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"ATLIEKATE KILNŲ LIETUVYBĖS DARBĄ..."
Iš Kalifornijos liet radijo baliaus

Kalifornijos lietuvių radijo ru
dens gėrybių vakaras Šv. Kazimie
ro parapijos salėje š. m. spalio mėn. 
16 dieną praėjo sklandžiai ir geroje 
nuotaikoje. Programa buvo trumpa, 
rūpestingai paruošta. Ją atliko jau
ni kolonijos menininkai: Karote 
Bichnevičienė, vokaliste; Rasa 
Dcaugelytė, fleitistė-pianistė; Algi
mantas Draugelis, smuikininkas-pi- 
anistas. Visiems labai patiko ypa
tingai Onos Metrikienės kompozi
cijos: ‘Vabzdžio elegija” fleitai, 
“Gintaro ašaros” smuikui, “Gegutė” 
balsui, f lėtai ir pianinui. Jaunieji 
menininkai publikos buvo apdova
noti šiltais aplodismentais, o radijo 
klubo — kuklia pinigine dovanėle.

Pagrindinis šio vakaro kalbėto
jas buvo specialus svečias prof. Jo
nas Kuprionis. Jis apibendrino mū
sų kolonijos nuotaikas skaidriu są
mojum, gražiai įvertindamas radi
jo valandėlės darbuotojų pasišventi
mą. J. Kuprionis žodį taip baigė:

“Š. Amerikos padangė pusėtinai 
pripildyta lietuvių kalbos ir dainos 
garsais. Čia veikia apie 20 radijo 
punktiį arba stočių, kurie tuos gar
sus skleidžia. Iš jų bene svarbiau
sias vaidmuo tenka Los Angeles 
Lithuanian Melodics. Mat, kai pa- 
sižiūki į žemėlapį, tai visos stotys 
yra rytinėj daly, įskaitant ir kana- 
diškes Toronte ir Montrealy. To

Kįarolė Bichnevičienė, radijo ba
liaus programoje dainavusi solo.

Foto L. Kanto

liausiai į vakarus paslinkusios yra 
trys stotys Čikagoj, bet tai tesiekia 
vidurį žemyno. Jeigu nebūt Los 
Angeles, tai pusė viso kontinento 
viešai skelbiamam lietuviškam žo
džiui būt mirusi erdvė. Bet štai da
bar nuo Los Angeles kalnų sklinda 
lietuviška melodija ir taip šiam že
myne skamba lietuviškas žodis. 
Mes čia ypatingai dėkingi nenuils
tamai radijo valandėlės vyriausiai 
tvarkytojai poniai Pautienienei. Po
nia Stasė Pautienienė švelniu žais
mingu balsu mums pašneka. Panelė 
Stasė Klimaitė skambiu lakštingalos 
balsu padainuoja. Argi negraži 
kombinacija? Losangeliečiai yra 
laimingi, turėdami tokią veiklią ir 
talentingą Stasę, kuri iš vienos gali 
padaryti bent kelias.

Nemažesnės vertės darbą atlieka 
ir jos talkininkai Vladas Gilys ir 
Povilas Jasiukonis. Dažnai, kai mes 
savaitgaliais pajūry džiovinant iš
tiestas blauzdas, tai šie-žmonės pra
kaituoja ruošdami ir vykdydami 
lietuviško žodžio skelbimą oro ban
gomis. Mums čia, eiliniams pilie-, 
čiams, belieka bendras pastangas 
paremti. Radijo valandėlė, tai, gali 
sakyti, yra mūsų visų kūdikis. Tau
tos dainius Maironis paskelbė įsi
dėmėtiną, labai vertingą šūkį: “Te
gu skamba mūsiį dainos po šalis 
plačiausias...” Kai nuo San Gabriel, 
San Bernardino kalnų Lithuanian 
Melodies nubanguoa po visą plačią 
Š. Amerikos kontinento dalies pa
dangę, kas begali geriau šią Mairo

Lietuviu Radijo programų vedėja Radijo valandėles surengto baliaus meninės programos atlikėjai: A. 
Stase Pautienienė, kalba^aadjjp JPiaugęlis ir Rasa Draugelytė. Foto P. Gasparo-nio
bariaus programoje. I ~ £
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“Kalifornijos Lietuviu Dienos” koncerto programos solistai su viešnia 
Lietuvos operos primadona V. Januškaite-Leskaitiene; stovi' (iš kaires): 
R. Dabšys, pianiste R. Apeikytė, V. Jonuškaitė, B. Dašienė, A. Pavasaris.

nio rekomenduotą misiją vykdyti! 
Jau vien tuo mūsų radijo valandėlė 
užsitarnauja mūsų visų dėmesio.”

Tuojau po meninės programos 
svečiai iš Hollywoodo į sceną atne
šė pilną rudens gėrybių krepšelį ra
dijo klubo valdybai ir programos 
redaktoriams ir šitokio turinio lin
kėjimus: “Lietuvių Radijo klubo 
valdybai. Gerbiamieji, jūs per lie
tuvių radijo valandėlę gražiai repre
zentuojate mus lietuvius ir atliekate 
kilnų lietuvybės ugdymo ir palaiky
mo darbą mūsų kolonijoje. Mes 
taip pat gerai žinome, kad jūs labai 
dažnai aukojate savo poilsio ir lais
vas nuo darbo valandas be atskiro 
atlyginimo ir dažnai be nuoširdaus 
“ačiū”, kad tik mūsų radijo valan
dėlė būtų gyva ir įdomi. Dėka to 
ryžtingo jūsų darbo mes Los An
geles lietuviai jau trys metai be 
pertraukos turime savo lietuvišką 
radijo programą, kuri savo forma ir 
turiniu yra viena iš pavyzdingiausių. 
Tęskite ir toliau sėkmingai šį svar
bu darbą su ta pačia energija ir pa
siryžimu, o mes iš savo pusės kiek, 
galėdami padėsime. Šio rudens gė

rybių baliaus proga priimkite šitą 
mažą padėkos ir nuoširdumo dova
nėlę “rudens krepšelį”, kurį jums 
paruošė jūsų radijo valandėlės klau
sytojai, gyvenantieji Hollywoode: 
Ramoniai, Oksai, P. Keršis, Puikū- 
nai, Glrikinai, Kančiauskai, Bra- 
dauskai, Račius, Šimoliūnas, Stan- 
celis.

Po to, prie dviejų stalų susėdę 
Long Beach lietuvių klubo nariai, 
uolūs radijo valandėlės rėmėjai, iš 
savo tarpo pristatė naujausius pus
valandžio mecenatus Juozą Matjo- 
šaitį ir Vincą Počą. Jiedu užpirko 
pusvalandį, sumokėdami $65.00.

Šiais maloniais netikėtumais už
baigus programą, vyriausioji šeimi
ninkė Elizabeta Simokienė ir talki
ninkės Adelė Skistimienė, E. Vasi
liauskienė, O. Macėnienė, Ratkelie- 
nė, D. Kaškelienė paruošė vakarie
nei didelį stalą su šiltais ir šaltais 
užkandžiais.

Muziko S. Kalvaičio orkestras 
visus linksmino. A. Sajus ir L. Bal- 
vočius patarnavo baire, Gustas ir 
Vizgirdienė pardavinėjo bilietus 
prie įėjimo. / Nukelta į 8 psl.
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SIMO KUDIRKOS SUKAKTIS

Lapkričio 23 d. sueina metai, kai nuo žvejybos laivo "Sovietų Lie
tuva’' buvo nušokęs į Amerikos Pajūrio Sargybos laivą lietuvis Si
mas Kudirka. Jis prašėsi Amerikos valdžios azylio teisių, bet rusams 
spaudžiant jį grąžinti ir negavus iš Valstybės Departamento griežtų 
instrukcijų, Simas buvo prievarta, žiauriai sumuštas ir grąžintas i 
"Sovietų Lietuva” laivą.

Šis įvykis sujaudino viso pasaulio lietuvius, įvyko spontaniškos 
demonstracijos, amerikiečių spauda plačiai aprašė šį įvykį ir kri
tikavo Amerikos valdžios pasielgimą. Militantų studentai ir spauda 
vengė kritikuoti tikrąjį kaltininką — Lietuvos okupantą. Tačiau pa- 
triotmgieji lietuviai demonstracijas ir kalbas nukreipė prieš tikrąjį 
pavergtų tautų priešą — komunizmą.

Kudirkos šuolis į laisvę gal buvo grynai asmeniškais sumetimais 
padarytas, bet jo pasakyta kalba š. m. liepos mėn. Vyr. Lietuvos 
.t eisme Vilniuje tikrai buvo drąsi, didvyriška ir patriotiška (Kalbos 
teksas atspaustas LA V spalio nr.). Kadangi ta kalba buvo gauta 
Amerikos žinių agentūros (A. P.) Paryžiuje Anatole Shub, tad ji 
buvo pavartota viso pasaulio didžiuosiuose dienraščiuose. Šiuo me
tu žinomiausiu lietuviu pasaulyje yra Simas Kudirka. Lietuvos ko
munistinė spauda nė žodžio neparašė nei apie tą įvykį, nei apie teis
mą.. Sibiro ir Lietuvos lietuviai apie Kudirkos įvykius sužinojo tik 
per Vliko ir Amerkos Balso radijo programas. Jie netiki, kad Kudirka 
uar būtų gyvas.

Amerikos Lietuvių Taryba, susitarusi su Lietuvos Karininkų Re
move, Kariuomenės šventės proga paminės ir Simo Kudirkos nepa
sisekusio šuolio į laisvę metinę sukaktį.

Los Angelyje toks minėjimas įvyksta lapkričio 21 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Panašūs minėjimai yra daromi visose dides- 
niose Amerikos lietuvių kolonijose.

KINIJA IR REZOLICIJŲ KLAUSIMAS

Pastaruoju metu įvykę balsavimai Jungtinėse Tautose dėl Raudo
nosios Kinijos priėmimo, o ypač dėl išmetimo Twainan-Chank-Kai- 
šeko vyriausybės mums aiškiai parodė, kad prokomunistiškai nusista
tę delegatai sudaro daugumą (virš 50%). Dabar Jungt. Tautose ta 
prokomunistinė įtaka dar padidėjo, kai į atsakingas pareigas buvo 
įsodinti Raudonosios Kinijos delegatai.

Priimtoji JAV kongrese Rezoliucija 416 dėl Baltijos valstybių ne
priklausomybės reikalavimo svarstyti Jungtinėse Tautose dabar visai 
atpuola. Mes visi gerai suprantame, kieno naudai jie nubalsuotų. 
Jeigu J. T. nubalsuotų pripažinti Lietuvą, Latviją ir Estiją Sovietų 
Rusijai, tai būtų labai lengva ir Amerikos Valstybės Departamento 
prosovietiniams tarnautojams taip pat pareikalauti tokio pripažini
mo. Tada Lietuvos laisvinimo reikalai dar pasunkėtų, nustotume 
visų Baltijos tautų atstovybių ii* konsulatų. Taip pat nustotume finan
sinės paramos iš JAV valdžios ir sumažėtų mūsų politinis prestižas 
taip kitų valstybių, kurios dar nepripažįsta Lietuvos okupacijos.

Nežinau, kaip dabar galvoja Rezoliucijoms Remti Komiteto (A- 
merieans for Congressional Action to Free the Baltic States) pirm. 
Leonardas Valiukas, bet dauguma buvusių to* komiteto narių mano, 
kad šiuo metu šią rezoliuciją reikėtų padėti į archyvą, kaip kad buvo 
padėta archyvan priimtoji vienbalsiai Kongrese Kersteno rezoliucija. 
Manau, kad jos abi buvo naudingos savo laiku propaguojant Baltijos 
valstybių išlaisvinimo reikalą, bet šiuo metu reikėtų ieškoti naujų 
kelių Lietuvos laisvinimo darbe.

1971 m. gegužės mėn. 21-23 d. 
d. Washingtone, D. C. įvykusioje 
Respublikonų Tautybių Atstovų 
Konferencijoje (National Republi
can Heritage — Group — Natio
nality Council) prof. dr. Jonas Ge
nys, dalyvaudamas kaip Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovas buvo be
veik vienbalsiai išrinktas egzekuty- 
viniu sekretoriumi. Šis lietuvio pat- 
trioto išrinkimas šioms svarbioms 
pareigoms Respublikonų partijoje 
yra labai reikšmingas, nes tai pa
rodo kitų tautybių atstovų įvertini
mą dlr. J. Genio sugebėjimų ir pa
garbą jo autoriteto. Dr. Genio lai
mėjimas bus labai naudingas ir vi
sai Lietuvos laisvinimo bylai, ka
dangi dr. Genys turės daug progų 
pakartotinai iškelti Lietuvos reikalą.

Dr. J. Genys yra vedęs lietuvaitę 
ir augina dvi dukreles lietuviškoje 
dvasioje.

Visa Amerikos lietuvių visuome
nė didžiuojasi ir džiaugiasi dr. J. 
Genio laimėjimu ir linki jam daug 
sėkmės jo naujose pareigose.

Jonas Genys yra gimęs prie Pa
mūšio, Marijampolės vienkiemyje, 
baigęs Linkuvos valst. gimnaziją. 
Mokydamasis aktyviai dalyvavo 
sporte. Atstovavo savo gimnazijai 
kvadrato, tinklinio ir estafetės rink
tinėse ir buvo Pamūšio sporto klu
bo "Aras” krepšinio kapitonas.

Vokietijoje studijavo ir baigė 
Goettingeno Universiteto Miškų 
Mokslų Fakultetą. Dalyvavo stu
dentų organizacijose bei Goettin
geno lietuvių šachmatų ir krepšinio 
rinktinėse. Ankstyvais emigracijos 
metais Vokietijoje buvo Pinnebergo 
apskrities (prie Hamburgo) lietu
vių Komiteto sekretorius.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
apie penkerius metus (kartu su tė
vais) gyveno Racine ir Kenoshoje, 
Wisconsine. Racine darbavosi Tė
vynės Mylėtojų Draugijos valdybo
je. Kenoshoje buvo tautinių šokių 
grupės pirmininkas (1950 m.), li
tuanistinės mokyklos vedėjas (1954 
ir 1955 m.) ir Tremtinių Bendruo
menės komiteto pirmininkas (1955). 
Režisorės Jarienės dramos gir upėj e 
Jonas Genys buvo nuolatinis akto
rius bent dešimtyje veikalų. "Kup
roto oželio” operetėje jį girdėjome 
dainuojant ir vaidinant pagrindinę 
Jonelio role.

Vėliau teko atsiskirti su Keno- 
sho.s lietuviais ir pasirinkti kitą, 
sunkų kelią, kuris vedė į atsakingas 
pareigas ir i Amerikos sostinę Wa- 
shingtoną. Trumpai, šis kelias vin
giavosi šitaip: 1955 — 1957 m.— 
Šiaurės Wisconsine, Miškų Tyrimo 
Institute; 1957 — 1960 — Michi
gan State Universitete, East Lan
sing. kur tęsė studijas augalų ge

netikoje ir įgijo Mokslų Daktaro 
(Ph.D.) laipsnį; 1960 — 61 — 
docentas Wisconsin© Universitete; 
1961 — 61 m. — Maryland© vals
tybės biologas Annapolyje; 1962— 
1966 — jaunesnysis mokslinių dar
bų profesorius Gamtos Turtų In
stitute, Maryland© Universitete, 
College Park (prie Washingtono); 
nuo 1966 ten pat ordinarinis moks
linių darbų profesorius (Research 
Associate Professor). Mokomas 
kursas botanikos department© — 
genetika silvikultūroje.

Sunku būtų suminėti visas moks
lines organizacijas, kurioms dr. J. 
Genys priklauso. 1959 m. jis buvo 
išrinktas i garbės korporaciją 
Xi Sigma Pi; 1065 — pakviestas 
į Amerikos mokslininkų garbės 
korporaciją The Society of Sigma 
Xi. Ylra aktyvus Amerikos Univer
sitetų Profesorių Sąjungos narys ir 
vadovauja dviem komitetams au
galų genetikos konferencijose. 1969 
jo genetikos lauko ir laboratorijos 
įrengimus vizitavo mokslininkai iš 
15 valstybių. 1970 m. jis skaitė pa
skaitas Amerikos mokslininkams 
kaip panaudoti elektroninius kom
piuterius gamtos moksluose. Su 
paskaitomis yra lankęsis penkiuose 
rytų Amerikos universitetuose.

Nuo 1965 metų dr. J. Genys 
yra redaktorius (Associate Editor) 
vieno iš žymiausių Rytų Amerikos 
mokslinio žurnalo "Cheasepeake 
Science”. Jis pats tame žurnale yra 
išspausdinęs penkis mokslinius 
straipsnius. Apie dešimt kitų jo 
straipsnių buvo išspausdinta kituo
se žurnaluose.

Gyvendamas Washingtone Met
ropolijoje, dr. J. Genys turėjo pro
gos vėl įsijungti į lietuviškas orga
nizacijas. 1965-66 m. buvo Wash
ingtono Lietuvių Bendruomenės 
k-to pirmininkas. 1970 m. Respub
likonų Tautybių Atstovų konferen
cijoje buvo pakviestas į Respubli
konų Lietuvių-Amerikiečių Federa
cijos valdybą. Šiais metais Malry- 
lando Valstybės Respublikonų Tau
tybių kongrese dr. Genys buvo iš
rinktas Tautybių Tarybos viceprez- 
dentu. Taip pat visų tautybių at
stovai ji vienbalsiai išrinko vicepre
zidentu į Didžiojo Washington© 
Etninių Grupių Konferencijos val
dybą. Šioje organizacijoje, taip pat 
Jungtinėje Baltų Taryboje Washing
tone, dr. Genys yra oficialus Ame
rikos Lietuvių Tarybos atstovas. 
Gyvendamas arti Washingtono ir 
dirbdamas organizacijose, dlr. Ge
nys spėjo įgyti daug draugų lietu
viams. Sekretorius Morton, Sena
torius Beall, Sen. Dole, kongresm. 
Hogan, Vyr. Respublikonų Komi
tetas ir kiti palaiko su dr. Geniu 
nuolatinį kontaktą. (Amerikos Lie
tuvių Tarybos Informacija).
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IS "ELTOS" BIULETENIO INFORMACIJŲ
Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas apie 
kelionę Europon ir Afrikon

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pirm., 
apie septynias savaites lankęsis už
sienio kraštuose, spalio 29 d. pla
čiai painformavo apie savo kelionę 
Vliko Tarybą.

Žymi politinė kaita pasauly
Dr. Valiūnas pabrėžė: pastaruo

ju metu pasaulyje įvyko žymių ir 
net lemtingų politinių pasikeitimų 
ar įvykių, kurie galės turėti nema
žos reikšmės ir Lietuvos laisvės rei
kalui. Tos politinės kaitos ryškes
nieji bruožai būtų šie: a. komunis
tinės Kinijos įsileidimas į Jungtines 
Tautas ir dėl to atsiradimas gali
mybių jai turėti didelę įtaką pa
saulio politikoje; b. sutarimas Va
karų Berlyno reikalu ir dėl to gali
mybė ratifikuoti pernai, rugp. 12 d. 
Vakarų Vokietijos su Sovietų Są
junga pasirašytą sutartį; c. Europo
je sovietų išpopuliarinta vadinamos 
Europos Saugumo Konferencijos 
mintis ir ryšium su ja kilusi baimė 
dėl Sovietų Sąjungos didesnio įsi
galėjimo Europoje; d. didelis Sovie
tų įtakos sustiprėjimas Lenkijoje; 
e. pastarasis Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos susitarimas Paryžiuje bei 
kiti įvykiai.

Su kai kuriais šių klausimų dr. 
Valiūnui teko susidurti, jam apsi
lankius bei turėjus pasikalbėjimus 
Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje 
ir Ispanijoje.

Vakarų atsparumas Sovietams
Iš kitos pusės, pagal dr. Valiūną, 

didžiosios Europos valstybės - Ang
lija ir Prancūzija reiškia ir didesnį 
atsparumą Sovietų atžvilgiu. D. 
Britanijos vyriausybei griežtai pa
reikalavus, Sovietai turėjo atšaukti 
iš Anglijos daugybę savo agentų- 
šnipų, gi pati D. Britanija spalio 
mėnesio pabaigoje nutarė įsijungti 
į Europos bendrąją rinką, gi Pran
cūzija, Paryžiuje viešėjus L. Brež
nevui, nesutiko pasirašyti draugiš
kumo sutarties su Maskva, nors L. 
Brežnevas jos ne tik- aiškiai norė
jęs, bet ir tikėjęsis.

Pasikalbėjimai Romoje
Lankydamasis Romoje, Vliko pir

mininkas kalbėjosi su Diplomatijos 
šefu St. Lozoraičiu ir su Lietuvos 
Pasiuntinybės prie Vatikano sekre
torium St. Lozoraičiu Jr. Pasikal
bėjimai daugiausia lietė 1972 ar 
1973 m. galinčią įvykti Europos 
Saugumo Konferenciją, kurią Pran
cūzijos užsienio reikalų ministeris 
R. Schuman yra apibūdinęs kaip 
“konferenciją bendradarbiavimui 
ir saugumui aptarti”.

Pasitarime Romoje buvo aptarti 
mūsų rūpesčiai bei vykdomai mi
nėtai konferencijai pasiruošimai. 
Beje, Vliko pirmininkas, lankyda
masis Europoje dar š. m. kovo ir

birželio mėnesiais, turėjo šiuo spe
cifiniu Konferencijos klapsimu pa
sitarimus su Lietuvos Dipl. šefu S. 
Lozoraičiu. Sutapta: Vliko valdyba 
ir Diplomatijos šefas paruoš savo 
memorandumo projektus, iš kurių 
bus parengtas vienas memorandu
mas. Ji paruošus, pasitarimo daly
viai, Lozoraitis su Valiūnu, drauge
aplankytų vyriausybes tų laisvųjų 
kraštų, kurie minėtoje konferencijo
je dalyvautų ir joms išdėstytų Lie
tuvos reikalavimus bei įteiktų ne 
tik memorandum?, bet ir kitą rei
kalingą, medžiagą.

Neabejojama, kad laisvojo pa
saulio lietuviai šiuos mūsų žygius 
parems pinigais bei kitomis reika
lingomis priemonėmis, juo labiau, 
kad minėtoje konferencijoje, šalia 
kitų klausimų, galės būti sprendžia
mas, ilgam laikui, ir Lietuvos, liki
mas. Žygiai šiuo klausimu sutarta 
derinti su. Latvijos ir Estijos diplo
matais bei latvių, estų globalinės 
paskirties organizacijomis. Lankv- 
mosi Romoje metu Romos lietuvių 
dvasiški ja suorganizavo ne tik gražų 
priėmimą dr. Valiūnui, bet ir rimtą 
konferenciją mūsų okupuoto krašto 
Religiniais bei politiniais klausimais.
Žygiai Vokietijoje, Šveicarijoje ir 
Ispanijoje

Lankydamasis Vokietijoje, Švei
carijoje bei Ispanijoje, . dir. .-Va
liūnas. buvo susitikęs ir Lietuvos 
reikalais kalbėjosi su atsakingais 
perlamentarais bei įtakingomis tų 
kraštų politinį gyvenimą formuo
jančiomis asmenybėmis.

Jis kalbėjosi su profesorium J. 
Baltrušaičiu, kuris gerai informuo
tas apie Prancūzijos politiką bend
rai bei apie to kirašto politiką su 
Sovietų Sąjunga.

Pas Bražinskus
Lankydamasis Turkijoje, dr. Va

liūnas kalbėjosi su P. ir A. Bražins
kais ir jų advokatu Celal Yarm- 
dimci. Šis Bražinskų gynimo reika
lu yra teismui pateikęs apie 160 la
pų dokumentuotos medžiagos, ku 
rią Vlikas parūpino advokatui, ne
skaitant laiškų, telegramų, mūsų 
visuomenės gausiai siųstų betarpiš
kai Turkijos vyriausybei.

Š. m. kovo 8 d. Turkijos Aukš
čiausiojo Teismo Tarybai panaiki
nus Bražinskams palankius teismų 
nutarimus ir dr. Valiūnui nuvykus, 
š. m. kovo 10 d. į Turkiją bei su
sitarus su adv. Yardimci, apsiėmu
siu ginti Bražinskus, jie dėl tų pa
stangų nebuvo išduoti Sovietams.

Šiuo metu Bražinskai laikomi net 
išimtinai garesnėse sąlygose. Dėl 
to Vlikui susidaro nemaža išlaidų. 
Advokatas Yardimci deda daug pa
stangų, siekdamas, kad Bražinskų 
byla būtų greičiau pradėta iš naujo 
svarstyti teisme.

Abu Bražinskai nuoširdžiai dė
koja visiems lietuviams už paramą 
jų byloje.

Po Afrikos aplankymo

Po apsilankymo Afrikoje, Vliko 
pirmininkui susidarė . įspūdis, kad 
čia mūsų intelektualinis jaunimas 
turėtų parodyti daugiau iniciatyvos, 
kur tik galima ,informuoti buvusias 
Afrikos kolonijas apie Lietuvą,, pa
tekusią į Sovietų kolonializmą ir 
prašyti paramos to kolonializmo at
sikratymo reikalu.

Radijo transliacijos Sibiro lietu
viams

Jau antri metai Vliko, iš tikrųjų, 
jo pirmininko dr. Valiūno pastan
gomis buvo pradėtos transliuoti lie
tuviškos programos iš Manilos 
(Filipinuose) radijo siųstuvo, skir
tos Sibiro plotuose gyvenantiems 
lietuviams tremtiniams.

Lankydamasis Europoje, dr. Va
liūnas iš labai patikimų šaltinių pa
tyrė, jog šiomis Vliko radijo trans
liacijomis Sibiro lietuviai nepapras
tai džiaugiasi, jas laikydami “mana 
iš dangaus”. Tie lietuviai, atskirti 
nuo tėvynės, jiems draudžiama net 
Lietuvoje lietuvių kalba leidžiama 
sovietinė spauda. Jie, nors ir dides
niais telkiniais gyvendami, negali 
turėti lietuviškų mokyklų. Todėl 
jiems tenka pasitenkinti savomis 
“vargo mokyklomis”,

Paaiškėjo, kad Vliko transliuoja
mos radijo programos iš Manilos 
siųstuvo tiems tremtiniams teikia 
daug naudingų žinių ir kt. Jie, to
mis progomis pasinaudodami, pa
sisemta labai daug medžiagos savo 
jaunajai kartai mokyti bei auklėti. 
Sunku apsakyti Sibiro tremtinių dė
kingumą laisvojo pasaulio lietu
viams ir, tiesioginiai, -— Vyriau
siajam Lietuvos išlaisvinimo Komi
tetui, kurio vardu tie lietuviai Si- . 
bire kasdien per radiją klausosi 
lietuviško žodžio, maldos ir muzi
kos. (Elta)

BRAŽINSKŲ NEUŽMIRŠTAM!

Mieli lietuviai,

Birželio mėnesį skelbėme Tautos 
Fondo metinį vajų, rišdami jį su 
Bražinskų bylos gynimo reikalu. 
Daugelis Jūsų atsiliepėt. Visiems 
Jums, suprantantiems VLIKo darbų 
svarbą ir nepamiršusiems šiuos dar
bus paremti, šia proga nuoširdžiai 
dėkojame.

Tautos Fondo iždas pasipildė, ta
čiau VLIKo išlaidos nemažėja. Štai 
pavyzdžiui, Bražinskų advokato ap
silankymas J. A. Valstybėse, be 
abejo, yra vertinamas teigiamai ne 
tik dėl to, kad tai sudarė progą mū
sų centrinių organizacijų nariams ir 
spaudos atstovams poną Jardimc, 
asmeniškai pažinti, bet ir dėl to, 
kad advokatas grįžo į Turkiją giliai 
paveiktas lietuvių vieningumo ir 
pasiryžimo priešintis Lietuvos oku
pantui. Tuo pačiu sustiprėjo ir jo 
paties pasiryžimas padaryti viską, 
kad Bražinskų byla būtų laimėta.

Šia proga taip pat norim pastebė
tų kad iki teismo patiems Pranui 
ir Algiui Bražinskams reikia betar
piuos finansinės paramos jų pragy
venimui. .

Dėl to, kad atostogų ar kitokių 
aplinkybių sutrukdytas savo įnašo 
neatšiuntėt, prašom priimti šią ži
nią priminimui, nes atskiri paragi
nimai nebus siuntinėjami.

Duodami Tautos Fondui — au- 
ko j ame Lietuvai!

Tautos Fondo valdyba

Tautos Fondo adresas ir čekius' 
rašyti:

Lithuanian National Fund
64-14 56 th Road1
Maspeth, N. Y. 11378

arba
. Tautos Fondo įgaliotiniui -—
A. Skirtus, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, alif. 90029

Nauja daktarų sąjungos valdyba

Rugsėjo 2-5 dienomis New Yor- . 
ke lietuvių gydytojų sąjunga turėjo 
savo turiningą suvažiavimą. Sąjun
ga apjungia 1000 lietuvių gydytojų 
laisvajame pasaulyje.

Suyažiavime trys nariai pakelti . 
sąjungos garbės nariais: dr. Jonas 
Bačiulis (Bachulus), iš Brunswick, 
Maine, (jis 1966 m. įsteigė stipen
dijų fondą lietuvių kilmės studen
tams); dr. Mildą Budrienę Chica- 
goję, už jos veiklą spaudos srityje 
(redaguojant ligšiolinį gydytojų biu
letenį); dr. Aldoną Šliųpaitę, gyv. 
Santa Monikoje.

Naujoji Gydytojų sąjungos val
dybą bus Chicagoj. Pirmininku iš
rinktas dr. F. Kaunas, Cicero, III. 
vicepirmininkai: dr. G. Balukas ir 
dar du gydytojai; sekr. ir ižd, dr. 
V. Šaulys.

Nauja žurnalistų valdyba

— Rugpiūčio 17-18 dienomis 
rinkiminė komisija perskaičiusi raš
tu atsiųstus balsus, paskelbė naują
ją Liet, žurnalistų sąjungos valdy
ba:

Vytautas Kasniūnas (71 balsas), 
Vladas Būtėnas (65 b.), kun. J. 
Vaišnys (59 bj, Jurgis Janušaitis 
(56 b.), Algirdas Pužauskas (50 b.); 
kandidatais liko: Antanas Gintneris 
(49 b.) ir Balys Brazdžionis (46 b.).

Į kontrolės komisiją išrinkta: V. 
Selenis, Alf. Nakas ir J. Gaižutis. 
Į garbės teismą: V. Alantas, V. 
Mingėla ir prel. L. Gižinskas.

Taip pat korespondencijos būdu 
buvo priimti nauji LŽS-gos Įstatai 
76 balsais, prieš pasisakant 19 na
rių ir susilaikant 25 nariams.

Buvusioji valdyba, pirmininkau
jama Vyt. Alanto, buvo veikli ir 
pilna sumanymų; ji. išleido keletą ’ 
numerių savo biuletenio, kuris buvo 
gyvas, įdomus, net karikatūromis 
iliustruotas (J. Paukštienės).
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□'IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

Jaunimas reprezentuoja lietuvius

LB Jaunimo ansamblio abi tau
tinių šokių grupės, jaunimo ir jau
nių, gražiai pasirodė vadinamame 
“Octoberfest”, kulris įvyko spalio 3 
dieną Universal Studios, Holly
wood. Pasirodė ir šokėjai reprezen
tantai, pašokę Lenciūgėlį, su Nor
man Kadės ir mergaitėm šokių mo
kytojom: Rūta Skiriūte, Danguole 
Razutytė, Onute Orlovaite ir stud. 
Irena Šepetyte. Jaunimo grupė pa
šoko Kubilą, Rugučius ir Malūną; 
gi jauniai — stilizuotą “Subatos va
karėlį” • ' .

Mūsų šokėjams kitataučiai sukė
lė nepaprastas ovacijas. Grožėjosi 
50 grupės dalyviais, jų gražiais dra
bužiais ir gerai atliktais šokiais.

Spalio 25 d. J. Ansamblis pasi
rodė “International Fair” su 4 tau
tiniais šokiais; čia taip pat grupė 
“nešė” iškeltą galvą.

Jaunimo ansambliui vadovauja 
mokytoja Ona Razutienė. Šokius 
padeda' mokyti Danguolė Razutytė 
r Kęstutis Reivydas; akordeonu 
groja Linas Baškauskas; . akomp. 
Ona Barauskienė. ... • .. .

Dabar visos Jaunimo ansablio 
grupės intensyviai ruošiasi.. dalyvau
ti IV-joj Tautinių šokių šventėj, kū
lei įvyks 1972 m. liepos 2 d. Chi- 
cagoje. Be to, jis dar pirma suruoš 
gražią programą savo tradiciniam 
vakarui “Blynų baliui”,, kuris 
įvyks sekančių metų vasario 12 d. 
ir Jaunimo šventei, kuri įvyks bir
želio mėn. 4 d. .... . ... .

Darbo daug, bet jaunimas labai 
aktyviai dirba. Belieka tik tėvams 
ir visuomenei padėti ir jų pastan
gas paremti.

Spalio 26 d. “International Fair” 
pasirodė ir tautinių Šokių grupė 
grupė “Audra”, vadovaujama Ingos 
Tumienės, pašokusi 4 tautinius Šo
kius.

Lietuvių tautiniai šokiai ir jų 
spalvingi rūbai labai žavi kitatau
čius.

— Danguolė Razutytė per gen. 
konsulą dr. J. Bielski pakviesta re
prezentuoti lietuvius Foreign Trade 
Association “Christmas Around 
the World” programoje, kuri įvyks 
š. m. gruodžio 16 d. Los Angeles 
Convention Center. Iš visų tautų 
no vieną mergaitę sudarytas choras 
prašomas padainuoti keletą kalėdi
nių giesmių-dainų (žinoma, prieš tai 
■^darius bendrą repeticiją). Visos 
*"ri vilkėti tautiniais drabužiais ir 

‘"tovauti savo tautai.

4 ukštesnioji Lituanistinė klasė

-vražiai veikia, tik mokinių galėtų 
būti daugiau. Lektoriais yra tie pa
tys, kaip ir praėjusiais metais: Alė 

Rūta-Arbienė, Bern. Brazdžionis, 
Juozas Kojelis, Uogintas Kubilius, 
Ignas Medžiukas, Ona Razutienė ir 
H. Tumas. Pamokos vyksta parapi
jos patalpose šeštadieniais arba sek
madieniais.

Šiais metais manoma, kiek bus 
galima, geriau užbaigti kursą. Jau
nuoliai, baigę šitą klasę, be abejo, 
mokės neblogai lietuvių kalbą ir nu
simanys apie liet, literatūrą.

Jų keli, — V. Butkytė, I. Bu- 
žėnaitė ir K. Reivydas, — yra pa
reiškę norą vėliau studijuoti peda- 
oginį kulrsą ir tapti Lituanistinės 
Mokyklos mokytojais.

Los Angelėse.jaunimo yra daug. 
Jau .kelintą kartą jis kviečiamas įsi
jungti į šią vienintelę lituanistikos 
aukštesniąją klasę ir pasinaudoti 
proga pasiekti aukštesnio lituanisti
nio išsilavinimo. Jis bus ateity labai 
reikalingas, kada reikės pavaduoti 
organizacijų vadovus, mokytojus ir 
kitus lietuvybės darbuotojus.

Kariuomenės šventės ir
Simo Kudirkos minėjimas

Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ra
movė”, Los Angeles Skyriaus Val
dyba, rugsėjo 26 d., sekmadienį, 
12 vai.,, parapijos patalpose sukvie
tė lietuvių kolonijos kai kurių or
ganizacijų atstovus:. svarstė bendro
mis jėgomis organizuotai, kartu at
žymėti Simo., Kudirkos vienerių 
metų ir Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 53 metų sukakčių minėjimą.

Posėdyje dalyvavo ramovėnų val
dyba, pirmininkaujant mjr. K, 
Liaudanskui, sekr. pulk. K. Paže- 
mėnas, ižd. mjr. A. Avižienis, šau
lių J. Daumanto kuopos valdybos 
pirm. kapt. O. Žadvydas, vicepirm. 
K. Karuža, LB Tarybos narys A. 
Mažeika, vietinio skyriaus ALTO 
valdybos pirm. V. Čekanauskas, 
vičep. A. Skirius, ir ižd. sekr. A. 
Telyčėnas, birutininkių pirm. A. 
Balsienė ir kūrėjai savanoriai: mjr. 
J. Puikūnas ir Jonas Čekanauskas, 
jaunimo organizacijų atstovas inž. 
U. Kubilius. . ;

Plačiai ir išsamiai išdiskutavus 
programą, prieita vieningos nuomo
nės ir nutarta:

1. Lietuvos kariuomenės 53 me
tų sukaktį švęsti lapkr. 21 d. kartu 
minint ir tragišką Simo Kudirkos, 
prieš metus pabėgusio į JAV pa
krančių apsaugos laivą, tragišką iš
davimą Sovietams.

2. Minėjimo iškilmėse kviesti da
lyvauti su. vėliavomis visas vietines 
lietuviškas organizacijas. Šv. Mišios 
už žuvusius dėl Lietuvos nepriklau
somybės yra užprašytos lapkr. 21 
d., sekmadienį, 10 vai. 30 min. Šv. 
Kazimiero bažnyčioj. Po pamaldų 
prasidės iškilmingas minėjimas 12 

vai. parapijos salėj.

Liet. Bendruomenės Santa Monikos apylinkės madų parodoje. Viršuj — 
J. Juodikis, A. Mažeika, A. Butkus (PLB vicepirm.), V. Mažeikienė, dr. 
Z. Kungys, R Aukštkalnytė ir kt. žemai — Rūbų n^deliiotojės su progra
mos vedėja L. Zaikiene (prie mikrofono) ir S. Koronkevičiene (vidury), 
daugelio madingų rūbų paruošėja. Foto Vytas

Madų paroda

— Lapkričio 7 d. Santa Monikos 
Liet. Bendruomenės apylinkė su
rengė Madų parodą. Dalyvavo apie 
20 mergaičių modeliuotojų. Dau
giausia modeliavo Stasės Koronke- 
vičienės sukurtas iir pasiūtas sukne
les ir kostiumėlius.

Kai kurios mergaitės demonstra-

3. Paskaitoms yra pakviesti ir 
bendlram žodžiui tarti: Lietuvos 
Gen. Konsulas dr. J. Bielskis, ka
riuomenės minėjimo paskaita — 
Stasys Paltus, Simo Kudirkos žy
gio į laisvę — ALTo sk. valdybos 
pirm. V. Čekanauskas.

4. Simo Kudirkos gelbėjimo rei
kalu paruošti atitinkamą rezoliuci
ją, kurią pasiūlyti minėjimo daly
viams priimti ir pasiųsti JAV val
džios organams.

5. Menine dali atliks Los Ange
lės Vyrų oktetas, vadovaujamas 
muziko-kompozitoriaus Br. Budriū- 
no.

6. Po oficialios meninės dalies 
bus kuklios vaišės, kurias paruoš 
sesės šaulės ir biYutininkės.

Minėtas komitetas kviečia visus 
Los Angelės ir apylinkių lietuvius 
kuo gausiausiai dalyvauti šiame mi
nėjime. K. Karuža 

vo savo pačių pasiūtas sukneles.
Programą pravedė Bendr. apylin

kės švietimo reikalų vedėja Liucija 
Zaikienė; muzika — Giedros Gu
dauskienės.

Parodoje dalyvavo ir svečiai iš 
Cleveland© — PLB vicep. dr. A. 
Butkus su žmona.

Paroda pasisekė puikiai, joje da
lyvavo apie 200 žmonių.

'* ■> * > f * r

BALFO AUKŲ RINKIMO 
VAJUS

Los Angelės BALFas šiuo metu 
vykdo aukų rinkimą i vairgą pa
tekusiems tautiečiams. Neatsisaky
kime jiems padėti savomis gausio
mis ir nuoširdžiomis aukomis. Te- 
nelieka nė vieno lietuvio, kurs ne
būtų prisidėjęs prie vargo sumaži
nimo. Mylėkime artimą no vien tik 
žodžiais ir iškilmingais šakiais, bet 
svarbiausia — sava jautri i širdimi

Aukas prašome įteikti bet ku
riam BALFo aukų rinkėjui arba 
pasiųskite iždininkui A. Mitkevi- 
čiui adresu: 5049V2 Franklin Ave , 
L. A., Calif. 90027.

Atiku rinkėjais yra pakviesti be
veik visi organizacijų pirmininkai. 
Jiems priklauso nuoširdi padėka už 
talką.
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TRADICINĖ KALIFORNIJOS LIETUVIU DIENA
U-

Šiais metais tradicinė Kaliforni
jos Lietuvių Diena, rengiama JAV 
L. Bendruomenės apygardos ir apy
linkių iniciatyva, buvo nukelta iš 
rugsėjo 8 d. į spalio 9-10 dienas.

Lietuvių Dienos programa buvo 
gerai suplanuota ir įdomi. Jaunimas 
Spalio 9 d. Bendruomenės centro 
namų salėje surengė šokius. Sporto 
varžybos vyko virš savaitės. Stalo 
tenise pirmą vietą laimėjo A. Poli- 
kaitis, stalo tenise vyr. grupėje lai
mėjo V. Gedgaudas. Tinklinio vyir. 
grupėje laimėjo Los Angeles sen
jorų Komanda. Latviai laimėjo Pa- 
oaluecių tinklinio rungtines.

lietuvių Dienos koncertinė dalis 
įvyko spalio 10 d. 2 vai. p. p. Mar
shall mokyklos auditorijoje. Oficia
liąją dalį pradėjo Vakarų Apygar
dos pirm. J. Činga. Žodžiu sveikino 
Lietuvos garbės kons. dr. J. J. 
Bielskis, Latvių s-gos vardu pirm. 
Nonita Prieditis ir Estų dr-jos pirm. 
Avo Pijfisild.

L. Zaikienė pakvietė buvusią jos 
šokių grupės šokėją, dabar žinomą 
kino artistę Rūtą Lee-Kilmonytę 
įteikti sportininkams laimėtas do- 
vanas-trofėjus. Rūta Kilmonytė sa
va gyvu žodžiu lietuvių ir anglų 
kalbomis visus, ypač jaunimą, pa- 
tnotingai nuteikė.

KONCERTAS
Pirmoje programos dalyje pasi

rodė Rūtos Skiriūtės vadovaujama 
modernaus šokio grupė, kuri pašo
ko stilizuotą šokį “Metų laikai.” 
Grakštus mergaičių šokiai visiems 
patiko ir susilaukė garsių plojimų. 
Grupės vadovė buvo apdovanota 
gėlėmis.

Antroje programos dalyje buvo 
atžymėta Lietuvos operos 50 metų 
sukaktis. Komp. Giedra Gudaus
kienė pristatė viešnią, buvusią Lie
tuvos Operos primadoną Vincę Jo- 
nuškaitę, kurį trumpai papasakojo 
apie Lietuvos Operos steigimą ir 
pirmąjį Traviatos pastatymą.

Mūsiį vietiniai solistai: R. Dab- 
šys, B. Dabšienė ir A. Pavasaris, 
akomponuojant R. Apeikytei, pa
dainavo ištraukų iš “La Traviata”. 
Buvo padainuota: Pakelkim, pakel
kim mes taurę linksmybių — B. 
Dabšienė, A. Pavasaris ir ansamb
lis; Pamilau — B. Dabšienė; Ma
no jaunystės sapnai — A. Pavasa
ris; Pamiršai tėvų kapus — R. 
Dabšys; Apleisim tą miestą — B. 
Dabšienė ir A. Pavasaris. Režisie
riumi ir turinio pasakotoju buvo A. 
Žemaitaitis.

Solistai gražiai dainavo ir susi
laukė gausių aplodismentų. Visi so
listai buvo apdovanoti gėlėmis.

MENO PARODA
Jau įėjo į tradiciją Lietuvių Die

nos proga rengti meno parodas. 
Šiemet vietos dailininkai, jų buvo 
net 10, išstatė savo darbų. Dau
giausia buvo dekoratyvinio meno 
atstovų. Parodoje dalyvavo šie 

menininkai profesionalai ir mėgėja’: 
L. Baškauskas, grafika; D. Cibas, 
medžio drožiniai; K. Dūda, deko
ratyvinės žvakės; V. Dūda, papuo
šalai; P. Gasparonis, medžio dro
žiniai; E. Gimbutienė, jūros kriauk- 
lių darbai; N. Kentienė, sien: kili
mai; V. Paplauskienė, dekoratyvi
niai mezginiai; V. Radvenis, kera
mikos ir metalo darbai; J. Šlapely- 
tė, lietuviškos lėlės.

Paroda turėjo gerą pasisekimą, 
ją aplankė keli šimtai žmonių ir 
daug darbų buvo išpirkta. Parodą 
tvarkė architektas V. Radvenis.

Dr. A. Butkaus pranešimas
Lapkričio 6 d. Lietuvių Bendruo

menės Namuose įvyko svečio Dr. 
A. Butkaus, PLB vicepirm., prane
šimas apie JAV LB ir ALTo jo 
asmeniškai siūlomą reformą. A. 
Butkus schematiškai parodė, kaip 
LB ik ALT vyriausios tarybos ga
lėtų sudaryti bendrą JAV Liet. Sei- 
mą-Tarybą. Svečias, išdėstęs savo 
teoriją, prašė, kad losangeliečiai ji 
paremtų balsuodami i JAV taryba 
tik už tuos kandidatus, kurie šį 
planą priimtų.

Diskusijose nuomonės labai sky
rėsi: vieni kalbėjo, kad Bendruome
nei nereikia jokių reformų, kiti se
kė, kad ALT-ui nereikia reformų 
Dar kiti kiti tvirtino, kad JAB ne
turėtų kištis į politiką, veikti tik 
kultūrinėje srityje, o politinę veikla 
palikti ALT-ui, kuris šioje sritvje 
jau dirba 30 metų. Buvo ir tokių, 
kurie tvirtino, kad. Bendruomenė 
turi veikti ir politinėje srityje, lv- 
giagreČiai su ALT-u.

“L. A. Vakaruose” nuomonė lie
ka kaip ir buvusi: JAV Bendruo se 
nei nereikia ieškoti nauju dm'm 
kai ji neįstengia turimuju atl'’ t‘ 
tinkamai, o ALT-as turi ilgamete 
praktiką politinėje sritvje. tad ja^-> 
ir palikime šią sritį. Juk nė ALT-as 
nesiveržia i Bendruomenės kultū
rine veikla, ■v «.

Paskirta premija architektams
Saplio 27 d. Lietuvių Bendruo

menės Namu direktorių sustinkime 
buvo persvarstytas Liet Inž. ir 
architektų prašymas dėl Lietuviu 
centro projekto išprojektavimui 
premijos paskyrimo. Dauguma d:- 
rektorių tuo klausimu pasisakė tei
giamai ir buvo nutarta skirti $500 
premija. Inžinierių sąjungos atsto
vai dar susitiks s’t direktor'nL d-1 
bendrų projekto planų pageidavimo 
nustatymo.

’.■■A'G BAECH, CALIF.
Lietuviu Fondui vajus pasisekė

Prie Ramiojo Vandenyno Long 
Beach mieste lietuviu kolonija vra 
maža, vos 28 šeimos, bet lietuviška 
veikla ji stengiasi neatsikiti nuo ki
tų, kad ir didesnių kolonijų.

Spalio mėnuo čia buvo paskelb-

Rūtos Skiriatės modernaus šokio grupės šokėjos su “Kalifornijos Lietu-
D.ie_nos programą pravedusiomis — L. Zaikiene ir Rūta Kilmonytė. 

13 kairės (sėdi): R. Juodikytė, R. Skiriutė, A. Vilkaitė, A. Ruigytė, I. 
Šepetyte; stovA: L. Zaikltenė, D. Razutytė, Rūta Kiimonytė.

Foto Vytas

tas Lietuvių Fondo vajaus mėnesiu. 
Spalio 30 d. buvo surengtas Ru
dens karnavalas, iš kurio Lietuvių 
Fondui gauta $100 pelno. Tuo L. 
Beach apyl. vajaus komitetas padi
dino savo įnašą, kuris dabar bus 
$200. - ,

Vajaus proga į LF nariais įneš
dami po $100 įstojo: 1. Domicėlė 
Rudokas, Alfonsas ir Stella Kont- 
vis, 3. Anelė Ruseckas, 4. Engel- 
bertas ir Ragina Dapkus iš Whittier, 
5. Vincas Juodvalkis iš Yucaipa, 6. 
A. A. atmin. Bronės Saladžiuvienės 
brolis Stasys Jasutis ir kiti giminės, 
7. Dr. Z. Kungys iš Los Angeles, 
Pridėjus gautą $100 pelno, iš viso 
i LF įnešta $800.

Meninėje programoje gražiai pa

ROQUE and MARK C0.,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

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

Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarasūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis

sirodė iŠ Los Angeles atvykusi D. • 
Mackialięnės trupė, suvaidinusi ko
mišką vaizdelį “Išlaisvintos mote
rys”, kuris publikai labai patiko. 
LF reikalu žodį tarė Lietuvos, gen. 
kons. dr. J. Bielskis. Programą pra
vedė A. Kontvis. Nešokantiems bu- 
vo “Las Vegas” stalas; jį vedė B. 
Morkis. Parengimo šeimininkė bu
vo L. Tamošaitienė, jai padėjo D. 
Rudokas, St. Kontvis, A. Merkienė, 
P. Basiulienė, M. Mikalonienė ir 
O. Mekišienė. Bilietus pardavinėjo 
A. Wallace; prie bufeto dirbo J. 
Mikalonis ir W. Tamulis.

Kitais metais, švenčiant LF de
šimtmetį, mūsų komitetas mano 
dar pasispirti ir paskirtą kvotą pa
siekti su viršum. (D. M.)
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Laiškai redakcijai

JAV LB Centro valdyba nepapras
tai patenkinta Informacijos Komi
sijos darbu

Neseniai išėjusiame “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose” numeryje pa
skelbta, kad. JAV-bių LB Centro 
Valdyba esanti nepatenkinta Infor
macijos Komisijos (National News 
Service), kuriai vadovauja Leonar
das Valiukas, darbu,, iir jis esąs pa
šalintas iš tų. pareigų. Tai labai toli 
nuo tiesos. Pirma, mes esame labai 
patenkinti tos komisijos, atliekamu 
darbu. Ta komisija su centais atliko 
bei atsiekė milžiniškų laimėjimų. 
Antra, tos komisijos pirmininkas 
jau kuris laikas stengiasi pabėgti 
nuo to darbo. Apie jo- pašalinimą 
nėra jokios kalbos. Priešingai, mū
sų rūpestis yra jį tose pareigose iš
laikyti. Tikime, kad pavyks tai at
siekti. Jūsų paskelbta “žinia” tikrai 
nepadeda JAV-bių LB Centro val
dybai.

Vytautas Volertas
JAV LB c. vald. pirm.

Redakcijos pastaba
Po centro valdybos įsakymo prie 

vi$u apylinkių steigti Lietuvos Rei
kalu Komisijas, Los Angelvje buvo 
”įdarytas Informacinis Komitetas. 
Tš pirmojo- susirinkimo atrodė,’ kad' 
šis komitetas teš" L; Valiuko -infor- 
maęini darbą. Teisingai' pirminin
kas sako, kad L. V. : stengiasi pa
bėgti iš šio darbo. Jeigu jis riebūs 
variausias “bosas”, - ir jei jam as
meniškai tas darbas neduos naudos, 
j:s ir pabėgs. Mes IdSangeliečiai ge
rai atsimename, kaip jis pabėgo iš 
ALT-o Los Angeles sk., iš Liet. Vy- 
mn veiklos ir iš Liet. Respublikonų 
fCRA). L. Valiuko filosofija yra;- 
kad tik jis vienas tegali gerai ir 
teisingai padaryti, visu kitų darbas 
tik niekis ir nereikalingas. Taigi, 
jei jis nevadovauja kuriai organiza
cijai, tai ta organizacija daugiau 
ir nereikalinga. Todėl jis telefoniniu 
būdu įsisteigė naują, tik. ant popie- 
rio, liet, respublikonų organizaciją 
— Lithanian National Republican 
Associates”, kuri iki šiol, dar ne
girdėjome, kad būtų turėjusi susi
rinkimą ar bet ką veikusi.

Algimanto Kezio, S.J., filmai
Rugsėjo 18 d., šeštadienį, 8 v.v., 

Šv. Kazimiero parap. salėj Jėzuitas 
kun. A. Kezys, plačiai pagarsėjęs 
amerikiečių pasaulyje fotografas, 
savo naujai pagamintą filmą “Dvy
lika” (pirmąją dalį), kurioje pavaiz
duoti 6 mūsų kultūrinio bei politi
nio gvvenimo veikėjai ir kūrėjai: 
Kun. M. Vaitkus, Leonardas Šimu
ti. prel. M. Krupavičius, Vcl. Si
dzikauskas, muzik. J. Žilevičius ir

Adomas Varnas.
filmuoto j as ir fotografas Alg. 

TZzzys, S.J., viešėdamas Los An
geles lietuvių kolonijoj, užfiksavo 

filmų juostoje būdingesnius mūsų 
visokeriopos veiklos momentus bei 
asmenis. Svarbiausia, jis norėjo su
sukti dail. Jono Rimšos juostą.

Tuo pat metu Šv. Kazimiero par. 
nuotraukų aplankų (Portfolio), o 
zio, S.J. foto paroda. Jo fotografi
jos yra laimėjusios amerikiečių kri
tikų pripažinimą ir labai vertina
mos. Jis yra iliustravęs keletą kny
gų, be to, išleidęs keletą savo foto 
nuotraukų aplankų (Porfolio), o 
atskirų darbų yra įsigiję meno mu
ziejai. Paroda buvo labai įdomi.

PAPILOMOS
ALKOS TAUTOS FONDUI

Po $50 — J. Jurgilas, MD.
Po $25 — J. Andrius, V. Čeka

nauskas, J. Gajauskas, A. Saba
liauskas, A. Skirius.

Po $20 — J. Baltrėrias, A. Pra- 
nys.

Po $15 — B. Adamson.
Po $10 — L. Bagdonas, V. Gi- 

lys, V. Jasiulionis, H. Kemeklis, A. 
Kontvis, J. Kuprionis, A. Maker, 
F. Mikuckis, P. Prokuratas, S. Raš
tikis.

Po $5 — R., Barauskas, M. 
Barniškis, J. Gliaudą, J. ir V. Ka
zakevičius, Z. Stočkus.

Po $3 — J, Strikaitienė.
Po $2 — S. Jasutis.
Visiems aukotojams Tautos Fon

do valdybos vardu nuoširdžiai dė
kojame. Sekančiame LAV numeryje 
paskelbsime pilną 1971 metais au
kojusių sąrašą.

Kas dar norėtų aukoti Tautos 
Fondui, malonėkite prisiųsti čekį 
T F. įgaliotinio Kalifornijoje A. 
Skiriaus adresu: 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90029.

Visos gautos aukos bus įteiktos 
Tautos Fondo valdytojui prel. J. 
Balkūnui Vliko suvažiavimo proga 
š. m. gruodžio 4 ir 5 dienomis De
troite, Mich.

Respublikonų tautybių taryba
Lapkričio 2 d. susirinkime Res

publikonų Tautybių Tarybos (LAC- 
RANCE) nutarta gruodžio 3 d. pa
daryti pagerbimą L. Pasztor, Ameri
kos Tautybių Tarybos pirm. Pager
bimu rūpinasi ukrainiečiai. Pietūs 
įvyks Ukrainiečių ortodoksų salėj.

Gruodžio 4 d. San Francisco 
apylinkėje įvyks visos Kalifornijos 
Tautybių Respublikonų sus-mas- 
pietūs, kur bus išrinkta pastovi Ka- 
lif; Respublikonų Tautybių valdyba.

Sausio mėn. vidury LACRANC 
(Los Angeles County Republican 
All Nationality Council) planuoja 
padaryti 15 m. sukakties banketą.

Respublikonų Tautybių Taryboj 
Los Angeles lietuviams atstovauja 
V. Čekanauskas, kuris čia buvo iš
rinktas vicepirmininku, Gabija Bo- 
nataitė ir Antanas Skirius.

Dabar Amerikos valdžia daug 
dėmesio skiria į tautybių veiklą, 
skirdami valdžioje didesnių tarnybų 
Tautybių veikėjams.

Spaudoje

Frontininkai ir “dirvonuojančios 
sritys”...

1971 m. “Aidų” nr. 5, Antanas 
Gailiušis straispnyje “JAV Lietuvių 
Bendruomenės darbo kliūtys ir jų 
priežastys” tvirtina: “L. B., reikia 
manyti, ėmėsi iniciatyvos ne tik 
kultūrinėje srityje, ne tik dėl to, kad 
taip ar kitaip sako įstatai, bet grei
čiau dėl to, kad matė patuštėjusias, 
dirvonuojančias sritis. (Mūsų pa
braukta - Red.). O šiaip ar taip LB 
turi sutelkusi daugiau intelektuali
niu lygiu ir veikimo dinamika pra
našesnių žmonių”. — Tai ne nau
jiena mums, frontininkai visą laiką 
mano, kad jie yra “antžmogiai” ir 
daug pranašesni už kitų politinių 
grupių žmones.

Dėl “patuštėjusių, dirvonuojan
čių sričių” galima pasakyti, kad tai 
netiesa Los Angeles apylinkėse: 
frontininkai per Bendr. ir Rezoliu
cijų komitetą mėgina duplikuoti 
ALT-os veikimo sritis, pvz., siunčia 
delegacijas į valdžios įstaigas Vasa
rio 16 piroga, renka aukas savo par
tijos reikalų stiprinimui, rašo laiš
kus tiems patiems kongresmanams 
ir 1.1.

Dar nesame pastebėję, kad ką 
nors jie nuveiktų “dirvonuojančiose 
srityse”. '■ •

ARGI TAIP?
L. A. Bendruomenės žinios, Nr. 

3, 1971 m., rašo: “Mes, Los Ange
les Apylinkės nariai, tikime, kad 
Lietuvių Bendruomenė yra vienin
telė organizacija, kuri gali visus iš
eivius lietuvius apjungti efektingam 
lietuvių tautos išlaikymui ir išlais
vinimo darbui.” Mes suprantame, 
kad Lietuvių Bendruomenės efek
tingumas priklauso nuo jos idėjos 
pritarimo lietuvių visuomenėje ir 
jos finansinio pajėgumo.”

Atrodo, kad tie valdybos nariai 
tik iš medžio iškritę ir nežino, kad 
ir kiti jau per 30 metų dirba Lie
tuvos laisvinimo darbą. Argi val
dybos nariai nebuvo Vasario 16-sios 
minėjimo šventėje Marshall salėje, 
kuri buvo pilnutėlė; kur buvo tie 
valdybos nariai, kai ALTas su es
tais ir latviais surengė Birželio trė
mimų minėjimą Ambassador vieš
buty? Kur jie vald. nariai buvo, kai 
ALTo valdyba su kitų pavergtų 
tautų atstovais surengė Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjimą prie L. A. 
apygardos gražioje plazoje. Mes 
nematėme ten nė vieno tos valdy
bos narių. Tai ką jie gali toliau savo 
nosies matyti..

Būtų gerai, kad jie labiau pra
regėtų ir daugiau dalyvautų Lietu
vos laisvinimo veikime.

* SCRIBA BUDI •

“Neblogas parengimėlis”, bet ne 
ton dūdon pūtė...

Kad sovietiniai agentai seka mū
sų kultūrinį ir politinį veikimą, 
matome iš periodiškai mūsų įvykių 
aprašymų. Štai G. K. lapkr. 4 d. 
(Nr. 45) koks tai Jonas Žirgulis 
(aišku, slapukas, arba patekęs vie
ton įprastos jam arklidės — į kul
tūrinį žmonių parengimą), rašyda
mas apie Kalifornijos Lietuvių Die
ną, sako:

“Be trejeto oficialių sveikinimų, 
buvo pristatyta televizijos ir filmų 
artistė Rūta Lee-Kilmonytė... prieš 
publiką lankstėsi lyg prieš filmavi
mo kamerą. Po kelių lietuviškų sa
kinių, ji pradėjo kalbėti angliškai 
(matyt, taip jai daug lengviau). Pa
reiškė, kad jai visuomet artimi lie
tuviai, ragino tėvus auginančius 
vaikus, įdiegti lietuvybės meilės 
jausmus (angliškai?!). Baigiant kal
bą, nusišnekėjo, apšmeiždama Ta
rybų Lietuva” (O Sck’ibos-manymu, 
lyginimas Tarybų Lietuvos su tar- 
bų Lietuva joks šmeižtas, bet šven
ta teisybė. — Red.)

Rašydamas apie V. Jonuškaitę ir
gi nusiskundžia:

“Ji papasakojo prisiminimus apie 
pradinius operos ugdymo laikus, 
Dabar jau naujos gentkartės atsto
vai užima dabartinę Vilniaus ope
rą. Kaip būtų pravartu V. Jonuš- 
kaitei atvykti į Lietuvą, susipažinti 
su Vilniaus operos jaunimu, pa
matyti spektaklius!”

Ir kaip tu ten žmogus gali ką 
pamatyti, įleistas Lietuvon 5 die
noms pasėdėti kalėjime,, jų vadi
namam “Gintaro” ar kitu gražiu 
vardu viešbučiu po budria enge- 
bistų, turinčiu inturistininkų titulą, 
akimi?

Korespondencija baigiami tokiu 
teigimu:

“Žodžiu, būtų visai neblogas kul
tūrinis parengimėlis, jei ne kai ku
rių asmenų išpuoliai prieš Tarybų 
Lietuvą. (Mūsų pabraukta — LAV) 
Jie ne vienam dalyviui sugadino 
nuotaiką, paliko nemalonų įspūdį.”

Jei kaip tas Žirgutis rašo, sugadi
no nuotaiką “ne vienam”, tai tur 
būt dviem, atseit, jam ir jo broliui. 
Nedidelis ■ nuostolis. Pirisiminus jų 
pačių rengtą koncertą “naujos gent
kartės atstovui”, nuotaika vėl pa
sitaisys.

Tokie GK aprašymai įrodo, kad 
Los Angeles lietuviai tebekovoja už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Nuo to laiko, kai tokie “paren- 
gimėliai nebegadins pro-komunisti- 
niams reporteriams nuotaikos, jie 
galės vadintis nebe “Lietuvių Die
na”, bet “Bendradarbiavimo su 
maskoliniais klapčiukais diena”.

Skribųlis
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrcuda
ALBINAS MARKEVlėiUS 

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

Santa Monica, Cali?.- 93404
Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent

4364 Sunset Eoulevara 
Los Angeles, Calif. 80029

T ei.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance 

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

Automobiiiy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd- 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
Zietiniij ir importuoiy aummobihu 

taisymas ir dažymas.

Alinės-užeigos

JIMS PLAY PEN
Ženonas 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. 902 R) 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY “Jr.” — RUDY’S
L. & G. Reivydai, sav.

Cocktails
1477 Sunset BL, Los Angeles, Calif.

Telef.: MA 5-8373

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing 1

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.

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing 
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90806
Phone: 428-6151

Baldai
MAYTAG WASHERS 

Authorized Reprezentative 
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
venice, uasii.

Phone ila. 6 iu

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“F latte of Hollywood” 
6671 Hollywood bivu., 
Hollywood, Lanf, 90028

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

Dantistai
B1RUTA BARVIKS, D. u. b.

Member ju. A. uuuų bcUau o q 

o4i0 Wilshiie Biva., 
Los Angeles, Cain, suujb 

Tel. WE 9-1410

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kibucu 

290i Wilshire b‘- 
Santa Monica, LaT'. P '403 

Phone 626-4613 by £ pm meat

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir

DANUTĖ GIEDRAIT.S, 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 telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867 

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Caiit. a0405 

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—!; šešt. 9—1 ■ 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

James A. RUDIS, M. D. 
General Practice

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

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,u GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

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

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

MOTEL RUTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuhai, sav..

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

'j (714) 347-8315

Nuosavybę pardavėjai
JONAS CiNGA 

Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės 

investacijos.
11633 Mtiyfield Aye., L. A. Ca, 90049 

Telef. 826-1570

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real hšuue tirone r
3002 Santa Monica Blvd..

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

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIA!
Real Estate Brokers

4356 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029.

NO 4-2919 Res. TH 2-539-1

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!

LIAUDIES DIRBINIAI
LA V administracijoj galima gau

ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų, 
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių ir 1.1.

Kai ieškosite ko nors nepaprasto 
ir tautiško Kalėdų dovanoms, už
sukite į LAV ir LD administraciją 
— 4364 Sunset Blvd., L. A.

Atdara visomis darbo dienomis 
ir šeštadienį; norėdami užsitikrinti, 
po darbo paskambinkite telefonu 
664-2919.
•i’ v

Ar reikia pagalbos mokesčius 
apskaičiuojant?

— Antano Skiriaus mokesčių 
apskaičiavimo įstaiga (Income 
Tax Service) yra atdara kasdien 
(išskyrus sekmadienius) nuo 8 v. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

Dėl patarnavimo prašome iš 
iš anksto susitarti; skambinti te
lefonu: 664-2919.
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TV taisymas
FRANK'S TELEVISION 

Frank Keršis, sav, 
TV, Radio Salė & Repair 

5i39 Hollywood Blvd. 
Hollywood, Calif. 90027 

I i O 9-8500

Vaiky darželiai
PRAIRIE FLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

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

Valgyklos

BENDRUO.M. NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Adelė Šątner.enė

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

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

Galim sakyti grupėms iš ankstų

THE ROUND ROBIN
Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav 
615 South Brand Blvd.

’ Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

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 te^ 
fonu TU 2-5394.

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Loš Angeles, 

California 90029.

DOVANOS JAUNIMUI
“Lietuvių Dienų” knygyne turime 

daug gerų knygų lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūK’ingą ir vertingą do
vaną, pasirinkite ką nors iš knygų 
—- ta dovana liks ilgam laikui ir 
gal but paskatins vėliau ir pačiam 
kitą kartą lietuvišką ar lietuviško 
turinio knygą įsigyti.
&,. ♦>.> .>.j

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

Lithuanian Melodies

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 11:30 — 12:00

Radijo klubo pirm. Stasė Pautie- 
nienė; ižd. Juozas Mitkus, 3375 
Bennett Dr., Hollywood, Calif. 
90068; Tel. 1851-5703; programos 
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas Ja- 
siuKruis, vyr. red. Stasė Pautienie- 
ne, 841 Stanford St., Santa Moni
ca, Calif. 90403; Tel. 828-3779.



lietuviy parengimy * * * 
KALENDORIUS

LAPKRIČIO MĖN.
21 d. — Kariuomenės šventės ir 

Simo Kudirkos minėjimas.
šv. Kazimiero 'paraip. salėj.

GRUODŽIO MĖN. —

4 d. — Literatūros vakaras, šv. 
Kazimlieno par. .salėj.

15 d. — Skautų kūčios, šv. Kazi
miero parap. salėj.

26 d. — Lituanliisitinių. mokyklų Ka
lėdų eglutė, 'šv. Kįazim. par. salėj.

31 d. — Naujų Metų sutikimo baliai 
L. Bendruomenės — Baces Hali; 
Tautinės Sąjungos — Tautiniuose 
Namuose;
Santa Monikos Klubo - Women’s 
Club salėj.
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(Atkelta iš’ 1 psl.)

Visus viliojo ^rtingomis dovano
mis apdėtas "laimės stalas” ir do
vanų traukimas praėjo kai ką labai 
pradžiuginęs. Laimėti radijo apa
ratą, dailininko paveikslą, konjako 
ar skačiaus bonką, namie keptą 
"beržo šaką” ir 1.1, ir 1.1, ne kiek
viename baliuje pasitaiko! Dovanas 
suaukojo P. Keršis, dail. J. Andra- 
šūnas, Micpovil, Spreinaičiai, "Lie
tuvių Dienos”, A. Šatherienė iir kt. 
Jaunieji meniniakai ir A. Skirius 
pravedė dovanų traukimą.

Salę iš anksto sutvarkė ir spal
vingai papuošė U. Kubilius, Venc
kus, Sajus, Gedmintas, Mitkus, Ku- 
pinskienė, Pautieniehė.

Radijo valandėlės vakaras, kurį 
žaismingai ir lengvai pravedė pati 
klubo pirmininkė, iš tikrųjų, praėjo 
pakilioje nuotaikoje, svečių buvo 
net iš Australijos ir Brazilijos.

Radijo klubo valdyba dėkoja 
gerb. klebonui prel. J. Kučingiui už 
salę (kuria leido naudotis nemoka
mai),* dėkoja visiems už talką, už 
dovanas, sveikinimus, linkėjimus 
bei pageidavimus. Valdyba pajuto 
didelį moralinį pasitenkinimą, o 

' pati radijo valandėlė turėjo gerą: 
r ^piniginę transfūziją”, kuri užtik

rini jo‘s tolimesnę veiklą. (S. V.P.)

MIRTYS
— Spalio 4 d. Santa Monikoje 

mirė Paulina Rubackienė, sulauku
si 69 metų amžiaus.

Reiškiame užuojautos jos vyrui 
Viktorui ir dukroms Aleksandrai 
Kybartienei ir Irenai Eitmanienei.

—- Spalio 19 d. palaidotas muzi- 
smuikininkas prof. Vladas Mo- 

’’ ”mitis. Mirimo diena tikrai neži
la, nes jis spalio 10 d. išvyko 

>ri Pediro ir po kelių dienų, spa-
14 d., policija rado jį išmestą iš • 

. fnmobilio negyvą.
Buvo pensininkas, sulaukęs se-, 

nyvo amžiaus.

Dr. Leakey (vidury), pasaulinio masto mokslininkas, aptaria planą "pro
ject orangutan” su Birute Galdikaite Brindamour ir jos vyru Rod.

Antropologijos doktorato kandidatė

Birutė Galdikaitė - Brindamour po 
dviejų mėnesių kelionės Afrikoje, 
Azijoje pasiekė Borneo salą Indo
nezijoje. Birutė dabar, gavusi 
Leakey stipendiją moksliniams ty
rinėjimams, ruošiasi ilgesnį laiką 
apsigyventi Indonezijos džiunglėse, 
kad galėtų paruošti doktorato laips
niui gauti disertaciją apie orangu

Per laidotuvių mišias Motiekai- 
čio mokiniai Rasa ir Algis Drauge
liai grojo smuikais, buvo pagrota 
viena iš geriausių prof. V. Mote- 
kaičio kompozicijų.

Į laidotuves iš Philadelphijos bu
vo atskridęs sūnus, irgi muzikas - 
čelistas Algis Motiekaitis.

Reiškiame užuojautą nuliūdusiai 
žmonai, sūnums Algiui ir Jurgiui ir 
dukrai Rimai.

Poeto Prano Lemberto 
ketvirtoms mirties metinėms našlė 
Monika Lembertienė užprašė Šv. 
Mišias Šv. Kazimiero bažnyčioj Los 
Angelėse, ir pas Tėvus Pranciško
nus, Kennebunk Port, Me. Visi 
a t a Prano Lemberto draugai ir 
pažįstami prašomi lapkričio 29 d. 
pasimelsti už jo sielą.

ATOSTOGOS
— Lapkričio 5 d. ponia Ona 

Draugelienė su dukra Rasa išvyko 
vienam mėnesiui atostogų. Visų 
pirma aplankys Londoną, o iš ten 
žada pakeliauti po Prancūziją, Vo
kietiją, Italiją, Ispaniją iir gal būt 
net Afrikos Moroccą aplankys.

O. Draugelienės motina grįžo at
gal į Lietuvą po kelerių metų vieš
nagės Amerikoj.

— Vytautas ir Irena Tamošaičiai 
šį rudenį, gavę atostogų, kelias sa
vaites praleido Europoje, lankyda
mi įdomias vietoves. Buvo sustoję 
Šv. Kazimiero kolegijoje, Romoje. 

tangus jų natūralioj gyvenamoj ap
linkoj. Birutės vyras Rod kartu iš
vyko ir jis darys fotografijas diser
tacijai ir National Geographic žur
nalui.

Birutė Galdikaitė yra gavusi iv 
UCLA Chancellor Fellowship sti
pendiją.

Birutės tėveliai gyvena Los An- 
belyje; A. Galdikas yra dažymo 
kontr aktorius.

TRUMPAI
— Bronė Gajauskienė, Santa 

Monica, savo mamytės Rozalijos 
Getautienės mirties metinėms atžy
mėti spalio 30 d. užsakė šv. Mišias 
Šv. Kazmiero bažnyčioje ir sukvie
tė pietums pas save į namus daly
vavusius mamytės laidotuvėse.

Losangeliečiai atstovavo Vasario 16 
gimnazijai

— Spalio 30 — 31 dienomis ne
toli Bonnos, Vak. Vokietijos sos
tinės, įvyko Europos jaunimo su
važiavimas. Vasario 16 gimnazijai 
šiame suvažiavime tarp kitų atsto
vavo Vygis Narbutas ilr Vincas Ski
rius, losangeliečiai, kurie pirmus 
metus lanko Vasario 16 gimnaziją.

— Lapkričio 4 d. Antanui Gal
dikui suėjo 53 m. amžiaus. Jo šei
ma ta proga padarė pagerbimo pie
tus ir pakvietė artimuosius lietuvius 
kaimynus.

Linkime Antanui laimingų metų!

— Dr. Antanas Butkus iš Cle- 
velando lapkr. 9 — 10 d. dalyvavo 
širdies specialistų suvažiavime, A- 
naheim konvencijų centre.

A. Butkus, Ph. D., specializuo
jasi riebalų įtakoje į širdies ligas.

— Violeta Bingelytė-Kašelionie- 
nė pradėjo mokytojauti Šv. Kazi
miero mokykloje. Ji veda III-jį sky
rių. Violeta Bingelytė buvo aktin
ga skautų veikloje Chicagoje. Pra
ėjusią vasarą ji ištekėjo už Antano 
Kašelionio ir atsikėlė gyventi į Los 
Angeles.
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čia gavo paskyrimą vikarauti Šv. 
Vibianos Katedroje, L. A. miesto 
centre.

Kun. V. Palubinskas laisvai kal
ba lietuvių, ispanų ir anglų kalbo
mis. Jis mėgsta skaityti lietuvišką 
spaudą, prenumeruoja LAV, LD, 
Draugą, Laiką (Argentinos savaitr.) 
ir kitus laikraščius. Tik atvykęs iš 
Argentinos, apsilankė LD adminis
tracijoje ir apsirūpino lietuviškomis 
knygomis.

NAUJOS PREKYBOS

— Adomas ir Aldona Paulauskai 
nupirko alinę Long Horn Club, 
133 N. Harvard St., Hemet, CaliL 
Telefonas (714) 658-9061

Liudas Reivydas, 

pardavęs savo alinę miesto centre, 
nupirko “Little Joy, Jr.” — Rudy’s 
Cocktails — adresas: 1477 Sunset 
Blvd., Los Angeles, Calif. Telef.: 
MA 5-8373.

Venckų vedybinė sukaktis
Prieš 35 metus Jonas ir Bronė 

Venckai sukūrė savo šeimą Vabal
ninku miestelyje, kur tuo metu Jo
nas ėjo viešosios policijos valdinin
ko pareigas, o Bronė buvo pradžios 
mokyklos mokytoja.

Po keliolikos metų Venckus bu
vo perkeltas į Seirijus policijos nuo
vados viršininku. 1944 m. rusams 
okupavus Lietuvą, Venckų šeima 
pasitraukė į Vakairūs, kur apsigy
veno Bambergo lietuvių stovykloje. 
1949 m. emigravo su šeima į JAV 
ir apsigyveno Bostone. Prieš ketve
rius metus paliko drėgną ir šaltą 
Atlanto pakraštį ir su savo jauni
mu persikėlė gyventi į Los Angeles, 
kur įsikūrė arti lietuvių parapijos.

Saplio 31 d. Venckų dukra dr. 
Danutė ir žentas Rolandas Giedrai
čiai nutairė pagerbti savo tėvus ir 
ta proga suruošė savo gražioje re
zidencijoje tėvų 35 metų vedybų 
sukaktį; į vaišes buvo pakviesti du 
vedę broliai inž. Romas ir inž. Lai
mis Venckai su šeimomis, nevedęs 
brolis dipl. inž. Juozas, inž. A. 
Giedraitis su šeima, dr. R. Giedrai
čio brolis ir jų seni, lyg giminės, bi
čiuliai vabalninkiečiai ponai Bara
nauskai ir Romo žmonos Giedrės 
tėvai Jadvyga ir Kazys Karužai.

Giedraičiu buvo paruoštos gra
žios vaišės, kur buvo linksmai pra
leistas sekmadienio popietis savųjų 
tarpe su solenizantais Jonu ir Bro
ne Venckais. Mes, dalyvavę šiose 
gražiose jų vaikų suruoštose 35 me
tų vedybų sukaktuvėse, linkime pe
nams Venckams gražiausios kloties 
jų gyvenime, geros sveikatos ir su
laukti auksinio vedybų jubiliejaus.

Kazys Šešupy
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