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EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJOS KLAUSIMAIS
1974 m. liepos mėn. paskuti

niąją savaitę įvyko Kissingerio ir 
Brežnevo planuota Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencija. Joje dalyvavo ir pasi
rašė aktą 35 valstybių atstovai. 
Nesuprantama, kodėl net Vati
kanas ir Vakarų Vokietija ji pa
sirašė, kodėl JAV turėjo kištis į 
Europos valstybių susitarimą?

Sovietai pasižadėjo prievarta 
neužimti kitų kraštų ir daugiau 
duoti laisvės žmonėms savajame 
krašte. Europos valstybės ir JAV 
pripažino “de facto” esamas Eu
ropos sienas, įskaitant ir Baltijos 
valstybes, tačiau prez. H. For
das, anglų ir prancūzų atstovai 
pasisakė, kad prievarta užimtų 
kraštų jie “de jure” nepripažįsta. 
Wilsonas dar prikišo, kad tokį 
susitarimą Brežnevas turėjo pa
sirašyti prieš 9 metus, kai jo įsa
kymu tankai užėmė Cekoslova 
kiją.

Ką lietuviai veikė, kad Pabal
tijo kraštai nebūtų pripažinti So
vietams? Dėka Chicago Tribune 
žurnalisto Anderson, sužinoję 
Kissingerio planus, ALT-os va
dovybė šiuo reikalu ėmėsi ak
cijos. Iš visų Amerikos miestų 
užvertė laiškais ir telegramomis 
Fordo, Kissingerio įstaigas. JAV 
kongreso ir senato atstovai gavo 
tūkstančius laiškų Konkr. Der- 
vinski įnešė i JAV atstovų rūmus 
rezoliuciją, kad nebūtų pripa
žintos Sovietams Pabaltijo vals
tybės. Net 115 kongreso narių 
parėmė šią rezoliuciją.

VLIKas - Tautos Fondas iš- 
siuntinjo atsišaukimus, ka 1 būtų 
sudarytas specialus fondas šiems 
reikalams. Los ^ngelyje buvo 
surinkta apie $8000 atiku šiam 
fondui. Iš Los /ngeles lietuviu 
buvo pasiųsta virš 200 telegramų. 
Prie Pabaltiečių sąjūdžio prisi
dėjo ir rašytojo Solženicyno pa- 
pareiškimai spaudos atstovams 
Unijų vado G. Meany sušaukta
me susirinkime New Yorke.

Dėl tokio didelio politinio 
spaudimo prez. H. Fordas prieš 
išvykdamas į Europą sukvietė 
pavergtų tautų atstovus į Bal
tuosius Rūmus ir padarė pareiš

kimą, kad jis nepripažins prie
varta užimtij valstybių, ypač Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, sienų. 
Šis jos pareiškimas tą pačią die
ną buvo perduotas per Voice of 
America už geležinės sienos gy
venantiems. Iš lietuvių į prezi
dentūrą buvo pakviesti ALT-os 
pirm. dr. K. Bobelis ir vicep. P. 
Dargis.

Prez. H. Fordas Bonnoje, Vo
kietijoje, kalbėdamas pabrėžė, 
kad jis nepripažįsta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupuotų sie
nų Šią kalbą girdėjo atostogau
damas losangelietis Kazys Karu 
ža, kuris lankėsi pas repatrijavu
sius Klaipėdos lietuvius). Savo 
kalboje Helsinkyje prez. Fordas 
nepaminėjo, kad jis nepripažįsta 
Baltijos valstybių okupacijos. 
Tas sukėlė nepasitenkinimo tarp 
Amerikos lietuvių, latvių ir estų. 
Savo kalboje jis tik priminė Brež
nevui, kad tas susitarimas turės 
būti vykdomas ir iš Sovietų pu 
sės.. JAV kongreso atstovai, ap
lankę Rusiją, irgi pabrėžė, kad, 
jei Sovietų valdžia nesilaikys su
sitarimo, tai kongresas atšauks 
tą susitarimą.

Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, 
dabartinis Pasaulio Baltų Santal
kos pirm. Uldis Grava nuvyko į 
Helsinkį ir aerodrome buvo areš
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tuoti ir buvo sulaikyti 4 valan
das. Jie nebuvo įleisti į konfe 
rencijos patalpas ir neleista su
šaukti spaudos konferencijos, ta
čiau spaudos žmonės buvo infor
muojami Baltijos klausimais. Pa 
baltiečiai studentai padarė de 
monstracijas ir išdalino 3000 at 
sišaukimų. Iš estų dalyvavo San
talkos valdybos narys kun. Kari 
Kaantee. Rugpiūčio 1 d. Santal
kos valdybos nariai padėjo vai 
niką prie Suomių didvyrio Man- 
nerheimo paminklo; Suomijos ir 
Švedijos spauda įvykį plačiai ap 
rašė.

Pabaltiečių jaunimas Washing
tone piketavo Baltuosius Rūmus, 
gaila tik, kad tuo metu nebuvo 
juose prezidento.

Tenka pastebėti, kad visi A- 
merikos didieji dienraščiai sim
patizavo pabaltiečiams ir talpi
no daug aprašymų ir komentarų.

Kas toliau bus, ne vienas ma
nęs paklausia. Manau, kad kol 
Fordas bus prezidentu, nebus 
pasikeitimų. Mums labai svarbu, 
kad JAV ištesėtų pasižadėjimą 
nepripažinti “de jure” Lietu
vos okupacijos. Nuo to priklausy
tų ir tolimesnis visame pasaulyje 
Lietuvos pasiuntinybių ir konsu
latų veikimas ir gyvavimas.

Žinoma, Sovietai norėtų, kad 
būtų uždaryta visos Nepriklau 
somos Lietuvos atstovybės ir 
konsulatai. Jie tuo reikalu darys 
spaudimus į JAV valdžią. Todėl 
mes turime budėti ir palaikyti 
gerus santykius su kongreso, se
nato nariais ir vyriausybės asme
nimis.

Daug kas sako, nieko nevei
kime, nes jau senai mes esame 
“parduoti”. Vistiek visi Nepri
klausomos Lietuvos diplomatai 
išmirs, o kitų niekas neturi tei
sės paskirti Manau, kad tokios 
propagandos mums neverta klau
syti ir jos skleisti. Mes žinome, 
kad mes visi išmirsime, bet šian
dien mes nenorime nuėję prie

jūros šokti į ją. Mes laikykimės, 
dirbkime ir kovokime, kol dar 
galime. Kii mes nebegalėsime, 
i mūsų vietas stos kiti. c v

Kalifornijos Lietuviy 
Almanachas

Jau baigiama paruošti trečioji 
laida Kalifornijos Lietuvių Al
manacho. Naujoji laida bus pa
tobulinta, — neturėsime terito
rinių suskirstymų, kaip San Fran
cisco, San Diego, bet visos pa
vardės visos Kalifornijos lietuvių 
bus alfabetiškai iŠ eilės sugru
puotos.

Jei kas dar negavote mūsų už
suku mo formos, tuoj patelefonuo
kite KLA redakcijai: 664-2919. 
Taip pat malonėkite prisiųsti sa
vo giminių ar naujai atvykusių 
adresus.

Šiame numeryje taip pat tilps 
profesionalų ir prekybininkų su
klasifikuoti skelbimėliai. 4-5 eilu
čių skelcimėlis kainuos tik $4. 
Naujo Almanacho kaina $5. mo
kama iš anksto, arba pasižadama 
sumokėti atspausdinus. KLA ne
bus parduodamas per platinto
jus.

Vardo patalpinimas K. L. Al
manache neįpareigoja pirkti al
manacho, tačiau tik tie turi teisę 
užsisakyti jį, kurių adresas telpa 
šioje Almanacho laidoje.

Taip pat didesni skelbimai bus 
dedami naujoje K.L.A. laidoje. 
Kainos nustatytos tokios: pusla
pis — $100; pusė puslapio — $50; 
ketvirtadalis psl. — $30. Skelbtis 
Almanache apsimoka, nes jis yra 
naudojamas keletą metų.

K. L. A. adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90029. 
Telef.: 664-2919.
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REGISTRUOKIME HELSINKIO SUSITARIMO LAUŽYMUS
Helsinkio susitarimu Sovietų Sąjunga įsipareigojo gerbti žmogaus 

teises ir laisves. To kaip tik labai laukia Lietuvos žmonės. Šio su
sitarimų punkto vykdymu labai interesuojasi JAV vyriausybės na
riai, senatoriai ir kongreso atstovai. Pasitaikančius susitarimo lau
žymus mes turime registruoti ir apie tai painformuoti Washingtoną 
bei, kiek galima, spaudą.

Jeigu iš kurio nors, vykstančio į Lietuvą aplankyti artimųjų, bū
tų įvažiuojant atimti: kokie spaudiniai, prašome tuojau pranešti A- 
merikos Lietuvių Tarybai, nurodant, kada, kur ir kas tai padarė.

Skatiname registruotu paštu siųsti į Lietuvą įvairius leidinius — 
laikraščius, knygas ir pn. Jeigu jie būtų konfiskuoti ar atimti iš 
adresatų, tuojau prašome pranešti Amerikos Lietuvių Tarybai.

Helsinkio susitarimuose numatyta ir žmonių judėjimo laisvė. Tais 
atvejais, kai dabar neleistų iš Lietuvos kviečiamiems artimiesiems 
atvykti pas savuosius į JAV, tuojau prašome pranešti Amerikos Lie
tuvių Tarybai adresu: 2606 W. 63 St., Chicago, Ill. 60629.

Apie tokiuos Helsinkio susitarimų laužymus Altą painformuos 
JAV kongreso, senato ir vyriausybės žmones, o taip pat ir spaudos 
atstovus.

SOVIETŲ KOMISARAI'TERORIZUOJA TURISTUS
Kas vasarą iš užsienio į Lietuvą vyksta daug tautiečių aplankyti 

savo giminių. Ypač šiemet daug vyko Lietuvon, nes Vilniuje buvo 
rengiama dainų šventė.

Kaipgi dabar traktuojami 'iš užsienio atvykę turistai?
Atrodo, kad lietuviai visokie viršininkai neturi daug balso. So

vietų atsiųsti komisarai viską diktuoja ir saugo. Jie tik lietuvius ver
čia vykdyti jų įsakymus. Uždraudimas laisvai keliauti, kaip mes ke
liaujame per visas kitas pasaulio valstybes, Lietuvoje tebėra vykdo
mas. Leidimai asmenims aplankyti gimines, gyvenančius ne Vilniuje, 
neduodami, Jeigu jau esi jų “draugas’’7 tai gali nusisamdyti limuziną 
su jų “gidu” (faktinai sekliu) ir jiems sumokėjus šimtinę dolerių, 
galėsi pervažiuoti per Kauną. Patikimas jiems giminė ar gidas kartu 
sėdės su tavim.i. Argi tai yra keliavimo laisvė? Žinoma, komunistų 
partijos nariai yra traktuojami šiek tiek lengviau.

Kai sugauna be leidimo keliaujant į Kauną ar kitą miestą, tai nu
baudžia pinigine bauda arba įsako tuoj išvykti iš Lietuvos, negrą
žinant pinigų, iš anksto sumokėtų už viešbutį ir maistą.

Skundžiasi turistai, kad dabar yra užkrauti muitai ant giminėms 
vežamų dovanų. Tie muitai keletą kartų daugiau kainuoja negu 
pati dovana.

Sako, kad yra labai nejauku, kai svečius buitinėse traktuoja kaip 
kokius nusikaltėlius. Tikrindami net išrengia, iščiupinėja visas kūno 
dalis, išnagrinėja čemodanus, turimus dėvėjimui drabužius ir 1.1. 
To nedaro, kai keliauji iš Ispanijos į Šveicariją, Italiją ar kitas vals
tybes. Tokių nemalonių “blusinėjimų” nedaro nė viena kita vals
tybė, tik sovietai,

Pažiūrėsime, ar po Brežnevo pasižadėjimo Europos Saugumo 
Konferencijoje Hensinky, kad žmonėms duos daugiau laisvės, kaip 
tas bus vykdoma jo okupuotose Pabaltijo valstybėse. Jei to susitari
mo nevykdys, turėsime spausti JAV-bių kongresą, senatą, kad su
varžytų Amerikos teikiamas lengvatas sovietams.

REIKIA LIETUVIŠKO 
PAMINKLO IR 
KALIFORNIJOJE

Daugelis didesniųjų lietuviškų 
kolonijų laisvajame pasaulyje yra 
atitinkamose vietose pasistatę 
vienokį ar kitokį lietuvišką pa
minklą: kryžių, aukurą, istorinės 
reikšmės skulptūrą ir pn. Prie 
tų paminklų vietiniai lietuviai 
susirenka iškilmingai paminėti 
storinių įvykių, sukakčių ir kt. 
Tokių paminklų yra New Yorke, 
Chicagoje, Clevelande, Detroite, 
Portlande, Kanadoje ir kt.

Tie paminklai turi nemažos 
reikšmės ir lietuvių tautai, pri
mindami vietos gyventojams ir 
turistams, kad yra tokia darbšti 
ir kultūringa lietuvių tauta ir jos 
valstybė Lietuva, dabar sovieti
nių komunistų pavergta, ir kad 
visuose žemės kampuose yra nuo 
komunistinio persekiojimo pasi
traukusių lietuvių, kurie neuž
miršta savo gimtojo krašto.

Kažkaip atsitiko, kad gražioje 
ir turtingoje Kalifornijoje, kur 
lankosi daug turistų, jos pietinia
me didmiestyje — Los Angeles ir 
apylinkėse, kur yra įsikūrusi 
daugtūkstantinė lietuvių koloni
ja, su gražiai patriotiškai-lietu- 
viškai vedama didele parapija, 
su gausiomis mokyklomis, su 
stipriomis meninėmis pajėgomis,

nėra nė kryžiaus, nė kokio kito 
memorialinio paminklo, kur vie
šai galėtume susirinkti, susikaup
ti ir pademonstruoti savo lietu
višką etninę grupę. Šiuo Ameri
kos etninių grupių iškilimo ir 
Amerikos dviejų šimtų metų su
kakties minėjimų momentų bū
tų pravartu ir lietuviams pagal
voti kaip šiuos įvykius ir save 
geriau “įamžinti” ir Lietuvą pa
garsinti.

Lietuvių karo veteranų sąjun
gos Ramovės Los Angeles sk. 
pereitų metų narių susirinkime 
ramovėnas prof. VI. Juodeika iš
kėlė šį klausimą; susirinkimas tai 
minčiai pritarė, bet tos gražios 
idėjos įgyvendinimas yra ne vie
nos organizacijos galioje. Reikia 
visų apylinkės lietuvių pritarimo 
ir paramos. Todėl ir kreipiuosi į 
losangeliečius, siūlydamas iš visų 
kolonijos organizacijų sudaryti 
komitetą tam sumanymui įgyven
dinti, žinoma, jei daugumas lie
tuvių tam pritars.

Sumanymą vykdant, kiltų to
kie klausimai: paminklo pobū
dis; vietos parinkimas, miesto 
valdžios leidimas, lėšų sudary
mas, projekto paruošimas, sta
tyba, priežiūra, naudojimosi tai
syklės ir kt.

K. Pažemenas
Red pastaba — Kviečiame ir 

kitus tuo klausimu pasisakyti.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calit. 900o9
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 j 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.

ROQUE and MARK CO.. INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 ---------Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS

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

Branch Office: 2953 Lincoln. Blvd., S. M. CA 90405 ------ — Phone: 399-9238

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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Ne skaldymosi, o vieningo darbo

Amerikos Lietuvių Taryba pa
reiškia, kad ji vertina Lietuvių ben
druomenės veiklą, jos neskaldo, ski
limo neorganizuoja ir griežtai at
meta daromus nepagrįstus priekaiš
tus. Amerikos Lietuvių Taryba nėra 
atsakinga už Lietuvių Bendruome
nės skilimą, kuris yra įvykęs pačių 
Lietuvių Bendruomenės narių tarpe.

Pavienis Amerikos Lietuvių Tary
bos narys asmeniškai gali turėti sa
vus nusistatymus ir savo atsakomy
be reikštis, bet tuo atveju jis Ame
rikos Lietuvių Tarybai neatstovauja. 
Amerikos Lietuvių Taryba gerai 
žino, kad šiose sunkiausiose mūsų 
tautos okupacijos dienose mes turi
me būti visi vieningi, dirbti kiekvie
nas savo srityje, priešindamiesi 
prieš okupanto priespaudą ir siek
dami laisvės savo tautai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
1975. VI. 18.

Pavergtų Tautų savaitė

Prez. G. Fordas, kaip įstatymas, 
pravestas kongrese reikalauja, bir
želio 27 d. paskelbė Pavergtų Tau
tų Savaitę nuo liepos 13 d. iki lie
pos 20 d.

VYRAS IR ŽMONA KARTU 
BAIGĖ MOKSLUS

Alma Ruigytė-Paplauskienė ir 
Stasys Paplauskas šią vasarą kar
tu baigė universitetus ir gavo 
mokslo laipsnius. Alma baigė 
UCLA ir iš psichologijos gavo 
B. A. mokslo laipsni, o Stasys 
baigė California State University 
Long Beach ir specializavosi 
“Industrial Technology” ir gavo 
B. S. laipsni. Dabar Stasys gavo 
gerą darbą F.M.C. Corp. Pump 
Division kaip industrijos inži
nierius.

Alma ir Stasys Paplauskai.

Alma ir Stasys sukūrė šeimą 
prieš trejetą metų ir augina duk
rą. Tėvams padedant, jie suge
bėjo baigti mokslus. Tai gražus 
tėvų ir vaikų bendradarbiavimo 
pavyzdys.

Almos mama yra Laima Žu
kauskaitė, žinomo Lietuvos rašy
tojo Antano Vienuolio-Žukausko 
dukra, o tėvas Albinas Ruigys 
— Lietuvos aviacijos leitenantas.

Stasys Paplauskas, senjoras, 
buvo Lietuvos valst. tarnautojas, 
o žmona Veronika turėjo Kaune 
grožio saloną.

Paplauskai ir Ruigiai yra lie
tuvių organizacijų ir spaudos rė
mėjai.

Sudegė “Dirvos” pastatas

Liepos 30 d. 2 vai. ryto, kai Dir
vos 54 nr. buvo baigtas spausdinti, 
užsidegė kaimynystėje esantis pa
statas; 5 vai. ryto didelis sprogimas 
pažadino Dirvos tarnautoją Vincą 
Kizlaitį, gyvenusį Dirvos namuose. 
Įsiliepsnojęs gaisras tuojau apėmė 
visą anrąjį aukštą. Laimingu būdu 
buvo išgelbėta Dirvos skaitytojų 
kartoteka, raštinė ir kompiuterinė 
rinkimo mašina. Beveik visai su
naikinta Dirvos komplektai, kny
gos, spaustuvės ir fotografinės me
džiagos ir kt. Iš Dirvos pastato liko 
tik griuvėsiai.

Šiemet sueina 60 metų nuo Dir
vos įsikūrimo. Liūdnos sukaktuvės. 
Redakcija, Vilties draugija - leidė
jas ir Dirvos įkurdinimo komisija 
kviečia Dirvos skaitytojus ir kitus 
paremti laikraštį, netekusį pastogės.

Leidėjas ir rekacija dės visas pa
stangas, kad laikraštis netrukus vėl 
lankytų savo skaitytojus.

Laikinis Dirvos adresas: P. O. 
Box 03206, Cleveland, Ohio 44103, 
telef. 216-321-4751.

Stasys Paltus kalba Onų atžymėjime. Iš kairės: Onos — Micpovilienė, 
Macėnienė ir Sondomavičienė. Foto Felikso Karaliaus

Solistė Elena Sadauskaitė

Richards-Koelben, Las Vegas, 
liepos 25 d. paminėjo penkių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį su Re
ne Koelben.

Rugp. 6 d. teko aplankyti ir pa
sivaišinti Elenos naujoje rezidenci
joje Las Vegas, Nev.

Elena Sadauskaitė, gimusi ir au
gusi Scranton, Pa. gražiai kalba ir 
dainuoja lietuviškai ir žada netru
kus išleisti plokštelę. Jos įdainavi- 
mų plokšteles angliškai yra išleidę 
lenkai ir italai.

Ji ylra dainavusi New Yorko Mu
sic Center, San Francisco “Gay 
90’s” Chicagoje ilr kituose miestuo
se. Dar jaunutė būdama ji dainavo 
Miko Petrausko dainas, vėliau A. 
Vanagaičio kūrinius. Jai keturiolik
metei mergatei piršosi komp. Mikas 
Petrauskas (tada 40 metų) ir žadė
jo padaryti operos soliste, bet tėvai 
už “senio” tekėti neleido. Klausiu, 
ar nesigaili paklausiusi tėvų — ji 
tik šypsosi.

Elena ir dabar dar dainuoja. Lie
pos 15 d. Paradise Senior Citizens 
klube, Las Vegap, ji padainavo 
“Musetta’s Walttz” ir dainas iš 
“Toscos”.

Sveikiname Eleną ir Rene ir lin
kime geriausios sėkmės ir laimingo 
gyvenimo!

Jonas Jurašas atvyks Amerikon

Kauno dramos teatro režisorius 
Jonas Jurašas su žmona, neseniai 
pabėgęs į Vakarų Vokietiją ir da
bar dirbąs Free Europe radijo 
transliavimo įstaigoje Muenchene, 
bavo leidimą atvykti į JAV. Tuo 
reikalu rūpinosi Balfo centro val
dybos pirm. Marija Rudienė Chi
cagoje r Jono teta Jadvyga Tamienė 
gyvenanti Gardena, Calif.

Smagus “Oninių” pobūvis

Kalif. Lietuvių Radijo klubo val
dyba liepos 26 d. Tautiniuose Na
muose padarė vaišes Onoms, darbš
čioms klubo šeimininkėms atžymėti
— Micpovilienei, Macėnienei ir 
Sondomovičienei. Programą prave
dė pirm. S. Paltus. Liudas Reivydas 
buvo parašęs apie Onas gražų “dru- 
lia—drulia”, kurį visi sudainavo. 
Draugai ir organizacijų atstovai pa
sveikino Onas ir joms sudainavo 
“Ilgiausių metų”.
KMMUMHaBHHBaaOWI

— Stasei Pautienienei-Klimaitei, 
broliui Jonui Klmui, Chicagoje, mi
rus, reiškiame giliausos užuojautos.

LAV Adm.

IWUaMIBQHaBMi
Gailestingojo Dievo pašauktas 
Amžinybėn

A f A IGNAS DEKSNYS, 

mūsų brangus Vyras, Tėvas, Uoš
vis ir Senelis, ramiai užgeso 1975 
m. birželio 20 dieną.

Jo ligos bei mirties dienose su
laukėm daug paramos ir moralinės 
stiprybės. Niekada negalėsim už
miršti prel. kun. Jono Kučingio ir 
kitų Los Angeles kunigų krikščio
niškos pagalbos; neužmiršim ir kitų,
— iš arti ir toli — nuoširdžių mū
sų giminių bei draugų ir kaimynų, 
kurie šiose sunkiose dienose buvo 
su mumis.

Esame labai dėkingi visiems, — 
maldomis, užuojautomis, gėlėmis, 
laiškais ir dalyvavimu laidotuvėse 
pagerbusiems brangų Velioni ir pa
lengvinusiems mums netekimo 
skausmą.

Našlė Ona Deksnienė, 
sūnus Jonas, dukterys — Romualda 

ir Dana Kybartienė.
žentas Edmundas Kybartas ir 

vaikaičiai — Edis, Rimas ir Danutė 
Santa Monca, Calif.
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IS MUSŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
iŠ LB JAUNIMO ANSAMBLIO 

VEIKLOS

Liepos mėnesio pradžioje Los 
Angeles mieste vyko visos Ame
rikos mokytojų suvažiavimas. Ta 
proga liepos 6-tą dieną Shrine 
Auditorijoj buvo surengta Bicen
tennial “Friedšhip Night”, kurios 
programoj, tarp kitų 12 tautų, 
dalyvavo ir LB Los Angeles Jau
nimo Ansamblis. Tai buvo 14-tas 
jo pasirodymas šiais metais! Nors 
maža, bet gerų, šokėjų grupė, va
dovaujama O. Razutienės, akom- 
ponuojant O. Barauskienei, gra
žiai pasirodė. Jie pašoko Kepuri
nę, Sukčių, Lencūgėlį ir Kubilą. 
Dalyvavo šie šokėjai: Ramona 
Alseikaitė, Dana Augutė, Elena 
Bandžiulytė, Vytas Bandžiulis, 
Vilija Butkytė, Ilona Bužėnaitė, 
Daiva Sakalauskaitė, Ona Šepi- 
kaitč, Vincas Skiriuls, Kęstutis 
Uldukis, Dijana Vidugirytė ir Ju
lius Žukas.

Šiam svarbiam pasirodymui 
buvo pasirinkti patys geriausi šo
kėjai. Deja, dėl nepilno grupės 
sąstato negalėjom pašokti kaip 
mes iš tikrųjų galim. Bet publi
kai mūsų pasirodymas labai pa
tiko, nes šokėjai šoko su dideliu 
entuziazmu ir puikia išraiška.'

Nors ir atostogos, atrodo, tu
rėjo susirinkti bent 8 poros. Ne
galima pasakyti, kad visi būtų 
buvę išvažinėję atostogų, ar j 
įvairias stovyklas. Buvo ir tokių, 
kurie neturėjo noro ar nematė 
“malonumo”,' o ką jau bekal
bėti apie pareigą lietuviškam rei
kalui. Šios mano pastabos, žino
ma, nebepataisys to, kas praėjo, 
bet jos turėtų paveikti ateities 
pasirodymams, ypač reprezenta
ciniams.

Be tautinu šokių, lietuviai pa
sirodė ir su liaudies meno ir 
spaudos parodėle, kurią suorga
nizavo Bronė ir Antanas Skiliai. 
Du stalai ir trys sienos buvo sko 
ningai apdėti Įvairiais ekspona
tais, kurie traukė praeivių akis. 
Eksponatais dar prisidėjo: R. Al
seikaitė, O. Razutienė ir V. H. 
Vidugiriai. Keliolika rankdarbių 
ir lėlių publika nupirko, o kny
gučių bei brošiūrų apie Lietuvą 
A. Skirius mokytojams dykai da
lino.

Gautas iš NEA gražus padė
kos laiškas, kuriame pasakoma, 
jog iki šiol dar jie savo suvažia
vimuose (o šis buvo jau 113) 
niekada neturėję tokios gražios 
tautybių programos. Ir jie prašo 
nurodyti panašią lietuvių grupę 
sekančių metų suvažiavimui, ku
ris Įvyks Miami mieste. Miami 
lietuviai gal galėtų ten pasirody
ti. Verta.

Nors dabar jaunimo Ansamblis 
atostogauja, bet jaunimas juda. 
Žiūrėk, pirmadienio vakarais jų 

pilna Marshall gimnastikos salėj 
— sportuoja, ateitininkai, skautai 
stovyklauja, kiti užsidirbinėja 
arba vasaros mokyklas lanko.

Vasara greitai prabėgs. Rude
nį jaunimas grįš Į mokyklas; gi 
Jaunimo Ansamblis — į darbą 
ruoštis savo pasirodymams ir 
penktajai Tautinių Šokių šventei.

Ta pačia proga pranešu, kad 
Jaunimo Ansamblis jaunimo ir 
jaunių grupė? darbo metų sezoną 
pradeda š. rh, rugsėjo mėn. 28 
d., sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėj 5 vai. popiet.

Visas jaunimas kviečiamas at
vykti laiku, įvyks persigrupavi- 
mas, pranešimai, trumpa repeti
cija ir pasilinksminimas.

Preitą vasarą sezono uždary
mui turėjom, pasilinksminimą 
“Iki pasimatymo”. Dabar turėsi
me “Sugrįžimą”. Grįžkite visi, 
kurie praėjusiais metais buvote 
“pavargę”, atvykite ir tie, kurie 
dar niekad nešokote. Grista ir 
mūsų tautinių šokių mokytoja 
Danguolė Razutytė ir kiti.

Tad visi, visi rugsėjo mėnesio 
28 d. 5 vai. p. p. į “Sugrįžimą”! 
Kartu kviečiami ir tėveliai bend
ram pasitarimui.

Dvi Jaunimo Ansamblio šokių 
mokytojos — Danguolė Razuty
tė įr Danutė Barauskaitė — iš
vyko į Tautinių šokių mokytojų 
kursus, kurie įvyksta rugpiūčio 
mn. 17-24 dienomis Dainavoje. 
Jaunimo Ansamblio kasa dalį 
kelionės išlaidų joms apmokės. 
Kas galėtų paremti jų likusią da
lį kelionės? Kursuose bus aiški
namas V-sios T. šokių šventės 
repertuaras, nes bendrose šven
tėse reikalingas vienodumas. 
Nors ir geriausiai grupė šoktų, 
bet jei nėra vienodumo, vaizdas 
blogas. Todėl ir mūsų šventėse 
kartais gerai šoką šokėjai yra 
“papeikiami” už persistengimą, 
gal norą išsiskirti, gi kai kurie — 
už atsilikimą, stoką pasiruošimo. 
Parvažiavusios iš tų kursų, jos 
padarys pranešimą bendrai apie 
šventę. Todėl dar ir dėlto svar
bu, kad visi susirinktume į “Su
grįžimą” rugsėjo mėnesio 28 die
ną. Kartoju, kad gerai atsimintu
mėte datą.
Ir iki malonaus pasimatymo!

Jūsų Ona Razutienė,
Jaunimo Ansamblio vadovė

Iš Lietuvių Kredito Unijos veiklos
Lietuvių Kredito Unijos, 3356 

Glendale Blvd., L. A., aktyvai pir
mojo šių metų pusmečio gale buvo 
$486,860. Narių indėliai pasiekė 
$424,741; išduotos paskolos — 
$299,594. Kiti pinigai laikomi Fe
deralinės valdžios notose ir kituose 
trumpalaikiuose investavimuose. 
Gryno pelno gauta $13,017. Per
vedus įstatymu numatytą procentą 

į rezervų fondą, likusi pelno dalis 
išdalinta nariams taupytojams divi
dendo formoje, prirašant prie kiek
vieno sąskaitos. Šiuo metu garanti
jų ir rezervų fonde yra $49,883.

Ig. M.

RUOŠIAMAS LIETUVĖS 
MOTERS PAGERBIM AS
Šie metai pasiž -mi di lesniu 

moterų veikimu. Jungtinės Tau
tos šiuos metus paskelbė molei" 
metais, tartum siūlydamos ar 
“leisdamos” daugiau moterims 
pasisakyti.

Los Angeles lietuvėms, berods, 
nereikia paraginimų. Nesenai 
Birutietės suruošė ypatingai gra
žų jų veiklos 50 metų minėjimą. 
Lietuvos Dukterys — gegužinę. 
Lietuvių Moterų Federacijos 
klubas imasi iniciatyvos paminė
ti ir pagerbti lietuvę moterį — 
rašytoją, visuomenininkę ir mo
tiną, kuri sukdama ratelį mokė 
lietuvį vaiką lietuviško rašto.

Programoje bus sol. Vincės Jo- 
nuškaitės-Leskaitienės paskaita 
“Lietuvė moteris amžių bėgyje”. 
Meninėje dalyje dalyvaus sol. J. 
Cekanauskienė, akompohuojant 
pianistei Raimondai Apeikytei.

Prieš programą bus užkandžiai 
ir kavutė. Minėjimas įvyks š. m. 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, parapijos salėj.

Šių metų Fed. klubo valdybą 
sudaro: K. Mattis-Matijošaitienė, 
pirm.; O. Motiejūnienė, Br. Ski- 
rienė, Br. Šimkienė ir K. Bulo
tienė. (Br. Š.)
Nauja Lietuvos Vyčių 133 kuopos 
valdyba

Liepos 13 d. įvykusiame Yucai- 
poje susirinkime buvo išrinkta nau
ja Los Angeles L. Vyčių 133 k. val
dyba: Julius Kiškis — pirm., Pr. 
Žukauskas — vicep., Ona Anashus 
— ižd., Stasys Dūda — sekr. ir fin. 
sekr. A. Skirius.

Yucaipoje gyvenančio narės — 
Zuzana Tiknienė, Ana Millerienė, 
Elena Swetikiene ir Viktorija Mile- 
riutė paruošė visiems atvykusioms 
puikias vaišes.

Vyčių seime New Yorke daly
vauti išrinktas inž. V. Vidugiris, ku- 
irs su žmona Elena yra buvę Phila- 
delphijos Vyčių kuopos nariai.

Šiame susirinkime į-mūsų kuopą 
įstojo dr. Zigmas Kungys, anksčiau 
priklausęs Newarko Vyčių kuopai.
ALT-os L. A. sk. valdyba

Naujoji ALT-os L. A. sk. valdy
ba praėjusiame posėdyje pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. — inž. Vyt. 
Čekanauskas, vicep. A. Devenienė, 
A. Skirius ir B. Stančikas, sekr. Br. 
Dūda, sekir. V. Šimoliūnas, fin. sek. 
Simas Kvečas ir ižd. K. Prišmantas.

Valdyba nutarė pasiųsti atstovus 
į ALT-os konferenciją, kuri įvyks 
lapkr, mėn. Chicagoje.

ALT-os valdyba dėl Lietuvos ne
pripažinimo sovietams surinko virš 

200 telegramų prezidentui, Valst. 
Departamentui, senatoriams iir kon
greso nariams. Taip pat pravedė 
laiškų rašymo vajų (A. Ski.)

P. liečiu klubo sukaktis
Amerikos Lietuvių Pilieč’ų klu

bas š. m. rugpiūčio 17 d. minėjo 
30 metų veiklos sukaktį. Minėjimą 
atidarė pirm. Pranas Žukauskas; 
apie klubo istoriją kalbėjo Julius 
Kiškis.

Meninę minėjimo dali pildė so
listė Florencija Korsakaitė.

Linkime klubui sėkmės!

Bendruomenės Lietuvių Diena

Šiais metais JAV Liet. Bendruo
menės Vakarų apygardos Lietuvių 
Diena bus švenčiama rugsėjo 20 ir 
21 dienomis. Visos Lietuvių Dienos 
programos skiriamos M. K. Čiurlio
nio 100 metų nuo gimimo atžymė- 
jimui.

Rugsėjo 20 d., šeštadienį Los 
Angeles Dramos sambūris suvaidins 
J. Gliaudos parašytą veikalą “Čiur
lionis”. Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 
parap j is patalpose įvyks Čiurlionio 
100 metų sukakties nuo jo gimimo 
akademija su paskaitomis ir meno 
paroda bei Čiurlionio muzika.

I '-.tev'ų abiturientų balius

šiais metais baigusiems vidurinę 
mokyklą (High School) birželio 28 
d. parapijos salėj tėvai surengė ba
lių. Dalyvavo 19 graduantų su savo 
tėvais ir draugais.

Baliaus iniciatyvos ėmėsi B. ir M. 
Stančikai. Tėvai paruošė gerą mais
tą. Šokiams grojo Latvala orkes
tras.

Būtų gerai, kad baigusieji mo
kyklą kasmet būtų panašiai atžy
mimi ir tokie renginiai įeitų į tra
diciją.

Pamataičių išleistuvės
L. A. Liet. Tautiniai Namai itr • 

ALT Sąjungos L. A. skyrius rengia 
dr. Petro ir Elvyros Pamataičių iš
leistuves, kurios įvyks rugs. 6 dieną, 
šeštadienį, 8 vai. vak. Tautinių Na
mų salėj, 3356 Glendale BL, L. A.

IŠLEISTUVIŲ PROGRAMA
L 7 vai. vak. Cocktaiiio valanda;

2. 8 vai. vak. *7akarienė;
3. Sveikinimai.
Plokštelių muzika vakarienės ir 

šokių metu.
$5 asmeniui. ♦

Kviečiame visus.
Vietas užsisakyti prašome telefo

nais: A. Mažeika — 255-6961; A. 
Valavičius — 935-5593; S. Batkie- 
nė — 784-4248; J. Petronis — • 
664-0791 lir R. Mulokas - 368-2032

Rengimo komitetas
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SANTA MONICA, CALIF.

Am. Liet, klubo pasisekusi gegužinė
\ ra toks prietaras, kad skaičius 

“13-ka” nelaimingas. Gal kam ir 
nelaimingas, bet ne Santa Monikos 
lietuvių klubui — tas sekmadienis, 
liepos 13-ta, klubui buvo ypatingai 
laimingas.

Tą dieną klubas suruošė geguži
nę, jau trečią vasarą iš eilės, M. 
Vaičienės gražiame sode, kuri 
praėjo nepaprastai sėkmingai.

Klubo narių ir svečių sugužėjo 
apie 140. Maistas buvo labai ge
ras ir skaniai paruoštas; ponios pri
kepė tiek skanių pyragaičių, kad 
kiekvienas valgė kiek norėjo, užger
dami kavute. Buvo ir gaivinančių 
gėrimų. Visi jautėsi labai jaukiai, 
oras pasitaikė žavus — apie 80 
laipsnių šilumos. Gegužinę paįvai
rino klubo narių suaukotų fantų 
loterija. Visus svečius išjudino ir 
prajuokino klubo iždininkas V, Pin
kas, sumaniai ir su sąmojum pra- 
vesdamas loterijos žaidimą. Ver
tingiausia fantą loterijai, kaip ir 
anksčiau, padovanojo klubo pirm. 
A. Markevičius (dėžę šampano). 
Bet čia tuo dar nesibaigė, nes staig
menų užbaigimui buvo paleistas iš 
varžytinių didžiulis puikiai paruoš-' 
tas tortas, keptas klubo narės Rauk- 
tienės. Po netrumpų varžybų, tor
tas atiteko E. ir J. Sinkiams.

Po to svečiai dar ilgokai pabuvo 
jaukiame sode, pabendravo su iš 
toliau atvykusiais bičiuliais, atnau- 
jno senas, ar užmezgė naujas pažin
is. K. Urnežius ir Underhill (turbūt 
Pakalnis ar Aukštkalnis) pragrojo 
linksmų melodijų akordeonu ir ar
monika, kurios priminė mums kai
mo linksmas gegužines laisvoje Lie
tuvoje.
Baigiant šį pasilinksminimą, V, Plu- 
kas, pirmininko ir valdybos vardu, 
padėkojo ponioms, kurios daug pa
dirbėjo beruošdamos vaišes, gėrimų 
“vedėjui” S. Kvečui ir visiems, pri- 
sidėjusiems savo darbu, baldais, ve
žiojimais, o jų buvo nemaža. Ačiū 
visiems atsilankiusiems, o ypač dė
kui mielai sodo šeimininkei už lei
dimą pasinaudoti jos gražia sodyba.

Kartu su išsiskirsiančiais svečiais 
kartoju “Iki pasimatymo kitą va
sarą”! (eg)

— Santa Monikos Amer. Lietu
viu klubas suteikė $100 paramą. 
Lietuvių Enciklopedijai, leidžiamai 
anglų kalba, (eg)

KLAIDŲ PATAISYMAS
1.
LAV birželio mėn. nr. buvo at

spausdinta, kad praėjusią Jaunimo 
šventę filmavo R. Jasiukonis; turi 
būti — šventę ir jos rėmėjus filma
vo P. (Povilas) Jasiukonis.

2.
Tautos Fondui aukotojų sąraše 

buvo praleista Tomo Sereikos pa
vardė. Jis buvo pirmasis, susirinki
me paaukojęs $100 Tautos Fondui.

Poetas Antanas ir aktorė Aleksand
ra Gustaičiai

iš Bostono, Mass, praleido atosto
gas pas sūnų Algimantą, Camarillo, 
Calif, ir Los Angeles apylinkėse, 
lankydami savo draugus, buvusius 
bostoniškius. Po kelias dienas buvo 
sustoję pas M. Lembertienę, Santa 
Monikoje, ir pas Aldoną ir Bernar
dą Brazdžionius, Vištoje. Teko juos 
sutikti pas D. ir B. Mackialus, kurie 
iškėlė šaunią puotą svečiams pa
gerbti. Čia poetas Gustaitis paskai
tė iš savo kūrybos — pluoštą eilė
raščių ir feljetoną. Klausytojai ra
šytoją priėmė labai šiltai, jo kūry
bingumu ir šmaikščia, taiklia sa
tyra ir linksmu humoru buvo su
žavėti.

Daugelis losangelieci norėtų, kad 
Gustaičiai, pasekdami kitais bosto- 
niškiais, susuktų sau gūžtą čia kur 
nors po Kalifornijos palmėm ar eu
kaliptais. Šiuo metu A. Gustaitis 
dirba linotipininku “Keleivio” sa
vaitrašty Bostone. Laikraštis, reda
guojamas J. Sondos ir padedamas 
A. Gustaičio, yra susidaręs labai 
kultūringą veidą ir vietinių bei to
liau gyvenančių skaitytojų vertina
mas ir mėgiamas.

uar turime Gustaičio humoristinės 
poezijos knygų “Saulės šermenys”

Antanas Gustaitis, šmaikščios 
satyros ir užkrečiančio humoro au
torius — visų — iš kairės ir iš de
šinės ideologijos mėgiamas poetas. 
Literatūrinė nuodėmė neturėti nors 
vienos jo linksmos knygos. 
Linksmai pasako jis liūdną tiesą, 
Baltai nupiešia jis juodą biesą, 
Draugų nei priešų visai nepaiso, 
Ir tavo ūpą kaip mat pataiso!

Dar yra progos įsigyti jo neseniai 
išėjusią knygą “Saulės šermenys”. 
Knyga didelio albumo formato, V. 
Vizgirdos pakaruokliškai iliustruo
ta. 112 psl., kietais viršeliais, kaina 
tik $7. Gaunama LAV adm-je.

Dėmesio! Dėmesio!

Rengiamas koncertas, kurio pelnas 
skiriamas Jaunimo Kongresui
Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 7:30 

vai. vakalro Womens’ Bay Club sa
lėje, Santa Monica, (Wilshire ir 4th 
g.) įvyks Santa Monikos apylinkės 
ruošiamas

solistės
PRAURIMĖS RAGIENĖS 

iš Chicagos

KONCERTAS.
Solistė pirmą kartą Kalifornijoje 

Maloniai kviečiame visus išgirsti 
gerai Chicagos kritikos įvertintą 
solistę ir paremti Jaunimo kongresą.

JAV L. Bendruomenės
Santa Monikos ap.

Juozo ir Elenos Pažėrų sukaktis

Rugpjūčio 16 d. Big Bear kal
nuose pastatytoje paminklinėje vi
loje Jūratė Pažėraitė surengė savo 
tėvelių Juozo ir Elenos 30 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties atžymė- 
jimą-vaišes. Iš Los Angeles į jų kal
nų “pilį”, kurią tik pernai baigė 
statydinti, suvažiavo virš 50 jų šei
mos artimų draugų.

Po gardžių pietų ir pasivaišinimo 
šaltais gėrimais, sukaktuvininkams 
buvo sugiedota “Ilgiausių metų’ !

J. ir E. Pažėros patys suplanavo 
ir; paistatydino tą puikią vilą B.g 
Bear kalnuose atžymėjimui tragiš
kai auto nelaimėje žuvusio sūnaus 
Raimundo.

Juozui ir Elenai Pažėroms linki
me ko ilgiausių ir sėmingiausių 
metų!

Io OO OOOO MHX<000<1Q<HHKKKKX1000 OOOQOOOO QO OOO

Visi Los Angeles ir apylinkių LD žurnalo skaitytojai ir bičiuliai

atsilankykite į metinį "Lietuvių 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.

Piknikas įvyksta rugsėjo 14d., 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 meti* įvyks dovanų paskirstymas LD žurnalo rėmėjams, įsigi- 
jusiems laimėjimų bilietėlių. Jų bus galima įsigyti ir ten pat vietoje.

You are cordially invited to attend

LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

ANNUAL PICNIC
which will take place

September 1 4 1975, noon,
McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd. Burbank 

Lithuanian Food & Refreshments will be served.
J ••• •*« ♦J* ••• ••• •. •

Atidaryta pabaltiečių siuntinių bendrovė
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE

Adresas: 4369 Beverly Blvd., prie kampo Kingley Dr., Los Angeles.
Telefonas: 660-9571

Siuntiniai, siunčiami per šią įstaigą, pasieks adresatą trumpiausių laiku
Taip pat siunčiami pinigų certifikataį (Gift Certificates) ir sudaromi 

iškvietimai iš Lietuvos.
Darbo valandos:

nuo p'rmadienio iki šeštadienio — nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
i :kmad!cniais — pagal susitarimą.

Vedėju dabar yra estas Leeni TREJUS

glSlSięūaB'iSUišilžlSlSlSlSlSlSlSElSlSlSlčlSlSlElSlSlSlSlSlSElSlZlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSLlSlSlSallšI1

Čiurlionio kūrinių (reprodukcijose) 
paroda meno galerijų bulvare

Rugp. 18 d. Comara galerijoje, 
447 So. La Cienega Blvd., įvyko 
M. K. Čiurlionio kūrybos parodos 
atidarymas. Paroda suruošta ame- 
r.kiečių visuomenei supažindinti su 
mūsų didžiojo dailinko kūryba, ta 
pač a proga paminint jo šimtąjį 
gimtadienį.

Atidaryme T. Bruno Markaitis, 
SJ, skaitė labai įdomią paskaitą 
apie M. K. Čitvlionio kūrybą.

Paroda tęsis iki rugsėjo 5 d. 
Galerija galima lankyti nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. 30 min. pp kasdien 
ir nuo nuo 1 vai. iki 4 vai. 30 min. 
pp šeštadieniais. Sekmadieniais ir 
pirmadieniais galerija uždaryta.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 6

5



APIE LIETUVIU TAUTINIUS DRABUŽIUS

Norom nenorom vieną kartą 
nutariau pasidalyti mintimis apie 
tautinius drabužius, nes verčia 
reikalai ir svarbūs ateinančiųjų 
metų Įvykiai.

Turbūt, nė viena kita grupė 
nereikalauja tiek tautinių drabu
žių, kaip tautinių šokių grupės. 
Paimkim mūsų Jaunimo Ansamb
lį. Jau nuo 7 metų vaikų grupė
se, 1 Lituanistinių mokyklų moki
nukai, dalyvauja programose su 
tautiniais drabužliais. Žinoma, 
jų rūbeliai dažniausiai paprasti, 
nes vaikučiai greitai išauga. Bet 
pradžios mokyklas baigusios 
mergaitės jau dabosi į vyresnią
sias ir nori tokių pat drabužių. 
Čia jau mamytės susiduria su 
lėšų klausimu. Tautinių drabužių 
kainos nemažos. Todėl nenuo
stabu, kad kas tik gali, “išsirašo” 
drabužius iš Lietuvos. O iš ten 
nesunku gauti arba čia per tar
pininkus nusipirkti. Deja... laikui 
bėgant daugumas įsitikino, kad 
šiame -‘žemyne menininkės ,įšąu- 
džia daug gražesnius ir turtin
gesnių raštų drabužius. Kam 
negaila pinigų, tie jau seniai sa
vo dukras papuošė menininkių 
A. Tamošaitienės, Vaitonienės ar 
kitų austais tautiniais drabužiais.

Iš dabartinės Lietuvos atsiun- 
žiai daugeliui ėmė nusibosti, nes 
pasitaiko daug vienodų, arba pa
našių, o, be to, daugumas jų pa
daryti iš blunkančių siūlų.

Gi pastaruoju laiku reikalai 
dar pablogėjo ir tuo, kad iš Lie
tuvos atsiunčiami tautiniai dra
bužiai jau turi labai daug sveti
mo elemento : jie artimesni gu
dams ir kitiems, bet ne lietu
viams. Spalvų ir raštų derinys 
aiškiai nutolęs nuo lietuviškų 
drabužių derinio. Kas daryti? 
Negi siųsi atgal į Lietuvą tokius 
rūbus, gautus dovanų? Manau, 
kad jie giminėms ar draugams 
gerokai kaštavo, o iš čia juk rei
kia atsilyginti. Dėvi mūsų mer
gaitės, nė nejaučia, kąd “išma
no”. O visdėlto išmano. Po mūsų 
Jauimo šventės viena .tautiųjų 
drabužių specialistė sakosi su
skaičiusi mūsų grupėje septynis 
netikins ‘lietuviškus” tautinius 
drabužius, kurie nesenai gauti iš 
Lietuvos. Padėtis nemaloni, jei 
visų tautų pasirodyme, pavyz
džiui, parodytų pirtštu į “mūsų” 
tautinį rūbą, sakydamas, jog “pa
siskolinome ar net “pavogėme” 
kai ką iš jų drabužių...

Nė ko atsakyti, nė kaip teisin
tis...

Mūsų jaunimas gražus, daug 
kartų pasirodo svetimtaučių 
publikai. Bent reprezentacinė 
grupė turėtų puoštis tikrais tau
tiniais drabužiais.

Man yra žinoma, kad Hamilto
no Gyvataro reprezentacinė gru
pė iš Lietuvos gautus drabužius! 
jau “perleido” jaunių grupei. 
Siems “iš bėdos” gerai. Gi repre
zentacinė grupė pasipuoš tikrais 
lietuviškais, mūsų menininkių 
austais ir siūtais drabužiais — 
vaizdas žavingas!

Pamažu siekime ir mes to. 
Mergaitės, kurios tautinius dra
bužius jau nudėvėjote ar išau
gote, užsisakykite tikrus ir gra- 
žis tautinius drabužius pas lietu
ves audėjas, kurių yra ne tik Ka
nadoje ar Chicagoje, bet ir čia 
pat — Los Angelėj. Ne vienas gal 
matėte Parapijos Lietuvių Die
nos proga suruoštoj parodoj Ju
lijos Šlapelytės išstatytus audi
nius. Tautiniai drabužiai, jos iš
austi iš geriausių siūlų, spalvų 
derinys gražus raštai lietuviški. 
Bėdos jau nebėra — tautinių dra
bužių ji priaudžia daug, kainos 
nebrangios (pigiau kaip iš Lie
tuvos). Aplankykite audėją ir 
pasižiūrėkite. (Jos namų adre
sas: 3746 W. Manon St, Los An
geles, Cal. 90027, tel. 664-5935).

Ateinančiais metais mūsų gru
pės ruošis Penktajai Tautinių šo
kių šventei Chicagoj. Visi, be 
abejo, norės važiuoti. Apsirenki
me tvarkingai, kad niekas nega
lėtų padaryti priekaištų, ir kad 
grupė atrodys gražiai. Visų akys 
bus nukreiptos į mus — juk mes 
nuo toliausio' Pacifico, iš Angelų 
miesto!

Antra, Los Angelėj žada būti 
didelė amerikiečių šventė — Bi
centennial, kurioj mes turėsim re
prezentuoti lietuvius, visų apsi
rengimas turės būti peržiūrėtas.

Bendrai imant, mūsų Jaunimo 
Ansamblio išorinė išvaizda ne
bloga. Mergaitės dėvi vienodus 
(juodus) batelius, plaukus dau
gumas pina į kasas; dėvi karū
nėles ir 1.1. Gi kai kuriems vy
rukams dar vis reikia duoti "ga
ro”: batai išklypęs plakai sena
madiški — draikosi, kaip išpešio
ti šiaudų kūliai... Jei patys į sa
ve iš šalies pažiūrėtų, bėgtų šalin 
išsigandę.

Na, ateinantieji metai, tikiuos, 
visus pajudins ir sutvarkys. Ne 
tik apranga, bet ir šokių atliki
mas turi tobulėti. O. R.

Taip jiems ir reikia!
Birželio 5 d. Uragvajaus valdžia 

uždarė ir konfiskavo Uragvajaus 
“lietuvių centrą”, nes jo nariai bu
vo svetimos valstybės piliečiai, 2. 
centras platinęs marksistinę spau
dą, 3. centras vedęs komunistinę 
propagandą per radiją ir laikraštį 
“Darbas”, kuris nuolat skelbęs me
lagingą propagandą prieš Uragva
jaus vyriausybę. (G.)

Mero Bradley planai
Prieš du metus LAV talpinome 

straipsnelį ir Gus Hali fotografi
ją, įspėdami lietuvius, kad Brad
ley rinkiminė kompanija yra fi
nansuojama visos Amerikos mili- 
tantų.

Gus Hali yra Amerikos komu
nistų partijos vadas, ir nesenai 
įvykusiame partijos suvažiavime 
jis pasigyrė, kad jų veikla eina 
pagal numatytą planą. Per de- 
šimmetį jie buvę suplanavę Ame
rikoje užimti visas stambiąsias 
valdžios pozicijas. Jau praėjo de
vyni metai, ir jie daug pasiekę. 
Miesto, Kalifornijos valstijos ir 
JAV valdžioje svarbiąsias pozici
jas turi militantai.

Kas girdėjo liepos 4 d. Pacific 
Palisades parade Bill Stout, te
levizijos 4 kanalo reporterio pa
sikalbėjimą, supratote jo ateities 
veikimo planus. B. Stoųt paklau
sė, ar jis dviejų metų savo veik
la miesto valdžioje yra paten
kintas. Meras atsakė, kad daug 
negalėjęs padaryti, nes dar buvę 
dauguma Board of Education ta
ryboje ir kitose pozicijose per
daug konservatyviškai galvojan
čių. Dabar, kai per praėjusius 
rinkimus buvo išrinkti du libera
lai, tai gub. Brown sesuo ir vie

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
Licensed by V/O “VNESSHPOSYLTORG” 

(488 Madison Avenue, New York, N. Y. 10022)
Telefonas: (212) 758-1150; 758-1151 

daugelį metų gerai žinoma Amerikoje dėl savo patyrimo siunčiant 
dovaninius siuntinius i LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1. 
Taip pat priima užsakymus

Automobiliams, Dovaniniams pažymėjimams, Butams ir daugeliui 
kitų dalykų. Pristatymas garantuotas. Laukiam jūsų pasiteiravimų 
ir tikimės, kad duosit progos patarnauti jums netrukus ir dažnai. 
Tolimesnių informacijų kreipkitės į mūsų skyrius CALIFORNIJOJ:

LOS ANGELES, Calif. 90022 960 So. Atlantic Blvd.
Tel. AN 1 - 2994

San Francisco, Cali, 94115 1826 Divisadero Street
Tel. FI 6 - 1571

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY 
Onik Abrahamian

Siunčia siuntinius į Lietuvą. Didelis pasirinkimas prekių įstaigoje. 
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mss taip pat siunčiame Gift-certificates ir automobilius.
Paruošiame įvažiavimo į JAV vizas ir pakvietimus.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone (213) 385-6550

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
3356 Glendale Blvd., (Tautiniuose Namuose), Los Angeles,

priima indėlius ir duoda įvairių rūšių paskolas: nekilnojamam turtui pirkti 
(mortgage), asmenines ir automobiliams įsigyti. Ypač palankiomis sąlygo
mis ir žemais nuošimčiais paskolos duodamos perkantiems naujus auto
mobilius. Asmeninės paskolos duodamos iki $5000 penkeriems metams.

Priėmimo valandos: antradieniais ir ketvirtadieniais 6 — 8 vai. vak.:
ir šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. Tel. 661-5276.

te

na juoduke, būsią daug lengviau 
veikti.

Dėl jaunimo auklėjimo jo pla
nas esąs visus vaikus nuo 3 metų 
amžiaus paimti auklėti ir auginti 
į valdžios rankas. Kai reporteris 
paklausė, ką jis darys, kai jauni 
tėvai nenorės savo vaikų atiduo
ti, tai meras į tai neturėjo atsa
kymo.

Klausę šį pasikalbėjimą, tik 
pečiais patraukėme ir komenta
vome, kad tai bus Sovietų siste
mos pamėgdžiajįmas.

Nesuprantama, kodėl tie lietu
viai, kurie pabėgo nuo Sovietinės 
sistemos , dabar Amerikoje už 
juos balsuoja ir jiems pataikauja.

NAUJOS KNYGOS
Pagairė, Jurgio Gliaudos premi

juotas romanas. Išleido Liet. Knygų 
klubas. 270 psl., kaina $4.50.

Pasakyta Parašyta, buv. Lietuvos 
prezidento A. Smetonos raštų II 
tomas. Išleido Liet. Enciklopedija 
Bostone. 350 psl., kietais viršeliais, 
kaina $10.

Suvažiavimo darbai, VIII tomas, 
1974 m. Išleido Liet. Kat. Mokslo 
Akademija Romoje. 600 psl., dide
lio formato, $15.

6 — LIETUVIAI AMERIKW VAKARUOSE

6



LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas 
8500 Wilshire Bouleva d 
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: 823-7525 Res.: 395-0410
Branch Office:

2953 Lincoln Bl., Santa Monica, CA
90405 Phone: 399-9238

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Autemobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wllshlrs Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772 
lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas ,r dažymas.

BODY and FRAME WORK 
Automobilių taisymas 

Vincas Viskantas, savin. 
1911 Pacific Coast Hwy. 

Lomita, Calif. 90717 
Telef. 325-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT

Cocktails and Dancing 
Jonas Spreinaitis, savininkas

14530 Lana'k Street
Panorama City, Calif. 91402

Phone 787-9837

LITTLE JOY "Jr."
Coektails — Pools — Piano

Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.

Telef.: MA 5-8373

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing 

luozas Ir Aldona Spreinaitis, sav 
515 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29 

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Baldai
CENTRAL APPL1ENCE8

MAYTAG WASHERS 
Authorized Reprezentative 

Aleksas Dieninis 
1916 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291 

Phone 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOfu STUDIJA 

“Flaite of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. y0028

HO. 9-8097 Kes. HO. b-bUb4

Dantistai
B1RUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County buiuu siy 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. »0036 
Tel. Wlil 9-1448

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by s'po>- .meat

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

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, Calif. 90405

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

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

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

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

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

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028

Telefonas 466-1066
Residence 1 (714) 642-4878

Moteliai
MOTEL. ROTA &. DATE SHIP 

Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-0t’3 Highway 99, 

Indio, Calif. 92201 
(714) 347-8315

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS KUTRA

Rea Estate—Income Tax —Notary 
Public

1011 — 19th St., Santa Monica,
Calif. 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd..

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Res.; 828-0..1)

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker

ROQUE & MARK OO. REALTORS
3002 Santa Monica Boulevard

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

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029,

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

TARBELL REALTORS

1584 W. Kattella, Anaheim, Calif.

Res: (714) 530-5389; Off.: 635-0070

Vyt. A. Lubert

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN

Ona žukienė

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Telef.; 244-4567Ū vakare 241-0340

Naujausios knygos, gaunamos 
LD knygyne:

Ką tik gavome paminėjimui šias 
naujas knygas:

Sąmokslas prie žmoniją, parašė 
Vilius Bražėnas. Išleido “Lais
voji Lietuva” Chicagoje.• ■ ' ’l*.

Sukilimas Lietuvos suverenumui 
atstatyti, parašė K. Škirpa. Išlei
do autorius, platina J. Karvelis Chi
cagoje. Kaina $15.

A Lithuanian Bibliography, para
šė Adomas ir Filomena Kantautai, 
Edmonton, Canada. Išleido Alber
tos un-tas. 725 psl. Kaina $11.50 
(Kanadoje $10).

Pėdos mirties zonoje, Elenos Ju- 
ciutės atsiminimai iš pergyvenimų 
Sibiro koncentracijos stovyklose. 
544 psl., liustruota. Kaina $10. Iš
leido LŠST Simo Kudirkos kuopos 
New Yorke sudarytas spec, komi- 
tas.

Šios knygos galima gauti LAV 
knygyne: 4364 Sunset Blvd. L. A.

J. I 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, Iii, 
-

PARDUODAMA ŽEMĖ
Parduodama žemė gerom sąlygom, 
2’/z akerio (10 sklypų), Silver Queen 
estates, Pine Ave. ir Margalo Str. 
kampas.

Tarp Lancaster ir Mojave. 
Te.rautis tel. 662-6906 —

Vladas Gilys

Dovanos angliškai skaitantiems

Viena iš gražiausių dovanų bus 
Adomo Galdiko monografija “A 
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijo- 
ms, su plačiu Waldemar George 
studijiniu straipsniu. 171 psl., di
lo formato, kana $16.00.

Knyga gaunama LAV adm-je: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Valdybos pirm, ilr progr. koord. 
Stasys j. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, 
telef. (213) 662-0244. Ižd. Juozas 
Mitkus, 2610 Griffith Pk. Blvd., 
LA, Calif. 90039, telef. 662-6591.
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LIETUVIŲ PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

RUGSĖJO MĖN. —

6 d. 8 vai. vak. — Pamataičiu išleis
tuvės L. Tautiniuose Namuose.

13 d. P. Ragienės koncertas Santa 
Monikos Womens’ klubo patal
pose.

14 d. — “Lietuvių Dienų” žurnalo 
metinis piknikas ir dovanų trau
kimas — McCambridge parke, 
Burbank, Cailif.

20 d. — Lietuvių Bendruomenės 
Diena ir vaidinimas “Čiurlionis" 
Kings mokyklos auditorijoje.

21 d. — Čiurlionio minėjimo akade
mija š-v. Kazimiero par. salėj.

TRUMPAI
— Petras ir Rūta Sakai, pardavę 

savo rezidenciją Sierra Madre, Ca
lif., persikėlė gyventi į Rom Forest, 
26231 Highway 18, netoli Twin 
Peeks, Calif. Telef. (714) 337-1517.

— Zigmas Kungys, MD, gyve
nąs Cherry Valley, Calif., paėmė 9 
vietnamiečius iš Pendleton marinų 
bazės. Jų tarpe yra vienas medici
nos daktaras, vienas aviacijos pilo
tas, kiti buvę tarnautojai. Aviacijos 
pilotas skraidymo mokslus baigęs 
JAV-se. Daugelis kalba angliškai.

— Daną ir Henriką Paškevičius, 
Santa Monica, Calif, rugpiūčio m. 
aplankė Vanda Kuzmickienė iš Mel
bourne, Australijos, ir Jane Kuz
mickienė iš Perth, Australijos.

V. Kuzmickienė yra Danos Paš- 
kevičienė motina.

—- Kun. Vytautas Palubinskas, 
Šv. Kazimiero par. vikaras, vasaros 
atostogas praleido keliaudamas po 
Europos valstybes. Aplankė Italiją, 
Prancūziją, Vokietiją, Švediją, Nor
vegiją ir kt. Rugp. 6 d. grižo į 
Los Angeles ir dabar skautų ir at
eitininkų stovyklose eina kapeliono 
pareigas.

— Gražina Sirutytė, dukra Vy
tauto ir Magdalenos Siručių, buvo 
atvykusi į Los Angeles padėti tė
vams išsirinkti namus.

Gražina yra komercinė meninin
kė (graphic designer) ir dirbo He- 
lenic Fashion Centre, New Yorke, 
vėliau Young and Rubican kompa
nija ją pasiuntė į Atėnus, Graikiją, 
iliustruoti jų leidžiamą madų žur
nalą.

— Alfonsas Kazickas, Philadel
phia, lydimas švogelrio Stasio Ado
monio, aplankė LAV ir LD leidyk
lą. A. Kazickas prenumeruoja “Lie
tuvių Dienų” žurnalą jau 25 metus.

Alfonso sesutė Stefanija Kazic- 
kaitė jau seniai gyvena Kaliforni
joje ir yra ištekėjusi už Stasio Ado
monio.

Su A. Kazicku yra atvykusi į Ka
liforniją atostogų Bronė Impulienė, 
irgi iš Philadelphijos.

— Virginija Irlikaitė, dukra Va
lerijos ir Valentino Irlikių, gavo 
Loyolos un-to stipendiją. Ji taip 
pat studijuoja Cerritos kolegijoje 
krautuvių prekybos vadovavimo 
kursus. Vakarais ji dirba Alfa-Betha 
krautuvėje kaip kasininkė. Virgini
ja yra tik 17 metų ir aktyviai vei
kia šokių ansamblyje, chore ir 
skautų organizacijoje.
— Diana Tamulaitienė (Grinkevi- 
čiūtė) šį pavasarį Kalifornijos un-te 
baigė farmacijos mokslus ir gavo 
doktcrato laipsnį. Ji taip pat išlaikė 
valstybinius egzaminus šioje srityje 
ir galės verstis šia profesija.

— Dr. Petro Pamataičio laiškas 
“Appeasemet Feared” tilpo L. A. 
Examiner laikraštyje birželio 29 d. 
Readers’ Forum skyriuje. Jis įspėja 
amerikiečius, kad perdaug pavojin
ga pataikauti Sovietams ir jiems vis 
nusileisti, nieko negaunant iš jų.

— Adakris G. Petrauskas, Los 
Angeles, išlaikė valstybinius namų 
pardavėjo (Real Estate Saleman) 
egzaminus. A. G. Petrauskas, dir
bęs buhalteriu California Fed. Sav. 
and Loan Assn., dabar išėjo į pen
siją.

— Juozas Matijošaitis liepos 5 d. 
švęsdamas 77 metų sukaktį, savo 
draugus pavaišino Tautinių Namų 
salėje. J. Matijošaitis yra nuošir
dus L. Radijo programų ir spaudos 
rėmėjas. Linkime Juozui geriausios 
svetikatos!

ATOSTOGOS
— Komp. Bronius Budriūnas, 

pakviestas dukros, gavo leidimą 
Lietuvoje praleisti 3 savaites. Jis 
turėjo progos dalyvauti Dainų šven
tėje ir susipažinti su dirigentais 
bei kompozitoriais. Kompozitorių 
namuose jis buvo pakviestas pakal
bėti flf susirinkusieji išklausė jo 
kūrybos plokšteles.

B. Budlriūnas turi Lietuvoje dvi 
dukras ir seserį.

— Izebelė Simokienė ir Juozas 
Gedmintas mėnesį laiko praleido 
Lenkijoje ir 5 dienas Lietuvoje. Jie 
aplankė Dainų šventę, kuri kas 
penki metai yra rengiama Vilniuje. 
Abu sėkmingai, po daug nuotykių, 
grįžo į Los Angeles.

— Bronė Skirienė rugp. 13 d. 
grįžo iš atostogų Europoje ir pra
dėjo namų pardavimo patarnavi
mus. Ji mėnesį praleido lankydama 
savo pusseserę Lenkijoje. Taip pat 
aplankė žymesnes vietas Austrijoje 
ir Vokietijoje. B. Skirienė, kaip 
klaidingai buvo pranešta per lie
tuvių Los Angeles radiją, Lietuvon 
šiemet nevyko, nes ji prieš penketą 
metų aplankė savo motiną, seserį 
ir brolius. Motina šių metų pra
džioje mirė.

— Kristina Vingytė iš Sydnėjaus, 
Australijos, vasaros atostogas pra
leido viešėdama pas Liuciją Zaikie- 
nę, Santa Monikoje, Calif. Nuo šio 

rudens ji išvyksta dirbti į Torontą, 
kur Revlon kosmetikos kompanijo
je gavo vedėjos tarnybą.

— Jurgis Glažė, vidurinės mo
kyklos mokytojas Los Angeles, šią 
vasarą atostogas praleido keliauda
mas per Pietinės Amerikos valsty
bes.

Jo brolis Vytautas, kuris ta p pat 
mokytojauja Los Angeles, atosto
gas praleido Lake Tahoe ir Yosemi
te pairke.

— Aleksandra Vilčinskienė, N. 
Hollywood, su savo dviem seseirimis 
iš Chicagos lankėsi LAV leidyklo
je. Visos trys seserys — Aleksandra, 
Anelė ir Aldona — Sakalauskaitės 
yra mariampoliškės, į JAV atvykę 
po II pas. karo.

Anelė Rutkauskienė (Ruth) užsi
sakė “Lietuvių Dienų” žurnalą.

— Algirdas J. Žemaitis, Roma, 
Italija, rugp. mėn. pradžioje lankė
si Los Angeles. Jis buvo sustojęs 
pas Bužėnus. A. L Žemaitis yra 
Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės 
Ūkio reikalų atstovas Italijoje.

— H. Šliupaitė - Yčienė - Žifi- 
rienė, lydima dūktos H. Petkienės, 
aplankė LAV redakciją. H. Žiūrie- 
nė JAV-se dirbo kaip bibliotekinin
kė, dabar yra pensijoje ir žada per
sikelti gyventi į Kaliforniją.
Lituanistikos kursuose

Teko girdėti, kad iš Los Angeles 
į Vilniuje ruošiamus užsienio lietu
viams kursus buvo nuvykę Julius 
Jodelė, Jr., ir p. Kulikauskienė, ku
ri pernai negavusi leidimo. Taip 
pat Lietuvoje vasarą praleido pas 
gimines Jūra Jodelienė.

Iš Kalifornijos lit. kursus lankę 
net 8 lietuviai, daugiausia iš San 
Francisco apylnkės, kur pernai me
tais buvusi kursuose Dana Janutie
nė paorganizavo.

Taigi, turėsime “gerai paruoštų” 
mokytojų mūsų šeštadieninėms liet, 
mokykloms.

Vestuvės
— Tina Starkutė, Miltono Star

kaus dukra, kuri gyvena su moti
na Vokietijoj, rubp. 9 d. ištekėjo 
už Manfred Barusz.

— Vytautas Sakalauskas, kuris iš 
Los Angeles išvyko į New Yorką 
studijuoti tapybos, birželio 7 d. ve
dė dail, V. K. Jonyno naujos žmo
nos dukrą Gražiną Treinytę. Dai
lininkas V. K. Jonynas yra pasižy
mėjęs vitražų meno srityje. V. Sa
kalauskas dirba jo įmonėje.

Sveikiname Vytautą ir Gražiną 
ir linkime laimingo gyvenimo.

Naujakuriai
— Paulius ir Aleksandra Viduc5- 

riai, tėvai inž V. Vidugirio, iš Chi
cago persikėlė gyventi į Kaliforni
ją. Namų padavėja B. Skirienė su
rado jiems Santa Monikoje 10 bu
tų namus, adresu 1227 — 11 th St.„ 
S. M. Calif. 90403, kur jie jau per
sikėlė gyventi.

Mirtys
Magdelena Berkevičienė, Nelės 

Skiman motina ir prof. V. Dovydai
čio sesuo, mirė liepos 2 d. Canoga 
Park, Calif. Buvo palaidota liepos 
7 d. San Fernando Misijų kapuose, 
kur ilsisi prof. P. Raulinaitis ir jo 
žmona, Andrius Skiman (Nelės tė
vas) ir daugiau lietuvių.

Nelei Skiman ir kitiems artimie
siems reiškiame gilią užjuojautą.

— Buv. Lietuvos Operos solistė 
Marijona Rakauskaitė šią vasarą 
mirė Kaune. Reiškiame užuojautos 
jos seseriai Cecilijai Yakutienei, gy
venančiai Los Angeles ir kitai sese
riai vienuolei kazimierietei Onai 
Marijai Rakauskaitei. C. Yakutienė 
yra L. A. Vyčių senjorų k. narė.

Sesuo Ana Marija Rakauskaitė, 
kazimierietė, dabar švenčia 60 me
tų sukaktį. Rugp. 19 d. ji atvyksta 
į L. A. kelių savaičių atostogoms 
ir apsistos pas seserį Ceciliją Yaku-

KRIKSTAI
— Valterio ir Rūtos Tautkutės 

Adomkų pirmasis sūnus birželio 14 
d. pakrikštytas Šv. Kazimiero baž
nyčioje Pauliaus Vlado vardais. 
Sveikiname jaunus LAV skaitytojus, 
pradėjusius tikrą šeimyninį gyveni
mą.

— Vytauto ir Daivos Jtisionių sū
nus rugp. 3 d. pakrikštytas Tado 
Vytauto vardais. Krikšto tėvais bu
vo Romas Račkauskas ir dr. Diana 
Juciutė.

— Aldonos ir Algirdo Leškių 
dukra liepos 26 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje pakrikštyta Aleksandros 
Irenos vardais. Krikšto tėvais buvo 
Ramunė Žemaitienė ir Algirdas Ka
ralius. Krikšto apeigas atliko kun. 
dr. A. Olšauskas. Krikštynų vaišės 
įvyko Leškių gražiuose namuose 
Redlands, Calif.

SERGA
— Leo Oksui, bevykstant auto

mobiliu atostogų, Evanston, Wyo
ming, ištiko širdies skausmai ir te
ko pagulėti Evanston Memorial li
goninėje net porą savaičių. Dabar 
Leonas ir Izabelė Oksai jau grįžo į 
I os Angeles.

Linkime Leonui greitai pasveikti.
— Adelė Šatnerienė, buv. Liet. 

Namų šeimininkė, liepos 6 d. buvo 
nuvežta į Presbiterionų ligoninę, 
nes prieš kelias dienas besimaudy
dama sunkiai susižeidė. Dabar grį
žo iš ligoninės ir gydosi namuose. 
Linkime greitai pasveikti..

•r-r r-reee r eeneer eto

— Vaciui ir dr. Zigmui Brin- 
kiams reiškiame gilios užuojautos 
mirus jų tėvui Petrui Brinkiui Lie
tuvoje. Jis Gyveno Žemaitijoj ir 
sulaukė 80 metų amžiaus.
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