
LI ETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

1966 m. Birželio mėn. Nr. 6

DVI PREMJEROS LOS ANGELES LIETUVIŲ SCENOJE
Los Angeles lietuviai aiškiai 

mėgsta ir vertina vaidybos meną. 
Vieną po kitos turėjome net dvi 
premjeras, ir abi susilaukė pilnas 
Šv. Kazimiero parapijos salės, abie
jose buvo gausu plojimų, gėlių vai
dintojams ir režisieriams, nors savo 
pobūdžiu, pastatymu ir vaidyba jos 
beveik siekė priešingų polių.

Gegužės 21 d. L. A. Dramos 
Sambūris suvaidino A. Kairio pre
mijuotą 3 veiksmų satyrinę kome
diją ’’Viščiukų ūkis”. Režisorė Da- 
lila Mackialienė; dekoracijos — 
dail. A Žaliūno; vaidino: Pijų Sa
kalą — Jonas Janaušauskas, Ago
tą, jo žmoną — Danutė Tuminai- 
tė, Giedrę, jų dukterį — Daiva Ši
monytė, Arūną, jų sūnų — Fredas 
Prišmantas, Nijolę, Arūno žmoną— 
Irena Keselytė, Andrių, techniką— 
Erdvilis Janulaitis, ir Sigitą — Vla
das Gilys.

Kaip iš to sąrašo matyti, tik po
ra vaidintojų yra ’’seni vilkai”, su 
didesniu patyrimu vaidyboje, gi ki
ti visi — tai mūsų ’’žalias” jauni
mas, pirmą ar antrą kartą atsisto
jęs prieš rampos šviesas. Bet noras, 
pastangos ir darbas, pridėjus pr e 
to kietą ir įgudusią režisierės ranką, 
nugali visas kliūtis. Spektaklis pri
ėjo sklandžiai; suvaidinta gerai, žiū
rovai liko patenkinti perteiktu jiems 
aktualiu veikalu. Gal geriausią ates
taciją davė veikalo autorius, daly
vavęs premjeroje, dramaturgas An

Pianistė Raymonda Apeikytė. Ji 
vyksta i Dainų šventę či.ogoje, 
akomponuoti ’’Tėviškės namų” kan
tatai.

Foto L. Briedžio

Kairys, privačiai išsitaręs, kad — 
’’suvaidinta kai kur geriau negu 
Čikagoje”, o juk ten vaidino nebe 
’žali” aktoriai. Mes, eiliniai žiūro
vai, galime tik pasidžiaugti Binkio 
žoždiais: ’’Atžalynas auga — gra
žus atžalynas.”

Vos savaitei praslinkus, gegužės 
28 d., toje pačioje salėje Los An
geles Lietuvių Fondo vajaus komi
teto pastangomis buvo suvaidintas 
Petro Babicko muzikinis veikalas 
’’Gintaro žemės pasaka”. Režisie
rius —J. Kaributas; muzika — G. 
Gudauskienės; dekoratorius — R. 
Kalvaitis; choras — A. Narbuto ir 
moterų ’’Sutartinė”, vadovaujama 
O. Metricks; garsų efektai — ”Litu- 
Garsas”; kostiumų eskizai — dail. 
J. Leškienės; kostiumų projektai — 
S. Tamulaitienės; šokiai — G. Rad- 
venio vad. L. B. tautinių šokių gru
pė; talkininkės — D. Polikaitienė ir 
V. Radvenienė. Vaidino: Jūragis, 
valdovas —J. Kaributas, Saulenė— 
J. Pėterienė, Svirbutas — A. Vosy
lius, Gaidys — J. Paplauskas, Ra
selė — R. Jodelytė, Smilgė — R. 
Motiejūnaitė, Dilgė — D. Kojelytė, 
Dudutis — P. Marčiuška, Dudučio 
žmona — A. Dūdienė, jų sūnus V. 
Radvenis, jų augintinė — R. Čes- 
naitė, jų žentas — H. Paškevičius, 
vaidila — A. Polikaitis.

Ir šiame veikale, gal ženklinant 
"jaunimo metus”, apstu ’’žaliojo” 
jaunimėlio. Veikalo turinys — ne-

Rimtautas Dabšys vyksta į Čikagą, 
kur dainų šventės programoje at
liks solo partiją ’’Tėviškės namų” 
kantatoje ir dainuos bankete.

Komp. Bronius Budriūnas, sukomponavęs kantatą "Tėviš- 
kėe namai”, kuri bus atliekama Dainų šventėje Čikagoje.

Atliks mišrus choras iš 27 chorų, solo dainuos Dana Stan- 
kaitytė ir Rimtautas Dabšys, diriguos Br. Budriūnas.

Petro Babicko "Gintaro žemės pasakos” vaidintojai (iš kairės): V. Rad
venis—sūnus, R. česnaitė—Dudučio augintinė, A. Petrauskas—Norutis, 
J. Kaributas—valdovas Jūragis, R. Kojelytė—Dilgė, G. Gudauskienė, su
komponavusi vaidinimui dainas, J. Pėterienė—Saulenė, A. Polikaitis— 
vaidila, A. Vosylius—Svirbutis, A. Dūdienė—Dudučio žmona, R. Motiejū
naitė—Smilgė, (trūksta P. Marčiuškos, J. Paplausko, H. Paškevičiaus); 
prieky — R. Jodelytė—Raselė ir kt.

Veikalais pastatyt.as Los Angeles lietuvių scenoje gegužės 28 d. Los An
geles Lietuvių Fondo vajaus komiteto liniciatyva. Foto L. Briedžio

va senos Lietuvos praeities, prieš 
visus žinomus kunigaikščius laiko
tarpis, kada kakalius, pataik;nų ap
suptas, nežino, kas dedasi už j J 
pilies sienų, kaip skursta žmonės. 
Vaidinimui reikia daug artistų, spe
cialių drabužių, didelės scenos, pri
taikytos butaforijos. Stengtasi visa, 
kas reikia, padaryti, bet jautėsi ir 
daug trūkumų, ne viskas vyko su
derinti, nors karalius ir holywoodi- 
niais drabužiais žibėjo. Situaciją 
sunkino dar ilr tai, kad pats reži
sierius ėmėsi vaidinti svarbiausią 
rolę. Sunkiausia našta krito ant mu
zikės G. Gudauskienės pečių, kuri 
ne tik parašė dainoms muziką, a- 
komponavo solistams, dirigavo visą 

muzikinę dalį, bet ir karts nuo kar
to patvarkydavo pačią sceną.

Šio veikalo pastatymas pareika
lavo didelio darbo, daugelio įvairių 
sričių specialistų ir jų tairpe matome 
iškilusias naujas pavardes, naujus 
talentus, o svarbiausia, kad kilnus 
"Lietuvių Fondo” tikslas pajėgė su
burti tiek daug mūsų kolonijos me
no pajėgų. Tai gražus, sveikinti
nas reiškinys, ię didžiausia padėka 
čia priklauso mūsų jaunimui, taip 
gausiai atėjusiam talkon — pavaiz
duoti mūsų senovę scenoje ir paro
dyti. kad ir dabartyje mokame rei
kalui esant darniai padirbėti.

Eilinis žiūrovas
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MŪSŲ KOLONIJOS TALENTAI

Teisingas yra pasakymas, kad "sunku būti pranašu savųjų tarpe”. Kai 
su prakilusiomis asmenybėmis tenka kartu dalyvauti organizacijose, šven
tėse, vežti vaikus į mokyklas, net įvairuose darbuose dirbti, tada nė never
tinama tie asmenys, kurie yra tikrai verti visos tautos pagarbos.

Mūsų, Los Angeles, lietuvių kolonija yra viena iš mažųjų Amerikos 
lietuvių kolonijų, kokį 20 kartų mažesnė už Chicagos ir 10 kartų mažesnė 
už New Yorko lietuvių kolonijas, tačiau savo asmenybėmis ir talentais 
užima vieną iš pirmųjų vietų. Mūsų kolonijos veikime dirbo prof. Mykolas 
Biržiška, vienas iš Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, prel. Julius 
Macijauskas, lietuvių parapijos steigėjs, gen. Stasys Raštikis , pasižymėjęs 
karininkas, parašęs atsiminimus "Kovose dėl Lietuvos”, solistė Vincė Jo- 
nuškaitė - Zaunienė, Kauno operos primadona, kan. A. Steponaitis vienas 
iš pirmųjų užsienyje kovotojų dėl Lietuvos nepriklausomybės, ir daug 
kitų žinomų asmenybių tarp viso paasulio lietuvių. Tai mūsų vyresnio
sios kartos įžymybės.

Dabartiniu metu dar tebesireiškia tarp mūsų veiklios vidurinės kartos 
žinomos asmenybės, kaip poetai, ra;ytojai, menininkai, redaktoriai, visuo
menininkai, politikai ir 1.1. Čia turime tarp rašytojų net keletą literatūros 
premijų laimėtojus, žinomų poetų, beletristų, novelistų ir publicistų bei 
muzikų. Didelė dalis jų čia yra susispietę į Dailiųjų Menų Klubą, visi da
lyvauja organizacijų veikloje, prisidėdami savo talentais.

Šiuo metu yra aktualu Jaunimo Kongresas ir Dainų šventė Chicagoje. 
Mūsų kolonijos jaunimas ten aktingai pasireikš, dalyvaudamas su choru ir 
įvairiose programos dalyse, kursuose, stovykloje.

Mūsų talentai Dainų šventėje užims vadovaujančias pozicijas. Štai kaip 
čikagiečiai pasisako savo oficialiame "Žiniaraštyje” No. 3: "Iškili Dainų 
šventės dalis bus komp. Broniaus Budriūno kantata "Tėviškės namai". 
Žodžiai Bernardo Brazdžionio. Kantatą diriguos pats kompozitorius. So
lo dainuos Dana Stankaitytė ir Rimtautas Dabšys.”

Toliau kitame paragrafe rašo: "Rimtautas Dabšys atvyksta iš Kajifor- 
nijos, kur yra dainavęs koncertuose ir operose. Visiems bus įdomu iš
girsti šią jauną dainos meno pajėgą.”

"Dainų šventėje akomponuos St. Gailevičius ir Raimonda Apeikytė. 
St. Gailevičius atvyksta su savo choru iš Kanados. Raimonda Apeikytė, 
jauna pianistė, atvyksta iš Kalifornijos."

Matome, kad ne didžiosios Chicagos meninės pajėgos vyrauja dainų 
šventėje, bet tolimųjų kolonijų — Los Angeles, Calif., Toronto, Canada.

Praėjusioje Dainų šventėje vienas iš svarbiųjų dirigentų buvo mūsų 
kompozitorius Bronius Budriūnas; programoje buvo jo kompozicijų; taip 
pat dalyvavo nemažai mūsų choristų. Poeto Bernardo Brazdžionio "My
lėsi Lietuvą iš tolo”, (komponuota VI. Jakubėno) sukėlė didžiules ovaci
jas; vėliau tuo vardu išleista dainų šventės plokštelė.

Šiais metais Dainų šventės centre yra Br. Budriūno kantata "Tėviškės 
namai. Ją labai teigiamai vertino daugelis muzikos kritikų. Šį dainos-mu- 
zikos veikalą sukurti truko virš metus laiko, bet ji pasiliks visoms lietu
vių kartoms kaip muzikos meno šedevras, išreiškiąs tautines lietuvio as
piracijas. Mūsų kolonija galės didžiuotis turėjusi savo tarpe tokius kūry
bingus talentus.

Beveik kasdien gaunarųa laiškų 
iš įvairių pramonės ir prekybos 
įstaigų su Klausimais apie Lietuvą, 
t as rodo, kaip mažai žinoma apie 
dabartinę Lietuvos valstybės padė
tį. Daugelis atsiklausia apie galimy
bes savo išdirbinius Lietuvai pa
siūlyti, arba gauti Lietuvos pro
duktų ir žaliavos. Kiti siūlosi būti 
ti Lietuvos dirbinių agentais, arba 
norėtų savus prekybos agentus tu
rėti Lietuvoje. Prašo sąrašų Lie
tuvos teatrų, įvairių prekybos bei 
pramonės įstaigų, protesionalų, spe
cialistų. Atsikliausia apie mokyKlų 
rūšį, jų specialybes, sutvarkymą. 
Klausia apie turizmo galimybes, 
taisykles, įdomybes etc etc. Gauna
ma įvairių įvairiausių paklausimų, 
prašymų, patarimų, leidinių. Visi 
tie paklausimai, prašymai, bendrai 
tariant, liečia normaliai veikiančią 
nepriklausomą valstybę.

Taigi, matome, kad daugelio di
džiųjų ir mažesnių šios šalies pre
kybos ir pramonės įstaigų vadovy
bėse mažai težinoma apie Lietuvos 
padėtį. Todėl atsakymuose tenka 
paaiškinti ir apie dabartinę Lietu
vos padėtį. Į kiekvieną paklausimą 
atsakoma ne vien formaliu pareiš
kimu, bet stengiamasi atsakyti pa
gal klausėjo susidomėjimą tuo ar 
kitu klausimu.

Šių metų Jaunimo šventėje birže
lio 5 d., kuri praėjo nepaprastai 
gjražiai ir iškilmingai, buvo ir Lie
tuvos vėliava iškelta. Tik reikia ap
gailestauti, kad vėliavą iškeliant 
nesilaikyta jau seniai sudarytų vals
tybinės vėliavoms iškelti nuostatų.

Vėliava buvo iškelta Šv. Kazi
miero parapinės mokyklos kieme 
esančiame viename stiebe. Lietu
vos vėliava buvo parišta apačioje 
po Jungtinių Amerikos valstybių 
vėliava. Toksai valstybinių vėliavų 
iškėlimo būdas nepraktikuojamas ir 
neleistinas, nes prieštarauja visiems 
tautiniams ir tarptautiniams patvar
kymams, įsigyvenusiems papro
čiams, o taip pat estetikai.

Tam reikalui taisyklės yra trum
pos. aiškios ir griežtos: valstybinės 
vėliavos iškeliamos atskiruose, ly
gaus aukščio stiebuose. Vėliavos 
privalo būti lygaus dydžio. Prieš pa
keliant ir nuleidžiant, vėliavos že
mės ar kokio pastato nepaliečia. 
Vėliavos laikomos ir nešamos at
sargiai ir pagarbiai. Jungtinių Ame
rikos Valstybių vėliava visuomet 
būna dešinėje pusėje.

Reikia manyti, kad toksai Lietu
vos vėliavos "pakėlimas” įvyko per 
kieno nors neapsižiūrėjimą. Tiki
mės, kad toks dalykas nebepasi
kartos.

Šiuo metu Gen. Konsulo Bielskio 
ir ponios gautų svarbesnių pakvieti
mų tarpe yra šie:

— Birželio 6 d. — Švedijos kon
sulas Walter Danielson su ponia 
savo rezidencijoje surengė priėmi
mą savo valstybės "Tautinei Die
nai” atžymėti.

— Birželio 8 d. Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Los Angeles sky
rius Ambassador viešbutyje iškil
mingai paminėjo pusšimtį metų sa
vo veiklos.

Taip pat birž. 8 d. Los Angeles 
”Elks” organizacijos skyrius Np- 99 
pakvietė dalyvauti metiniame kon
certe organizacijos patalpose.

— Birželio 9 d. Kalifornijos Uni
versitetas (UCLA) pakvietė daly
vauti š. m. mokslo baigimo iškil
mėse.

Birželio 12 d. Filipinų Respubli
kos gen. konsulas A. F. Holigores 
su ponia savo rezidencijoje suren
gė priėmimą atžymėti valstybės Ne
priklausomybės Dienai.

Taip pat b.'irž 12 d. gautas forma
lus kvietimas būti garbės svečiais 
oficialaus naujausio didžiulio vieš
bučio "The Century Plaza Hotel” 
atidarymo iškilmėse.

o o o

Lietuvos Generalinio Konsulo Biels
kio sveikinimo žodis, tartas Jauni
mo šventės proga 1966 m. birželio 
5 d. Los Angeles, California.

Malonus Jaunime. Gerbiamieji 
Globėjai ir Svečiai, —

Šių metų toji Jaunimo šventė yra 
labiau reikšminga, nes, mat, šie me
tai yra paskelbti Jaunimo Metais. 
Tai laikotarpis, skirtas jaunimui ir 
senimui suartėti, vieni kitus geriau 
suprasti, bendrai padirbėti savo 
tautos gerovei, ir lietuvybės išlaiky
mo veiklą laipsniškai perduoti pri
augančiai kartai.

Malonu matyti, kad visame 
laisvame pasaulyje, kur tik yra lie
tuvių, šiuo metu reiškiasi nepapras
tas jaunimo susidomėjimas ir veik
la. Daugelis jų rengiasi vykti Chica- 
gon dalyvauti Jaunimo kongrese. 
Vienas rašytojas teisingai pastebėjo, 
kad mūsų jaunimo pagyvinta veikla 
ryškina mums, kad mūsų jaunimas 
auga tęsti Lietuvos atstatymo dar
bą.

Mes šioje kolonijoje esame lai
mingi, turėdami gražaus ir veiklaus 
jaunimo. Aišku, kad toji jų veikla 
yra' tėvų rūpestingumo bei suma
nios ir rūpestingos vadovybės pa
stangų pasekmės. Čia turime puikią 
jaunimo vadovybę. Čia netenka 
perdaug skųstis dėl jaunimo lietu
vybės ateities, kol tam jaunimui 
pavyzdingai vadovauja tokios atsi
davusios ir sumanios vadovės, kaip 
ponios Razutienė, Gudauskienė, A- 
lė Rūta ir keletas kitų.

Tad šios šventės proga sveikinu 
jus, mielas jaunime, linkiu jums 
kuo geriausios sėkmės. Taip pat 
reiškiu savo dėkingumą darbščiai 
mūsų jaunimo vadovybei.

Tikrina akis Pritaiko akinius 
Dr. MICHEL HOLLINGER 

Optometristas
329 W. Fifth St., Los Angeles, Calif.

Phone: MA 8-1056
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
IŠ RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO SKAUTIŠKO 
GYVENIMO

Daugumai jau yra žinoma, kad 
L. A. skautisKo jaunimo tėvai ir 
rėmėjai nupirko 12.5 akro miško 
Big Bear ežero apylinkėje, stovyk
lavietės Įrengimui, ja galės naudo
tis visas lietuviškas jaunimas ilr sto
vyklauti mėgėjai.

Dabar šiek tiek ekonomiškų ži
nių. Šis gražus pušyno sklypas kai
navo apie $ 11,000.00. Grynais jau 
surinkta $8,000.00. Skolos liko 
$3,000.00. Butiniausiems įrengi
mams įvykdyti reik dar $3,000.00. 
Todėl skautiškas jaunimas maloniai 
prašo tėvus ir pažįstamus prisidėti 
prie šio būtiniausio tikslo įgyvendi
nimo. Rugpiūčio mėn. 1 3-27 d. yra 
numatyta skaučių-tų stovykla jau 
savoje naujoje stovyklavietėje. Ti
kimės, kad po 2 savaičių stovyk
los lietuviškoje aplinkoje, jaunimas 
sugrįš į namus su dideliu bagažu 
įvairių dainų ir turtingesnių lietu
višku žodynu. Tad sudarykime 
jiems tas būtiniausias sąlygas, kad 
mūsų svarbiausias tikslas — lietu
viškos dvasios ir kalbos išlaikymas 
— būtų įgyvendintas jaunimo tar
pe.

Aukas galima įteikti bet kuriam 
k-to nariui: A. Avižieniui, B. Bud- 
ginui, R. Dabšiui, A. Kiršoniui, O. 
Mikuckienei, J. Matulaičiui, J. Na
vickui, J. Pažėrai, P. Pakalniškiu., 
K. Pažemėnui, A. Pažiūrienei, J. 
Steikūnui. Čekius prašau rašyti: Li
thuanian Scouts Assn, vardu.

Stovyklavietei įrengti planai jau 
ruošiami. Visi esamieji ir būsim.e- 
ji inžinieriai-architeketai yra prašo
mi dalyvauti įrengimo planų kon
kurse. Dėl sąlygų ir informacijų 
plrašau kreiptis į inž. J. Navicką 
šiuo adresu: 15425 Golden West, 
Huntington Beach, Calif.

Konkurso laiko pabaiga liepos 
mėn. 10 d.

Taip pat esu paprašyta ta pač.a 
proga pranešti, kad visų skaučių-tų 
tėvų ir rėmėjų susirinkimas sto
vyklavietės reikalais įvyks liepos 
mėn. 17 d. tuoj po pamaldų para
pijos salėje. Dalyvaukime visi, nes 
tai mūsų visų ateities stovykla. 
Kuo greičiau ir patogiau įrengsime, 
tuo mus maloniau.

s. A. Pažiūrienė

’’BALTIJOS” LAIVO 
KRIKŠTYNOS

Gegužės 29 d. Jūros skautai 
Long Beach uoste pakrikštijo naujai 
įsigytą laivą ’’Baltijos” vardu. Cere
monijas atliko kun. dr. P. Celiešius, 
’’krikšto tėvais” buvo Giedrė Gu
dauskienė ilr Kazys Šakys. Laivas 
įsigytas jūros skautų tėvų pastan
gomis (kainavo arti $3000).

’’Krikštynų” balius-gegužinė įvy
ko skautų vado S. Makarevičiaus 
patalpose, Long Beach mieste.

L. R. K. SUS-MO SEIMAS

L. R. K. A. Susivienijimo Los 
Angeles kuopos susirinkime, kuris 
įvyko š. m. gegužės 12 d., buvo 
išrinkti du atstovai į kas trys metai 
šaukiamą seimą, kuris šiais metais 
įvyks Pittsburghe liepos 30, rugp.
I, 2 ir 3 dienomis, — Bionė Ski- 
rienė ir Leonardas Valiukas.

Kuopa nutarė paremti Jaunimo 
šventę $25 auka ir dar pavieniai 
nariai sudėjo $17, taigi viso — $42.

Susirinkimas svarstė vakaro — 
80 metų organizacijos sukakties at- 
žymėjimo reikalus. Vakaras įvyks 
lapkr. 5 d., šeštadienį, Šv. Kazimie
ro par. salėje. Bus statoma Fausto 
operos ištraukos.

Nauja ALTO valdyba
Metiniame ALTo susirinkime ge

gužės mėn. 1 d. buvo išrinkta nau
ja valdyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis taip:

pirm. Stasys Paltus, vicepirm.— 
Alena Devenienė ir Jonas Kutra, 
sekr. Albinas Markevičius, prot. se- 
kret. Ona Razutienė, ižd. Alfa Lat- 
vėnas, ir ižd. padėjėja A. Balsienė.

Atstovais į Pavergtų Tautų ko
mitetą išrinkta St. Paltus, Alena 
Devenienė ir A. Markevičius, o į 
Pabaltijo Tautų Komitetą atstovais 
išrinkti: S. Paltus ir A. Markevi
čius.

Metinis susirinkimas priėmė vi
sus valdybos pranešimus, taip pat 
patvitrino naujas veiklos taisykles, 
kurias paruošė speciali komisija, 
susidedanti iš valdybos narių ir 
dviejų pakviestų asmenų: dr. Juozo 
Jurkūno ir Algio Raulinaičio. Tai
sykles susirinkimui referavo vice
pirm. A. Devenienė it koreferavo 
A. Raulinaitis.

1965-6 m. ALTui pirm. Anta
nas Skirius. Susirinkimui pirminin
kavo Antanas Mažeika, sek. Rūta 
Vidžiūnienė.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS 
MŪSŲ TEATRO KLAUSIMAIS

Birželio 1 1 d. įvyko Dailiųjų Me
nų sambūrio susirinkimas pas lai
kotarpio pirm. Br. Railą. Apie te
atro klausimus referavo tež. Dalila 
Mackialienė. Teatro klausimas su
kėlė daug pasisakymų ir diskusijų. 
Trūksta veikalų, tinkamų papras
tam žiūrovui, tinkamų statyti pa
rapijos salėje. Avangardistinių ra
šytojų scenos dalykai dėl idėjų, žo
dyno ir sunkių techninių reikalavi
mų lietuviškajai scenai vargiai tin
kami. Eksperimentai tokiais atve
jais, kai veikalas statomas visai ko
lonijai, neįmanomi. Tai galėtų at
likti tik kuri suinteresuota organiza
cija ar avangardistų bei absurdo te
atro propaguotojai.

Be narių, svečiais dalyvavo akt.
J. Žemaitaitis ir dr. P. Celiešius.

Sekančiam laikotarpiui Dailiųjų 
Menų klubo pirmininke išrinkta 
Dalila Mackialienė.

JAUNIMO TALKA REZOLIUCIJŲ ŽYGININKAMS — Jaunimo organiza
cijų atstovai yra pažadėję visą galimą talką ir paramą Rezoliucijoms 
Remti Komitetui, kovojant už rezoliucijos Senate pravedamo reikalą. 
Neseniai Rezoliucijoms Remit! Komiteto pirm. Leonardas Valiukas turėjo 
pasitarimą su jaunimo atstovais Detroite. Nuotraukoje (iš kairės į deši
nėn) : L. Valiukas, PLB centro valdybos sekretorė ir Jaunimo kongresui 
rengti komiteto finansų komisijos vicepirm. Milda Lenkauskienė ir Jau
nimo Kongresui rengti komiteto finansų komisijos pirm. Vytautas Ka
mantus, kuris yra PLB centro valdybos vienas iš vicepirmininkų. Ir 
vienas ir kitas pažadėjo rezoliucijų žygininkams visą talką ir paramą..

Nuotrauka J. Gaižučio

Paspauskime Šenatoriy J. William Fulbright
per SenatoriŲ Kuchel ir Senatorių MurphyS

Atstovų Rūmuose pravestoji rezoliuciją (H. Con. Res. 416) ir 
visos rezoliucijos, įneštos Senate, yra senatoriaus J. William Ful
bright ir jo komisijos (Senate Committee on Foreign Relations) 
narių rankose.

Abu Kalifornijos senatoriai (T/iomas H. Kuchel ir George Mur
phy') yra rezoliucijų autoriai ir įtakingi senatoriai. Jie abu gali 
gerokai paspausti senatorių Fulbright ir visus jo komisijos narius. 
Parašykime dar šiandien po laiškutį tuo reikalu ir senatoriui Thomas 
H. Kuchel ir senatoriui George Murphy. Laiško turinys ir vienam ir 
kitam gali būti maždaug tokio turinio:
The Honorable (senatoriaus vardas ir pavarde)
Senate Office Building
Washington, D. C. 20515
My dear Senator:

Needless to say, I am grateful to you for your Senate Concurrent 
Resolution, concerning Lithuania and the other two Baltic States, 
that you introduced last year. We want the Senate to adopt this 
Resolution before it adjourns this fall. The House acted on a 
similar legislation (H. Con. Res. 416) last year. Cannot the Senate 
do the same?

I kindly ask you to urge Sen. Fulbright and members of his 
Committee to act speedily and favorably on your Resolution and 
to send it to the Senate for adoption. Sen. Fulbright must do that 
without further delay. Further, I also ask you to urge your friends 
in the Senate to become cosponsors of your Resolution.

I hope to hear from you soon. Thank you.
Sincerely,
(Parašas)
(Vardas, pavardė ir adresas!)

Parašykime tuos du laiškučius dar šiandien! Paraginkime visus 
savo pažįstamus tai padaryti!

CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

4705 Sunset Boulevard Savings: NO 3-8221
Hollywood 27, California Loans: NO 5-3141

i*444*4*4******44*4*4*¥¥¥¥¥**¥¥**¥¥-¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥*¥*-
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JAUNIMO SKYRIUS
Redaguoja Jaunimo komisija

MIELAS JAUNIME,

tiktai kelios savaitės beliko l.gi Pasaulio Lietuvių jaunimo stovyklos iir 
kongreso. Jau turėtumėte būti apsisprendę, ar važiuosite į juos, ar ne; 
turėtumėte būti susitvarkę su transportacija. Jei to nepadarėte, nelaukite 
nė minutės ir tuoj sutvarkykite!

Čia norėtume priminti tik du dalykus: 1. yra išrinkta Los Angeles kan
didatė į ’’Miss Lithuania” rinkimus Jaunimo kongrese. Air ji yra ta, kuri 
jums patiko, ar ne, yra daugiausia skonio dalykas. Tačiau ji atstovaus Los 
Angeles lietuvaites ir bendrai lietuvius, todėl mes visi ją turime visoke
riopai remti.

2. Jūs, važiuojantieji, būsite Los Angeles ambasadoriai jaunimo sto
vykloje ir kongrese. Jūs atstovausite visus Los Angeles lietuvius, todėl ir 
elkitės kaip pridera tokiai pozicijai. Parodykite drausmės, sumanumo, 
aktyvumo. Dalyvaukite ne tik pasilinksminimuose, bet ir paskaitose, dis
kusijose iir darbuose.

Pasirodykite taip, kad kiti šių subuvimų dalyviai teigiamai jus vertintų, 
o Los Angeles lietuviai galėtų jumis didžiuotis.

Laimingos kelionės ir pasisekimo, ekscelencijos, Los Angeles amba
sadoriai! E. Radvenis,

L. A. Jaunimo Metų komitetas

STUDIJŲ SAVAITĖ
įvyks birželio 19-25 dienomis 

Dainavos stovyklavietėje.
JAUNIMO STOVYKLA

tęsis nuo birželio 25 iki 30 die
nos, taip pat Dainavos stovyklavie
tėje. Stovyklos adresas yra 15100 
Austin Road, Manchester, Mich., 
netoli Detroito. Prieš išvykstant į 
stovyklą, kiekvienas turėtų sužino
ti telefono numerį, kuriuo kreiptis 
dėl instrukcijų, kaip surasti sto
vyklą.

Ir stovyklos dalyviai ir svečiai tu
ri iš anksto užsiregistruoti, kitaip 
nebus į stovyklą įsileidžiami.
JAUNIMO KONGRESAS

prasideda birželio 30 d. Chicagos 
Conrad Hilton viešbutyje svečių 
pristatymu Waldorf Room salėje 
7:00 vai. vakaro.
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Jaunimo kongreso būstinė yra 
Jaunimo Centro patalpose — 5b20 
S. Claremont. Chicago, III. 6063a. 
telef. (312) 776-4577.

L. A. J. M. Komitetas
ragina visus paremti jaunimą sa

vo auka. Ypatingai dar reikia, lėšų 
Australijos jaunimo kelionės išlai
doms nors dalinai padengti.

Prašome taip pat ko greičiau 
grLžinti Peticijos lapus.

Jaunimo Metų ženkliukus ir kny- 
gutes-kalendorius galima gauti pas 
komiteto narius.

SVEČIAI IŠ AUSTRALIJOS
Jaunimo atstovai iš Australijos 

atvyksta į JAV birželio 18 d.. Iš 
Australijos atskrenda Quantas Air
lines skridimu #596 į San Bran- 
cisco 4:40 vai. p. p. Iš San Fran-

žibutė Stroputė, laimėjusi Los Angeles kandidatės rinki
mus j "Miss Lithuania”, kuri bus renkama Chicagoje, Jau
nimo Kongrese. Foto L. Kanča.usko

cisco išskrenda 6:45 vai. United 
Airlines skridimu #533 ir Los An
geles Tarptautiniam aerodrome bus 
7:40 vai. vakaro.

Svečių priėmimas - vakarienė 
įvyks apie 8:15 vai. Tautiniuose 
Namuose; kitą dieną jie svečiuosis 
parapijos šventėje.

Los Angeles lietuviai kviečiami 
dalyvauti svečių sutikime aerodro
me ir per vakarienę su jais susipa
žinti.

Paskutinėmis žiniomis iš Austra
lijos atvyksta šie jaunimo atstovai: 
R. Cibas. M. Didžys, J. Didžytė, 
R. Kišonas, J. Kolakauskaitė, D. 

Labutytė, N. Mališauskaitė, D. Ma- 
želytė, P. Pullinen, J. Pullinen, R. 
Račkauskas, R. Reizgys, J. Reizgy- 
tė, E. Sagatys, A. Šimkus, E. šiukš- 
terytė, D. Skuodaitė, A. Stepanas, 
V. Straukas, N. Vaičjurgytė, D. 
Vingrytė, B. Stankūnavičius, K. 
Zdanavičius, R. Žiedaitė, R. Zinku- 
tė. Su jais kartu atvyksta ir kele
tas vyresnių lietuvių apsilankyti 
JAV-se.
Jaunimo atstovas iš Naujosios Ze
landijos yra Vytautas Grigaliūnas.

Taip pat sustos Los Angeles 
mieste. Jis atvyksta birželio 18 d. 
rytą.
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Lietuvaites, kandidatavusios į ”Miss Los Angeles Lithuania” (iš kairės): 
Z. Stroputė, D. Steikūnaitė., L. Stančikaitė, 1. Stadalninkaitė, R. Spi- 
rauskaitė, D. Šimonytė, D. Razutytė, J. Raubertaitė, M. Naujokaitytė, N. 
Mickūnaitė ir G. Dambrauskaitė.

Foto L. Kančausko

SĖKMINGA MŪSŲ JAUNIMO ŠVENTĖ

”Miss Los Angeles” rinkimai

Los Angeles lietuvių kolonijos 
pirmieji ”Miss Los Angeles” rinki
mą. įvyko b.rželio 5 dieną parapi
jas salėje, po jaunimo šventės pro
gramos. Jų tikslas buvo išrinkti Los 
Angeles atstovę į ’’Miss Lithuania” 
rinkimus Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongrese.

Los Angeles lietuviai parodė di
delį susidomėjimą šiais rinkimais. 
Nors ir karštą dieną, salė buvo pri
pildyta žmonių, kai kurie net sto
vėjo. Tarp svečių buvo ir mūsų 
konsulas J. Bielskis su ponia, Bend
ruomenės pirmininkas dr. Palubins
kas, Alto pirm. S. Paltus ir kt.

Programą pravedė Rimtautas 
Dabšys, pradėdamas trumpu paaiš
kinimu šių rinkimų tikslo ir prista
tydamas kandidates. Rinkimuose 
kandidatavo 11 į kongresą vykstan
čių lietuvaičių. Jos pasirodė pir-
miausia tautiniuose rūbuose, praei
damos pro salėje sėdinčius žmones 
ir rinkimų komisiją. Nuotaiką kėlė 
muzikė Gudauskienė, pritaikydama 
lietuvišką muziką kandidačių praė
jimui.
Pristačius kandidates buvo plristaty- 
ta ir rinkimų komisija ir paaiškinta, 
kaip kandidatės bus įvertinamos. 
Kad nebūtų tik populiarumo varžy
bas, komisija buvo sudaryta iš as
menų su patyrimu srityse, kurios 
buvo surištos su grožiu ir bendrai 
kandidačių rinkimu. Rinkimų ko- 
m's'ją sudarė: rašytoja Alė Rūta- 
Arbienė. fotografas L. Kančaus- 
kas, režisorius J. Kaributas, rašy
tojas J. Svaistas-Balčiūnas, madų 
kūrėja S. Tamulaitienė, architektas 
menininkas A. Žaliūnas. Kandida
tės buvo vertinamos 5 kategorijose: 
grožio, laikysenos, asmenybės, kal
bų vartojimo ir inteligentiškumo, 
taškų sistema.
Kiekviena kandidatė pasakė trumpą 
kalbą lietuviškai ir atsakė į klau
simą. Visoms tai atlikus, buvo pa
daryta pertrauka.

Po pertraukos Rimtautas Dabšys 
padavė pranešimą apie Jaunimo 
kongresą ir stovyklą. Sekė meninė 

dalis. kurią atliko Vytenis Dūda, 
padainuodamas 2 dainas. Žiūrovai 
nuoširdžiai jo pasirodymą priėmė.

Po meninės dalies sekė vėl kan
didačių ėjimas. Visos vėl perėjo per 
salę, bet šį kartą apsirengusios ba- 
inėmis suknelėmis. Kiekviena pa

sakė dar vieną trumpą kalbą ang
liškai. Po paskutinio kandidačių 
pristatymo sekė pertrauka ir rinki
minės komisijos balsų skaičiavimas.

Po pertraukos buvo pranešta re
zultatai: ”Miss Los Angeles” buvo 
išrinkta Žibutė Stroputė; po jos 
antroje vietoje Marija Naujokaity
tė ir trečioje Daiva Šimonytė. Lai
mėtoją apkarūnavo kons. Bielskis, 
gėles ir ”Miss Los Angeles” juostą 
įtekė rinkimų komisijos atstovė p. 
Tamulaitienė ir L. A. J. M. komi
teto pirm. E. Radvenis. Skautų tė
vų komiteto atstovas įteikė komite
to skirtas dovanas.

Žibutė Stroputė yra prieš 10 me
tų iš Australijos atvykusi lietuvai
tė, baigusi dantisto asistentės moks
lus. Dabar studijuojanti higienos 
mokslus. Los Angeles lietuvių ko
lonijoje ji priklauso diramos būre
liui, parapijos chorui ir akademi- 
kėm skautėm.

PADĖKA

L. A. Jaunimo Metų komitetas 
dėkoja rikimo komitetui, Rimtautui 
Dabšiui, Onai Gudauskienei, Vy
tautui Dūdai, J. Steikūnui, A. Ža- 
liūnui, E. Matjošaičiui ir visiems 
kitiems, kurie prisidėjo prie ”Miss 
Los Angeles” rinkimų planavimo ir 
pravedimo.

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service 

REAL ESTATE

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, California 90029

NO 4-2919 ir No 4-2910

Šių metų tradicinė L. A. Jaunimo 
šventė įvyko gegužės 5 d. šv. Kazi
miero par. salėje ir kieme.

Salėje pirmiausia pasirodė San
ta Monikos lituanistinė mokykla 
su montažu ” Mūsų tėvų šalis”.

Jaunimą paruošė muz. G. Gu
dauskienė, Mažulienė ir D. Valen- 
tinaitė.

Los Angeles šeštadieninės ir re
guliarios mokyklos mokiniai pasi
rodė klasėmis ir grupėmis. Jau
niausieji, paruošti D. Razutytės, šo
ko baleto numerius ’’Drugeliai tarp 
gėlių”.

Vyresnieji, mok. O. Razutienės 
mokiniai, suvaidino inscenizaciją 
K. Inčiūors ’’Tėviškė” su Alės Rū- 
tos-Arbienės intarpais.

Atskirai pasirodė didžiulis (apk 
200 asmenų) vaikų choras. Sudai
navo 7 lietuviškas dainas, kurios 
bus dainuojamos Dainų šventėje 
Chicagoje. Chorą paruošė ir jam di
rigavo O. Razutienė.

Individualiai pasirodė sol. A. Pa
vasario paruošti vaikai; jie padaina
vo duetą ’’Žiema bėga” ir ’’Kalve
lis”; prie L. ir R. Pavasarių, dai
nuojant ’’Grybai”, prisidėjo ir jau
niausioji jų sesutė.

A. Draugelis, akomponuojant R. 
Draugelytei, smuikui pagrojo Fina
lą iš koncerto Nr. 4 — F. Seitz. A. 
Draugelis yra V. Motiekaičio moki
nys, o R. Draugelytė—Br. Budriū- 
no mokinė.

Antroji šventės dalis vyko par. 
kieme. Maršavimai, pratimai ir tau-

Jaunimo šventes vaizdai. Viršuje šventės rengimo komitetas, žemai — 
publikos ir šokėjų dalis.

Los Angeles Jaunimo šventes prane
šėjos—B. Kazlauskaitė ir D. Razutytė.

tiniai šokiai buvo atlikti gerai.At
skirai pasirodė Santa Monikos šo
kių grupė, vedama D. Valentinai- 
tės, Bendruomenės šokių grupė, 
ved. V. Radvenio, jaunųjų šokių 
grupė, ved. O. Razutienės, ir jau
nučių grupė, ved. A. Balsienės.

Maršams ir šokiams grojo orkes
tras, vadovaujamas A. Kazakevi
čiaus.

Trečioji dalis — lietuvaitės gra
žuolės rinkimai vyko vėl salėje. 
Rinkimus organizavo Jaunimo Me
tų komitetas. (Daugiau apie rinki
mus — Jaunimo skyViuje kitur).

Prie šventės rengimo prisidėjo 
dar šie asmenys: J. Ąžuolaitis, O. 
Barauskienė, A. Balsienė, N. Gra
kauskienė, visi Gudauskai, S. Jo- 
nynienė, A. Narbutas, A. Pavasa
ris, J. Puškorienė, A. Žaliūnas ir 
tėvų komitetas — pirm. E. Stočkus, 
M. Kevalaitis, J. Puškorius, E. Do
vydaitienė, Kazakevičienė ir kt.
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SANTA MONICOS
— Santa Monikos Lietuvių Mo

kykla užbaigė mokslo metus. Šiais 
metais mokslo metų užbaiga buvo 
itin pažymėtina. Mokyklą sėkmin
gai baigė ir atestatus gavo Daiva 
Cingaitė, Daina Kojelyte, Bernade
ta Pakalniškytė ir Arimantas Arbas. 
Atsisveikindami su mokykla ir 
draugais bei mokytojais, kiekvie
nas pasakė po trumpą ir gražų žo
dį. bu baigiančiais atsisveikino mo
kyklos vedėjas Algis Tirasikis, ra
šytojas Pranas Lembertas, Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles sky
riaus pirmininkas dr. F. Palubins
kas ir Santa Monikos Lietuvių Klu
bo vardu Vytautas Plukas. Santa 
Monikos Lietuvių Klubas apdova
nojo kiekvieną mokinį gražiomis 
dovanėlėmis, o mokyklos tėvų Ko
mitetas padovanojo po gražią lietu
višką plokštelę mokyklą baigusiems, 
ir po gražią lietuvišką knygą visiems 
mokytojams. Dovanas įteikė Mo
kyklos levų Komiteto pirm. Pau
lius Aras.

Mokiniai gražiai padainavo ir 
padeklamavo vadovaujami muz. G. 
Gudauskienės, o patys jauniausieji 
vadovaujami mokytojos J. Sinkie- 
nės.

Praėjusiais mokslo metais moky
tojavo ponios Grušienė, Gudaus
kienė, Sinkienė, Mažulienė, panelė 
Valentinaitė, religiją dėstė kun. dr. 
P. Celiešius, o mokyklai labai uo
liai ir su dideliu atsidėjimu vadova
vo Algirdas Trasikis.

Mokslo metų eigoje buvo kviesti 
specialioms pamokoms-paskaitoms 
rašytojai J. Švaistas ir Pr. Lember
tas. Mokyklą lankė virš 40 lietu
vių vaikučių.

Į mokyklos tėvų komitetą sekan
tiems metams išrinkti ponia Danutė 
Lembertienė, Adomas Jocas ir Vy
tautas Plukas.

— Santa Monikos Lietuvių Klu
bo tradicinis balius rengiamas šių 
metų rugsėjo mėn. 17 dieną mo
derniame ir talpiame MIRA MAR

Dainos Kojelytės atsisveikinimo žodis
Gerieji tėveliai, mokytojai ir visi Santa Monicas Lituanistinės 

Mokyklos mokiniai!!
Kai mes 'pradėjome eiti į lieltiuvišką mokyklą, tada tik pradėjome pažin- ’ 

ti raides, jas paskaityti dr parašyti. Netrukus pradėjome įskaityti ir rašyti 
atskirus žodžius, vėliau sakinius, o paskui ir rašinėlius. Vėliau ėmėme 
skaityti ir lietuviškas knygas, žurnalus ir laikraščius. Ne vieneri ir ne 
dveji metai praėjo nuo lituanistinio mokslo pradžios. Bet laikas praleistas 
ne veltui.

Dabar mes jau galime gerai .skaityti ir rašyti. Turime nemaža žinių iš 
Lietuvos istorijos, geografijos, religijos išsivystymo. Esame susipažinę su 
lietuvių literatūra, dainomis, šokiais. Amerikiečių mokyklose įgyjamas 
žinias esame praturtinę lietuvių įkalbos mokėjimu ir lietuvių tkultūros pa- 
dabar lietuviškoje mokykloje esame padarę didelį žingsnį į priekį.

Viso to mes atsiekėme tėvų ir mokytojų pagalba. Pirmieji mūsų moky
tojai buvo tėvai. Jie ir dabar yra mūsų mokytojai. Paskui mus mokyti 
perėmė lietuviai mokytojai. Jie visi per ilgus meilus mus rūpestingai ir 
kantriai mokė. Nežnau, ką jie apie mus galvoja, bet mes didžiuojamės 
savo mokytojais ir esame jiems dėkingi.

Nors Santa Monicos lietuvių mokykla veikė tik dvejus metus, bet ji 
mums visiems yra daug padėjusi. Mes, pirmieji šios mokyklos abiturien
tai. linkime, kad ši mokykla dar ilgus metus veiktų. Savo tėveliams ir 
mokytojams pažadame, kad čia įgytas žinias ir toliau tobulinsime ir visur 
stengsimės pritaikinti gyvenime. Daina Kojelyte

LIETUVIŲ VEIKLA
hotelyje, Satelite Room, kur ren
giami visi šauniausieji baliai, suva
žiavimai ir panašūs parengimai, 
vietos yra »0U svečių. Programa ir 
šiais metais bus originali ir tuo pa- 
c,u įdomi, nekasdieniška, progresy
vi.

Patalpos modernios, vėsinamos 
šaldomu oru, įdomiai dekoruotos ir 
erdvios.

— Dr. Kazimieras Pautienius, 
neperseniausiai atvykęs iš Čikagos, 
iš.aike Kalifornijos valstybinius eg
zaminus daktaro teisėms ir apsisto
jo Santa Monikoje.

Pažymėtina, kad ponia Stasė Kli- 
maite-Pautiemenė yra dainininkė- 
solistė, neabejotinai girdėta čikagiš- 
kių gyvenančių Los Angeles apylin
kėje.

—Muzikė Giedrė Nasvytytė-Gu- 
dauskienė, ponios Kevalaitienės tal
kininkaujama, jau ruošiasi eilei pa
rengimų, kuriuose buvo prašyta pri
sidėti propramos paruošime ar iš
pildyme.

— Kazimieras ir Ema Statkai su 
dukteria Gražina persikelia gyventi 
į gražią rezidenciją, 633 10th St. 
Santa Monikoje, kurią jis pats per
tvarkė ir skoningai išpuošė. Namų 
pirkime talkininkavo Albinas Mar
kevičius.

— Ponas N. Nyerges ir ponia 
Juškaitė-Nyerges, gyvenę Harvard 
St., Los Angeles, įsigijo gražią ir 
didelę nuosavybę (12 butų) labai 
gražioje vietoje, netoli nuo vande
nyno ir persikėlė gyventi. Jų nau
jas adresas: 807 5th St., Santa Mo
nica. Perkant šią nuosavybę talki
ninkavo A. Markevičius.

— Santamonikiečiai laukia at
vykstant Australijos lietuvių jau
nimo atstovų, vykstančių į Pasaulio 
Jaunimo Kongresą. Su jais atvyks
ta ir turistų grupė. Jų tarpe atvyks
ta Povilas Alekna iš Sydnėajus, ku
ris aplankys pažįstamus ir apsistos 
pas gimines V. ir L. Plukus Santa 
Monikoje. V. R. P.

NAUJI "NAUJIENŲ" MELAI

"Išrinkta ALTo skyriaus valdy
ba, Revoliucionierių siekimai sura
šyti (į taisykles, prieštaraujančias 
statutui” — Rašo T. L. Naujienų 
1966 nr. 111 (Geg. 11, 66) psl. 3.

Senieji "Naujienų” reporteriai, 
kurie pasirašydavo įvairiais inicia
lais, kaip ’’Rimti žurnalistai”, nu
stojo rašę ’’Naujienose”, tačiau tuo 
pačiu stiliumi ir tomis pat šmeiži
mo temomis pradėjo rašyti ”T. L.”, 
kitas slapukas ir melagis.

Visas puslapis prirašytas nesve.- 
ko galvojimo žmogaus, visus įta
riančio, kad kažkas nori kažką ap
gauti, kam tai pakenkti, ar net AL
To centrą atkelti į Los Angeles. Tai 
senos to paties žmogelio haliucina
cijos. Visų tų haliucinacijų dėl nau
jų priimtų taisyklių ir jų būk tai 
prasilenkimų neliesiu čia, nes ma
nau, 40 organizacijų pirmininkų 
bei sekretorių galvos daugiau su
pranta, negu to korespondento, ku
ris nė vienoje organizacijoje ne
dirba ir nėra net ALTo atstovu, o 
rašė tik iš pasakorių nugirstų pa
sakų.

Štai tie melagingi teigimai: 1) 
"Praeitais metais metiniame susirin
kime buvo nutarta paruošti naujas 
taisykles, kurių laikydamasis Los 
Angeles skyrius veiks.”

Faktinai nutarimas buvo padary
tas prieš 2 metus — 1964-65 metų, 
pirm. Balio Čiurlionio kadencijoje, 
tačiau nutarimas nebuvo įvykdytas, 
todėl 1965-6 m. valdyba pasiryžo 
įvykdyti šį darbą.

”T. L.” giria 1952 m. taisyklių 
pąruošėjus, tačiau atrodo, jis nieko 
nežino, kad nuo 1952 m. iki šiol 
buvo vadovaujamasi Algio Rauli- 
naičio perredaguotu statutu. Šiais 
metais vidaus tvarkos taisykles pa
ruošė — dr. J. Jurkūnas ir Algis 
Raulinaitis ir per keletą posėdžių 
buvo pilnai išstudijuota, visos val
dybos — A. Skiriaus, A. Devenic- 
nės, A. Kulnio, V. Mažeikienės, J. 
Andriaus ir Ž. Brinkienės. Visų bu
vo vienbalsiai priimtos. Metinis su
sirinkimas (apie 40 atstovų) su ma
žais pataisymais priėmė.

Antras melas, — kai kaltinama, 
kad ’’šįmiet gegužės 1 d. susirinki

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real Estate Brokers
3002 Santa Monica Boulevard

Phone 393-0615
Santa Monica, Calif.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY 
NADIA ABRAMIAN & ONIK ABRAHAMIAN

Labiausiai prityrę- siuntimo srityje 
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.

129 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550 
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

me valdyba organizacijų atstovams 
išdalino naujų taisyklių projektą 
apsvarstyti ir priimti. Čia pat susi
rinkime, kas spėjo, kas nespėjo, 
nors šiek tiek taisykles pastudijuoti, 
jų nuostatus įsisąmonininti, projek
tas su kai kuriais pakeitimais buvo 
priimtas.”

Faktinai valdybos iždininkė 
V. Mažeikienė paruošė taisyklių 
originalą, iš kuirio per ’’Xerox” bu
vo padaryta 60 egz. ir balandžio 
15 d. (t. y. prieš dvi asvaites iki me
tinio susirinkimo) išsiuntinėta visų 
egzistuojančių organizacijų (40) 
pirmininkams. Kartu buvo pasiųs
tas kvietimas į susirinkimą ir net 
detali s-mo darbotvarkė pridėta. Ži
noma, kad T. L. nė vienai organi
zacijai nepirmininkaujantis, galėjo 
ir negauti jų, bet nežinojimas ne
duoda jokių teisių rašyti melų. Štai 
kaip tendencingai įrašo: ’’Tiksliau
sia būtų buvę, jei valdyba, prieš 
porą savaičių išsiuntinėdama kvie
timus į susirinkimą, būtų išsiuntusi 
ir naujųjų taisyklių projektą... Bet 
gal to sąmoningai vengta, nes pa
našiuose paskubų darbuose laimi 
tie, kurie turėdami kokius ekstra 
tikslus, veikdami greitai laimi nesi- 
orientuojančių balsus.”

Rašo visišką melą ir dar daro in
sinuacijas, įtarinėjimus, kaltinimus, 
vadovaudamasis savo melu.

Kaltina, kodėl naujose taisyklė
se nepasakyta, kad pinigai turi būti 
laikomi banke. Faktinai šiais me
tais iš Taupomų kasų buvo paimti 
pinigai ilr perkelti į ’’Lietuvių Kre
dito kooperatyvą”. Juk taip pat 
nėra niekur pasakyta, kad turi būti 
pinigai laikomi iždininko kišenėj. 
Kaip valdyba nutaria, kurioj fi
nansų įstaigoje laikyti pinigų likutį 
savo veiklos egzistencijai palaikyti, 
ten ir perkeliami tie pinigai.

Daugiau tame straipsnyje prira
šyta nesveiko galvojimo haliucina
cijų apie kurias neverta nė kalbėti. 
Centro valdybai taisyklės irgi buvo 
pasiųstos, nes jie yra prašę (pet p. 
A. Devenienę), kad mūsų skyrius 
paruoštų taisykles, kurios būtų tin
kamos ir kitiems skyriams. A. Sk.
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda

VIC. Z. BUROKAS 
Gyvybes ir svekatos apdrauda s'i 

“Standard Ins. Co.” 
1801 Avenue of Stars, Suite 635 

Beverly Hills, Calif.
Bus. phone 277-0300 — Res. 756-3013

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent 

3002 Santa Monica Blvl. 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-8680

P. V. RAULINAITIS
Insurance Agent 

3002 Santa Monica Blvd. 
Los Angeles, Calif. 90027 

NO 2-5433

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

106 So. Catalina St.
REDONDO BEACH, CALIF

Tel.: FR 4-6012
Vietinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR

Emil & Julia Budvilaičiai, sav.
2527 Burbank Blvd., Burbank, Calif.

Phone 846-1743

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birutė Pranis, sav.

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif.

Telef. TO 2-6743

STUDIO VILLAGE LIQUOR Store
Sav. Petras ir Rūta Sakai 
10725 W. Jefferson Blvd.
Culver City, Calif. 90230 

Tel. 839-8129

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU 
2011 No. Figueroa

Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

A. & J. INN — ALINĖ 
14620 Hawthorne Ave., 

Lawndale, Calif.
Tel. OS 9-6955

A. Marčiuška ir Jonas Bučys, sav.

CHET’S TAP
Čes. & Aleksandra Vilčinskai, sav. 

166 E. Orange Grove Dr. 
Burbank, Calif.
Phone 846-9710

DAISY MAE 
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis 
1642 E. Artesia Blvd., 

Long Beach, California 
Tel.: 423-9970

LEE’S BAR
Pete & Zelma Stan.skis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale, California

Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN 
326 So. Broadway 

Los Angeles, California 
Phone 689-9694

L. & G. Reivydai, sav.

NARDI’S
Your Friendly Tavern 
Sav. O. ir K..>Naudžius 
665 E. Colorado Blvd. 

Pasadena, Calif. 
Phone 449-8059 

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy. 

La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav.

Tel. 868-9098

THE HOUR GLASS
Cocktail Lounge

20038 Saticoy Street 
(Winnetka) Canoga Park, Calif. 
Pete & Betty Katiliavas, sav.

Tel. 341-4672

’’THE PUTTY CAT” ALINĖ
S. Daugėla, sav.

229 S. San Fernando Bld., Burbank
Phone: 843-0225

WANDERBAR COCKTAILS
Ernest Kurshus, owner

905 Pico Blvd., Santa Monica, Cal.
Phone 394-9952

Baldai
CENTRAL APPLIANCES 

šaldytuvai, krosnys, plaun. mašinos 
ir kit. 

Al. Dennis, owner
1915 Lincoln Blvd., Venice, Calif.

EXbrook 6-4246

TREND UPHOLSTERY
Sav. Vincas Počas

4348 E. Florence Ave., Bell, Calif.
Phone LU 9-4482; Res. 434-3736

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 

Hollywood 28, Calif.
HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Dental S’ty 
5410 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif.

Tel. WE 9-1448

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos tel. GRanite 7-2730 
Namų telefonas: GR 3-3628

3105 Pico Blvd.. Santa Monica, Calif. 
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 

Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, California 
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology 

1087 N. Park Ave. 
Pomona, Calif.

622-6040 714 Area Code

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 388-1889

Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 
HELEN MOCKUS - MOTUŠIS 

5265 Fountain Avenue 
Hollywood, California 

Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.

Du 8-6011 DU 9-4161

Kontraktoriai
PAUL ARAS 

General Building Contractor 
422 17th Street 

Santa Monica, Calif.
Tel. 393-5561

BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing 
341 — 21st St., Long Beach, Caiif 

Phone 591 - 6939

JONAS MATULAITIS
General Contractor 

2025i/2 Talmadge Ave. 
Los Angeles, Calif. 900 s 

Tel. 662-8822
Darome priestatus, virtuves.

JOHN A. PETRAS 
(PETRAUSKAS) 

Painting-Decorating 
337 N. Fairview St., Burbank, Cailif. 

Phone THornwall 2-5736

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Victor 
420'Castro Str., San Francisco, Cal, 

Phone UNderhill 1-6223

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER, 
Funeral Counselor 

c/o Edward Brothers Colonial 
Mortuary

1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Bus. RI 9-8281 284-6489

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.

Lawndale, Calif.
Phone 676-9217

Moteliai
ATLAS HI LODGE 

Hotel Rooms & Kitchen Units 
Hot Therapeutic Jet Pool 

Heated Mineral Swimm Pool 
Sav. Ann & John Stepsis 

13—336 Avenida Hermosa 
Desert Hot Springs, Calif. 

Phone (714) 329-5446

AMBER MOTEL 
V. ir J. Dovydaičiai, sav. 

490 Dolliver St. 
Pismo Beach, Calif. 

Tel. 773-2725

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav. 

3020 Wilshire Blvd., Santa Monica 
EX 4-9144

CLOVER MOTEL
Agnes & Cass Waranius, savin. 

12429 Long Beach Blvd. 
Lynwood, Calif. 90262 

Tel. NEwark 2-3031

EL DORADO MOTEL 
Al Samolis

1615 North Western Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

HO 2-6945

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-033 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
GREEN INCOME CO.

John Gildą, broker
2901 W. 8th St., Los Angeles, Calif.

90005
Phone 386-3865; Res. GL 4-3924

JONAS KUTRA 
Realtor 

911 Wilshire Blvd. 
Santa Monica, Calif.

Phone 394-6817 Res. 395-3358

ROQUE & MARK CO. 
Real Estate Broker 

3002 Santa Monica Blvd., 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker
4366 Sunset Blvd.

Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919 Res. TH 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, Hawthorne, Calif. 
Sav. Jonas ir Ona Žukas

Tel. OS 5-9051_________

Valgyklos
VIC'S RESTAURANT 

12033 Hawthorne Blvd. 
Hawthorne, Calif.

Sav. V. Markevičius ir C. Strozier
Tel. 675-3354
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KALENDORIUS
BIRŽELIO MĖN.
Birželio 19 d. — šv. Kazimiero pa

rapijos diena ir choro koncertas 
su soliste L. šukyte.

LIEPOS MĖN.
Liepos 10 d. — Amerikos Liet. Pi

liečių klubo piknikas — Arroyo 
Seco Parke, Ave 60.

Liepos 17 d. — Tautinių Namų pik
nikas Arroyo Seco parke, Ave 64.

Liepos 24 d. — Demokratų klubo 
piknikas.

Liepos 31 d. — SLA 75 kuopos pik
nikas Arroyo Seco parke, Ave. 60

RUGPJŪČIO MĖN.
Rugpjūčio 7 d.-— Juozo Dauman
to šaulių kuopos piknikas Arroyo 
Seco parke, Ave. 60.

Rugpjūčio 14 d. — Tautinių Namų 
piknikas Arroyo Seco parke, Ave. 
60.

Rugpjūčio 20 d. — Jūros skautų sto
vykla Catalina saloje.

Rugpjūčio 21 d. — metinis Lietuvių 
Dienų žurnalo piknikas McCam
bridge Parke, Burbank.

Rugpjūčio 28 d. — Am. Liet. Pilie
čių klubo piknikas Arroyo Seco 
parke, Ave. 60.

Rugsėjo 10-11 d. — Bendruomenės 
apylinkės LIETUVIŲ DIENA — 
Marshall Aukšt. mok. salėje.

Mirtys
Gegužės 21 d. tragiškai auto ne

laimėje žuvo Kostas Čiurlionis, bu
vusio min. Čiurlionio sūnus. Jis tik 
prieš metus čia buvo atvykęs iš 
Australijos.

— Gegužės 14 d. mirė Ernestas 
A. Lėlys, sulaukęs 92 metų am
žiaus. Jis buvo vienas iš pirmųjų 
lietuvių apsigyvenusių Los Angeles.

Krikštynos
— Gegužės 7 d. buvo pakrikšty

ta Al ir Anielės Arų sūnus Jono 
Vyto vardais. Krikštynų šauni puo
ta įvyko Liet. Bendruomenės na
muose. Krikšto tėvais buvo Vladas 
Gilys ir Domicėlė Baltrėnaitė.

— Gegužės mėn. 15 dieną An
tano A. ir Izolinos (Petrauskaitės) 
Šimonių dukra buvo pakrikštyta 
Jūratės Kotrynos vardais. Krikšto 
tėvais buvo Juozas Kairys ir Žibu
tė Stroputė.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus. Be Jūsų atneštų 
prekių, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, lokių prekių, kurios 

turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 a. m. iki 7 p. m.; sekmad. nuo 10 a.m. iki 4 p. m.

— Birželio 12 d. Felikso ir Sau
lės Palubinskų sūnus buvo pakrikš
tytas Kovo vardu. Krikšto tėvais 
buvo kun. J. Šeškevičius (gyvenęs 
Brazilijoje) ir ponia Liūlevičienė.

REIKALINGAS KRAUJAS
Sunkiai susirgus Juozui Ąžuolai" 

čiui, buvusiam JAV Liet. Bendr. 
Los Angeles apylinkės pirmininkui 
ir kitų organizacijų veikėjui, sku
biai reikalinga kraujo. Kas galėtų 
duoti kraujo, prašome telefonuoti 
Juozui Kojeliui telefonu 473-3675 
arba LA V admmisuacijai telefonu 
NO 4-2910.

Vestuvės
Šį vestuvių sezoną turėjome ke

letą lietuviškų vestuvių. Birželio 11 
d. įvyko net dvejos vestuvės: Rim
tauto Petraičio su Giedre Fledžins- 
kaite ir Klemenso Kučėno su Vida 
Kižyte. Abejos jungtuvės įvyko Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje.

Birželio 25 d. įvyks Gražinos 
Stepaitytės su Lee B. Herzog ves
tuvės.

Trumpai
— Stepas ir Bronė Jarembauskai, 

Sydney, Australija, šią vasarą ke
liauja aplink pasaulį. Buvo sustoję 
Los Angeles mieste pas A. ir Oną 
Razučius.

— Birutė Valterienė, mezzoso- 
pranas, pasirodė su pirma plokštele, 
kurioje solistė įdainavo lietuvių ir 
svetimų kompozitorių dainų 
pluoštą.

— Gegužės 30 d. įvykęs Liet. 
Fronto Bičiulių sus-mas pas p. Čiur- 
lionius, Canoga Park, Calif., iš
rinko naują valdyba, i kurią, įeina- 
pirm. J. Kojelis, vicepirm. L. Va
liukas, ir A. Raulinaitis, ižd. dr. Z. 
Brinkis ir sekr. J. Gliaudą.

Po susirinkimo p-nai Čiurlioniai 
visus pavaišino.

LA V skaitytojai palaiko biznierius, 
kurie skelbiasi LAV-se.

Atnaujinkite LAV prenumeratą — 
metams $3.00

Birželio liūdnyjy įvyki y minėjimas
Pabaltijo Tautų Komitetas šiais 

metais birželio 12 d. surengė liūd
nųjų birželio įvykių minėjimą. Prin
cipiniu kalbėtoju buvo pakviestas 
žurnalistas George Todt.

Oficialią dalį pravedė komiteto 
pirm. Arnis Tūbelis, o įžangos žo
dį pasakė latvių poetas Olafs Stum- 
bris.

Meninėje programos dalyje daly
vavo estų solistė Lya Kauk, lietuvių 
dalį oildė solistas Vincas Saras, mo
terų sutartinė ir trio, abiem vadova
vo ir akomponavo muz. Ona Met- 
rickienė. Moteirų sutartinė (septe
tas) padainavo: ’’Lietuva brangi”— 
J. Naujalio, ir ’’Tėvynės gėlės” — 
S. Gailevičiaus; mergaičių trio — 
R. Aukštkalnytė, C. Dombrosky ir 
Ž. Stroputė padainavo: B. Budriūno 
’’Tėviškėlė” ir S. Čerienės ’’Kada 
aš girdžiu dainą”.

’’VILČIAI” 25 METAI
Šiais metais Vytauto Beliajaus 

leidžiamas ir redaguojamas tautinių 
šokių žurnalas VILTIS švenčia 25 
metų sukaktį. Per visą Ameriką ir 
Kanadą įvairios šokių grupės daro 
parengimus, kurių pelnas skiriamas 
žurnalui paremti.

Tokius šokių parengimus jau ir 
Kalifornijoje turėjo San Diego ir 
San Francisco miestuose.

Gegužės 14 d. San Jose mieste, 
Hooner High School patalpose Gay 
Niters Folk Dance Group surengė 
balių. Sienos buvo dekoruotos Tau
tinėmis Lietuvos spalvomis ir šū
kiais. Buvo patarnaujama lietuviška 
duona. Šokių grupėje nėra nė vieno 
lietuvio. Grupei vadovauja ponia 
I .a Dona Chautn.

Gegužės 21 d. San Diego, Ca- 
brillo Dancers padarė ’’Vilties” par
ty. Ši grupė išmoko lietuviškus šo
kius: Kumpakojį ir Žiogelį. De
monstravo ’’Lenciūgėlį”. Parengi
mas įvyko Balboa Parko salėje. 
Grupei vadovauja Vivian Woll. 
Prie įėjimo buvo didelė iškaba — 
"Širdingai sveikiname 25 m. sukak
ties proga”.

Birželio 11d. Seattle, Wash., pa
rengimas įvyko Magnolia Parke.

Iki šiol lietuvių šokių grupės dar 
neparodė jokios iniciatyvos dėl V. 
Beliajaus "Vilties” sukakties atžy- 
mėjimo.
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MARY H A M R O C K
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARY 
921 Venice Blvd. 

I.os Angeles. Calif.
Phone: Richmond 9-6091

Vincas Saras solo padainavo S. 
Čerienės ”0 tėvyne manoji” ir ari
ją iš Toscos — ’’Stebuklingoji haf- 
monija”. Visos dainos buvo pritai
kintos dienos liūdnai nuotaikai.

Latviai davė savo choro dainų 
rinkinį. Chorui vadovavo A. Kur- 
mins. Choras pasirodė gerokai pa
didėjęs ir gerai paruoštas.

Pabaltijo Tautų komitetui dabar 
vadovauja latviai: pirm. A. Tūbe
lis, vicepirm. Z. Biršs, ižd. Atis Le- 
jinš; kiti vicepirmininkai jfa B. 
Nurmsen, A. Kalm (estai) ir S. Pal
tus ir A. Markevičius (lietuviai).

Komiteto valdyba buvo sulipdy
ta tik pora savaičių prieš minėjimą, 
tad neteko minėjimo geriau išrekla
muoti ir paieškoti naujų kalbėtojų.

Kitais metais minėjimu rūpinsis 
l'etuviai, tad bent prieš porą mėne
siu turėtų pradėti minėjimo orga
nizavimą.

REZOLIUCIJOMS REMTI 
KOMITETO ŽINIOS

— Rezoliucijoms Remti Komite
tas deda visas pastangas dar šiais 
metais pravesti rezoliuciją Lietu
vos laisvinimo reikalu ir Senate. 
Tai yra visų lietuvių bendras rei
kalas! Prisidėkite prie šio žygio 
darbu, paremkite savo pinigine au
ka. Nelaukite kol Komitetas kreip
sis į jus, prašydamas talkos ar pa
ramos. Atsiliepkite patys, visais 
reikalais rašydami: Rezoliucijoms 
Remti Komitetas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, Calif. 90007.

— Leonardas Valiukas, Rezoliu
cijoms Remti Komiteto pirminin
kas, mokytojaująs Fremont high 
school (Los Angeles), mokslo me
tams pasibaigus birželio 17 d., iš
vyksta maždaug ketvertai savaičių 
į rytines valstybes. Jis planuoja 
apie savaitę praleisti Washingtone, 
lankydamas rezoliucijos pravedimo 
reikalu įtakingesnius senatorius ten. 
Be to, planuoja dalyvauti Jaunimo 
Kongrese ir Dainų Šventėje Chica- 
goje ir aplankyti didesnes lietuvių 
bendruomenes rytinėse valstybėse.

— Senatorius Joseph Tydings 
(D. - Md.) is senatorius Roman L. 
Hruska (R.-Nebr) prisijungė prie 
autoriai (cosponsors) prie senato
riaus Thomas J. Dodd (D. - Conn.) 
rezoliucijos (S. Con. Res. 51). Tą 
rezoliuciją, be senatoriaus Dodd, 
yra jau pasirašę 14 kitų senatorių. 
Iš viso Senate šiuo metu turime 10 
įneštų rezoliucijų Lietuvos laisvi
nimo reikalu.

— Visos aukos Rezoliucijoms 
Remti Komitetui siųstinos tiesiog 
to Komiteto kasininkui: Mr. G. A. 
Petrauskas, 3442 Madera Avenue, 
Los Angeles, Calif. 90039.

8


	1966-Nr06-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0001
	1966-Nr06-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0002
	1966-Nr06-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0003
	1966-Nr06-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0004
	1966-Nr06-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0005
	1966-Nr06-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0006
	1966-Nr06-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0007
	1966-Nr06-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0008

