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SVARBŪS L ANGELES MIESTO VALDŽIOS RINKIMAI
Š. m. gegužės mėn. 27 d. įvyks 

paskutinieji (Finai) rinkiniai Los 
Angeles miesto vadovybės — bur
mistro (mero), tarybos (council), 
narių ir švietimo bei mokyklų va
dovybių. Mums, ypač Los Angeles 
miesto gyventojams, šie rinkimai 
yra labai svarbūs.

Jie yra svarbūs keliais atžvilgiais, 
nes nuo to priklausys miesto tvarka 
ir ramybė, mokyklų didesnis libeira- 
Jėjimas ir ėjimas kairėn, mažumos 
diktatūros išryškėjimas ir nesiskaity
mas su dauguma,

Visokie save vadinantieji militan- 
tais, liberalais, progresyviais, nepa
jėgdami patys nieko padaryti, eida
mi protestų ir revoliucijos keliu, no
ri viską paimti į savo rankas “įsta
tymiškai”, dėlto jie pasisako už de
mokratų kandidatą juodį T. Brad
ley, gi demokratai, neturėdami sa

vo kandidato mero postui eina už 
Bradley. Nekaltindami jų už ta<, 
kad savo kandidatu kaip maltum 
necessarium pasirinko juodį, vis 
dėlto norime atkreipti LA V skaity
tojų (o kartu ir visų lietuvių) dėme
sį į šio kandidato asmeninį “rekor
dą” (Apie tai žiūr. straipsnį šio nr. 
2 psl, “Komunistai endorsavo Brad
ley”).

Lietuviai, šio krašto papročiu yra 
irgi pasiskirstę dviem partijomis: 
vieni remia ir pasisako už demokra
tų kandidatus, kiti už respublikonų. 
Yra mums, lietuviams, ir apskritai 
pavergtų tautų žmonėms ir vienoje 
partijoje palankių, ir kitoje. Mums 
reikalinga visų jų parama, ir mes 
negalime sakyti, kad, jei tos ar ki
tos partijos žmogus, tai jo parama 
mums gera, jei anos — tai ne. 
Mes taip pat neturime užsimerkti 
prieš tą faktą, kad ne kiekvienas 

tos ar kitos partijos kandidatas turi 
būti aklai remiamas, nežiūrint, ko
kios politikos jis laikosi pavergtiį 
tautų atžvilgių ir Sovietų Rusijos 
bei vietinių (t. y. Amerikos) visokių 
liberalų pasaulio vaduotojų, anar
chistų atžvilgiu. Kai iš Europos į 
čia buvo vežami lietuviai, kiekvie
nas turėjo užpildyti anketas, kuriose 
tarp kitų klausimų buvo ir tokie: 
ar nepriklausai anarchistams, ar ne
si pasireiškęs anarchistiniais veiks
mais, ar nesi komunistas ir pn. 
Tokių klausimų statymas tada at
rodė juokingas, jeigu jau ne užgau
nantis klausiamąjį. Pagyvenę pama
tėme, kad pačioj Amerikoj yra pri
siperėję tiek to plauko gaivalų, jog 
greitai gali tekti nuo jų ne tik tiems 
buvusiems “dipukams”, bet ir pa
tiems amerikiečiams slėptis arba 
net bėgti.

Amerikiečiai politikai, kurie pa
sisako ir remia kairiuosius riauši
ninkus, nesvarbu, ar jie būtų var
gingame Watse, ar brangiai apmo
kamame universitete, mums, lietu
viams, nėra priimtini. Kodėl, aiš
kinti nėra reikalo. Taip pat mums 
nesvarbu ir vieno ar kito politikie- 
riaus nosies vienokia ar kitokia spal
va — jo nosis gali būti balta ar 
juoda, bet jei jo burna — žodžiai 
ir siela — darbai, yra raudoni, su 
tokiuo mums nepakeliui, nes mes 
perdaug esam nukentėję nuo raudo
sios “demokratijos”.

Prieš raudonąjį, rausvąjį ir kito
kį dabar Amerikoje besireiškiantį 
chaosą yra griežtai nusistatęs da
bartinis .L, A- burmistras Samuel 
Yorty, demokratas; bet partijos ne

remiamas. O neremiamas dėl to, 
kad jis yra garbingas, tiesus ir atvi
rai reiškia savo nuomonę tos ar ki
tos negerovės adresu. Raudonieji ir 
už angelą balsuotų, jeigu tik jis būtLį 
demokratų partijos viešai nominuo
tas, nes jie žino, kad tuo atveju 
jei išrinktasis ir bus pasodintas į 
numatytą postą, tai vistiek ne jis 
bus viiršininkas, o partija ir tie užku
lisiai, kurie jį pasodino.

Burmistro rengtos spaudos konfe
rencijos ir pranešimai spaudai ne 
kartą teko girdėti šiii eilučių auto
riui. Jis yra ne tik griežtai nusista
tęs prieš komunzmą, kaip pasikėsn- 
toją pavergti visą pasaulį (taigi ir 
Ameriką), burmistras Yorty nepa
taikauja nė naiviems ar prisidengu
siems nekaltybės skraiste komunistų 
tarnams, nežiūrint, kokiu vardu jie 
besivadintų: trečiuoju pasaulio išva
davimo frontu, ar kokiais nors 
kitokiais demokratais liberalais bei 
barzdotais teisybės ieškotojais. Jis 
žino, kad tai yra ramaus gyvenimo 
drumstėjai, visuomenės kiršintojai, 
valdžios autoriteto niekintojai, žo
džiu anarchistai. Samuel Yorty per 
įvairius masinius susirinkimus, per 
radiją ir televiziją, per laikraščius 
tatai sako atvirai ir žodžių nevynio
damas į vatą. Yorty, berods ir lie
tuvių bei Lietuvos reikalams yra 
palankiausias iš visti iki šiol buvusių 
Los Angeles buirmistrų. Tai mes 
gerai atsimename metai iš metų prie 
miesto Rotušės švęsdami Vasario 
15-tos minėjimą ir atlikdami savo 
tautinės vėliavos pakėlimo ir kt. 
apeigas. Jau vien už tai, kas padary
ta, turėtume paremti Yorčio kandi
datūrą į burmistrus.

1969 m. lietuviu delegacija pas Los Angeles burmistrą Samuel Yorty. — 
Iš kairės: A. Skirius, ALTo pirm., Bern. Brazdžionis, Lietuviu Bendruome
nės Tarybos narys, Danguolė Razutytė, iš Jaunimo ansamblio, Lietuvos

gen. konsulas dr. J. J. Bielskis, L. A. miesto burm. Samuel Yorty, Ona 
Razutienė, Alto valdybos narė, V. Čekanauskas, Alto vald. sekr.
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KOMUNISTAI ENDORSAVO BRADLEY

AR REIKALINGA BENDRUOMENEI POLITIKUOTI?

Į Lietuvių Bendruomenės dirbančių eiles daugelis stojome, įver
tindami jos darbą lietuvių švietimo, kultūriniame ir lietuvybės iš
laikymo darbe. Tačiau prieš Vasario 16 minėjimus JAV LB centro 
valdybos pirmininkas išsiuntinėjo aplinkraštį daryti Vasario 16-tos 
dienos minėjimus ir padaryti aukų rinkimus bendruomenės naudai. 
Pervėlai išsiuntinėtas aplinkraštis perdaug žalos ALTui nepadarė, 
nes visi minėjimai jau buvo suplanuoti, tačiau pats principinis klau
simas buvo ir dar tebėra diskutuojamas mūsų spaudoje.

ALTo centro valdyba prieš tokį užsimojimą užprotestavo. Aiškiai 
pasisakė Čikagos Liet. Tarybos metinėje konferencijoje š. m. balan
džio 13 d. savo rezoliucijose ypač 4-je ir 6-je rezoliucijose.

Jų tekstas toks:
“4. Konferencija ragina visus Čikagos lietuvius ir toliau visomis 

jėgomis remti Amerikos Lietuvių Tarybos darbus, stengtis išlaikyti 
Altos centro autoritetą, griežtai pasisakant prieš visus tuos, kurie 
siekia šį autoritetą sumažinti visuomenės akyse. Konferencija ragina 
lietuvių visuomenę ir jos organizacijas rašyti laiškus ir pareiškimus 
savo senatoriams ir kongresmanams, dėkojant jiems už palankumą 
Lietuvos Laisvės bylai arba reikalaujant griežtesnės politikos laisvės 
priešų ir svetimų žemių pavergėjų atžvilgiu.

6. Konferencija, apsvarsčiusi JAV Lietuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos sausio 24 d. aplinkraštį LB Apygardoms ir Apylinkėms, 
rado:

a. aplinkraštis nesuderinamas su LB įstatų 3 paragrafu ir 2-tro 
paragrafo d) pastraipa;

b. aplinkraštis nesuderinamas su L. Bendruomenės ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos susitarimais ir tradicijomis, kad Vasario 16 dienos 
minėjimo aukos turi būti siunčiamos ALTos centrui;

c. toks LB elgesys skaldo ir klaidina lietuvių visuomenę jos kovoje 
dėl Lietuvos laisvės.

Konferencija prašo JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybą atšaukti 
minėtą aplinkraštį, prašo jungti jėgas bendram Lietuvos laisvinimo 
darbui ir prašo neskaidyti visuomenės jėgų, neįnešti bereikalingu ne
santaikų.”

Mano nuomone Lietuvos Bendruomenė turėtų pasilikti prie savo 
pagrindiniu uždaviniu, paliekant politinę sritį Vilkui ir Altui. Juk ir 
dabar sunkoka surasti aktingai dirbančių bendruomenėje, o dar dau
giau apžiojus galima visiškai užsprinkti.
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GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

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

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, i; 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
ROQUE & MARK CO.

Real Estate — Insurance
?002 Santa Monica Boulevard Santa Monica. Calif.

Phone 393-0615
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Kalifornijos komunistų oficiozas 
“Peoples World” kovo 29 d. laidoje 
davė reklamos T. Bradley, kandi
datuojančiam į L. A. burmistrus. 
Keista, kad šis laikraštis iš buvusių 
14 kandidatų endorsavo tik vieną 
Bradley. Iš to galima daryti išvadą, 
kad jis jiems yra priimtinas ir net 
savo programa artimas. Savo priešo 
komunistai niekad nerekomenduos, 
nereikia būti naiviems!

Televizijos ir radijo reklamose T. 
Bradley giriasi savo geru "record”. 
Štai ką rašo apie jo “recordą” bu
vęs jo viršininkas Dep. Chief of 
Police Thad Brown: “The council
man, although a former police lieu
tenant, is noted for opposing almost 
anything that would better a lot 
of policeman and provide more 
protection and service to the citi
zens” (Hollywood Citizens-News”, 
.ipril 14, 1969). Ir toliau rašo:

In contrast, Mayor Yorty has al
ways championed fair and inpartial 
law enforcement and means by 
which the police can provide better 
protection and service...
Brown said the Bradley record of 
stubbornly fighting police improve
ments during 1968 showed.

Bradleys veiklą prieš policijos 
sąlygų pagetrinimą autorius toliau 
detalizuoja:

“March 21. — Bradley voted 
“No” on the Police Bond Fund 
issue. The Council passed the pro
posal, 12-2.

May 16 — Bradley voted against 
formation of the Police Reserve 
Corp. Its creation was approved, 
and his was the only dissent.

May 21 — Bradley opposed 
granting a 40-hour work week to 
policemen, despite support by the 
Los Angeles Fire and Police Pro
tective League. The Council’s vote 
for police officers’ better working 
conditions was 9-4.

Nov. 19 — Bradley was against 
hiring 30 additional police women. 
But the motion passed 9-2.

Taigi, be reikalo Bradley giriasi 
savo 21 metų tarnyba policijoj, jei
gu jis dirbo kartu su gaivalais, ka
riaujančiais su policija.

Yorty teigimu, žinomoje zonų 
keitimo byloje ne Yorty yra ėmęs 
kyšių (kaip kai kurie jo priešai tei
gia), bet Bradley paėmė $1000 kyšį, 
tuo pasipirkdamas balsuoti palan

kiai. Apžv.

Štai kas remia Bradley j L. A. burmistro vietą.
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Lietuviška programa svetimtaučių 

tarpe
Muzikė Ona Metrikienė ir jos 

vadovaujama grupė “Vakarti Aidai” 
pakviesta atlikti programą Los An
geles “Womens’ International Club” 
tema “Lithuanian Folk Culture 
through Dance and Song”.

Klubas, kuriam priklauso 45 
tautybių moterys (jų tarpe ir lietu
vių) rengia ta proga arbatėle ir 
vaišes balandžio 20 d., sekmadienį 
po pietų, erdvioje Wilshire Metho
dist salėje, Wilshire and Plymouth 
Blvd., Los Angeles.

Šokėjų grupei vadovauja Inga 
Tunnene, o režisuoja Algis Žemai
taitis.

PASISEKUSI SKAUTŲ MUGĖ
Kovo 16 d. šv. Kazimiero pa

rapijos patalpose Įvykusi skautų-čių 
Kaziuko mugė praėjo su labai dide- 
uu pasisekimu. Net ir gamta šį* kar
tą nuoširdžiai bendradarbiavo ir su
teikė tikrai puikią ir saulėtą dieną 
skautukams ir jų svečiams.

ŠĮmet skautukai ir skautės labai 
Įdomiai ir įvairiai pasirodė su savo 
rankdarbiais: medžio drožiniais, 
inkrustacijomis, juostomis, tauti
niais raštais siuvinėtomis pagalvėlė- 
lėmis ir kt. tautiniais motyvais pa
puoštomis Įdomybėmis. Visi Įdėjo 
daug darbo, meilės ir naujų idėjų, 
kad tik mugė būtų įvairesnė ir at
neštų daugiau pelno, kurio dalis 
eis stovyklai, kita — ypatingiems 
kitiems skautei reikalams. Įdomus 
buvo, kad ir ne tautiniais motyvais, 
vandens balionų taikinys... Visi dir
bo išsijuosę, nuo pat mažiausių vil
kiukų ir paukštyčių, skautų ir skau
čių, kurie visokiomis gėrybėmis pa
puošė stalus, skautininkiį su savo 
stalu, studentų akademikų su savo 
tradicine kavine ir antros jaunystės 
skautų-židiniečių su savo garsia vir
tuve ir namie gamintais skanumy
nais, kurių net pritrūko...

Gaila, kad tiek daug meniškai pa
gamintų rankdarbių skautai ir skau
tės turėjo vežtis namo, nes publika 
neišpirko. Gaila jų darbo, gaila jų 
laiko, nutraukto nuo pamokų ir stu
dijų paruošimo... Gaila ir žiūrėti Į 
nusivylusius veidus, kai jie tiek ti
kėjosi iš vyresniųjų. Kaziuko mu
gė yra geriausia proga Los Angeles 
nveste apsirūpinti lietuviškomis do
vanomis ne tik Kalėdų šventėms, 
bet ir visiems ateinantiems gimta
dieniams, bei vardinėms. Kiekvie
nam maloniau vietoj šnapso bonkos 
ar odekolono bonkutės gauti lietu
višką Vyti, geležini vilką, gražią 
juosta, pagalvėlę, kurių nuėjęs Į 
krautuvę nenusipirksi. Be to, būtų 
dviguba nauda: jaunimas būtų pa
remtas ne žodžiais ir pamokslais, o 
pinigu, kurio jiems taip reikia baig
ti irenpti stovyklavietei. Skautai tuo 
pačiu būtu paskatinti dar daugiau 
pasitempti ir dar daugiau praleisti 
laiko studijuojant lietuviškus raštus, 
lietuviškus papročius.

Būtų gražu, kad susipratę lietu
viai paremtu skautu darbus.

V. Iri.

Los Angeles
Jaunimo ansamblis
švenčia savo dvidešimtmetį

Jaunimo ansamblio vadovės mo
kytojos Onos Razutienės iniciatyva 
ir pastangomis ŠĮ pavasarį ruošia
mas iškilmingas dvidešimtmečio mi
nėjimas, kuris truks dvi dienas — 
birželio 28 ir 29 d.

Ansamblio šventė prasidės iškil
mingu banketu birželio 28 vakare. 
Banketui salė jau išnuomota Shere- 
ton West viešbutyje. Šio banketo 
metu programai atlikti numatoma 
kviesti mūsų geriausius jaunus ta
lentus. Programa bus neilga, bet 
nauja, kultūringa, — kad ir prieš 
kviestuosius svečius galėtume pasi
rodyti.

Sekančią dieną numatoma pati 
pagrindinė šventės diena; ji prasi
dės iškilmingomis pamaldomis baž
nyčioje; vėliau parapijos salėje bus 
meno paroda, o po to — šokių ir 
dainiį programa didžiulėje Santa 
Monikos auditorijoje.

Į šią šventę nutarta pasikviesti 
ir savo buvusius kaimynus latvius ir 
estus, kad ir jie kuo nors prisidėtų 
prie programos.

Be dabartinio ansamblyje daly
vaujančio jaunimo numatoma kvies
ti ir “vyresniuosius”, kurie prieš ke
lerius metus dar aktyviai dalyvavo, 
bet dabar sukūrė šeimas ir “išėjo 
į pensiją”.

Šiuo metu veikia kelios jaunimo 
grupės mokyklinio amžiaus, kuriom 
vadovauja O. Razutienė, ir vyresnių 
grupė, vadovaujama I. Tumienės.

Šiai didžiulei šventei paruošti O. 
Razutienė pasikvietė Į pagalbą eilę 
asmenų, kurie renkasi posėdžių, pa
deda sudaryti programą, aptaria vi
sus, susijusius su švente reikalus, žo
džiu, viską projektuoja ir moderuo- 
ja. Jų tarpe matom šiuos asmenis: 
Ign. Medžiukas, Tumas, M. Keva- 
laitis, B. Brazdžionis — tai bend
ruomenės atstovai; muzikinės dalies 
paruošimui talkininkauja: B. Bud- 
riūnas, G. Gudauskienė, A. Kaza
kevičius. Programai paruošti: O. 
Barauskienė, B. Čiurlionienė, J. 
Puškorienė, J. Kaributas, R. Skiriu- 
tė, O. Gustienė, I. Tumienė. Meno 
paroda rūpinasi: A. Žaliūnas, R. 
Bureikienė, S. Raubertas, I. Leš- 
kienė. Spaudos reikalais ir sukak
tuvių leidiniu rūpinasi: Alė Rūta 
(sukaktuvinio leid. red.), J. Kojelis, 
V. Irlikienė.

Paskutinio susirinkimo metu nu
tarta, kad programa nebūti! per
krauta, bet gerai paruošta, Įvairi ir 
nauja. Kad programa sklandžiau 
vyktų ir nebūtų bereikalingų per
traukų, spragų bei neorganizuotų 
vietų ar momentų, kad viskas vyk
tų sklandžiai ir išlaikytų vientisumą, 
visai programai koordinuoti nutarta 
kviesti A. Žemaitaiti.

Kad šios šventės atminimas išlik
tų ir sekančioms kartoms, visa šven
tės programa bus filmuojama. Kas 
be ko. juk ir šios šventės dalyviams 
po kurio laiko bus Įdomu pasižiū
rėti ir “jaunas dienas prisiminti.”

V. Iri.

Lietuvių Radijo valandėlės vakaras

Balandžio 19 d. įvykęs Šv. Ka
zimiero par. salėj Liet. Radijo klu
bo vaidybos balius-koncertas buvo 
sėkmingas. Koncertinę dalį pildė 
Regina Aukštkalnytė, Karolė Dam
brauskaitė ir Kv. Dargis, akompo- 
nuojant Onai Metrikienei. Progra
mą pravedė pirm. Stasė Pautienienė. 
Šokiams grojo Krafto orkestras. 
Balius davė pelno apie 200 dol.

Liet. Radijo valandėlės klubo 
valdybą sudaro: pirm. Stasė Pautie- 
niene, 641 Stanford St., Santa Mo
nica; telef. 828-3779; vicepirm. J. 
Motiejūnas ir St. Paltus, sekr. J. 
Gedmintas, 3422 Atwater Ave., Los 
Angeles, telef. 665-6420; ižd. T. 
Šereikienė, 836 N. Lafayette Park 
Pl., Apt. 4, Los Angeles, telefonas 
383-7643.

Radijo programą paruošia ir 
praveda pasikeisdami Stasė Pautie
nienė, Stasys Paltus ir Vladas Gi- 
lys. St. Pakaus adresas yira: 3786 
Griffith View Dr., L. A., telefonas 
662-0244; V. Gilio adr.: 1256 Ma
riposa St., Glendale, tel. 241-1466. 
Visais skelbimų ir pranešimų reika
lais kreiptis Į valdybos narius.

Programa transliuojama sekma
dieniais, 5 vai. p. p. iš KTYM sto
ties, banga 1460.

Pranešimas Los Angeles LB 
Jaunimo Ansamblio rengiamos

JAUNIMO ŠVENTES
programos dalyviams ir lietuvių 

visuomenei.
1969 m. birželio 28 d., šeštadie

ni, 7 vai. vakaro Sheraton-West 
viešbutyje, — 2961 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif. — Įvyks dvide
šimtmečio sukaktuvinis banketas su 
gražia menine programa, vaišėmis 
ir šokiais prie gero orkestro.

Birželio 29 d., sekmadienį. 3 vai. 
30 min. p. p. Santa Monica Civic 
auditorijoj —

Tautinių šokių ir Dainų šventė.

Dalyvauja apie 200 šokėjų bei 
dainininkų ne tik iš L. A., bet ir 
iš kitų Vakarų Apygardos vietų ir 
Vancouver “Atžalynas”.

Maloniai kviečiu visus buvusius 
ir naujus šokėjus jungtis Į mūsų gru
pes ir dalyvauti šioje iškilmingoje 
šventėje.

Be to, tą pačią dieną, sekmadienį, 
Šv. Kazimiero par. salėj įvyks jau
nųjų menininkų dailės paroda, ku
rios atidarymas 12 vai. dienos.

Norintieji dalyvauti parodoje sa
vo eksponatus pristato šešadienį 
birž. 28 d. rytą. Parodą tvarko Me
no komisija.

Daugiau informacijų teikia Ona 
Razutienė, LB Jaunimo Ansamblio 
ir šventės programos vadovė telef. 
661-0041.

O. R.

Kompozitorius Bronius Budriūnas.

KOMP. B. BUDRIŪNUI 
ĮTEIKIAMOS LB PREMIJOS

Balandžio 9 d. Lietuvių Namuo
se įvyko LB Vakarų apygardos val
dybos pasitarimas su Šv. Kazimiero 
parap. choro atstovais, kuriame bu
vo aptarta numatyto komp. B. Bud
rumui, laimėjusiam PLB valdybos 
skelbtame tautinių giesmių konkur
se dvi premijas, pagerbimo progra
ma.

Iškilmingas premijų Įteikimas bus 
balandžio 26 d. 7 vai. 30 min. va
karo Šv. Kazimiero parap. salėje. 
Komp. B. Budriūno kūrybą aptars 
rašytoja Alė Rūta-Arbienė. Į šias 
iškilmes iš Cleveland© atvyksta PLB 
valdybos vykd. vicepirm. dr. A. 
Butkus, kuris komp. B. Budriūnui 
Įteiks laimėtąsias premijas. Premijų 
Įteikimo iškilmėse pažadėjo daly
vauti ir tarti žodį Lietuvos gen. kon
sulas dr. J. J. Bielskis. Be oficia
liosios pagerbimo dalies bus kon
certinė programa, kurioje bus at
liktos premijuotos giesmės — “Lie
tuvio giesmė” (Putino žodžiai) ir 
“Mūsų žemė — Lietuva” (V. Ne
munėlio žodžiai), taip pat ir kiti 
komp. B. Budriūno kūriniai: piani
nui, solo ir chorams. Programoje 
dalyvaus solistė B. Dabšienė, R. 
Dabšys, O. Deveikienė, pianistė R. 
Apeikytė ir Šv. Kazimiero parap. 
choras.

Vakaro koncertinės dalies vedėja 
— V. Gedgaudienė.

Po programos — vaišės; laike 
vaišių sveikinimai žodžiu ir raštu.

.... ’”C... .....
Jei dar nesate atsilyginę 

už “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 
padarykite tai tuojau: 

siųskite $3 prenumeratos mokestį.
4364 Sunset Blvd.. Los Angeles.

Calif. 90029
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AUKOS LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS

Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyriaus rengto Vasario 
16-tos minėjimo Hilton viešbutyje 
buvo surinkta aukų Lietuvos laisvi
nimo reikalams $2037.50.
Pagal aukotojų nurodymus tos au
kos paskirstytos taip:

Altui — $1009.00,
Vlikui — $ 789.50,
Rezol. Remti komitetui — $128, 
įvairiems tikslams — $115.00 

(čia įeina Liet. Fondui $100, kultū
ros Fondui $10 ir Nepriklausomy
bės Fondui $5).

Į $2037.50 sumą neįeina fronti
ninkų surinktos aukos $850, kurios 
buvo paskelbtos minėjimo proga, 
bet vėliau neįteiktos Alto valdybai. 
Sakosi, valdyba pati paskirstymą 
padariusi.

Per Amerikos Lietuvių Tarybą 
aukojo šie asmenys (bei organizaci
jos):

Po $50.00: Dr. M. ir E. Deve- 
niai, A. a. N. Jasinio atminimui, 
Prel. J. Kučingis, Dr. J. S. Zmui- 
dzinas.

$35.00: A. Lukšienė.
$30.00: V. Vidugiris.
$26.00: A. Skirius.
Po $25.00: Dr. J. Gudauskas, A. 

Markevičius, SLA 75 kuopa.
Po $20.00: N. ir V. Apeikiai, Dr. 

A. ir J. Avižieniai, D. Brazdžionis, 
Dabšys ir Grikinaitė, Dr. M. Gim
butienė, J. Jodelė, Z. Koronkevi- 
čius, V. Lembertas, E. Sabalis, J. 
Šimonis.

Po 16.00: P. Gauronskas.
Po $15.00: C. A. M. Alminai, 

V. Anelauskas, J. ir A. Balsiai, R. 
Kalvaitis, V. ir V. Kazlauskai, A. 
Kiršonis, Liet. Katal. susiv., K. 
Naudžius, V. Pažiūra, J. Raulinaitis, 
A. Sabaliauskas.

Po $12.00: J. ir G. Baltrušaičiai.
Po $11.00: M. Pasker.
Po $10.00: A. Adomėnas, R. A- 

nelauskas, L. Babrickas, M. Banio
nis, J. E. Bandziuliai, S. ir P. Berno
tai, A. ir B. Brazdžioniai, P. But- 
kys, L. Dičius, R. Dūda, J. A. Ge
nis, V. Gilys, Grikinai, O. Isbach, 
P. A. Janulaitis, V. ir O. Jasiulio- 
niai, Dr. J. ir R. Jurkūnai, M. Kai
rienė, K. Karuža, J. Katilius, J. 
Kutra, S. Kvečas, M. Lembertienė, 
P. ir A. Litvinai, F. Masaitis, A. V. 
Mažeikai, L. Medelis, V. Miccvi- 
čius, T. Mickevičienė, V. Mikuckis, 
A. Milčius, J. ir D. Mitkai, J. ir O. 
Motiejūnai, B. ir G. Narbutai, J. 
Navickas, R. A. Nelsai, A. ir A. 
Norbutai, L. Oksas, E. Pajaujis, A. 
Paulauskas, J. Petronis, A. ir D. Po- 
likaičiai, J. Prakapas, V. Prižgintas 
ir šeima, J. Prusinskas, E. N. Rad- 
venis, Ch. K. Rakūnas, P. V. Rau
linaitis, O. A. Razučiai, A. Ruigys,
J. ir G. Rukšėnai, P. Sakas, V. ir A. 
Sajai, S. Skirmantas, V. Stencelis, 
V. Stadalninkas, P. Sušinskas, K. 
Šakys, B. irA. Šimkai, J. Tininis, A. 
Tumas, J. K. Tūmavičiai, V. Ūsas, 
J. Uždavinys, M. Vaičius, A. Val>s, 
V. A. Valavičiai, J. B. Venckai, K.

A. Venclauskai, A. Vilčinskas, E. 
Vilkas, Z. Viskanta G. Vitkus.

Po $9.00: A. Kalvaitis.
$l,.00: F. X. Skirmantas.
$7.00: L. Telyčėnas.

$o.00: V. Ašmonas, G. Radvenis, 
V. Saladžius, T. T. Sereikos, O. Spi- 
rauskas.

Po $5.00: I. Adomaitienė, V. A- 
nelauskas, V. ir J. Andrašūnai, S. 
Aušrota, A. Ąžuolaitienė, L. Bal- 
vočius, H. Bajalis, K. V. Barauskai, 
L. Briedis, J. ir E. Butkai, A. ir V. 
Cinikai, S. Daugėla, P. Dovydaitis,
B. Dūda, S. Dūda, J. Dzenkaitis, P. 
Gasparonis, J. Gedmintas, J. Gliau
dą, V. Griciukas, B. Janulis, A. Ja- 
siūnas, H. Jasaitis, J. Jurevičius, 
L. Kantas, J. ir V. Kazakevičiai, V. 
Milaknytė, H. Misiūnas, L. Nefas, 
L. Niūniava, L ir V. Paplauskai,
K. Paulius, J. Pėterienė, J. A. Pet
rauskas, K. Prišmantas, P. Proku- 
ratas, J. Račius, J. T. Ramoniai, E. 
Ratkelis, J. Rauktys, V. Rimas, J. 
V. Ruokis, J. Sadūnas, S. Shepetys, 
Dr. A. Slupas, B. M. Stančikai P. 
E. Starevičiai, E. Stirbys, Z. Stoč- 
kus, I. Šešplaukis, R. Tautkus, E. 
J. Truskauskai, Č. Tuminas, V. Ul- 
dukis, K. Vec-Zemelis, E. V. Velza, 
B. Vilimas, Anna Wilkas, L. Zai- 
kienė, B. Žemaitaitis, J. Žukas, X,

Po $4.00: P. R. Giedraitis, A. 
Valiulis, Dr. J. Varnas.

Po $3.00: A. Avižienis, M. Bar- 
niškis, J. Dalbokas, O. Liutermo- 
zienė, P. Pakalniškis, P. Visvydas,

Po $2.00: J. Balsytė, A. Dvariš
kis, J. Janušauskas, M. Kevelaitis, 
E. Kybartas, J. Mažulis, K. S. Mo- 
tušhu. J. Narkevičius, J. St , šeši 
pasirašę X.

Po $1.00: K. Butkienė, Dr. P. 
Pamataitis, E. Šepikas, ketinei pasi
rašę X.

$0.50: X.
Lietuvių Fondui $100.00: S. ir 

V. Tuskeniai.
Be minėtų aukų, dar Altui sutrin

ko $180.00 Long Beach liet, klubas 
vasario 23 d. Vasario 16 jų sureng
to minėjimo proga.

Taigi, sudėjus visas vasario 16 
minėjimo proga surinktas aukas — 
turime $3072.50.

MARYHAMROCK
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARY
921 Venice Blvd.

T.ns Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service

REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard 

Los Angeles, California 90029 
NO 4-2919 ir No 4;2910

AUKOS BALFUI
Balfo 25 m. sukakties minėjime 

š. m. kovo 23 d. (Šv. Kazimiero 
parap. salėj) vietinės organizacijos 
ir nuoširdūs rėmėjai aukojo:

$60.00: Prel. J. Kučingis.
$50.00: V. ir A. Pažiūrai.
Po $25.00: A. Dabšiai, J. ir J. 

Jodelės, Dir. M. ir A. Deveniai, A. 
ir A. Raulinaičiai, K. ir S. Šakiai,
L. D. K. Birutės Dr-ja, L. A. At
eitininkai Sendraugiai, L. A. Liet. 
Bendruomenės apylinkė.

Po $20.00: A. F. Skirius, P. V. 
Raulinaitis, A. Lukšienė ir Kijus, 
S. ir E. Raštikiai, J. Uždavinys, A. 
S. S. Los Angeles sk.

Po $15.00: B. R. ir Vytukas Dab
šiai, D. ir A. Polikaičiai.

Po $11.00: A. ir B. Šimkevičiai.
Po $10.00: P. Žilinskas, B. Star- 

kienė, T. Sereika, J. ir G. Rukšėnai, 
V. ir J. Čekanauskai, L. Reivydas,
E. Vilkų šeima, P. B. Graužiniai,
F. Karaliūnas-Collins, E. V. Do
vydaičiai, A. iir A. Mitkevičiai, A. 
Ruigys, S. Paltus, J. M. Stankai. J. 
ir O. Žukai, J. ir E. Truskauskai, 
A. L. Kulniai, M. B. Stančiką'', 
Kalif. Liet. Prekybos Rūmai, Lie
tuvos Vyčių Senjorų kuopa, A. L. 
K. S. 42 kuopa, Skaučių Palangos 
tuntas, Dramos Sambūris.

$8.00: D. ir J. Mitkai.

SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
ŽVILGSNIS Į VISATĄ

Dr. Arvydas Kliorė, dirbąs erd
vės tyrinėjimų srityje California In
stitute of Technology, pradėjo San
ta Monikos Lietuvių Klubo paskai
tų ciklą su žvilgsniu į žmogaus pa
stangas suprasti erdvę ir savo vietą 
visatoje dabar ir praeityje. Prele
gentas ilgiau sustojo prie dabartinių 
Marso ir Veneros paviršiaus tyrinė
jimų, paliesdamas gyvybės buvimo 
galimumus ten ir kitur erdvėje.

Po paskaitos dr. A. Kliorė paro
dė įdomų filmą “Apollo 9”, kur 
romantiškame stiliuje erdvės ke
liautojai - pionieriai, tarsi tingūs 
grakštūs briedžiai, skubėjo link sa
vo erdvėlaivio kad galėtų paliesti 
erdvės skliautus. Kaip du maži vai
kai, su šypsena veiduose, skubėjo 
jie prie to giganto, kuris dar tingiau, 
tarsi skaudulys, skyrėsi nuo savo 
gimdytojos žemės. Po to sekė erd
vės baletas, palydimas bachiškos 
muzikos.

Pasinaudojant prelegento minti
mis, — mes su šypsniu žiūrime į 
mūsų prosenelių pažiūras visaton, 
Ivgiai taip, kaip mūsų ainiai šypso
sis iš mūsų pastangų atrakinti var
tus į tą visatą.

Dr. A. Kliorei pagarba ir padėka 
už perduotas žinias iŠ šios, palygin
ti, naujos nuotykių srities. Jam sėk
mės darbe ir naujų zenitų, o Santa 
Monikos Lietuvių Klubui ateitvje 
savo paskaitoms susilaukti daugiau 
klausytoiu. nes jų pasirinktas būdas 
yra patrauklus.

Buvau ir painformuotas, ir “pa- 
entertainintas”, ir pavalgydintas, ir

$6.00: M. J. Uksai.
Po $5.00: V. Aleksandriūnai, A. 

Šulcas, A. Jurevičius, B. G. Nar
butai, J. M. Kiškiai, A. Grochals- 
kis, J. Matjošaitis, B. A. Morkiai, 
J. R. Jurkūnai, V. Valentin, M. J. 
Graužiniai, J. Gableckis, V. O. Ka
raliai, F. Masaitis, L. J. Oksai, P. 
A. Litvinai, S. O. Deveikiai, J. Me
džiukai, A. Nausėdienė, S. V. Tus
keniai, N. V. Apeikiai, A. A. Nar
butai, O. S. Brazauskai, K. Priš- 
mantai, A. Telyčėnas, S. Kvečas, 
A. Milukas, P. Sušinskas, B. A. Dū
dai, P. M. Gasparoniai, N. O. Ja- 
siulioniai, J. Kizlaitis, Gliaudžiai.

Po $3.00: A. Sperauskas, L. Brie
dis, A. E. Ambraziūnai, O. Razu- 
tienė.

Po $2.00: J. Motiejūnas, Mr. and 
Mrs. Collins, L. P. Starevičiai, K. 
Dargis, J. Gedmintas, M. C. Me
tusiai, Janušauskai, M. Palaikienė, 
O. Karosaitė, A. Vosylius, V. Šu- 
laitis, V. Stancelis, E. Ratkelis, M. 
Dirgėla, V. Sulaitis, F. J. Jurkšai- 
čiai. J. Kazakevičius, L. Medelis, 
R. Guzas, L. Balvočius.

Po $1.00: C. Kučinskas, O. Sam 
sonaitė, A. Maldeikienė.

$7.00 aukojo be pavardžių.
Visiems aukotojams nuoširdus 

ačiū.
Balfo Los Angeles 13 sk.

Valdyba

priedo — galėjau pasižmonėti. Gal 
tik trūko gražios lietuviškos sekly
čios. Bet viskas su laiku. Svarbiau
sia, dabar, kad atsirado Los Ange
lės apylinkės ribose vienetas, kuris 
bando užpildyti bendravimo spragą 
tarp mūsų mokslo ir meno žmonių 
ir visuomenės. A. Mantas

EKSKURSIJA Į PRAEITĮ
Dr. M. Gimbutienės paskaita

Dr. Marija Gimbutienė, UCLA 
universiteto profesorė, kalbės apie 
Europos meno kūrinius iš 6000- 
3000 metų laikotarpio prieš Kris
taus gimimą. Paskaita įvyks gegu
žės mėn. 9 dieną, penktadienį, San
ta Monica Bay Womens’ Club sa
lėj 7 vai. 30 min. vakaro.

Laike paskaitos dr. M. Gimbu
tienė rodys skaidres (slides) meno 
eksponatų, surastų archeologiniuo
se kasinėjimuose Europoje jos ir 
kitu mokslininkų.

Rengėjai kviečia visą lietuvių vi
suomenę išgirsti paskaitą. Ypatin
gai kviečiama studentija ir jauni
mas, nes be įdomios paskaitos, Dr.
M. Gimbutienė sutiko atsakinėti į 
klausimus, arčiau susijusius su lie
tuvių giminių praeitim tame laiko- 
Urpyje C000-3000 m. prieš Kris
taus gimimą).

Po paskaitos ir klausimų svečiai 
bus pavaišinti kavute ir pvraga»- 
čiais, o tuo metu bus galima tęsti 
diskusijos privačioj atmosferoj.

Šiuo metu Santa Monikos Lietu
vių Klubo pirmininke yra Alena De- 
venienė.
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Iš vasaros atostogų Europoje

KELIONĖ SKERSAI IR IŠILGAI ITALIJOS

MILANAS

Mūsų kelionės plane buvo nu
matyta aplankyti ir Italijos įdomes
nius miestus: Milaną, Veneciją ir 
Romą. Milane sustojome dvi dienas 
ir čia su turistų grupėmis aplankė
me žymiąją Milano katedrą, Scalos 
operą, originalą Leonardo da Vinci 
Paskutinės vakarienės paveikslą ir 
meniškas Milano turtuolių kapines.

Milano katedra yra pastatyta ant 
pelkynų; ją statė keletą šimtų metų 
ir vis dar ją tebetobulina, taiso. Ji 
laikoma trečioji Europoje iš di
džiausių bažnyčių; joje telpa 40,000 
žmonių. Ji pastatyta iš balto mar
muro, su 98 bokštais ir bokšteliais, 
papuošta 2300 marmorinių statulų.

Įdomu buvo pamatyti žymiąją 
operos teatrą Scalą, kur iš viso pa
saulio solistai važiuoja mokytis dai
navimo. Prie Scalos yra muzikolo
gijos muziejus. Čia yra visų pasau
lio didžiausių kompozitorių, muzi
kų, dainininkų portretų, kūrinių ir 
net asmeniško turto dalykų.

Leonardo da Vinci Paskutinės 
vakarienės paveikslo originalas yra 
išpaišytas Domininkonų vienolyno 
rcktoriume, salės gale, prie Santa 
Maria delle Grazie bažnyčios. Ant
rojo pasaulinio karo metu refekto
riumas buvo subombarduotas, bet 
paveikslas liko nepaliestas, nes buvo 
apsaugotas. Tik šiek tiek nukentėjo 
nuo drėgmės smėlio maišų, kuriais 
paveikslas buvo apdengtas.

Milane Konstantinas Didvsis 313 
metais savo ediktu paskelbė laisvę 
krikščionybei, o dabar čia yra ko
munistų centras. Milanas yra pra
monės ir prekybos centras, turi du

šv. Morkaus aikšte Venecijoje.

milijonus gyventojų, daugiausia dar
bininkų, — tokiame vandenyje ne
sunku komunistams žvejoti žuveles.

Italai — gladiatorių sporto ainiai, 
— yra gana žiaurūs. Milane bolše
vikai jau seniai žuvusius jų tautos 
vadus (jų iškamšas) pakorė galvo
mis žemyn viešoje turgaus aikštėje, 
netoli gražiosios katedros, tuo pa
sidarydami sau teatrališko malonu
mo.

Buvome girdėję, kad italai suk
čiai, bet čia patyrėme tai savo kai
liu: turistus svetimšalius išnaudoja 
kiek tik gali, lupdami už viską dvi
gubai, trigubai už maistą, už suveni- 
rus, už prekes. Pavyzdžiui, arbatos 
stiklinė kaincraštyje pažymėta 150 
lirų, o iš turisto ima 300; pavalgius 
pietus nustembi radęs sąskaitoje 
dar extra už “kėdę ir stalą”, prie ku
rio sėdėjai, lyg normalus dalykas 
būtų valgyti po stalu — tada neim
tų to mokesčio.

VENECIJOJE

Šiaurės Italijoj, ant Adrijos jū
ros pakraščio salelių yra pastatytas 
istorinis Venecijos miestas. Jis ypa
tingas tuo, kad dauguma miesto 
gatvių yra vandens kanalai, ir su
sisiekimas vyksta ne automobiliais, 
bet laivais. Peir miesto vidurį rai
tosi Didvsis kanalas (Canal Gran
de), o iš jo išeina kiti, šalutiniai 
kanaliukai, vedą į visas miesto da
lis.

Apie Veneciją daugelis skaitytojų, 
be abejo, žino iš pasakojimų ir iŠ 
filmų, kaip apie romantišką mies
tą, kur plauko puošnios gondolos, 
meilės serenadas traukia įsimylėju
sioms porelėms gondolieriai, kur do
žų rūmuose vyksta meilės romansai 
ir liejasi šampanas. Bet ne čia Ve
necijos miesto tikrasis turinys. 
Pats miestas iš karto sudaro labai 
nejaukų, senų, nutriušusių pastatų 
įspūdį. Po prieš kelerius metus įvy- 
sio potvynio, kuris pridarė dau* 
nuostolių ir paliko nepanaikinamas 
žymes, Venecija vis dar negali at
sigauti. Be to, reikia atminti, kad 
tai yra ne augantis, bet išmirštantis 
miestas: šiandieną jame tėra apie 
130.000 gyventojų. Ir jų vis mažė
ja; manoma, kad 1980 metais te
liks tik apie 100.000 gyventojų.

Venecija yra meninių bažnyčių, 
meno muziejų, meno dirbinių fab
riku miestas. Bent dali to turto ir 
norėjom pamatyti. Pirmiausia, ką 
pastebėsi, nuvykęs į miesto centrą, 
tai Šv. Morkaus bazilika, statyta 
12-13 šimtmetyje, laikoma geriau
sių bizantinio stiliaus pavyzdžių. 
Prieš ją esanti aikštė vadinama Šv. 
Morkaus aikšte. Ji nuolat pilna tu
ristų, kurie poilsiaudami čia žiooli- 
nėja, lesina balandžius, kurie čia 
būriais skrajoja, vaikšto po aikštės 
grindini ir ieško numesto lesalo. 
Jiems lesinami grūdai nedideliais

čia mane, kaip kokį dožą, nutraukė 
žmona Bronė. Sėdžiu sau gondoloj 
ir mąstau, koks teisingas italu po
sakis: “Dolce far niente” (Malonu 
nieko neveikti).

maišeliais čia pat pardavinėjami.
Šv. Morkaus aikštė garsi savo 

įžymiu bokšto laikrodžiu ir kas va
landą skambinančiu varpu. Čia yra 
istorinė skaitykla, archeologijos 
muziejus, meno muziejus, Šv. Mor
kaus statulos, liūtų skulptūra... Iš 
namo į namą per kanalus eina ne 
vien lieptai, bet ir tam tikri korido
riai, kaip dabar moderniuose aero
dromuose iš stoties į lėktuvą ve
dančios koridorinės dumplės.

Venecijoje rasite bažnyčių ir ki
tų rūmų (palocių!), statytų gotų, ro
manų, baroko, rensanso ir bizanto 
stiliaus. Įdomūs yra Ducal palociai, 
kur dabar įsikūrusios valdžios įstai
gos. Rūmai pradėti statyti IX šimt
metyje bizantiniu stilium, o baigti 
XV šimtmetyje jau gotų stilium.

Kaip jau minėjau, susisiekiama 
čia ne automobiliais, bet laiveliais 
ir gondolomis. Už penkinę gali iš
sinuomoti gondolą su vairuotoju v‘- 
sam pusdieniui. Tokią gondolą iš
sinuomavę, nuvykome i Muraną 
salą, kur yra žymiausi Italijos 
kristalo fabrikai ir apžiūrėjome, 
kaip gaminami kristaliniai indai, 
lempos, sietynai ir daromi ivairūs 
suvenirai. Visa tai čia pat gali už
sisakyti, užmokėti, o fabrikas juos 
atsiunčia nurodytu adresu. Nerei
kia vežiotis saugoti, kad nesudužtų. 
Ir prisimena tuos kristalus palv^^os 
su žmogaus širdimi poetas J. Aistis:

Bet širdis trapi — ji dūžta,
Kaip Venecijos stiklai...

Per trumpai — tik du pusdienius 
— buvome Venec’joje, kad galėtu
me nupasakoti detaliai to ypatingo 
miesto groži, reikėtų pabūti bent 
savaitę, kad aolankytum visas baž
nyčias, muziejus, kad įsižiūrėtum i 
tuos neįkainojamus meno turais. su
kurtus žmogaus rankų ir tos pačios 
žmogaus “trapios širdies”, kad įver
tintum tą senųjų meistru palikimą. 
Iš tikrųjų, tam tikru požiūriu Vene
cija yra praeities miestas. Bet gi 
tik laikas ir parodo, kas tuo ar ki
tu metu sukurta didžio ir vertingo.

Skubėdami toliau pamatvti kitų 
miestu ir vietovių, apžiūrėti praei
ves žmogaus sukurtu architektūros 
ir meno stebuklu, ir vėl prisime
nam tame pat “Venecijos stiklų” 

eilėrašty labai taiklią šių dienų žmo
gaus tragedijos mintį:

“Ir pasmaugs tave čia žmogų
Smulkūs žemės reikalai.”

Žemės reikalai mus veja, žemės 
reikalus mes vejamės, nesuspėdami 
net žemės turtais pasigrožėti...

Turim ir mes, kaliforniečiai, prie 
Pacifiko Venecijos vardu pavadintą 
pakraštį, bet kaip gaila, kad jis ap
leistas, užterštas, pavirtęs bitnikų 
landynėm. O galėtų miesto galvos 
iš to pakraščio padaryti tikrą Vene
cijos repliką. Šv. Morkaus bazilikos 
nebūtų, bet aikštė kad tik būtų, ba
landžių bematant atsirastų...

(Bus daugiau)
A. Skirtus

Dėmesio! Dėmesio!

Los Angeles birutininkės nuošir

džiai kviečia atsilankyti Į

KARTŪNO BALIŲ,

kuris įvyks gegužės 17 d., šeštadie

nį, 7 vai. 30 min. vak. parap. salėj.

Linksma programa.

Vaišės ir šokiai,

grojant M. Krafto orkestrui.
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Laureatų suobūvis

M. D. Atvangos svetainėje, San
ta Monica, Calif., š. m. III. 29 d. 
piroduktingieji Dirvos premijų lau
reatai: Jurgis Gliaudą ir Andrius 
Mironas turėjo jaukų atsigaivini
mą.

Pasidalinta konkursiniais įspū
džiais, tyrinėta svarbiausi novelių 
faktoriai, nulėmusieji Jury Komisi
jos sprendimus, nagrinėta nūdienių 
temų aktualijos ir 1.1.

Apart minėtų laureatų, atvangi- 
niam atsigaivinime dalyvavo: premi
juoto “Dangaus debesyse” autorius 
Juozas Švaistas, satyrikas Liudas 
Balvočius, žurn. Alfonsas Giedrai
tis; jų žmonos, Dr. A. Balčiūnienė, 
proistorikas Česlovas Gedgaudas ir 
dar kelios viešnios bei svečiai.

Aktorė Ona Mironienė atvan- 
gaujančius dalyvius pavaišino lietu
viška gaiva ir kitokiais pikantiškais 
skanėstais. Teo Aitis

®®®®©o»©0®e©©»©®G®®@®©®e

JUOZAS RAČIUS,

Los Angeles, Calif., sveikina vi

sus L. A. V. skaitytojus ir draugus 

Šv. Velykų proga.
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J. Kojelis “Drauge”, balandžio 
14 d., “Tariantis ramiai, susitarti 
galima”, įrašo:

“Tačiau nereikėtų leisti jausmams 
išsilieti iš krantų. Neseniai Califor- 
nijoje išsiliejusios iš krantų upės 
parodė, kiek nuostolių pridaro ne
kontroliuojama jėga. Klausimus rei
kėtų diskutuoti ir spręsti šaltai. Ne
kontroliuojami jausmai, kaip ir upių 
vandenys, gali būti labai nuostolin
gi. Šiuo atveju — lietuviškam rei
kalui.”

Gerai, kad atsiranda tarp fronti
ninkų nuoširdžių asmenų ir prisipa
žįsta dėl kolonijoj padarytos žalos 
vieningam veikimui. Ir mums atro
dė,, kad jaunuoliai virš 70 m. am
žiaus, nutarė, kad jau jiems nerei
kalingi nei Altas, nei Vlikas — su
prantama, kad jiems jau tos laisvi
nimo institucijos nereikalingos, kam 
tas peršama jaunesniems, dar norin
tiems pasiaukoti savo darbu Lietu
vos laisvinimo darbe.

Mums ir atrodė, kad savaitgalio 
organizatorius ir kai kuriuos kal
bėtojus buvo paveikusi Šv. Andrie
jaus plyšio (St. Andrews Fall) — 
griuvimo, žemės drebėjimo, su visiš
kai paskandinimu Kalifornijos pa
sklidusi dvasia tarp visokių biblis- 
tų.

Bet viskas tas praėjo, didysis 
penktadienis praėjo ir balandžio 
16-ji praėjo, mėnuo baigiasi. Tiki
mės, kad ir toji jausmų, išsiliejusių 
iš krantų dvasia greit pasibaigs.

SKELBIMAS

Dirvoje, balandžio 16 d. lai
doje tilpo klasiškas skelbimėlis. Jis 
skamba taip:

“Vieniša moteris ieško pagyvenu
sio vyro ar moters, arba abiejų, kar
tu gyventi. Galės auginti kiaulę...’’

5 c i < b a

KAS KALTAS?

Balandžio 6 d. Akademinio skau
tų vieneto pravestas jaunimo pasi
linksminimas Lietuvių Tautiniuose 
Namuose paliko ne kokį atgarsį. 
Pasilinksminimas, kaip toks, būtų 
tvarkoje, tačiau šį kartą, reikia ap
gailestauti, atrodo, jis buvo praves
tas be vyresniųjų priežiūros. Salė 
skendėjo dūmuose nuo rūkymo.Al- 
koholinių gėrimų pardavinėjimas 
nepilnamečiams vakaro dalyviams 
negali būti pateisinamas. Ateityje 
tiek akad. skautų sąjūdžio vadovai, 
tiek Tautinių Namų valdyba turė
tų daugiau kreipti dėmesio į tai, 
kokio pobūdžio yra parengimas ir 
kas jame dalyvauja. Nonis

Ką
v

KASO KITI

Dr. K. Bobelis už bendrą Lietuvos 
k—, garnio darbą

Lietuvių Radijo Forumo progra
moje dr. K. Bobelis, LFB Chicagos 
apyg. pirm, savo paskaitoje tema 
“Liberalizmo ir komunizmo trukdy
mai lietuvių laisvinimo darbui” sa
ko: (cituojama iš Dirvos bal. 18 d. 
nr.) “Komunistai nori paveikti mus 
per mūsų jaunimą. Jie laukia, kol 
užaugs nauja generacija, stipriai pa
veikta liberalizmo dvasios, kad toje 
įtakoje esą jaunieji, patys gal to ne
jausdami, kenktų bendriesiems lie
tuvių reikalams ir, kad tuo keliu 
einant toliau, būtų suskaldytos mū
sų laisvinimo darbo organizacijos”.

Dirva prie tos citatos prideda: 
‘Kalbėtojas kaip tik ir atkreipė dė
mesį į komunistų įtaką studentų 
gyvenime ir iš to kylančių proble
mų. Prelegentas palietė ir bendra
darbiavimo klausimą, kuris mus 
skaldo ir labai silpnina mūsų veiks
nių kovą dėl Lietuvos laisvės. Dr. 
K. Bobelis tvirtai pasisakė už glau
dų veiksnių bendradarbiavimą ir 
griežtai pasmerkė bet kokį bendra
darbiavimą su okupantu ar jo pa
kalikais. Bet pasisakė už bendravi
mą su broliais lietuviais pavergtoje 
Lietuvoje.’

Po paskaitos paklaustas, ar jis 
pritaria JAV LB centro pirmininko 
išleisto aplinkraščio dėl aukų rinki
mo Vasario 16 minėjimo proga, jis 
pasisakė, kad tai buvo p. B. Nainio 
išsišokimas ir daug frontininkų tam 
nepritaria.

SAN FRANCISCO, CALIF.

S. F. LB apylinkės valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirmininkas — 
Vytas Saliamonas, 12525 Saratoga 
Creak Dr., Saratoga, Calif.; vice
pirmininkas — prof. R. Sealey, 
1206 Milvia, Berkeley, Calif. Tel. 
526-4149; Atannas Vaitkus — sek
retorius, 1678 Norren Dr., San 
Jose, Tel. 246-9065; Mečys Šaba- 
nas — kasininkas, 2022 Dinorte, 
Berkeley, Calif. Tel. 526-2499; Al
dona Kudirkienė — narys kultūros 
reilamas, 3332 Yuba Ave., San 
Jose, Calif.

Apylinkė planuoja surengti Moti
nos Dienos minėjimą ir šokius š. 
m. gegužės 10 d. — 847, San Ma
teo North Drive, San Mateo, Calif. 
Programai atlikti yra pakviesta mu
zikė G. Gudauskienė su savo jaunų
jų orkestru iš Santa Monikos.

Teko patirti, kad ir losangeliečių 
kai kas žada vykti į šį parengimą.

Po L. A. Scenos Menininkų koncerto, 1969 m. kovo 15 d. — Iš kairės: 
sol. Stasė Pautienienė, sol. Antanas Pavasaris, akt. Nelė Apeikienė, akt. 
Juozas Kaributas, pianistė Raimonda Apeikytė, sol. Florence Korsak ir 
svečiai — Sėdi: D. Railienė ir Janulaitis; stovi: Skiriai, V. Pažiūra, A. 
Nausėdienė. Foto P. Gasparonis

NEBIČIUL1ŠKAS PASIELGIMAS

Šių metų vasario 16 d. per ALTo 
rengtą minėjimą Hilton viešbutyje 
atvyko keletas LFB narių ir pasirin
ko aukų tarp dalyvaujančių. Paskui 
buvo paprašyta pirmininkaujančio 
paskaityti sąrašą, kas iš LFB aukojo 
Lietuvos laisvinimo reikalams. Pir
mininkas tai padarė. Būta surinkta 
885 doleriai.

ALTo valdyba, darydama surink
tų aukų apyskaitą, papirašė, kad ir 
LFB atsiųstų surinktas aukas. Tada 
jų valdyba susirinkusi nutarusi, kad 
jie patys surinktas aukas paskirstys 
ir tuos čekius, kurie buvo specialiai 
pažymėti “Lithuanian American 
Council” (jų buvo du), prisiuntė Al
to valdybai, o kaip kitas gautas 
aukas paskirstė, ALTo valdyba nie
ko nežino. Kam buvo paskirta tų 
ko nežino. Kam priskirtos tų au
kos, kurie tik įdeda “Blank check” 
arba grynais pinigais, irgi nėra ži
noma.

ALTo valdyba nėra kvietusi ar 
įgaliojusi LFB atstovus tų aukų 
parinkti. Kaip tokį nebičiulišką pa
sielgimą būtų galima išaiškinti? Iki 
šiol ALTo valdybai niekas iš LFB 
valdybos nepaaiškino.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

siunčia siuntinius i Lietuva iš atneštu prekių ir parinktų Jų Įstaigoje. 
Labiausiai prityrę” siuntimo srityje

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuva ir kitus 
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursija i Lietuva per Londoną ir Taliną. 
Išvyks liepos 8 d., grįš liepos 29 d. 196'9. Vilniuje leista pabūti 16 dienų. 
Kaina $885.

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

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 900<9

Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

KĄ CRA ENDORSAVO
Balandžio 22 d. susirinkime-kon- 

vencijoje buvo rekomenduota bal
suoti už šiuos asmenis: Sam Yorty 
— į burmistrus; Į kolegijų tarybą: 
Mike D. Antonovich, Augusta E. 
Anderson, Robert C. Cline, Oroz
co, Marian W. La Folette, Frede
rick Wyatt, ir Carmack. (Aš asme
niškai vietoje Carmack rekomen
duočiau jauną studentą veiklų Col
lege Rep. pirm., kuris pasireiškė 
kovoje prieš studentų riaušes kole
gijose — tai Brandstatter, gavusi ly
giai balsų, kaip ir viršuje minėti res
publikonai).

Į Board of Education rekomen
davo: office 2 — Donald D. New
man (D), office 4 — Laurel L. Mar
tin; office 6 — Richard E. Ferraro.

Buvo susirinkime ginčų, ar ga
lima CRA vienetui rekomenduoti 
(endorsuoti) demokratus. Dauguma 
nutarė, kad galima, jei nėra konku
ruojančių šiai pozicijai ir jei yra 
pasižadėję dirbti vieningai su kitais 
respublikonais principiniuose klau
simuose. Buvo pareikšta, kad ge
riau išrinkti gerą demokratą, negu 
blogą, prokomunistinį demokratą.

Šiame susirinkime lietuvių res
publikonų vienetą atstovavo vieneto 
pirm. A. Skirius.
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Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

Santa Monica, Calif. 90404
?hone 393-0615 Res. 393-S6S0

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
dietinių 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

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir

Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd., 

Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396

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

4157 Redondo Eeach Blvd.
Lawndale , Calif. 90230 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
L. & G. Reivydai, sav.

326 So. Broadway 
Los Angeles, Calif. 90013 

Phone 689-9694 

“OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.

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

Tel. 868-9098

THE BIG SHOT 
Cocktails & Dancing 
J. Spreinaitis, sav.

14530 Lanark St, Panorama City, 
Calif. 91402 

Telef. 787-9837

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Repiezentative
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

ALLSTATE VACUUM & SEWING 
MACHINES

Leonas Kossell. sav.
2413 W. Santa Barbara Ave., 

Los Angeles, Calif. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

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

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. 90036 
Tel. WE 9-1448

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403 

Phone 828-4613 by appointment

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public 
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29 

NO 4-2919 Kes. prone TH 2-5344

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:U0 PM 
Treč. 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
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Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 

Helen Mockus - Motušis 
5265 Fountain Avenue 

Hollywood, Calif. 90029 
Telephone: NOrmandy 5-3351

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Victor
420 Castro Steet

San Francisco, Calif. 94114
Phone LiNderhill 1-6223

Suvenirų krautuvės
ADAMSON’S ART & CRAFT

Bronė Adamson, sav. i
c/o Alpine Village Shoping Center 

833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540 '

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repa.ring
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90806
Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor 
3308 Wood Terrace

Los Angeles, Calif. 90026 
lei. 662-8822

Accustic 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

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential

Antanas Galdikas, sav.........
Ingledale Terr., Los Angeles, Ca.
Tel. Telef. 666-2206 • 90039

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET

Niuta ir Walter Doorovolskiai, 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 Gurčinas 

1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

Phone HO 4-4154

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės 

investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049

Telef. 826-1570

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

STASYS SULA, 
c/o Shirley R. E.

Tel. (213) 479-3615 (West L. A.)' 
Pirkite žemę Palmdale, kur didžiau 
sias augimas prasideda — tiesiog iš 

savininkų, akrais, ne sklypais!

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
BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA

Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-97.12

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

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd. 
Los Angeles, Calif. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: penktad. nuo 5 v. 
vak. iki 9 vai. vak.; šeštad. 2 v. pp 
iki 9 vai. vak.; sekmd. 11 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro.

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav. 
905 Pico Boulecard 

danta Monica, Calif. 90435 
Phone 394-995.:

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

Los Angeles, Calif. 90005
Du 8-G011 DU 9-4161

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650

Phone 864-9227

Naujai pataisytame ir papildytame 
KAL. LIETUVIŲ ALMANACHE 
jūs rasite visus reikalingiausius ad
resus asmenų, draugijų, biznierių.

Gaunama LAV administracijoje.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — ?



PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

BALANDŽIO MEN. —
26 d. — Br. Budriūnui premijų įtei

kimo vakaras 7 vai. 30 min. šv. 
Kazimiero parap. salėj.

GEGUŽĖS MĖN. —
11 d. — Motinos Dienos minėjimas. 

Rengia šv. Kazimiero mokykla.
12 vai. dienų šv. Kazimiero par. 
salėj.

17 d. — Birutininkių Pavasario Ba
lius — šv. Kazimiero par. salėj. 
Pradžia 7 vai. 30 min. vak.

24 d. 6 vai. vakaro — Long 
Beach Lietuvių Fondo vajaus ko
miteto rengiamas šiupinys, Long 
Beach Machinist Bldg, salėj.

BIRŽELIO MĖN. —
8 d. 12 vai. dienų — Budriūno mo

kinių koncertas.
15 d. — šv. Kazimiero parap. Diena 

Marshal High School patalpose.
28 d., šeštadienį, 7 vai. vak. — Jau

nimo Ansamblio sukaktuvių ban
ketas Shereton West viešbutyje.

29 d., sekmadieni, 3 vai. 30 min. — 
Jaunimo Tautinių šokių ir Dainų 
šventė (Plačiau žiūr. 3 psl.).

šiais metais parengimus regist
ruoja JAV Liet. Bendruomenės L. 
A. apylinkės vald, vicepirm. Ona 
Razutienė, 3767 Aloha St., Los An
geles, Ca. Tel. 661-0041.

Dėl parengimų skelbimų kalendo
riuje prašoma susitarti su LAV ad
ministracija telefonu NO 4-2910.

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
DĖMESIUI

LAV administracija už parengi
mų reklamas yra nustačiusi šias 
kainas:

1. Už patalpinimų '‘Parengimų ka
lendoriuje” — pirmų kartų — $2; 
už kiekvienų sekančio mėn. nume
ryje pakartojimų — po $1.

2. Už pranešimus (rengėjų para
šytus), kad bus ar įvyks vakaras, 
balius etc. — už 1 skilties 1 inč. 
pranešimų — $2 ir už sekančio inč. 
skelb. po $1; puslapio aukščio skil
tis — $10.

Ta pati kaina už aukotojų sąrašų, 
padėkų ir pan. rašinių talpinimų.

3. Už didelį skelbimų (display ad) 
2-jų skilčių pločio, 1 inč. aukščio— 
$5;ir už kiekvienų sekantį inčių — 
po $5.

4. Jei norima, kad redaktorius ar 
redakcijos narys atvyktų į parengi
mų ir apie jį parašytų (neįsiparei- 
gojant būtinai teigiamai), prašoma 
atsiųsti redakcijai 2 bilietus nemo
kamai (complimentary). Redakcijos 
nariai atsisako nusipirkti bilietų ir 
po vakaro dar gaišti valandų kitų 
aprašant įvykį.

5. Klišių padarymas iš prisiųstų 
fotografijų — Maža kaštuoja $4.00 
(per vienų skiltį), didesnė (per dvi 
skiltis) — nuo $7 iki $10.

Tas sųlygas prašome atsiminti vi
sų organizacijų valdybas, taip pat 
ir atskirus asmenis.

Mūsų laikraštis iš niekur negauna 
jokios paramos, neturime brangių 
skelbimų; už viskų turime užmokė
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir 
suinteresuotieji, kurie nori, kad 
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
tų jų nuotrauka. LAV Adm.

Pranešimai iš LB Tarybos sesijos

— Birželio 27 d. 12 vai., tuojau 
po sumos, Sv. Kazimiero par. salėj 
neseniai griže iž LB V Tarybos 111 
sesjos Chicago j Tarybos narys 
Bernardas Brazdžionis ir atstovavęs 
Vakarų Apygardai L. Valiukas pa
darys pranešimus ir atsakinės į 
paklausimus. Taip pat dalyvaus ir 
tars žodį dr. A. Butkus iš Clevelan- 
do, PLB valdybos vykd. vicepirmi
ninkas. Visi, kas domisi bendruome
niniais reikalais, kviečiami dalyvair 
ti.

VESTUVĖS
— Violetos Maskaliunaitės su 

Mečiu Sutkevičium vestuvės įvyko 
bal. 20 d. Šv. Kazimiero par. baž
nyčioj. Šios vestuvės buvo ypatin
gus, Kad apeigos buvo atliktos su
mos metu.

iviasKanumenė Narinkevičienė sa
vu iiainuo&e paruošė puikus vaišes.

jaunavedžiams linkime sėkmės.
— Remigijaus K. Galiūno (Kle

menso Gahuno sunaus) jungtuvės 
su Vvendy Anne Harper įvyks ge
gužės 3 d. The Old Mission baž
nyčioje.

— Balandžio 19 d. įvyko Graži
nos Prušinskaitės ir Rimo Tompaus- 
ko vestuvės. Jaunavedžiams linkime 
uaug laimės.

KRIKŠTAI
— Algio ir Genės Antanaičių 

dukra pakrikštyta Silvijos Irenos 
vardu, kovo 29 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

— Gvido ir Stelos Šakių sūnus 
bal. 6 d. pakrikštytas Joad Viduno 
vardu. Krikšto tėvais buvo Pe'jras 
Baltrėnas ir Elenonor Velderrain.

— Balandžio 6 d. Elenos Pinku- 
tės ir Karoliaus Strozier sūnus buvo 
pakrikštytas Karoliaus Raymondo 
vardu.

Atnaujinkite

LIETUVIAI AMERIKOS 
VAKARUOSE”!

Siųskite metinę prenumeratą $3 
adresu:

“Lietuviai Amerikos Vakaruose” 
4364 Sunset Bld., Los Angeles, Sa. 

90029.

GaEma LAV užsisakyti ir patele
fonuojant — NO 4-2919.

Užsakykite LAV savo giminėms 
bei draugams, gyvenantiems rytinė
se ir vidurio Amerikos valstybėse, 
tegu susipažįsta su mūsų veikla ir 
gyvenimu.

TRUMPAI
— Balandžio 13 d. teis. J. Kutra 

atšventė savo gimtadienį. Jo pasvei
kinti atsilankė daug svečių iš Santa 
Monikos, Los Angeles, Santa Bar
baros ir kitų vietų. Ta pačia proga 
atšvęstos A. Kutnenės Velykų (or
todoksų) šventės.

—Romas Jasiukonis neseniai grį
žo iš kelionės į Vokietijų, kur ap
lankė savo tėvų Antanų Jasiukonį 
ir H. Tumo brolį, kuris ten moky
tojauja.

— Stepas Lukauskas, jaunas ke
lių inžinierius iš Chicagos, viešėjo 
Los Angelėse ir, lydimas p. O. Orlo
vienės, apsilankė LAV ir LD leidyk
loje. Jis domėjosi lietuviškos spau
dos darbu ir čia leidžiamais laik
raščiais.

— Prel. Vytautas Balčiūnas, iš 
Putnam, Conn. Villa Maria kapelio
nas, prieš keletu metų persikėlęs iš 
Romos, L. A. šv. Kazimiero para
pijoje sėkmingai pravedė vienos sa
vaitės rekolekcijas, pasakydamas 
jose turiningų pamokslų. Po to dar 
dvi savaites čia paviešėjo, susipa
žindamas su apylinkėmis.

Sekmadienį, bal. 13 d. tuojau po 
pamaldų prel. Balčiūno iniciatyva 
surengtas knygų serijos “Krikščio
nis gyvenime” pristatymas. Susi
rinkimo programoje Juliaus Rauli- 
naičio referatą, perskaitė dr. J. 
žmuidzinas. Po to žodį tarė prel. 
V. Balčiūnas, serijos vyr. redakto
rius. Nors į susirinkimų atsilankė 
neperdaugiausia, bet atsilankiusieji 
buvo labai sąmoningi ir aktyvūs: 
daugelis užsisakė serijos “Krikš
čionis gyvenime” prenumeratų, čia 
pat įsigydami jau išleistus 3 tomus 
(Pirmuose tomuose yra II Vatika
no nutarimai, pravartus kiekvienam 
krikščioniui.) šiaip perkant knygos 
kaštuoja nuo $3.0 iki $4.00, gi pre
numeratoriai kiekv. tomų gauna už 
$2.50.

Dvi naujos mūsų rašytojų knygos

— Knygų rinkoje pasirodė dviejų 
Los Angelėse gyvenančių rašytojų 
nauji romanai: Alės Rūtos “Vieniši 
pasauliai” ir Jurgio Gliaudos 
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai”.

CLEM'S POLSKIE DELI
3002 W. Florence Ave., Los Angeles 

759-5058
•fc Specializing in home made fresh and Smoked 

Polish Sansage, fancy groceries and choice meats.
★ Featuring Imported Krankus Polish Hams, beer, 

wine and groceries.

J Now
Daily from our own new

' BAKERY - KITCHEN
a variety of Polish pastries and other home made delicacies.

IT'S CLEM'S

ALp(LKA)1763 
metu Nr.4

VIŲ T
Los Angeles skyriaus ----

sirinkimas įvyks gegužės mėn. 4 d., 
sekmadienį, 1 vai. p. p. Bendruome
nės Namų salėj, 4423 Santa Monica 
Blvd., Los Angeles.

Visos vokiančios organizacijos, 
klubai, sambūriai ir pu. turi teisę 
atsiųsti po du įgaliotus asmenis.

Susirinkimo darbotvarkėje bus 
ALT valdybos veiklos pranešimai, 
apyskaitos ir naujos valdybos rin
kimai.

Kaip žinome, ALTas jungia visas 
liet, organizacijas ir rūpinasi Lietu
vos laisvinimo politika, palaikyda
mas ryšį su Valst. Departamentu 
ir akylai stebėdamas politinę situa
cijų bei Lietuvos laisvės galimumo 
aplinkybes, o kartu varydamas pro
pagandų svetimuosiuose bei lėšomis 
paremdamas Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetų (tai yra Vil
kų). Tam reikalui Altas Vasario 16 
minėjimo proga praveda aukų rin
kimą Lietuvos laisvės darbui.

Alte ir jo programos vykdyme da
lyvauja visos lietuviškos organizaci
jos, nežiūrint, kokių politinių linijų 
ir kokių pasaulėžiūrinių pakraipų 
jos būtų, išskyrus tas, kurios prita
ria rusų komunistinei okupacijai ir 
dabartinei, rusų komunistų valdo
mai Lietuvai.

You meet the “įį™““ 
nicest people at... ss

(on both sides of the counter)

• The nation’s largest Federal 
savings and loan association.

• The nation's highest yield on 
insured savings.

California Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION

47OS SUNSET BLVD AT VERMONT 
LOS ANGELES TEL «63-822t

Main Office: 5670 Wilshire Blvd., Los Angeles
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