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BAIKIME SUDĖTI LIETUVIŲ FONDO MILIJONĄ
Kiek prie to prisidėsime mes, Kalifornijos lietuviai?

Dr. J. Jurkūnas, ALT S-gos pirm,, kalba J, Gliaudos knygos “Simas” pri
statyme Los Angeles kolonijoj. Foto L. Kantas“...1970 metais, kurie Amerikos 

ekonominiame gyvenime nebuvo 
perdaug našūs, Lietuvių Fonde vis- 
tiek susitelkė 31,000 dol. iš inves
tuoto kapitalo, suma gyvybiniams 
lietuvybės ir lietuvių kultūros už
daviniams vykdyti.” — Taip rašo
ma Los Angeles Lietuvių Fondo va
jaus komiteto valdybos laiške, iš
siuntinėtame visiems L. A. ir apy
linkių L. Fondo lėmėjams.

Lietuvių Fondas auga, kasmet au
ga ir jo parama lietuviškiems rei
kalams. lik pažiūrėkime į tos pa
ramos augimą nuo 19o2 metų, Ku
riais, pačiais pirmaisiais savo veik
los metais, Lietuvių Fondas tegalė
jo paskirti 1,200 dolerių; 19t>5 me
tais jo parama jau yra 10 tūkstan
čių; 19ūo/7 m. — 20 tūkstančių; 
lyo8 m. — 28 tūkstančiai; 19b9 
metais — jau 33 tūkstančiai dole
rių su viršum! Taigi, iš viso Liet. 
Fondas jau yra išdalinęs įvairiems 
lietuvių kultūros ir švietimo bei 
mokslo reikalams ir darbams per 
139 tūkstančių dolerių. Ši suma vi
sai neliečia pagrindinio Lietuvių 
kapitalo, kuris šiandieną sudaro jau 
apie 700 tūkstančių dolerių. Užsi
motas milijonas jau nebetoli. Jis 
ryžtasi oaigti švenčiant Lietuvių 
Fondo dešimtmetį, t. y. 1972 me
tais. Ar pasiryžimas bus įvykdytas, 
pareis nuo visos lietuviškosios vi
suomenės ir nuo L. Fondo rėmėjais 
jau įstojusiųjų narių: daugelis jų sa
vo įnašus dar gali padidinti, ne vie
nas gali surasti naują narį-rėmėją.

Naujų narių suradimas yra ne 
vien tik vajaus komiteto uždavinys, 
tai yra visų narių pareiga ir rūpesti- 
tis.

Vienas iš sėkmingesnių naujų na
rių telkimo būdų iki šiol yra buvę 
Lietuvių Fondo rengiami banketai 
ir parengimai Chicagoje, New Yor
ke su nepaprastai dideliu pasisieki- 
mu praėję, vienu tokiu ypu su
renkant po 10, 20 ir daugiau tūks
tančių dolerių.

Los Angeles lietuviai L. Fondo 
atžvilgiu yra labiausiai atsilikę Ne
ieškodami priežasčių ir nekaltinda
mi vieni kitų, geriausiai padarysime, 

jei savo pareigą pajusime ir visi 
bendru darbu bei pastangomis at
liksime prievolę, užsidėtą sau L. 
Fondo steigimo metais — surinkti 
tiek narių ir tokią sumą, kad bend
ras įnašas nebūtų, proporcingai 
imant, mažesnis negu kitų kolonijų.

Pagyvinti narių ir įnašų rinkimo 
akėjai š. m. gegužės 1 d. vajaus 
komitetas rengia pobūvį su įdomia 
menine programą, kurią atliks 
vietos Dramos sambūrio nariai, re- 
žlsorės D. Mackialienės vadovauja
mi. Į parengimą atvyksta iš Chica- 
gos naujasis L. Fondo pirmininkas 
dr. K. Ambrazaitis.

Į parengimą atvykti ir naujais 
įnašais paremti Lietuvių Fondą kvie
čia komiteto valdyba: E. Arbas — 
pirmininkas; J. Kojelis ir Bern. 
Brazdžionis — vicepirmininkai; V. 
Lembertas — iždininkas ir Nemyra 
Enck — sekretorė.

Pastaba: Kiekvienas, įnešęs 100 
dolerių, turi balsą, sprendžiant L. 
Fondo reikalus metiniame suvažia
vime. Ne tik inžinieriai, daktarai ir 
kiti profesionalai kviečiami stoti na
riais, įnešant po 1000 dolerių — 
tūkstantinis įnašas yra kiekvieno są
moningo ir pasiturinčio lietuvio 
duoklė lietuvybės reikalui.

Komiteto pirm, adresas: 305 
22nd Street, Canta Monica, Calif. 
90-102. Telef. 394-1250.
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LIETUVIAI, LATVIAI 
IR ESTAI JUNGIASI

efektingesniam laisvinimo darbui

Vliko iniciatyva š. m. vasario 10 
d. New Yorke pirmą kartą susitiko 
pasitarti Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas, Laisvojo Pasaulio Latvių 
Federacijos pirm. Uldis Grava ir 
Estų Tarybos pirm. Alfred Ander
son.

Trys pirmininkai pasitarime priė
jo išvados, kad yra būtinas reikalas 
pradėti globaliniu mastu glaudesnį 
visų šių tautinių organizacijų bend
radarbiavimą pavergtų kraštų lais-

L. A. miesto meras S. Yorty kalba į “Captive Nations” atstovus, jam 
Įteikus medalį už pavergtų tautų reikalų gynimą. — Už jo stovi tautų 
atstoves su savo tautinėmis vėliavorrfis; II iš dešinės Irena Žukaitė su 
Lietuvos trispalve.

vinimo klausimais.
Visos trys organizacijos jau nuo 

seniau keičiasi informacijomis bei 
raštais, tačiau ligšiol nebuvo bend
rų pasitarimų. Sutarta kitu atveju 
susitikti ne patiems pirmininkams, 
bet visų trijų tautybių delegacijoms, 
pateikiant ir savo programas, suma
nymus. Ligi bendro delegacijų pasi
tarimo dr. J. K. Valiūnas paprašy
tas pirmininkauti.

Prieštaringos žinios apie Kudirką
Simo Kudirkos vardas pasaulyje 

vėl iškilo š. m. vasario 11 ir kitomis 
dienomis. Vasario 11d. JAV žinių 
agentūra Associated Press paskelbė 
per radiją, televiziją, gi vasario 12 
d. ir spaudoje žinią iš Maskvos, 
gautą iš patikimų (reliable) sovietų 
šaltinių. Pagal juos Simas Kudirka 
, kuriam JAV-se buvo atsakyta glo
bos teisė, esą, gyvenąs Klaipėdoje, 
“naujame bute ir jam negresia joks 
persekiojimas”. Tačiau pagal tuos 
pačius AP sovietų šaltinius, sovietų 
laivo “Sovietskaja Litva’ kapitonas 
Vladimir M. Popov buvęs teistas ir 
esąs sovietų darbo stovykloje.

Vis dėlto žinių agentūrą painfor
mavę sovietų šaltiniai pridūrę, kad 
S. Kudirkos padėtis esanti laikina 
ir kad jis “vėliau galėtų būti suim
tas.”

AP žinioje iš Maskvos dar nuro
dyta, jog sovietų spauda apie Ku
dirkos įvykį vis dar tylinti.

Simas Kudirka nebegyvas — to
kią žinią š. m. vasario 12 d. televi
zijos stotyse New Yorke ir kitur 
paskleidė toji pati Associated Press 
žinių agentūra. Kitą dieną, vasario 
13 d., “New York Times” bei kiti 
dienraščiai nurodė, jog lietuvių ži
niomis Simas Kudirka esąs miręs. 
Tai prieštarauja sovietų šaltinių pa
teiktai žiniai, kad Kudirka esąs svei
kas ir gyvena Klaipėdoje.

“N. Y. Times” žinioje pažymėta, 
kad lietuvių turimomis, “iš patikimų 
šaltinių” žiniomis, Simas Kudirka 
prieš kelias savaites miręs Klaipė
dos ligoninėje. Šią žinią Assoc. 
Press agentūrai perdavė Amerikos 
Lietuvių Akcijos Komiteto pirm. 
Romas Kezys, pridūręs, kad Simo 
Kudirkos mirtis, tai klausimas, šiuo 
metu viešai svarstomas. (Iš “Eltos”)
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ALT-A - BENDRUOMENĖ - AUKOS
Jau prieš penkerius metus JAV Lietuvių Bendruomenes centro 

valdyba išsiuntinėjo aplinkraščius visoms apylinkėms, raginant Va
sario 16-tos proga rinkti aukas. Tam tikslui buvo paskirtas politinis 
vadas, gyvenąs Los Angelyje. Daug veiklos tas vadas neparodė, nes 
Los Angelyje Vasario 16-tos minėjimus ir aukų rinkimus praveda 
ALT-os skyrius. Atrodo, kad naujoji Bendruomenės centro valdyba 
to “politinio vado” neatšaukė, ir jis tebetęsia vieningo politinio vei
kimo skaldymo darbą.

Keistai ir juokingai atrodo, kai tam pačiam tikslui — Lietuvos lais
vinimo reikalams vieni ir kiti renka aukas tuo pačiu laiku arba kai 
tuo pačiu laiku eina dvejos delegacijos pas Amerikos valdžios asme
nis, prašydami deklaracijos Lietuvos klausimu. Tuo tik amerikie
čiams parodome, kad nesame vieningi ir save pažeminame jų akyse.

ALT-os vadovybė nėra priešinga, kad atskirų miestų klubai, orga
nizacijos ar net pavieniai asmenys prašytų savo burmistrų “Lietuvių 
Dienos” šventės deklaracijos, bet ALT-tos vadovybė prašo, kad apie 
tai būtų painformuota, kad nenuvyktų dvi ar trys delegacijos.

Tokių nesusipratimų buvo anksčiau ir taip pat Įvyko šiais metais. 
Pavyzdžiui, Santa Monikos klubas gavo audienciją delegacijai pas 
savo merą, už kelių dienų mero Įstaiga gauna prašymą iš S. M. 
Bendruomenės apylinkės valdybos. Kitas pavyzdys — Los Angeles 
ALT-os valdyba tradiciniai kasmet prašo dekleracijų iš miesto bur
mistro, miesto tarybos ir “County Board of Supervisors”. Ir šiemet 
ALT-os valdybos buvo gautos deklaracijos iš burmistro ir miesto 
tarybos, tačiau pas “Comity” vadovybę jau buvo užsakyta Santa Mo
nikos Bend, apylinkės vardu.

Argi yra reikalingas toks vaikiškas šokinėjimas ir duplikavimas 
darbo ir net lietuvių gero vardo gadinimas? Jeigu norite propaguoti 
Lietuvos vardą, rašykite į amerikiečių spaudą, susisiekite su radijo 
ir TV komentatoriais ir informuokite juos apie Lietuvos problemas, 
prašykite mūsų reikalais pakalbėti. Tas JAV B. centro valdybos “po
litinis biuras” tuo reikalu nieko nepadarė, tik miniatūroje pamėg
džiojo ALT-os vadovybės daromus žygius. Kada gi, pagaliau, politi
niai subręsime? Argi tokie asmenys dar gali planuoti perimti iš ALT- 
os ir VLIK-o politinio veikimo iniciatyvą?

SVARBŪS L. A. MIESTO RINKIMAI
Balandžio 6 d. Įvyks labai svarbūs Los Angeles apylinkės ir miesto 

rinkimai. Bus renkama švietimo vadovybė ir miesto tarybos nariai. 
Los Angeles “Board of Education” tvarko pradžios, aukštesnių mo
kyklų reikalus, o “Board of College” tvarko kolegijų reikalus. Į šių 
tarybų narius yra labai daug kandidatų, o tarp jų nemažai komunis
tuojančių. Los Angeles komunistai jau per keletą metų mėgina už
imti švietimo tarybą, nes per ją gali skirti savo idėjos mokytojus, nu
statyti jų idėjų mokymo kursą ir propaguoti anarchizmo idėją taip 
jaunimo. Tokiais tarybos nariais jau yra J. Nava, Hardy ir Suther
land. Jų terminas šiais metais jau baigiasi, ir vietoj jų turi būti išrink
ti geresni asmenys. Juos finansuoja ir labai reklamuoja koks tai ko
mitetas, pasivadinęs “Women for”

Kandidatai yra susigrupavę 3 - 5 į sąrašus pagal savo ideologiją: 
konservatyvūs resp., vidurio ir liberalai respublikonai, demokratai 
ir “progresyvieji”. Redakcija savo rekomenduojamų asmenų sąrašą 
pateikia paskutiniame šio nr. puslapyje.

Visi lietuviai privalėtų dalyvauti šiuose rinkimuose. Yra klaidinga 
manyti, kad tik prezidentiniai rinkimai yra svarbūs. Lygiai yra svar
būs šie rinkimai, nes nuo jų priklausys vaikų ir vaikaičių auklėjimas.

KATRUO TIKĖTI?

Br. Raila savo neseniai išleistoje 
knygoje “Dialogas su lietuviais” tei
gia, kad “nei Kremlius, nei jo kvis- 
lingai mums jokio bendravimo ne
siūlo, apie jį nekalba, savaime aiš
ku, jo ir nenori” (290 p.)

Nesuprantama, kas B. Railai to
kią nesąmonę padiktavo? Nors šiaip 
toje pačioje knygoje, jis pavyzdin
gai polemizuoja su okupuotos Lie
tuvos kvislingais, ypač su J. Baltu
šiu, kuris prieš kelerius metus buvo 
atvykęs į Ameriką megzti bendra
vimo ryšių su išeiviais.

Faktai kalba, kad bendravimui 
duris pravėrė ne kas kitas, kaip 
Kremlius, plėsdamas koegzistenciją 
su Vakarais. Tuomi pasinaudodami 
Lietuvos kvislingai, ar tokiais būti 
priversti, patys lanko išeivių kolo
nijas ir išeivius kviečia lankyti oku
puotą kraštą tam tikromis progomis. 
1970 m. išeiviams plačiau durys 
buvo pravertos minint Lenino 100 
metų gimimo sukaktį.

Kokiais tikslais bendravimas vyk
domas, kokių iš to laukiama pasė
kų, geriausiai nusako jaunosios eg- 
zilų kartos veikėjas Algirdas J. Ka- 
sulaitis savo knygoje “Komunizmo 
grėsmė emigracijos kryžkelėje”. 
Ten tarp kitko rašoma: “Bendravi
mas, žiūrint per realybės prizmę, 
yra S. Sąjungos koegzistencinės už
sienių politikos išdava. Bendravimo 
su kraštu problemą sukūrė Krem
liaus koegzistencija, kuri, nežiūrint 
kultūrinio bruožo, yra iš esmės po
litinė koncepcija, turinti grynai po
litinius tikslus, vykdoma politiniuo
se rėmuose, dažnausiai politiniais 
metodais. Iš Kremliaus taško koeg
zistencija su Vakarais ir bendravi
mas su okupuoto krašto politiniais 
emigrantais yra ideologinės ir poli-, 
tinės kovos strateginis planas. Bend
ravimas nieko bendro neturi nei su 
kultūra apskritai, nei su atskiromis 
jos šakomis. Kas liečia lietuvių po
litinę emigraciją, bendravimas tulri 
du tikslus: 1. Sugniuždyti ir sunai
kinti politinės emigracijos kovą 
prieš komunizmą ir už Lietuvos 
nepriklausomybę, ir 2. Emigraciją, 
kuri vienintelė ir gali ir faktiškai ne
leidžia Lietuvos okupacijos faktui 
likti užmirštam, sunaikinus, greites
niu tempu sunaikinti ir tautos ka
mieną.”

Algirdo J. Kasulaičio, kaip Ne
priklausomos Lietuvos skaitlingiau- 
sio visuomenės politinio klodo — 
krikščionių demokratų partijos at
stovo VLIKe, aukščiau išvardyto
mis išvadomis gyvena dauguma eg- 
zilų ir jų jaunimo.

Egzilų keliuose pasimetusių, dve
jojančių bei “šizofreniškas” išvadas 
darančių yra gal tik keli nuošim
čiai. Tikėkime, kad laikui bėgant ir 
jų neliks.

Kremlius ir okupuotos Lietuvos 
kvislingai atidžiai seka išeivių gyve
nimą. Jų reiškimosi Lietuvių Bend
ruomenėje, VLIKe, ALTe, jaunimo 
sambūriuose ir kt. Kremliui yra 
skaudi rakštis jo nusistovėjusioje ru

tinoje. Jam svarbu išeivių pastangas 
sunaikinti nr Lietuvos okupaciją 
įteisinti be jokio priešinimosi is oet 
kur. B. K.

Lietuviai Respublikonų suvažiavime

Kovo 19, 20 ir 21 dienomis Stat
ler Hilton viešbutje, Los Angeles, 
įvyko California Republican As
sembly (CRA) metinis suvažiavi
mas. šiai savanoriškai respublikonų 
organizacijai, kuri yra pati aiuz.a-- 
sia šios rūšies grupe Kalitcirmjoje, 
priklauso ir Los Angeles Lietuvių 
Respublikonų vienetas, kuris šiame 
suvažiavime buvo atstovaujamas 
trijų delegatų: pirm. inž. V. Čeka
nausko, J. Čingos ir Br. Skirienės. 
Suvažiavimas buvo skaitlingas de
legatais ir svečiais iš visos Kalifor
nijos, kurių tarpe buvo ir daugiau 
lietuvių.

Pirmą suvažiavimo dienos vaka
rą buvo parodyta speciali progra
ma, pavadinta ‘Tarptautinė nakt.š ", 
kurią atliko lietuvių, estų ir ukrai
niečių tautinių grupių menininkai. 
Lietuviams šioje programoje atsto
vavo vyresnioji Lietuvių Bendruo
menės Jaunimo Ansamblio tautinių 
šokių grupė, pašokdama tris šokius 
(viename šokyje padedant šokėjui 
Kadės), vadovaujant D. Razutytei.

Žiūrovai šią programą pri
ėmė labai šiltai. Teko išgirsti ir.mtų 
pasiūlymų, kad panašūs pasirody
mai būtų daromi ir ateityje, įtrau
kiant ir kitas tautines grupes.

Sekančią dieną, šeštadienį, šalia 
visų kitų einamųjų reikalų, pagrin
dinis įvykis buvo iškilminga vaka
rienė, kurios metu garbės svečias 
Kalifornijos gubernatorius Ronald 
Reagan pasakė pagrindinę kalbą.

Bankete iš lietuvių dalyvavo J. 
Činga, V. ir J. Čekanauskai, A. ir 
B. Skiriai ir L. Zaikienė.

Sekmadienį suvažiavimas baigtas 
naujos centro valdybos rinkimais; 
Į valdybą sekretoriaus pavaduoto
jo pareigoms išrinktas lietuviams 
pažįstamas, jaunas ir energingas 
ukrainietis iš Los Angeles, Niek 
Medvid.

RANKDARBIŲ KRAUTUVĖ
Čia rasite visa, kas reikalinga 

mezgimui, siuvinėjimui, įvairių kili
mų darymui ir t. t. — Duodame nu
rodymus nemokamai.

Gausus pasirinkimas gintaro dir
binių, aukštos kokybės vilnų ir įv. 
siūlų, staltiesių, dovanų, medinių 
ortopediškų batų ir odinių naginių, 
ypač tautiniams šokiams šokti.

Krautuvė atdara kasdien 
nuo 11 vai, tryti iki 8 vai. vak.

(Uždaryta pirmadieniais) 
Savininkė: Bronė Adamson.

833 W. Torrance Blvd., Torrance, 
Calif.90502. Krautuvės Nr. 107

Telefonas 327-5540
(Iš Harbor Frwy. išvažiuoti Tor

rance Blvd. Tik vienas blokas nuo 
Frwy. yra Alpine Village Shoping 

Center.)
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JAUNIMU PASITIKIME, JO DARBUS REMIAME

Los Angeles skautiškas jaunimas 
labai entuziastingai įsijungė į lietu
višką veiklą ir įrodė savo sugebėji
mą organizuoti bei vadovauti. Tai 
matėme S. Kudirkos tragedijos me
tu, kada jie pravedė demonstracijas 
ir 100 valandų vigiliją. Paskui vėl 
buvo pravesta įspūdinga žvakių ei
sena prie muzikos centro, motinų 
ir vaikų demonstracija prie Los 
Angeles Times redakcijos pastato 
V. Simokaičio ir jo žmonos nelai
mės atveju. Buvo pasiekta ir tele
vizijos stotys, per kurias tūkstančiai 
amerikiečių pamatė ir užgirdo apie 
šių lietuvių tragediją. Skautų kape
liono v. skl. kun. R. Kasponio ir 
skauto U. Kubiliaus dėka milijoni
nio tiražo katalikų savaitraštis “The 
Tidings” įsidėjo ilgoką, labai lietu
viams palankų, straipsnį. Skautukai 
ir skautės surinko daugybę parašų 
po peticija Jungtinėms Tautoms.

Nėra abejonės, kad mūsų jauni
mas yra lietuviškai nusistatęs. Čia 
didelis nuopelnas priklauso tėvams, 
kurie įdiegė jaunimui tėvynės mei
lės jausmą, bet daug prisidėjo ir 
skautų organizacija, tęsianti tėvų 
pradėtą darbą lietuviško auklėjimo 
srityje. Skautai daro daug: jie rušia 
lietuviškas bendras kūčias, su visais 
tradiciniais lietuviškais papročiais, 
Vasario 16-tos sueigą, kurios metu 
pabrėžia mūsų tautos istoriją ir 
vargus. Stovykla vyksta grynai lie
tuviškoje dvasioje, kur daugumas 
vaikų praturtina lietuvių kalbos žo
dyną ir prie laužų išmoksta lietuviš
kų liaudies ir skautiškų dainų.

Savo veiklai skautai patys sten
giasi sukelti kiek galima daugiau 
lėšų, nes labai nemalonu prašyti ki
tų paramos. Tam reikalui jie kas
met surengia Kaziuko mugę, ruošia 
balius ir k. pramogas. Deja, tų paja
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SANTA MONIKOS APYLINKĖ 
š. m. balandžio mėn. 17 d. Santa Monikos Woman’s Club salėje 

rengia linksmą metinį 

PAVASARIO POBŪVI
Bus įdomi programa. Šokiams gros puikus orkestras, 

įėjimas (su vakariene) tik $5 asmeniui; studentams pusė kainos.
Bilietus ir stalus prašome iš anksto užsisakyti pas apyl. valdybos narius: 

telefonai: 838-4510; 477-4345; 394-5687; 477-5897; 395-9631.
llllillllllllllllllllllllKIIM

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 j naują spalvotą

mų nepakanka ir palapinėms pirkti, 
ir nuošimčiams mokėti, ir įrengti .x 
stovyklavietę (pagal valdžios reika-\ 
lavimus). Stovyklos skolų išmokėji
mui ir darbų užbaigimui dar reikia 
$3000. Kur jų gauti? Ieškome įvai
riais būdais. Štai jų keli:

Mūsų tarpe užaugusios muzikinės 
jėgos — skautės R. Apeikytė ir B. 
Dabšienė ruošia dainos ir piano re
čitalį gegužės 8 d., Immaculate 
Heart kolegijos salėj. Visas pelnas 
— stovyklavietei.

Gegužės 22 d. ruošiamas didžiu
lis balius No. Hill restorane, Pano
rama mieste. Šio restorano savinin
kai duoda skautėms negirdėtai pa
lankias sąlygas, kad tik daugiau lik
tų pelno stovyklavietei.

Be šių parengimų, pradėtas aukų 
rinkimo vajus. Prašomi pasižadėju
sieji, kiek tik sąlygos leidžia, kad ir 
po 10 dol. į mėnesį, išpildyti paža
dą. Nadavusieji prašomi prisidėti, 
nes tai mūsų pačių vaikų reikalas; 
ne svetimiems, bet savo vaikams 
duodame.

Skautai ir skautės kreipiasi į visus 
geros valios lietuvius, kiek kas gali, 
padėti piniginėmis aukomis. Bet ir 
tie, kurie neturi vaikų, galėtų prisi
dėti, nes mūsų jaunimo auklėjimas 
yra visų lietuvių bendras reikalas.

Mūsų jaunimas tik ką įrodė, kad 
jis yra vertas mūsų pasitikėjimo, 
dvasinės ir medžiaginės paramos; 
parodykime mes, vyresnieji, kad jų 
darbus remiame ne vien žodžiais. 
1971.1.31.

V. Iri.

P. S.—Čekius rašyti: Lithuanian 
Scout Ass., siųsti iždininkui: L. Ne- 
fas, 2464 Lyric Ave., L. A., CA 
90027.

ISTORIJOS ROMANTIKA, 
taip vykusiai buvo pavadinta vieš
nios istorikės V. Sruogienės pa
skaita, skaityta vasario 28 d. Šv. 
Kazimiero parap. salėj.

Paskaitos iš garbingos mūsų 
tautos praeities, pradedant jos pro- 
istore ir baigiant vėlesnių laikų įvy
kiais, buvo pradėtos prieš porą 
metų Santa Monikos Lietuvių Klu
bo, pakviečiant prelegentais prof, 
dr. M. Gimbutienę, prof. dr. K. 
Alminą, kartografą J. Andrių. Pa
skaitos vyko Santa Monikoje, ne
didelėje patalpoje, bet išryškino di
delį lietuvių domėjimąsi Lietuvos 
praeitimi.

Dr. V. Sruogienės paskaita jau 
buvo nukelta į kolonijos centrą, į 
didesnę salę ir sutraukė daug di
desnį klausytojų skaičių. Reikia ti
kėtis ir daugiau šios rūšies paskai
tų, nes gal gi iškilmingomis pro
gomis ne tuščiai giedame “iš praei
ties tavo sūnūs te stiprybę semia”.

Profesorė Vanda Daugirdaitė- 
Sruogienė, Lietuvos istorijos ir kitų 
mokslinių veikalų autorė, šiuo metu 
vieši Los Angelėse, ir Lietuvių Pro
testantų Sąjungos kviečiama supa
žindino virš 200 klausytojų su Lie
tuvos kunigaikščiais Radvilais, jų 
kilme bei jų darbais. Apie valandą 
laiko prelegentė kalbėjo apie Rad
vilus, anot jos, ne kaip apie lavo
nus, bet kaip apie gyvus žmones, 
nupasakodama ne tik žinomus isto
rinius faktus, bet ir iškeldama daug 
detalių, kurių jokiame vadovėlyje 
nerastum. Ilga ir gausi Radvilų gi
minė, turtinga, įtakinga, pradėjusi 
protestantizmo propagavimą Lietu
voje, turėjo savo genealogijos me
dyje ir labai garsių katalikų, baž
nyčios hierarchijoje pasiekusių net 
kardinolo laipsnio, savo romantinė
se sferose pagarsėjusią dailiąją Bar
bora Radvilaite ir jos nelaiminga 
meile, skaitytojus taip domino, kad 
prelegentė galėjo ir dar valandą pa
sakoti, ir , niekam nebūtų nusibodę. 
Ypač norėjosi daugiau išgirsti apie 
tuos Radvilus, kurie savo energiją 
ir lėšas daugiau kreipė į kultūros 
pusę, ne į vien karus ar veržimąsi 
į rytus, kur jie buvo ir liko kaip 
sala. Bet...

Po petraukos sekė nebe paskai
ta, o meninė dalis, kuri, anot mu
zikų, buvo gana “plataus diapozo- 
no”. Oia buvo ir pačios poetės 
profesorės daktarės E. Tumienės 
skaitoma sava poezija, paįvairinta 
jos pačios paskaitėle, čia buvo mo
terų trio dainų išpildymas, kuriam 
vadovavo muz. komp. O. Metrikie- 
nė. Pradėta meninė dalis palangiš
ke Birute, o baigta maskviške Sa
liute. Po to vienas iš protestantų už
protestavo dėl tokio netakto; bet 
juk tam jie ir yra protestantai, kad 
protestuotų. Klausytojai protestuo
jančius palaikė, gal ekumeninės 
dvasios veikiami, o gal irgi many

dami, kad “Radvilai negali būti mai
šomi kartu su komunistais, kaip 
ugnis nesimaišo su vandeniu”.

įdomu, kam rūpėjo į tokią gra
žią paskaitos programą įmaišyti ko
munistinio raugo? Matyt, kad kas 
seka mūsų veiklą ir rūpinasi, kad 
nenukryptume nuo bendradarbiavi
mo linijos. Budėkime!

Radvila (Ne Perkūnas)

Geri Los Angeles Litua
nistinės mokyklos metai

Štai ir dar vieni mokslo metai 
eina į pabaigą. Jaunimas nekant
riai laukia Velykų atostogų, nes 
žino, kad po Velykų ir Sekminės 
nepertoliausia; gi po to ■—■ ilgos va
saros atostogos su savo linksmybė
mis.

Los Angeles Sv. Kazimiero pa
rapijos Šeštadieninės Lituanistinės 
Mokyklos vadovybė džiaugiasi kar
tu su visais mokiniais turėjusi ypa
tingai gerus mokslo metus. Metai 
geri ne tik rekordiniu mokinių skai
čiumi, bet taip pat ir rekordine pa
galba. Štai per Kalėdų eglutės pa
rengimą Kalėdų senis neužmiršo ir 
mokyklos: mokiniai ir svečiai (jau
nimas) buvo apdovanoti saldumy
nais, senesni ir tėveliai — pyragai
čiais ir kavute, o mokykla — di
džiuliu skaidrėm rodyti prožekto
rium ir ekranu. Didelė padėka už 
šią dovaną p. p. A. Raulinaičiams.

Vos atėjus naujiems metams, at
sirado ir daugiau šios mokyklos rė
mėjų. Piniginėmis aukomis prisidė
jo: D.L.K. Birutės Draugija, Long 
Beach Lietuvių Klubas ir Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas (Santa Mo
nica). Jiems visiems mokyklos va
dovybės ir tėvų komiteto vardu yra 
Teškiame nuoširdžią padėką. Šia 
proga taip pat norisi padėkoti Los 
Angeles Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
(Glendale) valdyboms už jų nuola
tinę paramą praeityje ir tikimės, 
kad ir toliau mūsų mokyklos reika
lai bus jiems visuomet artimi ir ver
ti paramos.

Lituanistinė mokykla yra mūsų 
išeivijos pažiba. Mes džiaugiamės 
mūsų jaunimu, jų atsiekimais, jų 
meile Lietuvai ir jos pažinimu. Kol 
dar turime norinčių šį jaunimą auk
lėti lietuviškoje dvasioje mokytojų, 
kol dar turime suprantančių lietu
višką pareigą tėvų, vežančių vaikus 
iš tolimiausių atstumų, tol mes visi 
galime džiaugtis lietuviška daina, 
šokiu ir tautiniu susipratimu.

Tačiau šis pasitenkinimo jausmas 
bus nepilnas, jeigu ne visi remsime 
išeivijos vargo mokyklą. Šiais me
tais jau yra padaryta graži pradžia. 
Tikėkime, jog šiuo pavyzdžiu pa
seks ir daugiau organizacijų ar net 
pavienių asmenų, tuo prisidėdami 
prie daugelio kitų gerų metų.

V.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — ?
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SANTA MANIKOS ŠEŠTDIENINE LITUANISTIKOS 
MOKYKLA IR JOS RŪPESČIAI

LITUANISTINĖ MOKYKLA AR 
POLITINIS FUTBOLAS

Šis rašinėlis yra Santa Monikos 
Lietuvių Mokyklos tėvų komiteto 
vardu rašomas ir rišasi su dviem 
atspausdintais straipsniais, minint 
šią mokyklą. Tai nėra atsakymas nei 
vienam, nei kitam ankstyvesniam 
korespondentui, bet pateikimas vi
suomenei žinių, pagrįstų mokyklos 
vedamais dokumentais. Straipsniai, 
susiję su šia tema, yra: “Santa Mo
nikos”, rašytas A. D., Draugas, 
1971, kovo 17; ir “Informacijos pa
tikslinimas”, rašytas B. G., Drau
gas, 1971, kovo 10.

Virš minėtus straipsnius skaičiu
siųjų informacijai ir dėl įvykių per
spektyvos pateikiama trumpa chro
nologinė Santa Monikos organizuo
tų vienetų įsisteigimo istorija. Klu
bas įsisteigė 1962 m.; Mokykla — 
1964 m.; S. M. Bendruomenės 
skyrius — 1968 m.; Kalifornijos 
Lietuvių Kredito Kooperatyvas — 
1969. Los Angeles miesto organi
zacijos, taip pat prisidėjusios prie 
mokyklos išlaikymo, yra L. A. Lie
tuvių Kredito kooperatyvas ir L. 
A. Bendruomenės apylinkė. Šių 
organizacijų finansinė šalpa mo
kyklai, nuo įsisteigimo (1964 m.) 
iki 1971 m. kovo galo atrodo taip:

S. M. Lietuvių klubas — $1300; 
L. A. kredito kooperat. $120; 
LB Los Angeles apylinkė $100; 
S. M. LB apylinkė — $70; 

ir S. M. kredito kooperat. — $50.
Mokykla yra labai dėkinga vi

siems rėmėjams, nors ir negali su
skirstyti mokyklos rėmėjų bei ge
radarių pagal eilės numerius ar 
šalpos/paramos kategorijas. Bet 
jeigu nepaminėtumėm aiškiai il
giausio ir stipriausio mokyklos mo
ralinio ir materialinio rėmėjo, bū
tų nemandagu. Ši padėka tenka 
Santa Monikos Lietuvių klubui.

Gaila, kad korespondentas B. G. 
savo straipsnyje dar vis prisimena 
čia mums visiems žinomą “skau
džią krizę”. Detales išaiškint trum
pai neįmanoma. Bet būtų sveika 
prisiminti, kad šios krizės metu, ku
ri, mūsų nuomone, atskirų asmenų 
mintyse dar iki šiol tebevyksta, lie
tuviai išmoko naudoti vėliausią A- 
merikos ištobulintą ginklą — boiko- 
tavimą. Tikslas — asmeniškam 
konfliktui įvykus, savo norams pa
tenkinti, vaikus neleisti į mokyklą; 
mokyklai užsidarius dėl mokinių 
stokos, perimti į savo rankas refor
mavimui.

Ar neverta mums visiems,organi
zuotiems ar pavieniams, kurių kal
bose ar statutuose išlaikymas lietu
vybės jaunime užima aukštą vietą, 
pagalvoti, kokiu būdu mes asmeniš
kai galim geriausiai įgyvendinti 
šiuos tikslus. Nejaugi griovimas ir 

iš naujo statymas pakeistos formos 
yra geriausias būdas mums paženg
ti arčiau prie užsibrėžtų tikslų? Lo
giškai galvojant — teigiamas atsa
kymas neįmanomas.

Reikia pabrėžti, kad šie žodžiai 
nebuvo taikomi korespondentui B. 
G. asmeniškai.

Tėvų Komiteto vardu 
Vitalis Lembertas

Krantą Monikos Lietuvių Šeštadieni

nės Mokyklos 1970/71 mokslo 
metus baigiant

Pirmiausia visų tėvų vardu reiš
kiame didelę padėką poniai L. 
Graužinienei, mokyklos vedėjai, 
kun. dr. Olšauskui, panelei L. 
Graužinytei ir ponui V. Plukui, mo
kytojams, už įdėtas pastangas, dar
bą ir asmenišką pasiaukojimą bai
giant 1970 mokslo metus. Esam 
taip pat nemažiau dėkingi ir 1970/ 
71 mokslo metų mokytojams: po
nui A. Trasikiui, mokyklos vedėjui, 
poniai L. Zaikienei, poniai D. Nar
butienei, kun. dr. Olšauskui, pane
lei R. Deksnytei ir V. Narbutui. 
Linkime nepailstančios ištvermės 
šiame kilniame darbe.

1971 mokslo metus S. M. Lietu
vių Mokykla užbaigs metiniu pasi
rodymu. Bus meninė programa, už
kandžiai ir pasilinksminimas vi
siems. įvyks Bay Woman’s Club 
salėj (4th St. ir Wilshire kampas, 
Santa Monica) gegužės 30 d., sek
madienį, 4 vai. 30 min. p.p. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti. Sa
vo atsilankymu paremsite ne tik 
materialiai, bet ir moraliai mūsų 
mokyklos mokytojų ir jaunimo 
pastangas.

Mokslo metų pradžioj buvo 
skelbta, kad šiais metais yra prama- 
tomi finansiniai sunkumai; baigian
tis 1971 m. metams kovo mėn. iž
do stovis yra toks: 1970 balansas 
$233.39 perimta; pajamos $581; 
išlaidos $690.30; dabartinis balan
sas $124.09.

Pajamos susidėjo iš tėvų mokes
čių ir rėmėjų aukų. Aukotojai: po
nas A. Trasikis $210 (paaukojęs vi
są vedėjo atlyginimą); S. M. Lietu
vių klubas $100; S. M. Kredito ko
operatyvas $50; S. M. Bendruome
nės apylinkė $25; p.p. Kybartai— 
$20; p.p. Daukantai — $10; p. M. 
Lembertienė — $5; p. Tautkienė— 
$1.

Išlaidas sudarė klasių nuomos, 
parengimo salės nuomos, kalėdinės 
eglutės vaišių išlaidos ir mokytojų 
atlyginimai.

Numatomos išlaidos iki galo 
mokslo metų yra maždaug $600. 
Laukiame daugiau rėmėjų.

Tėvų komiteto vardu
V. Lembertas

*★*★*★★★★+***★*★**★★★*******■*•★★*★★★*★★★★★*★★★★★★★■*

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blva., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą Ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, lt gana plgiaį 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus — 

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

laip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
♦**♦♦♦*•* ***-*-*4*-

siunčia siuntinius j Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų Jų Įstaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

Labiausiai prityrę- siuntimo srityje
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą 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 dieną. 
Kaina 3885. ■ r ;;j

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

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

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

• Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

*******++*4-4-++****+*4-**-»-V-*.+4-r-*v4-t-+********»***Vf*ą

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.

OOUOOOOOOOOOO O 0-0O 0-00 O-O-O-O-0-0-0 0-0-000-0-00<ro 0 0-0OMHHKKKKJv

Planning to bring relatives or friends from 
LITHUANIA - Russia - Poland? LOWEST FARES. 
Call the expert - MAX HODDER - GOROCHOWSKI.

mTE^TCg^LTD.

WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS
7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF' 

PHONE 876-9300
or SALLY PARIS TRAVEL BUREAU
8230 Beverly Blvd., L. A., Ca. Phone: 653-6241

ROQUE and MARK CO.. INC.
REALTORS ★ INSURANCE ★ INCOME TAX ★ NOTARY PUBLIC

3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525 

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS

ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

MEČYS SUTKEVIČIUS
Mary OLTMAN
MAXINE OKUN

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3002 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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BALFO 1970 METŲ VEIKLOS 
APYSKAITA

Taip jau Įprasta, kad iš aukų gy
vuojanti organizacija turi duoti sa
vo rėmėjams metines apyskaitas. 
Šią pareigą su malonumu atliekame 
ir dėkojame A. Skiriui už atspaus
dinimą.

I. AUKOS
Dalinį 1970 m. aukotojų sąrašą 

buvome paskelbę LAV laikraštyje, 
todėl šį kartą jų nekartosime. 
BALFo piniginio vajaus metu nuo 
spalio mėn. 15 d. iki gruodžio mėn. 
pabaigos varge esantiems tautie
čiams pagelbėti aukojo šie:

$100.00 — Dr. M. Namikas, V. 
B.

$50.00 — Prel. J. Kučingis, Dr.
J. Jui’gilas, Dr. Ą. Kungys, A. V. 
Pažiūrai.

$30.00 — D. J. Mitkai, Roger 
& Mark Co.

25.00 — V. Mačys, A. Skirius, 
E. Kulikauskas, J. E. Butkai, A. 
Raulinaitis, K. Šakys, A. Tumas, J.
H. Zmuidzinai, M. J. Kuprioniai, 
V. P. Sakai, A. R. Nelsai.

$22.00 — J. Jodelė.
$20.00 ■— E. Sabalis, L. Valiu

kas, V. Anelauskas, A. D. Polikai- 
čiai, O. J. Motiejūnai, B. Mackiala, 
V. Dovydaitis, B. Graužinis, P. A. 
Litvinai, A. O. Razučiai, E. Jasinis.

$15.50 — 1. J. Raulinaitis.
$15.00 — Dabšiai - Grikinaitė,

I. Medžiukas, Tamošaičiai, E. Sin- 
kis, B. B. Čiurlioniai, S. P. Palu
binskai.

$12.00 — V. A. Valavičiai.
$11.00 — M. Lembertienė.
$ 10.00 — A. Ruigys, A. Ambra- 

žiūnas, A. Šimkevičius, A. Miro
nas, J. Stankus, J. Matulaitis, M. 
Barauskas, A. Kalvaitis, V. Varnas, 
M. Banionis, K. Baltus, R. Burci- 
kienė, Žilinskas, V. B. Kaminskai, 
G. Sakys, V. Prižgintas, K. Priš- 
mantas, V. Vaičekauskas, J. Džen- 
kaitis, J. O. Andriai, P. Keršis, A. 
Sturonas, A. B. Franauskai, Grikė- 
nai, M. Devenis, J. Petrikas, A. 
Pinkus, M. V. Zabarauskas, B. 
Morkis, R. Kalvaitis, J. B. Venc
kus, Kun. V. Šiliauskas, J. Pru- 
šinskas, E. A. Arbai, B. Gediminas,
O. Abrahamian — Traveling Ex
press, G. Rukšėnas, J. Kazakevičius, 
A. Sabaliauskas, A. Šulcas.

$7.00 — V. L. Stadalninkai.
$5.00 — F. Masaitis, J. Žukas,

P. Visvydas, Č. Tuminas, B. Vili
mas, M. J. Uksai, K. Dargis, B. Že
maitaitis, L. Medelis, P. Butkys, 
Petraičiai, L. Kvedaraitė, J. M. 
Gliaudžiai, A. Kulnys, L. Oksas, J. 
Paškauskienė, J. Jakubauskas, G. 
Baltrėnas, A. B. Dūdai, V. Gilys, 
A. Mažeika, T. Sereika, J. Naujo
kas, K. Karuža, R. Bužėnas, J. Ged
minas, Kun. A. Olšauskas, A. Tely- 
čėnas, Sabaliauskas, S. Damulis, V. 
Fledžinskas, P. Sušinskas, V. Ja
siulionis, A. Ambrozė, L. Nefas, T. 
Mickevičienė, J. Kvecas, S. Nyer- 
gienė, M. Pasker, J. Rinke, A. Bart
kus, V. A. Sajus, J. Činga, V. Tus- 
kenis, V. Kazlauskas, A. Kiškis, J. 

Matijošaitis, A. Kontvis, J. Mikalo
nis, D. Mekišius, B. Basiulis, A. 
Narbutas, B. Narbutas, D. Žygas,
K. Kiaunė, Strikaičiai, A. Nelsas,
J. Radas, J. K., L. Kučius, Valaitis, 
J. Rudvelis.

$4.00 — S. Adamonis, V. Bakū- 
nas.

$3.00 — A. Gustaitis, S. Dūda, 
M. Barniškis, K. Vitkus, S. Jasutis, 
P. Marciuška, P. G., V. Pužauskas,
E. Stočkus.

2.00 — V. Saras, V. Stancelis, A. 
Davidonis, E. Vilkas, J. Naujokai
tis, V. Lembertas, L. Zaikienė, J. 
Tininis, J. Jusionis, J. Narkevičius, 
A. Avižienis, J. Ratkelis, R. Ga
jauskas, K. Liaudanskas, J. Kiškis, 
J. Žemaitis, E. S. Balčiūnienė.

$1.00 — M. Nabulsi, V. Štokas,
F. Žukauskas, P. Šopys, S. Leškie- 
nė, XY, J. Naujokas, L. Niuniava, 
M. Dirgėla, A. Žygaitis, S. Kalvai
tis, J. Aftukas, V. B. Tamuliai, P. 
Leimonas, B. S., M. L., K. Vilnius.

Iš viso 1970 m. aukų gauta 
$2157.00. Visiems aukojusiems 
nuoširdus ačiū. Jūsų jautrios širdys 
pagelbės keliasdešimt varge esan
tiems tautiečiams nors laikinai nu
šluostyti graudžią nevilties ašarą. 
Ačiū Dievui, kad mes galime duoti, 
bet nereikia prašyti. Atjauskime 
juos ateityje.

Jei ką praleidome, prašau pra
nešti. Atitaisysime.

2. BALFO KONCERTAS
Daktarų Simfoninio Orkestro 

koncertas kartu su solistais Birute ir 
Rimtautu Dabšiais, A. Pavasariu, 
pianiste R. Apeikyte ir Šv. Kazi
miero parapijos choru, diriguojant 
komp. B. Budriūnui, įvyko 1970 
m. lapkričio mėn. 14 d. Immacula
te College salėj. Tai buvo pirmas 
toks koncertas mūsų kolonijos isto
rijoj. Dalyvavę liko sužavėti. Atsi
liepimai geriausi. Gaila tik, kad 
dar daug lietuvių neišgirdo BALFo 
kvietimo ir neatėjo paklausyti pui
kaus koncerto.

Pajamų gauta $1526.50, o išlai
dų turėta $1131.17. Gryno pelno 
liko $395.33.

Nuoširdus ačiū visiems koncerto 
dalyviams ir atsilankiusiems.

[ Balfo centrą pasiųsta $2500.00.
Kasoje yra $131.74.

V. Pažiūra
Balfo sk. pirmininkas

ALTUI PAPILDOMAI 
VASARIO 16 MINĖJIMO PRO

GA DAR AUKOJO:
Po $20.00 — Liet. Kredito Koo

peratyvas.
Po $10.00 — J. Skirgaudas, Eva 

Barauskas.
Po $5.00 — J. Kilmonis, Eva 

Sirvinskas, VI. Zabarauskas.
$3.00 — Al Gabalis.

Viso $58.00
Viso dabar Altui šiais metais yra 

surinkta $2800.00 Aukas siųsti iž
dininkui Alfonsui Telyčėnui, P.O. 
Box 39641, Los Angeles, Calif. 
90039.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Lietuvių Bendruomenės žinios

— Kovo mėn. 13 d. San Mateo 
kolegijos salėje dail. Leonas Urbo
nas iš Australijos turėjo sėkmingą 
ir įdomią paskaitą ir savo meno dar
bų parodą. Paskaitoje dalyvavo virš 
50 San Francisco ir apylinkės lie
tuvių, proporcingai daug jaunimo. 
Dalyvių tarpe matėsi ir svečių iš 
Lietuvos, Kanados bei Los Ange
les. Po paskaitos sekė kavutė su už
kandžiais, kuriuos organizavo Lila 
Pažemėnienė ir Vanda šli;pienė.

— San Jose mieste sėkmingai 
veikia lituanistinė šeštadienio mo
kykla, vadovaujama Aldonos Ku
dirkienės ir Rūtos Laurinaitienės. 
Vaikai atvežami iš vietovių, esan
čių net už 40 mylių.

■—■ San Francisco Liet. Bendruo
menės pirmininkas inž. Vytautas 
Šliūpas darbo reikalais išvyko trims 
savaitėms' į Etiopiją, Afganistaną, 
Iraną, Turkiją, Graikiją ir Tunisą. 
Jam nesant L. B. skyriui vadovau
ja vicepirm. Alfonsas Vindašius, 
gyvenantis Sunnyvalle.

— Kovo mėn. San Francisce 
lankėsi iš Los Angeles Vytautas Vi
dugiris, Am. Liet. Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos (ALIAS) valdybos 
pirmininkas.

— Neseniai į San Francisco apy
linkę gyventi atsikėlė dvi lietu
viškos šeimos: inž. A. Grigaliūnas 
(į Walnut Creek) iš Los Angeles ir 
inž. V. Leikus (į Mountain View) 
iš Connecticut.

Kuklumo bent už mažytį lašelį!
“Drauge”, ’’Darbininke” (o gal 

ir kituose liet, laikraščiuose) pasi
skardeno “Lietuvių Fronto Bičiu
lių” Los Angeles sambūris ir šiais 
metais Vasario 16 proga suaukojęs 
virš 20% visų šioje bendruomenėje 
sudėtų aukų... Pagal aukotojų valią 
aukos buvo paskristytos taip: Lie
tuvių Fondui — $200, Rezoliuci
joms Remti komitetui — $145, Vil
kui — $22, Lietuvių Bendruome
nei — $32, Altui — $10.

Vasario 16-tosios Aktas yra poli
tinis aktas. Tą dieną renkamos au
kos yra renkamos Lietuvos Nepri- 
klasomybės atstatymui — kovai už 
Lietuvos laisvę. Jei kurias “fronti
ninkų” išvardintas aukas — R. R. 
komitetui, B-nei, Vlikui, Altui — 
ir galime įrikiuoti į aukas Lietuvos 
laisvės autstatymui aukas, tai aukų 
Lietuvių Fondui, manau, nei pirmo 
skyriaus Lituanistinės mokyklos 
mokinys nepavadins auka tiesiogine 
prasme Lietuvos laisvinimui auka. 
Tokį “frontininkų” gyrimąsi ir ban
dymą kaišytis povo plunksnomis 
švelniausiai tariant reikia pavadinti 
akiplėšiškumu.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
Vasario 16 proga iki šiol Los Ange
lėse surinkta arti $3000.00, ir aukos 
dar plaukia, tai “frontininkų” vi

siems veiksniams surinkti $220 te
sudaro tik apie 6-7%, o ne 20 %, 
kaip “frontininkai” bando girtis ir 
klaidinti visuomenę.

Lietuvių Fondui susipratę šios 
kolonijos lietuviai savo šimtines, o 
kas pajėgesnis, ir didesnes sumas, 
jau seniai yira atidavę.

Reiktų karts nuo karto net ir 
“frontininkams” atsiminti rusišką 
posakį: “Meluok, bet ir saiką tu
rėk.”

Aleksandras Dabšys

Red. prierašas: LFB savo pagyroje 
sako, kad jie yra auaukoję virš 20% 
visų šioje bendruomenėje sudėtų au
kų. Tai čia tenka įskaityti aukas ne 
vien Lietuvių Fondui, bet ir Balfui, 
Tautos Fondui, Nepriklausomybės 
Fondui, Parapijai ir t.t., o jei skai
tyti tik Lietuvos laisvinimo reikalus, 
tai tada tenka nubraukti LF aukos, 
ir pripažinti, kad žinutėje skelbiama 
netiesa. Kam ji naudinga? Gal tam 
vienam paskutiniam žinutės saki
niui, kad “LFB Los Angeles sambū
riui vadovauja Leonardas Valiu
kas”.

Jaunimas ruošiasi Jaunimo 
Šventei,

kuri įvyksta š. m. birželio 5 ir 6 
dienomis.

Birželio mėn. 5 d., ..šeštadienio 
popietėj, žada rungtis sportininkai 
(krepšinis ir kt.).

Vakare — Šv. Kazimiero parap. 
salėj — pasilinksminimas.

Birželio 6 d., sekmadienį — 
JAUNIMO ŠVENTĖ, kuri prasidės 
pamaldomis šv. Kazimiero par. baž
nyčioje 10 vai. 30 min., ir vėiavos 
pakėlimu mokyklos kieme.

Iškilmingoji šventės dalis — pro
grama vyks John Marshall gimnazi
jos salėj apie 2 vai. p. p.

Ši Jaunimo šventė bus jau pen
kioliktoji. Ją organizuoja LB Jauni
mo Ansamblis, vadovaujamas mo
kyt. O. Razutienės. Joje dalyvauja 
visas Los Angeles ir apylinkių jau
nimas ir Lietuvių mokyklų moki
niai.

Jaunimo šventę globoja JAV Lie
tuvių Bendruomenė.

Aštuonios moterys ir vienas vyras
parodys “Women’s Liberation” 

sąjūdžio apsėstą “Išlaisvintą mote
rį”. Tai muzikinė komedija, kuri 
bus suvaidinta “Lietuvių Fondo” 
baliuje ateinančio gegužės mėn. 1 d. 
Nedalyvaukite tą vakarą kitur, ap
sirūpinkite bilietais iš anksto.

Susisiekite su L. Fondo pirm. E. 
Arbu, skambindami 394-1250.

Skaitykite kitoje vietoje platesnį 
skelbimą. Baliuje ir L. Fondo na
rių bei rėmėjų pagerbime, jei ne
ateisite, jūsų labai pasiges jūsų 
draugai, ir tuo sudarysite jiems 
daug nemalonumo.
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Kai kalbame apie 
mirusius...

LAVakarai, prisimindami nese
niai mirusį, buvusį Los Angeles gy
ventoją J. Gobį, parašė, koks jis 
paskutiniaisiais savo gyvenimo me
tais buvo. Gi buvo jis jau beveik 
toks, kokiu jį mielai norėtų matyti 
“Gimtojo Krašto” redaktoriai. Bet, 
kai LAV parašė apie J. Gobį tiesą, 
tai tas vistiek “G. K.” nepatiko, ir 
ta proga išdrožė “pamokslėlį”, esą, 
“apie mirusį reikia kalbėti gerai ar
ba iš viso nieko nesakyti.”

Jeigu apie lietuvį LAV rašo “ge
rai”, tai “G. Krašto” logika jis yra 
“vaduotojas” ir pan. Negi “G. K.” 
norėjo, kad LAV parašytų, jog J. 
Gobis buvo taip nusiteikęs? Be to, 
tai būtų netiesa. Siūlymas “iš viso 
nieko nerašyti” labiau tiktų jiems 
patiems, kurie dažniausiai apie čia 
mirusį gerą lietuvį patriotą nieko 
ir nerašo...

Kad tas gražus “apie mirusį” pa
tarimas skirtas kitiems, bet ne sa
viesiems, štai pora pavyzdžių. Ed. 
Šulaitis, “bendravimo su tarybinin- 
kais” šalininkas apie tą patį J. Gobį 
“Argentinos Lietuvių Balse” 1970 
m. gruodžio 24 d. numeryje tarp 
kitko taip parašė: “...kėlė bendravi
mo su tėvyne reikalingumą, rašė 
apie mūsų “veiksnių” nusigyvenu
sią politiką. Todėl draugų neturė
jo.” Juk čia parašyta dar pikčiau, 
negu L. A. Vakaruose”, bet “Gim
tojo Krašto” redakcijai atrodė, jog 
čia parašyta “gerai arba nieko”.

Dar “geriau” parašė “Pergalės” 
žurnalas rašydamas apie neseniai 
mirusį rašytoją Pulgį Andriušį. Tik 
pasiskaitykime (1971 m., nr. 2, 
185 psl.): “Gyveno gan bohemiš
ką gyvenimą. Pasirodęs kaip akty
vus antitarybininkas, ypač nusikals
tamai reiškęsis hitlerinės okupacijos 
metais, jis per antrąjį pasaulinį ka
rą emigravo į užsienį. 1949 m. at
sidūrė Australijoje, apsigyveno A- 
delaidėje, kur dirbo paprastu dar
bininku iir kur 1970 m. gruodžio 19 
mirė... Pastaraisiais metais rašė 
“Vieno išeivo istoriją” — apie se
ną buržuazinį JAV lietuvių veikėją
J. Bačiūną, tačiau atiduotas rank
raštis kažkur dingo ir tai labai pa
veikė autorių, gerokai atsiliepė jo 
sveikatai.” (Pabraukta mūsų, cituo
jant.)

Jeigu taip rašytų koksai čekistų 
biuletenis, nieko nesakytume, bet 
kai taip rašo “organ Sojūza soviets- 
kich pisatelej Litvy”, tai reikia 
stebėtis, kuo tie “pisateliai” pirmoj 
eilėj rūpinasi: sakyti, kad rašytojas 
P. A. hitlerinės okupacijos me
tais “nusikalstamai reiškęsis”, reiš
kia žmogų jau inkriminuoti, reiš
kia į rašytoją žiūrėti ne kūrybiškai, 
ne rašytojiškai, bet enkavedistiškai, 
čekistiškai. Nuo kada “Lietuvos ra
šytojai” eina čekistų pareigas? O 
gal tai daro ne rašytojai, tik jų 
vardu prisidengę komunistiniai Lie
tuvos okupanto padlaižiai? (Scriba)

GERIAUSIOS DOVANOS JUMS IR JAUNIMUI
r "V "V "vjjK XZ VVVV W ''V' "V ''W Ngr ugr i

English Books / Knygos anglų k.

Awakening Lithuania
J. Stukas ............................ 3.50

The Balts
Dr. M. Gimbutas......................7.50
Battle of Grunwald

L Sokolnikov, Trl. Bielskis 3.00 
Crosses

V. Ramonas  ....................... 4.00
The Forest of Anykščiai

A. Baranauskas ................ 4.00
Soft Cover 3.00

Lithuania, Land of Heroes
L. Valiukas ........................ 4.75

Lithuania 700 Years
Dr. A. Gerutis.................. 12.00

Lithuania Under the Soviets
Dr. S. Vardys ................... 7.00

Lithuanian Christmas Ornaments
Frank Zapolis ................  1.50

Lithuania. Picture Album
V. Augustinas .................. 6.00

The Green Linden
Lithuanian Folk Songs___ 6.00

The Groan Oak
Lithuanian Poetry................. 5.00

The Lithuanian Woman
B. Novickas ........................ 3.00

Popular Lithuanian Receipts
y J. Daužvardis.................... 2.50
The Seasons.

K. Donelaitis .................... 4.00
Soft Cover 3.00

Vytautas the Great
Rev. Dr. J. Končius .......  4.00

Soft Cover 3.00
The War Against God

Dr. J. Savasis .................... 3.00
The Evening Song

V. Beliajus ........................ 3.00

KNYGOS VAIKAMS

Bobby Wishingmore
S. Zobarskas......................... 2.00

E — Elementorius
I. Malenas ........................ 2.00

Introduction to Modern Lithuanian
L. Dambriūnas ............ 7.00

Kregždutė j
Elementorius. I dalis ....... 2.00

Keturkojis ugniagesys
D. Bindokienė .................... 2.00

Labas rytas, vovere
Jonas Minelga .................... 2.50

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis.................. 3.00

Nimblefoot the Ant
V. Tamulaitis ............  3.95

Selected Lith. Short Stories
S. Zobarskas, ed..................  5,00

Užpuola bitės
A. Gustaitis ...................... 2,00

Romanai, poezija ir kt. knygos

Agonija
Romanas, J. Gliaudą .......  5.00

Anykščių šilelis
Poema, A. Baranauskas .... 5.00

Audrose 
A. Sabalis........................ 1.50

Baladės
Maironis, ii. P. Lapės ___  4.00

Dažytas vualis
Gatvės berniuko nuotykiai

R. Spalio romanas jaunimui... $5
Romanas W. S. Maugham .. 3.00

Gruodas
Poezija, A. Jasmantas ........ 3.00

Iš sutemų Į aušrą 
Dr. A. Ramūnas ............ 5.00

Kai tu arti manęs
Poezija, D. Sadūnaitė .......  1.00

Karaliai ir šventieji
Poezija, E. Tumienė............2.50

Kovose dėl Lietuvos, II dalis
Atsiminimai, S. Raštikis .... 6.50

Laiškai Dievui.
D. Sadūnaitės poezija........ $2.00

Liet. Beletristikos antologija
Red. Bern. Brazdžionis 10.00

Lietuvių dainos Amerikoje
Dr. J. Balys .......................  5.00

Mokslas ir religija 
Dr. J. Prunskis................2.00

Paskutinis posėdis
J. Audėnas .......................   4.00

Paukščių takas
Poezija, A. Radžius ............ 1.50

Po Dievo antspaudais
Poezija, L. Andriekus .......  3.00

Poezija
J. Aistis ............................ 6.00

Poezijos pilnatis
Bern. Brazdžionis.............. 10.00

Relikvijos
Poezija, Nerimą Narutė .... 2.00

Rezistencija
Romanas, R. Spalis........... 6.00

Rinktinės mintys
J. Pirunskis ........................ 4.00

Senasis Vilnius
A. Šapoka ........................ 5.00

Smulkioji tautosaka
Priežodžiai, J. Mingirdas .. 3.00

Tau, sesute 1
Poezija, Pr. Lembertas.... . 4.00

Minkšt. virš. 3.00
Tiltai ir tuneliai

Jaunųjų poezija .................. 2.00
Trijų rožių šventė

Poema, N. Rastenis .........  5.00
Vakarė banga

Poezija, Gr. Tulauskaitė .... 2.00
Valgių gaminimas

E. Drąsutienė .................... 7.50
Varpai skamba

Romanas, S. Būdavas .......  2.50
Vidudienio sodai

Poezija, Brazdžionis........... 4.00
Vilnius lietuvių liaudies dainose

G. Krivickienė.................... 5.00

NAUJAUSIOS KNYGOS

+ Simas. J. Gliaudos parašyta 
Simo Kudirkos, siekusio politinio 
azylio, tragedijos istorija. $3.00

+ Grįžimas į laisvę. A. Rokienės 
Sibiro tremties pergyvenimų II to
mas. Parašyta labai plačiai, nepa
prastai jautriai; čia autorė jau lie

čia ir paskutinių metų gyvenimą 
skupuotoje Lietuvoje. $5.00

S Lietuvių švietimas Vokietijo 
je. Redagavo V. Liulevičius. 640 į . 
Kietais viršeliais. Iliustruota. $'/?

H Rinktiniai Raštai. I tomas. 
Pulgis Andriušis. Autobiografija ir 
apysakos. 264 psl. Kietais virš. Iš
leido J. Kapočius Botsone. $5.00

EOLydėjau viešnią vėtroje. V. Jo
niko parinkt eilėraščiai iš kelių rin
kinių. 174 p. Kietais virš. $3.00

g) Tik tau ir man. O. B. Audro
nės eilėraščių rinkinys. 160 psl. 
Spausdino Nida. $3.25

PLOKŠTELĖS / RECORDS

Folk Songs and Arias 
Kipras Petrauskas .......  6.50

Dainų ir arijų rečitalis 
Jonas Vaznelis ................ 5.00

Kur banguoja Nemunėlis
Alg. Brazis ................   4.00’

Songs and Arias
V. Noreika .....  ................ 6.00

Songs and Arias
Vaclovas Daunoras  ....... 6.00

Ar pameni? 
Vanda Stankus................ 5,00

Sutemų garsai
Vanda Stankus......................6.00

Arias
Aldona Stempužis .............. 7.00

Les Sept Solitudes/Ainių dainos
Darius Lapinskas ................. 6.00

Dainos
Birutė Valterienė ................ 5.00

Dainuoju Jums, Aurelia
Aurelia Paukštelis .............. 5.00

Toks mūsų likimas
Violeta Bendžiutė................6.00

Vivat Academia, 2 records
Neo Lithuania orkestras .. 8.50 
2 plokštelės

Grojam Jums
Neo-Lithuania .................... 6.00

Aukuras
Liet. Jaunimo Ansamblis .... 7.0o

Lietuvių pasakos
L. Barauskas..........................6.00

Sodauto
Vilniaus “Varpo” choras .... 5.50

Aidulės Sings
Alice Stephens Group .......  5.00

Gimtinės dangus
Lengvoji muzika ................ 5.00

Keturi autoriai / Poezija ir proza 
Savo kūrybą skaito Andriušis, 
Brazdžionis, Gustaitis, Santvaras 

....................................... 5.00
Pilėnai 

Opera ............................ 15.00
Trijų metų Irutė

Irena Giečiutė ir mama .... 3.00
Žirginėliai

B. Pukelevičiūtė, Pirmieji .. 6.00
Antrieji....... 6.00

Skamba ir aidi daina
Naujausia Vilniaus chorų pi... $5

Visos šios ir daugiau knygų bei 
lietuviškų plokštelių galima gauti 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

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 Boulevara 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS 
Life & Sickness Insurance 

’5600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717
Telef. 326-3077 “

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas »r dažyme.

Alinės-užeigos

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 Bivu.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
L. <£ G. Reivydai, sav.

326 So. Broadway 
Los Angeles, Calif. 90013 

Phone 689-9694

LAKEWOOD LOUNGE

Cocktails, Entertainment & 
Dancing

A. ir A. Paulauskai, savininkai 
10309% Lakewood Blvd., Downey, 
(Prie Florance Ave) Ca. 90341

Telefonas: (213) 923-5465

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 Representative 
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
venice, Calif. 90291 

x nuue niX 6-4Z46

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“Flaite of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
noilywood, Uaiif. 9UU28

HO. 9-8097 Kes. HO. 6-6084

Dantistai
B.RŪTA BARVIKS, D. D. S. 

member L. A. County Dental S’ly 
o410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. su036 
Tel. WE 9-1448

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403 

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D. 
Lietuviai dantistai 

2650 Griffith Park Blvd., 
Los Angeles, Ca. 90027 

Telef. 660-1205

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

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

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405 

Valandos: 9:00 AM — 5:00 P Al 
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 3-8ilu

James A. RUDIS, M. D. 
General Practice

2100 Carlmont Dr., Belmont, Calif. 
591-5661 — Hours by Apointment

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES 

Sav. Elena Astravas 
6087 Sunset Boulevard 

Hollywood, California 90028 
Telefonas 466-1066

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist 

c/o GAYLORD BEAUTY SALON 
3355 Wilshire Blvd.

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

Kontraktoriai
BRUNO POŠIU8

Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90806
Phone: 428-6151

Maisto krautuvės
WALT’S MARKET

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
11602 So. Bullis Ave.,

Lynwood, Ca. 90262
Phone 676-9217

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL 

A. Lukšienė, sav. 
3020 Wilshire Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90403 
EX 4-9144

EL DORADO MOTEL
Al Samolis, sav.

1615 N. Western Ave., Hollywood, 
Tel. 642-6945 Ca. 90027

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Ruta SaKas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650

Phone 864-9227

MOTEL ROTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damullai, sav 

82-053 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker 
Kurortines nuosavybės Ir žemės 

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

Telef. 826-1570

JONAS KUTRA 
Realtor 

1011 19th Street
Santa Monica, Calif. 90401 

Phone 395-6142 Res. 395-335*

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO. 

Real Estate Broker 
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

ANTANAS ir BRONĖ 8KIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029v

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA 
c/o Intercontinental R. E.

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

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

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

Valgyklos
THE AZTEC ROOM 

“Glendale’s Most Elegant 
Restaurant”

Sav. J. Safrončik'ienė
303 W. Glenoaks Bl., Glendale, Ca. 
Tel. 242-4747 91202

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Adelė šatnerlen*

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

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

Galima užsakyti grupėms iš ankstu

THE ROUND ROBIN 
Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav 
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Micpovll-Gledlsnt 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 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.

SERV — ALL
Appliance Sales & Service 
Casimir Aukstkalnis, sav. 
HOLLYWOOD, CA. 90028 

Home Office
392-4423 399-1208

BRONĖ SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker) 

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

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tel* 
fonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

DOVANOS JAUNIMUI
“Lietuvių Dienų” knygyne turime 

daug gerų knygų lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūlringą ir vertingų do
vaną, pasirinkite ką nors iš knygų 
— ta dovana liks ilgam laikui ir 
gal būt paskatins vėliau ir pačiam 
kitą kartą lietuvišką ar lietuviško 
turinio knygą įsigyti.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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KALENDORIŲ $

BALANDŽIO MĖN. —

17 d. L. Bendruomenes Santa Moni
kos apylinkės balius, Women’s 
Club patalpose.

24 d. — Liet. Radijo (klubo Pavasa
rio balius šv. Kazimiero parap. 
salėj.

GEGUŽĖS MĖN. —
1 d. — Lietuvių Fondo vajaus ko

miteto vakarienė balius; progra
moje vaidinimas “Išlaisvintos 
moterys”.

8 d. — Birutės Dabšienės ir Rai
mondos Apeikytės rečitalis.

15 d. — Birutės dr-jos balius — 
šv. Kazimiero parap. salėj.

22 d. — Skautų stovyklavietės ko
miteto vakaras — šv. Kazimiero 
parapijos salėj.

23 d. — Los Angeles Amerikos Lie
tuvių Piliečių klubo piknikas nuo 
10 vai. ryto.

Kalifornijos

Lietuvių radijo programa
KTYM — 1460 KC stotis
Šeštadieniais, 12 vai. p. p.

803 West Ave., Inglewood, Calif. 
Stasė Pautienienė, programos ved.

841 Stanford St., S. M., Calif.
Telefonas: 828-3779

CXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX

JAV L. Bendruomenės Vakarų 
Apygardos susirinkimas

įvyko kovo 13 d. Bendruomenės 
Centro namuose, Los Angelėse.

Pirmininkas I. Medžiukas davė 
platų pranešimą apie apygardos 
praėjusių metų veiklą. Iždininko ir 
sekretoriaus pranešimų nebuvo, nes 
pastarieji į susirinkimą neatvyko ir 
savo pranešimų neatsiuntė. Iždo 
stovis paaiškėjo iš revizijos komisi
jos pranešimo, kurį padarė A. Kau
lina itis.

Suvažiavimo programoje buvo 
du pranešimai: prof. J. Kuprionio 
apie bendruomenės principus ir 
struktūrą ir A. Mažeikos, LB tary
bos nario, — apie JAV LB vado
vybės pastangas veikti politinėje 
srityje.

Suvažiavime dalyvavo tik 2 apy
linkės: Los Angeles ir Santa Moni
kos. Raštu pranešimus atsiuntė 
Phoenixo ir San Francisco apylin
kės. Portlando ir Seattlės apylinkės, 
atrodo, jau nebeveikia.

Išrinkta nauja Vakarų apygardos 
valdyba, į kurią įeina: Jonas Činga, 
pirm., J. Kuprionis, vicep. informa
cijai, B. Stančikas, vicepirm. orga
nizaciniams reikalams, Liucija Zai- 
kienė, sekr., K. Prišmantas, ižd. 
Į kontrolės komisiją išrinkta: dr. 
J. Jurkūnas, M. Kevalaitis ir Algis 
Raulinaitis.

Trumpai
— Prelatas L. Tulaba, Šv. Kazi

miero kolegijos Romoje rektorius, 
atvyko Į Los Angeles ir dabar veda 
savaitės rekolekcijas Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Šio intelektu
alo ir gero kalbėtojo pamokslai, ti
kime, daug prisidės prie krikščioniš
kos dvasios atgaivinimo mūsų para
pijiečiuose.

— Kazys Senikas, iš Cleveland, 
Ohio, lydimas Jono Žuko, aplankė 
LAV redakciją. K. Senikas pla
nuoja įsikurti Kalifornijoje.

Round Robins valgykla,
vadovaujama A. ir J. Spreinaičių, 
įvedė “Smorgasbord” — skandina
vų bufeto sistemą. Už $1.50 gali
ma valgyti, ko nori ir kiek nori.

Valgykla atdara kasdien nuo 11 
vai. priešpiet iki 8 vai. vakaro.

Metinis Santa Monikos liet, klubo 
susirinkimas

—• S. M. liet, klubo susirinkimas 
šaukiamas balandžio mėn. 16 d., 
penktadienį, 7 vai. vakaro, John 
Pancake House, 320 Wilshire Blvd.

Prašoma gausiai dalyvauti, nes 
bus valdybos pranešimai ir renkama 
nauja klubo valdyba.

Klubo valdyba
Gavome “Simą”,

Jurgio Gliaudos parašytą Simo Ku
dirkos tragišką istoriją. Knyga ver
ta kiekvienam įsigyti kaip reto įvy
kio dokumentą, perspėjantį mus ir 
amerikiečius, kad budėtume, nes 
komunistinė ranka žmogų pasiekia 
pasmaugti net laisvo krašto Ameri
kos pakrantėje amerikiečių laive.

Knygos kaina $3.00. Kreipkitės 
LAV administracijoje, kur galima 
gauti ir daugiau naujausių mūsų 
knygų ir plokštelių.

MIRTYS
— Vasario 24 d. mirė Antanina 

Šimkienė, sulaukusi 87 m. amžiaus.
Reiškiame užuojautą sūnui Alber

tui Shimkui.

BRONĖ SKIRIENĖ, 

oficiali aukštesniojo teismo vertėja, 
daro dokumentų vertimus iš lietu
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarizavi- 
mais.

Taip pat padeda parengti iškvie
timus giminėms iš Lietuvos vizitui 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu:
664-2910 arba 842-5394.

eeececeeeeeeeeceeeccccoe

RINKIMŲ REKOMENDACIJOS

Į Board of Education renkami 4 
asmenys. Rekomenduojame balsuo
ti už šiuos:

Office No. 1 — J. C. Chambers 
Office No. 3 — Bill Oxx 
Office No. 5 — Dolly Swift

(arba Arthur J. Thompson) 
Office No. 7 — Charles Prince

Į kolegijų vadovybę — Commu
nity College Board of Trustees:

Office No. 1 — Dr. M. F. Rich
man 

Office No. 2 — J. E. Slosson 
Office No. 3 - Monte M. Miller 
Office No. 5 — J. W. Orozco 
Office No. 7 — M. W. La Folet- 

te
Už miesto propozicijas:
Prop. A — yes; prop. B — no
Į Los Angeles miesto tarybą 

(City Council) prašome balsuoti už 
Arthur Snyder, visiems lietuviams 
jau žinomą asmenį. Daug kartų jis 
yra dalyvavęs mūsų tautinių šven
čių proga ir mums kalbėjęs. Šiemet 
jis išgavo L. A. miesto tarybos pro
klamaciją Lietuvos reikalu.

Į Burbank miesto tarybą reko
menduojame Robert McKendzie,

Lietuvių Fondas parodys 
“IŠLAISVINTĄ MOTERĮ”

“Lietuvių Fondo” Los Angeles 
vajaus komitetas šių metų gegužės 
1 d. 7 vai. vakaro šv. Kazimiero 
parapijos salėj rengia fondo narių 
bei rėmėjų pagerbimo balių su me
nine programa vakariene ir šokiais. 
Į šį parengimą yra pakviestas ir at
vyksta L. F. centro valdybos pir
mininkas dr. Kazys Ambrozaitis iš 
Chicagos. Bus ir daugiau žymių 
svečių, apie kuriuos bus pranešta 
vėliau. Po žodį tars L. Fondo pirm, 
dr. K. Ambrozaitis ir L. F. tarybos 
narys Bern. Brazdžionis. Bus prista
tyti ir pagerbti fondo nariai ir rė
mėjai. Laukiame naujų narių — 
įnešančių po šimtą ir daugiau ir 
ypač po tūkstantį. Ši vajaus diena 
Los Angelėse turi būti sėkmingiau
sia. Laukiame senų ir naujų narių 
iš apylinkės ir tolimesnių vietų.

Meninę programą rengia aktorė 
ir režisierė D. Mackialienė; Dra
mos Sambūrio nariai suvaidins mu
zikinę komediją “Išlaisvinta mote
ris”. Vaidins astuonios moterys ir 
vienas vyras: R. Aukštkalnytė, J. 
Čekanauskienė, O. Deveikienė, E. 
Dovydaitienė, V. Jatulienė, Z. Kal- 
vaitienė, R. Urbanienė, įskaitant ir 
pačią režisierę D. Mackialienę, ir V. 
Dovydaitis.

Įėjimas: 7 dol. asmeniui; 4 dol. 
studentams ir moksleiviams.

Bilietus rezervuotis pas šiuos as
menis: Ž. Brinkienė — telefonas 
NO 5-4564; A. Pažiūrienė — tel. 
(714) KE 3-4284; T. Sereika — 
383-7643; V. Lembertas — 451- 
9029; E. Arbas — 394-1250.

Kalifornijos Lietuvių

RADIJO VALANDĖLĖS

PAVASARINISBALIUS
1971 balandžio 24 d., šeštad., 7 v.v.

Šv. Kazimiero parapijos salėj 
(3855 Evans St., Los Angeles)

Geri valgiai, linksma, trumpa pro
grama, gyvas orkestras.

Įėjimas: $5; studentams $3.

eeceeeeececfcefceeieeeeeeo

Nauja L. Bendruomenės L. A. apy
linkės valdyba

Kovo mėn. 21 d. JAV LB Los 
Angeles apylinkė sušaukė metinį su
sirinkimą. Pranešimus apie veiklą 
padarė pirm. K. Prišmantas ir ižd. 
B. Stančikas. Susirinkimas buvo 
gausus — dalyvavo daug jaunimo, 
jeigu jaunimu galima vadinti 3-4 
vaikų tėvus.

Būdavo susirinkimų, kada į apy
linkės valdybą negalėdavai surinkti 
penkių kandidatų, tačiau šį kartą 
atsitiko kitaip: valdyba nutarta rink
ti ir išrinkta iš 7-nių narių, ir tai 
dar ne visi norintieji pateko. Toks 
darbo entuziazmas būtų geras daly
kas, jeigu jis neturėtų užkulisinių 
tikslų.

Į naują valdybą išrinkta: E. 
Radvenis, Ž. Brinkienė, O. Razutie- 
nė, R. Dabšys, A. Polikaitis, E. Ku
likauskas ir J. Venckus.

Į kontrolės komisiją pateko: V. 
Pažiūra, A. Raulinaitis ir K. Priš
mantas.

Pagal įstatus metiniame susirin
kime renkami atstovai į apygardos 
suvažiavimą; išrinkta: B. Brazdžio
nis, Ž. Brinkienė, V. Pažiūra, A. 
Raulinaitis ir dr. J. Žmuidzinas.

Susirinkime diskutuota, ar apy
linkė gali būti atstovaujama ALTo 
Los Angeles skyriuje. Prieš dalyva
vimą pasisakė J. Činga, A. Audronis 
ir L. Valiukas; už tai, kad galima ir 
būtų naudinga priklausyti prie AL
To kalbėjo A. Mažeika, A. Skirius 
ir V. Pažiūra.

Klausimas buvo spręstas balsavi
mu: nubalsuota, kad apylinkė siųs 
du atstovus į ALTo metinį susirin
kimą.

KRIKŠTAI

— Vasario 27 d. buvo pakrikšty
ta Vitalio ir Kunigundos Petrušių 
sūnus Mykolas ir dukra Tina.

Krikšto tėvais buvo: sūnaus — 
K. A. Mikėnas ir Sigutė Abelkienė, 
dukters — G. Vasiliauskas ir Rūta
Rakutė. ......
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