
LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE°

1968 metai Balandžio mėn. N r. 4

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ PLEČIA VEIKLĄ
Naujai suorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenes Santa Monicos apylin
kės pirmoji valdyba — iš dešinės stovi: M. Kevalaitis — pirm., Ad. Jočas 
kultūros reikalu ved., Edm. Arbas — vicepirm., Alg. Trasikis — kand.; 
sėdi: (iš deš.) L. Zaikienė — vicepirm., S. Pautienienė — sekr.

Foto J. Andrius
Nauja Bendruomenės apylinkė

Labai gražiame ir bendruomeniš
kų nuotaikų Santa Monicos lietu- 
v.ų susirinkime balandžio 5 gimė 
nai ja Lietuvių Bendruomenės apy
linke. Tai jaumaus.as kud.kis JAV 
Lietuvių Bendruomenės šeimoj. Su-, 
s.rlnkime dalyvavo pusšimtis kolo
nus gyventojų ir aktyviai sprendė 
bendruomeniškas problemas.

Susirinkimui salę gražiame Holy- 
day Inn viešbutyje parūpino J. A. 
Gricius, prieš kelerius metus išrū
pinęs patalpas šeštadieninei lietuvių 
mokyklai. Susirinkimą atidarė kitas 
apylinkės organizavimo iniciatorius
— Modestas Kevalaitis, pakviesda
mas Alę Rutą-Arbienę tarti įvadinį 
žodį. Ji savo mintimis sukūrė nuo
taiką, kurioje vėliau praėjo visas 
susirinkimas. Gal būt pirmą kartą 
crganizuct’ems Santa Monicos lie
tuviams buvo užakcentuota, kad 
lietuviškos pareigos organizuotoje 
lietuvių veikloje r šią koloniją turi

išvesti už vietos interesų ribų.
Visiems pageidaujant, Alė Rūta 

perėmė susirinkimo vedimą, o susi
rinkimo sekretore buvo išrinkta L. 
Zaikienė.

Iš Los Angeles susirinkiman at
vykęs JAV LB tarybos narys Ber
nardas Brazdžionis ypač išryškino 
bendruomeniškos veiklos sampra
tą: joje negali reikštis rivalizacijos 
dvasia. Bendruomenė — tai didžio- 
j' 1‘etuviij santalka, kurioje ateina
ma vieni kitų pozityvų lietuvišką 
darbą paremti.

JAV LB Vakarti apygardos pir
mininkas Ig. Medžiukas pasidžiau
gė, kad pagaliau pasisekė įveikti 
šioje kolonijoje kelerius metus sta
tomas kliūtis, ir linkėjo sėkmės apy
linkės veiklai.

Valdybos rinkimams pravesti bu
vo sudaryta komisija iš S. Kudokie- 
nės,dr. J. Jusionio ir J. Kutros. Bal
savimuose dalyvavo 44 asmenys. Iš- 
r'nkt^j' valdyba pareigomis pasi
skųst? taip: M. Kevalaitis — pir- 
minmkas, Ed. Arbas — vicepirm., 
L. Zaikienė — sekr., S. Pautienie
nė — kultūros reik, ved., Ad. Jočas
— ižd.: valdybos kandidatai: D. 
Butkeviciute ir Alg. Trasikis —
— pakviesti į valdybos sąstatą 
šviefmo reikalams.

Kontrolės komisijon išrinkti P. 
Grušas, J. Kutra ir J. Mažulis. At

stovais į apygardos suvažiavimą — 
dr. J. Jusionis ir A. J. Gricius.

Plačiai padiskutuota ateities veik
la. Diskusijose dalyvavo Kutra, Ar
bas, Gr.cais, Trasikis, Grušas, Va
laitienė, Graužinis, Pautienienė, 
Medžiukas ir kt. Lietuviu Fondo 
tarybos narys Bernardas Brazdžio
nis, šiuo metu vadovaująs fondo 
vajui Kalifornijoje, stipriu žodžiu 
pakalbėjo apie fondą ir paragino 
Santa Monicos lietuvius tapti Lie
tuvių Fondo nariais.

Virš 30 susirinkimo dalyvių čia 
pat apsimokėjo bendruomenės so
lidarumo mokestį.

Linkime, kad puiki nuotaika iš 
susirinkimo prasitęstų ir į praktišką 
apylinkės veiklą. Reikia laukti, kad 
į bendruomenišką judėjimą jungsis 
visi Santa Monicos ir apylinkių lie
tuviai. (J. Vn.)

L. A. Bendruomenės apylinkės
metiniame susirinkime kovo 17 

d. buvo išrinkta nauja valdyba, kuri 
pareigomis pasiskirstė taip:

pirm. — Antanas Audronis, vi
cepirm. — kun. dr. P. Celiešius, 
vicepirm. — Ona Razutienė, sekr. 
— Litą Žilevičiūtė, ižd. — Alfon
sas Telyčėnas, kult. reik. vad. Mil
da Grušaitė, jaunimo reik. vad. — 
Rimas Gajauskas.

Revizijos komisiją sudaro:J. Ko
jelis, A. Raulinaitis, A. Devenienė.

Naujoji valdyba jau turėjo porą 
posėdžių — vieną su J. J. Bačiūnų, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku. Posėdžiuose svarstyta 
ateities veiklos planai. Viename po
sėdyje pirmininkas pareiškė, kad 
visos posėdžių diskusijos būtų lai
komos paslaptyje. Kodėl? Ir ar vi
si svarstomi klausimai laikytini pa
slaptyje? Kodėl, pavyzdžiui, atei
ties planų negalima išnešti į viešu
mą, nepasvarstyti ir spaudoje? Ar 
pirmininkas be spaudos ir visuome
nės talkos mano viską pats vienas 
įvykdyti?

Konsulo Bielskio straipsnis

Gen. konsulo dr. J. Bielskio 
straipsnį “skaitytojų forumo” sky
riuje bal. 2 d. atspausdino Los An
geles d'enraštis Herald-Examiner. 
Straipsnis tikrai išėjęs iŠ patyrusio 
žurnalisto plunksnos. Su tokiais

LB Jaunimo Ansamblio Vyr. Tautinių Šokių grupė, kuri ruošiasi dalyvau
ti II-joj JAV ir Kanados Tautinių šokių šventėj Chicagoj š. m. liepos 7 
dieną.

Iš kairės sėdi — I eil.: R. Spirauskaitė, D. Blažys, D. Razutytė, T. Ma
žeika, mokyt. O. Razutienė — vadovė, D. Dičiutė, R. Žukas ir V. Dičiutė; 
II eilėj: J. Pažėraitė, R. Čiurlionis, A. Ruigytė, A. Arbas, A. Aras, I. Žu
kaitė, V. Gedgaudas ir ž. Gimbutaitė; III eilėj: V. Ąžuolaitis, R. Drauge
ly,tė, R. Stočkus, A. Butkutė, A. Draugelis, D. Gurčina.itė ir S. Stančikas. 
(Nuotraukoje trūksta R. Arbaitės, D. Araitės ir dar kelių kitų).

straipsniais visada būtų lengva pa
tekti į amerikiečių spaudą. Mūsų 
reikalas sumaniai integruotas į pla
tesnius apimties rėmus. Konsulas 
čia dėsto, kad rusų “haliucinaciniai
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Visus Los Angeles ir apylinkių lietuvius kviečia stoti nariais

LIETUVIŲ FONDAS
Lithuanian Foundation

Nelaukite geresnės progos — šie Kovos Metai dėl Lietuvos Laisvės yra 
geriausia proga; nelaukite, kol vajaus komiteto nariai kreipsis i jus kiek* 
vieną asmeniškai — sąmoningo lietuvio pareiga viską daryti be raginimų.

Kiekvienas, į nešęs $100, tampa pilnateisių LF nariu. Kiekvienas, pagal 
galimybes, kviečiamas įnešti šimtą, du, tris., tūkstantį dolerių ar daugiau.

Narių vajaus komiteto adr:. 4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90029
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Foto L. Kantas

sapnai ir pastangos sukurti monoli
tinę rusų imperiją ant įvairių pa
vergti! tautų kapų ir Vakarų civili
zacijos pelenų jau yra nulemti 
liūdnam nepasisekimui.”
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GEGUŽINĖS-PIKNIKAI, ŠVENTĖS...
Prasideda registracija vasaros parengimų, gegužinių, piknikų, 

“dienų”, švenčių, “jaučių kepimų ’ ir 1.1. Visos organizacijos nori va
saros metu padraugauti su savaisiais, svečius pavaišinti ir kelius do
lerius uždirbti savo iždui.

Kadangi Los Angelėse turime arti 40 įvairių organizacijų, klubų, 
sambūrių ir pn., tai per 4 vasaros mėnesius nėra tiek sekmadienių ir 
visiems vienetams neužtenka nė po vieną sekmadienį. Todėl dalis 
organizacijų susilaiko nuo vasarinių viešų parengimų, padaro savo 
narių privačias iškylas. Los Angelėse per eilę metų Alto ar Bendruo
menės valdybos sekretoriai arba iždininkai vedė koordinacinę regis
traciją. Reikalą tvarkant, kas sekmadienį tebūdavo tik po vieną pa
rengimą. Tokia tvarka mėginama ir toliau palaikyti. Tačiau susidu
riama su sunkumais. Štai vienas ar kitas klubelis ima ir užsiregis
truoja sau du ar net tris sekmadienius: girdi, ką gali žinoti, gal vieną 
sekmadienį lietus lis, gal kitą mažai žmonių ateis... Kitoms organiza
cijoms ir nebelieka sekmadienių. Tai netvarka.

Manytume, kad Alto ir Bendruomenės susirinkimuose reikėtų šį 
klausimą iškelti ir nutarti, kad būtų leidžiama oficialiai piknikui, 
gegužinei ar kam panašiam užsiregistruoti tik vieną sekmadienį; taip 
pat turėtų būti ir su koncertais ar baliais — užimti tik vieną vakarą. 
Jei kuri organizacija užsispirtų panašių parengimų daugiau turėti, 
gali juos daryti, nors tą pačią dieną vyktų kitas parengimas, bet tai 
jau būtų jų pačių reikalas ir rizika.

NEGRAŽI KONKURENCIJA
Lietuvių organizacijų, klubų ir kitų institucijų vadovai turėtų res

pektuoti tradicines lietuvių tautos sukaktis — Vasario 16, Birželio 
įvykių sukaktis ir jų minėjimus. Būtų nesmagu skaityti, kai Altui mi
nint Vasario 16-tą, tą pačią dieną dar kas nors užsimanytų padaryti 
baliuką, šokius ar koncertą. Tai jau būtų iš visuomenės išsiskyrimas, 
skaldymas ir kenkimas.

Taip pat yra liūdna skaityti skelbimus, kad per Alto bendrai su 
latvių bei estų komitetais daromą birželio liūdnųjų įvykių minėjimą 
birželio viduryje savo pasipelnymui kiti paskelbia koncertą ir šokius. 
Jeigu jau tų įstaigų vadai neturi jokio patriotinio tautinio garbės 
jausmo, kitų organizacijų vadovybės turėtų tokiuos perspėti. Nerea
gavus, turėtų lietuviai tokius parengimus boikotuoti ir juose neda
lyvauti.

POLITIKA IR MES
Naujų rasinių riaušių ir komunistinio agitatoriaus Liuterio Kingo 

laidotuvių proga pamatėme prie ko priveda mūsų “demokratinė” 
valdžia. Begėdiškas pataikavimas vienai rasei, leidimas savava- 
liauti, plėšikauti, parodo didelę komunizmo įtaką į mūsų vyriausią 
valdžią, radiją, televiziją ir spaudą.

Mes lietuviai gerai suprantame komunistinius kėslus — kelti Ame
rikoje riaušes, žmonių nepasitenkinimą ir, pagaliau, rasę sukėlus 
prieš rasę, pradėti civilinį karą ir... komunistinę revoliuciją. Komu
nistai ar komunistams palankūs milijonieriai tą reikalą finansuoja, 
samdo barzdotą jaunimą ir kriminalinį juodukų gaivalą, kad šie pi
ketuotų, rengtų protestų vaikštynes ir panašius žygius”. Tokie pro
fesionalai gastroliuoja iš miesto į miestą, kad parodytų jog jų yra “di
delė jėga”. Valdžios organai su tokiais organizatoriais kaip King. 
Rap Brown, kong. Powell ar Carmickel čiupinėjasi su baltomis pirš- 
iriaitėmis ir leidžia kurstyti jaunimą universitetuose, mūsų pinigais 
išlaikomuose. Jiems laisvai leidžiama sakyti kurstančias kalbas per 

‘‘.'radiją ir televiziją, jais ir jų pareiškimais prikimšti laikraščių pir- 
' mieji puslapiai. Juk patys matėme ir girdėjome tų “vadų” pareiški- 
; mus: Visi imkite ginklus ir šaudykite baltuosius! Bet tegu pabando 
t kas iš baltųjų ką nors panašaus pasakyti! Baltieji kalti ir nieko nepa
sakę, vien dėl to, kad jie balti.
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Kan. K. Steponis prie darbo stalo

KANAUNINKUI K. STEPONIUI MIRUS
Kovo 23 nuo širdies priepuolio 

Burbanke mirė kan. Kazimieras 
Steponis, St. Joseph ligoninės kape
lionas. Palaidotas Los Angeles Kal
varijos kapuose, kur ilsisis amžiny
bėn iškeliavusių jau ne vienas Los 
Angeles lietuvis — M. Biržiška, G. 
Velička ir eilė kitų.

K. Steponis (Steponavičius) buvo 
gimęs 1904 m. kovo 4, Vielaičių k. 
Vegerių vise. Mažeikių apskr. Bai
gęs Kauno kunigų seminariją 1929 
m. ir įšventintas į kunigus, studijas 
tęsė Romoje, Gregorianumo un-te, 
kur 1931 m. gavo teologijos licen
ciatą. Grįžęs buvo paskirtas kape
lionu Tauragėj (1931-33), klebonu 
Viešvilėj (1934-37), o nuo 1937 iki 
1944 m. buvo Telšių kun. seminari
jos dvasios vadu su pertrauka 1-os 
bolševikų okupacijos metais, kai, 
seminariją uždarius, klebonavo Ma
žeikiuose. 1941 m. pakeltas garbės 
kanauninku, o 1944 m. vasarą — 
paskirtas seminarijos vicerektorium. 
Seminarijoje dėstė etiką, asketiką ir 
mistinę teologiją ir kt.

Pasitraukęs į Vakarus, Vokietijo
je, Memingeno liet, gimnazijoj bu
vo kapelionu ir mokytoju (1946-9).

Į JAV-bes atvyko 1949 ir apsi
stojęs Los Angeles mieste, gavo 
kapeliono vietą St. Joseph ligoninėj 
Burbanke. Čia, netoli Šv. Kazimie
ro parapijos, dažnai buvo su lietu
viais, lankė jų organizacijų susirin
kimus ir parengimus, padėdavo pa

rapijos kunigams didesnių švenčių 
metu, pasakydavo pamokslų.

Kan. K. Steponis buvo pasižy
mėjęs ir kaip spaudos bei organi
zacijų žmogus. Lietuvoje rašė į Že
maičių Prietelių, Rytą, Pavasarį, 
Tiesos Kelią, Vox Temporis, o čia 
bendradarbiavo Lietuvių Dienose, 
Drauge, Darbininke ir kt. Atskirai 
yra išleidęs Romos katalikų tikybą 
1937 m. išvertė Petrovo Mūsų sta
bą, ir 1935 J. Ascanio Socialistų 
redaktorių.

Dabar visą savo energiją sudėjo 
rengdamas medžiagą Katalikų En
ciklopedijai, kurią tikėjosi pats vie
nas parengti ir išleisti. Buvo apsikro
vęs gausia literatūra, naujausiais lei
diniais kitomis kalbomis (Žiūr. iš
traukas Lietuvių Dienų žurnale).

Būtų gerai, kad jo konfratrai ne
leistų parengtai medžiagai žūti, o 
paimtų ją savo globon ar atiduotų 
Pasaulio Lietuvių Archyvo rankraš
tynui, kur medžiaga būtų prieinama 
suinteresuotiems.

Daug rūpinosi velionis ir orga
nizacine lietuvių veikla, padėjo L. 
A. Vyčių kuopai, kuriai steigiant 
savo knygyną, paaukojo kelias de
šimtis knygų. Knygų jis yra paau
kojęs ir Bendlruomenės bibliotekai.

Prieš pat mirtį įstojo į Lietuvių 
Fondą (su $100 įnašu), parodyda
mas, kad ir iš nedidelių pajamų ga
lima, geriems norams esant, dalį 
skirti lietuvybės reikalams. (J. P.)

Naujai pravestas “open housing” įstatymas yra visiškas baltųjų 
diskriminavimas. Pagal šį įstatymą, atsakydamas bet kokiam juodam 
gaivalui, automatiškai tapsi nusikaltėliu, rasistu ir būsi baudžiamas. 
Juodas gaus nemokamai valdžios advokatą, o pats, gal ir laimėjęs 
byla, jau turėsi “criminal record”, padengsi savo pinigais advokato 
išlaidas ir dar turėsi tuščią butą per pusmetį — teismo laikotarpį — 
laikyti.

Visa tai reiktų atsiminti šiais rinkiminiais metais. Turime progą 
perrinkti naują valdžią — pasirinkime kandidatus, kurie nepataikau
tu komunistams ir jų sukurstytai juodajai masei. Konstitucija garan
tuoja visiems piliečiams lygias teises, be jokių privilegijų ir diskrimi
nacijų — nei mažumai, nei daugumai. Matome, koks pragaras pasi
daro valstybėje, kai mažuma ima diktuoti daugumai — tai bolše
vikinis rojus”, kuriuo jau atsidžiaugė lenkai ir čekoslovakai.
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vakaras — “Blynų balius” — jau 
praeity. Apie bO Įvairaus amžiaus 
(nuo o iki 21 metų) jaunimo at
liko 1^2 valandos Programą, kuri 
buvo įvairi ir marga, kaip ir jų tau
tiniai ar baleto drabužiai.

Kaip jaunimas to vakaro 
ir jam ruošėsi, buvo malonu 
ti. Daug dirbo ir pasiruošė.

Programa perduota 
guolei Razutytei.

Pradžioje pasirodė 
lentai: Rasutė Arbaitė
vo kųrybos ir Alės Riitos eilėraš
čių; Vidas Ąžuolaitis — Antano 
Gustaičio “Kai du stos”; pianinu 
skambino Rita Rigytė ir liena Le
onavičiūtė, kuri dar ir akordeonu 
pagrojo. Fleita grojo Rasa Drau- 
gelytė, jai akomponavo Algis Drau
gelis. Vytenis Dūda padainavo porą 
dainų; jam akompanavo Irena Še
petytė. Visi jaunieji buvo publikos 
šiltai sutikti, nes visi labai gražiai 
Pasirodė.

Prasidėjo šokių menas. Dvi 
grakščios šokėjo — G. Dovydaitytė 
ir D. Žaliūnaitė šoko “Čigonėlės”. 
Kitos atliko inscenizaciją - baletą 
“Metai.” Diana Vidugirytė — svar
biausioj rolėj — “Nauji Metai”, D. 
Augutė — Seni Metai, V. Irlikaitė 
— Pavasaris, R. Alseikaitė — Va
sara, D. Sakalauskaitė — Ruduo, 
R. Stočkutė — Ruduo; palydovės: 
J. Augutė, R. Bartkutė, R. Burei- 
kaitė, D. Kazakevičiūtė, D. Petro- 
nytė, A. Sodeikaitė ir D. ir M. 
Žmuidzinaitės.

Šviesas tvarkė nuolatinis dekora
torius Algis Žaliūnas.

Drabužiai, mamyčių pagaminti, 
švitėjo, ir visi šokiai atrodė kaip 
pasaka. Akompanavo pianistė Ona 
Barauskienė, pritariant vaikų cho
rui.

Be to, Alma Ruigytė pašoko 
“Siuntė mane motinėlė; ją lydėjo 
mergaitės plastiniu Šokiu.

Jaunimo choras, vedamas O. Ra- 
zutienės, akomp. J.Puškorienei, pa
dainavo keletą liaudies dainų ir 
vieną komp. B. Budriūno dainą. 
Grupė jaunių padainavo “Vėjo 
gaudime”, išverstą iš anglų kalbos; 
jiems pritarė gitaromis V. Narbu
tas ir K. Reivydas.

Tautiniai šokiai buvo šio vakaro 
“gyvoji” dalis. Vienas Po kito pasi
pylė visos grupės: vaikų, jaunių, 
jaunimo, pašokdami po du šokius, 
gi studentai pradėjo lenciūgėliu; vi
liotojas - V. Gedgaudas. Trenkė di
dieji, neatsiliko nė mažieji! Tokiu 
būdu Jaun. Ansamblis užtikrina 
tautinių šokių ir dainos tęstinumą.

“Baltijos vėjų” orkestras kad 
kė, tai trenkė!

Šokiams įpusėjus, pravesta 
rija, kuriai fantus aukojo: 
šute Arbaitė savo pieštą paveikslą,
P. Keršis — radiją, V. Prižgintas 
— knygų. Laimėtojai: D. Arienė, 
S. Bužėmenė ir kt., ištraukę džiau
gėsi laimėtais daiktais.

Tam vakarui visi aukojo: mamy
tės irikepė kalnus gardžių pyragų- 
“blynų”, S. Puikūnienė — tradici- 
nių “ponckų”, M. Žymantienė — 
“Napoleoną”. Šokėjai, kurių mamy
tės negalėjo iškepti, prisidėjo pini
gais ar darbu. “Baltijos vėjų” or
kestro nariai irgi šokėjai — A. A- 
ras, A. Arbas, S. Gudauskas ir 
R. Čiurlionis — pigiai grojo. Algis 
Kazakevičius akordeonu grojo 
tautiniams šokiams, kartais netingė
damas 30 mylių ir į repeticijas at
važiuoti. Visų talka — J. Ansamb
liui parama. >

Iš tėvų daugiausia pasidarbavo: 
R. Brazaitienė, Kazakevičienė, A. 
Korsakaitė, Dičienė, Šepetienė, ČJ

Yucaipos (Calif.) lietuviai paminėjo čia pirmą kartą Vasario 16 šventę.
Iš kaires (pirmoje eilėje) Z. Stoigis, Bronius Kancleris (SLA pirm.), 

F. Žukauskas ir A. Brazauskas — kaimo muzikantai, ir Elena Swetikiene.

’Yucaipa, Calif.
Vasario 18 d. SLA 75 kuopa Yu- 

1 caipoje pilrmą kartą paminėjo Va- 
s sario 16 sukaktį. Pirma tokių minė- 
Ijimų nebuvo galima padaryti, nes

žėnas. ”)
Tiesa, buvo ir tokių, kurie savoj 

vaikus pro duris “įstūmę” patys nu-.iN 
ėjo i kitą balių... i 
kenčia ir jų pačių vaikai...

Vist| bendradarbiavimas yra bū-’, 
tinas, ir šį kartą jis buvo ypatingai^ 
ryškus. 'į g

Ačiū tėvams, svečiams, irėmė-1» 
jams ir mielam jaunimui, kuris įro-BSt 
do esąs vertas dėmesio ir paramos,W 
nes išaugdamas jungiasi į sąmonin-8 T 
gų lietuvių gretas. BĮ

Didžiausias dėkui Šv. Kazimieroj 
parapijos klebonui prel. J. Kučin-k , 
gini už salę nemokamai. p*

Dėka viso to gauta 250 dol. pel
no, iš kurio 50 dol. numokėta sko
los už “tape recorderį”; gi $200 
liko kelionei į Tautinių šokių šven
tę Chicago j paremti.

Deja, jaunime, dar laukia mūsų 
kietas darbas — 14 tautiniij šokių 
ne juokais išmokti.

Tad kantrybės ir ištvermės! Jau
nystė viską nugalės.

Gi Los Angeles apylinkių lietu
viai turės progos pasigėrėti tais šo
kiais per Jaunimo šventę, kuri įvyks 
š. m. birželio mėn. 2 d. I vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos patalpose.

Visi kviečiami dalyvauti.
O. Razutienė

. asmenys, bet šiemet, šiems pasitrau- 
Ukus, kuopa galės rūpintis ir Lietu- 
Ijvos laisvinimo reikalais.

t—-r r-v- —Programoje, pagiedojus himnus. 
Gaila, dėl to nu-jr^-E. Swetikiene ir V. Sabonienė pa- 
—vį deklamavo eilėraščių. Kalbėjo Juo- 

%zas Miller, E. Swetikiene. S. Tiknis, 
IJŽukauskas ir S. Žukauskienė.
■Z'j Šokiams grojo Br. Kancleris, F. 
į Ižukauskas ilr A. Brazauskas. SLA 
įsĮpirm. B. Kancler žmonai švenčiant 
D gimtadienį, buvo palinkėta sėkmin

gų metų ir sudainuota “Happy 
Birthday”.

Minėjime dalyvavo 22 asmenys.
Surinkta ALT’ui aukų $15.

JAUNIMO ŠOKIAI
Gegužės 10 d. Tautiniuose Na

muose, 3356 Glendale Blvd., L. A. 
Lietuvos Vyčiu studentų kuopa ren
gia jaunimo šokius (psychedelic 
mvęrery dance). Gros du orkestrai. 
Pradžia 8 vai. vak. Kaina — vie-

Long Beach, Calif.

s.

Long Beach Lietuvių Klubo na
rių susirinkimas įvyko kovo 16 d. 
Finansų sekretorė O. Mekišienė 
perskaitė Vasario 16 minėjimo pi
niginę apyskaitą. Pirm. Morkis 
perskaitė laišką, gautą iš Lietuvių 
Fondo, kuriame prašoma Long 
Beach Lietuvių Klubo jubiliejiniais 
metais Įstoti į Lietuvių Fondą na
riu. Po ilgesnių diskusijų prieita 
prie slapto balsavimo. Nubalsuota 
Įstoti Fondo nariu, ką klubas ir pa
darė: įstojo LF nariu, įnešdamas 
100 dolerių.

Po to buvo pageidauta paremti 
vietos organizacijas. Šis klausimas 
taip pat spręstas balsavimo keliu. 
Nubalsuota Los Angeles skautams 
paremti $50, Los Angeles šeštadie
ninei mokyklai — $25, Los Angeles 
lietuvių R. K. bažnyčiai — taip pat 
$25. (Klubo nariams atrodo, kad 
vietos spauda, kuri visuomet aprašo 
jų veiklą, reklamuoja parengimus, 
paramos nereikalinga. ALV red.)

Svarstytas Long Beach Lietuvių 
klubo dešimtmečio minėjimo pa
rengimas, kuris įvyks gegužės 4 d. 
Machinist Hali, 728 Elm Avė., 
Long Beach, Calif.

Po susirinkimo buvo klubo na
riams vaišės. (D. M.)

Vakarų Kanados Lietuvių Diena
pirmą kartą rengiama įvyks rugp.

.3-4 dienomis Vancouverio mies- 
5 

te, B. C., Kanadoje. Bus daroma 
balius, gegužinė ir koncertas. Solis
tai koncertui kviečiami iš JAV-bių.

Dėl informacijų kreiptis į komi
teto pirmininką:

B. Vileitas,
2366 W. 7th Avenue
Vancouver 9, B. C. Canada.
Vancouver Liet. Bendruomenė

pirmininkauja Zita Kaulienė.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanu siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų .pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.: sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.

ALBINAS MARKEVIČIUS

Be

Vairesniųjų retėjančias gretas grei
tai užpildo jaunieji.

Po programos J. Ansamblio vyr. 
grupės seniūnas Rimas Žukas pa
kvietė visus vaišėms ir šokiams.

nam $1.00, por^i $150.
Dėl informacijų telefonuoti pirm. 

Rūtai Skrintei 886-2476 arba vi’ 
cepirm. Gabijai Bonataitei -— tel. 
464-8796.

ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance 

?002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif.
Phone 393-0615

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE —



INFORMUOTA AMERIKIEČIŲ SPAUDA, RADIJAS, TV

Informacijos komisijos veiklos 
apžvalga

LB Los Angeles apylinkės visuo
tinio susirinkimo nutarimu, šiuo 
pranešimu bus geriausias būdas in
formuoti visą lietuvių plačiąją vi
suomenę, kiek informacijos komisi
ja atsiekė per pastaruosius metus. 
Rimas Gajauskas pateikė sekanti 
pranešimą per visuotinį susirinki
mą, įvykusį kovo 17 d. §v. Kazi
miero parapijos patalpose:

Pietinės Kalifornijos Amerikos 
Lietuvių Tarybos nutarimu sudary
ta informacijos komisija, i kurią 
savo atstovą delegavo ir Lietinių 
Bendruomenės Los Angeles apylin
kės valdyba; komisiją sudarė: Juo
zas Kojelis — pirm , nariai: Leo
nardas Valiukas ir Rimas Gajaus
kas.

Komisija savo veiklą kreipė šio
mis kryptimis:

1. Los Angeles miesto ir Los An
geles apskrities savivaldybės bei Ka
lifornijos valstybės legislatūra.

2. Amerikiečių spauda.
3. Radijas ir televizija.
Atsiekti tokie rezultatai:
1. Pasistūmėjimą pirmąja kryp

timi reikia laikyti ypatingai reikš
mingu, nes Los Angeles City 
Council ir Los Angeles County 
Board of Supervisors savo priimto
mis rezoliucijomis patys aktyviai 
įsijungė į Lietuvos laisvinimo pa
stangas. Valstybių gubernatorių ir 
miestų burmistrų išleistos prokla
macijos paprastai palieka žinomos 
tik mums patiems, tuo tarpu anks
čiau minėtas rezoliucijas Los An
geles miesto ir apskrities tarybos 
pasiuntė JAV Prezidentui, Valsty
bės Sekretoriui ir ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų Arthur Gold- 
bergui.

Šios rezoliucijos reikšmingos ir 
tuo, kad tai nauja ir kur kitur, iš
skyras Philadelphiją, nepraktikuo- 
ta kovos už Lietuvos laisve forma. 
Ja ilgainiui paseks ir kitos lietuvių 
kolonijos.

Iš Kalifornijos valstybės legisla- 
tvlros rezoliucijos dar negauta. Tie
sa, buvo gautas iš Assemblejos pir
mininko (Speaker of the Assembly) 
Jesse M. Unruh pranešimas, kad 
rezoliucija jau pravesta, tačiau pa
sirodė, kad įvykęs nesusipratimas. 
Pastangos daromos rezoliuciją pra
vesti.

ĮĖJIMAS I spaudą
Čia buvo dėta ypatingai daug pa

stangų. Vieną kartą masiškai buvo 
kontaktuota virš 20 laikraščių, ant
ra karta arti 40. Visi jie buvo aprū
pinti informacijos komisijos pa- 
r'mštu atsišaukimu “An Appeal for 
Justice”, JAV Kongreso priimtos 
rezoliucijos H. CON. RES. 416 
tekstu ir kai kuria kita medžiaga. 
Pavyzdžiui, laikraščiams pasiųsta 
18 egz. “The War Against God in 
Lithuania”, 13 egz. V. Vaitiekūno 

“Lithuania”, 10 egz. Tauro ‘Guer
rilla Warefare on the Amber 
Coast”, prof. K. Pakšto, A. Vaįč.u- 
laičio ir kt. knygutės anglų kalba.

Įėjimas į amerikiečių spaudą yra 
labai sunkus, tačiau su pasitenkini
mu galima pranešti, kad keturi pa
tys reikšmingiausi Los Angeles me
tropolis laikraščiai į mūsų prašy
mą atsiliepė: Los Angeles Times, 
Santa Monicos Evening Outlook, 
ir katalikų The Tidings davė pilnus 
pačių redakcijų vedamuosius, o 
Herald-Examiner atspausdino Alto 
pirmininko Jono Čingos ilgą laišką. 
Evening Outlook dienraščio redak
cijai medžiagą asmeniškai įteikė Al
binas Markevičius.

Ryšium su paskelbtais vedamai
siais (Los Angeles Times ir S. M. 
Outlook), tuose dienraščiuose buvo 
paskelbta dar visa eilė laiškų: Gen. 
konsulo J. Bielskio, stud. J. Gliau- 
džio, Napoleono Nayergis, du Alto

LAIŠKAI IR KT.
Be vedamųjų, informacijos komi

sijos pastangomis ilgesnius ar trum
pesnius rašinius Lietuvos klausimu 
paskelbė The Tidings (dr. Kramer 
politinis komentaras), visai Ameri
kai skirtas katalikų savaitraštis 
Twin Circle, Chicago Tribune 
Reikia manyti, kad į komisijos krei
pimąsi atsiliepė ir daugiau spaudos, 
bet neįmanoma davinių surinkti. 
(Būtų gerai, kad skaitytojai, paste
bėję ką, liečiantį Lietuvos reikalą 
amerikiečių spaudoje, iškirptų ir at
siųstų rcdakcijai.ALV red.).

RADIJAS
Komisija nup.'rko 6 lietuviškos 

muzikos plokšteles ir įteikė dviem 
radijo stotim. “Music Station” per
davė dvi lietuviškos muzikos pro
gramas.

Visam tam darbui finansuoti iš
leista 265 doleriai. Turint galvoje, 
kad per tą laiką išsiųsta apie 200 
laiškų ir, kad pasiekti patenkinam 
rezultatai, išleisti pinigai, reikia lai
kyti, buvo prasmingai išleisti. LB 
Los Angeles apylinkė išlaidoms pa
dengti paskyrė 130 dol.

Pastaba
Įeiti į televizijos programas infor

macijos komisijos vaidmuo buvo 
pagalbinis. Šioje srityje pagrindinai 
d’rho Alto pirmininkas J. Činga, 
talkinamas J. Kaributo. Komisija 
Alto pirmininkui parūpino reikia
mos literatūros, — jau minėtą at
sišaukimą, knygų, informacinės me
džiagos apie Vliką ir pn.

— A. Devenienė pasakė reikš
mingą kalbą Vasario 16-tos proga 
Lietuvių Klube Long Beach. Solis
tė Pautienienė ir K. Dargis atliko 
meninę programos dali.

* Dr. S. su žmona Kudokas nusi
pirko gražią rezidenciją Santa Mo
nikoje.

SANTA MONICOS
Architektas Edmundas Arbas

Los Angeles, Calif., suprojek
tavęs, eilę žymių pastatų ir va
dovavęs projektų vykdymui, daž
nai minimas profesinėj amerikie
čių spaudoje. 1965 buvo įtrauk
tas į “Who’s Who in the West” 
biografinį leidinį, o šiais metais 
į Londone išleistą “Dictionary of 
International Biography” IV-tąją 
laida, c

Pirmoji šio žodyno laida buvo 
dedikuota Anglijos karalienei 
Elzbietai II, ketvirtoji — Etiopi
jos imperatoriui Haile Selassie I.

Edm. Arbas pakviestas ir įsto 
jo į “The International Platform 
Association”, kuriai pr'klauso 
pats Amerikos prezidentas, keli 
kabineto nariai, eilė senatorių, 
kongresmanų, rašytojų, žurnalis 
tų, filmų aktorių ir kt. žymių 
asmenų.

— Giedrė Gudauskienė buvo iš
vykusi į Š. Amerikos rytines vals
tybes; aplankė savo tėvus, seserį ir 
kitus gimines bei pažįstamus.

— Santa Monikos ir apylinkių 
lietuvių klubo naują 1968 m. val
dybą sudaro: pirm. — A. Markevi
čius, vicep. V. Burokas, ižd. V. 
Lembcrtas, portokolų sekr. R. 
Aukštkalnytė, susirašinėjimo sekr. 
— Audronė Al minaitė.

— Santa Monikos ir apyl. lietu
vių klubo Moterų komiteto valdy
bą 1968 metams sudaro: pirm. G. 
Gudauskienė, vicep. Julija Sinkie- 
nė, sekr. Elena Gedgaudienė, ižd. 
M. Gauronskienė, ir narės: S. Ru
dokienė, S. Pautienienė ir S. Ka
tilienė.

— Santa Monikos ir apyl. lietu
vių klubo valdyba gavo sutikimą iš 
“Uncle John Pancake House”, 
Wilshire Blvd., kad Santa Moni
koj: gyvenantieji, taip pat naujai 
at vykstantieji lietuviai bei jų sve
čiai. gali susitikti Uncle John Pan
cake House Room Club patalpose 
kiekvieno mėnesio paskutinį penk
tadieni, 7 vai. vak. Sekantis susitiki
mas numatomas balandžio mėn. 26 
d. 7 vai. vakaro.

— S. Monikos ir apyl. lietuvių 
Moterų komitetas numato š. m. 
gegužės mėn. 10 d., penktadienį, 
surengti paskaitą, kurią sutiko skai
tyti dr. Žirgulienė. Paskaita įvyks 
Uncle .John Pancake House, Club 
Room, Wilshire Blvd. 7 v. v.

Sekantis Moterų komiteto paren
gimas - subatvakaris, su lengva 
programa, numatomas birželio 8 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. S. Monica 
Bay Woman’s Club salėje, 4th St., 
Santa Momca. Visi kviečiami pa
skaitoje ir “subatvakar j?” ga’is'a' 
dalyvauti.

LIETUVIŲ VEIKLA
>

— Dalia Butkutė-Aplcy su vyru 
Dovydu, keidam.esi iš Illinois į 
San Francisco, pakeliui buvo su
stoję pas savo dėdę Česlovą Gad- 
gaudą Santa Monikoje.

Dalia ir Dovydas yra baigę Illi
nois Universitetą, Chemijos fakul
tetą, vienas bakalauro, kitas dakta
ro laipsniais.

Prano Leinberto pomirtiniam poe
zijos leidiniui išleisti papildomai 

aukojo:
$30 — Romas A. Bričkus iš Bos

tono.
$25 — Dr. Marija Gimbutienė.
$10 — Jurgis Tumavičius, Ele

na ir Jer. Kačinskai, Vytautas ir 
Irena Tamošaičiai, Dana ir Juozas 
Mitkai, Raimonda, Nedė ir Vytau
tas Apeikiai.

$5 — Janina ir Gediminas Ruk
šėnai, Algis ir Angelė Raulinaičiai, 
?vlr. and Mrs. Lindemken.

Aukojusiems komitetas ir našlė 
Monika Lembertienė nuoš'rdž T 
dėkoja.

Leidinio medžiaga — išleistųjų 
rinkinių eilėraščiai, spausdinti pe
riodikoje ir likę užrašai rankraš
čiuose jau renkami ir tvarkomi 
spaudai.

PADĖKA

Dėkojame Bern. Brazdžioniui, 
Dailiųjų Menų klubo pirmininkui, 
už mūsų pakvietimą į D. M. klubo 
susirinkimą, skirtą mano mylimo 
vyro Al A Flrano Lemberto paminė
jimui. kurio programoje buvo jo 
kantata “Demonas” (muzika J. Gai
delio).

Pirm. B. Brazdžionis pradžioje 
labai gražiai apibūdino kantatos tu
rinį ir mintis, charakteringas Pr. 
Lemberto poezijai; ji visų narių bu
vo išklausyta giliai susikaupus.

Dėkojame mielajai p. D. Mac- 
kialienei, gražiai padeklamavusiai 
Pr. Lemberto eilėraščių, taip pat 
Alg. Gustaičiui, pasakiusiam jautrų 
žodį ir paskaičiusiam Pr. Lemberto 
eilėrašti “Atsisveikinimas su drau
gais”, kuris parašytas išvažiuojant 
iš Bostono, taip tiko dabar amžinai 
atsiskiriant su D. M. klubo nariais.

Dėkingi esame visiems klubo na
riams, kurie pagerbė velionį Praną, 
atidžiai išklausydami jo kūrybos, o 
mums parodė daug užuojautos ir 
šilumos. <

Dėkojame ponioms A. Brazdžio
nienei ir D. Mitkienei už gražias 
baltas gėles, skirtas velionies Prano 
kapui.

Monika Lembertienė 
ir sūnus Vitalis 

su šeima

skaitykite
“LIET. HIPNU" LEIDYKLOS 
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ALTO SUSIRINKIMAS

Kovo 31 d. įvyko Alto metinis 
susirinkimas, kuriame valdybos na
riai davė veiklos pranešimus. Pirm. 
J. Čingos, ižd. V. Pažiūros ir spau
dos komisijos pirm. J. Kojelio pra
nešimai buvo priimti su pagyrimais. 
Revizijos komisijos pranešimo ne
buvo, nes revizijos komisija nepa
tikrino knygų. (Rev. kom. nariai 
nežinojo, kas įeina į komisiją; kas 
įeina, paaiškėjo tik susirinkime, pa
tikrinus susirinkimo protokolą).

Po nemalonių diskusijų ir tam 
tikrų "apsišaudymų” neatsargiais iš
sireiškimais, bestatant kandidatus į 
naują valdybą ir beatsisakinėjant, 
valdyba neišrinkta; sudarytas komi
tetas, pirmininkaujamas A. Rauli- 
naičio, numatyti valdybos kandida
tus ir sušaukti naują susirinkimą

Naujas Alto susirinkimas buvo

ALT'o iždininko pranešimas
Malonūs Kalifornijos lietuviai,
Alto rengtas Vasario 16 d. mi

nėjimas jau beveik užmirštas, ta
čiau jo rezultatai dar gyvi ir tik 
dabar baigiami suvesti. Man tenka 
maloni pareiga pateikti lietuviškai 
visuomenei šio minėjimo piniginius 
rezultatus.

Minėjimo metu, pagal aukotojų 
valią, aukų surinkta:
ALT’ui — $503.00; VLIKui — 
$965.38; R. R. K. — $458.50; Lie
tuvių Fondui — $1,000.00; Nepa
skirstytos aukos — $238.00 ir LB 
apylinkės auka išlaidoms padengti 
— $130.00. Iš viso $3,294.88.

Minėjimo bankete dalyvavo 307 
asmenys. Gauta pajamų $1,803.50. 
Turėta išlaidų — $1,626.85. Liko 
pelno — $176.65, kurie paskirti 
minėjimo išlaidoms padengti.

Vasario 16 d. minėjimo bendrų 
išlaidų turėta $753.54. Joms pa
dengti valdybos nutarimu paimta 
nepaskirstytos sumos — $238.00; 
LB apylinkės auka — $130.00 ir 
banketo pelnas — 176.65. Iš viso— 
$544.65. vDar liko nepadengtų 
$208.89 išlaidų. Jos padalintos pro
porcingai gautoms aukoms: ALt’ui 

$54.00; Vlikui — $104.66; 
R. R. K. — $49.71. Tokiu būdu 
išsiųsta Altui — $448.48; Vlikui— 
$860.72 ir R. R. K. — $408.79.

Kovo mėn. 31 d. įvykusiame Al
to narių visuotiniame susirinkime 
19 organizacijų Įmokėjo nario mo
kestį viso $95.00.

Balandžio mėn. I d. Alto kasoje 
buvo $390.04, kurie yra Lietuvių 
Kredito Kooperatyve Alto taupymo 
sąskaitoje.

Šie metai yra Lietuvos Laisvės 
Kovos Metai, todėl Lietuvos laisvi
nimo veiksniai laukia iš visų šiam 
svarbiam reikalui aukų.

Ta pačia proga man tenka atitai
syti įvykusią klaidą laikraštyje "Lie
tuviai Amerikos Vakaruose”. Ten 
aukų sąraše praleista keli aukotojai:

Dr. ir A. Deveniai — $100;

ALTO VEIKLA
sušauktas bal. 21 d. Jis buvo lai
komas praėjusio susirinkimo tęsi
niu. Jam vadovavo tas pats prezi- 
d urnas (pirm. A. Raulinaitis, sekr. 
A. Markevičius).

išrinkta nauja valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė taip: pirm. — 
A. Skirius; vicepirmininkai: K. 
Liaudanskas, O. Razutienė, J. Truš- 
kauskas; sekr. V. Čekanauskas, ižd. 
O. Žadvydas, fin. sekr. L. Balvo- 
čius.

Revizijos komisijon išrinkta: A. 
Devenienė, J. Plukas ir E. Sinkys.

Tarp kitų, svarstyta vardo klau
simas: iki šiol šis Alto skyrius ang
lų kalba vadinosi taip, kaip kuri 
valdyba angliškai išsiversdavo; pas
kutiniu laiku vadintųsi lithuanian- 
American Council of Southern Ca
lifornia; dabar nubalsuota vadintis 
Lithuanian-Ameirican Council, Los 
Angeles Chapter.

Lukšienė — $50.00;
R. ir Z. Kalvaičiai — $15.00;
J. ir R. Vidžiūnai — $10.00;
V. Černius — $6.50;
J. Narkevičius, J. ir S. Šepečiai 

— po $5.00.
Papildomai aukų atsiuntė:
Po $5.00 — V. Micevičius ir H. 

ir J. Kemekliai.
Visiems aukojusiems ačiū. Taip 

pat nuoširdus ačiū parapijos klebo
nui prel. J. Kučingiui už salę ir Al
to atsišaukimų persiuntimą. Dide
lė padėka priklauso p. A. Skiriui už 
Alto skelbimų atspausdinimą ne
mokamai. Vladas Pažiūra,

ALTo iždininkas

Lietuviu Bendruomenės 
Centro veikla

Lietuvių Bendruomenės Centro 
metinis susirinkimas

Labai svarbus Liet. Bendruome
nės Centro (L. Community Center, 
Inc.) metinis susirinkimas įvyks š. 
m. balandžio 28 d. 1 vai. p.p. Liet. 
Namų salėje — 4423 Santa Monica 
Blvd., Calif. (Telef. 666-4585 .

Visi nariai kviečiami dalyvauti ir 
išklausyti pranešimų apie korpora
cijos finansinį stovį ir apie ateities 
planus.

Jei dėl rimtų priežasčių kas nega
lėtų atvykti, yra prašomi Įgalioti jį 
(ar ją) atstovauti kurį valdybos na
rį arba kita tos korporacijos narį,, 
kuris tikrai šiame susirinkime daly
vaus. Įgaliojimus ("Proxies”) siųsti 
įstaigon: Lithuanian Community 
Center, Inc., 4415 Santa Monica 
Bl., L. A., Calif. 90029. vienam iš 
šių direktorių: B. Stančikas, pirm., 
J. Navickas, sekr., A. Skirius, ižd., 
A. Markevičius, vicepirm.; direkto
riai: A. Sajus, W. Račius, F. Kara
liūnas (Collins).

Organizacijas, kurios turi akcijų, 
atstovauja pirmininkas arba jo įga
liotas valdybos narys.

BALFAS GAUNA - BALFAS DUODA

Baltas gauna — Baltas duoda
Malonūs Balfo reikalų rėmėjai!
Balfo apyskaitiniai 1967 metai 

jau praėjo. Valdybos vardu jaučiu 
pareigą plačiajai lietuvių visuome- 
duoti pajamų ir išlaidų apyskaitą:
PAJAMOS:
1. 1966 m. likutis .......  $ 23.58
2. Operetės "Valsų karalius”

lapkr. 4 d. pernas .... 905.46
3. Op. “V. k.” sausio 6-7 ....

pelnas .......................... 70.89
4. Aukos pagal auku lapus

1,304.00
5. Aukos laike melų .... 370.00

Iš viso $2,673.93

IŠLAIDOS:
1. Persiųsta Balfo centrui $2,550.00
2. ALT o nario mokestis .... 5.00
3. Auka L. F. dr. J. Bielskiui

pagerbti........................ 5.00
4. A I D mokestis ....... 7.98
5. "Draugui” už skelbimus 6.00
6. Kalif. Liet. Almanachui 3.00
7. Pašto ir telef. išlaidos 7.90
8. Papildomos vakaro išl. 6.50

Išviso $2,591.38

Sausio mėn. 15 d. Balfo kasoje 
buvo $82.55.

Praėjusieji metai buvo rekordi
niai. Daugiausia pasiųsta į centrą ir 
geriausiai pasisekęs parengimas. 
Nuoširdus ačiū priklauso visiems 
aukojusiems, atvykusiems į paren
gimus, muzikei p. O. Metrikienei, 
režisoriui p. A. Žemaitaičiui ir vi

Vysk. V. Brizgys ir kun. A. Valiuš- 
ka pas Phoenixo lietuvius

Vykdamas į savo paskyrimo vie
tą, kun. A. Valiuška keliavo kartu 
su vysk. V. Brizgiu ir pakely ap
lankė Phoenix, Arizona lietuvius.

Štai keletas ištraukų iš laiško:
"...p.p. Šauliai suorganizavo vys

kupo priėmimą ir pagerbimą nau
joje lietuvių klubo salėje, kuri yra 
neseniai pačių lietuvių rankomis 
statyta. Priėmime dalyvavo apie 70 
lietuvių. Tai pilrmas toks įvykis, 
kad lietuvių vyskupas apsilanko 
Phoenix lietuvių tarpe.

Apie 7 vai. buvo jaukios vaišės, 
kurias pradėjo pirm. V. Mozart, 
kviesdamas vyskupą sukalbėti mal
dą. Toliau kalbėjo p. Josen-Ma- 
černytė, kuri išreiškė džiaugsmą dėl 
vyskupo apsilankymo. Vėliau pats 
J. E. vysk. Brizgys savo patriotinėj 
kalboj išreiškė lietuvių vienybės 
reikalą. P. Stasiūnienė visų vardu 
prašė vyskupą, kad parūpintų iš kur 
nors kunigą lietuvį sielos reikalams.

Phoenix mieste yra gana gražus 
būrys lietuvių. Daugiausia pensi
ninkai ar sergą artraičiu. Lietuviai 
dabar didžiuojasi savo nauja erdvia 
sale. Dažnai čia renkasi savo subu
vimams. Čia buvo paminėta ir Va

siems operetės vaidintojams. Jūsų 
įdėtas darbas ir išleistas vienas ki
tas doleris nuėjo kilniam tikslui: 
esančiam varge tautiečiui. Taip pat 
dėkoju Balfo visai valdybai už 
nuoširdų ir malonų bendsradrbiavi- 
mą šalpos darbe.

Balfo vardu dėkoju prel. J. Ku
čingiui — Balfo garbės nariui už 
nuolatinę pagalbą ir balfinių reika
lų rėmimą.

Dėkoju p. A. Skiriui už Balfo 
skelbimų spausdinimą nemokamai.

Primenu visiems lietuviams, kad 
tie, kuriems iš atlyginimo yra at
skaitoma AID, United Fund ar ki
tai kuriai nors šalpos organizacijai, 
gali pareikšti pageidavimą, kad jų 
auka būtų pelrvesta Balfui (United 
Lithuanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc.) ir duokite mano arba iždi
ninko adresą. Tokių aukotojų Bal- 
fas turi jau kelis. Norėtume turėti 
ir daugiau.

Šių metų Balfo iždininkas yra— 
Albinas Mitkevičius, 
5049% Franklin Ave.
Los Angeles, Calif. 90027
1968 m. yra nauji Balfo veiklos 

metai. Parengimas - operetė numa
tyta lapkričio mėn. 9 ir 10 d. para
pijos salėje. Prašau kitų organiza
cijų tomis dienomis nieko nenuma
tyti.

Šių metų Jūsų numatytas Balfui 
aukas jau esame pasiruošę priimti. 
Jas Įteikti galima bet kuriam valdy
bos nariui arba siųsti iždininkui.

Vladas Pažiūra,
Balfo pirmininkas

sario 16. Salė išpuošta patriotiškais 
ženklais ir Lietuvos bei Amerikos 
vėliavomis.

Vysk. V. Brizgys EI Paso miesto 
aerodrome antradienio (bal. 9 d.) 
vakare turėjo nuoširdų ir draugiš
ką pasikalbėjimą su toje vyskupijo
je dirbančiais kunigais. Vietos ku
nigai jį sutiko ir išleido su meile ir 
pagarba.” 

0 0 0

Skautai minėjo Vasario 16-tą
Vasario 18 d. Los Angeles skau

tų vienetai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Daugelis 
skautų buvo pakelta į aukštesnius 
laipsnius. Šventėje dalyvavo Liet. 
Skautų Brolijos vadas Vladas Vi- 
jeikis, atvykęs iš Chicagos.

Šia proga nauju tuntininku buvo 
paskirtas Pranas Pakalniškis (anks
čiau buvo J. Navickas) ir jo pava
duotoju K. Prišmantas. i .

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service 

REAL ESTATE 

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
NO 4-2919 ir No 4-2910
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EX DI-PI

Nenaujiena šiandien gatvėj
Išgirst mašinos pi-py!
Atsisukus pamatyti 
Kadilake Ex Di Pi.

Štai, čia namas keliaaukštis, 
Prie ano — autai keli, 
Tenai biznis puikiai sekas 
Apsukriesiems Ex Di Pi.

O minėjime didingam 
Kartais baisiai nustembi: 
Angliškai mus bara - šviečia 
Iš raštelio Ex Di Pi.

Gal kalba ta tuirininga, 
Patriotiška, graudi, 
Bet suprasti ją nelengva, 
Kada esam Ex Di Pi...

Susitikęs tu jaunuolį, 
Ilgaplaukį, lyg “Hipie”, 
Nenustebki, sužinojęs, 
Kad sūnelis Ex Di Pi...

Kai tėvynėj mūsų broliam 
Vergijos našta sunki, 
Pavergėjui pataikauja 
Tūlas laisvas Ex Di Pi...

Politrukui čia atvykus
(Iš gėdos net parausti), 
Kai pagerbtuves jam ruošia 
Mokyčiausi Ex Di Pi...

Politrukas rankas trina, 
Nes tikslai jo atsiekti — 
Grįžęs Maskvai raportuoja, 
Kad kvaili tie Ex Di Pi...

L. Naktas

Iš kur gresia pavojus “Naujienų” 
tautiniams interesams

Kovo 6 d. “Naujienose” Al
donos Anytos kolumnoje “Trečia
dienio pastabos” autorius prikiša 
A. Skiriui, kam buvo “N-nos” pa
kritikuotos už LB Tarybos suvažia
vimo neigiamą aprašymą.

LAV asmeniškai nekabinėjo nei 
p. Pužausko, nei kitų reporterių, 
tačiau Aldonai Anytai užkliuvo, 
kad LAV-se yra A. Skiriaus skel- 
bimėlis apie Insurance, Tax Ser
vice; Nepatinka autoriui, kam pa
rašyta, kad Skirius valgė pietus su 
L. A. meru, kam veikia su Kalif. 
Liet. Preybos rūmų organizacija; 
pagaliau nepatinka nė tai, kad lei
dėju pasirašo A. Skirius (O kas gi 
turėtų būt parašytas leidėju? Ne
jaugi Trečiadienio Anyta?). Tą A. 
Skiriaus “veikimą” Pužauskas va
dina “siauru, bergždžių ir dar gali 
pasirodyti kenksmingu tautiniams 
interesams”. Dėl “siaurumo” nė
ra ko ginčytis — Pužausko žiniai 
galima pridėti, kad A. Skirius yra 
valgęs pietus ifr su dr. P. Grigaičiu, 
o veikia ne vien Prekybos rūmuose, 
bet ir dar eilėje organizacijų. Ar 
nuo to “Naujienų” interesai-page
rės? ;'

Scriba seka Pužausko “Naujieno
se” redaguojamą pirmą puslapį ir 
jo “Trečiadienio pastabas”, tačiau 
nepastebi jokio “tautinio veikimo”; 
taip pat nenumato, kaip A. Skirius, 
gyvendamas už 2000 mylių galėtų 
jo veikimo “interesams” pakenkti?

Nubalsavo, bet ne tą
Kalėdų pamaldų metu klebonas 

pravedė bažnyčioje viešus, rankos 
pakėlimu, balsavimus — ar anks
tyvąsias (o vai. ryto) Bernelių mi
šias nukelti į 12 vai. vidurnakčio 
mišias? Čia tai tikra demokratija.

Daugeliui tuo metu dalyvavusių 
kilo mintis, kodėl klebonas nepra
vedė tokio balsavimo, ar musų 
įsteigtą parapiją padaryti teritorine 
(airiška), ar ją palikti tautine lietu
viška.

Principu “Do it Yourself”

Daug skundų ir verkšlenimo 
tenka nugirsti ir skaityti spaudoje, 
kad mūsų muzikai, kurdami oPcras 
bei kantatas visai pamiršo sukurti 
bent vieną padorią dainelę, tinkan
čią mūsų jaunimui dainuoti maž
daug po ketvirto “haibolo”. Tą 
klausimą gražiai išrišo Australijos 

.jaunimas, pakeitęs senosios kartos, 
kad ir svetimos melodijos, dainai 
žodžius, tinkančiais dabartinei dva
siai.

Ši daina visai tinka ir Amerikos 
jaunimui, pergyvenančiam trečiąją 
jaunystę, . todėl mes ją ištisai čia 
perspausdiname iš “Mūsų Pasto
gės” priedo “Jaunimo Kukučio” 
1967, m. lapkr. 13 d. Dainelės gai
da kaip “Neišeik, neišeik tu iš so
džiaus”. Jos naujas pavadinimas

PLAŠTAKĖS SKUNDAS

Neišeik, neišeik Tu į klubą, 
Nepaliki manęs tu vienos.
Čia vienai pasilikus man liūdna, 
Ant T. V. nėr programos geros.

Iškeliavom mes laimės ieškoti 
Už plačių, mėlynų vandenų 
Ir išmainėm jaunystę į svarą0), 
Dirbdami nuo rytų lig naktų.

Pasistatėm namelį nemažą, 
Užauginom vaikų net kelis.
Naujas Holdenas0) stovi garaže, 
Bet nerimsta, dar daužos širdis.

Širdis trokšta mylėti be galo, 
Vieniša ir nesuPrasta esu, 
Štai jaunystė trečia atkeliavo— 
Kaip plaštakė skrajot vėl galiu.

Širdyje vėl poezija skamba,
Tiek vilčių, tiek idėjų yra, 
Nežinau, ar rašyti man knygą, 
Ar pradėt vilioti draugės vyrą.

Neišeik, neišeik tu į barą, 
Nepaliki manęs tu vienos.
Padarysiu, kaip kitos padaro — 
Neberasi tu nei baldų, nei žmo- 

/ nos.

°) Dainuojant šiuos svetimus 
terminus būtinai pakeisti savais: 
doleriu ir savo auto fiYma. Scriba.

Galingasis “Garbage”
Los Angeles mieste per “Gar

bage” (atmatų, šiukšlių) problemos 
sutvarkymą dabartinis meras laimė
jo rinkimus. Memphis mieste padė
damas organizuoti ir demonstruoti 
“gerbičiaus” vežikus Luteir King 
paguldė savo galvą.

(Kaip žinome, po nepavykusios 
“taikingos demonstracijos”, kilus 
riaušėms ir vadui pabėgus, L. K. 
vėl rengės demonstraciją, nors poli
cija ir patarė to nedaryti, nes riau
šių dvasia dar neataušus...).

New Yorko meras Lindsay ir 
gub. Rockefeller dėl šiukšlių reika
lo nesutvarkymo prarado savo pres
tižą. Rockefeller net nuo kandida
tūros į prezidentus atsisakė.

Taigi, pernai ir šiais metais poli
tikoje svarbų vaidmenį vaidma 
šiukšlės ir jų reikalo sutvarkymas. 
Atrodo, kad jau pats laikas visiems 
susiprasti ir visas šiukšles, įsivėlu
sias į valdžią iššluoti ir išvežti į 
Kamčatką!

Scriba

Taupykite ir skolinkitės
LOS ANGELES LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
Palūkanos už paskolas priskaitomos nuo nesumokėto paskolos balan
so taip:

1% mėnesiui už asmenines paskolas;
0,75% mėnesiui už naujiems automobiliams pirkti paskolas;
0,6% mėnesiui už nekilnojamo turto paskolas.

Už santaupas mokama iki 5,25% dividendo, priedu — iki $2,000 
gyvybės draudimas proporcingai turimoms santaupoms.

Dėl informacijų skambinkite telefonu 661-5276.
L. A. Lietuviu Kredito Kooperatyvas

3356 Glendale Blvd., Los Angeles
****444¥*4M^*¥**¥¥***4**44*****¥¥¥*4*****4*¥¥¥****

GOING PLACES? Europe-Orient-Hawaii-Mexico.
Planning to bring relatives or friends from 
LITHUANIA - Russia - Poland? LOWEST FARES. 
Call the expert - MAX HODDER - GOROCHOWSKI.

Evening and Weekend Appointments by Request.

WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS

7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIFORNIA 
PHONE 876-9300

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

siunčia siuntinius j Lietuva iš atneštu prekių ir parinktų jų Įstaigoje., 
Labiausiai prityrę-' siuntimo srityje

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

EKSKURSIJOS - SKRIDIMAS
Iš Los Angeles Į Londoną — Liepos 10 d. 

ir iš Paryžiaus i Los Angeles — rugpjūčio 8 d. 
Kainuoja $375.00

Sudeginti skridimai j Vilnių ir Kauną, Dėl rezervacijų ir daugiau 
informacijų telefon ai — Mr. Chojnacki — 664-2363 ir Mr. Hodder — 

876-9392 . . ; .

Redakcijos atsakymai.
Antanui Rasai. Gavome Jūsų pa

rašytą himną L. Kingo garbei. De
ja, jo nespausdinsime, nes visiems 
jau įglriso jo liaupsnimai per TV, 
per radiją ir amerikiečių spaudoje. 
LAV nuomonė sutampa su prieš 
kelerius metus viešu Amerikos Sau
gumo viršininko Edgar Hoover pa
reiškimu, kad jis (L. K.) yra “no
torious liar”. Hooverio bylose yra 
visi daviniai, kur ir kada L. K. bai
gė prokomunistinės ptropagandos 
mokyklas, kas jį finansavo ir iškė
lė į aukštybes, ir kokiais tikslais kur 
tik jis pasirodė, ten po jo “taikos” 
kalbų sekė riaušės ir demonstraci
jos. Gal jis ir norėjo taikos, bet to
kios taikos, kaip Sovietai nori — 
Vietnamą (o po to ir visą Aziją) 
atiduoti komunistams, Amerikoje 
— komunistinę taiką pripažįstan
čios valdžios.

Kad jis buvo kunigužis, nieko 
nuostabaus, juk mes, pavergtų tau
tų organizacijos, tokius komunisti
nius baptistų kunigužius piketavom 
ir Los Angeles mieste.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Apdrouda

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 9C404

Phone 393-0615 Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobiliu taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas Ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai

RED DEVIL LIQUOR STORE 
Petras ir Birutė Pranis, sav. 

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey., Calif. 90242 

Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa

Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

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, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN 
326 So. Broadway 

Los Angeles, Calif. 90013 
Phone 689-9694

L. & G. Reivydai, sav.

“OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav. 

13916 E. Imperial Hwy. 
La Mirada, Calif. 90638 

Tel. 868-9098

PORT OF CALL
Sav. Rimas, Gwenn ir Vladas Gilys 

Alus — Vynas — šampanas 
žaidimai.

1712 So. Catalina St.
Redondo Beach, Calif. 90277 

Phone 375-9025

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav. 
905 Pico Boulecard 

Santa Monica, Calif. 90405 
Phone 394-9952

Baldai.
MAYTAG WASHERS 

Authorized Reprezentative 
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291 

Phone EX 6-4246

Buhalteriai, Revizoriai,
VLADAS NAVICKAS 

Certified Public Accountant 
3215 Clement St., San Francisco, 

California 94121 
Telefonas 387-4151

Fotografai
L. KANgAUJKO PUTO STUDiJ/A 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd-, 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8G97 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Dental STy 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90036 
Tel. WE 9-1448

BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės) 

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403 

Phone 828-4613 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

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

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405 

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

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 91344 
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, California 91767 
622-6040 714 Area Code

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., 
Los Angeles. Calif. 90026

Tel. 388-1889

Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 

Helen Mockus - Motušis 
5265 Fountain Avenue 
Hollywood, Calif. 90029 

Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

C/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

Los Angeles, Calif. 90005
Du 8-6011 DU 9-4161

FRANCHELL’S BEAUTY SALON
Valda Šerėnas, sav. 
2403 Pacific Ave., 

Long Beach, Calif. 90806
- ' ’ Tel. 427-6962

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Victor 
420 Castro Steet

San Francisco, Calif. 94114 
Phone UNderhill 1-6223

Kirpyklos
TONY’S BARBER SHOP
(Latvių kilmės savininkas)
1430 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif.
Atdara šešias dienas 8 — 5:30 v. v. 

Kaina $2.

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90806 
Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor
3308 Wood Terrace

Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 662-8822

Acoustic Ceilings, Plaster, 
Carpentry, Roofs, Heating, Cera
mic Tiles, Additions, Special Ex
terior Texture — 15 yrs. garantee.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor

Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627, 

Santa- Monica, Calif. 90406 
Phone — 393-6988

Maisto krautuvės
FRANK'S MARKET

Nluta ir Walter Dobrovolskiai, sav. 
15732 Hawthorne Blvd. 
Lawndale, Calilif. 90260 

Phone 676-9217

Moteliai
AMBER MOTEL

V. ir J. Dovydaičiai, sav. 
490 Dolliver St.

Pismo Beach, Calif. 93449
Tel. 773-2725

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

3020 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

EX 4-9144

BON AIR MOTEL 
Sav. Ignas ir Viktorija Gurdinąs 

1727 N. Western Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

Phone HO 4-4154

Ly , NORWALK MOTEL \
SavĮ/Petras ir Rūta Sakas 

.^■^1907 Firestone Blvd.«
> NorwalK, Calif. 90650 

Phone 864-9227
i ’ ___________ -__________________________________ __

MOTEL ROTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA 

Realtor 
1543 — 3rd Street

Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142 ‘ Res. 395-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.

Real Estate Broker 
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615 Res. 393-8680

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

Senelių namai
Ann Bobber’s Guest Home

16801 Addison St., 
Encino, Calif. 91316 

Tel. 789-4808

Skalbyklos
ART CLEANERS 

Sav. Albert Klimas
6408 Yucca St.

Hollywood, Calif. 90028
Phone HO 9-3028

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

Sav. Jonas ir Ona Žukas 
Tel. OS 5-9051

Valgyklos
ANGLER’S CAFE

Albert & Maria Boreišiai, sav.
141 Fisherman's Wharf (Pier) 

Redondo Beach, Calif. 90277 
Phone: 372-7226

LIET NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Adelė šatnerienė

4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712 

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad. 
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

Veterinarijos klinikos
Dr. L. R. Garskis, sav. 

17060 Ventura Blvd., 
Encino, Calif. 91316
Tel. State 4-7066
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A. F. SKIRIUS 
4366 Sunset Boulevard 

Loe Angeles, California, 90029 
Telefonas: NO 4-2919

Return Requested

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

GEGUŽĖS MĖN. —
4 d. — Long Beach Lietuvių Klubo 

parengimas Long Beache.
10 d. 8 vai. vak., penktadienį, Lie

tuvos Vyčių studentų kuopos šo
kių vakaras Tautiniuose Namuo
se, 3356 Glendale Blvd., L. A.

18 d. — Birutininkių balius šv. 
Kazimiero parap. salėj.

25 d. 8 vai. vak. šv. Kazimiero par. 
salėj studentų meno ir madų , pa
roda ir šokiai. Rengia šokių gru
pė “Audra”.

BIRŽELIO MĖN. —

2 d. — 1 vai. p.p. Lituanistinių mo
kyklų ir Jaunimo Ansmablio tra
dicinė Jaunimo šventė — šv. Ka
zimiero par. salėje ir kieme.

16 d. — Liūdnųjų Birželio įvykių 
minėjimas. Rengia lietuviai, lat
viai, estai; šiemet vadovauja 
estai.

16 d. — šv. Kazimiero parap. meti
nis koncertas Marshall High 
School auditorijoj.

30 d. 12 vai. 30 min. p,p. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo piknikas 
Arroyo Seco parke prie Avė. 60 
ir Figueroa St.

LIEPOS MĖN. —

14 d. Tautinių Namų piknikas Ar
royo Seco parke prie Avė. 60 ir 
Figueroa St.

21 d. šaulių Daumanto kuopos pik
nikas Arroyo Seco parke.

28 d. — SLA 75 kuopos piknikas 
Arroyo Seco panke prie Avė. 60 
ir Figureoa St., L. A.

RUGPJŪČIO MĖN. —

25 d. — “Lietuvių Dienų” piknikas 
McCambhidge parke, Burbanke.

Organizarijų dėmesiui!
šiais metais parengimus regis

truoja nauja JAV LB Los Angeles 
apylinkės sekretorė Litą Žilevičiū
tė. Telefonuoti vakarais 244-6792.

NAUJOS VALDYBOS
Amerikos Liet. Tautinės Sąjungos

Los Angeles skyriaus valdybą 
1968 metams sudaro: pirm. Br. Dū
da, vicepirm. J. Raibys, sekr. J. 
Rukšėnienė, ižd. H. Bajalis, narys 
ypatingiems reikalams A. Mažeika.

Lietuvos Vyčių
Studentų kuopa Šiems metams iš

rinko naują valdybą, kurią sudaro: 
pirm. — Rūta Skiriutė, vicephrm.
— Gabija Bonataitė, sekr. Marian 
Masulytė, ižd. Kazimieras Lubinas 
(Charles Lubin) ir parengimų ved.
— Rūta Zaikytė.

TRUMPAI
— Balandžio 10 d. EI Paso vys 

kūpąs kunigą A. Valinską paskyrė 
Newman Centro, Gul Ross College 
kapelionu Alpine mieste. Ten jis 
turės savo bažnyčią ir erdvią salę. 
Parapiečiai su nuoširdumu mini sa
vo buvusi vikarą ir linki jam naujo
je vietoje sėmės ir sveikatos. Kas 
norėtų susisiekti, jo dabartinis adre
sas yra Rev. A. Valiuška, P. O. Box 
89, Alpine, Texas 78930

— Juozas lininis, lietuvių kalbos 
dėstytojas UCLA, rašytojas beletris
tas, išrinktas sekančiu Dailiųjų Me
nų klubo pirmininku. Neseniai įvy
kusiame DaiLųjų Menų klubo su
sirinkime buvo atskira programa 
pagerbtas pernai metų gale miręs 
klubo narys Pr. Lembertas. Tarp 
kitko, buvo išklausyta J. Gaidelio 
parašyta P. Lemberto žodžiais kan
tata "Demonas”.

— B. Vileitas ir dukra Jurginą 
Vileitaitė lankėsi LA V redakcijoje 
ir pažadėjo paplatinti LAV ir LD 
laikraščius Voncouverio lietuvių 
kolonijoje.
—A. Samuolis, El Dorado motelio 

Hollywoode savininkas, nusipirko 
laivą “Playboy”. Laivas yra 63 pė
dų ilgumo ir turi 10 miegamų vie
tų.

— J. Bačiūnus, PLB pirmininkas, 
grįždamas iš atostogų, buvo susto
jęs Los Angeles mieste, kur susitiko 
su Bendruomenės veikėjais; vieną 
popietį lankėsi ALV ir Lietuvių 
Dienų leidykloje. Jo didžiausias rū
pestis tuo tarpu yra Pasaulio lietu
vių seimas, šaukiamas šį rudenį.

Nauji Tautinių Namų ūkvedžiai
— Nuo kovo mėn. Bronius Gie

da perėmė iš A. Trečioko ūkvedžio 
pareigas Tautiniuose Namuose, o jo 
žmona Ona Micpovil-Giedienė ve
da Tautinių Namų valgyklą.

Valgykla atdara šeštadieniais nuo 
2 vai. p.p. iki 7 vai. vak., sekma
dieniais — nuo 11 vai. ryto iki 7 
vai. vak.

Giedi! adresas yra: 3543 Perlita 
Avė., Los Angeles, Cal. 90039.

Telef. 662-2669.
f tfweewewcf ■

IŠNUOMOJAMI BUTAI
3-jų kambarių butas I-me aukš

te, su baldais. — $70 mėn.; be bai
dų — $60 mėnesiui.

5-kių kambarių butas antrame 
aukšte, be baldų — $75 mėn.

Teirautis telefonais (vakarais): 
NO 1-8517; dienos metu — 
664-2919 arba 664-9712.
r r r r r r eer r r r re e eeeeeeere

LIETUVIŲ FONDO RĖMĖJAI

Teklė ir Tomas Sereikai
Teklė ir Tomas Sereikai, nese

niai atsikėlę iš Hartford, Conn., 
yra nuoširdūs lietuvių kultūrinių 
reikalų rėmėjai. Lietuvių Fondui 
jie paskyrė net $1500. Dr. Jono 
Basanavičiaus atminimui įamžinti 
— $1000 ir savo vardu — $500.

P. p. Seireikai nėra kokie seni 
Amerikos turtuoliai, jie yra nauji 
ateiviai, per 20 metų sunkiai A- 
merikoje uždirbę ir sutaupę tuos 
dolerius. Dabar Teklė ir Tomas Se
reikai yra pensininkai ir gyvena 
Los Angeles mieste.

Nauji Lietuvių Fondo nariai:

Į Liet. Fondą įstojo, įnešdami 
po $100.00 — A. Norbutas su 
žmona, K. Karuža su žmona iir L. 
Babrickas.

Vyskupo V. Blizgio pranešimas

Kovo 31 d. vysk. V. Brizgys, 
Los Angeles Šv. Kazimiero bažny
čioje vedęs rekolekcijas, padarė lie
tuviams religinį pranešimą ir atsa
kinėjo taip pat į religinius klausi
mus.

Pranešimas vyko Šv. Kazimiero 
parap. salėj. Vyskupo pranešimą iš
prašė laiškais Liet. Vyčių seniorų 
kuopos pirm. J. Činga. Tačiau to 
pranešimo organizuoti ir tvarkyti 
vyčiams klebonas neleido. Žinoda
mi, kad vysk. V. Blrizgys yra Lie
tuvos Vyčių garbės narys ir didelis 
vyčių rėmėjas, Los Angeles vyčiai 
dėl šio klebono elgesio yra nuste
bę. Ir čia pasireiškė ne organizaci
jų stiprinimo reikalas, bet asme
niškumas.

Vestuvės
— Žibutė O. Stroputė, gyvenusi 

Los Angelėse ir buvusi išrinkta de
legate gražuole jaunimo Kongre
sam ten sus.pažlno su dr. R. G. 
Kišonu ir šių metų balandžio 15 d. 
Sydnejuje už j j ištekėjo.

Linkime laimingo gyvenimo, su
kūrus lietuvišką še.mą, ir apgailime, 
netekę puikios jaunimo narės.

MIRTYS
— Kovo 19 d. mirė kažimier.e- 

tė seselė M. Vincenta, kuri Los An
geles Šv. Kazimiero parapijoje il
gesnį laiką dirbo kaip mokytoja. 
Susirgusi grįžo į Chicagą pasilsėti 
ir pasigydyti ir ten mirė. Seselė Vin
centa buvo gera mokytoja ir musų 
lietuviai vaikai ją mėgo.

SUSIRINKIMAI
— LB Los Angeles apylinkės vi

suotinis susirinkimas šaukiamas š. 
m. gegužės mėn. 19 d. 12 vai. Šv. 
Kazimiero parap. salėj Darbotvar
kėje, tarp kitų, bus iškeltas svarsty
mas organizuoti didelę bendrovę 
pirkti žemės plotui, kur būtų stato
ma 1. pensininkams poilsio namai, 
2. senelių sanatorija (Convales
cent Hospital), 3. kultūriniams rei
kalams salė ir koplyčia konfesi
niams reikalams, 4. keliauninkams 
motelis su restoranu ir plaukymo 
baseinu, 5. filmų gamybai studija 
(informuos Audronis, Jasiukonis) ir 
Iradijo valandėlės reikalai.

— Kali f. Lietuvių Filatelistų dr- 
jos metinis susirinkimas įvyks geg. 
4 d., šeštadienį, 6 vai. 30 min. p.p. 
— 3675 Monon St., Los Angeles.

Kviečiami dalyvauti visi nariai— 
bus renkama nauja valdyba ir re
vizijos komisija.

Parapijos metinėje dienoje fila
telistai šiais metais rengia pašto 
ženklų parodą. Taip pat ten bus :r 
jų nario dail. J. Andrašūno pavers
iu paroda.

Sutvirtinimo Sakramentas
Los Angeles šv. Kazimiero par. 

vaikučiams kovo 31 d. vysk. V. 
Brizgys suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą.

Kazimierietės seselės berniukus 
ir mergaites paruošė Sutvirtinimui 
ir visus gražiomis uniformomis ap- 
rengdino. Vysk. V. Brizgys pasakė 
pamokslą lietuvių ir anglų kalbo
mis, ir visos ceremonijos taip pat 
buvo atliktos dviem kalbomis. Su
tvirtinimo Sakramentą priėmė 130 
vaikučių, tad jie su savo kūmais ir 
kūmomis pripildė pilną bažnyčią; 
tėvai galėjo tik per tarpdurius ste
bėti visas apeigas.
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