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LIETUVIŲ DIENOS KONCERTAS IR PARODA
Lietuvių Dienos koncertas, kuri 

surengė birželio 18 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapija, praėjo nuo
taikingos, malonios, publikos prita
rimą pagaunančios pramoginės mu
zikos ženkle-

Pasitaikė labai karšta diena, bet 
publikos prisirinko daug- Marshall 
High mokyklos salė (apleista ir la
bai reikalinga remonto) pražydo 
šaunių gastrolierių atliekama pro
grama-

Renginį sveikino gen. Lietuvos 
garbės konsulas inž. V. Čekanaus
kas ir LB Vakarų apyg- pirmininkas 
inž- V- Vidugiris. Parapijos komite
to pirm. Fr. Speecher atidarė rengi
nį- Baigus, trumpą ir nuotaikingą 
žodį tarė klebonas prel. Jonas Ku
čingis- Programą pravedė Birutė 
Dabšienė-

Programoje dalyvavo svečiai iš 
tolimo Bostono: komp. Juliaus Gai
delio vedamas Bostono vyrų seks
tetas (Bronius Banaitis, Vytautas 
Ei kinas, Norbertas Lingertaitis, 
Helmutas Lingertaitis, Ričardas 
Lizdenis ir Pranas Šimkus). Sekste
tui akomponavo komp- J. Gaidelis-

Ir viešnia iš Toronto, jaunutė so
listė, sopranas Anita Pakalniškytė- 

Komp- Juliaus Gaidelio Vyrų sekstetas iš Bostono, Mass, birželio 18 d- 
pirmą kartą koncertavo Los Angeles, Šv. Kazimiero parapijos L- Dienoje.

Dainininkai: B- Banaitis, V. Eikinas, N- Lingertaitis, H. Lingertaitis, 
R- Lizdenis ir P. Šimkus; vidury sėdi vadovas J. Gaidelis-

Solistei akomponavo pianistė Rai
monda Apeikytė. JAV himną pa
giedojo Antanas Polikaitis. Lietu
vos himną, renginį baigus, sugiedo
jo visa auditorija-

Koncertas, užtrukęs ilgesnį laiką, 
vispusiškai pavyko. Buvo keli bisai, 
smarkūs katučiai- Pagarbos atsisto
jimu pagerbtas kompozitorius Bru
no Markaitis, SJ, kurio Mišias 
Šventam Kazimierui tą dieną giedo
jo su muzikinių intstrumentų prita
rimu parapijos bažnyčioje per pa
maldas-

Sekstetas padainavo J. Gaidelio, 
B. Budriūno, A- Bražinsko, A. Rau
donikio ir Ablėnaitės kompozicijų- 
Solistė savo repertuare turėjo J- 
Stankūno, O. Metrikienės, V. Jaku- 
bėno, B- Lapinsko, G. Gudauskie
nės ir klasikų kompozitorių kūrinių-

Sekstetas ir solistė, dainuodami 
atskirai, padainavo ir kitataučių 
veikalų- Programa buvo dosni ir iš
imtinai vadinamojo “pramoginio” 
žanro, kuriam niekad nestokoja 
mėgėjų, kurioje pakaitomis eina ir 
tokie šedevrai: Offenbacho Barka
rolė, ar Šuberto Serenada. To žan
ro geri buvo koketiškasis J. Gaide
lio Lauksiu tavęs, tango Dana, etc- 
Tokiam žanrui atitinka ir banalūs

Solistė Anita Pakalniškytė, sėkmingai koncertavusi L- A. Šv« Kazimiero 
parapijos Lietuvių Dienoje.

spontaniškų meilių tekstai, senti
mentalūs atodūsiai- Tik Alės Rūtos 
žodžiams parašyta B- Budriūno rau
da “Šauksmas” buvo griežtai skir
tingo žanro įtarpis. (“Šauksmą” at
skirai dainavo ir sekstetas ir solistė 
tokios interpretacinės “varžybos” 
to pat koncerto programoje!).

Kadagį programoje buvo 10 
kompozitoriaus J- Gaidelio veikalų 
(originalių bei aranžuotų ar harmo
nizuotų), tai kėlė smalsumą, nes tai 
jau stamboka vieno kompozitoriaus 
ekspozicija- Tai buvo pramoginės 
muzikos žanras- Juk kompozitorius, 
pagarsėjęs modernistas, garsėja sa
vo instrumentaline muzika. Prisimi
nus seną Iz- Vasyliūno pastraipą 
apie J- Gaidelį “Lietuvių Enciklo
pedijoje”, pasitvirtino autoriaus 
tvirtinimas: vokalinė J- Gaidelio 
kūryba skirta pramoginės muzikos 
žanrui- ....

Sekstetas sandariai “susidaina
vęs”. Puiki dainuojamojo dalyko 
interpretacija. Tam tikro perteikia
mo intymumo sekstetas pasiekia at
likimo dramatizacija, losangelie- 
čiams neįprastose minoro modulia
cijose, prigesintų tonų švelnume, 
tam tikroje, dailioje koketerijoje — 
juk taip interpretuoti ragina ir re
pertuaro tekstas- Sekstetas, turi pui
kią dikciją- Savo balsine medžiaga, 
laisva laikysena, sceniška šivaizda 
sekstetas padarė patrauklų įspūdį ir 
galėtų lygintis su profesinių grupių 
vienetais-

Solistė Anita Pakalniškytė dvide
šimties metų amžiaus mūsų scenos 
diva, kuri (buvo pranešta: ruošiasi 
studijuoti .... farmaciją!) padainavo 
bene 13 kūrinių, tarp kurių ir arijų 
iš operų. Jos dainavimo manieroje 
pastebimas tam tikras rečitatyvinis 
“įsibėgėjimas” prieš forte, kas ardo 
veikalo vieningumą. Jos sopranas 
artimas koloratūrai, kurios pradus 
galima pastebėti arijose- D- Lapins
ko ir G- Gudauskienės dainas so
listė atliko per aštriai. Anita Pakal
niškytė dar jauna, daug žadanti vo
kaliste. Nors jos lietuviškoji dikci
ja neleidžia aiškiai perteikti atlie
kamo- veikalo žodžius- Juk dainos 
žodis, tas sparnuotas pasiuntinys, 
atlikėją suriša su auditorija- Be ryš
kios dikcijos solisto nesuriš su audi
torija nei choreografiniai mostai, 
nei mimika-

Kompozitoriai bei jų veikalų 
teksto autoriai liko nepastebėti, ne
pakviesti stotis, negavo ir užtarnau
tų aplodismentų.

Mokyklos klasių patalpose vyko 
Dailės, gintaro, skulptūros ir rank
darbių parodos.

Dalyvavo svečias iš Bostono 
Norbertas Lingertaitis su savo si
dabro ir gintaro papuošalais- Tai 
patrauklūs, išradingo piešinio išdir
biniai- Ovalo ir tiesiosios linijos 
piešiniai suteikia Lingertaičio kūry
bai estetišką ir egzotišką povaizdį-
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BIRŽLIO ĮVYKIUS MININT

. Birželio mėnuo lietuvių tautai yra skaudžių prisiminimų mėnuo. 
Prieš 38 metus, didžiųjų Lietuvos kaimynų suokalbyje, į Lietuvą 
įžygiavo Raudonoji Armija. Po to sekė valdžios “rinkimai” ir paga
liau Lietuva buvo “savanoriškai” įjungta į Sovietų Sąjungą. Nuo čia 
ir prasidėjo Lietuvos nelaimė. Sekė inteligentijos, kariškių, ūkininkų 
ir kitų patrijotų areštai, kankinimai ir trėmimai, o po metų, birže
lio 14-15 dienomis įvyko masinis lietuvių tautos trėmimas į Sibirą.

Prieš kurį laiką mes daugelis matėme televizijoj filmą, kur buvo 
rodoma vienos šeimos tragedija vaizduojanti visos tautos tragediją. 
Bet ar tik viena tokia šeima, ir viena tokia tauta tebuvo? Deja, apie 
kitų tautų tragedijas dabar nelabai norima viešai kalbėti. Toje mi
nėtoje Urnoje buvo mestas lietuvių tautai kaltinimas kitos tautos žu
dymu, atseit, genocidu. Bet ar galima mest kaltinimą visai tautai 
dėl karo metu okupantų Lietuvoje įvygdytų žiaurumų? Juk Nepri
klausomoj Lietuvoj lietuviai jokios tautos genocido (naikinimo) ne- 
vygdė.

Prieš grįždamas į praeitį, noriu jums patiekti mažą fragmen
tėlį: Mokykloje mokytoja pačiumpa du susipešusius berniukus. “Už 
ką tu jį mušei?” klausia vieno, o tas, apsiašarojęs, teisinasi: “Ne aš, 
o jis pirmas pradėjo ...”

Daugelis iš mūsų vyresniųjų dar puikiai atsimename tuos įvy
kius, kada į Lietuvą įžygiavo Raudonoji armija. O kas daugiausia, 
su raudonomis gėlėmis ir pasirišę raudonus kaklaraikščius, ją pasi
tiko; kas puolė ant kaklo ir bučiavo raudonarmiečius ir šaukė jiems 
“urrahl”? Komunistuojančių lietuvių tarpe aiškiai dominavo viena 
tauta. O vėliau, komunistams perėmus valdžią, kas daugiausia su
lindo į vadovaujančias vietas ar tapo komisarais, tardytojais, ir kas 
daugiausia nurodinėjo rusams NKVDistams ką suimt, nukankint ir 
ištremt? Girdi, tas smetonininkas, buržujus, buožė. Nors daugiausia 
tai buvo Nepriklausomos Lietuvos valstybės tarnautojai, kariškiai, 
ūkininkai. Ir štai, parėjęs iš darbo vyras neranda žmonos, vaikų ir 
visos šeimos; parvažiavęs į tėviškę sūnus neranda tėvų, brolių, kitų 
giminių. O tie jau užkaltuose vagonuose šaukiasi vandens ir Dangaus 
pagelbos ... O kiek, tos vienos tautos “pasitarnavimu” buvo nukan
kinta ir nužudyta nekaltų lietuvių?

Prasidėjęs Vokiečių-Sovietų karas, taip pat birželio mėnesį 22 d. 
ir kartu kita Lietuvos okupacija, privedė kaikuriuos lietuvius, nuken
tėjusius nuo komunistų žiaurumų, prie keršto ir atsiskaitymo už pa
darytas skriaudas. Aš nesakau, kad tai buvo geras darbas, bet tokių 
momentu žmonės, keršto ir pykčio vedami, nesuvaldo savo jausmų 
ir veiksmų. Aš neneigiu, kad vokiečiams okupavus Lietuvą, nebuvo 
aktyvistų (o jų tarpe chuliganų, kriminalistų ir kitokių prisiplakė
lių, kurie keršyje “Išrinktajai tautai,” nors po to gal ir gailėjosi už 
savo veiksmus ir ne vienas išėjo iš proto ar mirė ne savo mirtimi. 
Bet tai buvo tik paskiri asmenys, o ne visa tauta. Lietuvių tauta yra 
krikščioniška. Gal būt, gavus į vieną žandą, reikėjo atsukti kitą? 
Deja, šiais laikais ši filosofija jau mažai bepraktikuojama. O visuose 
pasaulio kampuose tautų žudymas vistiek tebevyksta.

Pažiūrėkime į. tą tautą, kurie patys muša ir patys rėkia, ką jie 
daro, kaip juos kas nors užgauna ir jie nukenčia? Jie, nepaisydami 
pasaulio opinijos ar Jungtinių Tautų taisyklių, duoda savo priešui 

keršto atkirtį. O pasaulis gal tik pirštu už tai pagrasina.

Los Angeles jaunimas gegužės 12 d. demonstruoja prie NBC TV studiją 
dėl melagingos filmos “Holocaust”- Foto A. Gustaičio

Mes lietuviai šiuo atveju negalime mušti, atseit, pasipriešinti jėga 
už mums padarytas ir daromas skriaudas, bet mes galime ir turimo 
šaukti: “Aklas ir nebilys Laisvasis Pasauli, pakeik savo akis nuo 
gardaus valgio šaukšto ir pažiūrėk kas aplinkui darosi"”

Istorija, sakoma, kartojasi. —V.
Ištrauka iš Kalifornijos Lietuvių Radio, birželio mėm
10 dienos programos.

1978 m. birž. K) d.

NE NUO TO GALO PRADĖJO

Kalifornijos namų savininkų rezoliucijos — H. Jarvis prop- 13 — 
laimėjimas sukėlė visos Amerikos namų savininkus pravesti panašią re
zoliuciją savo valstijose-

Los Angeles militantai ir dabar tebeveda kovą prieš Res- 13. Jie 
gąsdino, terorizavo prieš rinkimus, tą patį tęsia ir toliau.

Los Angeles meras Bradley eina kartu su tais, kurie nuo namų 
savininkų nori nulupti devynius kailius- Toje platformoje sutaria visi 
prokomunistiniai elementai.

Meras jau pradėjo Prop- 13 “vykdymą”. Deja, tik ne nuo to galo:
Jis mažina policijos tarnautojus (kurių ir dabar buvo per mažai), 

gaisrininkus, gatvių valytojus. Ar tai ne tam tikras “kerštas” namų sa
vininkams? Kodėl nepradėti nuo savo įstaigos tarnautojų — šimtų visokių 
patarėjų, kurių algos po 30 - 40 tūkstančių dolerių- Kodėl neapkarpyti 
tų tarnautojų, kurie dviems dirbantiems penki “prižiūrėtojai”?

— Kodėl nesustabdyti nereikalingą mokyklos vaikų (baltų ir juodų) 
vežiojimą (busing), kuris kainuoja milijonus per metus?

— Kodėl iš namų savininkų mokesčių mokėti nelegaliai atbėgusiems 
meksikiečiams po 300 dol. kas mėnesį? (Jų, sakoma, atbėgą po 1000 
asmenų).

— Kodėl nesustabdyti mokyklose “sex education”? Per tūkstančius 
metų to “amato” patys išmoko be “profesorių” patarimų-

Gubernatorius Brown žmonių valią priėmė rimtai, ir jis nori padėti 
Los Angeles miestui, bet meras, atrodo, nori savo “kerštą” gyventojams 
vykdyti iki galo. Taip jis kerta šaką, ant kurios pats sėdi. Kiek ilgai jis 
ten mano dar sėdėti?

ROQUE and MARK C0., INC.
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Priekyje — Laima Basiulytė ir Giedra Dovydaitytė; užpakalyje — iš k-: 
Vilija Karalienė, Dalia Grigaitienė, Vilija Butkytė.

Trūksta Danos Prasauskaitės ir Reginos Dehr-

Metinis "Lietuvių Dienų" žurnalo 
PIKNIKAS

šiemet įvyksta rugsėjo 17 d., sekm-, nuo 12 vai. 30 min- iki vakaro

Me Cambridge Parke — 1515 N- Glenoaks Blvd-, Burbank

Daug vietos — Žalia pievelė — Medžių paunksmė 
Lietuviški pačių gaminti valgiai — Šalti gėrimai 

Lietuviška muzika — Dovanų traukimas.

Tai vienintelis šiais metais losangeliečių lietuvių piknikas gamtoje.

Lietuvių Dienos programa: 
koncertas ir parodos

Atkelta iš 1 psl-

Los Angeles sporto klubo “Banga’’ 
moterų tinklinio komanda, įsistei
gusi tik prieš pusę metų, jau kelis 
kartus gerai pasirodė rungtynėse-

Šią komandą treniruoja V. Kara
lienė ir D. Grigaitienė-

Ilonos Brazdžionienės aliejuose 
dominuoja kategoriškas vaizduoja
mojo objekto kontūras. Prie to kon
tūro glaudžiasi paveikslo temos de
talės. Tai originalu- Jos spalvos ka- 
liforniškos, temos subjektyvios- At
rodo, suradusi save dailininkė da
bar tobulėjimo stadijoje-

A. Pažiūrienės paveikslai rafi
nuotai švelnūs, jos akvarelė alsuoja 
lengvai- Atsargus, bet tikras teptu
ko mostas.

J- Andrašūnas, parodų veteranas, 
sultingas realistas, kurio gamtovaiz
džiai dažnai prisotinti vykusiai pa- 1 
gauto apšvietimo blyksniais- Kai 
kada jis mėgsta humorą: dvipras
miškas gandras gamtos fone. Daili
ninkas įsimylėjęs į tradicinę lietu
vių gamtą, ją gerai supranta ir pri
verčia žiūrovą grožėtis jo siužetais.

Keramikai rezervuotus stalus 
gausiai užpildė L- Lipaitė- D?/r da
lyvavo- parodoje J. Gediminienė į 
batiko techniką panašiomis drobė
mis, A. Petrauskas ir Valiulienė- 
Rankdarbių parodoje dominavo J- 
Šlapelytė (JG1.)

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras, kuris išvyko į Pasaulio Lietuvių Dainų Šventę, Toronto, 
Kanadoje. —Foto L. Kantas
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS 

22-JI JAUNIMO ŠVENTĖ
Kalifornijos Birutietės dar gyvos...

‘Šventė įvyko birželio 10 d- Ve
teranų salėj, Culver City- Ši šventė 
vėl buvo paįvairinta, nes atsilankė 
iškili Toronto grupė “Gintaras”.

Pradžioj pranešėja, Vilija But- 
kytė, pranešė, kad įžygiuoja pro
gramos dalyviai- Grojant Budriūno 
maršą “Ei, jaunyste”, pirmieji įžy
giavo mūsų Lituanistinių mokyklų 
mokiniai — Spinduliukai. Juos įve
dė jaunutės mokytojos — Ramona 
Alseikaitė ir Vita Polikaitytė- Jų 
buvo daugiau kaip šimtas- Paskui 
juos atėjo mūsų jaunimas — “Spin
dulys”. Juos įvedė D- Razutytė ir 
D. Barauskaitė, vadovės- Paskuti
nieji, gražiai nusiteikę įžygiavo 
“Gintaro” šokėjai- Juos visus pasiti
ko “Spindulio” vadovės — Ona Ra- 
zutienė ir Danguolė Razutytė- B. 
Budriūnui diriguojant, nuskambėjo 
daina “Ei, jaunyste”. Įnešamos JA- 
V-bių, Lietuvos ir Kanados vėlia
vos. Giedami himnai- Prie piano O. 
Barauskienė, jai pritaria orkestras 
“Vakarų vėjai”

Vilija Butkytė programą veda to- 
da toliau-

Šventę trumpu žodžiu atidaro L. 
Bendruomenės Vakarų apyg- pirm. 
V. Vidugiris; Šventės dalyvius ir šo
kėjus sveikina Lietuvos gen- kons- 
V. Čekanauskas. Kalbos trumpos, 
bet prasmingos-

Prasideda programa. Jaunųjų 
choras, diriguojamas A- Polikaičio, 
akomponuojant R- Polikaičiui, pa
dainavo 5-sios Dainų šventės tris 
dainas: Mūsų dienos, ž. V. Šimai
čio, muz- F. Strolios; Vasara, ž- G- 
Tulauskaitės, muz. J. Bertulio; ir 
Grąžinkit laisvę, ž Dautarto, muz- 
B- Budriūno. Dainos praskambėjo 
gerai-

Po to sekė “Spindulio” visų gru
pių (pasikeičiant) tautinių šokių pir
moji dalis.

šešiasdešimt mergaičių, šiaudi
nėm skrybėlėm, “sveikino” svečius 
— tai kepurine vadinamas “sveiki
nimo šokis”. Joms atsisveikinant, 
įbėga “pipiriukai” — tai pirmųjų 
skyrių ir vaikų darželio mokinukai- 
Juos veda mokytojos — R. Alsei
kaitė ir D- Razutytė- Šoka “Tra-lia- 
lia” (šokis gautas iš Lietuvos). Įsi
jungia vyresnieji vaikai, dainuojant 
grupei vyresniųjų, pašoko “Kana
pėlę”. Seka jaunių Šustas, Vėdaras 
ir jaunimo' gaus? ausiom grupėm — 
Jaunystės šokis ir Audėjėlė- Ištiesę 
išaustą gyvą “juostą”, šokėjai vos 
išsitenka didžiulėj salėj. .

Po pertraukos pasirodo mūsų 
svečiai — “Gintaras”- Jų Šokiai la
bai ugningi: Pasiutpolkė, Siaudelė 
ir Juodasis Jonkelis, — iš karto 
pagavo publiką. Šokėjai labai mik
lūs, mergaitės visos su kasom, įspū
dis labai geras. Po trijų šokių, sep- 
tvnių mergaičių grupė, vadovaujant 
G- Paulionienei, Švelniai padainavo 

tris dainas: Ko liūdi berželi, harm. 
Z- Venckaus, Tėviškėlė, ž. P- Stelin- 
gio, muz- B. Budriūno, ir Lauksiu 
tavęs, muz. A. Raudonikio-

Vėl šaunusis “Gintaras” suka 
Tabalą.... Tada inscenizuojama
vestuvinė Sadutė- Jaunajai, Zenke- 
vičiūtei, uždedamas rūtų vainikas ir 
po šokio — visos šokančių mergai
čių gėlės; tada atžygiuoja “vestuvi
nė svita”; ištiesę ilgas juostas, “jau
niesiems” po kojų ir juos įsuka į 
šokį; pašoka Rezginėlę — tai labai 
gražus šokis, reikalaująs šokėjų 
miklumo ir atidumo. Tai “Gintaro” 
šokėjai su kaupu atliko. Publika, 
kaip ir priderėjo, sukėlė jiems dide
les ovacijas.

“Gintaro” grupės šokių vadovė 
Regina Krasauskaitė nebuvo atvy
kusi, ją pavadavo visa administra
cija: A- ir D. Nausėdai ir L. ir O. 
Radzevičiai-

Po to sekė “Spindulio” jaunimo 
choras, kuris padainavo tris dainas: 
Tykus vakars, liaudies d-, Ko liūdi, 
sesele, St. Šimkaus ir Tylus buvo 
vakarėlis, muz. J. Strolios (solo par
tiją dainavo A- Polikaitis); dirigavo 
O- Razutienė, akomp- O. Barauskie
nė (aikmpanimcntai parašyti G. Gu
dauskienės).

Tas jaunimo choros — viso per 
70 dainininkų, — dainuoja 3-4 bal
sais; yra gerai pasirodęs praėjusią 
vasarą Europoje ir šiais metais Ari
zonoje- Repertuare turi apie 25 dai
nas ir giesmes. Choras dainavo ge
rai, tik, kaip ir kitiems, šioje salėje 
kliudė bloga akustika-

Sudainavę tris dainas, visi daini
ninkai greitai persiformavo i dvi 
grupes: mergaitės šoko Mikitienę, 
vyrai — Mikitą, o vyresnieji vaikai 
— Mikituką- Kiekvienas “Mikitos” 
šokis savaip būdingas — skirtingas.

Mažieji vėl laukė savo eilės. Jie 
pašoko Noriu miego- Gal mažiau
sieji spinduliukai ir norėjo, bet visa 
grupė, atrodo — ne.

Dabar subruzdo vyresnių grupė, 
kuri reprezenetavosi su labai kom
binuotu šokiu — Aukštaičių kadri
liu- Šiam šokiui grojo akordeonis
tas Kaminskas iš Toronto- Nors šo
kis gana “mandras”, bet vyresnieji 
Spindulio šokėjai ji labai gerai pa
šoko.

Sujudo visi — programai baigti 
reikia įjungti visus. Rugučius šo
kant vyrams “pjovėjams”, “riša” 
po dvi “rišėjos”- Ne naujiena — 
nes Lietuvoj dažnai, rugius kertant, 
jei viena nespėja — riša dvi, Į Ma
lūną įsijungia ir “Gintaro” šokėjai- 
Sukosi net keturi “malūnai”. Galų 
gale visi į Suktinį — paskutinį! Vi
so daugiau kaip 200 šokėjų! Baigę 
visi sustojo į gyvą “Gedimino pili”. 
Prie tos “pilies” susirinko ir vado
vai. Apdovanojant gėlėmis, nepa
miršta paminėti vienerių metų su-

Teko nugirsti išsireiškimų, kad 
Los Angeles Birutietės paseno, už
migo, o kai kas įsidrąsinęs mus net 
visai numarino- Kad mes senstam 
— tai tiesa (kas gi pasaulyje eina 
jaunyn?), bet mes nepasenom, ne- 
numirėm ir nesirengiame mirti-

Los Angeles skyrius, įsisteigęs 
1957 m. balandžio 20 d-, jau dau
giau kaip 21 metus dirba šalpos bei 
kultūrinį darbą, ir mes šventai tiki
me, jog mūsų veiklos kelias dar ne- 
įptįsėjęs, o po mūsų juo garbingai 
keliaus mūsų dukros ir gal dar duk
rų dukros.

Tiesa, turėjome skaudžių sukrė
timų- Palydėjome amžinybėn kele
tą veiklių narių, kitas ištiko didelės 
nelaimės- Bet džiaugiamės ir laimė
jimais, kai į organizaciją įstoja puotą, besiklausydamos 
naujos narės- Tai yna organizacinis 
pulsas — intensyvus darbas ir 
džiaugsmas, kai viskas sekasi gerais 
atoslūgis ir liūdesys, kai ištinka ne-
laimės. Bet mūsų artimo meilės 

kakties nuo “Spindulio” “krikšto” 
Kūmai — klebonas orei. J- Kučin
gis ir Adelė Bajalienė, apdovanoti 
rožėmis, kurias O- Razutienei įtei
kė p. Šepikienė. Sudainuota komp- 
B- Budriūno parašyta sukakties dai
na “Šiandien mūsų šventė”. Iškvies
ti “Spinduliui” nusipelnę asmenys: 
G- Gudauskienė, O- Barauskienė, 
D. Razutytė, D. Barauskaitė, A- 
Polikaitis, R. Polikaitis ir kt- “Gin
taro” vadovai apdovanoti gėlėmis- 
Vieną gėlių bukietą “Gintarui” per 
S- Pautienienę atsiuntė “Gintaro” 
įkūrėjai A. Milienei. Atvežė dova
nų ir “Gintaras”- “Spindulio” vardu 
visiems padėkojo seniūnas V. Ban- 
dziulis-

Šventė baigiama tradiciniu muz- 
G. Gudauskienės sukurtu Tėvynės 
maršu.

Išžygiuojant iš salės, nuoširdūs 
publikos plojimai palydėjo visus-

Po to — ilgoka pertrauka- Gin- 
tariečiai buvo pavaišinti mielos kū
mos iškeptais tortais: vienas buvo 
VALIO GINTARAS, o antras — 
VALIO SPINDULYS!

Svečiai vaišinosi prie salės “ba
ro” ir užkandžių “virtuvės”

Orkestrui grojant, visi šoko ir šo
kinėjo iki pirmos vai- nakties.

Vėl viena šventė praėjo. Gražiai- 
Nors būta daugiau išlaidų, bet, ačiū 
mieliems svečiams-rėmėjams, leng
vai išsikapstėme. Rodos, dar ir 
šiek tiek pelno “Spindulio” veiklai 
paliko.

Nesurandu tokių gražių žodžiu 
visiems padėkoti, kokius sugalvoju,
— tokie atrodo. per menki- Tat 
priimkite paprasčiausią ir nuošir
džiausia AČIŪ! Džiaugiuosi, kad 
rėmėjų eilės neretėja. o tankėja- 
Atleiskit, kad ši karta neišvardinsiu
— kitą kartą. Bet visi estate Įrašyti 
į “Spindulio” istoriją. (O. R ) 

jausmas visiems pulsams gyvas, ir 
mes visada pasiruošusios padėti. 
Vien per paskutinį dešimtmetį šal
pos reikalams surinkta ir išleista 
apie 6-000 dol-, kultūriniams rei
kalams apie 2-500 dol. Gal tai nėra 
daug, bet mes nenustojame ryžto 
padaryti daugiau. Nauja pirminin
kė Rūta Šakienė, nepaprasto darbš
tumo, sumanumo, energijos ir di
delių aspiracijų birutietė, tą ryžtą 
pasiruošus įvykdyti ir veiklą pagy
vinti- Jos pastangomis š- m. balan
džio 13 d- gražioj p. p. Skirmantų 
rezidencijoj suorganizuotas pasikal
bėjimas su mūsų skyriaus įkūrėja, 
viešnia iš Chicagos — p- Pulkau- 
ninkiene- Prie gražiai paruošto vai
šių stalo pergyvenome tikrą dvasios 

viešnios 
prisiminimų, patarimų

Š. m- birželio 3 d- pirm- Šakienė 
lietuviško radijo bangomis supažin
dino besiklausančius lietuvius su il
gų metų Los Angeles skyriaus Bi- 
rutiečių veikla. Dabar jos pasiūly
mu ir pastangomis š- m- liepos 16 
d„ tuoj po pamaldų, ruošiamas Bi- 
rutiečių piknikas p. p. Sakų sodybo
je- Ji ir jos malonus vyras, artimas 
birutietėm — romovėnas, pasiėmė 
didžiąją dalį visos darbų naštos ant 
savo pečių-

Kviečiame ne tik birutietės su 
šeimom ir draugais, bet ir visus 
kilnios širdies lietuvius, dar gyvai 
prisimenančius Tėvynėje ir Sibiro 
taigose Šaukiančius pagalbos-

Visi po pamaldų kviečiami i p.p. 
Sakų sodybą, kuri yra 3430 Figue
roa, Glendale (ne Los Angeles Fi
gueroa, bet Glendalės)- Ten už du 
dol- ir pusę būsite pavaišinti karš
tais pietumis, atsigaivinsit gryname 
ore, šalta atgaiva, pabendrausite su 
draugais ir tuo pačiu ištiesite pagal
bos ranką taip jos reikalingi’'m5-

N. A.

NAUJA ALT-os VALDYBA

Gegužės 25 d. įvykusiame posė
dyje valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkas — A- Mažeika, 
vicep. A- Skirius ir V. Bandziulis. 
sekr- I Bužėnaitė, ižd. K- Prišman
tas, vykd. sekr- B- Dūda, fin. sekr 
S- Kvečas.

Atstovais į Pavergtų Tautų komi
tetą: A- Mažeika, V- Bandziulis ir 
R. Paškauskas. Pabaltijo komitete 
atstovaus: A- Mažeika, V- Bandziu- 
lis ir A- Skirius.

ALT-ba kviečia visus lietuvius 
į šiuos parengimus:

— Liepos 15 d- — Pavergtų 
Tautų savaitės minėjimas McArthur 
parke, Sixth & Alvarado, prie veng
rų paminklo. Įėjimas laisvas-

Taip pat nuo 11 vai- ryto vyks 
demonstracijos automobiliais- Tau
tybės pasirenka savo mašrutus.
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Naujai išrinktoji ALT-bos LA sk- valdyba >— sėdi iš k.: pirm- A. Mažeika, 
sekr. Ilona Bužėnaitė, vicepirm- V. Bandziulis; stovi — iš k-: ižd. K- 
Prišmantas vicep- A. Skilius, f in- sekr. S- Kvečas ir vykd. sekr, B, Dūda, 

Foto L. Kanto

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

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

4e jūsų atsineštu daiktų, čia rasite dideli 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 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta- 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

&&&&&&&

Deportacijų ir okupacijos minėjimas

Pabaltijo Tautų Komitetas kas 
met daro Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupacijos ir deportacijų minė
jimą-

Šiemet minėjimas įvyko birželio 
11 d-, sekmadienį, 13:30 nm Latvių 
salėje, nes komitetui vadovavo lat
vis V- Pavlovskis.

Minėjime daug kalbų nebuvo. 
Sveikino Estijos konsulas Ernst 
Lauer, Lietuvos gen- konsulas V- 
Čekanauskas, vietoj Latvijos kon
sulo Anderson — sveikino Alf. 
Reins ir Pavergtų Tautų Komiteto 
pirm- dr. O- Klejnot- Invokaciją pa
skaitė latvių liuteronų kun. O- 
Kleinbergs-

Meninėje programos dalyje pia
nistas E. Ozolinš paskambino V- 
Darzinšo kelias kompozicijas-

Lietuvių programos dalį atliko 
solistė Liucija Mažeikienė ir “Spin
dulio” šokėjos. L- Mažeikienė pa
dainavo B- Budriūno “Šauksmą” ir 
G. Gudauskienės “Mergaitė ir žve
jys”- Naujos L- Mažeikienės pamo
kos jos balsą pakeitė į aukšta^ ko
loratūrinį balsą-

O. Razutienės šokėjos pašoko 
“Kepurinę”-

Latvių mišrus choras, vedamas 
ponios D- Cilnis, padainavo P- Ba- 
risons “Latvia”, E. Melngailio 
‘"Antiquity” ir “Foreign Land”, J- 
Vitols “Castle of Lights”. Choras 
turi gerų balsų- Dainininkės visos 
buvo pasipuošusios latvių tautiniais 
drabužiais-

Buvo įdomu pamatyti sovietų 
darbo stovyklų Latvijoj (jų yra net 
17) filmą. Nuotraukas padarė vie
nas žydas, buvęs tose darbo stovyk
lose, vėliau išbėgęs į Izraelį- Rev. 
P. Klavinš paruošė filmą.

Baigiant minėjimą pagiedoti Es
tų, Latvių ir Lietuvių himnai.

Minėjimas buvo sėkmingas, da
lyvavo pilna salė latvių, estų ir lie
tuvių. Daugiausia atsilankė latvių-

JAUNIMO BŪSTINĖS 
ATIDARYMAS

JAV LJS Los Angeles skyrius 
yra išsinuomavęs vieną krautuvės 
patalpą Tautinių Namų pastate, 
3356 Glendale, Calif-

Pats jaunimas per kelis mėnesius 
patalpą dažė, lipdė, modernizavo, 
įsitaisė bilijardo ir ping-pongo sta
lus ir barą- Birželio 4 d. sukvietė 
Los Angeles lietuvius į būstinės ati- 
darvmo iškilmes

Svečius pasveikino V. Bandziulis 
ir pakvietė pirm- Astą Grakauskai- 
te tarti žodi- Ji padėkojo visiems 
valdybos nariams, kurie savo darbu 
nrHdėp pre remonto darbų.

Tautiniu Namų pi mi n inkų i Jonui 
^etrnnmi buvo įteikta dovanėlė- J. 
Petronis įvertino jaunimo pastan
gas įsigyti sau susirinkimų ir suė
jimų vietą-

Vladas Šimoliūnas supažindtino 
su svečiais iš Buenos Aires — Jonu 
ir Catalina Čekanauskais, kurie 
Argentinoje turi metalo dirbinių 
fabriką ir dabar lanko savo gimi- 
mines — Jonas Čekanauskas, Vy
tauto tėvas, yra argentiniečio Č- 
pusbrolis.

Jaunimas visus pavaišino šampa
nu, vynu ir pyragais.

Šiais metais LJS Los Angeles sk 
valdybą sudaro: Asta Grakauskaitė, 
pirm-, Ilona Bužėnaitė, Vvtenis Vil
kas, Tomas Stančikas, Algis Stan
čikas, Daina Gudauskaitė, Rimas 
Poliknitis ir Vincas Skirius.

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

č9 U Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069

Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.

Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

Gauta Simo Kudirkom atsiminimu 
knyga “For those still at sea”-

Knyga gražiai išleista, gausiai 
iliustruota. Pagal Simo Kudirkos 
pasakojimus parašė žurnalistas Lar
ry Eichel- Kaina $7-95.

Paštu užsisakyti ar tiesiog admi
nistracijoje pirkti: Lietuvių Dienos, 
4364 Sunset Blvd., L- A., CA.

90029

,^*#.^4444444444444444444*44**4444****************

VIRŠUJE —
Liet- Jaunimo S-gos LA sk. pirm- A. Grakauskaitė (viduryje) dėkoja 

Tautinių Namų pirm- J. Petroniui ir jaunimo valdybos nariams, kurie daug 
dirbo būstinę jaunimui modernizuojant.
APAČIOJE —

Čekanauskų šeima, iš kairės: Rita Čekanauskaitė, Vytautas Čekanaus
kas, Lietuvos gen. garbės konsulas, Daiva Čekanauskaitė, Janina Čeka- 
nauskienė, Jonas Čekanauskas, konsulo tėvas, svečiai iš Argentinos — 
Catalina Čekanauskienė, Blanca Čekanauskaitė, Jonas Čekanauskus.
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A-A. Dr- Mykolas Devenis-

MIRĖ DR. MYKOLAS DEVENIS

Gegužės 28 d. Santa Monikoje 
mirė dr- M- Devenis- Gegužės 31 
d. Maeller-Murphy laidotuvių ko
plyčioje įvyko atsisveikinimas su 
velioniu- Čia kalbėjo. Lietuvos gen- 
garbės konsulas V- Čekanauskas, 
SM Liet- klubo pirm. Markevičius, 
LB Vakarų apyg- pirm- V- Vidugi
ris, Karių Ramovės pirm. V- Šimo- 
liūnas, ALT LA sk- pirm- A- Ma
žeika ir kt. organizacijų atstovai- 
Pamaldų ceremonijose dalyvavo dr- 
kun- O- Norem, žodį tarė prel. J- 
Kučingis.
, Velionies kūnas buvo išvežtas į 
Čikagą. Atsisveikinimas su a- a- M- 
Deveniu Čikagoje įvyko birželio 1 
d- Mažeika-Evans koplyčioje, Mar
quette Parke- Čia atsisveikinimo 
programą pravedė inž. J- Lazaus
kas, pavestas ALT ir Sandaros or
ganizacijų-

Pamaldų ceremonijas 'atliko kun- 
S. Neimanas ir kun- P- Dilys, At
sisveikinimo žodžius tarė įvairių or
ganizacijų atstovai — buvo net 15 
kalbėtojų.

Birželio 2 d. M- Devenis palai
dotas Tautinėse kapinėse-

Dr. M- Devenis mirė būdamas 
87 metų amžiaus- Jis buvo medici
nos gydytojas- Gimė 1891 m gegu
žės 1 d- Klausučių km., Biržų valsč- 
ir apskrityje- Baigęs Biržų pradžios 
mokyklą, įstojo į Pernavos, Estijo
je, gimnaziją, kurią baigė 1914 m. 
ir tais pat metais atvyko į JAV-

1919 m. Yale universitete baigė 
medicinos mokslus ir iki 1928 m- 
Waterbury, Ct- vertėsi gydytojo 
praktika. 1928 m- grįžo į Lietuvą ir 
vertėsi gydytojo praktika bei ūki
ninkavo.

1940 m- liepos mėn- buvo komu
nistų areštuotas ir ištremtas į Vor
kutos sunkiųjų darbų stovyklą- 1942 
m. balandžio mėn., Alenos Deve- 

nienės pastangomis ir JAV State 
Dept- pagalba Devenis iš stovyklos 
buvo išleistas- 1942 m- rudenį per 
Aziją atvyko į JAV.

Atvykęs Amerikon, dr. M- De
venis dar praktikavo mediciną Wa
tertown, Ct-, o kai išėjo į pensiją, 
atvyko Kalifornijon ir apsigyveno 
Santa Monikoje- Čia M. ir A- De- 
veniai įsigijo keletą gražių apart- 
mentinių namų.

Nuo 1923 m- dr- M. Devenis bu
vo Lietuvių Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios kuratorius ir JAV Liet- 
Protestantų S-gos pirmininkas.

Nuo 1924 m. buvo Valstiečių 
Liaudininkų S-gos c- k-to narys-

Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Alenai, dukrai Daliai ir jos vy
rui dr- K. Bobeliui, sūnums dr. Al
giui, kuris dabar mediciną prakti
kuoja Long Beach, Ca-, niž- Kęstu
čiui Deveniams ir jų šeimoms; svai
niui dr. P- Vileišiui, pusbroliui P- 
Bružui ir kitiems gimnėms-

PRISIMINTAS DAIL- J. RIMŠA

Gegužės 13 d- Santa Monikoje 
mirusio dail- Jono Rimšos palaikai, 
vykdant jo valią, buvo sudeginti ir 
pelenai išbarstyti į Pacifiko van
denis.

Pažinojusio dailininką dar iš Ar
gentinos laikų kun. V- Palubinsko 
iniciatyva gegužės 19 Šv- Monikos 
bažnyčioje, dalyvaujant būreliui lie
tuvių ir boliviečių, atlaikytos šv- 
Mišios už velionies sielą. Pamoks
le kun- Palubinskas prisiminė ve
lionį kaip kilnios sielos žmogų ir 
meldė Aukščiausiojo malonės jo 
sielai.

Gegužės 23 d- vakare Santa Mo
nikos Lietuvių Klubo iniciatyva su
ruoštas Jono Rimšos atminimui pa
gerbti minėjimas- Salėje buvo pa
statytas J. Rimšos portretas ir prie 
jo padėtos trys rožės.

Susirinkusiųjų tarpe buvo ne 
vien santamonikiečių, bet ir atvy
kusių iš toliau jo gerbėjų, oi taip 
pat velionio brolis Vladas Rimša 
iš Buenos Aires, Argentinos- Buvo 
ir keletas boliviečių.

Trumpu žodžiu pradėjęs minėji
mą klubo pirm- A. Markevičius, 
paprašė visų atsistojimu pagerbti 
velionį, dailininką Joną Rimšą- Po 
to ilgesniam žody Rimšos gyveni
mo kelią peržvelgė dailininko arti
mas bičiulis Juozas Andrius. Rašy
toja Alė Rūta poetiniu žodžiu api
būdino Joną Rimšą kaip meninin
ką. (Jos kalba spausdinama Lietu
vių Dienų žurnalo birželio nr-)-

PASTATYKIME PAMINKLĄ 
ROMUI KALANTAI

Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremty-, 
je užsimojo tautos didvyriui ir kan-.IL 
kiniui Romui Kalantai pastatyti pa- ' 
minklą- Kartu su R. Kalanta pa- 

mirtkle numatyta įamžinti ir Lietu
vos partizanų heroika- Didžioji iš
laidų dalis, žinoma, guls ant šaulių 
pečių, tačiau šauliai be visuomenės 
ir organizacijų pagalbos paminklo 
pastatyti nepajėgs. Tai yra visos 
lietuviškosios išeivijos reikalas. Lie
tuvos Šaulių Sąjunga, kuri ligšiol 
visuomet kitus remdavo, bet niekad 
paramos neprašydavo, prašo orga
nizacijas ir pavienius tautiečius dos
niai aukoti šiam kilniam tikslui- Juo 
daugiau turėsime lėšų, tuo įspūdin
gesnį pastatysime pamiklą. Pamink
lui žemė (12 sklypų) geroje vietoje, 
jau užpirkta Chicagos Šv- Kazimie
ro lietuvių katalikų kapuose-

Aukas prašome siųsti: St. Antho
ny’s Savings and Loan Association, 
Romas Kalanta Fund Acct- 
0-30190-0,
1447 So. 49th Ct-, Cicero, Ill- 
60650

LŠST Centro Valdyba

PHOENIX, Ariz.
10 metų sukaktis Liet- Misijai

Lietuvių Misija Arizonoj buvo 
įsteigta 1968 m- liepos 2 d- Tai yra 
oficialioji Misijos įsisteigimo data, 
nes tą dieną Tuscono vyskupas da
vė leidimą kun. A. Valiuškai aprū
pinti lietuvius dvasiškai ir laikyti 
lietuviškas mišias Sacred Heart ko
plyčioje, Phoenix, Az-

Pirmos lietuviškos mišios Phoe- 
nixe buvo jau kiek anksčiau, t- y- 
Švč. Trejybės šventėje lietuvių klu
bo salėje tu metų birželio 9 d.

Lietuvių kolonija Phoenixe tada 
buvo1 gerokai stipresnė, turėjo di
desnį žmonių skaičių- Per 10 metų 

//GENEROLAS POVILAS PLECHAVIČIUS"
Š. m. birželio mėn- iš spaudos išeina monografija

Knyga 300 nsl-, gausiai iliustruota, kietais viršeliais su aplanku.
Užsakymus siųsti “Karys” 341 Highland Blvd , Broodlyn, NY 11207 

Kaina $9-00-

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

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

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

ERNIE'S DELIKATESU KRAUTUVĖJE,
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef- 752-1002

gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui:
* vietiniai ir importuoti mėsos produktai ★ saldumynai * gėrimai, net 

importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kitų 
pasaulio kraštu- ® Ten pat gaunama lietuviška duona, o o neseniai 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish 

| susage” vardu-
g ★ Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kitoki mu

zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,

Tnglewoode, 8400 — 8 th Avenue-
Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-

t.****:Hn*44****¥4*¥4*444¥**¥#**4**4¥4*4^***-¥-->*4^**

į amžinybę iškeliavo apie 90.žmo
nių-

Sukakčiai paminėti išleidžiamas 
metraštis- Visais reikalais kreiptis: 
pas Mrs. B. Strikauskienę-

Vaišės pas Damulius Vištoje
Stasys ir Stasė Damuliai gegužės 

28 d- iškėlė šaunias vardinių vaišes.
Nuo ryto suvažiavo daug Stasių 

draugų iš Los Angeles, Santa Mo
nikos, Glcndalės, Burbanko ir net 
iš San Francisco-

Vietinių iš to paties Vistos mies
telio ir apylinkių dalyvavo visų ge
nai pačįsitami dr- J. Jurgilas su žmo
na, Aldona ir Bernardas Brazdžio- 
niai, Ona ir Vaclovas Mikuckiai.

Teko susipažinti su naujakuriais 
Zenonu ir Marija Burgardais, Jus
tinu ir Teofile Šauliais, atvykusiais 
iš Phoenixo, ir Antanu Daidynu su 
žmona iš Escondido-

Iš Indio, Calif- buvo atvykusi 
Damulių dukra Birutė su vyru. Bi
rutė tarnauja Indio miesto policijoj-

Stasių Damulių sodyba dabar pa
čiame gražume — žydi, žaliuoja ir 
gausių medžių pavėsiu vilioja. Sta
sė Damulienė buvo paruošusi tokių 
valgių ir skanėsių, kokių dar nebu
vau ragavęs- Daugelis jų maisto 
produktų išauginti savame “ūkyje”- 
Savo namų vidų Damuliai yra ne
seniai puikiai atsiremontavę ir iš- 
sipuošę. Baigę darbus motelyje ir jį 
pardavę, dabar Damuliai gali be 
rūpesčių ilsėtis ir savo darbo vai
siais džiaugtis- Linkime Stasiams 
sėkmingų, derlingų ir sveikatingų 
metų!
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
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Advokatai

Law Offices of
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

3440 Wilshire Blvd-
Los Angeles, CA 90010 

770-2000 — 385-2837 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

538-4160

Apdrauda

M & R AMESUCANA
Insurance Šerne®, be.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

Ali Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

393-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

4.366 Sunset Boulevard 

Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Automobilių taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CĄ 90717

Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT 
COCKTAILS and DANCING 

Jonas Spreinaitis, savininkas

14530 Lanark Street • 
Panorama City, CA 91402

Phone 787-9387

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. Phone 842-5344

Badai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative

Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.
Venice. CA 90291
i'none: 821-152.3

Fotografai
LEONO KANTO FOW S/LUJL

‘ Fiatle o. Ho.lywuuu'' 
uw/.l iriuLy w\,od i.iL... 
Hollywood. Ca 9CC28

469-8097 Res.: 466-6084
-------- ---- I,., ,, 4.

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member L.A. County Dental Society

5410 Wilshire Blvd.

Los Angeles, CA 90036 
Tel. 939-1448

A. BLAKiS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica. CA 934 (3 
Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
If

DANUTE GIEDRAITIS, D. M. D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039

Tel. 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, RD.

118 E. Gionoakf B’v .
Glendale, CA 91207 

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 
įstaigos tele L 82C-2030

Namu telefoną;: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Valaidos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

JONAS JURG’LAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, ČA 91344

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

Office: 363-5909 - ExcK 633-8116

ALGIRDAS M. DEVENiS, M.D.
Gynekologas ir chirurgas 

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

į Grožio salionai
į BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. E ena Astravu -.
t
{

į 6087 Sunset Boulevard
( Hollywood. C A 90028

/ lei.: 4o6-10Cu

Res. 1 (714) 642-4378

MOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tel. 665-4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Re«.l Estate — Income Tax- 

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, C.i 9J-1G.3

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIC5US
Real Estate Broke"

ROQUE & MARK C'.'.

3002 Santa Monica Blvd

Santa Monica. CA 90401

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
ir

DANUTĖ PAŠKEVTČIENĖ

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtor*

401 Wilshire Blvd., Suite 420 
Santa Monica, CA 90401

Tel. 393-5544 Res. 393-1381

ANTANAS SR BRONE SKIRIA*
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood. CA 90029

664-2919

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

> WALLY & WAYNE

( PHOTOGRAPHY

J Sav- Wally & Danutė Balchai 

j 11985 E- Firestone, Norwalk, Ca.

į Telef- 2(13) 864-2063

J BRONĖ SKIRIENĖ, 
oficiali aukštesniojo teismo vertėju 
daro dokumentų vertimus iš lietu 
vių kalbos i anglų kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarizavi-

Taip pat padeda parengti iškvie
timus giminėms iš Lietuvos vizitui 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu:
664-2910

t

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stancikai 

iliustracijomis.

Kaina $3.00

Šią ir kitų knygų jauninai galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA 

90029
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos

šokiu, maršų, chorų dainų, 

atskirų solistų 

PLOKŠTELIŲ.

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

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluosčiai 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

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

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

Pirm. Juozas Mitkus

2610 Griffith Park Blvd., Los An* 
gėlės, Ca. 90039. Tel. 662-6591

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7



P A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

LIEPOS MEN-

16 d., sdkm., 12 vai- 30 p- p- Biru- 
tiečių gegužinė P- ir R- Sakų so
dyboje, 3430 Fiugueroa, Glen
dale, Ca.

RUGSĖJO MĖN.

17 d., sekm-, 12:30 pm “Lietuvių 
Dienų” žurnalo metinis piknikas, 
McCambridge Parke, 1515 N- 
Glenoaks Blvd-, Burbanke.

TRUMPAI
Mūsų choras vyksta j Torontą

Šv- Kazimiero parapijos choras, 
40 dainininkų, birželio 27 d- iš
vyksta į Torontą, į Kanadoje vyks-. 
tančią Dainų šventę-

Choro dirigentas, komp. B- Bud- 
riūnas, išvyko jau birželio 22 d-, nes 
turi ten pasitarti su kitais Dainų 
šventės dirigentais.

Linkime mūsų choristams sėmin
gos kelionės!

Kas mums atstovaus PL seime?
Inž. V- Vidugiris, JAV LB Vaka

rų apygardos pirm., ir Jonas Činga 
išvyksta dalyvauti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seime liepos 2,. 
3 ir 4 dienomis Toronte-

Nuo Chicagos iki Pacifiko mes 
gavome tik du atstovus, nes nebuvo 
duota apygardose išsirinkti kandi
datus.

Solistė Anita Pakalniškytė 
iš Hamiltono, Ont-, Canada, lydima 
motinos ir K- Karužos, atsilankė 
LAV redakcijoje ir pasiinformavo 
apie Anitos laimėjimus Kanadoje. 
Ji yna laimėjusi dainavimo konkur
suose 350 aukso medalių-

Anita Pakalniškytė skaito lietu
vių spaudą, yra LD žurnalo garbės 
prenumeratorė.

LINAS KOJELIS
birželio 6 d- Princeton, N- J. uni
versitete gavo Masters of Public 
Affairs laipsnį- Jo tėvai Elena ir 
Juozas Kojeliai iš Santa Monikos 
buvo nuvykę į mokslo laipsnių 
įteikimo iškilmes.

Linas Kojelis neatitrūksta nuo 
Los Angeles; šiuo metu jis yra įga
liotas atstovauti Los Angeles kuo
pai Liet. Kat- Susivienijimo seime, 
kuris įvyks netoli Wilkes Bare, Pa- 
birželio- nĮėn, pabaigoje-

Sveikiname' Liną, gavusį Maste- 
rio laipsnį ir linkime sėkmės toli
mesnėse sudijose ir įsigyti daktaro 
laipsnį.

— Vytautas Čekanauskas, Lietu
vos generalinis garbės konsulas Los 
Angeles, Dr. S- A- Bačkis, Lietuvos 
atstovas Washingtone, A. Simutis, 
Lietuvos generalinis konsulas New 
Yorke, sutikdami dalyvauti Pasau

lio Lietuvių Dienų JAV garbės ko
mitete, pasiuntė po auką paremti-

Dana Araitė-Janulaitienė
birželio mėn- baigė aukštais pažy
miais Mount Saint Mary’s kolegiją- 
Ji gavo B. S. laipsnį, Public Health 
pažymėjimą ir Registred Nurse pa
žymėjimą-

Nuo liepos 1 d. ji pradės dirbti 
Santa Monikos ligoninėje.

Sėkmės Danai!
Paulius ir Rūta Arai, Dainos tė

vai, yra sėkmingi kontraktoriai 
Santa Monikoje.

Paulius yra Lithuanian Commu
nity Center, Inc- prezidentas- Be to, 
jis turi savo korporaciją-

Danos Araitės vyras — Jurgis 
Janulaitis prieš metus baigė tą pačią 
St. Mary’s kolegiją ir tada vedė 
Daną.

— Adomas ir Birutė Jocai gegu
žės 13 d. atšventė vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį. Jocai gyve
na Santa Monikoje- Vaišes surengė 
jų sūnus Ričardas ir dukra Birutė 
Šv- Kazimiero par. salėje Los An
geles.

Ričardas yra vedęs losangelietę 
Patriciją Kiškytę-

— Inž Jonas Čekanauskas iš Bu
enos Aires, Argentina, birželio 5 
d-, lydimas Lietuvos g- kons. V. 
Čekanausko, aplankė redakciją-

Jonas Čekanauskas yra mūsų 
konsulo V. Čekanausko dėdė. Nors 
yra gimęs ir augęs Argentinoje, jis 
puikiai kalba lietuviškai; taip pat 
moko lietuviškai ir savo vaikus-

George ir Natalie Radauskai, 
pardavę savo didžiulius apartmen- 
tus Los Angeles, pakeliavo po pa
saulį, o grįžę nusipirko sau reziden- 
c;ją Palm Springs, Calif-

— Augustas Pranys iš M t. View, 
Calif- (prie San Francisco), rašo 
dėl Holicaust melagingos filmos- 
Jis sako, kad lietuviai nebuvo su
darę SS dalinių. Kaip reference jis 
nurodo A- N. Tarulio knygą “So
viet Policy Toward the Baltic 
States”- Jis sako, kad už tuos melus 
lietuviai turi filmos gamintojus pa
traukti į teismą-

Prof. Jonas Kuprionis 
birželio viduryje su žmona išvyko 
mėnesiui į Vilnių; jis ten skaitysiąs 
paskaitas apie Amerikos miškus ir 
augmeniją-

Prof. JKuprionis buvo išrinktas 
Liet. Žurnalistų sąjungos valdybom 
Kadangi čia iš penkių asmenų nė 
vienas nesutiko pirmininkauti, tai 
jam teko pirmininko pareigos- Ne
žinia, kaip Amerikos L- Žurnalistų 
skyrių valdybos reaguos į tokį J. 
Kuprionio elgesį ir kaip reaguos vi
si tie, kurie už jį balsavo-

— Dr. Jonas Skirgaudas ir žmo
na Pamela, gyveną San Diego, Ca

lif-, atostogų išvyko į Europą.
Dr- Jono Skirgaudo tėvai Janina 

ir Jonas Skirgaudai taip pat gyvena 
San Diego mieste-

Dr- J- Skirgaudas yra psichiatras 
ir vidaus ligų specialistas.

Visi Skirgaudai yra LD žurnalo 
ir LAV skaitytojai-

MIRTYS
— Leonas Jasiukonis mirė birže

lio 10 d- Palaidotas birželio 14 d. 
Forest Lawn kapuose, lietuvių sek
cijoje- Prie kapo žodį tarė Liet- Ra
dijo klubo pirm. J. Mitkus ir Min- 
daugas C- Alminas-

Reiškiame gilią užuojautą moti
nai Liudai Aleknavičienei, Jurgiui 
Aleknavičiui, broliams Pauliui ir 
Romui Jasiukoniams ir kitiems gi
minėms-

— Paulina Semėnienė, Long 
Beach, Calif- mirė pas savo dukrą 
San Francisco, Calif-

Palaidota birželio 15 d. Long 
Beach- P. Semėnienė buvo Long 
Beach Lietuvių klubo narė-

— Valentas Apeikis, brolis Vy
tauto Apeikio, mirė gegužės 8 d- 
Vilniuje-

Reiškiame gilią užuojautą Vy
tautui ir jo šeimai.

GIMIMĄ!
— Algio ir Irenos (Šepetytės) 

Račių pirmagimis sūnus gegužės 20 
d. šv- Kazimiero parapijoj pakrikš
tytas Tomo Kritoforo vardais- 
Krikšto tėvais buvo Walteris ir 
Kristina Dudoriai.

—Algirdo ir Jūratės (Palaikytos) 
Valentinų dukra gegužės 27 d- Šv- 
Kazimiero par. bažnyčioje pakrikš
tyta Kristinos Jūratės vardais-

Garbingam patriotui, Sibiro kankiniui 

DR. MYKOLUI DEVENIUI 
mirus,

jo žmonai Alenai, L- A- Altos sk. garbės pirmininkei, 
dukrai Daliai, žentui dr. Kaziui Bobeliui, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkui, sūnums dr- Algrdui ir inž. Kęstučiui ir jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą —

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
Los Angeles skyriaus valdyba

Tauriam lietuviui, didžiam patriotui, Sibiro kankiniui

DAKTARUI MYKOLUI DEVENIUI 
mirus,

jo žmonai Alenai (Vileišytei), dukrai Daliai, žentui dr. Kaziui Bobeliui. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui, sūnums dr- Algirdui ir 
inž- Kęstučiui ir jų šeimoms

reiškiame gilią užuojautą —

(Deveniai yra abiejų laikraščių nuolatiniai skaitytojai)

' ALp(LKA)1763 
Krik; 1978, Nr.6
tytis

PA DĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu Msgr. 

J. Kučingiui už atlaikytas pamal
das ir palydėjimą a- a- Bruno Kete- 
rausko į Kalvarijos mauzoliejų-

Dėkoju visiems už gėles ir užpra
šytas šv. Mišias už velionio sielą; 
Broniui Budriūnui už giedotas psal
mes ir šv- Mišias; Antanui Skiriui 
už tartą žodį mauzoliejuje; grab- 
nešiams ir ypač Veltai Užkuraitie- 
nei, kuri su dideliu pasišventimu 
padėjo man skausmo valandoje-

Stella Keterauskas
Los Angeles, May 31, 1978

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

mūsų šeimos pažįstamiems ir drau
gams, taip pat ir giminėms, taip 
gausiai atsilankiusiems į a a Leono 
Jasiukonio laidotuves. Dėkojame 
už skausmų palengvinimą, už gėles, 
dovanėles vaikams ir užuojautas-

Leonas gimė 1934 m- liepos mė
nesio 8 d- Kaune. Su tėvais ir bro
liais į Los Angeles atsikėlė 1951 m- 
Čia priklausė pirmajai Jūrų Skautų 
valčiai, buvo Stasio Šimkaus choro 
narys nuo pat jo įsikūrimo- Vėliau 
ilgus metus dalyvavo Šv. Kazimiero 
parapijos chore- Buvo paslaugus ir 
vengė supykinti savo (artimą- Mylė
jo savo šeimą- Augino gražius vai
kus: Rūtą, Violetą, Antaną ir Kris
tiną.

Netikėtai nuo širdies priepuolio 
mirė š- m. birželio mėn- 10 d- Pa
laidotas Forest Lawn kapinėse, 
Glendale, lietuvių dalyje.

Nuliūdę ilkę tėveliai, broliai 
ir vaikai

Lietuvių Dienų red. kolektyvas 
ir Lietuviai Amerikos Vakaruose
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