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PROPAGANDĄ
^victŲ parodos pikietuotojai: (iš kairės) E. Radvenis, R. Žukas, Palai- 
Kiai lr k,tL Foto U. Kubiliaus

Nuo kovo 8 d. iki balandžio 3 
d. Los Angeles mieste vyko Sovietų 
meno ir dirbinių paroda Barndahl 
parke, kuris yra išlaikomas miesto 
lėšomis. Lietuviai, latviai ir estai 
suorganizavo demonstracijas prie 
įėjimo į parodą. Demonstracijų .ir 
protesto priežastis — kad sovietai 
dalino propagandinius lapelius, kū
mose rašoma, kad Lietuva savano
riškai prisijungė prie Sovietų Sąjun
gos. Demonstracijų komitetas, ku- 
ram vadovavo Liet. Bend. Los An
geles apylinkės valdyba ir jaunimo 
komitetas, padarė protesto pareiški
mą miesto vadovybei, išgavo miesto 
tarybos narių Arthur Snyder ir 
Stevenson pritariančias rezoliucijas 
dėl rusų parodos pasmerkimo. Pla
čiai buvo painformuota spauda, ra
dijas ir televizija. Didieji dienraš
čiai talpino demonstrantų plakatų 
fotografijas. Herald-Examiner net 
parašė mums palankų vedamąjį 
straipsnį. Televizijos kanalai 2, 4, 
5 parodė demonstracijų vaizdų, pa
aiškino, kodėl lietuviai, latviai ir 
estai piketuoja tą meno parodą.

ALTo Los Angeles sk. pastan
gomis buvo gautas kovo 17 d. per 
TV kanalą 5 pasikalbėjimas ALTo 
p.'lrm. su programų vedėju George 
Putnam. Pasikalbėjimas buvo užr> 
korduotas, ir jo teksto vertimą čia 
spausdiname:

V. Čekanauskas: Norėčiau grįžti 
prie anksčiau minėtos temos — So
vietų meno paroda Los Angeles 
mieste. Pirmiausia, norėčiau padė
koti kanalui 5, — jie buvo pirmieji, 
kurie parodė televizjoj demonstra
cijas, kurios vyko pirieš 10 dienų, ir 
mes tuo labai džiaugiamės.

Dabar noriu pareikšti nusiskun- 
d'ma bendrai žinių agentūromis. 
Mes, Fetuviai, o taip pat ir latviai 
bei estai, esame tuo nepatenkinti, 
kad sovietai pasinaudodami šia pa
roda skleidžia propagandą — būk 
Baltų tautos laisvu noru prisijungė 
prie Sovietų Sąjungos. Bet faktiškai 
taip nėra. Kersteno Komitetas ir 
Jungtinių Valstybių Kongresas tur 
surinkęs daugybę tomų pareiškimu 
ir faktų, kad priešingai įvyko; net 
iki šiai dienai nepiripažįsta Baltų 
inkorporavimo į Sovietų sąjungą.
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Lietuviai ir latviai pikietuoja Sovietu parodą Barnsdahl parke, L. A.
Foto U. Kubiliaus

Taigi, šitoks Sovietų melavimas, 
kad Sovietų Sąjunga susidaro iš 15 
šitokių “laimingų” valstybių, mus 
labai pykina, tuo labiau, kad žinių 
agentūros dėmesio į tai neatkreipia.

H. Fishman: Ar galima pertrauk
ti? Aš siūlyčiau skųstis Jungtinių 
Amerikos Valstybių Užsienio Rei
kalų Ministerijai (State Depart
ment); jei ten propagandą skleidžia, 
— jau prasižengimas kultūrinio 
bendradarbiavimo sutarčiai tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos.

G. Putnam: Norėčiau iškelti dar 
štai ką: dėkojame už įvertinimą mū
sų televizijos stoties pastangų. Ta
čiau — skųskitės toms šešioms ki 
toms Los Angeles televizijos stotim, 
t. y. 2, 4, 7, 9, 11 ir 13. Tai tos 
stotys, kurios nepaiso jūsų piroble- 

Alto valdybos dalis su G. Putnam. Iš dešines: sekr. pavad. V. Vidugiris, mų. Ačių tamstai.
G. Putnam, A. Butkutė, pirm. V. Čekanauskas, vicep. A. Skiriu^, Medvid: Norėtume žinoti,
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p. Putnam, kaip būtų galima išlai
kyti šį faktą — pavergtų tautų pa
stangas ir kančias, — gyvu reikalu, 
aktualija, kuri būtų propaguojama 
ne tik per Pavergtų Tautų Savaitę, 
bet nuolatos.

G. Putnam: Aš labai gerai žinau 
ir suprantu pavergtų tautų despera
ciją ir jų kovas. Man jie nuolat 
minty, ir net eidamas gult jų neuž
muštu; galvoju apie visus už Gele
žinės Uždangos: estus, latvius, lietu
vius, ukrainiečius, krikščionis ir žy
dus, — galvoju apie visus atskirtus 
Sovietų Sąjungoje.

Aš kol gyvas, kaip ir iki šiol, 
skelbsiu neteisėtą tautų užgrobimą. 
Ir, sakyčiau, reikėtų kokį nors 
laiškų rašymo vajų dabar pradėti, 
kad bent ta Pavergtų Tautų Savaitė, 
kuri bus liepos mėnesio 3-čią savai
tę, būtų tinkamai atžymėta.

Dieve, Jus laimink!
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Kartais mes nusiskuiidžiame, kad šiai ar kitai veiklai nėra galo; 
bedirbdami pavargstame, nuleidžiame rankas ir kapituliuojame. 
Kitaip yra Lietuvių Fondo vajaus veikloje: fondo užsimotas tikslas 
visai artėja prie galo — jau visai nebe daug trūksta iki milijono. 
Bereikia dar keletos gerų pastangų, po keletą tūkstančių kiekvienoj 
kolonijoj, ir sudėtasis kapitalas darbuosis už mus, mums nebekvar- 
šinant galvų, nebekeliant jokių rūpesčių, nebetraukiant dolerio iš 
mūsų kišenių. Neįtikėtina? Bet taip bus, jeigu tik mes norėsime!

Milijonas — atgimusiai Lietuvai, o jo procentai — lietuvybei iš
eivijoje, — tokia mesta fondo steigėjų mintis. Ir ji realizuojasi šimtu 
procentų: iki šiol lietuvybės reikalams L. Fondas jau paskyrė 172 
tūkstančius dolerių! (Vien pernai metais — 40 tūkstančių!).

Ar tuo negalime džiaugtis tie, kurie prie Fondo jau prisidėjome ? 
Ir’ ar netraukia tie faktai tų, kurie dar abejojo? Padarykime galą 
abejonėms! Prisidėkime visi, ypač šiuo patogiu mūsų kolonijoj ve
damu vajum, kurio viršūnė turės būti gegužės 13 rengiamame me
tiniame vakare.

VEIKLĄ REIKIA DERINTI IR VEIKTI VIENINGAI
Balandžio gale Chicagoje įvyksta svarbus JAV LB Tarybos narių 

ir Apygardų pirmininkų suvažiavimas. Ten bus svarstomas naujų 
LB įstatų projektas. Los Angeles apylinkės neseniai įvykusiame su
sirinkime pageidauta, kad centras suderintų savo politinį veikimą su 
Alto veikla. Nėra tvarkoj skirimas Lietuvybės Reikalų komisijų, ku
rios galėtų būti renkamos, jei kur neveikia Alto skyriai. Dabar pa
skirtų komisijų veikla dažnai susikryžiuoja su Alto veikla ir atrodo, 
kad vienas kitam konkuruoja.

Mūsų veikla tarp amerikiečių turėtų būti suderinta ir vieninga.

PETICIJOS LIETUVOJE IR AMERIKOJE
Amerikiečių spaudoje tilpo ilgi straipsniai apie Lietuvos katalikų 

peticija su 17.000 parašų. Ta peticija buvo slaptai išvežta iš Lietuvos 
ir įteikta Jungtinėms Tautoms. Amerikos katalikų vadovybė irgi 
kreipėsi į JT, kad jie ištirtų Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

Mes išeivijoje esą lietuviai didžiuojamės Lietuvos katalikų drąsa. 
Juk jiems pasirašymas tų peticijų yra pavojingas — gali nustoti dar
bų, tarnybų ir net būti ištremtiems į Sibirą. Amerikoje dabar yra 
Alto renkami parašai peticijai dėl palengvinimo Lietuvos katalikams 
ir paleidimo neteisėtai nuteisto Simo Kudirkos. Rinkėjų skundžia
masi, kad kai kurie lietuviai bijo tą peticiją pasirašyti. Ko gi jie bijo? 
Kaip būtų galima juos pavadinti, palyginus su lietuvių drąsa, esančių 
pavergėjų globoje? Ar tik mes čia iš perdaug didelės laisvės ir su
materialėjimo nepradedame užsimiršti savo tautines pareigas?

Būtų įspūdinga, kad Nixono vizito metu Maskvoje būtų įteikta 
’.okio šimto tūkstančių parašų peticija Kremliaus vadams, reikalau
jant Lietuvai laisvės!

Kaip elgtis su užsieniečiais, sie
kiančiais šiame kirašte politinės glo
bos, apie tai taisykles š. m. sausio 
11d. paskelbė JAV Valst. Departa
mentas Washingtone. Taisyklių pa
skelbimo proga “New York Times” 
sausio 16 d. laidoje nurodė, kad 
prezidentui pritarus, Valstybės De
partamentas dabar esąs “galutinė 
instancija” tiems užsienio kraštų as
menims, kurie “būdami persekioja
mi ar bijodami persekiojimo” ieško 
globos J. A. Valstybėse.

Taisyklėse numatyta, kad prie
vartinės repatriacijos atveju gali 
būti panaudota jėga, asmeniui su
teikiant pagalbą, bet čia pat paste
bima, kad ji negali būti panaudota 
“didesnė negu reikia”.

Esama ir išimčių globą sutei
kiant. Ji neteikiama, jei prašantieji 
atsiduria JAV įstaigose ar viene
tuose, esančiuose svetimų kraštii 
teritorijose bei žinioje, tačiau tokiu 
atveju laikina globa suteikiama 
bent žmoniškumo sumetimais. Glo
ba neteikiama lėktuvuose.

“N. Y. Times”, ir kiti laikraščiai, 
skelbdami naujas taisykles politinio 
azilio reikalu, priminė 1970 m. lap
kričio 23 įvykusį Simo Kudirkos iš
davimą. Gi Bostono “The Christian 
Science Monitor” sausio 14 straips
niui apie taisykles bei apie grįžtan
čių Sovietų Rusijon apklausinėji
mus davė antraštę “Nenorima dau
giau turėti Kudirkos atvejų”.

Nenorima, o tačiau, deja, tuojau 
turima. Tai įvykis su gruzinu Me
rab Kurašvili. M. Kurašvili nuo 
1971 m. rugsėjo vidurio studijavo 
kaip “exchange student” Berkeley 
universitete, Kalifornijoje. Š. m. 
sausio 7 d. naujojo sovietų konsula
to San Francisco mieste tarnautojai 
gruziną išgabeno į Washingtoną, 
Sovietų ambasadon. Priežastis ne
aiški, tačiau buvo skelbiama, kad 
gruzinas su savo draugu nusikaltę 
— pavogė prekių už 5 dolerius.

Kurašvili sausio 9 d. buvo veža
mas į Kennedy aerodromą New 
Yorke, netoli jo iššsokęs iš mašinos 
ir mėginęs nusižudyti. Pagavus ir 
nugabenus į ligoninę, prisistatė šeši 
rusai ir vienas tariamas gydytojas ir 
jį išsigabeno į sovietų misijos pa
statą. Tik vėliau atsirado JAV val
dininkai.

Dabar ir vėl iškilo Simo Kudir
kos įvykio šešėlis. JAV įstaigos, V. 
Departamentas paskelbė, kad gru?:- 
nas negalėsiąs išvykti jo neapklau- 
sinėjus. Jis turėsiąs pasisakyti, ar 
savo noru grįžtąs Rusijon. Pagaliau 
sausio 13 d., po šešių valandų ame
rikiečių ir rusų pasikalbėjimų aero
drome, gruzinui buvo “leista” iš
skristi, nes imigracijos pareigūnai 
buvo įtikinti, kad Kurašvili grįžtąs 
“savo noru”.

Prie šio įvykio pridurtina įdom 
detalė, iš kurios gal paaiškės ka; 
kurių aukštų valdininkų “veikla”.

“N. Y. Times” sausio 14 d. B, 
Gwertzmano žinutėje iš Washing- 
tono paminima, kad Baltuose Rū
muose vykstant Sovietų kultūros 
minisilrės Furcevos priėmimui (ry
šy su Sovietų atgabenta į JAV me- 
no paroda. — LAV Red.), atsilan
kęs prezidento patarėjas dr. Henry 
Kissinger, kalbėdamasis su Sovietų 
ambasados charge d’affaires J. M. 
Voronkovu, pasisakė, kad jis Kis
singer, nusprendęs leisti gruzinui 
grįžti į Sovietų Rusiją.

Yra pagrindo būkštauti, o ką gi 
sugalvos ponas Kissingeris patarti 
prezidentui, kai šis lankysis Mask
voje.

Prieštaringos žinios apie Simokaitį 

....Sovietų Rusijos pogrindžio spau
dos duomenimis (Paskutinių įvykių 
kronika, nr. 18), Vytautas Simokai- 
tis, mėginęs sovietų lėktuvą iš Lie
tuvos nukreipti į Švediją, 1971 m. 
sausio 14 nuosprendžiu buvęs nu
baustas sunkiausia bausme —- su
šaudymu. Jis ilgesnį laiką laikytas 
Lukiškių kalėjime Vilniuje, mirti
ninkų kameroje.

Laisvajame pasaulyje pasklidus 
protestams dėl mirties nuosprendžio 
bausmės, sovietai paskelbė, jog mir
ties bausmė Simokaičiui pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos. Be to, 
skelbta, kad Sovietų Sąjungos pro
kurorui pareikalavus, Simokaičio 
byla buvusi persiųsta į Maskvą. Jo 
žmona Gražina esanti kalinama 
drauge su kriminaliniais nusikaltė
liais Panevėžio kalėjime.

Koks iš tikrųjų yra Vytauto Si
mokaičio likimas, žinių nėra. A. 
Rudis, 1971 m. lankęsis Europoje, 
per savo Forumo radijo programą 
Chicagoje buvo paskelbęs žinią iš 
Vokietijos, kad Simokaitis esąs su
šaudytas. (Elta)

Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondui • 

asmeniškai surinkę nemažiau kaip 
200 dol. arba paaukoję nemažiau 
kaip 25 dol., vienerius metus gauna 
“Eltos Informacijų” biuletenį.

Dabar jau yra atėjęs pats metas 
siųsti aukas Lietuvos Išlaisvinimo 
Tautos Fondui. Kreipiamas dėme
sys tų gerbiamųjų aukotojų, kurie 
pageidautų jiems siuntinėti Eltos 
biuletenį be pertraukos.

Aukas — čeikius ar Money orde
rius — prašome siųsti Tautos Fon
do pirm. prel. J. Balkūno adresu: 
Lithuanian National Fund, 64 - 14 
56th Road, Maspeth, N. Y. 11378

arba: A. Skirius, Tautos Fondo 
[galiotas Atstovas Kalifornijoje, — 
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.
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IŠ "ELTOS" BIULETENIO INFORMACIJŲ
Lietuvių padėka JAV Senato 

Rūmuose

Lietuviai dėkingi JAV Kongreso 
nariams — ne tik už jų pareiškimus 
Vasario 16 proga, bet ir kitais at
vejais, pvz., remiant etninį įstaty
mą etninėms grupėms. Dėl to JAV 
Liet. Bendruomenės centro valdyba 
š. m. balandžio 13 d. lietuviškais 
valgiais bei kitais skanėstais pager
bė JAV Kongreso narius. Šio priė
mimo globėjais buvo du Pennsylva- 
nijos valst. senatoriai: respubliko
nų mažumos vadas sen. Hugh Scott 
ir sen. Richard Schweiker.

JAV Kongreso nariai, senatoriai 
ir Atstovų Rūmų nariai, gausiai at
vyko į JAV Senato kambarį, kur 
jų laukė tautiniais drabužiais pasi
puošusios lietuvaitės, lietuviškais 
valgiais apkrauti stalai. Lietuvės 
moterys iš Washingtono, Baltimclrės 
ir Philadelphijos miestų parengė 
šaunias vaišes.

JAV Kongreso senatoriai H. 
Scott ir R. Schweiker tarė trumpus 
žodžius ir buvo apdovanoti “Lithu
ania 700 Years” knygomis. Lietuvių 
vardu Kongreso narių pagerbimui 
vadovavo adv. Novasaitis, pati pa
rengimo našta gi didele dalimi ati
teko jaunai veikėjai, Liet. Bendruo
menės c. valdybos narei Aušrai Ma- 
čiulaitytei-Zerr.
Etninių grupių paramos Įstatymas 
remiamas

Priėmimo JAV Kongreso na
riams metu dar kartą atsilankęs sen. 
R. Schweiker pranešė, kad tą pačią 
dieną, bal. 13, JAV senato ir Atsto
vų Rūmų bendra komisija - vad. 
konferencija pritarė to senatoriaus 
pasiūlytam įstatymui “Ethnic Heri
tage Studies Centers Act of 1971”. 
Dėl to }Va vilties tam įstatymui bū
ti priimtam Senate ir Atstovų Rū
muose. Juo etninių, tautinių grupių 
kultūros, švietimo reikalams numa
tyta per metus skirti 15 mil dol. 
Sen. Schweiker tai paskelbęs susi
rinkusiems, taręs: “Tai, matyt, įvy
ko dėl jūsų skanių pyragaičių”.

Priėmime Senato kambary daly
vavo Lietuvos Atstovas J. Kajeckas 
su ponia, visa eilė Washingtono lie
tuvių, Amerikos Balso tarnybos pa
reigūnai, be to, spaudos ir televizi
jos atstovai. Pažymėtina, kad JAV 
Kongreso nariai, patys negalėdami 
dalyvauti, į lietuvių vaišes buvo at
siuntę savo atstovus, sekretoriato 
narius.

Protestai dėl sovietų parodos, 
jos pobūdžio

Ryšium su sovietų į JAV atga
benta meno bei amatų paroda, ve
žiojama po įvairius JAV miestus, 
kurioje eksponuoti ir rusų pavergtų 
tautii eksponatai, lietuvių organiza
cijos (Vlikas, Bendruomenė) keliais 
atvejais rūpinosi atkreipti dėmesį i 
tai, kad paroda negali atstovauti 
Baltijos tautoms. Jos eksponatai 

jau buvo parodyti Washingtone ir 
Los Angeles mieste (ligi bal. 5 d.). 
Šiuo metu ji vyksta St. Paul, Min
nesota ir vėliau bus perkelta į Chi- 
cagą, Bostoną ir New Yorką (rude
nį).

Jau žinoma, kad lietuvių bei kitų 
buvo baltų (latvių, estų) protestai 
dalinti lapeliai, laiškai spaudai tu
rėjo atgarsių.

Čia keli pavyzdžiai: “Los Ange
le”. Herald-Examiner” kovo 14 d. 
laidoje išryškino sovietų parodos 
propagandinį pobūdi. Pasak laik
raščio, “komunistams kultūra yra 
drauge ir politika. Menas ir propa
ganda — tai sinonimai.” Dienraštis 
straipsnį baigė žodžiais: “Lankyto
jas išeina iš galerijos, suprasdamas 
bei užjausdamas protesto reiškėjus 
Barnsdall parke — lietuvius, latvius 
ir estus, pasisakančius prieš rusų 
pretenzijas, jog Sovietų Sąjunga 
esanti savanoriška tautinių respub
likų sąjunga.”

Tas pats dienraštis kiek anksčiau, 
kovo 9 d., nuYodė, kad sovietų me
nui buvę parodyti “mišrūs jausmai”. 
Rusai pasiuntę daugiau kaip 1.000 
meno eksponatų, per 50 mil. dol. 
vertės. Dienraštis pridūrė, kad lie
tuviai, apsirengę tautiniais drabu
žiais, žygiavo ties parodos vieta Los 
Angeles mieste, 4808 Hollywood 
Blvd., drauge nešdamai atitinkamus 
plakatus. Cituoti Nidos Brinkienės 
žodžiai: “Mūsų kultūra skirtinga 
negu rusų. Ji nėra rusų kultūros 
dalis ir jai ne vieta rusų parodoje.” 
Tai buvo išryškinta ir plakatuose — 
j ii nuotrauką kovo 8 d. buvo įdė
jęs pagrindinis miesto dienraštis 
“Los Angeles Times”. Lietuvaičių 
plakatuose buvo pažymėta: “Lietu
vi ii kultūra mūsų, ne — jų” arba: 
“Lietuvių menas nėra rustĮ menas”. 
Lietuviai bei kiti baltai buvo tiek 
patenkinti, kad nors sovietų paroda 
JAV spaudoje buvo garsinama, vis 
dėlto svarbioji spauda, kaip Wa- 
sh:n<*tone. New Yorke ar Bostone 
bent neminėjo Baltijos valstybių 
vardo.

Parodai Los Angeles mieste vyks
tant buvo naujas įvykis — miesto 
lietuvių, ypač N. Brinkienės pastan
gos, kelti miestui bylą už parodos 
globojimą.

Pagaliau, dar pridurtina,, kad pa
rodai vykstant kai kur buvo dalina
mi lapeliai lankytojams. Vienas to
kių lapelių, dalintas LB apylinkės, 
buvo paskleistas Washingtone. Įdė
tas trijų Baltijos valstybių žemėla
pis, riebios antraštės: Lietuva neturi 
laisvės ir Lietuva ir vėl turi būti 
laisva. Trumpai, bet suglaustai nu
šviesta ne tik Lietuvos istorija, bet 
ir kalba, okupacija, deportacijos, 
Lietuvoje tebevykstantis pasiprieši
nimas okupantui. Aprašymas bai
giamas žodžiais. “JAV ilr dauguma 
laisvojo pasaulio vyriausybių pa
smerkė ir atsisako pripažinti sovie- 
tii įvykdytą Lietuvos okupaciją.”

Prel. J. Kučingio jubiliejaus iškilmėse procesija eina Į bažnyčią. Priekyje 
prel. J. Kučingis, toliau į kairę — vysk. V. Brizgys, vos matyti arktvysk. 
T. Manning, dr. kun. A. Olšauskas. Foto L. Kantas

Vasario 16 lietuvių gimnazijos 
direktoriaus pranešimas

Vasario 16 gimnazijos Vokietijo
je direkt. Vincas Natkevičius balan
džio 15 d. Bendruomenės Centro 
salėj padarė pranešimą apie gimna
zijos reikalus ir atsakė į paklausi
mus. Daugelis tėvų, kurie turi vai
kų,. teiravosi apie mokslo stovį, gy
venimo sąlygas ir apie prieštarau
jančias žinias dėl amerikiečių priė
mimo į gimnaziją. Pasirodo, kad 
iš Amerikos gali priimti iki 30 mo- 
knių; jiems yra specialūs anglų ir 
vokiečių k. kursai. Gimnazijos 9-ių 
metų kurso pažymėjimai yra pripa
žįstami visuose Vokietijos universi
tetuose. Gimnazija gali išduoti tre- 
jopus atestatus: mažosios abitūros 
— 6 klasių, su kuriuo mokinys gali 
stoti į JAV kolegiją; 8 klasių, — su 
kuriuo mokinys gali stoti į 3-čią 
kolegijos kursą; ir 9 metų atestatą, 
su kuriuo stojama į Vokietijos uni
versitetus.

Gimnazija jau baigė statyti naują 
mergaičių bendrabučio pastatą, ku
ris kainavo apie 400,00 markių, iš 
kurių lietuviai suaukojo apie 100 
tūkstančių, o vokiečiai pridėjo 300 
tūkstančių. Kitais metais planuoja- 
r.ia statydinti naują berniukų bend
rabučio pastatą. Visi gimnazijos pa
statai priklauso Vokietijos lietuvių 
bendruomenei. Gimnazijos mokiniai 
turi šokiii grupę, chorą, dramos 
grupę; taip pat ten veikia skautų, 
ateitininkų ir liuteronų būreliai.

Gimnazijoje dirba 14 apmokamų 
mokytoju ir yra 80 mokinių, iš ku
rių 10 iš JAV-bių. Mokslas, bend
rabutis ir maistas amerikiečiams 
kainuoja 32 dol. per mėnesį. Ame
rikos privačiose mokyklose kainuo
tų keletą kartų daugiau.

Po pranešimo ir klausimų buvo 
parodytas garsinis filmas iš gimna
zijos mokinių gyvenimo — klasių, 
sporto, laisvalaikio, vaidinimų ir k. 
vaizdai.

Iš Los Angeles šią gimnaziją lan
ko Vygis Narbutas ir Vincas Ski
rias; jų tėvai galėtų suteikti daugiau 
informasijiĮ norintiems ten savo 
vaikus siųsti mokytis.

Prel. J. Kučingio sukaktis
Balandžio 16 d. Šv. Kazimiero 

parapijos klebonas prel. Jonas Ku
čingis atšventė savo 25 metų pasto
racinio darbo sukaktį Los Angeles 
mieste.

Iš ryto buvo iškilmingos pamal
dos, į kurias atvyko iš Los Angeles 
arkivysk. Timothy Manning; pa
mokslininkais buvo pakviesti prel. 
Jonas Balkūnas iš New Yorko ir 
vysk. V. Brizgys iš Chicagos. Taip 
pat iš New Yorko atvyko buvęs šios 
parapijos vikaras kun. A. Bučmys, 
dabar Tėvas Cornelius, “Darbinin
ko” redaktorius.

Po pietų nuo 1:30 iki 4:30 Šv. 
Kazimiero parap. salėj buvo priė
mimas. Parapijiečiai eilėmis išsiri
kiavę su aukų vokeliais ėjo sveikin
ti prelato ir įteikti dovanos (dovanos 
daiktais buvo nepageidaujamos). 
Įteikę aukas svečiai buvo pavaišinti 
šampanu ir ant šakaliukų pa
mautais valgiais ir pyragaičiais.

Klebonas džiaugiasi gerai pavy
kusiu sukakties paminėjimu.

Atitaisymas
Paskutiniame “Lietuviai Ameri

kos Vakaruose” nr. 2-3 tūpusioje 
“BALFo 1971 m. veiklos apyskai
toje” įvyko šios korektūros klaidos:

1) Išleisti po $15 aukotojai: J. V. 
Kazakevičiai, M. O. Mironai ir O. 
A. Razučiai.

2) Ne į tą grupę įrašyti po $10 
aukotojai: B. V. Papšiai, O. Gustie
nė, V. Jasiulionis, A. K. Venslaus- 
kai, J. Matulaitis, B. G. Adamso- 
nai, M. M. Barauskai, G. K. Kuza- 
viniai, P. Sušinskas, Skaučių Pa
langos Tuntas, A. Kiršonis, V. O. 
Mikuckiai, A. V. Cinikai, V. E. 
Sukai, J. Jusionis, G. J. Rukšėnai, 
G. Kvedaras, M. J. Petokai, L. Rei- 
vydas, J. C. Rudzevičiai.

3) Išleistas $5.00 aukotojas — 
J. C. Daukantas.

4) BALFo BALIUS įvyks ne lap
kričio mėn. 1 d., kaip paskelbta, bet 
lapkričio 18 d. Prašome įsidėmėti 
tą datą ir ją rezervuoti BALFui.

Virš minėtus asmenis už klaidas 
atsiprašome ir už aukas nuoširdžiai 
dėkojame. BALFo valdyba
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L. A. Jaunimo Sekcijos — Jaunimo 
Metų Komiteto žinios

Studijinė anketa
Jaunimo Metų proga yra suda

ryta 67 klausinių anketa, kuri pla
tinama tarp .lietuvių jaunimo. Ši an
keta yra paruošta dr. R. Kriaučiū
no, psichologo, kuris yra patyręs 
anketų ruošime -ir daviniu vefrtini- 
me. Anketos tikslas yrasudaryti 
aiškesni vaizdą dabartinio lietuvių 
jaunimo pažiūrų, nusistatymų, ben
drų interesų ir 11, ir bandyti at
skleisti jaunimo- nusistatymą lietu
vybės atžvilgiu.

Atstovų rinkimo rezultatai
Vakarų apygardos II PLJ Kon

grese atstovaus Uogintas Kubilius. 
Jūratė Pažėraitė, Kęstas Reivydas 
k Rimas Žukas. Juos išrinko jau
nimas iš pasiūlytų kandidatų, kurių 
tarpe (su išrinktaisiais) buvo G. 
Gustaitė, A. Ruigytė, S. Stančikas, 
J. Venckus. Kandidatų nominavi- 
mas ir atstovų rinkimas vyko slap
tu balsavimu per paštą. Balsavimo 
lapeliai buvo siunčiami komisijai, 
kurią sudarė J. Činga, R. Dabšys,
D. Polikąitienė ir V. Varnas.

Atstovai turės dalyvauti Studijų 
Dienose Kent State Universitete, 
kur vyks diskusijos įvairiomis ak
tualiomis temomis.

II PLJK aukų rinkimas
L. A. Jaunimo Sekcija pasiėmė 

Vakarų Apygardos Jaunimo Metų 
Komiteto pareigas. Jaunimo sekci
jos valdybą sudaro: pirm. Juozas 
Venckūs,'A. Griniūtė, V. Kevalai- 
tytė, U. Kubilius, J. Pažėraitė, K. 
Reivydas, S. Stančikas, A. Vilkaitė 
ir R. Žukas.

Viena iš Jaunimo Metų Komiteto 
pareigų yra rinkti aukas II PLJ 
Kongreso reikalams. Tam reikalui 
šioje apygardoje vyksta Kongresui 
Aukų Rinkimo Vajus, jr jaunimas 
lankosi lietuvių šeimų namuose, 
prašydami aukų. Komiteto nariams 
sutiko padėti ir yra Komiteto įga
lioti rinkti aukas šie asmenys: V. 
Anelauskas, A. Draugelis, R. Drau- 
gelytė, S. Gruzdaitė, G. Gustaitė,
E. ir R. Janulaičiai, R. Jodelytė, 
D. Jučaitė, R. Juodikytė, A. Kara
lius, V. Katilius,. L. Kojelis, A. 
Matulaitytė, R. Matulaitytė, A. Mi
kuckis, R. Motiejūnaitė, S. Pap
lauskas, D. Razutytė, A. Ruigytė, 
S. Šepetytė, K. Šepetytė, R. Stoč- 
kus, V. Štokas, D. Tuminaitė, A. 
Tuminas ir S. Žukaitė.

Iki šiol II PLJ Kongreso reika
lams Vakarų Apygardoje surinkta 
apie $1,500.00 Nustatyta kvota yra 
$5,400.00, taigi dar trūksta apie 
$3,900.00.

Iš organizacijų aukojo:
Lietuvių Bendruomenės L. A. 

apylinkė — $346.00 (Jaunimo Sek
cijai);

LB Santa Monikos apyl. $54.00 
(Jaunimo Sekcijai);
•. L. A. Skautų-čių Židinys — 
$100.00;

D. L. K. Birutės Draugija, L. A. 
skyrius — $50.00;

Po $25.00 —- At-kų Sendraugių 
L. A. sk.; Juozo Daumanto Šaulių 
kuopa, L. A. sk.; Liet. Veteranų są
junga Ramovė, L. A. sk.; Jūros 
Skautai.

Atskiri asmenys:
Po $100.00 — Dr. Z. Brinkis, 

G. Kazlauskas;
. Po. $50.00 — J. Kaributas, E. 

Kulikauskas, E. Radvenis, J. 
Spreinaitis; * ’ . •
. Po $25.00 — R. Dabšys, Dr. A. 
Bartkus, V. Čekanauskas, V. Gra
kauskas, Dr. B. Gudauskas; J. Rėk
laitis, A. Tumas, Dr. J. Žmuidzi- 
nas, A. Mikalajūnas.

L. a. Jaunimo Mena paroda
Birželio -3 ir 4 dienomis L. A. 

Jaunimo Sekcija rengia vietinio 
lietuvių jaunimo meno parodą.

Paroda bus sudaryta iš grynojo 
meno darbų, foto meno, tautodailės 
ir kt. Jaunieji, norintys šioje paro
doje dalyvauti su savo darbais, pra
šomi susisiekti su Jaunimo Sekcijos 
Kultūros Reikalų vedėju Uogintu 
Kubilium, 387-6265 iki gegužės 14 
dienos.

Jaunimas minės Putino mirties 
sukakti

Š. m. birželio mėn. 7 d. sueina 
5 metai nuo lietuvio lyriko, dra
maturgo, romanisto, literatūros isto
riko Vinco Mykolaičio-Putino mir
ties. Ta proga birželio 10 d., šešta
dienio vakare pirmą kartą Ameri
kos Vakaruose bus atlikta Putino 
kūrybos programa, sudaryta iš jo 
paskutiniųjų raštų: Vivos plango 
(Gyvuosius apverkiu) ir Mortuos 
voco (Mirusuis šaukiu). Šie kūriniai 
autoriui gyvam esant Lietuvoje ne
leisti spausdinti — jie pasirodė 
laisvajame pasauly.

Programą įdomiai atliks vien 
jaunimas; režisuoja Algimantas Že
maitaitis.

Jaunimas, norintis prie šios pro- 
garmos prisidėti, prašomas kuo 
greičiau susisiekti su režisierium ar- 
ba L. A. Jaunimo Sekcijos narias.

Jūratė Pažėraitė

Lietuvių Bendruomenės Namų 
(Centro)

metinis narių susirinkimas Šau
kiamas š. m. gegužės mėn. 21 d. 
12 vai. 30 min. popiet L. Bendruo
menės namų patalpose, Santa Mo
nica Blvd., Los Angeles, Calif.

Visi nariai kviečiami atvykti.
Negalintieji patys susirinkime da

lyvauti prašome duoti savo įgalio
jimą (proxy) kuriam nors valdybos 
nariui.

Mūsų radijo valandėlė apdova
nota dviguba premija seniausios 
radijos programos.

Kaip jau žinote, savo 40-ties me
tų jubiliejaus proga “Margutis” 
skelbė gintarinio margučio konkur
są radijo programoms keturiose ka
tegorijose. Konkurso komisiją suda 
rė žymūs intelektualai visuomeni
ninkai: Dalia Bylaitienė, Balys- 
Chomskis, Dalia Šimoliūnienė, T. 
Antanaitis ir Rapšys. Konkurse da
lyvavo beveik visos mūsų progra
mos ir beveik visose kategorijose.. 
Tai labai džiugu! Kompeticija buvo 
gana stipri, ir komisija turėjo gerai, 
rimtai padirbėti. Premijuotos su re
daktoriais - pranešėjais ir buvo ke
turios kategorijos. Už reportažą,iš 
“Grandinėlės” gastrolių premija te
ko Philadelphijos Bendruomenės 
Balsui — pranešėjas Juozas Gaila. 
Jam labai gerai nusisekė pagauti ir 
publikos ir šokėjų nuotaiką ir, bend
rai, pasisekimo džiugesį be priekaiš
tų techniškai užrašyti. Uš muzikini 
montažą “Lietuviška diskografija” 
gintarinis margutis teko Vytautui 
Stroliai, New Yorko lietuvių radi
jas “Laisvės žiburys”. Šiame mon
taže ypatingai geri Strolios komen
tarai. O naujažodis “diskografija” 
tai visame pasaulyje išleistų ir lei
džiamų lietuviškų plokštelių rinki
nys. Jame sutelkta mūsų vokalinė 
bei instrumentalinė medžiaga galėtų 
pasinaudoti istorikai, publicistai, 
mokyklos; ji, be abejo, ateinan
čioms kartoms išliks kaip retas kul
tūrinis palikimas. Už minėjimą 
“Kapų puošimo diena” teko Povi
lui JasiukoniUi, Kalifornijos lietuvių 
radijas. Pavyzdingai techniškai pa
ruošta, santūriai suredaguota ši 
programa darė labai rimtą įspūdį, 
aiški tarena čia buvo taip pat labai 
vertinama. (Sveikiname Povilą Ja- 
siukonį ir dėkojame už talką ir 

ROQUE and MARK C0., INC.
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bendradarbiavimą). Už meninę 
programą, kurioje buvo pristatyta 
poetė Aldona Gustaitė, gintarinė 
premija teko Stasei Paūtienienei, 
taip pat Kalifornijos lietuvių radi
jas. Už šitą programą teko girdėti 
gražių atsiliepimų,, ji buvo komisi
jos vienbalsiai išrinkta.

Los Angeles, radijo valandėlės ve- ■ 
dėjai Stasei,Paūtienienei teko’daly
vauti “Margučio” jubiliejiniame po
kylyje praeitą šeštadienį, balandžio 
15 d., Chicagoje. Ji nuoširdžiu savo 
žodžiu pasveikino “Margutį”, šven
čianti jau 40 metų sukaktį ir įteikė 
menišką adresą, papuoštą Lietuvoje 
išausta juostele, gintarėlių prisegta. 
Adresą pagamino V. Gilys, J. Ja- 
siukonis ir V. Šimoliūnas.

Adreso žodžiai ir linkėjimai buvo 
tokie:

.“Šia vpat'nga proga' CĄLI.FOR- 
?<lJOS LIETUVIŲ RADIJAS su 
dideliu entuziazmu ir nuoširdumu 
sveikina MARGUTĮ, kaip Lietuvių 
Radio Pionierių ir kaip pavyzdingą 
Kultūrini Vienetą Amerikoje, kuris 
per ištisus 40 metų raštu ir žodžiu 
įtemptai dirbdamas lietuvybės Ug
dymo ir palaikymo darbą išeivijoje, 
— išsikovojo garbingą vietą mūsų 
emigracijos ir tremties istorijoje.

Šių gražiii faktų akivaizdoje mes 
linkime MARGUČIUI ryžtingai 
tęsti pradėtą darbą toliau, iki galu
tino tikslo, iki mūsų pavergtos Tė
vynės LIETUVOS išlaisvinimo.

Ilgiausių Metų Jums!
Kalifornijos Lietuvių Radio Klu-. 

bo Valdyba, Redaktoriai, Talkinin
kai ir Rėmėjai, Stasė Pautienienė, 
Antanas Skirius, Vladas Šimoliū
nas, Juozas Mitkus, Apolinaras Sa- 
jus, Vladas Gilys, Povilas lašiuko- 
nis.
Los Angeles, Calif. 1972 m. 
balandžio mėn. 15 d.
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1972 m. vasario 16 dienos minėjimo 
proga per Amerikos Lietuvių Tary
bą, Los Angeles skyrių, gautos

AUKOS
(Minėjimas surengtas vasario 20) 
Po $100.00 — Brazdžionis Da

lius, Deveniai, M. A.,. Dr., Santa 
Monikos Klubas. .............. $300.00

Po $50.00 — Prel. J. Kučingis, 
Lukšienė ir sūnus, J. Jųrgilas, Dr, 
Žmuid^inas, J. S., Dr, ... $200.00

Po $40.00 —■ Pažiūra, V. A., 
(Tautos Fondui), Vitkus, Ramunė.

.... ...............   $80.00
Po $30,00 — Vidugiris, V H., 

inž. ..,..... ........................... $30.00
Po $25.00 — Dabšiai - Grikėnai- 

tė, Čekanauskas, V., Gudauskas, J.,. 
Dr., Jasiulioniai V. O., Oksai L. 
Izabela, Lembertąs M. V, Nelsai 
R. A., Pranis P. R,, Radveniai E. 
V. ($15.00 L. Bendruomenei), Sa
kai P. R., Skiriai A B,, Tumas A., 
Kup'ionis J. (Tautos Fondui).

.......................... ... $325.00
Po $20.00 — Anelauskas V., 

Baltrėnas J. U., Dūda B. A., Juod
valkis V , Kazlauskas V., Kutra J., 
Prižgintų šeima, Raulinaitis J.Ą., 
Sabaliauskas Alf., Sabalis Elena 
($10 L. Bendruomenei), Sereikai 
T. T., Stančikas B. ............$240.00
....Po $15.00 —- Ambfažiūnas A., 
Butkys P. (Vlikui), Grikinas G, 
Rukauskas F., Jurevičius C., Kati
lius J., Mitkienė Dana, Milaknis A..
H. Dr., Mažeikai A. V., Tautinė
Sąjunga, Tuskeniai S. V. (Vlikui), 
Vilkas V, ČiurĮioniai B. B. per 
LFBS. .................. ............. $195.00

Po $12.00 — Dovydaitis J. V., 
Gustaitis A., Januta K., Valančius 
Grigas p. Z. Brinkienės vardu.

.... ...................................  $28.00
Po $10 00 — Adomėnas A., A- 

nelauskas R., Apeikis V., Audro
nis A., Aušrota S., Babrickas L.. 
Balvočius L., Baltrušaičiai J. G., 
Barauskas M. M., Brazdžioniai A. 
B (Vlikui), Bandziuliai E. J., Ba
nionis M., Bimbiris A., Bulotai A. 
K., Bužėnąs R., Bareikienė R., Čin- 
ga J., Galdikas A;, Gajauskas J., 
Gauronskis P., Gedgaudai G. E, 
Graužinienė L., Gilys V., Gustienė
O. , Daugiela St., Dženkaitis J., Jo- 
delė J., Kalvaitis A. S., Karuža K., 
Kemeklis H, Kiršonienė M., Ku- 
činskienė M., Litvinai P.M., Lukas
J. , Masaitis F., Medžiukai I. B.. 
Mikuckis V., Motiejūnai O. J., Mit- 
kevičius A., Naujokaitis, Nausėda
I. Paltus S. J., Paulauskas V. J., 
Paulauskas A., Petronis J., Preik- 
šaitis M. kun., (Vlikui), Prišmantas
K. , Prušinskas J., Radveniai G. J., 
Razutis A., Rauktys J., Raulinaitis
P. A per LFBS, Rukšėnai J. G.. 
Sadūnai J. G., Šakys K., Strazdas
J. (Vlikui), Stoškus Z. S.. Šimoliū- 
nas V., Šimkai A. B., Uldukis V, 
Ulevičius P., Ūsas V., Vardas V., 
Vaičienė M., Venckus M. (Vlikui). 
Žukai J. O., ir vienas nepasirašęs

.............. ....................... $670.00

Po $5.00 — Anelauskas V., Bat- 
kus A., Balsiai G. S., Blynienė E., 
Butkus J., Chesna M. (Vlikui), Ci
nikas V, Dovydaitis P., Diržys A., 
Draugelis B., Gasiūnas V., Gricius 
VI., Grikavičius J., Gliaudą G. M., 
Gustas P. (Jaunimo kongresui), Ja
rašiūnas E., Jurkūnai J. B., Jaku- 
bėnas A.? Kazlauskas Ig, Kazake
vičius J. V., Kiaunė K.,. Leparskis 
E., Leveckas K., Liaudanskis K., 
Liseckai Ė. S., Markevičius Alb., 
Machanski V., Misiūnas H., Mi
laknis B., Mickevičienė T. ($2 Vli
kui ir $1 Liet. Bendruomenei), 
Narkevičius J., Naujokaitis Just., 
Pakalniai P. S., Pautienis. S. V., 
Podvikienė M:, Pažemėnas K., Ra
čiai V. O., Račius J., Ramonis J.,; 
Ratkclienė E. ($2.50 Vlikui), Ra-, 
zutienė O., Seliukas B., Skirman
tas Stasys, Sturoriai M. A., Stare- 
vičiai Ę. P., Sumautai, Švaistas. J., 
Šeštokas V.. Šešplaukis, Telyčėnas, 
Tautkus Ruth, Tuminas C., Uksai 
M. J., Užemeckai M. S., Varnas J., 
Dr., Varis P. K., Vainauskas • J., 
Valiuliai A. P., Vyčius R., Visvy
das P., Vilimas B., Žemaitaitis B., 
Žygaitė D., B. S., ir du nepasirašę.

. ...........................; $330.00
Po $4.00 —- Landsbergienėj.,. 

SpVauskas O........ ;.... ..... .... $8.00
,Po. $3.00 — Dūda S., Miliukas 

A., Janušauskas J., Tėti V. D., Vi
džiūnas J. K. Vec-Zemelis... $18.00

Po $2.00 — Glazė W., Gurinskas 
P„ Nabulskis M., Vizgirdienė S., 
Tanioshaitis, Swetik Elena ir vienas 
nepasirašęs. .............,..... . $14.00

Po$ 1.00 —Arminas M. S.; Gri- . 
’^liūnas \V., Leškienė S., ir 6 ne
pasirašę. ..........   $9.00

Po $0.25 - 2 nepasirašę..... $0.50
Prie įėjimo už programas —....
............... :............... .... $59.00

Pagerbiant p. p. Adamkus vaka
rienėje dalyvavo 33 asmenys, iš ku
rių 6 buvo svečiai ir iš jų nebuvo 
imta už vakarienę; 27 asmenys už
simokėjo po $3.00 ......   $81.00

Restoranui sumokėta ......$70.00,
Liko ................................ $11.00
Parapijos salėje už pietus ir gė

rimus gauta gryno pelno (pagal 
p. Stančiko apyskaitą) .....  $110.18

Viso pajamų --------- $2.647.68

NAUJA L. A. APYL. VALDYBA
— Kovo 29 d. Įvyko JAV LB 

Los Angeles apylinkės metinis susi
rinkimas, kuriame apie veiklą davė 
pranešimus pirm. E. Radvenis, ižd. 
A. Polikaitis ir Rev. kom. pirm- 
A. P. Raulinaįts. Visi7 pranešimai 
priimti su pagyrimu.

Susirinkimui pirmininkavo A. 
Mažeika, sekretoriavo D. Razutytė.

Naujon valdybon ištrinkti ir pa
reigomis pasiskirstė: pirm. — K. 
Prišmantas, vicep. —- O. Razutienė, 
sekr. L. Žilevičiūtė, ižd. Pr. Gustas, 
narys kult.-švietimo rekalams — E. 
Radvenis, narys jaunimo reik. — J. 
Venckus, narys spaudos ir parengi
mų reik. — V. Šimoliūnas.

LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIO VEIKLA

Los Angeles Dramos Sambūris, 
sėkmingai pasirodęs praeitą rudenį 
įvykusiame II-jame Teatro Festiva
lyje Chicagoje, savo premijuotą A. 
Landsbergio veikalą ‘‘Paskutinis 
piknikas” suvaidino Los Angeles 
lietuvių kolonijai, sutraukdamas re
kordini žiūrovų skaičių. Tai parodė, 
kad visuomenė sambūrio darbais 
domisi ir jo pastangas vertina. Tai 
taip pat duoda naujų jėgų tolimes
nei sambūrio veiklai ir jo užmo
jams palaikyti gyvą teatro dvasią 
Los Angeles lietuvių kolonijoje.

Savo metiniame susirinkime, įvy
kusiame p. p. Dovydaičių namuose 
Š. m. vasario 24 d., sambūris išsirin
ko naują valdybą, kuri pasiskirstė 
pareigomis taip: pirmininkė - Gra
žina Raibienė, vicepirm. — Vincas 
Dovydaitis; sekretorius — Balys 
Mackiala, iždininkė — Alma PriŠ- 
mantienė ir valdybos narė — Raisa 
Urbanienė.

Naujoji valdyba sekančių metų 
pastatymams režisuoti pakvietė Da
ilią Mackialienę, Buvo aptarta atei
nančių metų veikla įr numatyta ru
denį pastatyti didesnį veikalą.

Lietuvių Fondo Los Angeles sk. 
valdyba pakvietė Dramos Sambūrį 
atlikti programą L. Fondo pavasari
niame baliuje ir ją atliks Sambūrio 
“Išlaisvintos moterys”. Šalia veiklos 
Dramos Sambūryje Dalila Mackia- 
lienė suorganizavo dainuojančių 
moterų grupę, kurios praeitų metų 
Lietuvių Fondo baliuje atliko pro

gramą, pavadintą “Išlaisvintos mo
terys” ir ateičiai pasilieka šį pavadi
nimą, bet dirbs drauge su Dramos 
Sambūriu. Šiai . grupei priklauso 
mūsų gerai žinomos dainininkės 
Janina Čekanauskienė, Žentą Čes- 
naitė-Hardwick, Birutė Dabšienė, 
Ona Deveikienė, Ema Dovydaitie
nė, Agutė Dūdienė, Regina Kungie- 
nė, Dalila Mackialienė, Raisa Ur
banienė.

Dramos Sambūris džiaugiasi su
laukęs naujų ir stiprių dainos pajė
gų, ypač kada kitose lietuvių skai-. 
čiumi gausesnėse kolonijose teatri
nė veikla silpnėja, Pacifiko pakran
tėje sceninės veiklos entuziazmas 
dar kyla.

RELIGINIS KONCERTAS
Kovo 26 d., baigiantis rekolek

cijoms, Šv. Kazimiero bažnyčioje 
surengtas religinis koncertas. Šv. 
Kazimiero parapijos choras, vado
vaujamas komp. B. Budriūno, atli
ko T. Dubois Septynius paskuti
niuosius Kristaus žodžius ir VI. Ja- 
kubėno Dc prpfundis.

Solo giedojo B. Dabšienė, R. 
Dabšys ir A. Pavasaris. Vargonais 
įspūdingai grojo R. Preikšaitis.

Religinių koncertų bažnyčioje 
galėtume turėti ir daugiau — turime 
tokių vargonų maestro kaip No- 
meika, kuris, kitas kolonijas aplan
kęs, galėtų būti pakviestas ir čia. 
Mūsų žmonės yra pasiilgę ir rimtų 
koncertų.

Pranešimai apie svarbų LB Tarybos 
suvažiavimą

Ilgai ruoštas Lietuvių Bendruo
menės įstatų pertvarkymas bus 
svarstomas š. m. balandžio mėn.;28- 
30 dienomis įvykstančiame LB Ta
rybos suvažiavime Chicagoj. Įstatų 
Komisija, vadovaujama dr. K. Keb- 
lio, suredagavo preliminarinį įstatų 
projektą, kuris buvo išsiuntinėtas 
LB Tarybos nariams bei daugeliui 
benduromenės darbuotojų ir atsi
klausta jų nuomonės.- Duota daug 
pasiūlymų ir sugestijų. Galutinis 
įstatų projektas bus patiektas Tary
bos suvažiavimui svarstyti. Projek
te yra pasiūlyta keletas pozityvių 
pakeitimų, kurie, manoma, Tary
bos sesijoj ras visuotinį pritarimą, 
bet yra vienas antras ir kontrover
sinis pasiūlymas (apygardos valdy
bų ne rinkimas, bet skyrimas; ne
noras apylinkių pirmininkams su
teikti Tarybos narių teisių etc.). 
Reikia laukti, kad tais klausimais 
Tarybos suvažiavime įvyks gyvos 
diskusijos ir priimti nutarimai turės 
didelės įtakos šio krašto Bendruo
menės veiklai.

LB Vakarų Apygardos valdyba 
š. m. gegužės mėn. 7 d. (pirmą sek
madienį po suvažiavimo) 12 vai. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje ruo
šia Tarybos narių A. Mažeikos, B. 
Brazdžionio ir J. Čingos trumpus 
pranešimus iš suvažiavimo, ypač iš
keliant įstatų pakeitimus ir nuotai
kas.

Organizacinė LB struktūra yra ir 
bus reikšminga bendruomenės idė
jos pasisekime. Todėl visi kviečia
mi gausiai atsilankyti į šį pranešimą 
gyvaisiais LB klausimais. J. Č.

Nauja Birutininkių valdyba

— Los Angeles birutininkės išsi
rinko naują valdybą, kuri pasiskirs
tė pareigomis taip: pirmininkė — 
Teofilė Mickevičienė, vicepirm. — 
Janina Radvenienė, sekr. — Marija 
Banionienė, ižd. — Ona Liutermo- 
zienė, narė Vanda Mažeikienė.

Revizijos komisija: Michalina Ja- 
gučianskienė, Marija Gauronskienė.

RADIJO SKELBIMAS

Lietuvių Radijo Valandėlės “Pa
vasario žiedų balius” įvyksta š. m. 
balandžio 29 d., šeštadienį, 7 vai. 
30 min. vakaro Liet, parapijos salėj, 
2718 St. George St., L. A.

Puikūs užkandžiai, skanūs gėri
mai, turtinga loterija ir, svarbiausia, 
įdomi, dar nematyta meno progra
ma, kurią atliks patys Radijo klubo 
valdybos nariai ir redaktoriai pagal 
savo įgimtus talentus, kurių iki šiol 
viešai nedrįso demonstruoti.
,Šiam “Pavasario žiedų baliui” ruo
šiamės atsidėję ir padarysime viską, 
kad Jūs į šį parengimą atvykę — 
nesigailėtumėte.

Tad iki malonaus pasimatymo 
“Pavasario žiedų baliuje”!

Valdyba

lietuviai Amerikos vakaruose — 5



“TRYLIKA NAKTŲ PIŽAMOJ’
Los Angeles išgarsinto premijo

mis Dramos Sambūrio “išlaisvintų 
moterų” grupė šių metų gegužės 
mėnesio 13 d. 7 vai. vakaro Šv. 
Kazimiero parapijos salėj LIETU
VIŲ FONDO jubiliejiniame baliu
je suvaidins iš kasdieninio gyveni
mo aktualijų ir dainų supintą mon
tažą “Trylika naktų pižamoj”.

“Trylika naktų pižamoj” suvai
dins: J. Čekanauskienė, Z. Česnaitė- 
Hardwick, B. Dabšienė, O. Devei
kienė, A. Dūdienė, E. Dovydaitie
nė, R. Aukštkalnytė-Kungienė, Da
ilia Mackialienė (Montažo autorė 
ir režisierė) ir R. Urbanienė. Muzi
ka: Onos Mettikienės ir VI. Gylio. 
Scena, apšvietimas bei garso techni
ka — Balio Mackialos ir VI. Gilio.

Šis linksmas vaidinimas yra tik 
tam tikras rimtos progos pagražini
mas, paįvairinimas. Tuo masalu Los 
Angeles ir plačių apylinkių lietu
viškoji visuomenė yra kviečiama 
savo dalyvavimu k aukomis prisi- 

> dėti prie istoriškai vertingo lietuvių 
kultūros ir lietuvybės išlaikymo iš
eivijoje — milijoninio Lietuvių Fon
do — parėmimo. Tegu nelieka nė 
vieno lietuvio, kurs nedalyvautų 
Lietuvių Fondo akcijoj, tapdamas 
jo nariu ir rėmėju, ypač šiais jubi
liejiniais metais.

Šio LF baliaus metu bus pa
skelbti loterijoj laimėjusieji 1) 23” 
Zenith Delux spalvotą televiziją, 
2) Zenith Stereo aparatą, ar 3) ra
diją su laikrodžiu. Loterijos bilietai 
yra po 1 dolerį; įsigiję 10 bilietų, 
gaus pakvitavimą ir tą sumą galės 
hurašyti nuo taxų kaip auką Lietu
vių Fondui. Įsigijęs 100 bilietų, tu
rės šimtą progų laimėti loterijos do
vanas, be to, taps pilnateisiu Lietu
vių Fondo nariu ir visą tą įnašą 
galės nurašyti nuo taksų.

Bilietų platinimui vadovauja Al
fonsas Tumas, jam talkininkauja 
kiti vajaus komiteto nariai, jauni
mo sambūriai ir skautai.

Norintieji įsigyti daugiau bilietų 
ir prisidėti prie platinimo, kreipki
tės: A. Tumas, 19534 Haynes, Re
seda, CA 91335; telef. 345-9668.

Zenith Stereo aparatą LF loteri
jai paaukojo Frank’s Television, 
TV, Radio Sales & Repair savini li
kai Frank ir žmona Keršiai. Radiją 
su laikrodžiu paaukojo Algis, An
gelė ir Darius Raulinaičiai. Už jų 
dosnumą LF širdingai jiems dėkoja.

Rengiamo baliaus komiteto pir
mininkas Algis Raulinaitis, jam tal
kininkauja: Rimtautas Dabšys, Inga 
Tumienė, A. Mažeika, A. Pažiū- 
rienė, S. Šakienė, A. Mitkevičienė 
ir Angelė Raulinaitienė.

ŠAUNI L. A. JAUNIMO DAINŲ IR T. ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Įvyksta š. m. birželio mėn. 4 dieną 
6 vai. 30 min. vakaro Santa Moni
ca Civic auditorijoj ( adresas: 4th 
Street ir Pico Blvd, kampas).

Programoje dalyvauja LB Jauni
mo ansamblis, vadovaujamas Onos 
Razutienės ir Danguolės Razutytės, 
Tautinių šokių grupė Audra, vadov. 
Ingos Tumienės, Santa Monikos 
tautinių šokių grupė, vadovaujama 
Liucijos Zaikienės iir Šv. Kazimiero 
Lituanistinių mokyklų mokiniai. Vi
so — per 200 jaunimo.

Bus atliekamas IV Tautinių šokių 
šventės repertuaras su gražiais pa
įvairinimais. Pasirodys apie 150 dai
nininkų choras, diriguojamas Onos 
Razutienės ir Antano Polikaičio. 
Visai muzikinei daliai vadovauja 
muzikė Giedra Gudauskienė, akom- 
ponuoja pianistė Ona Barauskienė. 
Tautiniams šokiams groja akordeo
nu Linas Pažemėnas ir Renius Pa- 
žemėnas.

Programą praves iškilieji jauni
mo talentai: Filmų ir TV aktorė 
Onutė J. Nausėdaitė ir jaunas poe
tas Vydūnas Tumas.

Po programos toj pačioj salėj 
įvyksta pasilinksminimas - šokiai. 
Gros Latvala orekstras.

Šventė iškili ir reprezentacinė. 
Maloniai kviečiami dalyvauti visi, 
visi Los Angeles ir plačiųjų apylin
kių lietuviai. Kvieskime ir svetim
taučius, tegu ir jie pamato mūsų 
gražųjį jaunimą ir įsitikina, koks 
puikus yra mūsų tautinis menas!

Šventę globoja Lietuvių Bendruo
menės Vakarų apygarda — pirm. J. 
Činga, Los Angeles LB apylinkė — 
pirm. K. Prišmantas, Santa Moni
kos LB apylinkė — pirm. B. Grau
žinis ir Tarybos nariai: Bernardas 
Brazdžionis ir Antanas Mažeika. Be 
to, Jaunimo ansamblio Tėvų Komi
teto kasininkai — J. Žmuidzinienė 
ir J. Žukas.

Visi, kas tik gali, kviečiami pa
dėti išplatinti bilietus svetimtaučių 
tarpe. Bilietai trijų rūšių: aukotojų- 
rėmėjų, kurie užims garbės vietas; 
kiti prašomi aukoti bent po 3 dole
rius; moksleiviai — po 2 dol.

Pripildykime 1000 vietų salę, — 
o mes tai galime padaryti! —tada 
tikrai turėsime pagrindo pasidžiaug
ti, pasigrožėti ir pasididžiuoti savo 
lietuviška kolonija. Tuo pačiu pa- 
remsime savojo jaunimo kelionę į 
Čikagą IV-jon Tautinių šokių šven
tėn.

Tad — į darbą, jaunime, neap- 
vilkimc žiūrovų!

į šventę visa lietuviškoji visuo
menė — neapvilkime jaunimo, be

sirengiančio lietuviškai ateičiai!
Iki malonaus pasimatymo birželio 

mėn. 4 dieną 6 vai. 30 min. vakaro 
jaunimo šventėje!

Rengėjai

“Audros” pasirodymas
— Balandžio 8 d. Los Angeles 

šokių grupė “Audra”, vadovaujama 
Ingos Tumienės, buvo pakviesta 
atlikti programą Phoenixo lietu
viams. Vakaras įvyko Loyollos sa
lėje. Phoenixo lietuviai dar nebuvo 
turėję tautinių šokių programos, 
todėl prisirinko pilna salė. Visiems 
patiko programa. Visas vakaro pel
nas, $300, buvo paaukotas šokių 
grupės kelionei į Jaunimo kongresą 
išlaidoms padengti.

NAUJA BIRUTĖ DABŠIENĖ
Per metų metus Birutė Dabšienė 

dainavusi klasikus, arijas ir lietu
viškų kompozitorių dainas, šį kartą 
ruošiasi visai naujai progrtamaiv 
Skautų baliaus metu mūsų miela 
ir mėgiama solistė pasirodys su po
puliarių dainų programa. Šio leng
vo žanro dainininkių mums tikrai 
trūksta, o su Birutės balsu ir gražia 
išvaizda iš anksto galima užtikrinti 
didelį jos debiuto naujoje srityje 
pasisekimą.

Stovyklavietės komitetas ir šiais 
metais ruošia didelį pavasario balių 
gegužės mėn. 20 d. Nob Hill resto
rane, 8229 Van Nuys Blvd. Pernai 
tose pačiose patalpose įvykęs balius 
praėjo su labai dideliu pasisekimu, 
ne tik materialiai, ne > buvo daugiau
sia pelno padaryta, bet ir moralus 
pasitenkinimas didelis, nes susirinko 
didelis būirys vyresnio jaunimo, 

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.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blva., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382*1568 
biunčia dovanu siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ii gana pigiai 
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.

T aip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJO KLUBO VALDYBA 
maloniai kviečia Tamstą ir šeimą atsilankyti į 

“PAVASARIO ŽIEDŲ BALIŲ”,
kuris įvyks Š. m. balandžio mėn. 29 d. (šeštadienį) 7 vai. 30 min. vakar 
Lietuvių parapijos salėje, 2718 St. George St., Los Angeles.
Rūpestingai paruoštas maistas, geras bufetas, įdomi meno programa ir 

šokiai, grojant kameriniam orkestrui, —
Vietas rezervuoti telefonais:

St. Pautienienė — 828-3779; D. Kaškelienė — 243-0081;
Gedmintas — 665-6420; V. Gilys — 241-1466.

R. K. valdyba

kurs ne tik dirba su lietuvišku jau
nimu, bet ir plačiai garsina lietuvių 
vardą visame amerikiškame pasau
lyje.

Reikia tikėtis, kad Los Angeles 
visuomenė supras jaunimo auklėji
mo įstaigos - stovyklavietės reikalą 
ir gausiai atsilankys ir atidarys ne 
tk širdis, bet ir pinigines šiam lietu
viškam rekalui. V. Iri.

P. S. Vienas iš laimingų svečių ir 
viešnių turės progos laimėti p. E. 
Gimbutienės padovanotą menišką 
kriauklių paveikslą.

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Kovo 17 d. San Fkancisco 

Lietuvių Respublikonų klubo susi
rinkime buvo priimta nauja klubo 
konstitucija ir pasiryžta aktyviai 
veikti rinkimų metu. Klubo vicepir
mininku pakviestas sutiko būti dr. 
Algirdas Monstavičius. Šiuo metu 
klubui jau priklauso 40 narių.

— Inž Vytautas Šliūpas, kuris 
yra California Republican Nation
alities Council vicepirmininkas, bu
vo taip pat kviestas atstovauti lie
tuviams naujai įsteigtoje organiza
cijoje — California Nationalities 
Committee for the Re-election of 
President R. Nixon. Inž V. Šliūpas 
ką tik grįžo iš kelionės aplink pa
saulį, kur jis darbo reikalais ap
lankė 14 vietų per 28 dienas.

— Renius ir Lila Pažemėnai Ve
lykų metu aplankė gimines ir drau
gus Sydney, Australijoje.

— San Francisco balandžio pra
džioje svečiavosi rašytojas L. Dovy
dėnas iš Scrantono, Pa., ponia Bro
nė Liniauskienė iš Sydney, Austra
lijos, ir ponai Patrick ir Ramunė 
(Pažemėnaitė) Reiley iš Havajų.
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ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204 

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

• Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams iir šeimyniškiems pobūviams.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS 
insurance Agent

^364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance

3506 Garden Av., L. A. Calif. 90039
Telef. 660-4086

Automobile taisymas
GARAGE BON VOYAGE

1815 Wilshire Blvd..
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų aiilomolni; į 

taisymas ir dažymas.

Alinės-užeigos
JIMS PLAY PEN

Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR
Pete & Zelma Stan.skis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY "Jr.”
Cocktails — Pools — Piano

Liudas Re.vydas, 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.

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Baldai
MAYTAG WASHERS 

Authorized Rep:ezeiitative 
Aleksas Dieninis 

laio uincoin Ave., 
venice, cam. 

meme uixuv

Fotografai
LEONU KANTU hUfU SiUDium 

"Fiaite of t-i oily wood" 
bb/1 rioHywouu t>ivu., 
riollywoou, Gam.

HU. 9-809/ Kes. riO. 6-uUo4

Dantistai
BiKU i A BAKVirxb, D. U. b. 

iweiuoer ju. x-x. v>uuiiiy ucliiui o iy 
□4'10 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Galio yuu36 
iei. Wii 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.

1

man tįstas (latvių Kilmes j
2901 Wilshire B.vd.

Santa ivionica , Galit. 9U403 
mone dUd-iuib oy t pm .meat

ROLANDAS GIlDRa! i IS, u.u.o
ir

DANUTE GlEuRAIi.b, D.M.D.
Lietuviai dantistai

2650 GrAiitii rai'K Bivu., 
nos Angeles, Ca. tmuzi

Teief. O60-1205

Gydytojai
Jv/but-H uu Uz-xUbr\Ab, hl. L>.

Gyuytojas ii‘ cmrurgao 
Įstaigos telef. 826-3090 
Namų telefonas 820-2867 

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. y0405

Valandos: 9:00 AM — 5:U0 PAI 
Tree, ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGI LAS, M. U.
17427 Cnaisworcn bt.

Granada Hills, Calif. 9io44 
Valandos: 10—12 ir 3—i; šeši, y—x 
Office; EM 3-5909; Itxcli. EM 3-oxxu

James A. RUDIS, M. D.
General Practice

2100 Carlmout Dr., Belmont, Calif. 
591-5661 — Hours by Appointment

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COlrFUREb

Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

Los Angeles, Calif. 90005
Phone 388-6011

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL

A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd., 

San-a Monica, Calif. 90403
Bus. 828-9914 Res. 888-1686

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai

JONAS ČINGA 
Real Estate Broker

Kurortinės nuosavybės ir žemės 
investacijos.

11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049 
Telef. 826-1570

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker 

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd., 

Sam-a Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 __ Res.: 828-0460

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS
3002 Santa Monica Boulevard 

Santa Mo-nlica, Calif. 90404
Office Residence
828-7525 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIA!
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 9002ax 

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.

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

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

DOVANOS JAUNIMUI
“Lietuvių Dienų” knygyne turime 

daug gerų knygų lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūiringą 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.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY

Onik Abrahamian

siunčia siuntinius Į Lietuva iš atneštų prekių ir parinktų jų Įstaigoje. 

Labiausiai prityrę siuntimo srityje.
Mes parengiame individualines ir grupines eksikursijiais į Lietuvą ir kitus 
kraštus. — Agentūra. ruošia eksikuirsliiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.

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

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale &. Repair 

□239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaiky darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawti.orne, Calif. 90250 

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

Valgyklos

BuNDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Adelė Satnerienė

4415 Santa Monica Blvd., L. A. 
Telefonais 664-9712

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

1 Galima užsakyti grupėms iš anksto

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 tel*» 
tonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

Ar reikia pagalbos mokesčius
! apskaičiuojant?

— Antano Skiriaus mokesčių 
apskaičiavimo ištaiga (Income 
Tax Service) yra atdara kasdien 
(išskyrus sekmadienius) nuo 8 v. 

t ryto iki 8 vai. vakaro.
Dėl patarnavimo prašome 

iš anksto susitarti; skambinti te
lefonu: 664-2919.
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KALENDORIUS

J9 d. — L. A. L. Radijo valandėlės 
Pavasario Balius, šv. Kazimiero 
parapijos .salej.

GEGUŽĖS MĖN.—
o d. — Lietuvos Vyčių vakaras pa

rapijos .salėj.
13 d. — Lietuvių Fondo jubiliejinis 

vakar as-balius šv. Kazimiero pa
rapijos salėj .

14 d. 12 vai. vidud. — Motinos Die
nos minėjimas parapijos salėj.

20 d. — Skautų stovyklavietės ko
miteto balius.

BIRŽELIO MĖN. —
3 d. — Jauniimo šventė Santa Mo

nikos miesto auditorijoje 6 vai. 
30 min. p. ip.

3 d. vakare — 4 d. — Jaunimo Sek
cijos rengiama Jaunimo Meno pa
roda. šv. Kazimiero par. -salėj.

10 d. — Vinco Mykolaičio-Putino 
kūrybos programa, rengiama jau
nimo šv. Kazimiero par. salėj.

11 d. — Birž-eliio trėmimų sukakties 
minėjimas.

24 d — Jaunimo Metų vajaus Ba
lius šv. Kazimiero par. salėj.

Padėka lietuvių draugui
Mūsų Los Angeles apylinkė pla

ti ir susisiekimo nuotoliai, žinoma, 
toloki. Vykstant mums daugelį my
lių per metus, kartais pasitaiko ta 
niekados nelaukta automobilio ne
laimė. Aišku, tas suteikia daug rū
pesčių, sąskaitų, laiko gaišaties ir 
pn. Kartais neturint teisingo lega
laus patarėjo, reikia pereiti eilę pa
reigūnų, kurie dažnai nuveda žmo
nes į akligatvius.

Neįsileisdamas į platesnio pobū
džio kalbas, noriu pasisakyti, kad 
ir aš esu tokių reikalų turėjęs. Lie
tuviai draugai man patarė kreiptis 
į savo rūšies specialistą, kuris tikrai 
gerai pravedė legalias akcijas iki 
galo, sumažindamas man daug rū
pesčių. Tai Sam Silverstein, 416 
West Eight St., L. A.

Pasirodo, kad tas malonus ir ge
ros širdies advokatas yra patarnavęs 
jau ne vienam lietuviui. Tarp kitko, 
jis yra mirusiam Jugoslavijos kara
liui Petrui II "estate attorney” ir 
taip pat veda bylas dėl nacių išvog
tų meno turtų Europoje.

Šia proga noriu išreikšti padėką 
savo srities specialistui, lietuvių ir 
svetimtaučių draugui, kuris reikale 
padeda aktyviai ir teisingai. L. E. S.

KRIKŠTAI
— Balandžio 8 d. buvo pakrikš

tytas Loretos ir Raimondo Vyčių 
sūnus Roberto Mykolo vardais. 
Krikšto tėvais buvo Vida Kazlaus
kaitė ir Jonas Papšys, Loretos Vy- 
čiuvienės brolis.

MIRTYS
— Vasario 22 d. Denver, Colo., 

mirė Vincas Gečionis, čia išgyve
nęs 22 metus. Mirties priežastis — 
nelaimingas atsitikimas vairuojant 
automobilį. Gečionis buvo 66 m. 
amžiaus. Palaidotas Mount Olivet 
kapinėse, Denver, Colo. Reiškiame 
užuojautą žmonai Emilei ir sūnui 
Jonui Gečioniui.

— Kovo 26 d. mirė Sofija Kor
sak. Palaidota Roosevelt kapinėse, 
Gardena, Calif. Laidojimo apeigas 
atliko kun. R. Kasponis Šv. Kazi
miero parap. Velionė paliko liūdin
čius vyrą Bill, dukrą Florenciją ir 
seseris Mariją ir Oną.

— Kovo 25 Santa Monikoje mi
rė Juozas Vilutis. Buvo palaidotas 
Holy Cross kapinėse. J. Vilutis Lie
tuvoje buvo kunigu. Vėliau jis vedė 
E. Vaitelytę. Reiškiame užuojautą 
žmonai Elenai ir broliams Fl/anui 
ir Jonui.

— Balandžio 7 d. mirė sulaukusi 
82 metų Ona Vildžiūnienė, Leoka
dijos Vilimienės motina. Balandžio 
10 d. palaidota Šv. Kryžiaus ka
puose. Reiškiame užuojautą dukrai 
Leokadijai V. ir jos šeimai.

— Vasario 22 d. širdies smūgio 
ištiktas mirė Antanas Kunickas, gy
venęs Hawthorne, Calif., buvęs L. 
Vyčių ir Kolumbo Vyčių narys. Jo 
du broliai į laidotuves iš Pacifico 
salų, kur jie tarnauja JAV preky
biniame laivyne, negalėjo atvykti. 
Kovo 24 d. jo kūnas buvo pašar- 

, votas Chapel of the Rose, Dunaway 
& Douglas, Hawthorne, o po religi
nių apeigų brolio pageidavimu buvo 
sudegintas. Pelenus žadėjo nuvežti 
į Šv. Kazimiero kapines Chicagoje, 
kur palaidoti jo tėvai.

— Balandžio 13 d. mirė Kazys 
Mitchell. Balandžio 17 d. iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios palaidotas Holy 
Cross kapinėse. K. Mitchell buvo 
aktyvus L. Piliečių klubo narys ir 
LAV skaitytojas. Reiškiame gilios 
užuojautos žmonai Onai ir švoge- 
riui Vaclovui Nomeikai, kuris į lai
dotuves atvyko iš Montreal, Cana
da.
★★★★★★★★★★★★★★■Ar**-*

LIETUVOS VYČIAI
rengia

— KONCERTĄ — PIETUS — 
— ŠOKIUS —

1972 m. gegužės 6
Šv. Kazimiero par. salėje 

3855 Evans St., Los Angeles, CA 
KAROLĖS BICHNEVIČIENĖS

su Rasa ir Algiu Draugeliais 
KONCERTAS

Pietūs bus duodami 7:30 - 8:30 vai.
Šokiai,

Ray Latvala orkestrui grojant 
9:30 — 12:30

Vakarienė: $5.00
Tik šokiams ir programai $2.00

Dr. Zigmas Kungys ir Regina Aukštkalnyte po žiedų sumainymo
Foto V. Maželis

TRUMPAI
— “Darbininko” redaktorius T. 

Cornelius Bučmys, OFM, balan
džio mėn. pradžioje lankėsi LD ir 
LAV leidykloje ir pasidalino minti
mis spaudos klausimais. “Darbiniu 
kas” paskutiniu metu iš dukartsa- 
vaitinio perėjo į savaitinį, užtat ge
rokai padidintas; spauda ir išvaizda 
žymiai pagerinta, spausdinama nau
ju ofseto būdu. “Darbininkas” mie
lai keičiasi su mumis skelbimais, ir 
tuo budu LD jau yra gavusios nau
jų prenumeratorių.

— W. Zabarauskas, įvairių ama
tų žmogus, išvyko į Chicagą, kur 
jau gavo darbą. Žmona ilr dukrelė 
tuo tarpu dar Los Angelėse.

— Į Chicagoje balandžio 28 - 30 
dienomis vykstančią Lietuvių Ben
druomenės VI Tarybos sesiją iš mū
sų kolonijos vyksta tarybos nariai 
Bernardas Brazdžionis, Antanas Ma
žeika ir Vakarų apyg. pirm. Jonas 
Činga.

Bern. Brazdžionis taip pat yra 
Lietuvių Fondo tarybos narys ir 
j.s dalyvaus L. Fondo metiniame 
narių suvažiavime gegužės 6 d. Jau
nimo Centre, Chicagoje. Daugelis 
Los Angeles LF narių B. Brazdžionį 
įgaliojo jiems atstovauti metinio 
susirinkimo balsavimuose.

>y JS .<} •' J

SELLING CLEM’S POLISH DELI
Established Business

of Home Made Polish Sausage, 
Pastry, imported Grocery,

Beer and Wine 
also Meat.

Call
759-5058 8 A.M. to 6 P.M

3002 W. Florence Ave., L. A.
California 90043

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

— Vasario 29 d. įvyko dr. Zigmo 
Kungio ilr Reginos Aukštkalnytės 
vestuvės. Jungtuvių priesaiką atliko 
svečias kun. Petras Totoraitis šv. 
Mišių metu Šv. Kazimieros bažny
čioje, Los Angeles. Pokylio progra
mą pravedė iš Cicero atvykęs jau
nojo bičiulis dr. P. Kisielius. Iš 
New Yorko atvykęs specialus foto
grafas Vytautas Maželis visas ce
remonijas meniškai įamžino.

Abu jaunavedžiai buvo labai ge
rai pažįstami visoje kolonijoje; 
jaunasis — energingas, paslaugus, 
nuolat dalyvaująs kolonijos veikioj, 
jaunoji — daug simpatijų užsipel
niusi choro, kvartetų ir kitų grupių 
dainininkė. Tikimės, kad ir toliau 
jie nepasitlrauks iš bendruomeninės 
Letuviskos veiklos.

Linkime jauniesiems sėkmingo 
vedybinio gyvenimo!

— Balandžio 22 d. įvyko Irenos 
Štaraitės ir Albino Žemaitaičio ves
tuvės. Vestuvių vaišės įvyko Šv. Ka- 
zmiero parapijos salėj.

— Santa Monikos Lietuvių klu
bo narių metinis įvyks balandžio 
28 d., penktadienį, 7 vai. vakaro 
“Uncle John’s” restorano patalpose, 
3201 Wilshire Blvd., Santa Moni- 
cos mieste.

Visi nariai prašomi būtinai daly
vauti. Taip pat kviečiami atvykti 
ir norintieji būti šio klubo nariais.

Valdyba

— A. ir M. Deveniai kovo - ba
landžio mėn. atostogavo Europoje, 
lankydamasi įvairiose valstybėse, 
kur susitiko su savo senais pažįsta
mais.
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