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JAUNIMO METAI - JAUNIMO KONGRESAS
II-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas, kuris įvyks šią vasarą,
sudarys retą progą mūsų jaunimui
susipažinti ir susidraugauti su įvai
rių kraštų lietuvių jaunimu. Ragi
name visą Los Angeles apylinkės
lietuvių jaunimą Kongrese dalyvau
ti ir su pilnu entuziazmu įsijungti
į bendros veiklos darbą.
Kongreso datos ir vietos:

II-sis Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas (sutrumpinti II PLJK)
įvyks 1972 metais.
a. — II PLJK PARODOS — bir
želio 24 - liepos 4 d. Chicagos
Lietuvių Jaunimo Centre;
b. — II PLJ Kongreso atidarymas
— birželio 30 d. - liepos 4 d.
Conrad Hilton viešbutyje;
c. — II PLJK studijų Dienos —
liepos 4 - 8 d. Kent State un-te;
d. — II PLJ Kongreso stovykla —
liepos 9 - 15 d. Romuvoje, Ka
nadoje;
e. — II PLJ Kongreso uždarymas

— liepos 16 d. Toronte, Kanada.
L. A. Bendruomenės Lietuvių Jau

nimo Sekcija

Rugsėjo 26 d. (1971 m.) įvyko
sekcijos kuriamasis susirinkimas,
kurio metu sudaryta valdyba ir pa
siskirstyta pareigomis. Valdybos sąstatan įeina: Audra Griniūtė, Vita
Kevalaitytė, Uogintas Kubilius, Jū
ratė Pažėraitė, Kęstas Reivydas,
Saulius Stančikas, Juozas Venckus.
Alma Vilkaitė ir Rimas Žukas. Ko
miteto pirmininku išrinktas Juozas
Venckus.
Sekcijos užsibrėžtas tikslas yra
sujungti apylinkės lietuvių jaunimą
sudarant jam sąlygas pasireikšti
kultūrinėje, visuomeninėje ir sosociaiinėje veikloje.
Iki šiol Jaunimo sekcija yra at
likusi šiuos darbus:
surengė jaunimui susipažinimo
vakarą; surengė kaukių balių; su
šaukė viešą susirinkimą informuoti
jaunimą apie ateinantį II PLJ Kon
gresą; išleido ir išplatino A. Gustai
čio parašytą leidinėlį angliškai
“200.000,000 and Lithuania"; su
organizavo jaunimo simpoziumą
tema “Kalifornijos lietuvių jauni
mas dabar ir ateityje".
Vakarų Apypardos Jaunimo Metų
Komitetas

Lietuvių Bendruomenės Vakarų
Apygardis valdybos paprašytas, L.
A. Lietuvių Jaunimo Sekcijos Ko
mitetas sutiko apsiimti Vakarų Apy
gardos! aunimo Metų Komiteto pa
reigas. Jis stengsis Kongreso darbo
centrams padėti atlikti kongreso or
ganizavimo ir ruošimo darbus.
At'tovų rinkimas

Milda Lenkauskienė, iš PLB centre
p. aveda Los Angeles Jaunimo sim
poziumą sausio 16 d.

Vakarų Apygarda turi teisę iš
savo jaunimo tarpo išsirinkti 4 atmenis, kurie oficialiai atstovautų
mūsų apygardai kongrese. Atstovų
rinkimai, kurie dabar vyksta, turi
būti baigti iki vasario 16 d. Rnkimuose dalyvauti ir atstovus nomi
nuoti gali visi lietuviai tarp 16-30
metų amžiaus. Nominuoti galima
tik tuos asmenis, kurie atitinka
šiuos reikalavimus
a. Jis ar ji yra lietuvis ir moka lie
tuviškai kalbėti;
b. Amžius yra tarp 18 ir 30 metų;
c. Aktyviai reiškiasi lietuvių jauni
mo ar bendrai lietuvių vekloje.

I — Momentas iš Jaunimo siimipozLumo Los Angelėse sausio 16 d. Kalba
A. Vilkaitė. Už stalo sėdi: L. Kojelis, K, Reivydas, G. Gustaitė, U. Ku
bilius, D. Poliikaitieraė. Simpoziumui vadovavo M. Lenkauskienė.
II — “Paskutinio pikniko” vaidinitojai ir rež. D. MaakiaKieniė ('kairėj).
L. A. Dramos sambūris su šiuo veikalu dalyvavo Teatro festivalyje
Chicagoje IjF laimėjo I-mą vietą.
Foto L. Kantas

Atstovų Rinkimo Komisiją suda Žygiuojant vis dairėsi į “raidus”...
ro: J. Činga, pirm.; R. Dabšys; D. Žmonių minios sekė paradą. Pra
Polikaitienė ir V. Varnas.
žygiavus minias, visi buvo paleisti
pasivažinėti.
Aukų rinkimas
Nustatytu laiku vėl visi susirinko
Sėkmingam II PLJ Kongreso už
programai.
davinių įgyvendinimui yra būtinas
Programa susidėjo iš choro dainų
finansinio užnugario sudarymas.
ir tautinių šokių. Padainavo: Grį
Vakarų Apygardos Jaunimo Metų
šim, grįšim (žodžiai V. Nemunėlio,
Komitetas kreipiasi ir kreipsis at
muzika F. Strolios), Mano tėvų
eityje į visuomenę, prašydamas kiek
gimtinė (ž. Šimaičio, muzika G.
galint didesnės finansinės paramos
— aukų. Mūsų apygardai paskirta Gudauskienės), ir liaudies dainą Pa
surinkti $5,400 suma. Ją stengsimės laukėj. Pašoko (dvi grupės pamai
sukelti ne tik aukomis, bet ir pel nomis) 5 tautinius šokius: Šustas,
nu iš jaunimo parengimų. Aukų Rugučiai, Gyvataras, Kubilas ir
rinkimo vajus bus prasidėtas vasa Malūnas.
Po programos vėl visi gavo bi
rio mėnesio pradžioje.
lietų
pasivažinėti, kas jauniems šo
Kai komiteto įgaliotas jaunimas
lankysis jūsų namuose, prašome ne kėjams ir buvo svarbiausia... Bet
pagailėti jiems piniginės aukos. Iš jie užsipelnė — gražiai pasirodė.
Vadovavo O. Razutienė ir D.
Anksto dėkojame už paramą.
Razutytė. Akordeonu grojo L. BašJaunimo darbas ir širdis —
kauskas.
Lietuvių tautos ateitis!

Jaunimo Metų Komitetas
LB JAUNIMO ANSAMBLIS
pasirodė Disneylande

Sausio mėn. 15 d. apie 1 vai.
po pietų visais keliais skubėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošę Jauni
mo Ansamblio šokėjai ir daininin
kai. Viso prigūžėjo 56. Juos atly
dėjo tėvai. 2 vai. p. p. pajudėjo pa
radas, kuriame lietuvių gretos buvo
gausiausios ir gražiausios: visi jau
ni, gražiais rūbais, linksmučiai..

Sekantis Jaunimo Ansamblio pa
sirodymas — vasario 12 d. Blynų
balius, kur programa bus labai įvairi
i rgerai paruošta
Pasirodys jaunieji talentai su ba
letu “Saulės vestuvės”. Dainuos jau
nųjų choras ir bus tautiniai šokiai.
Po programos — “blynai” ir
bendri visų šokiai, grojant gerai
muzikai.
Kviečiame atsilankyti, laukiame
visų — nesigailėsite!
•
O. R.
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KALBANT JAUNIMO METŲ PROGA
1972-sius metus Jaunimo Kongreso proga Lietuvių Bendruomenė
paskelbė Jaunimo Metais. Jaunimo temomis bus daug rūpinamasi,
kalbama, diskutuojama. Sausio 16 d. ir Los Angeles kolonijoje teko
būti Jaunimo Simpoziume lietuvybės, lietuvių kalbos, lietuvių kultū
ros klausimais. Jaunuoliai pasisakė, kad jiems labai sunku diskutuoti
dėl lietuvių kalbos žodžių stokos. Kaip jie pastebėjo, jie žiną tik
"virtuvinius” lietuvių kalbos žodžius. Jaunimas teisingai prisipažino.
Bet kas dėl to daugiausia kaltas ? Ar ne pats jaunimas, kuris vengia
arba, geriau pasakius, nesuranda laiko skaityti lietuviškų knygų ir
periodinės spaudos. Žinoma, būna momentų, kada jauniesiems nėra
laiko — tai egzaminų metas, įvairi organizacijų veikla ir pn. Betgi
surandama laiko pramogoms, televizijai, baliukams... Atrodo, kad
jaunimui trūksta planingumo ir griežto nusistatymo, pasiryžimo kas
mėnuo ar kas semestras perskaityti bent po vieną lietuvišką knygą.
Jaunimas galėtų kasdien pažvelgti i tėvų gaunamą periodinę spau
dą, turėtų progos su tėvais pasidalinti nuomonėmis ir pasidomėti
naujais lietuviškais žodžiais. Manau, kad jaunimas neišnaudoja šios
auksinės progos.
Bet negalima primesti visos kaltės vien vaikams. Juk yra ir tėvų,
kurie per metus neperskaito nė vienos lietuviškos knygos. Yra tėvų,
kurie taupumo sumetimais neprenumeruoja liet, laikraščių ir neper
ka liet, knygų. Jie pasitenkina nemokamai atmetama jų kieman
“shoping news” spauda. O dėl lietuviškų laikraščių neskaitymo jie
randa įvairiausių pasiteisinimų: čia perdaug ginčų, čia ne tos parti
jos, čia visai be partijos, tas puola mano draugą, aną leidžia nedrau
gas...
Lietuviška spauda yra viena iš svarbiausių mūsų lietuvybės ir kal
bos išlaikymo priemonių — pagalvokime apie tai blaiviai h' apsirū
pinkime liet, spauda ir knyga — bus naudos senimui ir jaunimui.
KLAIDINANČIOS INFORMACIJOS AMERIKIEČIŲ SPAUDAI
Sausio pradžioje Los Angeles priemiesčių amerikiečių spaudoje
pasirodė straipsnis “Very Bad Years for Lithuanians”, patiektas vie
tinės žinių agentūros “Copley News Service”, Straipsnyje korespon
dentas sako, kad jis parsivedęs vieną lietuvį pietums, o šis jį pain
formavęs apie lietuvius. Iš tos “informacijos” matyti, kokie blogi bu
vę pernai metai lietuviams. Mes čia neturį lietuviškų valgyklų, ne
turį tautinių švenčių, nepajėgią miesto burmistro lietuvio išrinkti ir
t.t. ir 1.1. Pagaliau užsimenamas Simas Kudirka ir kažkoks Kalifor
nijoj sugautas sukčius, kuris prisipažinęs esąs lietuvis. Kalbant apie
Bražinskus, sakoma, kad jie buvo nugabenti į Sibirą ir ten nužudyti.
Aišku, kad tas “informatorius” kai ką nugirdo viena ausim, neskaito
lietuviški! laikraščių — mes visi žinome, kad Bražinskai tebėra Tur
kijoje, kad jiems ginti pasamdytas geras advokatas, kad jie gyvena
ne kalėjime, bet privačiai, tik policijos saugomi.
Kiti informatoriai. Gruodžio mėn. amerikiečių spaudoje pasirodė
sugalvota žinutė apie Simo Kudirkos žmoną. Žinutė buvo paduota
T A ssociated Press agentūrai (A. P.). Infonnuotojai pasiuntė žinią
nt seno rašomojo blanko, kur buvo įrašytas jau seniai išjungtas te,''fono numeris. Kai tuo numeriu negavo atsakymo, A. P., norėdami
patikrinti žinią skambino kitoms lietuvių įstaigoms ir gavo informa2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Seimas, posėdžiavęs 1971
m. gruodžio 4-5 dienomis Detroite,
pareiškia:
1. Lietuvos suvereninių teisių ir
demokratinės ..santvarkos ..atstatymas yra pagrindinis lietuvių tautos
ušdavinys. Kadangi sovietų pavergti
lietuviai neturi sąlygų organizuotai
vesti Lietuvos laisvės kovos, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pareiga yra_telkti draugėn
visų kartų pajėgiausias ir pozity
viausias laisvojo pasaulio lietuvių
jėgas tolesnei Lietuvos laisvės kovai
vesti.

2. VLIKO seimas gėrisi paverg
tosios tautos sūnų ir dukterų nuo
stabia drąsa ir nepalaužiamu Iryžtu
išlaikyti tautinę dvasią ir, nežiūrint
okupacinių varžtų, reikšti savo pa
sipriešinimą okupantui.
3. Pavergtųjų lietuvių herojizmo
ir drąsos pavyzdžiai įsakmiai liudi
ja, kad tautos laisvės idealai yra
gyvi rusų pavergtame krašte. Tie
pavyzdžiai įpareigoja laisvajame pa
saulyje gyvenančius lietuvius dar
glaudžiau burtis apie Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą ilr ki
tas Lietuvos laisvinimu besirūpinan
čias organizacijas, kad visų mūsų
sutelktinėmis jėgomis ir suderintos
veiklos pastangomis galėtume sėk
mingai dirbti Lietuvos laisvinimo
darbą iki galutinio laimėjmo.
4. Vliko seimas griežtai protes
tuoja prieš Lietuvos okupanto skel
biamą neteisybę, kad gilias valsty
bines tradicijas turinti lietuvių tau
ta savo noru įsijungė į Sovietų Są
jungą.
5. Seimas paveda Vliko valdybai
pareikšti padėką Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir kitų kraštų vyriau
sybių nariams, parlamentarams ir
kitiems įtakingiems asmenims, ku
rie įvairiomis progomis kelia ir re
mia Lietuvos ir kitų pavergtų tautų
išlaisvinimo reikalą.
6. Seimas paveda Vliko vaidybai
tartis su Lietuvos Diplomatine tar
nyba dėl Lietuvos diplomatinių pos
tų išlaikymo, jų stiprinimo bei ne
priklausomos Lietuvos tolimesnio
fondų naudojimo ir eventualaus pa
pildymo reikalu.
7. Ryšium su numatomu Euro
pos Saugumo konferencija, seimas

paveda Vliko valdybai kartu su
Lietuvos Diplomatine tarnyba pa
ruošti memorandumus Jungtinių
Amerikos Valstybių, Kanados ir
Vakarų Europos vyriausybėms, kad
prievartinė Lietuvos okupacija ir
jos inkorporacija į Sovietų Sąjungą
nebūtų įteisinta.
8. Sutelktinis ir koordinuotas
darbas — MŪSŲ STIPRYBĖ.
Vliko seimas labai apgailestauja
paskutiniuoju metu pasireiškusią
nesantarvę tarp Amerikos Lietuvių
Tarybos ir JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovybių. Seimas kviečia
abi puses derinti savo veiklą ir pa
veda Vliko valdybai, susitarus su
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
vadovybe, daryti žygių, kad tie ne
sutarimai artimiausiu laiku būtų iš
lyginti.
9. Seimas paveda Vliko valdybai
paruošti iki sekančio seimo Vliko
praplėtos projektą, kuris apimtų ir
jaunimo įjungimą į Vliko organi
zaciją bei Lietuvos laisvinimo dar
bą.
10. Vlko seimas džiaugiasi lietu
vių jaunimo konkrečiais darbais ir
pastangomis Lietuvos laisvei atgau
ti; pritaria projektui, kad II Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas pa
sisakytų Lietuvos laisvinimo klau
simais; pageidauja, kad kongreso
rengimo komitetas, planuodamas
kongreso pasisakymą Lietuvos lais
vinimo klausimais, palaikytų ryšį
su Vliko valdyba, prašo Vliko val
dybą teikti kongreso rengėjams ir
pačiam kongresui visokią galimą
paramą.
11. Seimas, išklausęs Vliko tary
bos, valdybos, Tautos Fondo valdy
bos ir Tautos Fondo Kanados at
stovybės pranešimus, didžiai verti
na jų atliktus darbus ik reiškia pa
dėką Vliko pirmininkui dr. J. K.
Valiūnui, Vliko tarybai, valdybai,
Tautos Fondo valdybai ir jos pirmi
ninkui prel. J. Balkonui, Kanados
Tautos Fondo atstovybės pirminin
kui St. Baneliui, kitų kraštų Tautos
Fondo atstovybėms, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei, Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir kitoms organizaci
joms už visokeriopą Vliko veiklos
rėmimą. Drauge prašo organizaci
jas ik visuomenę padėti Tautos
Fondui suorganizuoti Fondo rėmė
jų būrelius visose lietuvių gyvenvie
tėse.
12. Seimas nuoširdžiai dėkoja vi
siems jį sveikinusiems žodžiu ir
raštu (E.)

ROUND ROBIN Restoranas

e

617 So. Brand Blvd.. Glendale. Ca. 91204
Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Sprcinaičiai, savininkai
Pasinaudokite naujai Įrengta sale ir maisto patarnavimu
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

cijų tikrą telefoną. Neteko pastebėt, kad A. P. būtu paleidusi šią
žinią, — matyt, tos žinios šaltinis nebuvo įrodytas.
Kai pagalvojam apie tokius “informatorius”, prisimena vaikų pa
sakėlė apie melagėlį ir vilką. Karta namiškius apgavęs, melagėlis
vėliau, tikrai vilko užpultas, nesulaukė pagalbos, ir vilkas,įsimetęs į
banda, šeimininkavo kiek tinkamas.
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VASARIO 16 PROGA PRISIMENAM M. BIRŽIŠKĄ
MYKOLAS BIRŽIŠKA, vienas iš Vasario 16 — Lietuvos Nepriklausomybes

Atstatymo Akto signatarų, po II-jo pas. karo gyveno ir darbavost Los
Anteles lietuvių kolonijoje Iki mirties 1962 m. rugp. 24 d.

Palaidotas

Kalvarijos kapų mauzoliejuje, čia kasmet, minint Vasario 16, apsilanko

organizacijų atstovai ir prie kriptos padeda gelių. Signataro kapų aplanko

ir pavieniai asmenys. Nuotraukoj (apačioj) matome Eleną Mikalauskaitę
Swetik iš Yucč;Jpos, atnešusią puokštę gėlių. Gilumoje matyti! mauzoliejus,
ku io kairiajame šone yra M. Biržiškos ir jo žmonos kripta.

Prof. Mykolas Biržiška (1882.VI 11.24 - 1962.V 111.24)

Daugiau konkrečių darbų/
1951 m. lapkričio 1 d. Los aukos, jei Tėvynė to pareikalautų.
Angeles skautiškas jaunimas susi
Šios reikšmingos sukakties pro
rinko i parapijos salę pirmai viene ga kiekvienas turėtume rimtai
tų steigiamai sueigai. Nors skaičium nors kelioms minutėms susimąstyti
Ši sueiga nebuvo gausi, bet pasiry ir atsakyti sau į pastatytus klausi
žimas ir noras skautauti visus mus mus. Ar tikrai savo širdyse mylime
tampriai sujungė bendram ir svar Viešpatį Dievą ir ar vykdome Jc
biam tikslui: per skautybę Į lietu mums duotus įsakymus? Ar daug
viško jaunimo bendravimą ir lietu rūpinamės pavergta Tėvyne Lietuviškos dvasios ugdymą. Šv. Kazi tuva? Ar atliekame jos atžvilgiu
miero parapija, kleb. kun. J. Ku- .šventus įsipareigojimus išmokyti
čingiui pritariant ir remiant, tapo savo vaikus kalbėti, skaityti ir ra
nuolatine įvairių sueigų, susirinki šyti lietuviškai? Ar parduodame
mų ir pasilinksminimų vieta. Už jaunajai kartai meilę savajai tautai
visa tai jam skautiškas jaunimas ir jos praeities garbingai istorijai?
nuoširdžiai dėkoja.
Ar pilnai suprantame bei užjaučia
Giliai tikiu, kad skautybės idėja me kenčiančią tautą ir jos tylią, bet
ir jos praktiškumas yra pati geriau sunkią, kovą su pavergėju ir parsi
sia organizacija jaunimui. Air gal! davėliais už žodžio, minties ir są
būti kas nors gražesnio ir kilnesnio, žinės laisvę? Ar pakankamai rea
kaip mylėti visos gamtos ir mūsų guojame i įvairius Lietuvoje įvyk
Kūrėją Viešpati Dievą, savo tautą dytus neteisingus teismus? Ar galė
ir Tėvynę ir savo artimą? Jei mes tume šiandien su ramia sąžine at
visi pilnai įsisąmonintume į skautų rišti geirojo darbelio mazgelį? Ar
kilnų šūkį, įstatus ir iš to išeinan visi Šv. Kalėdų proga įteikėme nors
čias pareigas, tai mūsų tarpe nebe mažą, bet nuoširdžią auką Balfui,
būtu nei pykčio, nei keršto, nei už kad sumažintume savo tautiečių
gauliojimų, nei pagaliau karų. Vis sunkią gyvenimo naštą Sibire, Lie
ką spręstume su meile ir pagarba tuvoje ir tremtyje?
vienas kitam. O kur yra tiktoji mei
Tatai pergalvoję susipraskime ir
lė ir pagarba, ten nėra vietos nea- atgimkime naujam ryžtui bei nuonvkantai ir kerštui.
«:Hžia' meilei Dievui, Tėvynei ir
Deja, tas viskas gražiai skamba artimui.
daugiausia tik skautų viešose suei
Sesės, broliai ir mielas jauni
gose, kur duodami vieši įžodžiai ir me, aš viliuos, kad jūs dar esate
pasižadėjimai nesigailėti net kraujo labiau jautrūs kilniems idealams.

Prieš mauzoliejų, kur palaidotas M. Biržiška, Vasario 16 Akto signataras.

Todėl kreipiuos į jus ir prašau: pa
kelkite savo jaunas širdis paverg
tos tautos atžvilgiu ir pasistatykime
sau idealu MANO ŠIRDIS IR
DARBAS — TAU, LIETUVA.
Ieškokime kelių ir būdų, kaip ge
riau ir lengviau prie to tikslo pri
eitume. Tai būtų visų mūsų kon
kreti meilė savo tautai ir jos Tė
vynei Lietuvai.
Džiaugdamiesi 20 metų skautiš
ko jaunimo veikla ir sukaktimi,
susirūpinę pažvelkime į ateitį. Mie
li vadovai, reikalaukite ir prižiū
rėkite, kad skilčių ir draugovių su
eigos vyktų tik lietuvių kalba. Pa
naudokite įvairias priemones ir
būdus. Bendromis pastangomis su
tėvais ir mokykla darykime viską,
kad mūsų jaunimas savo tarpe kal
bėtų lietuviškai ir daugiau kreiptų
dėmesio į lietuvių kultūrinius ir
Lietuvos laisvinimo reikalus. Tik
nuo mūsų pačių priklauso mūsų
tautos išlikimo ateitis.
Sveikinu ir džiaugiuos, kad pir
masis į steigiamus skautiškus viene
tus įstojęs skautas Rimtautas Dabšys per 20 metų nepavargo ir ak
tyviai reiškiasi visuose lietuvių svar
besniuosiuose gyvenimo įvykiuose.
Nuošrdžiai linkiu jam ir toliau sėk
mingai vadovauti ir koordinuoti
bendrą skautišką veiklą Ramiojo
Vandenyno Rajone.
Budėkime Dievo, Tėvynės ir ar
timo meilės sargyboje!
s. V. Pažiūra

PHOENIX, AR1Z.

Pernai gruodžio mėn. 7 d. mirė
Phoenixo L. Bendruomenės apyi.
iždininkė Konstancija Rudaitytė,
buvusi Raseiniuos ir Kaune dantų
gydytoja. Po II pas. karo ji gyveno
Chicagoj ir vertėsi prekyba. Buvo
aktyvi Lietuvių Fondo, Liet. Dantų
Gydytojų S-gos ir kitų liet, organi
zacijų narė.

Savo paliktą turtą testamentu ji
taip paskirstė:
50% Lietuvių Fondui;
20% Literatūros premijai;
10% “Draugui” ir
10% — broliui Petrui Rudaičiui.

Tokių testamentų lietuvių tarpe
mažai tepasitaiko. Daug lietuvių
numiršta skupėdami išleisti kelis
dolerius paršyti gerą testamentą ir
visą savo sunkiai uždirbtą turtelį
palikdami svetimiesiems.
— Gruodžio 13 d. mirė Uršulė
Radzevičienė, gyvenusi Scottsdales
miestely. Ji buvo atsikėlusi iš Chicagos, kur priklausė Šv. Marijos
Gimimo parapijai. Moterų sąjungos
skyriui. Išvežta palaidoti į Chicagos
Šv. Kazimiero kapines. Radzevičie
nės duktė Elena gyvena Phoenix,
Ariz. ir priklauso lietuvių chorui.
— Vasario 16-tos minėjimas
Phoenixe, rengiamas JAV L Bend
ruomenės apylinkės. įvyks vasario
13 d.
Pamaldos bus Sacred Heart Se
selių prieglaudos koplyčioj, 1110
N. 16 St., Koncertas ir minėjimas
— Ukrainiečių salėj.
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LB Vakarų Apygardos metinis
suvažiavimas
Suvažiavimas įvyko sausio 15 d.
Round Robin restorano svetainėje.
Dalyvavo nemažai atstovų, valdybų
narių ir svečių iš 3 apylinkių: Los
Angeles Santa Monikos ir Phoe
nixo. Taip pat buvo atvykę ir Long
Beach Lietuvių Klubo atstovai.
Suvažiavimą pradėjo LB Vakarų
Apygardos pirm. J. Činga. Pirmi
ninkauti, susirinkimui pritarus, pa
kviestas Dambrauskas, Phoenixo
apylinkės pirmininkas, sekretoriau
ti — L. Žilevičiūtė.
Savo atsilankymu suvažiavimą
pagerbė Lietuvos gen. konsulas dr.
J. J. Bielskis ir pasakė sveikinimo
kalbą. Suvažiavimą pasveikino PLB-nės valdybos narė Milda Len
kauskienė, lankanti kolonijas PLJ
Kongreso reikalais.
Toliau sekė apylinkių ir apygar
dos valdybų pranešimai.
Phoenixo — pranešė jų pirmi
ninkas Dambrauskas. Iš pranešimo
aiškėjo, kad ten bendruomenininkai
turi sunkumų, kurie išplaukia iš
nenoro vieningai darbuotis. Skaidy
masis — viena iš veiklos blogybių.
Los Angeles apyl. pirm. E. Radvenis savo pranešime pažymėjo at
liktus arbus, ypač lituanistikos sri
tyje: įsteigtas Lituanistinei mokyk
lai knygynėlis, surengtas Naujų
Metų sutikimas ir kt Lietuvos Rei
kalų komisijos pirm. Ž. Brinkienė
pranešė apie jų darbus, liečiančius
amerikiečių spaudos informavimą,
klaidingų žinių pataisymą ir pn.
Santa Monikos apyl. pirm. B.
Graužinis padarė labai glaustą, ge
rai paruoštą pranešimą, be jokių
“ekskursijų” į šalį ir be kitų kalti
nimų. Madų paroda, Lituanistinės
mokyklos rėmimas, kiti bendruome
niniai darbai... Jų Lietuvos Reikalų
Komisijos pranešimą padarė Vita
Kevalaitytė: darbas derinamas su
apylinkės komisija; pasiųsta laiš
kų amerikiečių spaudai, ginta lie
tuviškieji reikalai.
Apie Jaunimo Metų komiteto su
darymą ir prieškongresinius darbus
pranešė Jaunimo sekc. pirm. J.
Venckus.
Vakarų apygardos pirmininkas
J. Činga savo pranešime ilgiau su
stojo ties pastangomis atgaivinti
kai kurias (Seattle, Portland) apy
linkes. Atrodo, jog ten lietuvių
skaičiui sumažėjus iki kelių šeimų,
apylinkių veikla nebeįmanoma. Be
kita ko, J. Činga pranešė, kad pro
jektuojama surengti pasirodymą
amerikiečiams ir kitataučiams Mu
zikos Centre; galvojama apie Čiur
lionio ar Grandinėlės atsikvietimą;
(tam reikalui sukviestas organizaci
jų pasitarimas sausio 18 d. apsisto
jo prie Grandinėlės, LAV red.).
Apygardos iždininkas K. Prišmantas pranešė apie piniginius reikalus
ir kasos stovį.

□

Diskusijose ir papildymuose išryš
kėjo, kad ir vietoje, savomis jėgo
mis, yra daug ir neblogai padaro
ma, kaip Jaunimo šventė, Lietuvių
diena ir kt. O. Razutienė pranešė,
kad ir šiais metais jau suplanuota ir
rengiama didžiulė Jaunimo šventė,
kuriai salė jau nusamdyta — Santa
Monica Civic Auditorija; tik pra
šoma L. Bendruomenės globa ir
pagalba.
Dėl spaudoj skelbiamų žinių tiks
lumo pasisakė L. Balvočius ir VI.
Pažiūra.
JAV LB Tarybos vicepirm. dr.
E. Lenkauskas referavo naujųjų LB
įstatų projektą, paskaitydamas da
lis, kurios bus paliktos senos ir vie
tas, kurios labiausiai bus pakeistos.
Diskusijose A. Audronis kritika
vo kai kurias įstatų vietas, be to,
pageidavo, kad bendruomenė nebū
tų nuvertinta iki organizacijos kon
cepcijos, kad ji liktų plačiausia
presme Ijetuvių bendruomenės jun
ginys.
L. Valiukas pareiškė nuomonę,
kad nario įnašas turėtų būti pakel
tas iki 5, 10-ties ar 20-ties dolerių,
metams, tada ir finansinių proble
mų nebūtų ir nuveikti būtų galima
daug daugiau. Dėl tokio siūlymo
niekas neparodė entuziazmo. Dau
gelio nuomonė yra ta, kad įnašas
turi būti prieinamas visiems, net ir
neturtingiausiems, kad tuo būdu
bendruomeniniam apsijungime da
lyvautų kuo didesnis skaičius. O
didesnes sumas bendruomenei pa
aukoti gali kiekvienas, kas tik nori
— niekam nedraudžiama!
Iš E Lenkausko pranešimo pa
aiškėjo, kad įstatuose atstovų, apy
gardų ir apylinkių forma paliks ta
pati, kaip buvo — pasiūlymas su
daryti bendruomenės seimą, įtrau
kiant ir apylinkių pirmininkus, ne
praėjo. Kai kas iš suvažiavimo as
menų bandė “įrodinėti”, kad dabar
tiniai kai kurie tarybos nariai netu
rį bendruomeninių “kvalifikacijų”,
kad reiktų nustatyti koks nors “cen
zas”, pvz., atliktas “stažas” apylin
kės valdyboje ir pn. Bet kiti pabrė
žė, kad asmenis į tarybą renka visi,
kad kandidatais statomi pasižymėję,
žinomi žmonės, kad būdami savo
srities specialistai jie gali daug pa
dėti ir lietuvių bendruomenės rei
kaluose; į apylinkės valdybą galima
patekti balsuojant gavus keliolika,
o kartais ir keltą balsų, o už tarybon renkamus pasisako šimtais —
tas visuotinas pripažinimas irgi tu
rėtų šį tą reikšti.
Diskusijose dar kalbėjo ir JAV
LB tarybos atstovai Belrn. Brazdžio
nis ir A. Mažeika.
Suvažiavimas praėjo gyvoj, dar
bingoj, pozityvioj nuotaikoj, daly
viams ir svečiams palikęs gerą
įspūdį.
Baigus programą, dalyviai galė
jo čia pat pavakarieniauti — res
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torano šeimininkai A. ir J.Spreinaičiai ta proga parengė net lietu
viškų patiekalų.
Po to — visi skubėjo į Dramos
Sambūrio vaidinimą — D. Mackelienės režisuotą ir Čikagoje tearo festivalio laurus laimėjusį pasta
tymą A. Landsbergio “Paskutinis
piknikas”.
Radijo klubas valdybos posėdis
Kalifornijos lietuvių radijo klubo
valdybos posėdis gruodžio 30 d.
(pernai metais) pas ponus Mitkus
praėjo pakiloje ir darbingoje nuo
taikoje. Trumpai buvo peržvelgta
metų darbotvarkė ir svarstomi at
eities planai. Ypatingai opus klau
simas — programų užrašymas
transliacijai — daugiausia buvo ta
riamas. Šiuo metu trys redaktoriai,
iš jų du ir garso technikai, neša vi
są programų paruošimo naštą. Kiek
ilgai tie patys asmenys gali ir be
atlyginimo ir be pertraukos 52 sa
vaites metuose dirbti?
Posėdyje dalyvavo svečių, kurie,
daugiau kalbėjo klausytojų vardu
ir išreiškė kai kuriuos pageidavi
mus dėl radijo valandėlės laiko ir
programų pobūdžio, davė naudingų
patarimų, kaip pagyvinti radijo klu
bo veiklą ir lėšų telkimą. Į pagei
davimus atsakė radijo klubo pirmi
ninkė. KTYM radijofono vadovybė
neturi kito laiko mūsų programai
ir artimoje ateityje to nenumato.
Belieka tiktai džiaugtis tuo pusva
landžiu šeštadienio vidudieniais ir
patiems prie jo, kiek galima, prisi
taikyti. Programų pobūdis visada
yra gyva aktualija. Kviečiame į tal
ką jaunimą, organizacijas, praveda
me pokalbius su svečiais, stengia
mės pastebėti kiekvieną mūsų ko
lonijos įvykį, laukiame žinių ir informaejų iš privačių asmenų. Dide
lis laimėjimas yra Kalifornijos lie
tuvių medicinos daktarų sąjungos
taika sveikatos patarimų skyriuje.
Tai dr. Jono Jurgučio nuopelnas.
Bendrai kalbant, radijo programa
j ra kultūrinė, etninė. Duodame pro
zos ir beletristikos, poezijos, muzi
kos ir dainų ir visko, kas iškelia lie
tuvių kalbos grožį. Valdybos nariai
pritarė ir pritaria tokiai radjo va
landėlės linijai. Tolimesnį jos gyvavmą paliekame išspręsti metiniame
radijo klubo susirinkime š. m. sau
so 23 d.
Valdybos posėdis buvo baigtas
prie šiltos vakarienės. Posėdyje da
lyvavę svečiai Mindaugas Gedgau
das, Dana Kaškelienė, Vladas Šimoliūnas, Sofija Vizgirdienė, Dalia
Jasiukonienė, Violeta Gedgaudienė
pasižadėjo talkinti radijo valandėlei,
linkėdami jai ilgų, sėkmingų atei
nančių metų.
Valdyba dėkoja Danutei ilr Juo
zui Mitkams už vaišes ir malonų
paskutinį senųjų metų prieglobstį
radijo valandėlės rūpesčiams skai
čiuoti, gražiais darbo vaisiais pasi
džiaugti. (s. v. p.)

Lietuvos Operos Carmen

Vincė Jonuškaitė Carmen vaidme
nyje Lietuvos Valst. Operos teatre.

Vincė Jonuškaitė, buv. Lietuvos
Operos dainininkė, šių metų pra
džioj iš New Yorko persikėlusi į
Santą Barbarą, čia gyvena kartu
su savo sūnum Dovu Zaunium.
Sausio 22 d. buvo jos 70-tas gim
tadienis. kurį jai priminė atvykę pa
sveikinti artimieji ir jos talento
gerbėjai iš Santa Barbaros ir Los
Angeles. (Jų tarpe buvo Stanulienė,
atktoriaus ir Šiaulių teatro dir. Stanulio žmona, ir H. Mošinskienė iš
Brazilijos). Kaip sukakties dovana
įteiktas “Lietuvių Dienų” žurnalo
š. m. sausio nr.. didele dalimi skir
tas V. Jonuškaitės gyvenimui :r so
listės karjerai pavaizduoti.
Los Angeles bendruomeninės or
ganizacijos ir atskiri menininkai
planuoja dainininkei sukakties pro
ga surengti didesnį paminėjimą.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Liet. Bendruomenės kronika

— LB Žiemos balius įvyksti
sausio 22, Sokol salėj, 847 N. San
Mateo Dr., San Mateo, Calif. Iš
Los Angeles dalyvauja garsiosios
Vakarų Pacifiko lietuvių meninės
pajėgos— solistai Birutė ,'ir Rimtau
tas Dabšiai, Antanas Pavasaris, pia
nistė Raimonda Apeikytė, rež. A.
Žemaitaitis. Lietuvos Operos 50
sukakties proga jie atliks iš Verdi
operos “La Traviata" ištraukas.
Po programos — vakarienė, ba
ras, šokiai, grojant Havajietiškam
orkestrui.
■— Į San Francisco apylinkę at
sikėlė gyventi inž. Rimantas Liaugminas su žmona ir inž. Romas Ankaitis su šeima.

— Per Naujus Metus San Fran
cisco draugus lankė svečiai: Dr.
Vytautas ir Nijolė Grakauskai,
arch. Kęstutis ir Milda Mikėnai.
Romas ir Aldona Svainauskai — iš
Los Angeles; J. Bajorienė — iš Sa
cramento.
— Vasario 16-tos minėjimas
įvyks vasario 20, sekmadienį, 1 vai.
p. p. College of San Mateo patal
pose, San Mateo, Calif.
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L. Vyčių valdybos laiškas spaudai
DĖL “LIETUVOS REIKALŲ KO
MISIJOS” VARDO

JAV L. Bendruomenė prašoma pa
keisti “pasiskolintą” “Lietuvos Rei
kalų Komisijos” vardą
Lietuvos Vyčių centro valdyba,
susirinkusi posėdžio š. m. sausio 9
d. Bostone, nuodugniau svarstė Amerikos Lietuvių Bendruomenės
centro valdybos 1971 m. rugpiūčio
4 d. išleistą aplinkraštį nr. 12 JAV
LB Apygardų ir Apylinkių valdy
boms, kuriame taip pasakyta: “Ta
rybos sprendimo įpareigota (daly
vauti laisvinimo darbe), centro vai
dyba imasi akcijos įkurti kiekvienos
LB apylinkės rėmuose LB Lietuvos
Reikalų Komisiją. Solidarizuodami
su Lietuvos Vyčių organizacija ir
vertindami jos narių pasireiškimus
laisvinimo srityje, skoliname
šios garbingos organizacijos naudo
jamą Lietuvos Reikalų Komisijos
vardą, prijungdami jo pradžioje LB
inicialus.” Toliau išdėstomi šios ko
misijos siekiai ir tikslai, kurie lygiai
tie patys, kaip Lietuvos Vyčių.
Lietuvos Vyčių centro valdyba
nepatenkinta šiuo LB centro valdy
bos elgesiu, nes pastaroji niekad ne
sikreipė į jos narius prašydama lei
dimo “pasiskolinti" tos komisijos
vardą. Apie tai jau buvo rašyta lie
tuvių laikraščiuose.

A. A. Kunigo Jono Jutt-Jutkevičiaus įkurta prieš 25-rius metus.
Lietuvos Vyčių Lietuvos Reikalų
Komisija yra atlikusi milžiniškus
darbus Lietuvos laisvinimo ir jos
rekalų gynimo srityse. Šioji komi
sija veiks ir toliau, dabar vadovau
jama eneirgingo vyčio Antano Miner’io. ir sieks įgyvendinti kun. JuttJutkevičiaus ilgalaikę programą.
Lietuvos Vyčių centro valdyba
pakartoja savo didelį norą visu šim
tu procentų dirbti ir veikti kartu su
Amerikos Lietuvių Bendruomene,
taip pat su Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Jau visą eilę metų Lietuvos
Vyčiai glaudžiai bendradarbiauja
su minėtomis organizacijomis. Ta
čiau norėdami pasinaudoti ilr eiti
kun. Jutkevičiaus nustatytomis gai
rėmis, išvengti galimų skirtumų el
gimosi linijose arba nuosprendžiuo
se politinėje veikloje tarp Lietuvos
Vyčių ir Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės, taip pat naudotis Lietu
vos Vyčių Lietuvos Reikalų Komi
sijos veiklos milžiniška statistine
medžiaga. Lietuvos Vyčių centro
valdybos nariai prašo Amerikos
Lietuvių Bendruomenės centro val
dybos nenaudoti Lietuvos Reikalų
Komisijos pavadinimo savo pana

šioms komisijoms, ir duoti joms ki
tą vardą. Lietuvos Vyčių Lietuvos
Reikalų Komisijos vardas yra be
veik sinonimiškas su Lietuvos Vy
čių organizacijos vardu ir norime,
kad tai pasiliktų ir ateityje.

Literatūros plokštelė

Keturi autoriai
Poezijos, satyros - humoro ir prozos kurinius skaito
keturi mūsų rašytojai: Pulgis Andriušis, Bernardas
Brazdžionis, Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras

t'auja dovana lietuviškos muzikos mėgėjams —

Kaina $5.00

Plokštelė ilgo grojimo, H.F.

Galima gauti
LD leidykloje ir pas knygų platintojus. Galite užsakyti ją
kaip dovaną — mes ją pasiųsime nurodytu adresu.

“Lietuvių Dienų” Leidykla
4364 Sunset Boulevard, Hollywoo, Calif. 90029, USA

UŽSISAKANT
prie plokštelės kainos pridėti $1.00 pašto ženklams ir apdraudai; i Kanadą užsisakant — prie to dar pridėti $1.00
muito mokesčiui.
Birutininkiii 10-čio veiklos apžvalga

kompozitoriai:
M. Petrauskas, J. Tallat-Kelpša, A.
Vanagaitis, S. Šimkus, S. Laumenskienė, J. Gruodis, J. Naujalis, VI.
Jakubėnas, St. Sodnys-Sodeika, J.
Gardelis, K. V. Banaitis.

Išleido “Lietuvių Dienos”

Dainos:

Kaitink, šviesi saulute, Serenada.
Koks ten lengvas poilselis, Obelų
žiedai, Tulpės, Dukružėlė, Rūta.
Kad skausmas tau širdį, Ežerėlis,
Siuntė anyta, Mamytė.. Viso 14 d-

Mono. Kaina $5.00

L. D. K. Birutės Draugija, Los
Angeles skyrius, savo pasireiškusią
veikla ir toliau pasilieka viena iš
stipriausių draugijų šioje kolonijoje.
Draugijos dešimtmečio apžavlgoje — nuo 1960 iki 1970 metų —
suvesta tokia apytikrė sąmata:
Padaryta apie 30.000 dol. apy
varta; iš gauto pelno išsiųsta 75
siuntiniai į pavergtą Lietuvą bei
tolimąjį Sibirą; į Suvalkų trikampį
nusiųsta 30 siuntinių. Įstota į Lietu
vių Fondą su 200 dol’. įnašu; įsigy
ta Lietuvių Bendruomenės šėrų už
100 dol.; taip pat tapta lietuvių
Tautinių Namų dalininku su $100.
Paaukota Vasario 16-tos gimnazi
jai virš 500 dol. Šelpta lietuviai
džiovininkai Gautenbergo sanatori
joje, Vokietijoje. Aukota lietuvių
radijo valandėlėms: Ispanijoje, Los
Angelėse ir kt. Aukota lietuvių kal

bą UCLA universitete studijuojan
čiam jaunimui. Remta vietinė be
kita liet, spauda. Piniginėmis auko
mis paremti Los Angeles skautai-ės.
Aukojama lituanistinėms mokyk
loms. Remiamos stambesnėmis au
komis mūsų išeivijos politinės in
stitucijos: ALTas, VLIKas ir kt.
Pasiųsta pasveikinimai su auko
mis Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarams. Aukojama Jau
nimo ansambliams vykstant į Dai
nų ar Šokių šventes Chicagoje. Re
miami ir pavieniai į vargą patekę
mūsų tautiečiai JAV-se.
Be daugelio dar neišvardintų įsi
pareigojimų, birutininkės yra pasisiryžusios ir toliau su nemažesne
energija savo šakotoje veikloje
darbuotis. Kad ta veikla būtų tikrai
sėkminga, būtinai reikia mūsų vi
suomenės tolimesnės paramos. To
birutietės ir tikisi,. (Koresp.)
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audcje
(Pas mus ir kitur)

“Tiltas, kurio dar nėra”
ir negali būti
Juozas Keliuotis, neptiklausomoje Lietuvoje buvęs “Naujosios Ro
muvos” žurnalo redaktorius, ilgus
metas išvergavęs Sibire, “Kultūros
Barų” nr. 12, 1971 m., išspausdino
diskusinį rašinį “Tiltas, kurio nėra”.
Pusė to straipsnio, — Keliuočio
stilius ir mintys,' bet kita pusė, kuri
liečia “kultūrinį bendradarbiavimą”,’
ir/ stiliumi iir išsireiškimais grynas
stereotipinis bolševikinės propagandbs, vartojamos Kazakevičiaus ir
kitų sovietinių ruporų, produktas.
Mums džiugu, kąd J. K. mato,
jog dar nėra vadinamo “kultūrinio
bęndfadarbiavimo” su sovietų oku
pantais Liętuvoje ir su jų peršama
bolšeyikipe “filosofija” tiek kūry
boje. tiek kitose gyvenimo srityse.
, “Tiltai” bus nutiesti tik tada, kai
Lietuva bus laisva nuo okupantų,
— tada bus įmanomas tikras, gyvas,
nuoširdus bendradarbiavimas su
tauta; pabrėžiame — su tauta, ne
su bolševikams tarnaujančiais val
dininkėliais.
Ačiū, Juozai, už padėties supra
timą ir geras mintis.

“Draugo” sausio 5 d. nr. PLB
pirm. St. Barzdukas parašė straips
nį “Bendros kalbos ir sutartinio
darbo galimybes aiškinantis”. Jame
plačiai paliesta “mūsų jėgų rikiuo
tė”, “Kas mus jungia ir kas skiria”,
“tautos ląisvės kelyje”, “kad infor
macija savo tikslą pasiektų”, “visuo
meninių
darbų
finansavimas”,
“Bendradabiavimo ir bendravimo
atrama”.
Nesu S. Barzduko politinės filo
sofijos šalininkas, bet su dauguma
šiame straipsnyje iškeltų minčių
tenka sutikti. Buvo įdomu patirti jo
skirtingą nuo kai kurių ALB vado
vybės nuomonę apie Vilką ir Altą.
Štai kaip rašo apie Vliką:
“Bet tas laisvinimo darbas negali
būti kokia nors palaida improviza
cija, kur kiekvienas darytų tai, kas
jam į galvą ateina. Todėl PLB val
dyba jau 1969 paskelbtose “BLB
visuomeninės veiklos gairėse” pri
pažino, kad politinei lietuvių laisvės
kovai turi vadovauti Vlikas, sudary
tas politinių lietuvių srovių ir lais
vės kovos sąjūdžių pagrindu. Tai
dabar taip pat pakartoja atsakingas
JAV LB valdybos pareigūnas Philadelphijos studijų dienose. Tai la
bai geri nusiteikimai, kurių laiky
masis duotų mūsų gyvenimui daug
darnos.”
Apie Alt-os svarbumą ir reikšmę
jis taip rašo:
“Amerikos Lietuvių Taryba nuo
seno yra įsigijusi JAV lietuvių at
stovavimo teisę bei vietą JAV val
džios įstaigose. Palikime jai šią tei
sę ir toliau. To reikalauja politinis
mūsų subrendimas. Bet tai nereiš
kia, kad į atstovavimo reikalus ne
reikėtų traukti ir naujų jėgų, ypač
tais atvejais, kurie priklauso ne po

litinei, bet kultūrinei sričiai. Kultūrnio atstovavimo srityje aktyviai
gali ir turi reikštis Lietuvių Bend
ruomenė, pasitelkdama į talką mū
sų mokslo ir kultūros darbuotojus,
mūsų mokslo ir meno vienetus. O
kai kuriais atvejais Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Bendruomenė (ar
ba atvirkščiai: Bendruomenė ir Ta
ryba) bendram mūsų labui galėtų
ir turėtų reikštis sutartinai bendro
mis jėgomis.”

Atsiųsta paminėti

200,000,000 and Lithuania. A.
Gustaičio surinkta informacinė me
džiagą apie Lietuvą ir lietuvius.
Propagandinė brošiūrėlė angliškai,
16 psl., kaina $1. Platina Los An
geles LB Jaunimo sekcija.

Br. Budriūno muzikos kūriniai:
Nemunas laužia ledus pavasary, .forte
pijonui koncertinis bravurinis dalykas---kaina, $2.00.
Mišių giesmės chorui ir bendram gie
dojimui.. Žodžiai kun. S.Ylos. Kaina $0,50
Gaunama adresu: ' B Budriūnas, 2620
Griffith Park Blvd., Los Angeles, Calif.
90039.

Peticijos parašų rinkimas
pratęsiamas
/ merikos Lietuvių Taryba nuo
širdžiai dėkoja visiems, kurie taip
uoliai ir pasišventę prisideda prie
taikos, platindami peticijos lapus
ir rinkdami parašus, skirtus įteikti
prezidentui NIX0NUI, ir prašo
tęsti šį svarbų darbą. Parašų rinki
mas vyksta labai sėkmingai.
Kadangi prez. Nixono kelionė
pirma numatoma į Kiniją, o vėliau
į Sovietų Sąjungą, ir dar yra laiko,
tai peticijoje parašų trinkimas pratę
siamas iki š. m. kovo 1 d.

Iki to laiko prašoma ištisai alrba
dalinai užpildytus peticijos lapus
sugrąžinti į ALT būstinę, 2606 W.
63rd St., Chicago, Ill. t>0629.
Peticijoje išreikšti mūsų pagrin
diniai reikalavimai: protestas dėl
netesėtos ir priverstinos Lietuvos
okupacijos, religijos persekiojimo
Lietuvoje, pagrindinių žmogaus tei
sių pažeidimo ir dėl neteisėto ir
brutalaus Simo Kudirkos nuteisimo.
Pasirašykime visi peticiją!
Tenelieka nė vieno lietuvio, ne
atlikusio savo pareigos!
Amerikos Lietuvių
Taryba

M***^*********#****************^^^^*^!^

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
ROBERTAS BAURAS — 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

Saugokis, kad nesužeistam plėšiko!
(Rimti patarimai, nors nerimtai
skamba)
New Yorko policininkas Robert
McDermott, tarp patarimų, kada
rėkti, kada tylėti ilr kada bėgti, —
sako: “Rėksmas yra geras dalykas,
tačiau užpuolikas nevisada išsigąs
ta. Kas tuomet daryti? Jei užpuoli
ko negali išgąsdinti riksmu, atmušk
jį suvyniotu žurnalu arba, jei gali
nusimauti batuką, kulnais irgi gali
pasigelbėti, tačiau daugelyje valsty
bių negalima su savim nešiotis nie
ko, kuo galėtum tokiame atsitikime
sužeisti... įstatymas draudžia švirkš
tą, ašarinių dujų šaudykles ir net
galvos plaukų špilkas, jei kas to
kias dėvi, tikslu sužeisti užpuoliką.”
Taigi, matot, kaip įstatymas pa
lankus plėšikams, o pilietis tik su
laikrščiu, kaip muses baidydamas,
turėtum atsiginti nuo peiliais ar Re
volveriais apsiginklavusio užpuoli
ko. Taigi, jeigu kas dar abejojo
“spaudos galybe”, tai iš šio patari
mo gali matyti, kokia nauda gali
būti, jei ne tik prenumeruoji, perki,
skaitai, bet 4r su savim nešioji
spaudą.
Los Angeles policija Scrįbai yra
geriau patarusi: jei tave kas užpuola
tavo patalpose, gali užpuoliką nu
šauti; o jei už durų ar už lango,
tai jį nudėjęs turi įvilkti į vidų ir
tada pakviesti policiją. Savo bute
savo gyvybei apsaugoti gali vartoti
bet kokį ginklą.
Deja, nenurodoma, kaip reikėtų
gintis, kai pačios policijos tarnau
toja viešame susirinkime užpuola
niekuo dėtus piliečius?
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RŪTA, INC.

Investavimo Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213)828-7525
• Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvo., Los Angeles, Callf. 90026.
Telef. 382-1568
siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą Ir kitus kraštus.
5e Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pjgjaį
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.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

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.

FRANK'S TELEVISION AND RAblO
Frank Keršis, savininkas

5239 Hollywood Boulevard, I.os Angeles, Ca. 90027
00S8-69F :sBuojapx

Sales & Service
Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių į naują spalvotą
illlllllllllIlMhillllilllllllllllllllK
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PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrauda

(

Baldai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

}
j

MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. »029i
Phone EX 6-4240

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone: 828-7525

Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevaro
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance

Dantistai

3506 Garden Av., L. A. Calif. 90039

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
.Member L. A. County Dental STy
0410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

Telef. 660-4086

Automobiliy

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire BlvdSanta Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
Pietinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

Alinės-užeigos
JIMS PLAY PEN
fononas Ir Ona Tamošauskai, sav. ,
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396

A. BLAK1S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire B1-*.
Santa Monica, Calb’. PV403
Phone 828-4613 by E"po>r ,merit
GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef. 660-1205

ROLANDAS

Gydytojai
LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phonet 371-9132

LITTLE JOY “Jr.”

Cooktails - - Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373
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.

JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Callt. 90405
Valanuos: 9:00 AM — 5:00 P M
Treč. ir šešt. 10 — 12.
JONAS JURG1LAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1
Office; EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

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
Phone 395-6142

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Phone:

428-6151

466-1066
Res. 395-3358

ANN LAURINAITIS
riair Stylist
GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005

388-6011

Moteliai

TV taisymas

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšiene, eav.
3020 Wilshire Blvri.,
Santa Monica, Calif. (0403
EX 4-9144

FRANK'S TELEVISION
Frank Keršis, ear.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
HO 9-8500

MOTEL ROTA & DATE SHOP
Stasys Ir Stasė Damullal, eav

Vaiky darželiai

82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90260
Sav. Jonas ir Ona Žukas
Tel. 03 5-9051

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės Ir žetuėa
investacljoe.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 99049
Telef. 826-1570
ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker
ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Rhone: 828-7525
Res.: 838-0460

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker
RGQUE & MARK CO. REALTORS

Valgyklos
BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerlen*
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel.
-*••• namų tel. 664-9712
Veikia tik šeštadieniais ir sekma*
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Galim
'sakyti grupėms iš anksta

THE

ROUND

ROBIN

Restaurant
Juozas ir Aldona Sprelnaltle, sav
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

3002 Santa Monica Boulevard
Santa Monllca, Calif. 90404
Office
Residence
828-7525
393-1381

ANTANAS Ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029v
ND 4-2919
Res. TH 2-5394
STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.
Tel. (213) 820-2925 /West L. A./
Pirkite žeme Palmdale, kur renčia
mas didžiausias pasauly aerodro
mas — iš savininkų, akrais,
ne sklypais!

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 tei*
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.
•
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Ar reikia pagalbos mokesčius
apskaičiuojant?
DOVANOS JAUNIMUI
“Lietuvių Dienų” knygyne turime
daug gerų knygų lietuvių ir anglų
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūringą ir vertingą 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.

— 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 anksto susitarti; skambinti te
lefonu: 664-2919.
««> <•
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PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY

Onik Abrahamian
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų Įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus
kraštus. — Agentūra ruošia eksikurslidą į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
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KALENDORIUS
SAUSIO MĖN. —

22 d. —- Jūrų Skautų vakaras —
šv. Kazimiero par. salėj.
30 d. 1 vai. dJLenos — S LA parengia
mas šv Kazimiero ipar. salėj.
VASARIO MĖN. —

12 d. — Jaunimo Ansamblio Blynų
balius, šv. Kazimiero par. salėj.
19 d. — Skautų Kaziuko mugė, šv.:
Kazimiero parap. patalpose.
Į
20 d. 12 vai. 30 mftn. —- Vasario;
16-sios minėjimas Marshall High
School auditorijoj (netoli šv. Ka
zimiero par. patalpų, kitoj pusėj
St. George gatvės).

Parapijos mokyklos Kalėdų eglutė
TV programoje

—Šv. Kazimiero parap. mokyk
los Kalėdų programa buvo nufil
muota ir rodyta švenčių proga te
levizijoje, 11 kanalu. Pitrmo ir ant
ro skyriaus mokinius paruošė mo
kytojos Sės. Dolores ir G. Kuzavinienė.
— Vytautas Gruzdis, pirma gy
venęs Los Angeles kolonijoj, dabar
su amerikiečių grupe važinėja po
įvairius miestus, atlikdamas progra
mą — gruodžio 5 d. Dallas, Texas
Televizijoje vaidino Moljero kome
dijoj “Tartiufe”, atliko Tartiufo ro
lę ir prisidėjo prie režisūros.
Vytauto brolis Algirdas su šeima
gyvena Los Angeles apylinkėje.
— Juozas Daubėnas, režisierius,
profesoriaująs Tuscon universitete,
sesers Angelės Vaicekauskienės ly
dimas, aplankė LD leidyklą ir čia
įsigijo rašomai tezei lituanistinės
medžiagos (knygų). Tame pat uni
versitete jo žmona gilina studijas ir
ruošia darbą apie lituanistiką anglų
kalba paskutiniaisiais metais.
Kvies “Grandinėlę”

— Sausio 19 d. LB-Vakarų apy
gardos pirm. J. Činga sukvietė visų
L. A. organizacijų pirmininkus pa
sitarimui dėl Cleveland© šokėjų
grupės pakvietimo gastrolėms į Ka
liforniją.
Po diskusijų nutarta atsikviesti
“Grandinėlę”. Gastrolių organizavi
mo detalės bus aptartos kituose po
sėdžiuose.
i
— Elena Kalvaitienė, inž. Rimo
Kalvaičio motina, praleidusi kelis
mėnesius pas sūnų Anglijoj, grįžo
vėl į Los Angeles.

— Povilas Valentinas, anksčiau
dirbęs LD leidyklos spaustuvėje,
o vėliau Hollyte Carpet Mills, Industiry mieste, savo fabriko vadovy
bės paskirtas antros pamainos
darbininkų viršininku (bosu).Sveikiname Povilą!
— Antanas K. Trimakas, buvu
sio Vliko pirm. A. Trimako sūnus,
gruodžio 18 d. Šv. Kazimiero ko
legijoje, Romoje, įšventintas kuni

gu. Apeigose dalyvavo vysk. A.
Deksnys, dipl. S. Lozoraitis Sr., S.
Lozoraitis Jr. Pamokslą pasakė sa
lezietis kun. dr. J. Zeliauskas.
Naujasis kunigas aukštąsias teo
logijos studijas baigs šį pavasarį.
Anksčiau kun. A. K. Trimakas
yra gyvenęs Los Angelėse; čia tu
rėjo inžinieriaus tarnybą.
Sveikiname kunigą Antaną ir lin
kime sėkmės naujame pašaukime.
“Lithuanian Festival”

Daug kas iš mūsų pastebėjome
automobilių reklamose vartojamą
išsireiškimą “Lithuanian Festival”.
Kas tai padarė, “paslaptį” išdavė
Ona Katauskienė iš Whittier, Calif.
Jos sesers sūnus Charles Phillips,
dirbdamas didžiulėj reklamų kom
panijoj, sugalvojo tą išsireiškimą
pavartoti. Sveikiname “Kaziuką”,
kuris, kad ir būdamas pusiau lietu
vis, jaučia pareigą kartais lietuvių
vardą pareklamuoti.

go]', taip pat yra medicinos mokyk
loje instruktorius.
Dr. K. A. Jučas LAV redakciją
painformavo Jaunimo Kongreso
ir savo suplanuoto medic, centro
Chicagoj klausimais. Jis yra Jauni
mo Kongreso Informacijos ir Spau
dos komiteto narys. Ta proga jis
parėmė LD žuknalą, užprašydamas
įdėti Kongreso Informacijos Komi
teto pasveikinimą-skelbimą ir LD
žurnalą užsakydamas dovanų ke
liems asmenims.
— Ignas Gurčinas, Santa Moni
ca, sausio 8 d. atšventė savo 50 me
tų gimtadienį. Žmona Viktorija,
dukra Dalia ir sūnus Rimas tą va
karą suruošė sukaktuvinę puotą;
buvo sukviesta virš 50 jo artimų
draugų.

MIRTYS
Mirė pasižymėję lietuviai
— Prof. dr. Zenonas Ivinskis,

istorikas, mokslininkas, mirė 1971
m. gruodžio 24 d. Bonnoje, Vokie
tijoje. Jo gyvybę pakirto kepenų vė
žys. Jis turėjo dar tik 62 metus am
žiaus ir dar daug galėjo atlikti
mokslo darbų istorijos srityje. Pali
ko nebaigtą rašyti Lietuvos istoriją,
— Algirdas Glazė, Pietinės kakurios galutinai spaudai paruoštas
lif. Automobilių Klubo Turizmo tik I-mas tomas; kitiems dviems me
skyriaus vedėjas, atsiuntė redakcijai džiagą jau buvo surinkęs.
laišką iš Pango Pango, Samoa salų,
Palaidotas Bonnos kapuose. Jo
kur jis dabar važinėja po gražiąsias
salas, tirdamas turizmo galimybes. šeima — žmona ir sūnus Kęstutis
Dabar ten nepaprastai šilta ir lie gyvena Bonnoje; motina su broliu
tinga; geriausias oras turistams ru — Chicagoje, o kitas brolis —
dens metu.
Australijoje.
Iš Pango Pango Algis vyksta to
— Inž. Antanas Novickas, buv.
liau į Karatongą ir į Bora-Borą.
Lietuvos vyriausybės ir Vliko Vykd.
Rūta Kilmonytė - Lee — dykumų tarybos narys, mirė 1971 gruodžio
gražuolė
28 d. Buvo gimęs 1894 m. sausio
— Šių metų sausio 22 d. Palm 23 d. Diržių km., Žiemelio vis.,
Springs surengė policijos paradą, o Šiaulių apskr. Baigęs Mintaujos
sausio 23 d. Desert Rodeo Rūta Lee
buvo išrinkta tos pramogos gražuo gimnaziją, studijavo Rygos poli
le - karaliene — Queen of Desert technikos institute ir vėliau Mask
vos un-te. 1919 m. įstojo savanoriu
Rodeo.
Rūta Palm Springs mieste turi į Lietuvos kariuomenę. 1926 m.
vasarvietę ir savo laisvą laiką ten buvo prez. K. Griniaus adjutantu.
praleidžia, todėl vietiniai ją laiko 1923-25 m. mokėsi Prancūzijos ka
savo gyventoja.
ro inžinerijos mokykloje, Versaly.
1931-40 buvo vyr. statybos inspek
Juozas Kilmonis — geras žvejys
— Sausio 18 d. Acapulco, Mexi torium Kaune, nuo 1040 m. staty
co, J. Kilmonis sugavo 110% svarų bos ir sauskelių dept. direkt.; 1941
žuvį (sailfish). Ji už žmogų didesnė m. laikinojoj Lietuvos vyriausybėj
— 8 ir pusės pėdų ilgio.
ėjo susisiekimo ministerio pareigas.
J. Kilmonis, kaip atsimename,
1944 m. Novickis pasitraukė į
pernai metais Alaskoj nušovė elnią
Vakarus;
dirbo liet, komitetuose
(moose). Kilmonis yra didelis me- ,
Vokietijoje, Vliko taryboje, ilr kt.
džiojimo ir žvejojimo mėgėjas.
organizacijose. Buvo valst. liaudi
— Stasys ir Apolonija Pažėros,
ninkų sąjungos narys.
nuo šių metų pradžios persikėlę .
Palaidotas su religinėmis apeigo
gyventi į Juno, Florida,, rašo, kad '
oras ten šiuo metu yra žavus; tik mis iš Apreiškimo par. Brooklyne
Cypress Hills kapinėse.
pasiilgsta losangeliečių.
A. Pažėrienė, buvusi Ąžuolaitie— Kazys Mockus, pedagogas ir
nė, skaito mūsų spaudą nuo pat įsisteigimo. Per spaudą ji galės palai žurnalistas, mirė širdies liga sausio
kyti ryšį su losangeliečiais ir toliau. 8 d. Bostone. Buvo gimęs 1910 m.
Rikantų km., Kelmės vlsč., Rasei
Los Angelėse lankėsi dr. K. Jučas nių apskr. 1936 m. baigė VD un-tą.
— Kastytis A. Jučas, MD, iš Dirbo mokytojo darbą, gyvendamas
Chicago, III., Kalėdų švenčių metu Bostone, kurį laiką buvo Lituanis
buvo atskridęs į Los Angeles, kur tinės mokyklos vedėju. 1961 m. 6
aplankė seserį Dianą Jučaitę, MD,
daktalrą Algį Balčiūną, LAV ir LD mėnesius dirbo Vlike įstaigos vedė
leidyklą ir draugus bei pažįstamus. 1 ju New Yorke. Daug rašė spaudai,
Daktaras dirba kaip odos specialis yra bendradarbiavęs ir “Lietuvių
tas Cook County ligoninėj, Chica Dienų” žurnale.

— Alfonsas Kontvis gruodžio
mėnesyje baigė kolegiją ir gavo BS
mokslo laipsnį elektronikos inžine
rijos srityje, Cal-Poly, San Louis
Obispo.
Dabar jis išvyko mėnesiui į Mek
siką. Tėvai gyvena Long Beach.

Vestuvės
— Gruodžio 11 d. (1971) šv.
Kazimiero bažnyčioj priėmė mote
rystės sakramentą Jurgis Mikalonis
su Marijona Staškeliūnaite, neseniai
atvykusia iš Suvalkų trikampio
Lenkijoje. Mikaloniai gyvena Long
Beavh, Calif. Jaunavedžiams linki
me laimingo gyvenimo.

KRIKŠTAI
— Pernai gruodžio 26 d. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje pakrikštytas Al
donos ir Algirdo Leškių pirmasis
sūnus Arūno Gedimino vardais.
Krikšto apeigas atliko kun. Roma
nas Kasponis.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Alto Los Angeles skyriaus ren
giamas IŠKILMINGAS VASARIO
16-TOS MINĖJIMAS įvyks vasario
20 d., sekmadieni, Marshall High
School patalpose.
Minėjimas pradedamas šv. Mišiomis už žuvusius dėl Lietuvos
laisvės 10 vai. 30 min. ryto Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje.
Iškilminga akademija įvyksta 12
vai. 30 min. Marshal Sciiool audi
torijoje.
Pagrindiniu kalbėtoju bus inž.
Valdas Adamkus, plačiai žinomas
visuomenininkas iš Chicagos.
Meninę programą atliks muz. B.
Budriuno vadovaujamas Šv. Kazi
miero parapijos choras ir Ingos
Tumienės vedama tautinių šokių
grupė Audra.
Los Angeles bei apylinkių lietu
vių visuomenė kviečiama į šį reikš
mingą minėjimą atsilankyti ir pa
remti mūsų pavergtos Tėvynės lais
vinimo darbą.

Valdyba

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

Lithuanian Melodies

Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 11:30 — 12:00
Radijo klubo pirm. Stasė Pautienienė; ižd. Juozas Mitkus, 3375
Bennett Dr., Hollywood, Calif.
90068; Tel. 1851-5703; programos
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas Jasiukonis, vyr. red. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., Santa Moni
ca, Calif. 90403; Tel. 828-3779.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)
patarnavimo reikalais kreipkitės i
ANTANĄ SKIRIU — telefonu
NO 4-2919.
A. Skirius jau virš 20 metų dirba
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu
ry Dept., Internal Revenue Service
įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.
Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:

NO 4-2919

