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LIETUVIAI BICENTENNIAL MINĖJIME
Vėlyvą gegužės 21 d. vakarą tyla,
kuri tokiu metu normaliai yra jau
čiama apie Los Angeles miesto ro
tušę, buvo pakeista nauju triukšmu,
gal būt dar niekad negirdėtu. Vi
dury gatvės, kuri skiria senąją mies
to rotušę nuo naujai pastatyto par
ko, dviejų blokų ilgyje grupė vyrų
skubiai statė palapines, vežė stalus
ir kėdes, tiesė elektros laidus. Par
ke girdėjosi plaktuko smūgiai, kur
kita grupė vyrų, pasinaudodami
gatvės lempų šviesa, statė specialius
paaukštinimus - scenas.
Ir taip gražų šeštadienio rytą ne
vienas šio miesto gyventojas buvo
nustebintas naujai išaugusiu palapi
nių miestu ir neįprastu žmonių ju
dėjimu. Jie, kaip tos darbščiosios
skruzdės, zujo pirmyn ir atgal, ne
šini kroviniais, kurie tuojau prapul
davo palapinių tankumyne. Paga
liau, 11 vai. ryto, šis naujas 100
palapinių miestas, pasipuošęs šven
tiška nuotaika, stovėjo pasiruošęs
atidaryti savo duris ir širdis tūkstan
tinėms min’ms, kurios praėjo per
sekančias dvi dienas.
Beveik nesivėluodamas, Los An
geles miesto burmistras, Tom Brad
ley, apsuptas apie šimto grakščių ir
jaunų mergaičių, pasipuošusių įvai
riais tautiniais rūbais, pasirodo ant
miesto rotušės laiptų ir iškilmingai
praneša susirinkusiems svečiams jog
“International Heritage Festival”,
kurio tikslas yra paminėti JAV 200
metų gimtadienį, parodant etninių
grupių įnašą į šio krašto gyvenimą,
yra oficialiai atidaromas.
Savo kalboje miesto meras pasi
džiaugia gausiu ir entuziastingu da
lyvavimu net 60 etninių grupių ir
duoda mintį, kad panašus parengi
mas turėtų būti pakartotas Los An
gelėse kiekvienais metais. Po to jis
aplanko visas palapines, trumpiau
ar ilgiau sustodamas prie vienos, ki
tos palapinės, pasikalbėdamas, ap
žiūrėdamas eksponatus, apsidžiaug
damas kartu su rengėjais užtikrintu
festivalio pasisekimu.
Dalyvaujančių grupių įvairumas
arba, tiksliau sakant, jų tarptautiškumas, privertė ir palapinių paskirs
tymą atlikti remiantis, daugiau jų
kraštu geografine, o ne politine pa
dėtimi ,
kadangi šis festi
valis turėjo būti visiškai atsiribojęs
nuo bet kokių tarptautinių politikos
motyvų. Europos kraštai, nors skai

čiumi ir nebuvo gausingiausi, bet
vietos atžvilgiu užėmė net du treč
dalius visų palapinių. Lietuviai kar
tu su latviais ir estais po vienu sto
gu, kur iš 4 palapinių lietuviai už
ėmė dvi, o estai ir latviai — po vie
ną. Šis pabaltiečių ir, galbūt, dali
nai dar ir ukrainiečių “paviljonai”
buvo vieninteliai, kurie savo turiniu
arčiausiai atitiko festivalio dvasiai,
t. y. etninių grupių kultūrinių požy
mių parodymui, o ne bazariškos
nutaikos sukėlimui.
Lietuvos kampelis, kaip jį būtų
galima pavadinti, skoningai buvo
suorganizuotas p. Alfos Pažiūrienės, kuriai nuoširdžiai talkino p. p.
R. Šakienė, R. Jurkūnienė ir J. Čekanauskienė. Šio kampelio lanky
tojai turėjo progos pasigrožėti lie
tuviškais audiniais, staltiesėmis,
juostomis, drožiniais, degintais pa
veikslais, lietuviška sodyba, stak
lėmis ir verpimo rateliu, ir knygo
mis anglų kalba.
įdomu buvo išgirsti ir vieno ar
kito asmens pasisakymą, kad jis ar
ji taip pat yra lietuvis kilme, nors
lietuviškai ir nemoką, bet vis dar
didžiuojąsi savo lietuviška kilme.
Teko nugirsti ir užuojautų mūsų
pavergtos tėvynės adresu, nes daug
kas dar prisiminė S. Kudirkos, R.
Kalantos ir kitų vardus, ir su jais
susietus įvykius. Kiti didžiuliame
Lietuvos žemėlapyje norėjo atrasti
savo tėvų gimtąsias vietas ar tai
Vilniaus ar Kauno “gubernijose”,
iš kur jų tėvai dar prie caro atvyko,
ar net tiesiai ieškojo pačių “Birzi”.
Kaip vyresnieji, taip ir jaunes
nieji, kurie per tas dvi dienas at
sakinėjo į jiems teikiamus klausi
mus ir garsino Lietuvos vardą, nu
sipelnė didelės visų Los Angeles lie
tuvių padėkos. Tačiau atsirado ir
vienas (tik vienas...), kuriam nepa
tiko, kad Lietuvos žemėlapis netu
rėjo dabartinės, jai primestos, “ta
rybinės Lietuvos” vardo, nors šalia
stovėjusi lietuviška trispalvė jam ir
buvo priimtina, nes dėl jos jis vi
siškai nesijaudino. Paminėjus, jog
okupuotos Lietuvos vardas; būtų
tikslesnis už jo siūlomą tarybinį var
dą, jame sukėlė pakankamai “tar
nybinį” pasipiktinimą, kad nusispiovęs pasitraukė nuo lietuvių palapi
nės, it musę kandęs.
Šalia parodų palapinėse, vyko ir
gyvi pasirodymai net keturiose sce-

Birželio išvežimų minėjime Los Angeles. Pirmoje eilėje sė
di: iš kairės — B. Nurmsen, didelis estų visuomenininkas,
Mr. Ernst Laur, Estijos konsulas Los Angeles, Dr. O. Klejnot, Pavergtų Tautų Komiteto Los Angeles pirm.
Lietuviai menininkai, atlikę programą Birželio Įvykių mi
nėjime Los Angeles. Solistai: B. Dabšienė, A. Polikaitis,
J. Čekanauskienė ir akomp. pianistė R. Apeikytė

nose, iš kurių dvi visuomet buvo už jančio pasirodymo.
imtos.
Nekalbant apie kitų etninių gru
Los Angeles LB Jaunimo An pių pasirodymus, kurių dauguma
samblis, vadovaujamas mokyt. O. buvo taip pat įdomūs, reikėtų pami
Razutienės, pirmasis pradėjo prog- nėti, kad visai šiai grupei — In
gramas didžiojoje scenoje, pašok ternational Heritage Team — va
damas visą eilę tautinių šokių. Ne dovavo lietuvis (šių žodžių auto
toliese burmistrui lankant palapines, rius) kuriam per dvejus metus teko
mūsų šokėjai buvo paprašyti po sa dirbti su Los Angeles miesto JAV
vo programos dar palaukti burmis 200 metų minėjimo komitetu, ir ku
tro ir jam specialiai vieną šokį pa rio žinioje išsivystė šio festivalio
šokti, ką jie su didžiausiu malonu planai ir sėkmingas jų įgyvendini
mu ir padarė. Nuo šokėjų neatsi mas.
liko ir Šv. Kazimiero parapijos
Visos parengimo išlaidos (apie
choras, vadovaujamas komp. Br. $30,000) buvo apmokėtos Los An
Budriūno, kuris, kad nepergeriau geles miesto, tarpininkaujant Miesto
siose sąlygose (vėjui pakilus lauke Viešųjų Darbų sk. vedėjui Mr. S.
ypatingai sunku dainuoti) sugebėjo Marcus ir Los Angeles miesto Bi
pristatyti lietuvišką dainą visame centennial Committee. Vyriausias
jos grožyje ir įsijautime.
festivalio direktorius buvo Mr. M.
Lietuviai savo dalyvavimu šiame Grilikhes, profesionalas šioje srity
festivalyje pasirodė kaip kultūringa, je, kuris yra suorganizavęs Hava
gyva ir sveika etninė grupė, kurios juose Polynesian Village ir televi
įnašas į Amerikos gyvenimą yra zijoje paruošęs tokias programas,
pilnai jaučiamas nuo Pacifiko iki kaip Dysney World on Parade ir
Atlanto krantų. Los Angeles lietu kt
viai gali tik džiaugtis, kad dėka vi
Tikėkimės, jog šis gražus bendra
sos eilės geros valios lietuvių, ir šį darbiavimas tarp tiek daug etninių
kartą Lietuvos vardas rado gražų grupių nesibaigs su šiuo parengimu,
atskambį ir tinkamą priėmimą tarp ir kad ateityje jos vėl pasirodys su
15,000 atsilankiusių žmonių. Tad nauja programa, ypatingai, minint
nuoširdžiausia padėka visiems, ku Los Angeles miesto 200 metų gim
rie vienu ar kitu būdu prisidėjo prie tadienį 1981 metais.
šio gražaus lietuvius reprezentuo
V. Čekanauskas
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kraštų į JAV niekas nesiunčna rūbų ar kitokių reikmenų siuntinių (gal
tik propagandinės literatūros).

LIETUVIAI

Pabaltiečiai turėtų informuoti mūsų valdžią, kongreso narius, Junginių
Tautų įstaigą ir protestuoti prieš tokį okupanto elgesį.

AMERIKOS VAKARUOSE
LITHUANIANS

Reikia reikalauti pakelti muitą ant sovietinių prekių, įvežamų į JAV.
Juk nė viena kita valstybė neužkrauna tokių muitų ant siunčiamų dovanų
savo giminėms.
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Investavimo Bendrovė

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

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. L.k,-,i

MŪSŲ JAUNIMO KLAUSIMAIS
Skaitėme Amerikos lietuvių spaudoje, kad sovietai perorganizavo savo
propagandos įstaigą-komitetą ryšiams su užsienio lietuviais į naują —
“Tėviškės” draugiją ir paskyrė vietoj pasenusio Karvelio jaunesnį vyrą —
Petronį.
Mat, buvusiai komunistinės propagandos organizacijai per 30 metų
nepasisekė įrodyti, kad visi DP turi grįžti į Lietuvą. Tokių grįžtančių at
sirado tik keletas. Taigi, naujoji “draugija” pakeitė savo taktiką. Ji rū
pinsis tik mūsų jaunosios kartos sovietiniu auklėjimu.
Mūsų jaunimą jie auklės per lituanistines šeštadienines mokyklas, in
filtruos jaunimo organizacijas, šokių grupes, chorus, net pastatys savo
pranašus prie altorių ir įsodins į bažnyčių sakyklas. Jie organizuos jauni
mo ekskursijas į Lietuvą, kvies į savo šventes, kvies į vasaros “lituanisti
nius” kursus. Viso jų veikimo tikslas yra tas pats — palenkti jaunimo
galvojimą sovietų okupantų palankumo linkme. Visur jie dainuos tą
pačią dainelę: Kaip gražu dabar Lietuvoje, kokia padaryta pažanga visose
srityse, kiek daug yra religijos laisvės ir 1.1. Rodys jaunimui pavyzdinius
kolchozus, rodys propagandinius muziejus, “atremontuotas” bažnyčias
(žinoma, tik Vilniuje) ir 1.1. Visiems pompuos — pamatykite tėviškę, papatykite gražiąją tėvynę! O kai jaunimas nuvyks, tai jis visai savo tėvų
tėviškės nematys, nes okupantai neleidžia iš Vilniaus išvykti, ji© veža
tik ten, ką jie nori parodyti. Jie savo lituanistiniuose kursuose nekalbės
apie garbingą senovės Lietuvą, bet tik apie marksizmo judėjimo istoriją.
Jie lietuvių kalbos pamokose nepasakys, kad vieną iš geriausių kalbininkų
Kazlauską, už nepalusnumą sovietams, surišę užpakalyje rankas, primušė
ir pakišo po ledu Neryje ir meluos visiems, jei kas paklaustų, kad jis pats
pamišęs pasiskandino.

Tad atsiminkime, jaunime, atsiminkime, tėvai, kai sovietų okupantams
parsidavę asmenys ragins jus vykti į lituanistinius kursus, kad jie turi vie
nintelį tikslą — jus įtraukti į okupanto spąstus.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian
Siunčia s.untinius į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas prekių įstaigoje.

Labiausiai p..tyrę siuntimo srityje.
Paruošiame įvažiavimo j JAV vizas ir pakvietimus.

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

Lietuviškos duonos galite gauti
LITAS HOUSE OF PASTRIES
4348 Fountain Ave., Los Angeles, Calif. Telef. 660-5974
Nauja savininkė — filipinietė Carmelita Icamen.
Patarnauja Anelė Mironienė
Duoną pristato A- Kazilionis. — Taip pat parduoda įvairius sumušti
nius (sandwiches), kavą, arbatą, įvairiausius pyragus.
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro
Pirmadieniais uždaryta.

ROQUE and MARK CU.. INC
REALTORS • INSURANCE • INCOME I AX e NOTARY PURL.u

3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, CA 90404

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

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai

SOVIETAI NENORI, KAD ŠELPTUME NETURTINGUOSIUS

Nuo birželio vidurio sovietinė valdžia nepaprastai daug pakelia muitą
ant dovanų, siuntinių į okupuotas valstybes. Koks to didelio suvaržymo
tikslas? Pirma, jie nori daugiau gauti amerikoniškų dolerių; antra, siun
tiniai yra didelė propaganda prieš sovietinę sistemą, tad ją nori sumažinti.
Jiems visai nesvarbu, kad vargingiau gyvenantieji žmonės gautų para
mos, pašalpos iš užsienio. Sovietams svarbu tik, kad tas okupuotas vergas
jų klausytų ir tikėtų, kad kapitalistinėse valstybėse prasčiau, skurdžiau
žmonės gyvena. Gauti siuntiniai rodo priešingus faktus. Iš okupuotų
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NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
t>934 Santa Monica Blvd., vVest Hollywood, Cain. 90UoV
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO S4JUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095
2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

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 past 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.
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spaudote
Nuomonėmis pasikeičiant
KAS YRA “KNYGŲ GRABO
RIAI”?

L. Dovydėnas 1975 metų lapkr.
27 d. “Dirvoje” (Nr. 68) straipsnyje
“Kaip parankiau užmušti knygą”
tarp kitko rašo:

RAIMONDA APEIKYTĖ piano muzikos studijas pradėjo
labai jauna ir tęsė Los Angeles mieste, Immaculate Heart
kolegijoj pas prof. John Ringgold. Gavusi BA laipsnį,
gilino studijas pas prof. Adrian Ruiz, California State
University Northridge, jsigydama Master of Arts laipsni
(1970). Vienus metus dėstė piano muziką tame pačiame
universitete. Pažymėtina, kad visų studijų metu gavo sti
pendijas.

Nuo 1965 metų ji turi savo piano studiją. 1964 ir 1967
metais laimėjo pirmas premijas Jaunųjų Menininkų var
žybose, Los Angeles mieste.
Yra davusi aštuonis piano rečitalius, — kurtus iš jų su
kitais menininkais ir devynis piano solo koncertus su sim
foniniais orkestrais.
1966 ir 1971 metais akomponavo Lietuvių Dainų Šven
tėse Čikagoje. 1973 ir 1974 metais akomponavo amerikie
čių operos grupei paruošiant penkias operas. Koncertavo
Kanadoje, Venecueloje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Argen
tinoje. Daugelį metų talkininkauja lietuviams, latviams, es
tams, italams ir amerikiečiams akomponuodama solistams
ir chorams.

“Mūsuose, išeivijoje, sakykim pa
tylomis, knygų platintojai baigia
pribaigti knygą. Labai paprastai:
knygų platintojai gražiai nulupa už
platinimą 45-50% Ir reikia pasiklau
syti kai kurių platintojų!.. ‘Kas
perka knygas. Bereikalingas susirašinėj.mas, siuntinėjimas.’ “

Toliau jis taip kaltina platinto
jus:
“Iš tokių aukštybių, kai
tintojai visai neatsiskaito,
pasidarė išrankūs: ims
knygą platinti, kuri, jo
parsiduos.

kurie pla
kai kurie
tik tokią
manymu,

ciklopedijos, Mackaus fonto, Manyland Books, Ateities, Skautų, net
pavienių asmenų išleistas knygas,
ir nė iš vienos negavau daugiau kaip
25%, ir nė nereikalavau didesnio ko
miso. Taip pat už “Liet. Dienų”
leidykos išleistas knygas nė vienas
platintojas nereikalavo iš manęs
daugiau negu 25%. Kaltinti, kad
platintojai paima 45-50% už knygos
platinimą, yra visai neteisinga.
Gal L. D-nui pasitaikė girdėti,
kad kas nors paėmė pusę visų iš
leistos knygos egzempliorių ir paė
mė jas siuntinėti kitiems platinto
jams, ir net ją reklamuoti,— tai yra
visai kitas reikalas, kita sutartis.
Gal toks tos knygos administrato
rius ir paima didesnį nuošimtį, bet
jis turi duoti kitiems platintojams
nuošimti, be to, imtis rizikos, ar
knygą išplatins, ar platintojai laiku
atsiskaitys, ar įdėtas kapitalas ir
darbas jam apsimokės. Ot, čia tai
jau L. Dovydėno pageidaujamo
“biznieriaus” pavyzdys. Bet mūsų
kygų platintojai yra ne biznieriai,
o “knygnešiai idealistai”, kaip kaž
kas juos teisingai pavadino.

Lietuviškos knygos platintojai
nėra “graboriai”. Kas gi yra tokiais
Reikia mums biznierių, bet tokie
“graboriais”? Ogi tie mūsų naujieji
biznieriai, kurie lupa už knygos parinteligentai, kurie lietuviškų knygų
adv.mą 45-50% būtina pavadinti tik
nei perka, nei skaito. Jiems užten
ruoju vardu: jie yra knygos graboka tik savo profesijos knygų bei
riai.”
i .jjiikJ
žurnalų. Mūsų problema yra priei
Per trisdešimt metų ir leisdamas, ti prie tokių lietuvių ir jiems įpirš
ir platindamas knygas turiu pasaky ti lietuvišką knygą ar laikraštį.
ti, Kad toks L. Dovydėno apkaltini Mums reikia tarp jų organizacijų
mas spaudos platintojų yra netei daugiau propaguoti lietuviškąją
singas ir perdaug įžūlus. Aš platinu spaudą.
visų lietuviškų leidyklų: Darbinin-J j
ko, Dirvos, Draugo, Nidos, Naujie- ’
nų, Laisvosios Lietuvos, Liet. En

RAIMONDOS
APEIKYTES

Piano

REČITALIS
Birželio 5 d. Santa Monica Bay
Woman’s Club salėje įvyko mūsų
kolonijos pasižymėjusios pianistės
Raimondos Apeikytės piano rečitalis-koncertas.
Raimonda išpildė sunkias klasi
kines kompozicijas: Beethoveno So
natą Op. 31, No. 2 (Alegro, Ada
gio, Allegreto), Bacho Fantasia
cromatica et Fuga; ir Skryabino —
Etude Op. 8 in D Minor.

Po pertraukos pianistė skambino
šiuos kūrinius: Brahmso — Sonata
Op. 2 in F Minor (Allegro non
troppo, ma energico; Andante con
espresione; Scherzo ir kt.). Taip
pat ji puikiai išpildė M. K. Čiur

lionio veikalus: Preliudą Op.8, No.
2; Preliudą Op 11, No. 3 ir Preliu
dą Op. 20 No. 21. Pabaigai paskam Don R. George kompoziciją
Hollywood Premiere, koncerte da
lyvaujant pačiam autoriui.
Už puikiai atliktus piano kūri
nius Raimonda susilaukė daug plo
jimų. Bisams ji dar paskambino G.
Gudauskienės ištrauką iš “Los
Angeles - Hollywood” ir labai gy
vą Manuel de Falla kūrinį “Ugnies
šokį”.
Po programos buvo šampanas
ir kavutė. Koncertą rengė Santa
Monikos Lietuvių Klubas, kuriam
pirmininkauja A. Markevičius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

— Išėjo iš spaudos naujas “Lietuvių Dienų” žurnalo nr.
4, 1976 m. balandžio mėn. Jame spausdinamas nepapras
tai įdomus ir intriguojantis pokalbis su pulk. K. Škirpa,
neseniai išleidusiu knygą apie 1941 metų sukilimą. Apie
“Dirvos” 60 metų sukaktį rašo E. Čekienė, o smuikininko
Iz. Vasyliūno 70 metų sukaktį pamini K. Daugėla.
Dailės puslapiuose randame iliustruotą reportažą apie
jaunos garsėjančios dailininkės Aldonos Audronytės-Variakojienės kūrybą. Literatūros dalyje spausdinama J. Kralikausko premijuoto romano apie Martyną Mažvydą ištrau
ka ir VI. Butkienės poezijos pluoštas iš “Išmargintos dro
bės”. I. Medžiukas recenzuoja V. Liulevičiaus “Lietuvių
tautos ir valstybės istoriją”.

Angliškoje dalyje spausdinamas įdomus senas žemėla
pis apie lietuvių gentis, rašoma apie 41-mą Eusharistinį
kongresą, spausdinama Sadūnaitės kalba teisme, Vydūno
Tumo eilėraštis angliškai ir kt.
“Lietuvių Dienų” žurnalą redaguoja red. kolegija, lei
džia A. Skirius; anglų k. redaktorius A. Milukas. Prenu
meratos kaina $12, atsk. nr. — $1.25.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3
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IS ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
L. A. Šaulių pavasarinis balius

Š. m. gegužės 8 d. 7 vai. 30 min.
vak., šeštadienį, Šv. Kazimiero par.
salėj įvyko pavasarinis tradicinis
Juozo Daumanto šaulių kuopos balius-konceirtas, kuris visais atžvil
giais buvo pasisekęs.
Pirm. K. Karuža tarė susirinku
siems svečiams sveikinimo žodį ir
pravedė programą. Pirmiausia buvo
pristatyta publikai šaulių veiklos or
ganizacija iir pasidžiaugta, kad kuo
pa, kartu dirbdama solidarų darbą
su valdybos nariais, išaugo į virš
100 narių liet, kolonijos veiklią or
ganizaciją, kuri dirba kultūrinį, šal
pos ir politinį darbą išeivijoje ne
priklausomai Lietuvai.
Šiais metais įstojo į šaulių kuopą
daugiausia narių ir jaunimo, kuris
pradėjo domėtis šaulių organizaci
jos veikla. Numatyta šaulių kuopos
ribose įsteigti jaunimo skyrių, kuris
išimtinai rūpinsis jaunimo ir sporto
reikalais. Taip pat buvo kp. p-ko
pristatytas šimtas trisdešimtasis šau
lių kuopos jauniausias šaulys Rimas
Paškauskas (19 metų amž.), kuris
buvo iškviestas į sceną, ir jam sesė
šaulė E. Šatnerytė prisegė gėlę. Ri
mas tarė padėkos žodį ir pasižadėjo
baliaus svečiams, šauliams būti ge
ru šauliu. Šalia jo buvo pristatyti
trys broliai studentai-akademikai:
Algis, Tomas ir Saulius Stančikai,
Gintaras Buivys, Vincas Skirius ir
Rimo brolis Alvydas Paškauskas.
Šis jaunių pristatymas buvo įspū
dingas, primenantis nepriklausomos
Lietuvos laikus, kada sesės šaulės
puošdavo gėlėmis savo broliams
šauliams krūtines tautos šventėse.
Publika, matydama jaunius šaulius,
neišlaikė ir su “valio” gražiai jiems
paplojo.
Toliau sekė meninė dalis — so
listas Antanas Pavasaris padainavo:
J. Strauso “Mėlynas Dunojus”, J.
Stankūno “Humoreska” ir Vi Dicara “Le Spaniol”.
Vėliau sol. A. Pavasaris iškvietė
iš svečių tarpo į sceną solistę Ja
niną Čekanauskienę, su kuria kar
tu padainavo porą duetų: St. Šim
kaus “Plaukia sau laivelis” TallatKelpšos “Oi, berneli vientury”; akomponavo muz. Ona Metrikienė.
Svečiai pasigrožėjo jų dainomis ir
palydėjo katutėmis. Programos at
likėjams sesės šaulės prisegė po gė
lę, o kp. p-kas Karuža įteikė po
knygą — R. Skipičio “Nepriklau
soma Lietuva”.
Po meninės dalies sekė vaišės.
Stalai buvo nukrauti įvairiomis
maisto gėrybėmis: pyragais, žagarėliais, ponėkais. Svečiai skaniai pa
sivaišino. Vaišių metu ir šokiams
grojo “Latvala” orkestras. Veikė
bufetas. Svečius aptarnavo: M.
Strupes, Orlovas ir J. Venckus.
Prie įėjimo durų bilietus tikrino:

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

J. Račius, J. Uksas ir A. Galdikas.
Nurodinėjo stalus svečiams: mote
rų vadovė O. Orlovienė ir E. Gauer-Šatnerytė.
Baliaus metu buvo pasveikintos
vardinių proga Stasės - Stasiai —
Gricienė, Niūniavienė, Deveikienė,
Verbylienė, Liseskas, Raubertas,
Skirmuntas, Paškauskas ir Danutės
— Mitkienė ir Kaškelienė; šalia jų
buvo pristatytas svečias kunigas
Stanislovas Kulbis iš Montrealio.
Ta proga specialiai š. Eleonora Liseskienė padovanojo vardininkams
ir visai publikai skanų tortą. Nuo
širdi valdybos padėka š. Eleonorai
Liseskienei.
Vėliau kp. vicep. VI. Gilys pri
statė vakaro dalyviams šaulių kuo
pos pirm. Karužą, kuris šiais metais
švenčia 50 metų sukaktį šaulių gre
tose. Ta proga buvo sugiedota Ka
ružai “Ilgiausių metų”.
Po to platino loterijos bilietus:
R. Jurkūnienė, A. Kupinskienė, S.
Kvečas ir A. Pinkus. Loteriją pra
vedė: VI. Gilys, stud. L. Lipaitė,
mokyt, jaunius Paltus ir R. Jurkū
nienė.
Buvo paaukota dailininkų vertin
gi aliejiniai paveikslai: dail. S. Rauberto (vertės $250) ir dail. J. Andrašūno (vertės $100) ir daugelis
įvairių fantų, šaulių ir svečių pado
vanoti. Traukimo loterijos bilietų
laimė nusišypsojo š. D. Kaškelienei (dail. Rauberto pav.) ir Pavasarienei (dail. Andrašūno pav.); ki
ti fantai atiteko kitiems svečiams.
Toliau sekė padėka šauliams ir
šaulėms, prisidėjusiems valgiais, py
ragais, gėrimais ir darbais. Jie visi
nusipelnė padėkos: moterų vadovė
O. Orlovienė, vyr. šeim. O. Micpovilienė, Mary Palm, parengimų va
dovė D. Kaškelienė, R. Jurkūnienė,
M. Uksienė, S. Puikūnienė ir M.
Banionienė (žagarėliai ir ponėkai),
K. Kučinskienė, O. Makerienė, L.
Stadalninkienė, Bonatienė, L Janu
šauskienė, Tuminienė, D. Mitkienė,
J. Paškauskienė, M. Sturonienė, M.
M. Barauskams, J. Račius, Šatnerienė, E. Gauer-Šatnerytė, J. U.
Baltrėnai, M. Stropas, Orlovas, L.
Reivydas J. Venckus, A. Pinkus,
Kazilionis, O. Macėnienė, T. Žemaitaitienė, E. Vilimienė, T. Mic
kevičienė, J. V. Kazakevičiai, š. Pa
plauskienė, Šepikienė, O. Bielskie
nė, P. Sušinskas, J. Karužienė, A.
Mironienė, A. Galdikas, J. Černius,
A. Markevičius, VI. Gilys ir kt.
Šaulių valdyba nuoširdžiai dėko
ja meninės dalies atlikėjams: solis
tams A. Pavasariui ir J. Čekanauskienei ir muz. O. Metrikienei, dai
lininkams už vertingus paveikslus
loterijai (S. Raubertui ir J. Andrašūnui) ir kitiems, paaukojusiems lo
terijai fantų bei svečiams, atsilan
kiusiems į baliaus-koncerto paren
gimą.
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J. Uksas

šiemet Birželio liūdnųjų įvykių
minėjimas Los Angelyje buvo su
rengtas birželio 11 d., penktadienį,
Latvių Namų salėje.
Programą pradėjo V. Čekanaus
kas, pakviesdamas sol. A. Polikaitį
sudainuoti Amerikos himną, įnešus
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėlia
vas.
Invokaciją sukalbėjo prel. J. Ku
čingis, Šv. Kazimiero par. klebonas.
Įvadinę kalbą pasakė pirm. V. Če
kanauskas ir po to supažindino su
garbės svečiais.
Vietoj prakalbų šiemet turėjome
įdomią filmą iš Sovietų koncentra
cijos stovyklų Latvijoje — “Chritianity Behind the Bars”.
Po to buvo perskaityta ir vien
balsiai susirinkusių priimta rezoliu
cija.

Po pertraukos sekė meninė dalis,
kurią išpildė visų trijų tautų meni
ninkai, solistai. Solistas Andrejs
Kurminš padainavo dvi latvių kom
pozitorių dainas: P. Šuberto “Of
Sorrow and Hope” ir A. Kaninšo
Imanta’s Song.
Estų smuikininkė Rita Piirsi U ir
mūsų pianistė R. Apeikytė atliko
Svendseno duetą Romance.
Lietuvių meninę dalį atliko solis
tės B. Dabšienė ir J. Čekanauskienė, padainuodamos duetu: B. Budriūno “Tėviškėlę” V. Ramanausko
“Kampelis mielas” ir J. Margalio
“Leiskit į tėvynę”.
Joms (ir latvių solistui) akompa
navo R. Apeikytė.
Minėjimas baigtas visiems sugiedant Estijos, Latvijos ir Lietuvos
tautų himnus.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Kovotojų paminklo.
Šiais metais komiteto pirmininku
yra lenkas dr. Algirdas J. Kleinot,
sekr. — Dora Gabensky, bulgarė,
iždininkas — St. Shukiewicz, len
kas. Lietuviams komitete atstovauja
Vytautas Čekanauskas ir Vincas
Skirius.
Visi lietuviai yra kviečiami da
lyvauti minėjime ir demonstracijoje.
Pavergtų Tautų Komitetas nu
balsavo oficialiai nedalyvauti liepos
4 d. Bicentennial parade, kur efek
tas nepateisintų išlaidų.

JAV prezidentas H. Fordas pa
skelbė liepos 18-24 dienomis “Pa
vergtų tautų savaitę”.
Los Angeles Pavergtų Tautų ko
mitetas daro minėjimą liepos 17 d.,
šeštadienį, City Mali vietovėj, Tem
ple ir Grand St., prie miesto rotu
šės, 10 vai. ryto. Iš ten mašinų
“Motorcade” su plakatais vyks
Wilshire bulvaru iki McArthuro
parko, kur įvyks vainiko padėjimo
ceremonijos prie Vengrų Laisvės

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.
i

Vėl atidaryta buvusi “Lithuanian Bakery, pakeitusi vardą į

BALTIC BAKERY
Naujas adresas yra
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA
Savininkas Antanas Kazilionis

Telefonas 547-4331

Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Išvežšojama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškas krautuves.

Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Pairk Blvd.
■noox-s<>oc>ooocscoocooo«»Moe!50cccoooa»coooonoęQcoo

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY
Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, CA 91202
Telef. - 2-46-2571
Wholesale: 6406 San Fernando Rd., Glendale, CA 91201
Telef. - 246-5591

Savininkas HAMS E. HESS
Gamina ir Clems rūšies lenkiškas dešras.
Importuoja lenkišką kumpį, alų ir vyną.
Siunčiame i bet kurią pasaulio valstybę.
'■* « wWW* WWW WWWW wW-A-fryrWWWWWWW a WWWWWWWWWW^irx^WWWWWwWW
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REIKALAS, KURJ TURIME ŽINOTI IR SUPRASTI
Jau praslinko beveik metai laiko,
kaip buvo pradėti pasitarimai su
mūsų kaimynais latviais ir estais,
ieškant naujų kelių ir būdų savajai
baltų kilmei paryškinti, ypač ang
liškai kalbančių žmonių tarpe. Su
sitarti nebuvo sunku, nes tikslai ir
darbo metodai visiems buvo aiškūs
ir suprantami. Siekiant geresnių
darbo rezultatų, buvo prieita vie
ningos nuomonės — tam tikrais at
vejais veikti išvien ir reprezentuoti
savo kilmę BALTŲ (angliškai —
BALTS) vardu; kitais atvejais veik
ti atskirai pagal savo specifinius in
teresus, darbo sąlygas ir sugebėji
mus.
Mūsų kolegos latviai ir estai lai
kinai apsiribojo tik radijo translia
cijomis anglų kalba, kurios jau
sėkmingai yra vykdomos “Baltic
Heritage Radio” vardu. Lietuviai
ryžosi tą reikalą paliesti plačiau ir
nuodugniau. Susitelkus nemažai
kvalifikuotų žmonių grupei, buvo
sudarytas organizacinis branduolys
ir pavadintas: “Baltų kultūros stu
dijų taryba”. Šiuo metu tos tarybos
sudėtis yra tokia: prof. M. Gimbu
tienė, prof. VI. Juodeika, prof. J.
Kuprionis, prof. V. Tumienė, kun.
muz. Br. Markaitis, arch. R. Mulokas, prof. D. Vasiliauskienė, muz.
Br. Budriūnas, liet. folk. V. Tamo
šaitienė, žurn. Pr. Visvydas, film,
techn. P. Jasiukonis ir dr. S. Nau
jokaitis.

Numatyti pagrindiniai veikimo
tikslai yra šie:
a) Remti ir plėsti
amerikiečių mokslo
versitetuose;
b) Panaudoti visus
ir priemones lietuvių

Baltų studija;
įstaigose-unigalimus būdu;

tautos ir vals
tybės istorinei buičiai nušviesti, pa

ryškinant šio krašto žmonėms lietu
vių norą ir pastangas atgauti oku
puotai savo tėvynei Lietuvai suvere
nitetą.

Tų tikslų siekdama, taryba pasi
rinko šiuos veikimo būdus:
L Radijas. — Lietuvių radij)
transliacijos anglų kalba jau veikia
visas pusmetis iš stoties KCRW
(National Public Radio) 89.9 FM
banga, kiekvieną trečiadienį nuo
8 vai. iki 80 vai. 30 min. vakaro.
Programos daugumoje skiriamos
amerikiečių visuomenei. Temo;
įvairios: lietuvių kilmė, kalba, isto
rija, mitologija, muzika, šokiai, dai
nos ir 1.1. (Apie radiją plačiau pa
informuosime sekantį kartą.).

2. Vakarinės paskaitos prie UC
LA, — kviečiant žinomus moksli
ninkus, menininkus, rašytojus iš čia
gyvenančių tarpo ir iš kitų koloni
jų. Pirmąjį tokį “Baltic Cultures
and Languages” kursą manoma
pradėti dar šiais metais rugsėjo mė
nesyje. Kursams vadovauti sutiko

to paties universiteto profesorė M.
Gimbutienė.

3. Įvairūs kultūriniai parengimai:
koncertai, parodos, minėjimai ir kt.
dalis jų numatoma ruošti atskirai,
dalis — su latviais ir estais kartu.
Lietuvių grupės parengimų vadovė
yra p. V. Zelenienė.
4. Filmų ir televizijų programos:
jomis pavesta rūpintis šio darbo
specialistui Povilui Jasiukoniui (ži
noma, kiek tai leis finansiniai ištek
liai ir darbo sąlygos.).
Baigiant šį informacinį praneši
mą tektų pažymėti, kad prof. M.
Gimbutienės pasiūlymas — derinti

BALTŲ KULTŪROS STUDIJŲ
veiklą prie UCLA bendros baitų
studijų programos (Baltic Studies
at UCLA) Baltų Kultūros Studijų
Tarybos buvo svarstytas ir vienbal
siai priimtas, nes tuo keliu einant
yra daugiau vilčių gauti šiam dar
bui finansinės paramos iš federali
nės valdžios ar kitų fondų, o, be to,
aukotojams ir rėmėjams yra gali
mybė savo pinigines aukas nurašyti
nuo taksų.
Netenka abejoti, kad šis naujas
lietuvių kultūrinio darbo vienetas su
vis didėjančiu talkininkų skaičiumi
ateityje parodys dar daugiau dina
mikos ir konkrečių darbų, kurie yra
skiriami ne kam kitam, o tik savo
tautiečių ir savo tėvynės LIETU
VOS garbei ir gerovei.
Vladas Šimoliūnas

Paskaita apie marksizmą

— Gegužės 29 d. Los Angeles
Liet. Žurnalistų skyriaus suruoštoj
vakaronėj prof. VI. Juodeika skaitė
paskaitą tema “Kokiais pagrindais
remiasi marksizmas?”

Prof. V. Juodeika yra plačiai iš
studijavęs marksizmo ideologiją ir
jos plitimą Vakarų Europoje ir Ru
sijoje. Jis yra dėstęs marksizmo te
oriją Portlando un-te. Dabar jis pa
rašė knygą apie marksizmą, kuri
netrukus bus pradėta spausdinti, kai
tik bus surastas leidėjas ir surinkti
mecenatai bei rėmėjai. Tam tikslui
Los Angeles mieste kuriasi komite
tas, apie kurį teks netrukus išgirsti.

IŠ VLIKO APYSKAITOS

VASAROS LITUANISTINĖ
STOVYKLA

Vasario 23 d. posėdyje patvirtin
ta Vliko 1975 m. apyskaita. Pa
tikrinimo aktas rodo, kad 1975 m.
Vlikas iš Tautos Fondo gavo
$49,268, iš kitų šaltinių — $478.00
ir iš 1974 m. likutis $124.24; viso
metinių pajamų tmrėta $49,870.24.

Jau treti metai iš eilės ruošiama
Lituanistinė stovykla, suteikianti
progą lituanistika besidominičam
jaunimui pagilinti savo lietuvių kal
bos, literatūros ir istorijos žinias.
Stovyklas rengia Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungos (PLJS) Ryšių
Centras, kurio būstinė yra Čikago
je. Kaip pranešama, jau baigta su
statyti šių metų programa ir pradėta
registracija.

Išlaidų turėjo $48,564.86, kurių
svarbiausios pozicijos yra šios: Ben
driesiems reikalams — patalpos
nuomai, pašto, telegrafo, telefono,
kitoms raštinės išlaidoms, raštinės
personalui atlyginti, kelionėms ir
nenumatytiems reikalams išleista —
$11,103.00.
Kelionėms išleista $2,697.96; į
tą sumą įeina dvi didesnės kelionės
į užsienius, būtent: E. Kulber buvo
deleguota į Mexico City atstovauti
Lietuvos moteris Tarptautinių Mo
ters Metų proga suruoštoje konferenmijoje ir Simas Kudirka deleguo
tas į akademiko A. Sacharovo var
do tarptautinį apklausinėjimą (tri
bunolą) Kopenhagoje, Danijoje,
liudyti apie žmogaus teisių nebuvi
mą Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Patalpos nuomai buvo išleista
$3, 948.25; du penktadaliu šios su
mos, t. y. 1,579.28 padengė Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimas,
kuris kartu su Vliku turi bendrą pa
talpą.

Stovykla įvyks rugpjūčio 15-27
dienomis Kento valstybinio univer
siteto pašonėje, Ohio valstybėje.
Šią vasarą kursai galės rinktis
iš aštuonių kursų. Lietuvių kalbos
dalykus dėstys trys lektoriai: mok.
Stasys Barzdukas links nių mokslą;
prof. Antanas Klimas kirčių moks
lą ir žodžių darybą; kun. Juozas
Vaišnys rašybą. Prof. Benediktas
Mačiuika skaitys du paskaitų siklus iš lietuvių istorijos: Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpis ir Poka
rio Lietuva. Literatūrai pakviesta
prof. Ilona Maziliauskienė — lietu
vių apysakai, ir prof. Rimvydas Šil
bajoris — lietuvių poezijai.

Vakarais vyks lietuvių susuktų ki
no filmų seansai, o specialiai pa
skaitai apie Lietuvos laisvinimo by
lą pakviestas JAV LB atstovas
Vašingtone Algirdas Gureckas.
Lituanistinės stovyklos yra ski
riamos studentams ir jauniems pro
fesionalams, lengvai kalbantiems,
rašantiems ir skaitantiems lietuviš
kai Stovyklos kaina $100 vienam
asmeniui, įskaitant nakvynę, maistą
ir kitą buitinį aprūpinimą. Suinte
resuotieji skatinami nedelsiant re
gistruotis, nes dalyvių skaičius ribo
jamas iki 45 asmenų.
Kreiptis PLJS Ryšių Centras,
2422 W. Marquette Rd., Chicago,
lill. 60629.
(RS)

Nenumatytiems reikalams išleista
$2,913.85. (I šią sumą įeina vienam
studentui, vasaros metu dirbusiam
Vlike, mokėtas atlyginimas).
Konferencijoms išleista $3,396.57;
Tora jų ir Vliko pirmininko kelionė
į Helsinkį ir Stockholmą Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijų proga. Dr. Valiūnas, už
šią kelionę gavęs $1,868.11 čekį, jį
pasirašė ir paaukojo Tautos Fondui.

Eltos informaciniams biulete
niams, leidžiamiems lietuvių, anglų,
ispanų, italų ir prancūzų kalbomis,
išleista $15,507.92. Radijo stotim,
kurios kasdieną transliuoja lietuviš
ką programą pavergtai Lietuvai, iš
leista $7,063. Bražinskų bylai iš
leista $5,234.05. (Elta)

ROUND ROBINS COCKTAILS & DANCING
ALDONA ir JUOZAS SPREINAIČIAI

615 South Brand Blvd.,
Ištraukos iš “Tarybinės Moters”

GLENDALE, CA 91204
Telefonas 246-1717

Priešakinė architektūra

“Na, ir butai! Padaro koridorius
kaip žvėrims narvus, nėra kur apsi
sukti... Mūsų dienų architektūra,
atseit, moderniška, priešakinė...”

LITTLE JOY COCKTAILS
LIUDAS REIVYDAS, savininkas

Lietuvis, dirbantis tarp rusų,

o Lietuvoje fabrikuose jų yra daug,
kalba tokia kalba: “Dirbu padvale
gruzčiku. Nukrito ant kojos jaščikas, tai načalnikas ir liepė ateiti
spravkės, kitaip užskaitys pragulą.”

1477 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026

Telefonai: MA 5-8373;

ofiso: 680-0805
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POLEMIKA

"PASTABOMS IŠ TOLO" ATSAKYMAS

IŠ ARTI

Anaheim, 1976.5.3-

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE Leidėjui p. A. Skiriui
Malonus p. Skiriau,
Š. m. balandžio mėn. 12 d. kreipiausi Į “Naujienos” redakciją ir pra
šiau patalpinti mano atsakymą į p. VI. Bakūno straipsnį “Pastabos iš tolo”,
Įlipusį “Naujienos” 1976 m. kovo mėn. 6 d. Tačiau iki šios dienos “Nau
jienos” redakcija man neatsakė ir straipsnį ignoravo. Kadangi šis straips
nis liečia mūsų kolonijos lietuvių veiklą Vasario 16 minėjimo metu, todėl
labai prašau neatsisakyti šį straipsnį įdėti “Lietuviai Amerikos Vakaruo
se” artimiausiame numeryje.
Iš anksto jums nuoširdžiai dėkoju.
VI. Pažiūra

bias varžybas. Jei p. VI. Bakūnas
ir į jį panašūs mano, kad šiais lai
kais yra labai lengva paveikti junimą prie tokio darbo, labai klysta.
Jau straipsnio pradžioje p. VI. Tačiau galiu džiaugtis, kad jauni
Bakūnas pristato save kaip kritiką, mas mielai pakluso ir buvo parašyta
savo ir kitų nuomonių reiškėją. Čia apie 50 rašinių, šešių asmenų komi
pat prikabina ALT’os skyriaus pir sija tuos visus darbus patikrino ir
mininkui etiketę kaip ambicingo as įvertino. Rezultatai pristatyti visuo
mens, kurs išvers šias pastabas į menei, iš kurios ir tie jaunuoliai
piktą kritiką. Reikia būti labai nai yra. Tik labai skaudu ir tiesiog gė
viam, jei šios p. VI. Bakūno pasta da, kad gal keliasdešimt “senių”,
bos nėra pikta kritika ir nieko kurie kartais šaukia, jog jaunimas
daugiau.
nieko neveikia ir nutolsta nuo lie
Paprastai nesu linkęs kitų atlie tuviškos veiklos, pasikėlė iš vietų ir
kamų darbų kritikuoti, nes dirbda išėjo. O kur? Gal į namus žiūrėti
mas eilę metų įvairų visuomeninį televizijos arba tuščiai pakritikuoti
darbą, gerai žinau ką reiškia dirbti kitus. Toks jų elgesys tiesiog nesu
ir ką reiškia tik kitų darbus kriti prantamas. Demonstratyviai kirsti
kuoti. Visuomenės veikėjai dažnai šaką, ant kurios ir jūs patys sėdite.
įdeda daugybę darbo valandų, o Tai toks lietuvybės išlaikymas ir jos
piktas kritikas bei tendencingas perdavimas jaunesniajai kartai?
žurnalistas per valandą kitą viską Kaip toji jauniesnioji karta perims
sumaišo ir džiaugiasi atliktu savo ateityje lietuviškos veiklos vadova
velnišku darbu. Esu giliai įsitikinęs, vimą, jei mes neleisime jiems da
kad tik dirbantysis gali kartais su bar pasireikšti viešai minėjimuose
klysti, bet tai nereiškia, kad jį ga ir taip svarbiuose, kaip Vasario 16?
lima būtų sumaišyti su žeme, išjuok
Neapgalvotas p. VI. Bakūno pa
ti ir apdrėbti dar purvais. Ar nebū tarimas, kad tų rašinių pristatymas
tų geriau, jei toks p. VI. Bakūnas, turėjo būti padarytas kitur ir kitu
ar kas nors kitas į jį panašus, da laiku. Norėčiau paklausti, kur,
lyvautų ALT’os narių susirinkime ir kada ir kokia proga?
pasisiūlytų įeiti į valdybą ir paža
Visiškai teisingai ir su pagrindu
dėtų kitais metais surengti tokį įdo vienas iš šių jaunuolių, kurs buvo
mų ir visiems įtinkanti Vasario 16- scenoje, man pamokos metu pasa
tos minėjimą ir atlikti kitus ALT’ai kė: “Mes po kelių metų turėtume
priklausančius darbus. Puiku!
perimti lietuviškos veiklos vadova
Norėčiau p. VI. Bakūną patiks vimą, tai kodėl vyresnieji nenorėjo
linti, kad ALT’os skyriaus valdyba paklausyti mūsų minčių šiuo svar
praeitų metų gruodžio mėn. buvo biu momentu? Tuo tarpu mes tu
sušaukusi jai priklausančių organi rime klausytis jų kalbų ir patarimų.
zacijų atstovų susirinkimą, kurs ir Mūsų rašiiai buvo neblogai parašy
nutarė kokį minėjimą surengti. Įvy ti.’ Pritariu. Ar p. VI. Bakūnas pa
ko tik keli pakeitimai dėl susida galvojo, kad tokį jo straipsnį pa
riusių netikėtų sąlygų. Tame susi skaitęs jaunuolis liks patenkintas ir
rinkime visų buvo pilnai pritarta jam pritars? Tai pikta ir ciniška
minčiai pakviesti mokyklinio am p. VI. Bakūno kritika visiems, kas
žiaus jaunuolius dalyvauti rašinių tik ką nors atliko ir pasireiškė Va
varžybose Vasario 16 minėjimo sario 16 minėjime. Jis kiekvieną
proga. Čia pat buvo pasiūlytos te v:enaip ar kitaip per petį paglosto
mos ir numatyta varžybų vertinimo ir čia pat su šlapiu skuduru deda
komisija.
į veidą.
Tą nutarimą ir pageidavimą per
Tiesa, tą pat vakarą sutikau dar
daviau Šv. Kazimiero Šešt. Lituan. ir tokį išminčių, kurs mane pamo
M-los mokytojams ir Tėvų K-tui. Ir kė, kad tie jaunuoliai nieko naujo
čia buvo gautas pilnas pritarimas. nepasakė, tai kam reikėjo jiems
Tada jau reikėjo įtaiguoti mokinius, leisti šiuos rašinius skaityti? Aš už
kad jie aktyviai įsijungtų į šias svar klausiau ir atsakiau: “O ką pats
Atsakymas į p. VI. Bakūno straipsnį
“Pastabos iš tolo”, “Naujienos”,
1976 m. kovo mėn. 6 d.
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galėtum naujo pasakyti šia proga?
Jei šie jaunuoliai gvildeno šias te
mas, ieškodami medžiagos įvairiose
knygose, tai jie buvo įsitikinę, kad
tai, ką surado, vyresniesiems bus
įdomu, nes jiems buvo nauja ir gal
pirmą kartą skaityta. Jie rašė i:
stengėsi laimėti ir tuo laimėjimu
pasidžiaugti su visais pažįstamais ir
nepažįstamais lietuviais.” Bet štai
atsiranda p. VI. Bakūnas ir keli kiti
ir tų jaunuolių entuziazmą pasmer
kia. Ar tai pedagogiška, moralu r
sąžininga taip daryti? Yra lengva
jaunimą atstumti, bet kaip yra sun
ku jį pritraukti. Patarčiau p. VI.
Bakūnui ir kitiems ateiti šeštadie
niais 9 vai. į parapijos mokyklos
kiemą ir pamatyti tuos jaunus mo'knius, atvežtus iš įvairių vietovių,
net iš San Diego, ir rimtai pagal
voti, kiek tai reikia energijos, ryžto
ir pasiaukojimo iš mokinių, jų tėvų
ir mokytojų pusės. Mūsų korespon
dentai bei žurnalistai to nemato
arba nenori matyti. Juk tai yira lie
tuvybės tvirtovė, kurią turėtume
vispusiškai remti. Didžiuojuos ir
džiaugiuos jaunų tėvų nenuilstamu
ryžtu ir supratimu auginti savo
jaunąją kartą lietuviškoje dvasioje.
Tačiau pikta kritika tą entuziaz
mą kartais stabdo arba ir visiškai
sužlugdo.
Baigsiu Kristaus žodžiais: “Vieš
patie, atleisk jiems”... nors šį kartą
jie žino, ką daro.
Vladas Pažiūra

M-los direktorius

ALTO’S INFORMACIJOS

Vliko ir Altos pasitarimas

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba savo bendrame posėdyje, įvy
kusiame New Yorke gegužės 29 d.,
sutarė išplėsti gladesnį bendradar
biavimą. Pasitarime dalyvavo dr. K.
Bobelis, Teodoras Blinstrubas, kun.
Adolfas Stašys ir dr. Kęstutis Va
liūnas, dr. Bronius Nemickas, Jur
gis Valaitis. Kadangi abiejų organi
zacijų tikslas yra tas pats, o užda
viniai labai panašūs, iš naujo buvo
pabrėžtas reikalas tikslingiau ir ar
timiau derinti darbus.
Dėl to buvo sutarta nuolat pasi
keisti žiniomis ir tam reikalui turė
ti po vieną valdybos narį-ryšininką.
Taip pat sutarta reikalui iškilus daž
niau susitikti Vliko ir Alto vadovy
bėms svarbesnius veiklos žygius ap
tarti ir derinti. Pasitarime, truku
siame apie 2 valandas, draugingoje
nuotaikoje buvo pasikeista nuomo
nėmis bei žiniomis ir kitais svar
biais klausimais.
Altos vadovybė New Yorke

Amerikos Lietuvių Tarybos pirm,
dr. K. Bobelis, vicep. T. Blinstru
bas ir sekr. kun. A. Stašys gegužės
28 d. turėjo bendrą pasitarimą su

Spaudoje
SOLISTAS NOREIKA — SOVIE
TAMS GERAS NE VIEN UŽ
GRAŽŲ BALSĄ...

Dailininkas V. Žilius, neseniai iš
vykęs iš Lietuvos, dabar jau keliais
atvejais rašė “Drauge” apie savo
pergyvenimus okupuotoje Lietu
voje, okupantų komunistų ir jų ko
laborantų darbus, terorizuojant ir
alinant lietuvių tautą.
Kaip pataikautojai Sovietams iš
keliami į aukštumas, cituoju iš
“Draugo” gegužės 13 d. straipsnio
“Kodėl sovietai bara Jurašus”.
Proteguoja už partiją dainuojan
čius
Rašydamas ir toliau, Tytuva
(aišku, ne už rusiškus rublius, o
tik iš švento kūrybinio pasišven
timo) (čia autorius ironizuoja —
Red.) graudena “Tiesos” skaity
tojus aktoriaus Virgilijaus Norei
kos sovietiniai — patriotiniu iš
stojimu prieš Joną Jurašą, vėl
kukliai primiršdamas skaitytojus
painformuoti, kad Noreika yra
LTSR Operos ir baleto teatro
partinės organizacijos sekretorius,
(pareigos, kurios Lietuvoj yra
pelnę taip liūdną šlovę), kad No
reika taip pat pakiliai dainuoja
“partija naš rulevoj’’ (partija mū
sų vairininkas), kad ne vien už
gražų balsą yra paskirtas ir Ope
ros teatro direktorium, kad ne
vien už tai Ministrų taryba duo
da jam talonus “volgoms” ir nau
jiems butams, o prokuratūra už
merkia akis ir “užmuilina bylą”,
kada Virgilijus Noreika savo au
tomobiliu suvažinėja žmogų...

Čia prisimenam, kai prieš Norei
kos koncertą ALT-o vietos skyrius
laišku visiems lietuviams įspėjo,
kad mums nėra reikalo remti so
vietų propagandisto koncertą, —
tai mūsų vietos lietuviški militantai
šoko kaltinti ALT-o vadovybę,
LAV laikraštį ir net koneveikė tuos
asmenis, kurie nėjo į koncertą...
Kas geriau žino apie kolaboran
tus — ar žmogus, kuris ten gyveno,
daugelį metų buvo verčiamas tar
nauti partijai ir jos kėslams, ar tie,
kurie tėvų išvežti iš mirties ir teroro
čia glėbesčiuojasi su gražiais dai
nuojančiais kolaborantais, žavisi
partinėm šypsenom ir dar pyksta,
kad kiti taip nedaro!?.
New Yorko Altos sk. pirm. arch.
J. Varnu ir visais valdybos nariais.
Draugiškoje nuotaikoje išsiaiškinti
kilusieji klausimai ir aptarta toli
mesnė bendra veikla.
Tie patys Altos vadovybės nariai
gegužės 29 d. dalyvavo veiklaus vi
suomenininko prel. J. Balkūno 50
metų kunigystės jubiliejaus iškilmė
se, o vakare Tautos Fondo suvažia
vimo atidaryme. Abiejose vietose
dr. K. Bobelis pasakė sveikinimo
kalbas.
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Grožio salionai

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

BEAUTY FAIR COIFFURES

Apdrauda

Baldai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Repiezentative
Aleksas Dieninis
1916 Lincoln Ave..
Venice, Calif. 90291
Phone <21-2525

3U52 Santa Monica Bivi.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone: 828-7525

Res.: 395-0410

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

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4864 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Automobiliu taisymas
GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
a el.
394-0772

rištinių ir importuotų automobilių
taisymas <r dažymas.

6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90028

466-1066

Telefonas

Residence 1 (714) 642-4878

Moteliai
MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damullai, sav
82-083 Highway 99,
Indie, Calif. 92201

6671 Hell; wood Blvd.,
Hollywood, Calif. 99988

(714) 347-8815

su spalvotomis V. Stančikaltės

Res. HO. 6-6084

HO. 9-8097

Iliustracijomis.

Dantistai

Nuosavybių pardavėjai

BIRUT A BARVIKS, D.D.S.
Member L. A. County Dental S ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036

JONAS KUTRA
Teal Estate—Income Tax —Notary
Public

Tel. WE 9-1448

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

Tel. 451-3050

A. BLAKI8, D.D.S.

1911 Pacific Ooast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Telef. 325-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lanai k Street
Panorama City, Calif. 91402
Phone 787-9837

LITTLE JOY “Jr."

Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.

1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373
THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
įuozas ir Aldona Spreinaitis, sav

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

Dokumenty tvirtinimai

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
Phone 828-4613 by E pot* meat

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919

Res. prone TH 2-5344

Šių ir kitų knygų jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA
90029

Mūsų knygyne taip pat galite gauti
lengvosios muzikos

ALBINAS MARKEVIČIUS

atskirų solistų

Real Estate Broker
ROQUE & MARK CO.

PLOKŠTELIŲ.

3002 Santa Monica Blvd.,

GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAIT.S, D.M.D.
Lietuviai dantistai
3151 Gleeiidale Boulevard

Santa Monica, Calif. 90404

ROLANDAS

Pohne:

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 Pica Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405

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

Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
Reol Estate Broker

LGS ANGELES, CA. 90039

Telef 660-1205

828-7525

c*-*

Henry J. PASCOE Realtors
i
t in— --. t-~n,■ij in—
401 Wilshire Blvd., Suite 420
Santa Monica, CA 90401
vrww w

it

Įst. telef. 393-5544

i

namų 393-1381

ANTANAS Ir BRONĖ SKIRIAI
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 96029 ,
NG 4-2919

Res. TH 2-5394

TARBELL REALTORS
1584 W. Kaitella, Anaheim, Calif.

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

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344

Vyt. A. Lubert

Valandos: 10—12 ir 3—7; Įeit. 9—’
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

Vaiky darželiai

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD
Gynekologas ir chirurgas

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA
90813

Telef. 432-2973,

resid. 597-4141

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—
tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.
Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.
Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel. 664-2910

Estate Brokers

Dovanos angliškai skaitantiems

Viena iš gražiausių dovanų bus
Adomo Galdiko monografija “A
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijoms, 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

GLENDALE PRE-SCHOOL

ANTHONY SKIRIUS

Kaina $3.00

šokių, maršų, chorų dainų,

Dantistas (latvių kilmės)
BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.

Meškiukas Rudnosiukas

Sav. Elena Astravas

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood"

Vytės Nemunėlio

and KINDERGARTEN
Ona Žuklenė

235 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.
Telef.: 244-4567(1 vakare 241-0340

Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.
Pirm. Juozas Mitkus
2610 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Ca. 90039. Tel. 662-6591
Sekr. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792
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lietuvių

parengimų

KALENDORIUS
26 d. 7:30 vai. vak. — Lietuvių
abiturientų balius Taut. Namuos.
"'7 d., 1 vai. p. p. — Šv. Kazimie

ro parapijos Lietuvių Diena,
Marshall mokyklos auditorijoj.

TRUMPAI
ERNST LAUER,

didelis lietuvių ir Lietuvos draugas,
iki šiol buvęs Estijos vicekonsulu
Los Angeles, nuo birželio 7 d. yra
pakeltas į konsulus. Šį paaukštini
mą yra pripažinęs ir JAV Valstybės
departamentas.
— Jonas Venckus, L. K. Susivie

nijimo finansų sekretorius, birželio
20 atšventė 70 metų amžiaus su
kaktį. Dukros, žentai ir sūnus jam
surengė gražias pagerbimo vaišas
dr. dr. Giedraičių rezidencijoje, kur
pasakyta nuoširdžių sveikinimų ir
ilgiausių metų linkėjimų.
Jonas Venckus su žmona atsikė
lęs iš Bostono, čia įsijungė į draugi
jinę veiklą, yra malonus, ramus
kolonijos gyventojas.
— Kun. Bruno Markaitis yra pa
skirtas
vadovauti
Kalifornijos
Mokslo ir Industrijos muziejaus
globojamam berniukų chorui. Tas
choras anksčiau yra išpildęs vokali
nį komp. Markaičio kūrinį.

Gabiausi studentai

Tarp šiais metais baigusių aukš
tesniąją mokyklą yra nemažai lietu
vių su A laipsniais, — tai Ramona
Alseikaitė, Arūnas Banionis, Ursula
Barkauskaitė, Regina Liūdžiūtė,
Juozas Rakauskas, Vita Polikaitytė,
Rimas Polikaitis, Marija Stočkutė,
Rita Tautkutė ir Darija Žaliūnaitė.
Sveikiname šauniuosius studentus
ir linkime sėkmingo mokslo toliau.
Antanas ir Marija Rudžiai,

žinomi lietuvių veikėjai, birželio 12
d. atvyko atostogų į Los Angeles.
Jie, lydimi Alfonsos ir Vlado Pa
žiūrų, aplankė LD ir LAV leidyklą
ir po to nuvyko į resoran j pacelebruoti Antanų vardinių.
Birželio 13 d., sekmadienį, Ma
rija Rudienė, Balfo c. valdybos pir
mininkė, dalyvavo L. A. Balfo su
sirinkime ir pranešė apie Balfo veik
lą; taip pat kalbėjo ir inž. A. Rudis.
Birželio 15 d. M. Rudienė buvo
pakviesta kalbėti L. Moterų Fede
racijos susirinkime pas p. p. Motie
jūnus.
P. p. Rudžiai birželio 13 d. daly
vavo ir Baltų Šokių ir Dainų šven
tėje Hollywood Palladium.
Los Angeles lietuviams tikrai bu
vo malonu pabendrauti su Chicagos
veikėjais.

— Vytautas Čekanauskas birže
lio 8 d. buvo išrinktas American
Legion - Post 405 pirmuoju vice
pirmininku (vice-commander).
Šiam Legijono vienetui jau pri
klauso šeši lietuviai ir 14 estų.

— Antanas ir Ilmara Gulbinskai
iš Chicagos persikėlė gyventi į Ka
liforniją ir apsigyveno 401 Fairview
Ave., Arcadia, Ca. 91006, netoli
savo dukters Grakauskienės.
Antanas yra ilgametis LD žurna
lo foto reporteris. Jis labai gausiai
yra fotografavęs visą čikagiečių lie
tuvių visuomeninį, kultūrinį, poli
tinį gyvenimą.
Sveikiname Kalifornijoje!

Svečiai
Gegužės 26 d. LAV ir LD lei
dykloje lankėsi Kazys Skaisgirys iš
Chicagos, lydimas Justo Naujoko.
K. Skaisgirys jau 17 metų dai
nuoja Chicagos Liet. Operos chore.
Įsidėmėtina, kad jis prenumeruoja
“Lietuvių Dienų” žurnalą nuo 1950
metų, nuo pirmo numerio. Jis pali
ko LD žurnalui $10 auką, sakyda
mas, kad vis užmiršdavęs pasiųsti
LD loterijos bilietus.

GIMIMAI

— Gegužės 15 d. Šv. Kazimiero
bažnyčioje, Los Angeles, pakrikšty
tas Reginos ir dr. Zigmo K u ilgių
sūnus Jono Vytauto vardais. Krikš
50 m. vedybinio gyveninio sukaktys to tėvais buvo Ona Vaišnienė (Su— Ona ir Danys Mekišiai, Long mantaitė) ir Adnoldas Kungys.
R. ir dr. Z. Kungiai dabar au
Beach, Calif, veikėjai, š. m. birže-'
gina
tris sūnus. Krikštynų vaišės
lio 6 d. atšventė 50 metų vedybinio
vyko
jų
rezidencijoj Cherry Valley,
gyvenimo sukaktį. Tą dieną Šv.
Kazimiero bažnyčioje jų intencija Calf.
atlaikytos šventos Mišios.
— Elzbieta ir Justinas Šamai iŠ
Chicagos
atvyko gyventi į Kalifor
Sveikiname sukaktuvininkus ir
niją,
arčiau
savo dukterų ir sūnaus,
linkime daug sveikatos ir laimingo
ir apsigyveno Garden Grove, Calif.
tolimesnio gyvenimo.
Samienė Chicagoje daug veikė
— Mikas ir Marta Čėsnos liepos įvairiose organizacijose, ypač Bal18 d. švenčia savo 50 metų vedybi-' fe, kai atsirado galimybė siuntiniais
nio gyvenimo sukaktį. Pamaldos padėjo lietuviams tuoj po karo Vo
bus atlaikytos First Lutheran baž kietijos stovyklose.
nyčioje ir sukaktuvinis pobūvis
SUSIŽIEDAVO
įvyks 1 vai. p. p. Tautiniuose Na
— Walter Duda, tik ką baigęs
muose, kur dalyvaus ir dr. D. C. J. kolegiją, susižiedavo su Kristina
Norem, buvęs JAV atstovas Lietu Šepetyte, ir vestuvės planuojamos
voje.
kelti rugp. 7 d.

MIRTYS
— Elena Kvečienė mirė gegužės

16 d. Chicagoje. Buvo gimusi 1902
m. Chicagoje, Amerikoje.
Paliko nuliūdę du sūnūs: Simas
su žmona Jadvyga, gyv. Santa Mo
nikoje, ir Albertas su žmona, Cice
ro, Illinois.
Keturios dukterys ir jų šeimos; 3
jų gyvena Chicagoje, o viena Lie
tuvoje.
Elena priklausė šaulių organiza
cijai ir Našlių ir Našliukių klubui.
Ji palaidota gegužės 20 d. Šv. Ka
zimiero kapinėse Chicagoje.
Reiškiame gilios užuojautos Si
mui Kvečui ir jo žmonai Jadvygai
ir visiems giminėms.
— Gegužės 18 d. mirė Jonas Sa
kalauskas, brolis Vytauto Sakalaus

ko. Palaidotas gegužės 21 d. Šv.
Kryžiaus kapinėse.
— Pranui Speecheriui, mūsų pa

rapijos komiteto pirmininkui, reiš
kiame užuojautos, mirus jo sesutei
vienuolei Agnes Irene Speecher. Ji
mirė geg. 17 d. Uutley, N. J., su
laukusi 80 metų amžiaus. Ji pas
Sisters of Charity išbuvo 48 metus
mokytoja.

— Algis Mikuckis, kiek anksčiau
puikiai baigęs Accountant mokslus
ir turįs gerą tarnybą, susižiedavo su
Vaidilute Butkyte, L. A. Lituanisti
nės mokyklos mokytoja, ir vestuves
planuoja kelti spalio 2 d.
Kuriančius lietuviškas šeimas jau
nuolius r jaunuoles sveikiname ir
linkime šiesaus gyvenimo.

Adv. Tomas Mežeika
— Tomas Vytautas Mažeika per
eitais metais baigė Loyola Teisių
Universitete teisių mokslus, įgauda
mas teisių daktaro laipsnį.

Tais pačiais metais jis išaikė eg
zaminus Kalifornijos “Bar Associa
tion’”, davęs priesaiką tapo “Bar
Assocition” nariu.
T. V. Mažeika priklauso Los An
geles apskrities “Bar Association”
ir Beverly Hills “Bar Association”.

Pradėjo praktiką, atidarydamas
savo įstaigą 9570 Wilshire Blvd.,
Beverly Hills, Ca. 90212. Telefonas
(213) 275-7754 arba 278-9696.
Jaunam teisininkui linkime sėk
mės!
— Stasys Domkus pradėjo dirbti
savistoviai vandentiekio taisymo sri
tyje. Jo adresas: S. Domkus-PlumbingRepairs— 1369 Lucile Ave..
Los Angeles, Calif. 90026, telef.
666-0368.

VYTAUTUI PLUKUI ir šeimai
reiškiame giliausios užuojautos,

mirus Australijoje jo broliui Algiui —

Santa Monikos Lietuvių Klubas
Reiškiame giliausios užuojautos
SIMUI KVEČUI ir žmonai JADVYGAI,
mirus Chicagoje jo mylimai mamytei
ELENAI KVEČIENEI —

Amerikos Lietuvių Tarybos
Los Angeles skyrius
A. A. Mylimai Motinai, Elenai KVEČIENEI mirus,
jos sūnų, Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubo vicepirmininką,
SIMĄ KVEČĄ,
jo žmoną ir jų gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA
ir Klubo nariai

