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DAINOS IR MUZIKOS MENO ŠVE

Premijos komp. B. Budriūnui
omp. B. Budriūno pagerbimo garbes stalo dalyviai (iš k.): LB Vakarų 
ygardos pirm. Ign. Medžiukas (kalba), Alė Rūta, E. Budriūnienė, Br.

riūnas, kons. dr. J. Bielskis, dr. A. Butkus, PLB vicepirm.

Mes jau esame įpratę atžymėti 
laureatus, premijų laimėtojus už 
noveles, romanus, poeziją ir net 
žurnalistiką. Tačiau pirmą kartą 
Bendiruomenė paskyrė premijas už 
geriausias muzikos kompozicijas. 
Šias abi premijas laimėjo mūsų 
kompozitorius Bronius Budriūnas, 
parašęs gaidas dviem tautinėm gies
mėm: Mūsų žemė Lietuva ir Lie
tuvio giesmė.

Amerikos LB Vakarų apygardas 
iniciatyva balandžio 26 d. buvo su
rengtas B. Budriūno pagerbimo va
karas ir premijų įteikimas. Premi
jas atveže ir įteike PLB vicepiirm. 
dr. A. Butkus. Laureatą sveikina 
Lietuvos kons. dr. J. Bielskis ir 
įvairių organizacijų pirmininkai bei 
artimi Budriūno bičiuliai. Rašytoja 
Alė Rūta savo išsamioje apžvalgoje 
puikiai nušvietė kompozitoriaus B. 
Budriūno kūrybinį kelią, jo muziki
nius laimėjimus ir apibudino jo kū
rybinį charakterį. Nežiūrint, kad 
Budlriūno kūryba yra populiari ir 
nuolat naudojama išeivių muzikinė
se programose, jo veikalai yra aukš
to kūrybinio lygio. Jo patriotika nė
ra paviršutinė — ji išplaukia iš 
lietuviškų tautos gelmių ir dėl to 
k’ekvienam yra artima ir miela.

B. Budriūnas, sujaudintas sve- 
kintojų šiltų žodžių ir jo darbų įver
tinimo, visiems nuoširdžiai padėko
jo ir pasidžiaugė, kad pagaliau ir 
muzika bei jos kūrėjai yra įverti
nami.

Koncertinę programos dalį atliko 
Šv. Kazimiero par. choras ir solis
tai. Buvo chorinių veikalų ištrau
kos, solo ir piano kūrybos. Piano 
kūrini “Nemunas laužia ledus” su 
įsijautimu atliko Raimonda Apeiky- 
tė. Dalykas yra nelengvas ir ne bet 
kam įkandamas; Raimonda Apei- 
kytė jau yra išėjusi iš mokinės sta
dijos, ir jos skambinime jaučiamas 
rimtos talentingos pianistės ranka.

Populiarų solo dalyką “šauks
mas” (A. Rūtos žodžiai) atliko O. 
Deveikienė. Jos sodrus balsas čia 
gerai išreiškė skaudųjį našlaitės 
šauksmą “Mama, kur tu?”.

Visuomet laukiamas ir mielai su
tinkamas choras įspūdingai padai
navo premijuotas giesmes, kurių 

ypač gerai 
giesmė . Toliau ėjo trys ištraukos 
iš Budriūno kantatų — Tėviškės 
namai, Lietuvos šviesos keliu ir 
Gintaro baladė. Pirmosios kanta
tos yra ne kartą girdėtos čia vieto
je .ir plačiai pagarsėję kitose kolo
nuose; viena buvo įtraukta į Dainų 
šventės programą, kita bus sekan
čiais metais. Jose sukaupta geriau
si Budrumo chorinių dainų resursai; 
yra jose gilaus, stipraus jausmo, 
saikingos patetikos ir grakštaus in
tymumo. ištrauka iš Gintaro ba
ladės skambėjo lyriškai ir lengvai; 
čia Budriūnas pagavo jūros bangų 
ūpą iir sumaniai išnaudojo jausma- 
žodžių galimybes.

“Mano protėvių žemė” ir šį kar
tą susilaukė šilčiausio publikos pri
ėmimo. Choras ją yra jau tobulai 
įveikęs; dainuojant galima suprasti 
teksto žodžius, o tatai labai daug 
reiškia. Čia solo partiją atliko B. 
Dabšienė; ankstesnėse — ji pati ir 
R. Dabšys. Šiuodu Budriūno muzi
kiniai augintiniai yra mūsų koloni
jos pasididžiavimas.

Programą sklandžiai pravedė V. 
Gdgaudicnė, viena geriausių mūsų 
kolonijos šios srities menininkių.

Šis vakaras ne tik B. Budriūnui, 
bet ir visiems buvo graži dainos 
ir muzikos meno puota.

Jaunimo šventei rengti komitetas. Iš kairės: sėdi — A. Skirius, B. Čiur
lionienė, K. Liaudanskas, O. Razutienė, B. Budriūnas, I. Tumienė, I. Me
džiukas, V. Irlikienė, J. Kaributas; ll-je eilėje stovi: M. Kevalaitis, O. 
Gustienė, E. Arbas, J. Kojelis, G. Gudauskienė, Jočas; D. Razutytė; 
Er. Morkis, J. Puškorienė ir B. Stančikas.

Maži ir dideli šokėjai rengiasi 20-ties metų sukaktuvinei šventei, čia 
jie šoka Audėjėlę. Foto L. Kantas

TAUTŲ SUSIRINKIMAS S. YORTY PAREMTI

Los Angeles Mayor S. Yorty

Gegužės. 18 d. 3 vai. p. p. šau
kiamas masinis susirinkimas Los 
/ iželes merą S. Yorty paremti 
vi kandidatuojantį į Los Angeles 
mero postą.

Susirinkime dalyvauja 10 tauty
bių, jų tarpe ir lietuviai. Bus įvai

rių tautų tautiniai šokiai, dainos. 
Lietuviams atstovaus O. Razutienės 
šokių grupė.

Pagrindinę kalbą pasakys tarybos 
narys (Councilman) Snyder. Daly
vaus iir pats meras S. Yorty.

Įėjimas visiems laisvas ir nemo
kamas.



LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

• LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA#

1364 Sunset Blvd. Los Angeles, Calif. 90029 Tel. NO 4-2910
Redaguoja: Redakcinis kolektyvas. Leidžia: Amanas Skirius

Prenumerata — metams $3.00. Atskiras nr. — 30 c.
Spausdinami straipsniai 'trumpinami ir taisomi redakcijos nuož.ūra. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiihiiiiiiiiN

LITUANISTINES ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS
Lietuvybės išlaikyme Jungtinėse Amerikos Valstybėse didelę 

reikšmę turi lituanistinės šeštadienio mokyklos. Jokios JAV pradžios 
mokyklos ar aukštesnės mokyklos nemoko lietuvių kalbos nei kitų 
lituanistinių dalykų. Privačių pr. mokyklų, vedamų seselių vienuo
lių, turime tik didesnėse parapijose. Kur seselės lietuvaitės vado
vauja, ten yra įvesta lietuvių k. pamokos, bet kitose mokyklose ir to 
nėra. Tat vienintelė proga lietuvių vaikams pasimokyti lietuvių kal
bos ir lituanistinų dalykų yra šeštadieninės mokyklos.

Šią sunkią šešt. mokyklų pareigą ^daugelyje miestų atlieka JA\ 
Lietuvių Bendruomenės apylinkės, kai kur parapijų vadovai ar spe
cialūs tėvų komitetai.

Šeštadienines mokyklas turi susiorganizavę daugelis tautybių. 
Vieni stipriausiai mokančių vaikus savo kalbos yra žydai, kiniečiai, 
japonai.

Lietuviai tėvai daugumoje irgi įvertina šeštadieninių mokyklų 
svarbą. Jie savo vaikus veža į jas iš toliausių priemiesčių, net po 50 
mylių atstumo. Toks vienų tėvų pasišventimas turėtų būti pavyz
džiu kitiems, kurie gyvena arti ir to reikalo neįvertina arba į jį pro 
pirštus žiūri.

BAIGIANTIEMS GIMNAZIJAS

Mūsų mokslus, einąs jaunimas jau dabar turi apsispręsti, kur ir ką 
jis toliau studijuos. Daugelis valstybinių mokyklų yra smarkiai už
krėstos komunzmu, kraštutiniu liberalizmu. Bolševikuoją profesoriai 
yra užėmę svarbias pozicijas, ir juos sunku iš ten iškrapštyti.. Nors 
taisyklės sako, kad jie negali skleisti savo filosofijos, bet jie moka 
tai apeiti — jie parenka jaunimui atitinkamą literatūrą, apie kitokias 
ideologijas kalba su panieka, jie suėjimuose ir net namuose “šviečia” 
jaunimą, jie net tą jaunimą suorganizuoja į SDS kuopeles, juos nu- 
dvasina, nususina, apželdina, aprūpina nemokamai narkotikais, 
įspraudžia į rankas plakatus ir išstumia į demonstracijas. Tokių si
tuacijų turėjome San Francisco, San Fernando Valley ir kt. kole
gijose.

Protingiau galvoją tėvai savo vaikų neleidžia į valstybinius univer
sitetus, bet parenka žymesnes privačias mokyklas. Žinoma, čia 
daug brąngiau kainuoja, bet kas mums svarbiau, ar doleris, ar vaiko 
ateitis? Kas, kad tu sutaupysi 5 ar 10 tūkstančių daugiau, o vaikai 
nueis į narkotikų pataisos namus, į “laisvų namų” bendrabučius arba 
tiesiai į komunistų pinkles. Čia svarbu ne tie keli tūkstančiai, bet 
jauno žmogaus ateitis, visas jo gyvenimas.

SVARBŪS MIESTO VALDŽIOS PAREIGŪNŲ RINKIMAI 
Pagalvokite gerai, kad vėliau nereiktų gailėtis

Dažnai, kai jau pervėlu, dejuojame ir skundžiamės, kodėl vienaip 
o ne kitaip tvarkomos miesto mokyklos, miesto susisiekimas, jauni
mo auklėjimas ir 1.1. Dėl daugelio negerovių iš dalies patys esame 
kalti: permažai kreipėme dėmesio į valdžios rinkimus; permažai 
dėmesio kreipiame į išstatytus kandidatus ir dažnai pabalsuojame 
už tokius į miesto tarybą ar į švietimo tarybą, kurie kovoja prieš 
esamą sistemą, pasisako už svetimų valstybių mums peršamą neva 
“liberalizmą”, kursto mokyklų riaušes ir pan. Toks, pvz., yra prieš 
keletą metų išrinktas liberalas dr. Nava, kuris pradėjo riaušes mek
sikiečių aukšt. mokyklose, kuris pradėjo labai mums brangiai kai
navusį juodukų autobusais vežiojimą į tolimas vien baltųjų mokyk
las. Jį išrinkti padėjo tik mūsų apsileidimas, nekreipimas dėmesio 
į tai, kad jį rekomenduoja komunistinis laikraštis.

Tokių, komunistų vadų rekomenduojamų asmenų yra ir dabar.
Gegužės 27 d. vėl bus rinkimai. Prieš eidami atiduoti savo balso, 

gerai pastudijuokime, kitų pasiklauskime ir pasiskaitykime, ką rimti 
takraščiai rekomenduoja.

Ką
V- 

■RASOKIT!
Kaip “išpirkti” Vilniaus katedrą?

1968 m. gruodžio mėn. numery 
“I Laisvę” žurnale dr. Jonas Gri
nius straipsnyje “Vilniaus Katedros 
išpirkimas” (Dailės galerija Vil
niaus katedrai išlaisvinti) siūlo Vil
niuje pastatydinti surinktomis au
komis iš lietuvių ir nelietuvių ti
kinčiųjų mainais, kad Vilniaus ka
tedra, kurią komunistai yra paver
tę meno galerija, vėl būtų lietu
viams grąžinta bažnytinėms apei
goms.

Jei pinigai Vilniaus meno galeri
jai pastatydinti būtų renkami tik iš 
vienų lietuvių skatikų, ir aš pasaky
čiau: ne. Bet kodėl nebūtų galima 
viso reikalo pasukti taip, kad pi
nigai Vilniaus katedrai išpirkti per 
galerijos ekvivalentą būtų renkami 
po visą laisvąjį pasaulį, po visas 
bažnyčias (taigi, tur būt, ir Sovie
tų Rusijoje? — ALV Red.) ,visus 
maldos namus ir visuose kituose 
sambūriuose, kur tik būtų kalbama 
apie sąžinės ir tikėjimo laisvę? Be 
abejo, pajudinti viso pasaulio ti
kinčiuosius ir kitus sąžinės laisvę 
gerbiančius žmones būtų nelengvas 
dalykas. Tačiau jis nėra negalimas. 
Sakysim, jeigu būtų gautas Romos 
popiežiaus pritarimas bent vieno 
sekmadienio aukas, surenkamas per 
pagrindines šventas mišias viso 
pasaulio katalikų bažnyčiose, skirti 
Vilniaus katedrai išlaisvinti, jau bū
tų daug pasiekta. Po to jau būtų 
lengviau kalbėtis su kitomis krikš
čionių konfesijomis ir su Pasaulio 
Bažnyčių Taryba Ženevoje.”

To dar betrūko, kad ir pats po
piežius padėtų statydinti Sovietams 
propagandos meno galerijas! Juk 
dar taip nesenai daugumoje ameri
kiečių liet, katalikų aukomis buvo 
pastatydinta puiki bažnyčia Klaipė
doje, kurią lietuviški bolševikai pa
vertė sandeliu, o statytojus nubau
dė. Kas ir kokias garantijas J. Gri
niui duos, kad Vilniaus katedrą vie
toj dabar esamos meno galerijos 
bolševikai nepavers šokių sale ar 
kokiuo nors sandėliu?

O, taip — bolševikai labai mielai 
priimtų milijoną ar du milijonus

dolerių, surinktų iš tikinčiųjų! Kad 
iš to vėliau pasijuoktų.

Ne, ponai frontininkai, atraskit 
apčiuopiamesnių tikslų ir objektų, 
kur nereiktų eiti su velniu obuo
liauti. Arba kaip J. Mangirdo pa
tarlių knyga sako: “Neik su velniu 
riešutaut: neteksi nei riešutų, nei 
krepšio.”

“Į Laisvę” trokšta, kad Altas nu
mirtų.

Tame pat “Į Laisvę” nr. politi
kos apžvalgininkas K. sako:

“Kiekviena institucija, kuri neat
sinaujina su gyvenimo pažanga, 
pasmerkta mirti. Sunykimo kelią 
pasirinko ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Sunykimo procesas paprastai 
yra lėtas. Lėtai ta linkme juda ir 
ALT-ba. Bet dėl to lėto tempo 
nuostoliai Lietuvos laisvės kovai 
tuo labiau yra didesni.

Ar būtų galimybių šiai be galo 
svarbiai Amerikos lietuvių institu
cijai atsinaujinti? Atrodo, šiuo me
tu galėtų būti du keliai: a) evoliu
cinis, jei dabartinė valdyba atsista
tydintų ir už Chicagos ribų naują 
valdybą sudarytų visai nauji žmo
nės, tegu ir dabartinės struktūros 
ribose (Ot, būtų gerai, kad ponams 
K. ir V. Los Angelėse pavestų su
daryti, jie taip padarytų, kaip or
ganizuodami Nacionalinį Resp. Ko
mitetą! — LAV Red.); b) šiek tiek 
revoliucinis, jei negausūs Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyriai, tegu 
ir be centro palaiminimo, suorga
nizuotų skyrių atstovų suvažiavimą 
ir legaliu keliu sudarytų legalią 
centro valdybą.” — Tai man gud
rumas galvelės! Nelegalus (“tegu ir 
be centro palaiminimo”) skyrių at
stovų suvažiavimas išrinktų legalią 
cenro valdybą! Ar tokios sugestijos 
nekvepia riaušių kurstymu lietuviš
kose organizacijose? Ką pasakytų 
tas pats K., jei koks R. pasiūlytų 
LFB skyrių pirmininkams, kad ir 
be centro palaiminimo, suvažiuoti 
kur nors ne Chicagoje ir išrinktų 
“legaliu keliu sudarytą legalią 
centro valdybą?”

“Be revoliucijos ir be evoliucijos 
Amerikos Lietuvių Taryba mirs na
tūralia mirtimi. Bet kas iš to lai* 
mės?” — klausia K.

Mes norėtume priminti K. ir pa
našiems: nekask kitam duobės, pats 
įkrisi. Nelegalus A.
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GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky 

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

Be Jūsų atsineštu daiktu, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai 
tokiu 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 ?ki 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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KOMUNISTŲ VADAI PASISAKO UŽ BRADLEY
Per metini Amerikos komunistų 

suvažiavimą Los Angelėse jų vadas 
Gus Hali visus ragino balsuoti už 
T. Bradley į L. A. merus. Jis dar 
pastebėjo, kad tai esąs “istorinis 
momentas” ir jo komunistai neturį 
praleisti.

Vėliau Bradley pasisakė, kad jis 
endorsavimo neprašęs; bet nepasa
kė, kad jis komunistų endoirsavimo 
ir jų paramos nenori. Komunistų

vadai pažįsta sau palankius žmones 
ir žino, ką endorsuoti ir už ką bal
są atiduoti. Kokio čia prašymo dar 
reikia? Paskutinis kvailys būtų tas, 
kas viešai pasisakytų, kad jis prašo 
komunistų paramos ar kad jis eis 
už komunistų reikalus.

Amerikos komunistų partijos 
gen. sekr. kalbos ištraukas trasite 
žemiau padarytoje vieno iš didžių
jų L. A. dienraščių kopijoje.

Gus Hali
Woos Reds
For Bradley

By PHIL HANNA
___________Herald Examiner Staff Wrttgr

Communists in Los Angeles recently have been 
urged by Gus Hall, general secretary of the Communist 
Party in the United States, to give “total focus” to 
electing Councilman Thomas Bradley as mayor, ___

Hall - addressed""Hie party’s Southern California 
district convention here at Larchmont Hall April 5. The 
meeting opened at the hall, 118 N. Larchmont Blvd., the 
evening of April 4, and continued April 5.

Poetė Gražina Tulauskaitė

Poetė Gražina Tulauskaitė - Babrauskienė, atvykusi iš Čikagos, vieši 
Los Angeles mieste pas savo gimines.

Puiki proga Los Angeles literatūros mėgėjams susitikti su autore
— viena žymiausių poečių, išaugusių Nepriklausomoje Lietuvoje, ir 
gauti knygą su autografu!

Gegužės 29 d., ketvirtadienį, 8 vai. vakaro, Tautinių Namų salėj,
3356 Glendale Blvd., rengiamas jos

naujausio poezijos rinkinio

Vakarė Banga
pristatymas skaitytojams, dalyvaujant autorei.
Programoje: prof. dr. E. Tumienės paskaita apie Tulauskaitės 

poeziją: Literatūrinė dalis, kuriai vadovauja akt. D. Mackialienė; 
Muzikinė dalis, vadovaujama muz. G. Gudauskienės (solo dainos 
G. Tulauskaitės žodžiais).

Poetė Gražina Tulauskaitė paskaitys iš “Vakarės Bangos” ir nau- 
jausrų savo poezijos kūrinių.

Po meninės dailies — kavutė ir pasiviešėjimas.

Popietę rengia “Lietuvių Dienų” žurnalo redakcija.

The Communist Party leader toldfellow Commu- 
inists that party jnembers have a “historic responsibil
ity they nfust'accepFHo elect the Negro councilman as 
'mayorrTEos Angeles.

Hall told the Communist conclave:
“First let me congratulate you, the movement and 

working people, for the (primary) election results of 
last week. I think it is a tremendous achievement. I 
think it has tremendous significance for the future, of 
npt only Los Angeles, but for the struggle in America.

You Must Give Total Focus
. ' “I think above all, and among other achievements 

(it is) a tremendous blow against racism, and I would 
only urge that we see the full significance and I would 
suggest that you take seriously the idea that you must, 
as a party, be able to give total focus — I mean total 
focus — for the next two months on the election of 
Bradley.

“I think there is_a historic responsibility that you 
jmust ~ accept that no stone' will ^o~‘uhtufned~or 
!®o.iięlięcrfn'the election of Bradley for mayor.’7-

Bradley~ a former Lbs ’ Angėl^š~T^roE~iieutenant, 
polled high in the April 1 city primary and will meet 
Mayor Sam Yorty in a run-off election May 27 for the 
city’s highest office.

* Hall differed with long-time Southern California 
Communist Mrs. Dorothy Healey, an arch-rival, as to 
the focus of the party in the future.

He said .Mrs. Healey was taking a “rightist” 
position in terms of Communist Party strategy.

Hall wants to concentrate Communist recruitment 
on the entire working class. He claimed, in his 
Larchmont Hall speech, that the Los Angeles woman 
wanted to “forget the industrial workers and forget the
organized sector of the working class.”

Urges Total Working Class Recruitment
Hall also called for sweep^y*^

tion al attenlpts in the^ouHHiector. HF.sjuOie_paU 
mušf' g^t^KĮĮ.^^ types^bf militants” tojprnųyoufh 
organizations, not limit young peoples cadres"L< 

‘T ‘ s i m ply~Mar xis 1 s^Rhd LeninrStST ~
He said hTTelTeveTTHaTyoung people would favor 

this broad type organization as one which would allow 
them to accomplish their ends pn campuses and 
elsewhere.

Bradley has denied there_are. any_..Communists 
working for "his erection.'

(Continued on Page A-2, Col. 8) ,

-Associated Press Wirephoto

GPS HALL ,
indorses Bradley

Bradley Aide 

Admits Being 

An Ex-Red
(Continued from Page A-l)

“Just like (Gov. Ronald) Rea- 
i gan, I ask people to accept my 
j philosophy, not I theirs,” the 
I councilman told a recent meet
ing.

On _the councilman’s election 
staff ’ is an admitted former 
member of the CommunistPar- 
ty.„Pon . Rothenberg, a cam
paign aide, has been identified 
as a Communist Party member 

! before the House Committeej)n 
Un-American Activities.

•Rothenberg admitted his for- 
imer Communist Party member
ship to The Herald-Examiner, 
but said' he resigned several 

.years ago.

Hall wants to remold the par- 
jty “ideologically, organization- 
' ally and politically,” he told the 

district convention.

He called on Southern C.alifor- 
j nia Communists to “march un- 

I der the party banner.” 

i "-“The struggle of racism” he 

said, “is the place where the 
party should spend most of its 
time in organization and devel-
opment.”__________
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

GAUSUS ALTO SUSIRINKIMAS

Gegužės 4 d. įvyko Amerikos 
Lietuviiį Tarybos Los Angeles sky
riaus metinis susirinkimas, į kurį 
atsilankė apie 50 organizacijų at
stovų (Atstovavo 23 organizacijas). 
Pranešimus apie veiklą padarė pir
mininkas A. Skirius, iždininkas O. 
Žadvydas ir revizijos komisijos pir
mininkė A. Devenienė. Visi prane
šimai, be diskusijų, buvo vienbal
siai priimti.

Į naują valdybą slaptu balsavimu 
buvo išrinkti 7 asmenys, kurie tuoj 
po susirinkimo pasiskirstė pareigo
mis taip: pirmininkas — Vytautas 
Čekanauskas, vicepirm.: K. Liau- 
danskas ir A. Skirius, ižd. A. Tely- 
čėnas, gen. sekr. Rimas Gajauskas, 
pirotokolų sekr. Rymantė Baraus
kaitė, narys: A. Markevičius. Re
vizijos komisijon išrinkta A. Deve
nienė, A. Mažeikienė ir A. Rauli- 
naitis.

Susirinkimui pirmininkavo iš
rinktas prezidiumas: pirm. A. Rau- 
linaitis, sekretoriavo R. Gajauskas 
ir R. Barauskaitė.

Susirinkimas praėjo greitai, tvar
kingai, ne kaip praėjusiais metais, 
kai net iš dviejų kairtų turėjo šaukti 
susirinkimus. Mat, viena kovinga 
grupelė buvo užsimojusi ALTo Los 
Angeles skyrių likviduoti ir jį pa
versti nuo centro nepriklausomu 
Lietuvos laisvinimo vienetu. Tačiau 
Los Angeles organizacijų atstovai 
tai suprato ir nubalsavo priešingai. 
Toji grupelė pernai kiek galėdama 
trukdė ALTo skyriaus veiklai. Nei 
pernai, nei šiemet iš tos grupelės 
asmenų nesutiko kandidatuoti į 
valdybą.

ALTas lietuvius atstovauja Balti
jos Tautiį komitete ir Pavergtų Tau
tų komitete.

Birželio 14 ar 15 dienomis Bal
tijos Tautų komitetas planuoja pa
daryti Birželio įvykių paminėjimą. 
Baltijos Tautų k-tui šįmet pirminin
kauja latviai. Kitąmet tenka lie
tuviams. Kitame LA V nr. duosime 
minėjimo vietą ir programą. 

t

*. , >

Skautų tėvų susirinkimas

Praėjusį sekmadienį, geg. 11 d., 
įvyko Los Angeles Skautų Tėvų su
sirinkimas, kurį sušaukė J. Žukas, 
praėjusių metų Tėvų Komiteto pir
mininkas. Nors tėvų, kaip papras
tai, susirinko neperdaugiausiai, bet 
pats susirinkimas praėjo labai 
sklandžiai, be ginčų, gana produk
tyviai.

Išrinkta ir naujas komitetas se
kantiems metams, t. y. 1969-70 
metams: P. Butkys, J. Žukas, P. 
Keršis, G. Leškys ir V. Irlikienė. 
(Komitetas pareigomis pasiskirstys 
artimiausiu laiku).

Pagrindiniai stovyklavietės dar
bai atlikti, bet dar daug valandų 
reikės, kol bus atliktos visos smulk
menos: dar reikia įdėti grindis vir

tuvėje, sienas iš vidaus, sutvarkyti 
vonias ir t.t. Įdomu, kad prie darbų 
prisideda ir tokie tėvai, kurių vaikai 
dar per maži būti skautukais ar 
skautytėmis, bet būtų dar gražiau, 
kad neliktų nė vieno tėvo, kurs 
savo darbu nebūtų prisidėjęs prie 
stovyklavietės įrengimo. (V. L)

Mokykla atžymės savo dvidešimt
metį

Birželio 8 d., tuoj po sumos Šv. 
Kazimiero lituanistinė šeštad. mo
kykla parapijos salėje iškilmingame 
posėdyje užbaigs mokslo metus ir 
atžymės savo darbo dvidešimtmetį. 
Mokytojai, išdirbę ilgesnį laiką mo
kykloje, bus apdovanoti LB Švieti
mo Tarybos diplomais. Po oficia
lios dalies bus mokyklos vaikų pa
sirodymas iir tėvų komiteto paruoš
tos vaišės. Visi kviečiami dalyvauti.

Ši mokykla 1949 metais buvo 
įkurta klebz kun. J. Kučingio. Jau 
daugiau dešimties metų jos vedėju 
yra L Medžiukas. Šiais mokslo me
tais ūkiniais mokyklos reikalais rū
pinasi tėvų komitetas: pirm. J. Jo- 
delė, sekr. B. DabŠienė ir ižd. V. 
Čekanauskas.

L. K. Susivienijimo sus-mas
Gegužės 18 d. 12 vai. 30 min. 

p. p. Liet. Kat. Susivienijimo 42 
kuopa šaukia susirinkimą, kuris 
įvyks Bendr. Namų salėje, 4423 
Santa Monica Blvd., L. A.

Prašomi visi nariai dalyvauti, nes 
bus dalinami dividentai iir renkami 
atstovai į metinį seimą.

L. K. susivienijimo 42 kuopai 
jau kelinti metai pirmininkauja 
Bronė Skirienė.

Nauja L. F. B. valdyba

Balandžio 27 d. metiniame susi
rinkime buvo išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Al. Kulnys, vicepirm. Ž. 
Brinkienė, J. Gliaudą ir E. Arbas, 
sekr. R. Bureikienė ir ižd. dr. Z. 
Brinkis.

— Dailininkas Petras Lukas ar
timoj ateityj ruošiasi losangelie- 
čiams surengti įdomią meno paro
dą. Čia jis pasirodys visai naujoj 
savo kūrybos sudėtyj, būtent: skulp
tūroj, keramikoj, batike (Indijos 
meno būdas) ir tapyboj. Didžioji 
parodos dalis bus iš lietuviškų mo
tyvų. Be to, bus Indijos, Malezijos, 
Havajų, Filipinų, Egipto, Japonijos 
motyvų.

P. Lukas bevažinėdamas po toli
muosius Rytus ir duodamas meno 
kursus, pastebėjo kelias naujas me
no galimybes, kuromis praplėtė ir 
paįvairino savo dailės repertuarą, 
rfitaikydamas lietuviškam meno sti
liuje.

Suinteresuotieji gali aplankyti jo 
meno studiją, susipažinti su darbais 
ir užsisakyti originalių kūrinių.

Adresas: 1337 A 18 St., Santa 
Monica, Ca. 90404; tel. 394-8418.

JAUNIMO ŠVENTĖS
PROGRAMOS VADOVAI

Jaunimas, vadovaujamas mok. O. 
Razutienės, sparčiai ruošiasi Jauni
mo šventei, kuri įvyks birželio mėn. 
28 ir 29 dienoms. Šį sekmadienį 
tik baigę Motinos Dienos progra
mą, kurią paruošė O. Razutienė, D. 
Razutytė, padedant O. Barauskie
nei, ir jau vėl pradėjo repeticijas. 
Tai tikrai savo šventės metu visų 
mūsų neapvils.

Jaunimo Ansamblio programos 
komisija atrodo taip:

O. Razutienė — programos vedė
ja, komisijos pirmininkė; O. Ba
rauskienė — pianistė; B. Čiurlio
nienė — I jaunių grupės vadovė; 
L. Zaikienė — II jaunių grupės va
dovė; D. Razutytė — jaunimo gru
pės ved.; O. Gustienė — I vaikų 
grupės ved.; J. Puškorienė — II 
vaikų grupės ved.; R. Skiriūtė — 
baliaus šokių (programos) vadovė- 
I. Tumienė — “Audra” tautinių 
šokių grupės vadovė ir J. Kaributas

Įdomus vaidinimas mažiems, jauniems, suaugusiems ir seniems! 
SANTA MONICOS LITUANISTINĖS ŠEŠT. MOKYKLOS 

5 metų sukakties proga
š. m. gegužės mėn. 31 d., šeštadienį, 5 vai. p. p.

St. Monicos parapijos salėje, 715 California St., Santa Monica, 
statomas-inscenizuojamas Vytės Nemunėlio

MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS
Muziką parašė G. Gudauskienė; režisuoja Genovaitė Mažulienė; 

šokių choreografija Ingos Tumienės; dekoracijos mokinio R. Tumo. 
Vaidina S. M. šeštad. lit. mokyklos mokiniai.

Po programos — 
vaišės ir šokiai, grojant “Baltijos vėjų” orkestrui.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

siunčia siuntinius į Lietuva iš atneštų prekių ir paniuktų jų Įstaigoje.
Labiausiai prityrę'' siuntimo srityje

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas j Lietuva ir kitus 
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną. 
Išvyks liepos 8 d., grįš liepos 29 d. 1969. Vilniuje leista, pabūti 16 dienų. 
Kaina $885.

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

Lietuviu Fondo Long Beach apylinkės
VAJAUS KOMITETAS

nuoširdžiai kviečia visus lietuvius dalyvauti Lietuvių Fondo parengime 
PAVASARIO ŠIUPINYS,

kuris įvyks 1969 m. gegužės mėn. 24 d. (šeštadienį) 6 vai. vakaro, 
Machinist Building salėje, 728 Elm Ave., Long Beach, Calif.

Gautas pelnas skiriamas Lietuvių Fondui.
Meninę programą atliks aktoriai: Ona Mironienė, Andrius Mironas 

ir muzikas Stasys Kalvaitis.
Po programos vakarienė.

Įėj mas (su vakariene) $2.00; vaikams $1.00.
Veiks bufetas; bus muzika ir šokiai.

Lietuvių Fondo
Long Beach vajaus komitetas
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NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT 

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90059 
Telefonas: 652-7848

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

Bendruomenės Namų dalininkų 
susirinkimas

Gegužės 25 d. 1 vai. po pietų 
šaukiamas metinis Liet. Bendruo
menės Centro (Lith. Community 
Center, Inc.) susirinkimas savoje 
salėje, 4423 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles.

Visi dalininkai kviečiami daly
vauti; dėl svairbių priežasčių nega
lint atvykti, malonėkite savo pat - 
kimą valdybos natrį ar kitą dalinin
ką įgalioti jus atstovauti. Valdybai 
svarbu, kad būtų atstovaujama 
51% visų akcijų skaičiaus. Turime 
640 akcijų, tad susirinkime turi da
lyvauti bent 321 akcijos atstovas.

Susirinkimas svarbus, nes bus 
padaryti pranešimai, renkami nauj 
direktoriai, planuojama ateities 
veikla.

— žodinės dalies vadovas.
Visą Jaunimo šventę globėja LB 

Vakarų Apygardos valdyba ir LB 
Apylinkė. V. Iri.

4— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE



iš vasaros atostogy Europoje

KELIONĖ SKERSAI IR IŠILGAI ITALIJOS

ROMOJE

Kolegija ir viešbutis

Italiją lankant negalima praleisti 
Romos ir Vatikano įžymybių. Vie
na iš įdomiausių vietų lietuviams 
yra šv. Kazimiero kolegija, kur pa
ruošiami kunigai. Tad išlipę iš lėk
tuvo tuoj nuvykome į kolegijos vieš
butį “Villa Lituania”, Via Casal- 
monferrato 20, Roma 4. Viešbutį 
ir valgyklą tvarko vokietės seselės, 
prižiūrint kolegijos ūkvedžiui. Vieš
butis visai naujas, moderniškas ii 
daug pigesnis negu kiti viešbučiai. 
Valgyklai švieži maisto produktai 
kasdien pristatomi iš nuosavo ūkio.

. Čia mums patiko ir išbuvome sa
vaitė. Mus aplankė malonūs kolegi
jos vadai: Vektorius prel. L. Tulaba 
ir vicerekt. prel. Z. Ignatavičius. 
Buvome pakviesti į jų rezidenciją 
vakarienės; čia turėjome progos 
daugiau sužinoti iš kolegijos isto
rijos.

Kada įsteigta kolegija?

Į mano klausimus atsakė rekto
rius prel. J. Tulaba.

— Pradėjome galvoti apie kole
gijos steigimą ir sudarėme komitetą 
1936 metais, bet Lietuvos vyskupai 
tam nepritarė. Karo metu surinkom 
86 klierikus ir jų dalį — 20 klieri
kų ir 20 kunigų — 1945 m. rudenį 
priglaudėme Pietų Amerikos, kole
gijoje.

1946 m. vasarą nupirkome šį na
mą, kuris tada buvo apleistas — be 

Sv. Kazimiero kolegijos rūmai Romoje.

langų, be baldų ir taip jame gyve
nome (iris mėnesius. Tačiau radome 
geradarį — tai kun. Briška Čika
goje, kuris apmokėjo skolas ir dar 
$5000 pridėjo baldams įsigyti. Na
mas kainavo $27,000. Kun. J. Briš
ka, mirdamas, testamentu užrašė 
kolegijos naudai dar keliolika tūks
tančių dolerių. 1959 m. nupirkome 
šalutinį žemės sklypą. 1967 m., bai
gus mokėti skolas, buvo pastatytas 
naujas viešbutis su 100 lovų. Tuo 
būdu buvo išspręsta išsilaikymo 
problema. Pirma gyvenome tik iš 
geradarių aukų, dabair turime savo 
ekonominį pagrindą. Sukrautas ka
pitalas didelis — viskas gauta iš 
Amerikos. Villa Lituania pavadin
ta nuo 1965 m. ...

Kada įsigytas ūkis?
1949 m. Kauno arkivyskupijos 

fondo pinigais Šveicarijoje buvo nu
pirktas ūkis — tada vadintas Villa 
de Lituania, dabar vadinamas Šv. 
Juozapo villa, kuriai vadovauja 
ekonomas ūkio adm. prel. Kaz. 
Dobrovolskis. Ūkis yra 26 klm. už 
Romos netoli Tivoli miesto. Teko 
ten apsilankyti ir apžiūrėti galvijų 
ūkį. Iš to ūkio pieno ir mėsos už
tenka kolegijos studentams ir vieš
bučio svečiams ir dair lieka parduo
ti. Ūkio darbininkai yra italai, va
dovybė ir priežiūra lietuvių.

Kas dėstoma kolegijoje?
Šioje kolegijoje nevien auklėja

ma jaunimas, bet ir dėstoma lietu
vių kalba, religija, filosofijos da-

Prel. Ladas Tulaba, Pontifikalinės Šv. Kazimie
ro kolegijos rektorius Romoje.

lykai ir 1.1. Per savo laikotarpį ko
legija išleido 110 kunigų, įskaitant 
< 0 Kunigų, kurie čia buvo klierikais. 
Čia mokoma kas bus reikalinga 
pastoracijai Lietuvoje ir užsienio 
lietuvių parapijose. Reikalingi lie
tuviai kunigai Australijoj, Ameri
koj, ypač Pennsylvanijos state, kur 
yra 17 lietuviškų parapijų, o tėra 
t.k 3 jauni kunigai. Mūsų pašauki
mus pagauna diecezijos arba lietu
vių vienuolynai. Per mūsų rankas 
perėjo kun. Bučmys, Rubšys, Ol
šauskas, Cyvas ir Bartuška — čia 
jie gavo doktorato laipsnius.

Kokie yra kolegijos planai?

— Mums yra didžiausias rūpes
tis, — pasakojo toliau rektorius, — 
ne vien išsilaikyti materialiai, bet 
ir likti lietuviška įstaiga, nes reika
linga daugiau pašaukimų. Antra 
problema — tai sovietų pastangos 
Italijos valdžioje, kad mūsų kole
gija būtų likviduota. Jie vis puola, 
šmeižia mūsų vadovybę. Mat, ko- 
legja ne vien auklėja, ruošia kuni
gus, bet ir atstovauja lietuvių reika
lus. Giname ir saugome Nepriklau
somos Lietuvos interesus.

Pastaruoju metu pradėjo šmeižti 
prel. Ignonį, kurio knyga itališkai 
“Sabaot” buvo plačiai cituojama 
per radiją ir Italijos spaudoje. Mat, 
Sovietams įsiveržus į Čekoslovaki
ją, Italai susidomėjo Sovietų kitų 
kraštų užgrobimo metodais.

Prelatas Ladas Tulaba baigė savo 
pasikalbėjimą, išreikšdamas pagei
davimą, kad pasaulio lietuviai, ypač 
Amerikos lietuviai, labiau paragin
tų jaunimą stoti į kolegiją kad visi 
lietuviai prisidėtų prie kolegijos eg
zistencijos išlaikymo. Mums Los 
Angeles lietuviams turėtų tas klau
simas būti artimas, savas, nes mes 

čia turėjome kolegijos auklėtinį K. 
Bučmį, kun. Bartušką, o dabar tu
rime pastoracijos darbe kun. A. Ol
šauską ir jauną vikarą kun. R. Kas- 
ponį.

Romos Lietuvių kolegijos vado
vybę sudaro: rėkt, protonotairas 
prel. L. Tulaba, vicerekt. kanonų 
prof. prel. Zenonas Ignonis, dvasios 
vadas kun. dr. Stasys Žilys, ekono
mas prel. Antanas Jonušas, ūkio 
adm. prel. Kazys Dobrovolskis, 
prefektas kun. Juozas Jankauskas. 
Čia gyvena Eltos (italų kalba) re
daktorius prel. Vincas Mincevičius, 
Katalikų Mokslo Akademijos dir. 
dr. kun. Liuima, Vatikano radi
jo red. dlr. V. Kazlauskas, prel. Kl. 
Razminas, Msgr. Jatulis, Vatikano 
archyvuose dirbąs kun. Krasauskas.

Mūsų gidais buvo klierikas Ma
tas Jarašūnas, Jonas Longas ir Va
lenti (Pastarieji du yra nelietuvių 
kilmės amerikiečiai, bet kolegijoje 
puikiai išmokė lietuviu kalbos).

(B. d.)
A. Skirius

You meet the c?Hanl,a 
, - , SAVINGS

nicest people at...
(on both sides of the counter)

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

• The nation’s highest yield on 
insured savings.

Main Office; 5670 Wilshire Blvd,, Los Angeles
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MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS Los Angeles miesto Tarptautinis

Gegužės 11 d. parap. salėj įvyko 
Motinos Dienos minėjimas, kurį 
surengė šv. Kazimiero parap. ir 
Šeštad. Lietuvių mokyklos.

Minėjimą atidarė I. Medžiukas, 
Šeštad. mokyklos vedėjas.

Pirmoj dalyj pasirodė šeštad. 
mokykla, kurios pranešėja buvo A. 
Griniūtė. Vaikų darželis, ved. mok. 
D. Razutytės, padeklamavo (visi 
kartu).

I- sis skylrius, ved. mok. O. Gus
tienės, padeklamavo ir pažaidė.

II- sis skyrius, ved. mok. A. Bal
sienės, atliko plastiką “Leiskit į tė
vynę” ir suktinį.

IV- tojo sk. mokinė J. Raulinaity- 
tė, kurios mokytoja yra A. Rauli- 
naitienė, paskaitė rašinį apie moti
ną.

V- tojo sk. mergaitės, ved. mok.
Dambrauskaitės, padeklamavo ei
lėrašti. • •

VH-tojo sk. mokinė J. Bužėnaitė 
paskaitė savo parašytą referatą.

Antrojoj programos daly Šv. Ka
zimiero par; mokyklos Lituanistinė 
klasė suvaidino scenos vaizdelį 
“Mama” (muz. J. Bertulio) ir at
liko prijungtą montažą, sudarytą iš

PROISTORĖS MENO KŪRINIAI KALBA APIE PRAEITĮ

Prof. Gimbutienės paskaitos pasiklausius

Dr. Marija Gimbutienė yra ta 
magiška asmenybė, kuri įstengia ne 
tik kalbėti apie praeitį, bet ir tą pra
eitį padaryti mums suprantamesnę. 
Ji, surinkus relikvijas, — statulė
les, siūlus, grūdus iš tos žilos seno
vės, per savo lūpas leidžia toms 
senienoms į mus šių dienų kalba 
prabilti. Staiga iš molio nulipdyta 
maža statulėlė pradeda mums kal
bėti apie anų žmonių kultūrą, jų 
religiją, jų socialinę padėtį, jų lai
mėjimus ir pralaimėjimus. Ji lais
vina civilizacijas iš amžių užmarš
ties, tarsi geniali skulptorė laisvintų 
žavią figūrą iš sustingusio akmens.

Santa Monikos Lietuvių klube 
gegužės 9 d. ji kalbėjo mums apie 
meno kūrinius, sukurtus prieš 8 
tūkstančius metų vidurinėj ir pietų 
Europoj, ir per juos aiškėjo Vakarų 
civilizacija, kurioj mes gyvename 
šiandien. Ta Vakarų civilizacija 
pradėjo aiškėti, jeigu ne kitoj per
spektyvoj, tai bent pilnesnėj visu
moj. Tarsi ledo kalnas, ta praeitis, 
paskendus amžių glūdumoj, pradea 
po truputį ryškėti ir gal rodyti net 
savo gelmes. Gal būt, neužilgo bus 
galima sakyti, kad tas Vakarų civi
lizacijos kelias nebūtinai vedė tik 
nuo Nilo ir Eufrato upių, per 
Graikiją ir Romą iki mūsų laikų, 
bet žydėjo lygiagrečiai Karpatų pa
pėdėse 6000 metų prieš Kristaus 
gimimą ir gal dar seniau. Galutinai 
skirtumas gal bus tik tas, kad arti
mieji rytai pasirūpino turėti geres
nę reklamą, arba angliškai tariant, 
turėjo geresnį “press agent”.

D. Mitkienės, Bern. Brazdžionio, 
J. Slėnio ir kt. eilėraščių. Montažas 
perpintas Br. Budriūno, Gailevi- 
čiaus ir liaudies dainelėmis, kurias 
gražiai padainavo jaunieji “solistai” 
L. Polikaitis, S. Norkus, J. Žmui- 
dzinas, A. Banionis ir kt.

Vaidino: mamą — R. Matulai
tytė, kitus — R. Bartkutė, P. Abel- 
kis, R. Ringys, A. Stančikas, V. Po- 
likaitytė, R. Vilkaitė, D. Žaliūnai- 
tė ir kt. — visų 8 skyrių mokiniai.

Režisūra mokyt. O. Razutienės. 
Akomp. O. Barauskienė.
Pranešėja buvo Virgutė Irlikaitė.
Stud. D. Razutytės baleto ratelis 

pašoko “Gėlių šokį’, kuriame vy
riausia šokėja buvo R. Alseikaitė. 
Visų buvo gražūs rūbai, mamyčių 
pasiūti.
Pabaigoj jungi as abiejų mokyklų 
choras padainavo keičią dainų. Pas 
močiutę augau, Mane moTilė barė, 
“Ln; ši m, grįšim’ (z. V Senimėlio, 
muzika F. S' alios J liaudies dai
nas įsitraukė ir publika. Buvo vi- 
-.cins smagi ir Imlsma.

Chorui dirigavo O. Razutienė, 
akomp. mokyt. J. Puškorienė.

Minėjimas baigtas giesme “Ma
rija, Marija”, (r.)

Po paskaitos (kuri buvo iliustruo
ta skaidrėmis) prelegentė atsakė į 
visą eibę klausimų, kas bent man 
reikštų, jog ne tik mano, bet ir vi
sų klausytojų vaizduotės buvo pa
gvildentos. Statė jie įvairiausius 
klausimus. Prelegentė visiems atsa
kinėjo su dėmesiu ir kiekvieną klau
sėją tartum pagerbdama, nors kai 
kurie klausimai ir ne taip gudriai 
nuskambėjo. Jos išsamiuose atsaky
muose visuomet jautėsi objektyvu
mas, tolerancija iir meilė darbui. Ne 
be reikalo pernai metais “Los An
geles Times” ją parinko kaip “Wo
man of the Year”.

Klausytojams pageidaujant, dr. 
M. Gimbutienė sutiko rudens metu 
pakalbėti apie mūsų protėvius.

Be M. Gimbutienės, rudeniui S. 
Monikos Lietuvių klubas yra pa
kvietęs visą eilę paskaitininkų, ku
rių tarpe bus dr. Kazimieras Almi
nas ir kartografas Juozas Andrius.

A. Mantas

Santa Monikos Lietuvių klubo 
planuotas vakaras pagerbti lietuvį 
rašytoją (birželio 6 d.), kaip buvo 
skelbta po Dr. M. Gimbutienės 
paskaitos, yra atidėtas neribotam 
laikui.

Klubo valdyba ir parengimų ko
mitetas linkime visiems lietuviams 
gerų vasaros atostogų.

Iki pasimatymo rudens sezone.
S. M. 1 i.l vių klubo valdyba

Los Angeles miesto Tairptautinis 
Moterų Klubas įsikūrė 1949 metais. 
Tokio klubo reikalą ypatingai jautė 
moterys, baigusios aukštąjį mokslą, 
nes jos suprato, kad ateivės moterys 
atsinešė didelius kultūros lobius, 
kurie, jei nebus pasidalinti su ame
rikietėmis, per kartų kartas pranyks. 
Tikrieji klubo tikslai yra: įkvėpt. 
bendradarbiavimą ir draugystę tarp 
įvairių tautybių moterų: pagelbėti 
naujoms ateivėms naudingai įsijung
ti į Amerikos gyvenimą; padėti ir 
amerikietėms ir atvykusioms pažin
ti įvairias kultūras ir jų tautines 
vertybes. Šio klubo narėmis yra virš 
50 tautybių moterų. Klubą globoja 
Universiteto Moteirų Klubas. Šio 
klubo pirmininkėmis yra moterys 
gerai žinomos dėl savo kultūrinio 
išsilavinimo, užimtos aukštos pozi
cijos, kaip Dr. Mira Gavrilovih, 
kuri buvo pirmoji moteris teisėja 
Jugoslavijoje; ar iš viso pasižymė
jusios savo veikla kurioje nors 
mokslinėje srityje. Vienais metais, 
lietuvių džiaugsmui, to klubo pirmi
ninke buvo išrinkta Hypatija Yčai- 
tė-Petkus, kuri savo pirmininkavi
mo metu ypatingą dėmesį kreipė i 
stipendijų išrūpinimą kitų kraštų 
studentėms, studijuojančioms Ame
rikos universitetuose. H. Yčaitė- 
Petkus gana gražiai minima Tarp
tautinio klubo biuleteny.

Balandžio mėn. 20 d. H. Yčai- 
tės-Pctkus pastangomis to klubo 
programai išpildyti buvo pakviesti 
lietuviai. 1. Tumienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė “Audra” 
atliko moterų grupė “Audra”, pa- 
šokoko “Suktinį”. Toliau programą 
atliko moterų grupė “Vakarti aidai”, 
(vadovaujama O. Merikienės ir gra
žiai surežisuota A. Žemaitaičio. 
Pradėjo solistės: R. Aukštkalnytė 
“Tulpės”, K. Dambrauskaitė “A- 
guo neles” i B r. Dabšienė “Gėlių 
daržely”.

Toliau grupinis dainavimas: 
“Plaukia sau laivelis”, nors ir labai 
daug kartų girdėtas, bet šį kartą 
suskambėjo gana naujai, nes įves
tas smuikas; smuiku grojo Drau
gelis. Įdomi ir nauja muz. O. Metri- 

i Kienės kompozicija “Gegute, kur 
tu?” Fleita — Draugclytė, solo — 
K. Dambrauskaitė, bet ypatingai 
gražiai nuskambėjo fleitos ilr solis
tės duetas, taip ir nunešė į Lietu
vos šilą... gegutės kukavimą... Dar 
sudainavo “Tiltas”, “Ausk, močiu
te, drobeles”; pabaigai sudainavo 
gana dramatiniai nuskambėjusią 
“O. ievyne manoji”, solo B. Dab
šienė. Pranešėja A. Žcmaitaitienė, 
naujas veidas šioje srityje, bet pa
sirodė puikiai, be maivymosi, be 
skeryčiojimosi, puikia anglų kalba 
trumpai ir ryškiai apibūdino kiek
viena daina, lai buvo tikrai tokia 
programa, kokios šiam miestui jau 
senai reikėjo: trumpai drūtai hr 
įspūdingai parodyta, kad lietuvių 
tauta turi savo meną, puikius bal
sus, gerus muzikus, režisierius, pra
nešėjas, kitaip sakant, versatile tau
ta. Nei vienai moteriai, po progra
mos net ašaros žibėjo, taip buvo

Motery Klubas
sujaudintos mūsų gražiabalsių dai
nininkių. Gražūs ir tautiniai rubai, 
galime pasididžiuoti.

Labai gražiai paruošė parodą su 
visokiausiais įdomiausiais liaudies 
meno eksponatais klubo narė A. 
Činikienė, jai daug padėjo L. Vi
limienė, J. Šlapelytė, J. Kaributas, 
net nepatingėjęs apsirengti labai 
gražiu tautiniu rūbu, kurį amerikie
tės mielai fotografavo. Gaila tik, 
kad tokią daugybę eksponatų teko 
sutalpinti tik ant dviejų stalų. Bet 
nežiūrint to, įspūdis labai puikus. 
Labai domėjosi ir spauda, bei kny
gomis, nes inteligentėms moterims 
rūpi ne vien tik liaudies menas, ku
rį mes parsivežėm, kaip kraitį, iš 
Lietuvos, bet ir dabartinis mūsų 
kultūrinis gyvenimas. Taip dviejų 
moteirų pastangomis, H. Petkienės 
ir A. Činikienės, buvo dar daugiau 
surasta draugų Lietuvai ne vien tik 
amerikonių, bet ir jų šeimų tarpe. 
Virš šimto amerikonitį stebėjo mū
sų programą, jąja domėjosi ir vė
liau žiūrinėjo gintaro išdirbinius ir 
klausinėjo apie Lietuvą. V. Iri.

“ROMĄ IŠGELBĖJUSIŲ” ŽĄSŲ 
GIRKSĖJIMAS

Š. m. gegužės 7 d. “Draugo” nu
meryje nepasiršęs bendradarbis pi
la frontininkams panegirikas, o ką 
kiti lietuviai yra padarę, tai tik 
niekniekis. “Kultūrinė veikla daž
niausiai buvo tarnaitė "pinigų sukė
limui ir skendėjo vertų ir nevertų 
pagerbimų infliacijoje”. Tas jau vi
siems aišku, kad pagerbimas buvo 
vertas, jei buvo pagerbtas fronti
ninkas, o kiti pagerbimai visai nie
ko neverti!

“...Net Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas nepakilo 
aukščiau "pinigų sukėlimo’ lygio. 
Čia tai tikra chameleoniška kores
pondento politika. Argi Budriūno 
vadovaujamas choras, davęs tokį 
nepaprastai puikų koncertą, nepa
kilo aukščiau “pinigų kėlimo”? Ar
gi Atstovybės patarėjo dr. Bačkio 
giliai prasminga ir patriotinė kalba 
buvo žemiau “pinigų kėimlo” lygio? 
Juk kas nužemino “pinigų rinkimo” 
politika, jei ne frontininkai, kurie 
atsiuntė savo atstovus čia pasipini
gauti ir dar įbruko sąrašą minėjimo 
vedėjui į rankas, kad būtų viešai 
paskaitytas!

Bet tik pasiklausykite giesmelės, 
kuri, kaip tie skautai dainuoja: dar 
toliau dar bus gražiau! Taigi, va: 
“Šiame susirinkime iš iždininko 
(LFB iždininko. Red.) pranešimo 
paaiškėjo, kad ir šiais metais Los 
Angeles frontininkai išlaikė tradici
ją, Vasario 16 proga sudedami 30 
procentų visų kolonijoje surinktų 
auku”.

Na, gerbiamieji, — kas jau per
daug tai perdaug! Iš tų 30% Vilkui 
ir Altui buvo tik 5%. Gi $600 buvo 
Lietuviii Fondui ir likę Americans 
for Congressional Action reikalams.

Tokios slapuko “Draugo” kores
pondento panegirikos primena “Ro
mą išgelbėjusių” žąsų girksėjima.

Scriba
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615 Res. 393-8633

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
v'ietiiiių ir importuotų automobiliu 

->•; taisymas- ir.,dažymas. c .-u,.u.

Alkoholiniai gėrimai

RED DEVIL LIQUOR STORE 
Petras ir Birute Pranis, sav.

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242

Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa

Los Angeles, Calif. 99065
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Naxvosai i)' 

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 Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260 
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

PICO INN
COCKTAILS — GAMES

Simas Kvečas, sav.
905 Pico Boulecard 

Santa Monica, Calif. 90405
Phone 394-9952

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

14530 Lanark St., Panorama City, 
Calif. 91402 

Telef. 787-9837

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291 

rlione EX 6-4246

ALLSTATE VACUUM & SEWING 
MACHINES

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

L.O5 Angeles, Calif. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

... Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA 
“Flaite of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

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

Dantistai
B.R JTA BARV1KS, 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 (latviu kilmės) 

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403 

Phone 828-4613 by appointment

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4365 Cun_et Blvd., Hollywood 29 

NO t-2919 Res. 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, Galit. 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

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

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY 

Sav. Goerge & Ann P. Victor 
420 Castro Steet 

San Francisco, Calif. 94114 
Phone UNderhill 1-6223

Suveniry krautuvės
ADAMSON’S ART & CRAFT 

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

1 833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540

Kontraktoriai
BRUNO POŠ1US

Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave.,

Long Beach, Calif. S0806 
Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
1 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 Do jrovolskiai, 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

BUN AIR MOTEL 
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas 

172/ N. Western Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

Phone HO 4-4154

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650 

Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės 

investaeijos.
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

NJ 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA, 
c/o Shirley R. E.

Tel. (213) 4,79-3615 (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

Vaiky 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. 664-9712

Veikia tik šeštadieniais ir sekmai 
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039

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

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

Gaunama LAV administracijoje.
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

GEGUŽĖS MĖN. r—
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.

29 d., ketvirtadieni, 8 vai. vakaro, 
Gražinos Tulauskaitės poezijos 
knygos “Vakarė banga” (Lietu
viu Dienų leid.) pristatymas skai
tytojams Tautiniuose Namuose, 
3356 Glendale Blvd., L. A.

31 d., šeštadienį, 5 vai. p.p., Santa 
Monikos šešt. mokyklos 5 metų 
sukakties minėjimas. Vaidinama 
V. Nemunėlio “Meškiukas Rud- 
noisiukas. St. Monicos parap. sa
lėj, 715 California St., S. M.

BIRŽELIO MĖN. —
7 d. 6 vai. vak. Budriūno mokinių 

koncertas šv. Kazimiero par. sai.
8 d. 12i vai. dienos — šv. Kazimiero 

par. šešt. lituanistinės mokyklos 
20 metų sukakties minėjimas šv. 
Kazimiero par. salėj.

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

LIEPOS MĖN. —
20 d. Am. Lietuvių Piliečių klubo 

piknikas N. Avė 60, Arroyo Seco 
parke.

Šiais metais parengimus regist
ruoja JAV Liet. Benuruomenes L. 
A. apylinkės vald, vicepirm. Ona 
Razuiienė, 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.

SANTA MONIKOS ŠEŠTAD. LI
TUANISTINĖS MOKYKLOS 

SUKAKTIS
Santa Monikos tėvų pageidavimu 

lit. šešt. mokykla įkurta 1964 me
tais, gavus miesto sutikimą naudotis 
Lincoln Jr. High School patalpom. 
Pirmąja vedėja buvo Alė Rūta-Ar- 
bienė, vėliau Algis Trasikis ir dabar 
Inga Tumienė. Per penkerius metus 
mokykloje dėstė kun. dr. P. Celie- 
šius, E. Sinkienė, V. Gurčinienė, 
Grušienė, G. Gudauskienė ir V. 
Kevalaitienė.

Be tėvų mokamų už mokslą mo
kesčių, mokyklą rėmė S. M. klubas, 
S. M. L. Bendruomenės apylinkė, 
L. A. kredito kooperatyvas ir eilė 
pavienių asmenų.

Kas metai mokykla, be mažesnių 
pasirodymų, davė metinių vaidini
mų, kuriuos režisavo G. Mažulie- 
nė ir I. Tumienė.

Mokykla glaudžiai bendradarbia
vo su L. A. lit. mokyklomis. Mūsų 
mokyklos abiturientės V. Kevalai- 
tytė, Daina Kojelytė ir Auksė Pa
kalniškytė dabar jau padeda moky
tojoms.

Šių mokslo metų gale, gegužės 
31 d., 5 vai. p. p. mokykla, švęsda
ma savo penkmetį, stato “Meškiuko

TRUMPAI
— Buv. “Aušros” mergaičių gim

nazijos Kaune mokytoja Bronė 
Bagdonienė, dabar pensininkė, lan
kydama savo giminaičius bei savo 
buvusias mokines JAV-se, ilgesnį 
laiką viešėjusi Čikagoje ir New 
Yorke, atvyko į Los Angeles. Čia 
ji žada pabūti kelias savaites; ap
sistojusi pas O. ir J. Andrius San
ta Monikoje.

— Dr. Antanas Butkus, PLB 
centro valdybos vicepirm., atvykęs 
iš Clevelando, įteikė komp. B. Bud-
riūnui PLB skirtas premijas, laimė
tas tautinių giesmių konkurse.

P. A. Butkus aplankė LAV-se ir 
LD žurnalo leidykla.

. C. S Ą U H

— Aldona Avižienytė,; baigusi 
Uirbanos universitete bakteriologi
jos mokslus, atvyko į L. A. pa
stoviai čia apsigyventi. Jos brolis 
dr. Algis Avižienis profesoriauja 
UCLA universitete; tėvas Antanas 
Avižienis yra aktingas L. K. Susi
vienijimo narys.

— Dr. Zigmas Kungys, baigęs 
Vokietijoje medicinos mokslus, at
vyko į L. A. ir čia žada atidaryti 
savo įstaigą. Kalifornijos gydytojų 
egzaminus jau yra išleikęs.

Sveikiname ir linkime sėkmės.

Baigia lietuvišką mokyklą

Birželio 8 d. Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos pradžios mokyklą 
baigs šie lietuviai mokiniai:

J. Bačkauskas, V. Bandziulis, J. 
Domkus, N. Keršis, O. Matulaitytė, 
A. ir R. Paškauskai (dvynukai), Vi
da Ruokis, M. Šeškas, T. Stančikas, 
ir Laura Žaliūnaitė.

Jie taip pat gaus ir 8 skyrių lie
tuvių kalbos pažymėjimus.

PREKYBININKŲ SUSIRINKI
MAS

Birželio 7 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakaro Liet. Bendr. Centro patal
pose, 4415 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles, Šaukiamas Kaliforni
jos Lietuvių Prekybos Rūmų susi
rinkimas. .

Darbotvarkėje: valdybos prane
šimas apie veikimą ir K. L. P. Rū
mų finansus. Naujos valdybos ir k. 
organų rinkimai. Sumanymai.

Po to seka Pauliaus Jasiukonio 
pašnekesys apie liet, filmų gamybą 
ir naujų filmų rodymas.

Susirinkime bus priimami nauji 
nariai. Nario mokestis $5 metams. 
Proga sumokėti nario mokestį.

Prieš susirinkimą galima Namų 
svetainėje pavalgyti (Kaina $1.60). 
Veikia baras. Kviečiami ir svečiai.

Rudnosiuko” inscenizaciją-vaidini
mą. Muziką parašė, solo ir chorus 
parengė G. Gudauskienė. Vaidini
mas, pasilinksminimas ir vaišės 
vyks St. Monicos par. salėj, 715 
California St., Santa Monica.
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Į Los Angeles burmistrus —
SAMUEL YORTY ................ □
City Council (m. tarybos narys)
Paul Lamport ......................... □
Į mokyklos tarybą —
Office #2 —
Dr. D. Newman (D.) ............ □
Office #4 —■
Mrs. Laurel Martin (Rep.) .... □

SAN FRANCISCO, CALIF.
L. Bendr. apylinkės vakaras

Gegužės 10 d. R. C. C. salėje 
įvyko koncertas - vakaras.

Vakarą pradėjo apyl. pirm. Vy
tas Saliamonas, tardamas žodį, o
M. Kevaiaitis pasveikino Santa Mo
nikos Bendr. apylinkės vardu. Pro
gramai vadovavo su savo paaiškini
mais Vita Kevalaitienė. Grupę pa
kuose ir jai vadovavo bei akmopo-. 
navo muzikė Giedrė Gudauskiene. 
Savo programą jie pavadino “Ap
link pasaulį keliavau”.

Programą pradėjo Vytenis Dūda 
daina “Lietuvio sveikinimas jaunys
tei”, kurią parašė V. KevalaiLene 
ir komponavo G. Gudauskienė. 
Toliau V. Dūda padainavo Balsio 
“Jūreivio dainą”. Regina AukstKai- 
nytė salo padainavo Kavecko “Na, 
tai kas” ir G. Gudauskienės “Sva
jonės”, kuriai gitara pritarė Saulius 
Gudauskas. Visiems ypač patiko 
operetiniai R. Aukštkalnytės ir K. 
Dargio atliekami: Gegužės naktis, 
A’ Čigonų baronas.

“Aplink pasaulį keliavau” daly
vavo visi keturi iš Los Angeles at
vykę solistai: K. Dambrauskaitė, R. 
zAukštkalnytė, V. Dūda ir Kv. Dar- 
gis. Jie ir šoko ir dainavo solo, due
tus ir visi keturi. Keliaudami i įvai
rias valstybes, jie buvo apsirengę 
pritaikytais drabužiais — uniformo
mis ir pavaizdavo įvairių kraštų šo
kius, muziką, dainas. Taip jie per
keliavo Braziliją, Kubą, Havajus, 
Italiją, Prancūziją, Ispaniją, Angli
ją, Šveicariją, Vengriją, Vokietiją... 
Grįžo i Lietuvą, Palangą, pagaliau 
į Kaliforniją.

Apylinkės valdyba buvo labai 
patenkinta, draugišką. Teko susipa
žinti su dauguma vald. nariu. —

Šokiams grojo irgi G. Gudaus
kienės suorganizuotas orkestras: 
pati G. Gudauskienė pianinu, kitais 
instrumentais Rim. Arbas, Saulius 
Gudauskas. Jiems padėjo dabar gy
venąs San TTancisko apylinkėje R. 
Pažemėnas.

PAS BUV. PIRMININKUS
Po koncerto teko sekančią dieną 

pasisvečiuoti pas savo senus pa
žįstamus, buvusius Alto, Balfo. B 
apylinkės pirmininkus — Augustą
Pranį ir kun. Dr. V. Pavalkį.

Aug. Pranys, man išvykstant iš 
S. F., perėmė Balfo ir Alto pirmi
ninkavimą 1947 metais ir kelerius

Office #□ —
Richard Ferraro (Rep.) .......... □

į L. A. Junior College Board of 
Trustees — 7 asmenys:

Mike D. Antonovich, Augusta 
E. Anderson, Robert C. Ciine, Jo
seph W. Orozco, Marian W. La 
Follette, Frederic Wyatt, Allen E. 
Brandstater.

metus sėkmingai toms or g-j omų 
pirmininkavo, rengė Vasario 16-tos 
minėjimus, atstovavo lietuviams Ba- 
tijos Tautų Birželio įvykių minėji
muose, Pavergtų Tautų demonstra
cijose ir 1.1. Po A. Pranio vadova
vimą perėmė kun. Dr. V. Pavalkis, 
tada vikaravęs Šv. Jono parapijoj, 
San Francisco mieste. Šios parapijos 
mokyklos salėje ir vykdavo visi 
lietuvių parengimai. Paskui kun. dr. 
V. Pavalkis buvo iškeltas į San Jose 
ir dabar yra paskirtas Milfitas, Ca. 
Šv. Jono parapijos klebonu. Jis č.a 
jau gavo leididmą iš vyskupo pa
statydinti naują bažnyčią.

Teko susitikti su buv. aktingu 
anų laikų valdybų nariu Zigmantu 
Skimanu.

Pasikalbėjus, ar jie sutiktų S. F. 
apylinkėje atstovauti Altui, jie mie
lu noru sutiko. Z. Skiman ir A. 
Pranys buvo aktyvus ALTo nar.ai: 
Z. Skiman nuo 1945, A. Pranys 
nuo 1948 m.

Dabar, kai lietuvių veikimas S.F. 
apylinkėje plačiasi, Alto valdyba 
galėtų padėti, ypač lietuviams at
stovaujant tarp kitų mažumų gru- 

J pių veikimo. ■—•
•---------------

( . ■ j. U',k, ''’L -

LIETUVIŲ FONDO ĮNAŠAI
Vasario' 16 proga naujai į Lietu

viu Fondą. įstojo arba savo įnašus 
papildė (visi po $1.00):

S. ir V. Tuskeniai, A. ir J. čingai, 
V. ir J. Budriūnai (A. ir VI. Pažiū
rų įnašas), (S. ir K. šakiai, G. ir N. 
Brinkiai, A. ir L. Kulniai, P. A. 
Kaulinai tis.

Anksčiau į LF su $100 yra įstoję 
A. Mažeika ir A. Markevičius.

L. Fondo vajus dar tebevyksta; 
visi lietuviai, dabar apsitvarkę su 
taksų mokesčiais, kviečiami per
žiūrėti savo mokėjimų įsipareigoji
mus ir dalį skirti Lietuvių Fondui.

Palyginus su kitomis kolonijomis, 
■ Los Angeles yra labai toli atsilikus. 
Pajudinkime savo tautinę sąžinę!

(mary h a m r o c k
PIERCE — HAMROCK

M O R T U AR Y 
921 Venice Blvd.

Los Angeles. Calif.
Phone: Richmond 9-609 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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