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VLIK'o PIRMININKAS DR. VALIŪNAS LOS ANGELĖSE

Vykdamas Australijon dr. K. 
Valiūnas su ponia buvo porai 
dienų sustojęs Kalifornijoje, kur 
aplankė savo sūnų, studijuojanti 
Santa Barbaros universitete ir 
pirmadienį vakare (balandžio 
20 d.) padarė platesnį pranešimą 
gausiai susirinkusiems jo pasi
klausyti lietuviams, o taip pat 
atsakinėjo į paklausimus, aiškin
damas detaliau keltus pranešime 
klausimus.

Svarbiausia dalimi jo praneši
mo, kalbant apie Vliko veiklą, 
buvo rūpestis dėl lietuvių radijo 
programų iš įvairių laisvojo pa
saulio vietų į pavergtą Lietuvą. 
Šis reikalas sunkiai sprendžiamas 
ne vien dėl įvairių politinių sąly
gų, kiek dėl personalo ir lėšų 
trūkumo. Nežiūrint visų tų kliū
čių, j pavergtą Lietuvą šiuo me
tu lietuviškai kalba ne vien Ame
rikos Balsas (Voice of America), 
tris kartus į parą po 15 minučių 
duoda lietuvišką programą Ita
lijos valst. radijofonas, Vatikano 
radijas ir Madrido (Ispanijos) ra
dijo stotys.

Šioje kelionėje dr. K. Valiūnas 
sustos Filipinuose, kur yra vilčių 
gauti lietuvišką radijo programą, 
specialiai skirtą Sibiro tremti

niams. Tai būtų labai didelis lai
mėjimas.

Grįžtant iš Australijos, Vliko 
pirmininkas dar sustos Ispanijo
je, kur baigiama statyti didelio 
galingumo radijo stotis, skirta 
daugiausia Pietų Amerikai. Yra 
vilčių gauti ir joje taip pat lietu
višką programą Lietuvai. Sąryšy 
su transliavimo taškų išplėtimu 
turėjo būti pertvarkyta ir Tautos 
Fondo organizacija, kad būtų 
surenkama daugiau lėšų negu iki 
šiol.

Malonu buvo iš dr. Valiūno 
patirti, kad jis yra kėlęs kardino
lo skyrimo Lietuvai klausimą. Jei 
mūsų tautos kančios ir mūsų su
dėtos aukos vardan krikščiony
bės nepaveikė bažnyčios tėvų šir
džių, tai bent mūsų per metų 
metus sudėtos milijoninės aukos 
turėtų pajudinti jų protus, kad 
tas klausimas, nors ir pora šimt
mečių pavėluotas, būtų išspręs
tas lietuvai palankia prasme.

Atsakinėdamas į gausius klau
simus dr. Valiūnas ilgėliau su
stojo ties virtusiu aktualiu šiuo 
metu ir mūsų kolonijoj klausimu, 
būtent, ar remtini Įvairaus plauko 
menininkai, atsiųsti čion iš Lie
tuvos okupanto mus skaldyti ir 
kiršinti.

Vliko pirmininkas dr. Kęstutis Valiūnas su žmona Elena.

Priminęs, kad visų pirma mes 
esame politiniai tremtiniai, ir tu
rime mokėti susivokti, kur me
nas ir kur okupantų kėslai, tiktai 
pridengiami neva menu. Beveik 
jo žodžiais sakant, intelektualiai 
esame visi pajėgūs tai atskirti, ir 
jokie sentimentai neprivalo už
temdyti mūsų proto. Neturime 
pamiršti, kad lietuvis lygiai yra 
trypiamas maskoliško bato ir 
ten, kur stovėjo “samanota ba
kūžė”, Lietuvoje, ir šaltame ba
rake Sibiro tundrose. Vardan tų 
žuvusių ir tebekenčiančių mūsų 
brolių ir sesių rusų okupacijoje 
turime būti apdairūs kad čia, 
laisvajame pasaulyje, kur mes 
galime tarti laisvą žodį ir elgtis 
laisvai, nepakliūtume savo laisvu 
noru į statomas mums okupantų 
pinkles.

Paklausyti pranešimo ir išgirs
ti oficialaus mūsų veiksnių pir

mininko žodžio susirinko netikė
tai daug žmonių. Atėjo visokių 
partijų ir visokių įsitikinimų. At
ėjo tie, kurie prie koncerto rengi
mo prisidėjo, jame buvo, ir tie, 
kurie buvo tam priešingi. Pirmi
ninkas parodė labai daug takto ir 
sumanumo ne tik iš to viso išei
damas sausas, bet ir pajėgdamas 
palikti labai gerą nuotaiką. Visi, 
atrodo, buvo patenkinti Vliko 
tvirta pozicija Lietuvos laisvės 
kovos ir bendravimo su tauta (ne 
su okupantu) klausimais. Toks 
kontaktas yra būtinas, norint, 
kad nepakriktume ir nepradėtu- 
me patys “vadovauti”, mainikau- 
t , o paskui švariai išsiginti. Jeigu 
toks pirmininko pranešimas būtų 
įvykęs prieš nelemtąjį koncertą, 
tai to koncerto būtų tesiklausę 
tik tuščios kėdės su keliolika ny
kt ršuslų bimbininkų. J. A.

Vliko pirm. dr. K. Valiūnas su Vlilko nariais J. Andriumi ir A. Skirium 
“Lietuviai Amerikos Vakaruose” redakcijos vizito metu.

® PAVASARIO GARSŲ VAKARAS ® 
organizuoja Lietuvių Bendruomenės Santa Monikos apylinkė 
LAIKAS: 1970 m. balandžio mėn. 25 d.
PRADŽIA: Nuo 7 vai. vakaro iki 1 vai. 30 min. ryto
VIETA: Bay Women’s Club patalpose

1210 4th Street (prie Wilshire Blvd.), Santa Monica
Kaina: $4.00 — suaugusiems; $3.00 — studentams

Visi maloniai kviečiami atsilankyti....
Puikus orkestras “Latvala”; šokiai, koncertine programa;
ir bufetas už tą pačią kainą

JAV LB Santa Monikos 
apylinkes valdyba

ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204 

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

o Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.
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PAGERBTAS LOS ANGELES MERAS SAM YORJY

LITHUANIANS IN WcSTtRN AMcHlvA

4364 Sunset Boulevard — Los Angeles, Ca. 90029 — Tel. 664-2910

Redaguoja; Redakcinė kolegija. Leidžia: Antanas Skirius
Spausdinami straipsniai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, jei 
au autoriais kitaip nesusitarta; pnnu vardu ar inicialais pasirašyti straips
niai nebūtinai reiškia red-jos nuomonę; anoniminiai', raštai nepriimami.

. „ Prenumerata metams $3.00; atskiras nr. — 30$

.. ....-

MOKYTOJŲ STREIKAS, MES IR MŪSŲ VAIKAI
Mums visiems svarou musų vaikų moKsiinimas ir auklėjimas. Tad 

Kreipiame uemesį į siuiius uieuomis vykstamą mokytojų streiką. La
itai uiogai atrouu, Kai mokytojai su pagaliais ir plakatais vaikšto prie 
mokyKių įėjimo. Mokytojai piketuoja musų ir net savo vaikus. Tas 
ue aukština, oet zeimna mokytojų prestižą, jei kas turi kokių reikala
vimų, pretenzijų uei aukštesnes aigos ar pn., tai turėtų piketuoti sa
vo oosą ; ir mokytojai, logiškai miant, turėtų piketuoti Board of 
mucation įstaigą, o ne savo auklėtinius. Kaip atrodytų, pavyzdžiui, 
jei poncinmkai ar teisėjai, reikalaudami algų pakenmo, piketuotų 
kalėjimų duris?

Sis mokytojų streikas tėra tik noras mokytojų unijai UTnn. paro
ti savo ganą. Čia ne vien algų Klausimas, niikštesmųjų mokyklų 
mokytojai aabar gauna už y menesių uaroą po tu— r-t tūkstančių 
uoienų, vadinas, daugiau kaip po 1UUU dolerių per menesį, ir dirba 
tik po o - 6 vai. per dieną, .koketuojančiųjų unija reikalauja algas pa
kelti iki 14—20,0UU dol. per metus ir sumažinti kiaseje mokinių skai
čių bei patobulinti, modernizuoti klases. Kas gi nenorėtų tokios al
gos už 0 mėnesių darbą, atmetus Velykų, Kalėdų ir kitas šventes. 
T okia alga būtų maždaug dvigubai didesnė už sunkaus ir taip pavo
jingo policininkų, ugniagesių darbo algas. O kiek teuždirba mažieji 
prekybininkai, kurie įdeda dvigubai daugiau laiko per dieną ir ištisą 
12 mėnesių ? Tik trečdalį jų algos! Daugelis jų skursta, nesuveda 
galo su galu ir turi nuostolingai bankrutuoti.

Palladium salėj. Hollywood v. 
kovo 12 buvo iškilmingai pagerė
tas Los Angeles meras Sam Irorty. 
už kurį praėjusiais metais daugu
mas lietuvių Balsavo, renkant jį di
džiausio Kalifornijos miesto auKs 
Šiaušiu pareigūnu. Metro pageroi- 
mui skirtame baliuje dalyvavo apie 
1000 žmonių, atstovaujančių Citi
zens for Mayor Yorty. Už vakarie
nę buvo mokama po $100. Tačiau 
kviestieji žurnalistai gavo neapmo
kamus bilietus. Lietuvių spaudai — 
“Lietuvių Dienų” žurnalui ir "Lie
tuviai Amerikos Vakaruose” — at
stovavo J. Tininis.

Meninę programą po vakarienes 
pravedė M. Amsterdam. Pirmiau
sia scenoje dainavo ir šoko mero 
garbei būrelis mergaičių, vadinamų 
Sam’s Girls, o po jų pasirodė daili 
korėjietė June Kim, atlikusi įspū
dingai keletą dainų, iš kurių vieną 
specialiai skirtą merui. Diaziausią 
įspūdį padarė Ballet America trupe, 
sudaryta iš tikrų balerinų ir baleti- 
ninkų. Ši trupė pašoko originalų iš
raiškos šokį, vaizduojantį praėjusių 
laikų linksmą ir padorų Amerikoj 
jaunimą. Nepaprastai gyvų judesių 
šokių trupė stebino baliaus daly
vius.

Vakarienėje dalyvavo daug au.,, 
tų Los Angeles miesto pareiginių. 
Po šios gražios programos vakari
nės dalyviai turėjo progos pasigėrė
ti reikšminga Sam Yorty prakalba, 
kurioje jis palietė keletą aktualių 
su politika susijusių dalykų: išv.e- 
tintų arabų klausimas. Palestina, 
Vietnamas, Berlyno siena... Pažy
mėtina, kad meras Yorty turi laja.

sveiką pažiūrą į_ daugelį politikos 
klausimų. Jei Vašingtonas būtų 
klausęs jo nuomonių, pareikštų per 
spaudą ir radiją, tai šiandien Ame
rikoje ir kitur vaizdas butų žymiai 
šviesesnis. Jo galvosena daugeliu 
politikos klausimų sutampa su pa
bėgusiųjų nuo komunizmo europie
čių galvosena. Turėti tdkį merą, 
kuris taip gerai supranta šių dienų 
politiką, yra visų pasididžiavimas. 
Todėl nebus didelio perdėjimo, jei- 
gus mes, Los Angeles mieste gyve
nantys lietuviai, sušuksime: Dear 
Mayor Yorty, we are for you and 
with you! J. T.

Papildomas aukotojų sąrašas
Lietuvos laisvinimo reikalams per 
Alto Los Angeles skyrių Vasario 16 
proga

aukojo:
po $40.00 — A. Markevičius (anks
čiau buvo $25, taigi viso $65).

Po $29.53 — V. Čekanauskas 
(anksčiau buvo $25. taigi viso 
$54.53)

Po $25.00 — D.L.K. Birutės d- 
ja ir A. Paulauskas. Viso $50.00

Po $10.00 — G. B. Adamson. 
A. F. Galdikas, J. Stankus ir Onik 
Abrahamian. Viso $40.00

Po $5.00 — A. Bajoras, J. Skir- 
gaudas, Emiy Stirbys ir Z. G. Stoč- 
kai; viso $20.00

Po $2.00 — V. Žemelis.
Po $1.00 — N. N.

Viso $182.53
Anksčiau buvo paskelbta $1882.00
Taigi aukų viso surinkta $20o4.o3

Daugelis šių laikų mokytojų nėra kokie idealistai ar pasišventę 
savo profesijai pedagogai. Nemažai jų tarpe yra anarchistų, įlindu
sių į šią atsakingą profesiją tik kairiųjų idėjų propaguotojai, norin
tieji jaunimą paimti į savo rankas. Iki šiol jie veikė užsimaskavę, 
bet dabar jau ima įsidrąsinti ir kelti savo barzdas.

Kokia pozicija šioje byloje užimtina mums, lietuviams? Nei mes 
jų perauklėsime, nei mes kaip kitaip juos paveiksime. Bet vieną re
alų dalyką padaryti tai galime. Planuodami vaikus siųsti į aukštesnes 
mokyklas, pagalvokite, ar nevertėtų juos rudenį pasiųsti į privačias 
mokyklas arba net į Vasario 16-tos lietuvių gimnaziją Vokietijoje, 
kaip Vliko pirm. dr. K. Valiūnas patarė savo pranešime (bal. 20 d.) 
Los Angeles lietuviams. T'

IR KAS PO TO KONCERTO?
Praėjo komunistų inspiruotas koncertas. Jis kaip kirviu kirto į mū

sų kamieną. Šipulių pilna, bet kartu su šipuliais atkrito ir puvėsiai. 
Labiausiai gaila, kad mūsų tarpe tiek daug negalvojančių, naivių ar 
tam tikrų sumetimų vedamų žmonių. Pastarieji greit nusivils, kartą 
patekę į komunistų propagandinį bučių, jie taps nereikalingi kaip 
Tysliavienė, Narkeliūnaitė ir kt.

Ar kas nežino, kad komunistų menas — daina, literatūra, šokiai, 
net dargi giminystės ryšiai išnaudojami komunistinei propagandai.

Pats koncertas lietuvių kalba — jau vien tuo mums brangus, o tai 
komunistai gerai supranta. Mes net nežiūrime balso skalės, atlikimo, 
kad tik lietuviškai. Nors liaudies dainose Daunoras nebuvo natūra-.

namus su bilietais. Vyresnės ir vidutinės kartos asmenų visai reta. 
Matėsi keli apžėlę barzdylos iš universitetų, tur būt, gavę bilietus 
iš bendraminčių, žmonės nemokslinio tipo. Sakoma, kad tiems, kurie 
neturi laiko ateiti į Vasario 16-tos minėjimus ar atsiųsti savo auką, 
čia gi užteko ir laiko ir pinigo svečius prisikviesti. Atėjo ir tie įbau
ginti, kure laukia giminių iš Lietuvos ar patys nori nuvykti, — jiems 
vistiek geresnę akį ruskiai turėsią. Rūpi mokslo karjerą darantiems 
prof, asistentams pagarsėti, o gal gi senasis Vilniaus Universitetas at
sidėkodamas pasikvies su paskaita, kas pakels jų mokslinį prestižą, 
nes ten apie juos jau žino, tai karjerai geriau. Buvo ir tokių, kuriems 
rūpi pinigėliai, o komunistai pinigų čia negaili. Bet daugumoj tai 
buvo žiopliai — pasidairyti, mat, rūpi, kaip ir kas, kad paskui turėtų 
ką pasakyti ir vienai ir antrai pusei. Gaila jų visų — jie atliko savo 
mauro darbą; jau daug tokių yra grįžę, jeigu tik galėjo ištrūkti iš to 
rojaus.

Po šito koncerto mums daug kas turi paaiškėti. Esame daug per- 
'vvenę, daug kuo nusivylę, pakelsime ir šituos nuostolius nepalūž- 
’ami. Jauniems būsime atlaidesni, jie gal ir nežino ką daro, — jiems 

kad tik kas nauja, kad tik kitoniškai. Dėl vyresniųjų turėsime labai 
pagalvoti, kodėl jie tai daro? Turėsime pagalvoti ir apie save, — gal 
yra klaidų mumyse ar organizacijose. Juk daug “kariaujame” savo 
tarpe, priešą užmiršę.

-----------------------  ...------------- \----- ------- r --------į'/ Atseit, toks savų namų išvalymas reikalingas ir naudingas, tada 
lūs, dainavo be nuoširdumo. Tik kai užtraukė apie bakūžę sama-y viens kitą geriau suprasime, gerbsime ir pasieksime tikrą v’enybę. O 
notą”, tai pajutome, kad jos — jau nebėra...-----------------------------------krašte, Lietuvoj, esame tikri, kad patriotinis jaunimas nėra reika-

Apie koncertą amerikiečių spaudoje — jokių atsiliepimų, jokios > lingas komunistų ar jų pataikūnų tarpininkavimo, jiems, kaip ir dau- 
užuominos, kad toks koncertas net buvo, nors apie koncertus tuo pat / /geliui čia mūsų pačių, bus suprantama ir sunku pergvventi tą išei- 
laiku buvusius to pat teatro didesnėj salėj daug rašoma. U*vių naivumą, priešo nepažinimą, bet tas gerai, nes jie bus atsargesni

Žmonių, palyginus su mūsų vietiniais parengimais, buvo mažai ■ savo sunkioje kovoje dėl Lietuvos laisvės.
apie 200. Nedaug tepadėjo Railų ir Urniežiaus šeimos bei E. Tu-fl (Gaila, negaliu pasirašyti, nes turiu daug labai artimu Lietuvoj 
mienės, V. Barmienės, M. Gimbutienės skambinimai, važinėjimai po^riierštas visur pasiekia).
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Viršuj — Jaunesniosios skautės, pasiruošusios margučius ridenti, atydžiai 
klauso savo draugininkės Ramulės Brazaitienės nurodymų.

Apačioj — Gražinietės, suruošusios tradicini margučių ridinčjimą. 
Iš kairės: J. Varnienė, N. Sakalauskienė, E. Dovydaitienė, L. Vilimienė, 
(vaidinusi Velykų Bobutę), N. Grinienė, I. Vilkienė, V. Zelenienė, būrelio 
vadovė. Nuotraukoje nėra I. Bužėnienės, B. Juodikienės ir A. činikienės.

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

Palangos tunto Gražinietės
PALANGOS TUNTO GRAŽI

NIETĖS, 
sudarydamos skaučių-mamyčių 
būrelį, su pakilusia nuotaika skau- 
tauja, padėdamos jaunesniųjų sesių 
veikloje.

Savo širdyse giliai nešiodamos 
nesugrąžinamą praeitį, gražinietės 
darbuojasi, stengdamosi savo paty
rimu prisidėti prie Lietuvos Skautų 
Sąjungos gyvavimo išeivijoje.

Jų darbštumas suteikė daugeliui 
šventiškai džiaugsmingą nuotaiką 
prie bendro skautiško šeimos Kūčių 
stalo. Jų pastangomis suruošta gin
taro bei tautodailės paroda, kurios 
metu gausiai išdėstyti mūsų liau
dies turtingos bei savitos kultūros 
meno dalbai, žavėjo visus atsilan
kiusius į Pasaulinės Skautų Susi
mąstymo Dienos iškilmingą sueigą.

Artėjant Velykų šventėms, jau
nimui atsidavusios mamytės suren

gė tradicinį margučių marginimą 
bei jų ritinėjimą, kurio metu ir 
mažiausios sesės pirmą kartą turėjo 
progos išbandyti savo jauną suma
numą. Entuziastingos gražinietės, 
pritaikindamos savo įvairius talen
tus, labai paįvairino tą velykinę 
tradiciją ir kitokia spalvinga pro
grama.

Gražinietės taip pat aktyviai da
lyvavo kartu su jaunesnėmis sesė
mis ir Kaziuko mugės rengime.

Kunigaištienės Gražinos būrelis 
buvo įsteigtas Los Angeles mieste 
prieš šešerius metus. Per tą laiką, 
kad ir nedaug narių turėdamas, bū
relis stengėsi kiek galima plėsti sa
vo veiklą. Būrelio veikla priklauso 
nuo narių skaičiaus, todėl gražinie
tės kviečia visas buvusias skautes- 
mamytes prisidėti prie būlrelio veik
los, tampant aktyviomis būrelio na
rėmis. V. Z.

Motinos Dienos minėjimą,
kaip ir kasmet, rengia Šv. Kazimie
ro parapijos ir šeštadieninė Lietu
vių mokyklos Šv. Kazimiero par. 
salėj gegužės 10 dieną 12 vai.

Mokyklų mokiniai, savo mokyto
jų vadovaujami, atliks meninę pro
gramą. Visi kviečiami dalyvauti ir 
paremti mūsų jaunimo pastangas 
pagerbti savo mamytes.

Mūsų jaunimo šventė — birželio 6
LB Jaunimo Ansamblio organi

zuojama tradicinė (14-ji) Jaunimo 
šventė įvyksta ne birželio 7, kaip 
anksčiau buvo skelbta, bet birželio 
įnėn. 6 dieną (apie 6 vai. vakaro) 
Veteranų salėj, Culver City.

Programoj dalyvauja LB Jauni
mo Ansamblis, taut, šokių grupė 
"‘Audra” ir lietuvių mokyklos, — 
muz. Giedra Gudauskienė, kuri pa
rašė ir muziką baletui ik stilizuotam 
šokiui; mokytojos Ona Gustienė, 
mokyt. Ona Razutienė. Talkinin
kauja pianistė Ona Barauskienė, 
viso apie 200 jaunimo. Vadovauji 
Angelė Raulinaitienė, Inga Tumie- 
nė, Danguolė Razutytė, stud. Ona 
Orlovaitė, Rūta Skiriūtė ir akorde
onistas Algis Kazakevičius ir kt.

Ūkiniais reikalais rūpinasi Jauni
mo Ansamblio ir lietuviškų mokyk
lų Tėvų komitetai. Globoja Lietu
vių Bendruomenė.

Ši jaunimo šventė žada būti laba: 
įdomi, įvairi. Be tautinių šokių ir 
choro dainų bus graži koncertinė 
dalis, kurioje dalyvauja mūsų iški
lieji talentai: smuikininkas Algis 
Draugelis, pianistė Rasa Drauge.y- 
tė, deklamatorius Vydūnas Tumas 
ir jaunųjų baletas, į kurį jungiasi 
visos talentingosios mergaitės, kaip 
Diana Vidugirytė. R. Alseikaitė, G. 
Dovydaitytė, D. Žaliūnaitė ir kt. 
Vadovauja D. Razutytė.

Stilizuotus šokius veda Rūta Ski
riūtė. Šoka visos vyresnių grupių 
mergaitės tam tikrais stilizuotais 
drabužiais vilkinčios, kuriuos pasi
gamino pačios mergaitės, savo ma
myčių padedamos.

Po programos gros orkestras; 

ROQUE & MARK CO.
ALBINAS MARKEVIČIUS — HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

REAL ESTATE — INSURANCE — TAX SERVICE 
3002 Santa Monica Bouleverd Santa Monica, Californis

Phone: 828-7525

šokiai galės užtrukti iki 1 valandos 
ryto.

Visa visuomenė kviečiama at
kreipti dėmesį į šią daug dakbo pa
re, kuiavusią jaunimo tradicinę šven
tę. Kviečiami visi — ne tik tėvai, 
ne tik vedę, bet ir viengungiai, — 
visi, kas tik turi lietuvišką širdį. 
Dainų ir ir tautinių šokių “kalba” 
suprantama visiems, net ir svetim
taučiams, — atsiveskite ir nelietu
vių.

Ateikite ir pamatysite, kad lietu
viškasis jaunimas nepasimetęs, kad 
jis auga lietuviškoje nuotaikoje ir 
kad jo yra daug. O. R.

★

— L. D. K. Birutės Draugijos 
Los Angeles skyrius savo metinia
me susirinkime išsirinko naują val
dybą, kuri pareigomis šiaip pasi- 
skiirstė: pirm. — A. Dudienė, vice- 
pirm. — S. Šakienė, sekr. — T. 
Mickevičienė, ižd. — A. Pažiūrie- 
nė, narės — G. Raibienė ir E. Do- 
vidaitienė, kandidatė — T. Serei- 
kienė.

Revizijos komisija: J. Radvenie- 
nė, M. Vaičienė. O. Balčiūnienė.

Naujoji valdyba intensyviai pra
dėjo ruoštis artėjančiam pavasario 
baliui, kuris įvyks gegužės 16 d. 
7 vai. vak. Šv. Kazimiero parapijos 
salėj (vm)

MUZIEJAUS RETENYBĖ
Baigiančios pranykti nepriklau

somos Lietuvos sidabrinės monetos 
pardavimui: I) 5 litai su Basana
vičiaus atvaizdu; 2) 10 litų — su 
Vytauto Didžiojo atv.; 3) 10 litų
— su prez. A. Smetonos atv. ir kt.

Kainoraštis siučiamas paprašius.
— P. Zablockis, 2333 Ontario St., 
Vancouver 10, B.C., Canada.

• J

Skelbimas
Jeiku kas norėtų per vasarą 

Palmdale apylinkėje pagyventi ir 
namus prižiūrėti, prašom skambinti 
telefonu: (805) 947-4825.

•oooooooocooocccoecoooccoocooooco&ootsoccocooccceo:;

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

Sales & Service

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027 
Telefonas: 469-8500

Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi. 
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.

Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių i naują spalvota.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostlanetsky

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

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

atdara kasdien nuo f) vai. ryto iki 6 vai. p. p.; šeštad. 9:00 — 5:00 p.p. 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
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Muzikė Ona ir A. Metrtkis, 35 metų vedybinio gyvenimo ir Metrikienės 
50 metų muzikinės veiklos minėjime.

Foto J. Butkaus

Gražiai paminėta O. ir A. Metrikiy sukaktis

"KARTĄ GINTARO PAKRANTĖJ...

Muz. O. Metrikienė, gimusi jau 
Amerikoje, pradėjo muzikinę kar
jerą būdama 5 metų. Kovo 15 d. 
Los Angeles lietuviai, gausiai susi
rinkę parapijos salėje, pagerbė šią 
mielą lietuvę moterį muzikę, kuri 
tiek daug meilės parodė savo sukur
toje muzikoje savo tėvų gimtajam 
kraštui Lietuvai.

O. Metrikienės muzika, parašyta 
lietuviškais motyvais, subtili, lyri
nė, kartais elegiška. Sukūrusi ji yra 
daug: 4 bažnytines giesmes, muziką 
muzikinei komedijai “Dingo svajo
nės” ir apie 30 dainų solistams bei 
chorui. Nemažai tekstų jai yra pa
rašęs jos vyras A. Metrikis. Gražu, 
kad niekad nematęs Lietuvos, lie
tuvis išlieja savo ilgesį: “...ten mano 
tėvynė, brangi ta žemelė”.

Dabar muzikė sukūrė naują dai
nų ir šokių pynę “Kartą gintaro 
pakrantėj", kurią pristatys Los An

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
draugams, bendradarbiams ir muzi
kams, dalyvavusiems mūsų minė
jime š. m. kovo 15 d.

Ypatingai dėkojame p. J. Radve- 
nienei ilr jos ruošimo komitetui, 
draugijų atstovams ir “Vakarų 
Aidų" ansambliui už uolų pasidar
bavimą.

Padėka muzikei Giedrai Gudaus
kienei už nuotaikingą kalbą, kurio
je aptarė lietuves moteris muzikes 
kompozitores Lietuvoje ir išeivijoje, 

geles lietuviams gegužės mėn. 23 ir 
24 dienomis Immaculate Heart ko
legijos auditorijoj. Sis jos kūrinys 
susideda iš dviejų dalių: pirmoji — 
nostalgiškas dalykas “Kartą ginta
ro pakrantėj” -— atlieka choras, 
solo, instrumentai; antroji dalis — 
gyvos, linksmos “Joninės” — dai
nos, šokiai, instrumentai.

Jau turėjom plrogos gėrėtis jos 
pastatytais dalykais “Valsų kara
lius” ir “Dainos, muzika ir gėlės”, 
— abu pastatymai praėjo su dideliu 
pasisekimu. Šis naujasis jos kūrinys 
yra dar įdomesnis, ir, reikia tikėtis, 
sutrauks dar daugiau muziką mėgs
tančios publikos.

[ šį muzikinį spektaklį įsijungė 
geriausios mūsų dainos jėgos: B. ir 
R. Dabšiai, A. Polikaitis, L Tumie- 
nė ir daug gražaus lietuviško jau
nimo, “Vakarų aidai" ir šokių gru
pė “Audlra”. V. Iri.

paminint ir mano darbus; dėkojame 
p. N. Brinkienei ir Reginai Aukšt- 
kalnytei už gražius rašinius; A. Po- 
likaičiui už programos ir akademi
nės dalies plravedimą.

Nuoširdi padėka gerb. prel. J. 
Kučingiui už maldą, parapijos clio- 
rui ir solistams O. Deveikienei ir A. 
Pavasariui už giedojimą per mišias.

Dėkojame visiems sveikinusiems 
ir atsilankiusiems į minėjimą.

Šis įspūdingas mūsų sukaktuvių 
paminėjimas ilgai paliks atmintyje.

Antanas ir Ona Metnkiai

Chorinė grupė “Vakarų Aidai” 
po ilgesnės pertraukos vėl pasirodys 
su pilna muzikine programa gegu
žės mėn. 23 ir 24 dienomis, Imma
culate Heart kolegijos auditorijoje. 
Programa buvo planuojama atlikti 
šv. Kazimiero parapijos salėje, ta
čiau išaugus dalyvių skaičiui, per
sikėlimas į didesnes patalpas buvo 
neišvengiamas.

immaculate Heart kolegijos au
ditorija mūsų publikai nesvetima— 
ten jau yra buvę vaidinimų ir kon
certų, tat manome, kad ir “Vakarų 
Aidų” persikėlimas į šią auditoriją 
mūsų publikos bus sutiktas palan
kiai ir visi gausiai atsilankys į ge
gužės 23 — 24 dienas paskirs nau
jausiai “Vakarų Aidų” programai 
KARTĄ GINTARO^ PAKRAN
TĖJ... pamatyti. Ši nauja programa 
savo apimtimi ir atlikimo stiliumi 
turėtų būti maloni staigmena vi
siems Los Angeles ir apylinkių lie

Viršuj — O. ir A. Metrikių pagerbimo garbės stalas, iš dešinės —A. ir O. 
Metrikiai, J. Radvenienė, kiek toliau: muz. G. Gudauskienė, sol. Florence 
Korsak, poetas Bern. Brazdžionis su žmona Aldona.

žemai — “Vakarų Aidų” ansamblis dainuoja Metrikių pagerbime.
Foto L. Kantas

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

Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis ir G. Keslau

tuviams. Juk daugelis buvo paten
kinti ankstesniais pastatymais, kaip 
“Valsų karalius” ar “Dainos, muzi
ka ir gėlės.”

Šiai muzikinei programai yra su
traukta dalis pačių talentingiausių 
lietuvių solistų, dainininkų, instru
mentalistų, šokėjų ir aktorių. Pro
gramai kompozitorė ir glrupės muzi
kos vadovė Ona Metrikienė yra pa
rašiusi originalią muziką. Tautinių 
šokių vadovė Inga Tumienė repe
tuoja su “Audros” šokėjais progra
mai specialiai pritaikytus šokius. 
Dalis programos dainų ir muzikos 
bus instrumentuota; tam specialiai 
yra pakviestas instrumentalistas.

Plačiau apie programos paren
giamuosius darbus ir dalyvaujančius 
programoje asmenis bus pranešta 
per Kalifornijos Lietuvių Radijo 
programa šeštadieniais 12 vai. pietų 
metu, KTYM 1460 banga.
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LEONAS BAGDONAS KANDIDATUOJA LIETUVIŲ FONDAS KVIEČIA RĖMĖJUS PASITARTI
Lemas. Bagdonas kandidatuoja 
i atsakingas Kaifornijos valstybes 
pareigas

Šių metų rinkimuose veiklus 
San Francisco apylinkės lietuvis 
— Leonas Bagdonas kandidatuo
ja į State Board of Equalization 
pirmos apylinkės direktorius (lie
tuviškai tą terminą būtų galima 
palyginti su apskrities mokesčių 
inspektoriaus pozicija). Jo apy
linkė apima šiuos didesnius mies
tus — San Francisco, San Jose,

Leonas Bagdonas

San Mateo, Monterey, Santa 
Clara, Santa Cruz, San Louis O- 
bispo.

State Board of Equalization 
renka šiuos mokesčius: Business 
Taxes, Sales and Use Taxes, 
Highway Taxes, Transportation 
License Taxes, and Fuel Use 
Tax, Alcoholic Beverage and Ci
garette Exise Taxes, Franchise 
and Income Tax Appeals, Pro
perty Taxes.

Leonas Bagdonas su estais ir latviais pikiuoja ivioiotovą, atvyKusi 
U. N. dešimtmečio minėjimą San Francisco mieste, Californijoje.

Leonas Bagdonas yra CRA 
(Calif. Republican Assembly), 
Santa Cruza mieste narys ir di
rektorius. Per 14 metų jis buvo 
State Board of Equalization mo
kesčių auditorius. Jis yra baigęs 
ekonominės politikos, teisių, pre 
kybos administracijos ir buhal
terijos mokslus, taip pat ir žemės 
ūkio mokslus.

San Francisco Liet. Bendruo
menės apylinkėje L. Bagdonas 
yra pasidarbavęs ruošdamas de
monstracijas prieš Molotovo at
silankymą i Jaungtinių Tautų 
Įsteigimo dešimtmetį 1956 m. Jis 
su latviais ir estais ta proga pa
darė didelę propagandą ameri
kiečių spaudoj prieš Sovietų at
stovą ir prieš Raitijos valstybių 
okupaciją.

Dail. L. Urbonas, mažai girdėtas
Vakarų Amerikos kontinente, 

bet pasižymėjęs Australijoje ne tik 
kaip savitas dailininkas, bet ir kelių 
premijų laimėtojas. Ypatingai Įdo
mi premija ir aukso medalis už Aus
tralijos madų tekstilės piešinius, 
kur iš 300 dalyvavusių pasižymėju
sių australiečių ir kitų kraštų dai
lininkų pirmą vietą ir auksinį me
dalį laimėjo Leonas Urbonas.

Jo darbų turi įsigiję Australijos 
meno galerijos, Vincent Price bei 
Sears galerijos. Pagal australiečių 
ilr kt. meno kritikų recenzijas Leo
nas Urbonas yra vienintelis šios 
dailės technikos atstovas šiuo metu. 
Būtų labai įdomu pamatyti jo kūri
nių parodą ir šio vandenyno pa
krantėj. Lietuviai rytuose — New 
Yorke, Clevelande, Chicagoje ir 
Toronte — jau turėjo progos jo 
paveikslus pamatyti ir jų įsigyti.

Dabar dailininkas su žmona iš
vyko į rytus, kur jau turi pasiuntęs 
savo darbų parodai, vyksiančiai 
Toronto meno galerijoj. Po to žada 
surengti parodas JAV-se. V. Iri.

Kas prieš kelerius metus dau 
geliui gal atrodė fantazija, šmo 
metu jau yra tapę realybe: Lie
tuvių Fondas, persiritęs per pu
siaukelę, artėja į milijono dolerių 
tikslą. Ir tai Įvyko todėl, kad mū
sų visuomenėje nepristigo žmo 
nių, kurie pasiūlytą idėją sutinka 
ne klausimu “Ar tai įmanoma;'' , 
bet mintimi “Kad tai prasmin
ga”.

Lietuvių Fondo prasmės šian
dieną niekam, o ypač tiems, ku
rie jau yra įstoję nar.ais, aiškinti 
nebereikia: jie ją suprato ir savo 
įnašu paliudijo, tačiau yra kitas 
didelis rūpestis, kuris saisto ne 
tik Lietuvių rondo vajaus komi
tetą, bet ir kiekvieną Lietuvių 
Fondo narį: bendruoju įnašu Ka
lifornijos lietuviai yra toli atsili
kę nuo kitų Amerikos lietuviškų 
bendruomenių.

Iki šiol Lietuvių Fondas iš mū
sų tėra sulaukęs tik apie 100 rė
mėjų, kurie yra sudėję apie 15 
tūkstančių dolerių. Tokiomis su
momis yra L. Fondą parėmę ma
žiausios ir neturtingiausios kolo
nijos. Mes nesame mažiausia ko- 
kolonija. Pasididžiuodami mes 
save priskiriame prie didžiųjų; 
nejaugi mes būtume patys ne
turtingiausi Amerikos lietuviai?! 
Mūsų atstovas, nuvykęs Į Fondo 
suvažiavimą, turėjo rausti ir tei
sintis, deja, jokių būdu negalė
damas patiekti kolonijos lietuvių 
neturto pažymėjimų. Tur būt, 
Lietuvių Fondo idėja dar nėra 
pasiekusi mūsų kolonijos lietuvių 
širdžių, kad jie nesiryžta tam rei
kalui atidaryti savo piniginių.

Nuo vajaus pradžios, tam rei
kalui vadovavo jau bent trys ko
mitetai; pastarasis Lietuvių Fon
do vajaus komitetas porą metų 
dirbo savo jėgomis, netrukdyda
mas kitų Fondo rėmėjų-narių. 
Dabar vėl esame nutarę sukvies
ti visus narius pasitarti ir papra
šyti talkos. Tuo reikalu šaukia
mas visų L. F. narių-rėmėjų susi
rinkimas šių metų gegužės 24 d., 
sekmadienį, 12 valandą, Šv. Ka
zimiero parapijos salėj.

Kviečiami atsilankyti ir tie, ku
rie norėtų naujai įstoti ir čia pat 
susirinkime įnešti savo auką — 
nuo to momento jie taps nar ais 
ir galės kartu su visais nariais 
spręsti vajaus reikalus.

Vajaus komitetą šiuo metu su
daro: Valdyba — pirm. Bernar
das Brazdžionis, vicepirmininkai 
J. Kojelis, dr. J. Jusionis ir R. 
Dabšys, sekr. A. Pažiūrienė, ižd. 
Ž. Brinkienė, valdybos nariai: J. 
Motiejūnas, S. Paltus, A. Skirius; 
komiteto nariai: B. Čiurlionis, J. 
Kaributas, M. Kevalaitis, K. 
Liaudanskas ir A. Raulinaitis.

Nauji Lietuvių Fondo rėmėjai

Pastaruoju metu į Lietuvių Fon
dą įstojo nariais, įnešdami:

$1,000.00 — dr. Jonas ir Stasė 
Jurgilai.

$200.00 — Elena ir Jonas Bui
kai.

M 00.00 — K. ir S. Šakiai, Alb.
aiacv.c.us, V. Kazlauskas, R. ir 

D. Giedraičiai, R. ir E. Venckai, 
j. ir A. Venckai, Juozas Venckus, 
O. ir A. Metrikiai (iš jų paminėjimo 
pelno įnešė komiteto narys A. Aud
ronis).

BALFo CENTRO PIRMINTNK k S 
LOS ANGELĖSE

Kovo 9 — 16 dienomis kun. V. 
Martinkus, Balfo pirmininkas, pra
leido atostogas saulėtoje Kaliforni
joje, kai tuo tarpu rytuose buvo 
šalta ilr snigo.

Tų atostogų proga kun. V. Mar
tinkus aplankė savo pažįstamus ir 
kovo 15 d. dalyvavo muzikės Onos 
Metrikienės pagerbime ir pasakė 
sveikinimo ir linkėjimo kalba ma
loniai Los Angeles Balfo pareng - 
mų talkininkei.

Balfo pirmininkas turėjo progos 
dalyvauti Los Angeles valdybos ir 
revizijos komisijos gausiame posė
dyje pas Balfo iždininką A. Mitkc 
vičių. Buvo nuoširdžiai išsikalbėta 
ir pasidalinta nuomonėmis Balfo 
veiklos reikaluose. Po to p. p. Mil
kevičiai visus dalyvius nuoširdžiai 
pavaišino, (v. p.)

KODĖL NEAPSIDRAUSTI 
PAS SAVUS?

Balandžio 5 d. Lietuvių Katalikų 
Susivienijimo metiniame susirinki
me buvo ištrinkta ši valdyba:

Pirmininkas — B. Skirienė, vice, 
pirm. — A. Razutis, fin. sekr. P. 
Graužinienė, sekr. A. Avižienis, 
ižd. — M. Kiškienė. Revizijos ko- 
misijon išrinkta: J. Kalvaitis, S. 
Puikūnienė ir E. Stirbienė.

Be metinių pranešimų, išgirdome 
išsamų pranešimą iš seimo, kuris 
įvyko Waterbury, Conn. Tą prane
šimą padarė P. Graužinienė, kuri 
buvo mūsų Los Angeles kuopos de
legate tame seime.

Bendrai, lietuviai yra raginami 
apsidrausti šioj vienoj iš seniausiu 
apdraudos įstaigų, kuri veikia jau 
S3 metus. Lietuvių Katalikų Susi
vienijimo apdraudų ratos atitinka 
panašioms amerikietiškoms apdrau- 
doms, bet vaikams — mūsų ratos 
yra pigesnės. Be to, L. K. Susivie
nijimas remia įvairius lietuviškus 
reikalus finansiškai ir morališkai.

Kodėl tad neapsidrausti pas sa
vus? Korespondentas
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NEGEISK TO, KAS TAU NEPRIKLAUSO!
Perskaitęs “Naujienose” balan

džio'6 d. tilpusi Kosto Urnėžiaus 
pasirašytą straipsnį “Negeisk sveti
mo tulrto” ir “Draugo” balandžio 
8 d. “Lietuviai Kalifornijoje” sky
riuje žinutę, pasirašytą Ed. Sdn. 
“Svarbus Arkivyskupijos nutari
mas”, jaučiu pareigą dėl jų trumpai 
pasisakyti.

Nors du skirtingai pasirašę tuos 
straipsnius autoriai, tačiau tikru
moje yra vienas ir visiems žinomas 
kaip šioj byloj labai aktyvus daly
vis.

Mes visi gerai žinome vieną iš 
Dešimties Dievo Įsakymų: Negeisk 
svetimo turto, todėl be reikalo anų 
rašinių autorius, akcentuodamas 
žmonių moralę, nori sugriaudenti 
a. a. V. Motiekos palikime minimus 
asmenis ir organizacijas. Teisingai 
žemaičiai sako: “Kuo pats kvep, 
tuo kitą tep”.

Lengva rašyti ir teigti, kad a. a.
V. Motieka padarė ir pasirašė tes
tamentą draugų įkalbėtas, kai jau 
nėra gyvųjų tarpe nei paties V. 
Motiekos, ir nei jo gero draugo, dar 
iš Lietuvos laikų, N. Jasinio. Tačiau 
dar yra gyvųjų tarpe žmonių, kurie 
gerai pažinojo a. a. V. Motieką ir 
gerai žino, kaip jis gražiai sugyveno 
su savo žmona ir kaip jie pasidalijo 
bendrai valdytą turtą. Jų teigimu, 
a. a. V. Motieka testamentą pasira
šė pilnoje sąmonėje ir tokį, kokį 
norėjo. Todėl niekam dabar nevalia 
keisti arba naikinti mirusiojo valią. 
Tai būtų nusikaltimas prieš mirusį
jį, kurs jau negali pasipriešinti.

Kad tie testamente minimi pini
gai priklausė V. Motiekai, tur būt, 
niekas Los Angelėse neabejoja, ne
bent bandąs tą įrodinėti minėtų 
rašinėlių autorius. Pagal jį a. a. V. 
Motieka buvo labai stropiai glo
bojamas ir gydomas jo mylimos 
žmonos; tačiau čia pat teigia, kad 
žmona užtraukia ant savo nuosavo 
namo didesnę paskolą vyro gydy-

BkJLO
You meet the 'įįK“ 
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

mui.” Abu, girdi, sutaria, kad pa
skola bus naudojama tik susidariu
sioms gydytojų, ligoninių, operacijų 
bei vaistų išlaidoms apmokėti. Kas 
atliks, bus žmonai sugrąžinta.” Kas 
gali tam patikėti ir kur logika?

Iš straipsnelių peršasi teisinga iš
vada, kad a. a. V. Motieka pasidali
jo su savo žmona bendirai valdytu 
turtu: V. Motieka gavo grynais pi
nigais, o žmona nekilnojamą turtą. 
Jei taip, tai V. Motieka galėjo ir 
turėjo pilną teisę pasielgti su savo 
pinigais taip, kaip norėjo. Todėl 
mums nevalia jo testamento keisti 
taip, kaip to nori jo buvusi žmona 
Motiekienė-Motušienė.

A. a. V. Motiekos testamentą 
patvirtino teismas. Vadinasi, nebu
vo jokių abejonių bei kliūčių dėl jo 
teisėtumo. Peršasi klausimas: Ko
dėl p. Motiekienė-Motušienė šio 
testamento nevykdo? Atsakymas 
aiškus kiekvienam.

Jei Los Angeles Arkivvskupija 
nuo užrašyto Lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijai palikimo $500 atsisakė, 
tai tas neduoda pagrindo atsisakyt’ 
visiems kitiems testamente . mini
miems asmenims ir organizacijoms. 
Ar Arkivyskupija turėjo,’ moraline 
teisę tokį nutarimą padaryti ir su
griauti mirusiojo valią, kuri turėtų 
būti šventa ir nekeistina? Tenka 
abejoti. Jei Arkivyskupijai $500 yra 
menka pinigų suma, tai Šv. Kazi
miero parapijai yra daug. V. Mo
tieka užrašė testamente šv. Kazi
miero parapijai, o n? Arkivyskupi
jai. Gaila, kad taip įvyko.

' r ’ V« Pažiūra,
L. Ą. BALFo sk. pirmininkas 

ir BALFo įgaliotinis šioje byloje

Vladas- Bakūnas neskaito 
“Naujienų”

Vladas Bakūnas dažnai parašo 
“Naujienoms" nepatikrinęs faktų,, 
arba kaip jis pats teisingai sako “iš 
tolo”.

“Nauj'enų” nr 91 “Pastabos iš 
tolo” V. Bakūnas rašo, kad pa
skelbti Daunoro koncerto komiteto 
nariai, ką jie atstovauja, žinios ne
paneigė, vadinas, gal tai ir tiesa. 
Nevisai. Balandžio 10 d. “Naujie
nų” nr. 85 'psl. 2) J Lininis panei
gė. (O, va, šiuos žodžius berašant, 
atėjo ir nr. 89, kur tairp kitko Liū
tas Grinius, Akademinio Skautų Są
jūdžio pirmininkas rašo, kad “pa
skelbtos žinios neatitinka tiesą.”)

V. Bakūnas rašo, kad niekas ne
piketavęs ir nebuvę fotografo, kaip 
žadėta. Fotografas buvo, bet polici
ninkai, kurie buvo pakviesti kon- 
certantą (ir dalyvius?) saugoti, fo- 
tugrafuoti neleido.

Paaiškinimas dėl “Lietuviai Ame
rikos Vakaruose” tilpusio rašinio 
“Mintys po metinio L. A. Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo susirinkimo”

Los Angeles Kredito Kooperaty
vo vadovybei pareiškus nepasiten
kinimo dėl “Lietuviai Amerikos Va
karuose” nr. 2-3 tilpusio tojo koo
peratyvo metinio susirinkimo apra
šymo, turiu pareikšti, kad anuo ap
rašymu neturėjau noro diskredituo
ti kooperatyvo vadovybės ir kenkti 
kooperatyvo darbui ir jo veiklai.

Būdamas to kooperatyvo narys, 
aš juo pasitikėjau dėdamas į ji sa
vo ir savo šeimos santaupas virš 
$4000, o ir dabar nesiskubindamas 
jų išimti. Neturėjau ir jokios blo-

Reikia pridurti, kad tie patys 
sargai uoliai tikrino ir ką ateinan
tieji nešasi: buvo sulaikytas ir pa
tikrintas K. Galiūnas,, atnešęs so
listui dovaną. Matyt, bijota pasikė
sinimo.

Įdomus klausimas: dabar visi pri
sidėję prie koncerto rengimo ginasi, 
kad čia joks ašmuo iš sovietų ne- 
prikišęs nė piršto — jie patys salę 
nusamdę, jie patys viską tvarkę... 
O kas pakvietė policiją, ar irgi jie 
patys? Kas buvo toks atsargus ir 
“pasirūpino”, kad solistas jaustųsi 
“kaip namie”, jeigu jau ne čekistų 
apsaugoje, tai bent “kapitalistinių” 
policininkų? Tokiais atvejais pa
prastai reikia policininkams už dar
bą užmokėti — tad kas juos pa
samdė iir apmpkėjo?.

Bakūnas džiaugiasi, kad koncer
tas “triumfališkai":pavykęs, kad da
lyvavę 300 asmenų ir t. t. Dėl as
menų tai netiesa: toje salėje telpa 
tik 240, o daylvavo tik 207 (v.si 
pro vienas duris išeinantieji buvo 
suskaityti). Kur tas “triumfas”? 
Jeigu tame, kad solistą gerai ap
saugojo policija, tai džiaukis, Ba- 
kūnai. Bet kas apsaugos dabar nuo 
nervų sukrėtimo visus tuos, kurie 
i oncerte drebėjo V po jo dabar te- 
besinervuoja teisindamiesi ir įrodi
nėdami, kad jie ten ėję tik “iš lie
tuvio meilės”? K. J.

Planning to bring relatives or friends from 
LITHUANIA - Russia - Poland? tOWEST FARES. 
Cdl the expert - MAX H3DDER - GOROCHOWSKI.

mTER-TOURS, LTD.
WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS 

7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF'
PHONE 876-9300

gos valios kenkti kooperatyvui, tik 
aprašiau, atpasakojau susirinkimo 
įvykius bei kalbas, kartu pasinau
dodamas kooperatyvo vadovybės iš
leistu dviejų metų apyskaitų pa
skelbtais daviniais.

Tikslo nakenkti kooperatyvo 
veiklai tikrai neturėjau, bet būda
mas tiesioginiai suinteresuotas ko
operatyvo augimu ir savo padėtų 
santaupų saugumu, manau, turė
jau teisę, kaip kooperatyvo aktyvus 
narys, pasisakyti dėl kooperatyvo 
veiklos ir jo ateities.

Dėl mano paminėjimo “dirbti
nių proxy” turiu paaiškinti, kad tai 
parašiau irgi ne iš blogos valios, o 
tik dėl to, kad gerai nesuprasdamas 
angliškų teisinių terminų, negalėjau 
gerai suvokti, kaip vadovybė gali 
remtis balsais tų narių, kurie susi
rinkimuose visai nedalyvauja, o yra 
raštu davę vadovybei įgaliojimus 
(Proxy) prieš dvejus metus?

Man tokie raštu įgaliojimai bal
suoti atrodė neįprasti - dirbtiniai.
Gal tokius balsus turėjau pavadinti 
netiesioginiais, nenatūraliais ar ko
kiais kitais vardais, kurie, many
čiau, turėtų būti kasmet pakeisti-at- 
naujinti. Bet ir čia blogos valios, ar 
noro pakenkti kooperatyvo kredi
tingumui neturėjau.

Sutinku, kad mano užuomina dėl 
kooperatyvo vadovybės narių neda
lyvavimo kitoje visuomenės veiklo
je nėra visai tiksli. Iš tiktųjų kai 
kurie kredito kooperatyvo vadovy
bės nariai dalyvauja ir kitose vi
suomenės organizacijose, o kai ku
rioms net ir vadovauja.

Mano rašinio tikslas buvo tik ap
rašyti kitų narių pareikštas kritiki- 
nes mintis dėl kooperatyvo veiklos. 
Savo darbuose visi nesame tobuli ir 
kai kada konstruktyvi kritika gali 
būti visiems naudinga, tad ir kredi
to kooperatyvo vadovybė neturėtų 
vengti išgirsti ir kitaip galvojančių 
balsų, ir, jeigu būtų pareikšta nau
dingų minčių, kurios galėtų page
rinti kooperatyvo veiklą, tai nerei
kėtų dėl to įsižeisti ar pykti.

Juozas Gedmintas
1970 m. balandžio mėn. 12 d.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069 
Telefonas: 652-7848

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

siunčia siuntinius i Lietuva iš atreštu prekių ir parinktu ių ištaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN 

labiausiai prityrę- siuntimo srityje
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas 1 Lietuvą ir kitus 
kraštus, — Agentūra ruošia ekskursiją i Lietuvą per Londoną ir Taliną. 
Išvyks lienos 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.
<*¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥♦¥¥¥♦¥¥♦¥■¥■¥♦♦¥¥¥¥¥¥¥¥♦¥¥♦¥♦

6 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

6



LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI Kontraktoriai

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

Santa Monica, Calif. 90404

Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset toulevaru 
Los Angeles, Calif. &0029 

lei.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS 
Life & Sickness Insurance 

25600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717 
Telef. 326-3077

AutomooiliŲ taisymas
GARAGE BON VOYAGE

1815 Wilshire Blvd., 
San.a 'iv.onica, Calif. 90403

Tel. 394-0772
lietinio ir i...portuotų automobilio 

taisymas .r 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. Spieinaitis

DAISY MAE
6av. Stasys ir Bronė Naavosai ir 

Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,

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

JIMS PLAY PEN A t 
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

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

14530 Lanark St., Panorama City, 
Calif. 91402

Telef. 787-9837

THE ROUND ROBIN 
Cocktails and Dancing 

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

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches 

M. C. Brown, Ruby &. Bill 
2407 Pacific Coast Hwy, East 

Signal Hill, Ca. 90806
Phone 433-9060 

Lithuanians are welcome.

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized m im.-e
Aleksas D,«>i.n.s

1915 Lincoln Ave-
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

ALLSTATE VACUUM & SEWING 
MACHINES 

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

los Angeles, Galit. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

"Flalte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd- 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS. D. D. S.

Member I- A. ('< unty Den al S'.y 
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

; Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos tel. GRanite 7.2730 
Namu telefo.ias: GR 3-3628 

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, Calif. 90405 

Valandos: 9:00 AM — 5:00 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

Grožio salionai
ANN LAURINAITIS

Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON

3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005

DU 8-6011 DU 9’4161

BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repa.ring 
2543 Eucalyptus Ave- 

Long Beach, Calif. 90S96 

Phone: 424-4529

TONY’S PAINTING 
Commercial & Residential 

Antanas Galdikas, sav.......
3257 Ingledale Terr- Los Angeles, 
Tel. 666-2206 Calif. 9003J

Maisto krautuvės
WALT’S MARKET

Nluta ir Walter Doorovolskiai, sav.
11602 So. Bullis Ave- 
Lynwood, Ca. 90262 

Phone 676-9217

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL 

A. Luasiene, sav.
3020 Wi’shire Blvd- 

Santa Mcnica, Calif. 90403 
EX 4-9144

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas

1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

Phone HO 4-4154

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Ruta Saxas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650 

Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

£2-0.3 Highway 99.
Indio, Calif. 92201 

<714) 347-8315

Nuosavybę pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker
Kurortines 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. 395-3351

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO. 

Real Estate Broker 
3002 Santa Monica Blvd- 

Santa Monica, Calif. 904'14
Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

ANTANAS Ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA 
c/o Intercontinental k. E. 

Tel. (213) 820-2925 /West L. A./ 
Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

■ v-   11 -- -- M — XM-X..M-XM*- XM-X.
ALFONSAS GIEDRAITIS 

c/o BROCATO CO- REALTORS, 
1620 Montana Ave., Suite 3, 
Santa Monica, Calif. 90403 

Telefonai: 394-0286 arba 394-0287; 
namų 828-3633.

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sar. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd. 
Hollywood, Calif. 90027 

110 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 Satnerieni 
4415 Santa Monica Blvd- L. A. 
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9 712

Veikia tik šeštadieniais ir sekmai 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Galima užsakyti grupėms iš anksta

THE ROUND ROBIN 
Restaurant

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

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-Gledieni 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Callf. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: šeštadieniais nuo 
2 vai. p.p. iki 9 vai. vak.; sekma
dieniais — 11 vai. ryto iki 9 v. vak.

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARt 
921 Venice Blvd. 

Los Angeles, Callf.
Phone: Richmond 9-6091

BRONĖ SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker) 

patarnauja lietuviams perkantiems 
ir parduodantiems namus, žemės 
sklypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teiYaukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tele
fonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas: 
4366 Sunset Blvd- Los Angeles, 

California 90029.
!• ••• ••• ••• •*. ••• f*

Jei dar nesate atsilyginę 
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 

padarykite tai tuojau: 
siųskite $3 prenumeratos mokestį. 

4.364 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029

ĮtIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

7



..-.•a'H."

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

BALANDŽIO MĖN. —
25 d., 7 vai. vak. — Liet. Bendr. 

Santa Monikos apyl. vakaras, šo
kiai — Bay Women’s Club patal
pose, 1210 4th St., S. M.

GEGUŽĖS MĖN. —
2 d., 6 vai. vak. — Long Beach L. 

klubo Motinos Dienos minėjimas, 
835 Locust Ave.,, L. B.

2 d. — šaulių kuopos kultūrinis va
karas Tautiniuose Namuose.

9 d., 8 vąl. vak. — Skautų stovyk
lavietės komiteto vakaras šv. Ka
zimiero par. šulėj.

10 d. — šv. Kazimiero parapijos 
mokinių Motinos Dienos minėji
mas.

23 d., 8:30 vai. vak. — “Vakarų 
Aidų” ansamblio koncertas Im
maculate Heart College, 2021 N. 
Western Ave., L. A.

24 d., 12 vai. dienų, — šv. Kazimie
ro parap. salėj Lietuvių Fondo na
rių susirinkimas.

24 d., 2 vai. p.p. “Vakarų Aidų” an- 
'šamblio koncerto pakartojimas 
‘Immaculate Heart kolegijos salėj.

BIRŽELIO MĖN. —
6 d. 6 vai. vak. — Jaunimo šventė 

Culver City Veteranų salėj, 4117 
Overland Ave., C. C.

14 d., 1:00 vai. p.p. — Birželio liūd
nųjų įvykių minėjimas, šv Kazi
miero par. salėj. Dalyvauja visos 
trys Baltijos tautos.

28 d. — Amerikos Liet. Piliečių 
'klubo piknikas Tautiniuose Na
muose, 3356 Glendale Av., L. A.

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
DĖMESIUI

LAV administracija už parengi
mų reklamas yra nustačiusi šias 
kainas:

1. Už patalpinimą “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 tsųrašų, 
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), didesne (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 viską turime užmokė
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir 
suinteresuotieji, kurie nori, kad 
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
tų jų nuotrauka. LAV Adm.

NAUJOS VALDYBOS
LB Los Angeles apylinkės valdyba 
pareigomis pasiskirstė tap:

Kazys Prišmantas, pirmininkas, 
Ona Razutienė, vicep. ir narė 

švietimo bei kultūros reikalams;
Stasys Dūda, sekretorius;
Bronius Stančikas, iždininkas ir 
Ona Orlovaitė, narė jaunimo rei

kalams.
Kalifornijos Radijo valandėlės 

klubo nauja valdyba
Kovo 22 d. metiniame susirinki- ■ 

me išrinkta nauja radijo Kalifbrni- 
jo valandėlės klubo valdyba iš J. 
Gedminto, J. Motiejūno, S. Pau- 
tienienės, S. Makarevičiaus, A. Ski- 
riaus; kandidatai: K. Bikhėvičienė 
ir A. Narkevičiūtė. Revizijos komi- 
sijon įeina: St. Paltus, B. Morkis ir 
A. Razutis. Vėliau Įvykusiame po
sėdyje pareigomis pasiskirstė šiaip: 
pirm. — Stasė Pautienienė, vicep. 
— J. Gedmintas r S. Makarevi- 
čius, sekr. — A. Skirius, ižd. J. 
Motiejūnas.

Programos vyksta šeštadieniais 
nuo 12 vai. dienos, iš KTYM sto
ties, banga 1460 AM. Duodama 
trumpų paskaitų, pokalbių (inter- 
viek), pranešimų, sveikinimų, kul
tūrinių apžvalgų, skelbimu ir, aiš
ku, muzikos. Oro bangomis ateinąs 
lietuviškas žodis į namus visus ge
rai nuteikia. Sustokite šeštadienio 
vidudienį valandėlei ir pasiklausy
kite lietuviško žodžio.
Long Beach, Calif.

Kovo 21 d. įvykęs Lietuvių klu
bo narių susirinkimas buvo 2 dalių: 
pirma dalis — organizaciniai reika
lai; antra — staigmena.

Susirinkime vietoj susirgusio ir 
pasitraukusio iždininko V. Archio 
išrinkta Anna Wallace.

Nutarta gegužės 2 d. surengti 
Motinos dienos minėjimą su pa
skaita ir menine dalimi. Paskaita 
bus dr. J. Kregždės, o meninę dalį 
atliks O. Deveikienė, D. Mackia- 
lienė, A. Polikaitis ir Br. Seliukas; 
dainas akordeonu palydės A. Ka
zakevičius. Be to, vaikai padekla
muos eilių, skirtų mamytėms. Po 
to bus muzika ir šokiai.

Fin. sekr. D. Mekišius pranešė, 
kad Vasario 16 minėjimas gerai pa
vyko — surinkta 20S dol. aukų, 
kurios pasiųstos į ALT centrą.

Oficialiai susirinkimo daliai pa
sibaigus pirmininkas Tamošaitis pa
skelbė antrąją dalį — staigmeną. 
Tai buvo iškilmingas muziko pia
nisto Stasio Kalvaičio 80 metų am
žiaus sukakties paminėjimas. Pr e 
vaišėmis ir tortu apkrauto stalo pa
sodintas sukaktuvininkas; papasa
kota jo biografiniai bruožai, sugie
dota ilgiausių metų ir geroje nuo
taikoje pasivaišinta. Šeimininkavo 
Tamošaitienė, Mekišienė, ir kt.

D. M

Atitaisome spaudos klaidą —
Praėjusiame LAV numeryje dėl 

korektoriaus neapsižiūrėjimo ro 
skautų nuotraukomis praleista fo
tografo L. Briedžio pavardė.

TRUMPAI
— Dr. Diana Juciutė,’tik baigusi 

medicinos mokslus, atvyko į Los 
Angeles atlikti stažą County ligo
ninėje, kur jau keletas jaunų lie
tuvių gydytojų yra atlikę savo prak
tiką. Būtų gerai, kad Diana čia pa
siliktų praktikuoti, ries Los Ange
lėse negana turime lietuvių moterų 
gydytojų.

— Šiais metais Šv. Kazimiero 
parapijoje dvasinio susikaupimo 

■ rekolekcijas pravedė pranciškonų 
provinciolas kun. Leonardas And- 
riekus, atvykęs iš Maine Valstijos. 
Kun. L. Andriekus yra Romoje 
išėjęs bažnytinės teisės mokslus, yra 
labai išsilavinęs, aukštos kultūros 
ir didžių meninių talentų žmogus; 
kaip poetas, jis yra pasireiškęs ke
turiomis lyrikos knygomis, kurių 
viena atžymėta Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija. Be to, yra iš
leista jo poezijos rinkinys anglų 
kalba. Pastaruoju metu jis yra iš
rinktas Liet. Rašytojų Dr-jos pir
mininku.

Kun. L. Andriękaųš kalbos" bu
vo giliai mintingos, sūšietbs su mū
sų gyvenimu ir lietuviškosios"krikš
čionybės isterijd; benaudodamas 
sentimentalių, pamokslininkams į- 
prastų frazių, jis stipriai veikė klau
sytoją, kartu suteikdamas progos 
savai meditacijai, o taip pat ir ža
vėdamas puikiu kalbos naudojimu 
bei sakinio literatūriniu stiliumi? 
Parapijos klebonas, dėkodamas sve
čiui, pastebėjo, kad jis manąs, jog 
tai buvę geriausios iš visų rekolek
cijų. Tą patį galėtų pasakyti ir klau
sytojai, kurių buvo gausu, ir net 
ne ypatingai dažnų bažnyčios lan
kytojų.

— Inž. Antanas Mažeika vasario 
mėn. viduryje tarnybos reikalais 
buvo nuvykęs į Chicagą, kur vasa
rio 16 d. proga teko susitikti su 
minėjimo pagrindiniu kalbėtoju 
kongreso nariu Derwinskiu.

— Hypatia Yčaitė-Petkus šiuo 
metu išrinkta Los Angeles apylin
kės bibliotekininkų sąjungos pir
mininke ir gana sėkmingai tai or
ganizacijai vadovauja bei gražiai 
atstovauja lietuviams.

— Jaunas lietuvis muzikas var
gonininkas ir harpistas M. Preik- 
šaitis, Jr. vargonauja ir veda chorą 
amerikiečių bažnyčioj (Palms West
minster Presbyterian Church).

A.SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANSE

Jei reikia apdrausti 
namus, automobilį, gyvybę ir pn.; 

pirkti ar parduoti nuosavybę, 

telefonuoikite NO 4-2919 

arba apsilankykite įstaigoje:

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, California 90029

KRIKŠTAI

— Kovo 21 d. buvo pakrikšty
ta Gailės Christinos vardais Zeno
no ir Bronės Milunų dukra.

— Kovo 28 d. buvo pakrikštyta 
Jono Kazimiero vardais Juozo ir 
Frances Valaičių sūnus.

—Kovo 29 d. įvyko dvejos krikš
tynos — Mindaugo ir Violetos 
Gedgaudų dukra pakrikštyta Nidos 
Kristinos vardais; ir Romo ir Ele
nos Venckų sūnus pakrikštytas Ro
mo Kazimiero vardais.

— Dalia ir Jonas Navickai susi
laukė dukros, kuliai numatytas Da
lios vardas.

SVEČIAI
— Jėzuitas kun. Antanas Sau- 

laitis, lydimas V. Varno, aplankė 
LAV ir LD leidyklą. Kun. A. Sau- 
laitis prieš išvykdamas misijoms į 
Pietų Ameriką, čia atostogavo pas 
pusbrolį E. Vilką.

— Elzbieta Samienė, žinoma se
nosios išeivijos veikėja Chicagoje, 
buvo atvykusi Velykų atostogų Ka- 
lifornijon aplankyti savo anūkų. 
Los Angeles priemiesčiuose gyvena 
jos sūnus Jonas Samas (Northridge) 
ir dukra, ištekėjusi už Al Girskio 
(Orange, Calif.).

Kongresas palengvino JAV piliety
bės Įsigijimą

Ikišiolinis JAV pilietybės įsigiji
mo natūralizacijos keliu įstatymas 
reikalavo anglų kalbos mokėjimo. 
Išimtis buvo daroma tik tiems pi
lietybės kandidatams, kurie iki įsta
tymo įsigaliojimo, 1952.XII.24, yra 
išgyvenę Amerikoje nemažiau 20 
metų. Dabar ši įstatyminė lengvata 
pakeista ir Amerikos pilietybės ga
li prašyti išgyvenę 20 metų krašte 
iki savo prašymo įteikimo datos.

— Bronė Skirienė, oficiali Los 
Angeles apskr. Aukštesniojo Teismo 
vertėja, daro dokumentų vertimus 
iš lietuvių kalbos į anglų kalbą.'

Taip pat rašo pakvietimus vizi
tui iš Lietuvos į Ameriką.

šiais reikalais skambinkite tel. 
664-2910 arba 842-5394.

Adresas: 4366 Sunset Blvd., Los 
Angeles, Ca. 90029.

— Prisiekęs turtpadys Alfonsas 
Giedraitis, turintis Kalifornijos vals
tybinį leidimą, sąžiningai padės 
jums pirkti ar parduoti nekilnoja
mą air komercinį turtą, sudarydamas 
pirminius dokumentus teisiniais pa
grindais, tuo apsaugant pirkėją ir 
pardavėją.

Kreiptis: “AL” GIEDRAITIS— 
Brokato Realty, 1620 Montana Av. 
Suite 3, Santa Monica, Ca. 90403

Telef.: 394-0286 arba 394-0287; 
namų — 828-3633.
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