAS

Re«.: 828-041#

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

ROQUE & MARK CO. REALTORS
3002 Santa Monica Boulevard
Santa Moniica, Calif. 90404
Office
Residence
828-7525
393-1381

Gydytojai

ANTANAS ir BRONĖ 8KIRIAI

LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207
Phone 246-2456

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029\

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas
įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.
MO4MSTAVIČIUS, MD
Pathologist
c/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108
Telef. (415) 668-6227

ALGIRDAS

JONAS JURGILA8, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344
Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

Real Estate Brokers

NO 4-2919

Res. TH 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 9002?

HO 9-8500

THE

ROUND

ROBIN

Restaurant
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav

;

615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

—Petras ir Rūta Praniai, iš Dow
ney, Calif, pardavė Red Devil like
rių krautuvę ir nusikėlė į Vistą, Ca
lif., kur pasistatydino sau naują,
modernią įvairių gėrimų parduotu
vę. Prekybą pradėjo vardu “Royal
Liquor of Vista” vardu, 890 N.
San-ta Fe Avė., Vista, Calif. 92083.
Telefonas (714) 726-8850.
Ieškodami sau žemės investavi
mui ar, išėjus į pensiją, ramioje ir
švarioje vietoje apsigyventi, aplan
kykite ir savo tautiečius , prasimu
šusius prekybininkus Vištoje.

— Stasys Domkus pradėjo dirbti
savistoviai vandentiekio taisymo sri
tyje. Jo adresas: S. Domkus-PlumbingRepairs— 1369 Lucile Ave.,
Los Angeles, Calif. 90026, telef.
666-0368.
— Rūta Narakas, San Francisco,
išlaikiusi egzaminus pradėjo gyvy
bės ir ligos apdraudos agentūrą. Ji
atstovauja New York Life Ins., 50
California St., S. F. Tel. 421-9960.
— Manfredas (Fred) Prjšmantas

pradėjo dirbti Farmers Insurance
Group kompanijoje, 8309'/2 Foot
hill Blvd., Sunland, Calif. 91040.
Tel. 352-1444; namų tel. 665-0563

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.
«uiiiia»iiiii»iiiiin«iiiiiM^

LIAUDIES DIRBINIAI

LAV administracijoj galima gau
ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų,
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių ir 1.1.

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL

and KINDERGARTEN

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.
Sav.

j

:
i

NAUJOS PREKYBOS

Moteliai

R. E. Broker

LITTLE JOY “Jr.”

Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

Baldai
CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
1916 Lincoln Ave.,
venice, Gain.
i
Phone 821-2620

Valgyklos

Grožio salionai

Ona žukienž

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0840

Kai ieškosite ko nors nepaprasto
ir tautiško Kalėdų dovanoms, už
sukite į LAV ir LD administraciją
— 4364 Sunset Blvd., L. A.
Atdara visomis darbo dienomis
ir šeštadienį; norėdami užsitikrinti,
po darbo paskambinkite telefonu
064-2919.
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LIETUVIŲ PARENGIMŲ
KALENDORIUS
RUGPIŪČIO MĖN. —

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

t d. — Liet. Protestantų piknikas
—St. Andrews bažnyčios kieme,
11555 National Blvd. ,WLA.
5 d. — Pirez. A. Smetonos minėji
mas šv Kazimiero par. salėj.
15 d. — Lietuvių Dienų žurnalo pik
nikas McCambridge Parke, Burbanke, Calif.
21 d. — Havaj i etiškas vakaras
Skautų stovyklos naudai, šv. Ka
zimiero par. salėje.
22 d. — JAV Liet. Bendruomenės
LIETUVIŲ DIENA, Marshall A.
mokyklos auditorijoje.
25 d. — Prof. K. Almino pagerbimo
banketas Miramar vieš., Santa
Monica.
SPALIO MĖN. —

d. — L. K. Susivienijimo pietūs ir
programa, šv. Kazimiero par. sa
lėje.
12 d. — šaulių Daumanto kuopos
dešimtmečio minėjimas ir vaka
ras šv. Kazimiero par. salėj.
19d. — Santa Monikos Lietuvių
Klubo metinis balius, Miramar
viešbutyje, Santa Monica.
20 d. — L. A. Liet. Tautinės Sąjun
gos dvidešimtmečio minėjimas,
šv Kazimiero par. salėj.

6

TRUMPAS
— Algimantas Draugelis, gabus
mūsų kolonijos jaunas pianistas,
šią vasarą muzikos studijoms buvo
išvykęs į Italiją, į Veronos muzikos
institutą.
— Kun. Juozas Šeškevičius, ly
dimas pusbrolio dr. Felikso Palu
binsko, aplankė LAV redakciją ir
įsigijo lietuviškų knygų. Kun. J.
Šeškevičius yra mūsų kolonijos vei
kėjo Kazimiero Šakio brolis. Jis
dirba pastoracijos darbą Brazilijoj.
— Mary Oberfield, LAV skai
tytoja, pasižymėjo atgaivindama
jaunuolį, prigėrusį Statler viešbučio
baseine gegužės 21 d. Apie šį įvykį
mums pranešė Oscar A. Muller, at
siųsdamas laikraščio iškarpą su ap
rašymu. Sveikiname Marytę už pa
rodytą drąsą.
— Paulius Kontrimas, aukštesn.
mokyklos mokinys Orange county
konkurse liepos 27 d. laimėjo plau
kimo čempionatą. Jis žada įstoti į
Los Angeles Jūros skautus.
scoeooooccccooooe^ie

— Vytautas Čekanauskas, ALT

Los Angeles sk. pirm., rugsėjo 28
ir 29 d. dalyvaus Amerikos Lietu
vių kongrese Chicagoje ir atstovaus
mūsų kolonijos lietuviams.
— Danguolė Razutytė, pradžios
mokyklos mokytoja, išvyko metams
mokytojauti į Boston, Mass. Mūsų
jaunimas su nekantrumu lauks jos
sugrįžtant.
— Kpt. Uogintas Kubilius, Los
Angeles mieste pasireiškęs priešsovietiniuose piketavimuose, išvyko į
Pennsylvanijos universitetą ruoštis
doktoratui prekybos ir pritaikomo
sios ekonomijos srityje. U. Kubi
liaus tėvai gyvena Westwood, Mass.
Linkime Uogintui sėkmės, sie
kiant mokslo viršūnių.
— Dail. Pranui Baltuoniui, gyv.
La Salle, Que, Kanadoje, kuri pa
žįstame iš čia suruoštos ir pavykusios parodos, įvyko nelaimė: beieš
kant gerų kelmų savo kūriniams,
užkliuvo už šaknų, virto ir nusilau
žė pėdą. Reiškiame užuojautos ir
linkime greit pasveikti, kad vėl ga
lėtų darbuotis savo srityje.
Jadvyga Baltuonienė yra Vikto
rijos Gurčinienės, gyvenančios San
ta Monikoje, sesuo.

SVEČIAI
— Algirdas Vokietaitis, sūnus
buvusio Kauno miesto burmistro,
dabar mokytojauja M. H. Stanley
School, Lafayette, Calif., kur dėsto
prancūzų ir vokiečių kalbas. Jis rugpiūčio viduryje, lydimas žinomo
krepšinio žaidiko Prano Lubino, ap
lankė LAV redakciją. A. Vokietai
tis kitais metais išeis pensijon ir
žada rašyti atsiminimus.

-— Danutė Grajauskienė ir jos
mamytė Zuzana Giedraitienė iš
Hartford, Conn, aplankė mūsų re
dakciją. Antanas ir Zuzana Giedrai
čiai, tėvai dantisto dr. Rolando
Giedraičio ir inž. Algimanto Gied
raičio, jau persikėlė gyventi į KaKaliforniją.
— Juozas Lūža, London, Eng
land, “Europos Lietuvio” redakto
rius, liepos mėn. praleido Kalifor
nijoje. Jis svečiavosi pas dukrą Da
lią Zakolren, Lakewood, Calif. Taip
pat jis aplank daug savo draugų ir
pažįstamų, persikėlusių čia iš Ang
lijos.

— Ada ir Algis Jagėla iš Toron
to, Kanadoje, lydimas V. Pluko, aptogauja ir Algio Jagėlos tėvo brolis
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REIKALINGA MOTERIS

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

Montebello, Calif., apie 15 min.
važiavimo nuo L. A. miesto centro.
Dėl informacijų skambinti tele
fonu 7»l-5209 arba 655-3599.

Liudą ir Jurgi Aleknavičius,
motiną ir patėvį,

25 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga nuoširdžiai sveikina
ir linki daug laimės ir sveikatos —
Povilas, Leonas ir Romas
Jasiukoniai

Stasys Jagėla. Jagėlos yra duosnus
lietuviškų reikalų rėmėjai.

ATOSTOGOS

— Zenonas Dučmanas, Clevelando Lithuanian Village — Lietu
žinierius, grįžo iš Afrikos, arabų viško kaimo vedėjas irugp. mėn.
kraštų, kur buvo alyvos produkcijų pradžioje atostogavo Kalifornijoje.
patarėju. Dabar jis gavo darbą Jis redakciją aplankė, lydimas dukFresno, Calif., mieste.
teirs Ritos Hirsh, gyvenančios La
Puente, Calif.
MIRTYS
Z. Dučmanas papasakojo, kaip
— Liepos 21 d. mirė George buvo organizuojama nauja pelno
Victor, gyvenęs San Francisco, Ca. ’ korporacija “Lithuanian Village,
Viktoras buvo Vanagaičio “Margu Inc.” — 877 East 185th St. Cleve
čio” štabo narys. Jis buvo muzikas land, Ohio. (Tel. 216 — 531-2131).
ir kompozitorius. S. F. jis turėjo Naujo prekybinio centro ir salės
kepyklą. Viktoras buvo dosnus liet, pastatymas kainavo $275,000. Pa
statas turi tris aukštus; požemyje
reikalų ir spaudos rėmėjas.
yra organizacijų kambairiai; pirma
me aukšte — krautuvės; Gintaro
Naujakuriai
valgykla; baras; “Globe” siuntinių
— R. Vizgirda, sūnus dailininko įstaiga ir advokatų įstaiga; trečia
Viktoro ir Elenos Vizgirdų, gavęs me aukšte yra salė, valgykla ir
čia darbo, atsikėlė gyventi į West mažesnė salė.
lake Village ir įsigijo namus.
Stambiausias akcininkas turi ak
— Pulk. Algimantas Kuprėnas su cijų už $15,000.00; kitas, čia gimęs
šeima iš Colorado atsikėlė į Califor- lietuvis turi už $10,000.00; 60 lie
niją. A. Kuprėnas per keliolika me- 1 tuvių gydytojų yra pirkę akcijų po
tų buvo aviacijos mokyklos profe $1000; kiti pirko po $2500 —
sorius.
$5000. Akcijos kainavo po $25;
r f et; r r r r e r r r
dabar jos pakilo iir parduodamos
po $27.
Įdomūs komentarai
Clevelando lietuviai yra pavyzdys
Kasdien per KGBS Radijo sto
vieningo organizuoto veikimo. Nau
tį (10.5 AM) buvęs Los Angeles
josios parapijos, kuri yra netoli sa
miesto meras Sam Yorty nuo
lės, buvusi valdoma kun. J. Ange
7 vai. ryto iki 10 komentuoja
laičio, kuris iš vyskupijos išsikovojo
politinius įvykius ir atsako į klau
“be gronyčių” neteritorinę parapiją,
sytojų paklausimus.
dabar, kun. J. Angelaičiui išeinant
Telefonuoti šiuo nr.: 520-5427
į pensiją, nuo rugsėjo 24 d. klebonu
arba sukti tel. 520-KGBS.
bus jėzuitas kun. Gediminas KijausŠv. Kazimiero par. pradž. mokykla
kas.
mokslo metus pradės irugsėjo 4 d.
— Bronius ir Teresė Žemaitaičiai
Šv. Kazimiero parapijos metinis
vasaros atostogas leidžia Lenkijoje,
bazaras įvyks spalio 20 d.
lankydami savo gimines.
■—■ Round Rabin svetainės savi
— Vladas Šimoliūnas, L. A. Ra
ninkai, Juozas ir Aldona Spreinaičiai, piraneša, kad jų valgykla yra dijo valandėlės pranešėjas, vasaros
atdara kasdien nuo 11 vai. prieš atostogas praleido Kenosha, Wise.,
piet, išskyrus šeštadienius ir sekma lankydamas gimines ir draugus.
dienius. Tad, jei turite svečių pa- 1
-— Vladas Gilys, Kalif. Liet. Ra
prastomis dienomis, prašome susto dijo klubo pirm., atostogavo Orego
ti ir pasivaišinti Round Rabin val ne, aplankė savo brolį Rimą, kuris
gykloje, 625 So. Brand Blvd., Glen ten turi prekybą.
dale, Calif. Tel. 246-1717.
— Solistas Antanas Pavasaris su
šeima atostogas praleido, lankyda
mas šiaurės Kaliforniją, aplankė
PIKNIKAS
Spokane pasaulinę parodą, prikimš
Sekmadienį, rugsėjo 1 d. 1 vai. p.p.
tą Sovietų propagandos.
Lietuvių Protestantų Sąjunga
— Marijus ir Aldona Sodiniai ir
nuoširdžiai kviečia visus į šeimyninį
pobūvi — susitiksite senai nematy jų trys sūnūs, iš Chicagos, III. mė
nesį atostogų praleido traukiniu at
tus savo draugus ir pažįstamus
žalioje pievelėj — medžių pavėsyj, vykdami į Kaliforniją; čia jie ap
lankė seserį Gražiną Herzog ir dau
St. Andrews Lutheran Chrufch,
gelį savo draugų.
11555 National Blvd., W. L. A.
Vieta — lietuviams gerai pažįs Lankėsi Lietuvoje
tamo Dr. O. Norem’o buv. bažnyčia Bronė Dzenkaitienė, Glendale, Cal.,
■— yra į vakarus nuo sankryžos Sta. lankydama savo seseris ir brolius;
Monica greitkelio (freeway) ir Over Kazys ir Teresė Šakiai, lankydami
gimines.
land Ave.
Iš Freeway išsukus Overland,
Testamentų blankai
važiuoti šiaurėn iki National Blvd.
Trumpos kun. M. Preikšaičio pa
Teisininko Šulaičio Chicagoje pa
maldos įvyks ten pat 12 vai. 30 min. ruošti praktiški testamentų blankai
Iki malonaus pasimatymo!
(Forms of Last Will) gaunama LAV
Rengėjai administracijoje.
— Kostas Astravas, chemijos in

