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1972 metai Gegužės mėn. Ir. 5

Reto gražumo tradicinė -16-toji
LOS ANGELES JAUNIMO ŠVENTĖ IR VAKARAS 

įvyksta 1972 m. birželio mėn. 4 d., sekmadienį, 6 vai. 30 mi^l^gkaro 

erdvioje SANTA MONICA CIVIC AUDITORIJ'„^lta' 
(Pico Blvd, ir 4th Street. Santa Monica, Calif-4”'

u to: 
Programoj dalyvauja talii

visos tautinių šokių grupės ir jungtinis jaunimo choras, viso'ijcer 200 asm.

Vadovauja Ona Razutienė; bendradarbiai:
pianistė O. Barauskienė, muz. G. Gudauskienė, A. Polikaitis, D. Razutytė, 

K. Reivydas, J. Šepetytė, I. Tumienė, ir L. Zaikienė;
akordeonistai: L. Baškauskas ir R. Pažemėnas.

Bus atliktas IV-sios Tautinių Šokių Šventės repertuaras su paįvairinimais.
JAV Lietuvių Bendruomenės VI-os 
Tarybos III sesijos 1972.IV.28-30 

NUTARIMAI
JAV Lietuvių Bendruomenės pra

nešimus JAV LB Tarybos sesijoje 
pateikė JAV LB Centro valdybos 
pirm. Vytautas Volcrtas ir centro 
valdybos nariai.

JAV LB Tarybos komisijos tuos 
pranešimus svarstė savo posėdžiuose 
ir nutarimus siūlė visai Tarybai. 
Vėliau visa JAV LB Taryba komi
sijų siūlymus diskutavo, juos papil
dė ir balsavimo būdu priėmė arba 
atmetė.

JAV LB Tarybos balsus skaičiavo 
speciali Balsų Skaičiavimo Komisi
ja, kurioje buvo dr. Kazys Bobelis, 
Antanas Mažeika ir Jonas Stiklio-

JAV Lietuvių Bendruomenė Ta y- 
ba nutarė: (spausdiname n' visi ą. 
tik parinktas vietas):

B. Kultūros reikalais
1. JAV LB Taryba įgalioja JAV 

LB Centro Valdybą, atsiklausus lie
tuvių kultūrininkų nuomonės, sufor
muluoti veiklos planus ir juos iek- 
vienais metais pateikti Lie avių 
Fondui ir kitiems kultūrą finansiš
kai remiantiems veikėjams.

2. JAV LB Taryba ragina JAV
LB Centro Valdybą kreipti didesnį 
dėmesį į kultūrinės veiklos reika
lus LB apylinkėse, palaikyti ryšį su 
LB apylinkių valdybomis, skatinti 
ir remti kultūrinės veiklos plėtimą 
lietuvių kolonijose.

rius. Nukelta į 2 psl.

Jaunimo šventės rengėjai — Jaunimo Ansamblis su bendradarbiais. — 
Iš d. į k.: akord. L. Baškauskas; II eilėj sėdi: J. Šepetytė, muz. G. Gu
dauskienė, O. Razutienė — vadovė, pianistė O. Barauskiilenė, D. Razutytė, 
L. Zaikienė — Santa Monikos grupės vad., I. Tumienė (stovi dešinėj) _
Audros grupės vadovė.

Programą praves du iškilūs jaunieji talentai:
Filmų ir TV aktorė Onutė-Jūratė Nausėdaitė ir

jaunas poetas Vydūnas Tumas, kuris dar padeklamuos ir savo kūrybos.

Po programos — ŠOKIAI, grojant Latvala orkestrui, kuris taip pat 
pagros komp. B. Budri ū n o maršą “Ei, jaunyste” jaunimo paradui.

Šventę globoja Lietuvių Bendruomenė ir Tėvų Komitetas.

® Maloniai kviečiame visus atsilankyti, pamatyti “IV Tautinių Šokių 
Šventę”, pasigėrėti ir paremti jaunimo kelionę į Čikagą.

® Kvieskite ir kitataučius, nes šventė reprezentacinė.
o Laukiame visų!

įėjimas: aukotojai-remėjai — suma nenustatyta (jie sėdi centre); 
kitiems — trys doleriai; studentams — du dol.

JAUNIMO MENO PARODA

Rengėjai

vyksta — šeštadienį, birželio 3 d., nuo 7 vai. 30 min. vakaro ir 
sekmadienį, birželio 4 d. iki 4 vai. p. p.

Šv. Kazimiero par. salėj, Griffith Park Blvd, ir St. George St.
Kviečiame aplankyti.
Organizuoja Jaunimo sekcija.

......



LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

L 4UANIANS IN WESTERN AMERICA
4364 Sunset E levard — Los Angeles, California 90029 — Tel. 664-2910
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□ Mina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius.. □

JAUNIMAS ŽYDI ŽYGIUOSE

*Tš praeities stiprybę šėmiam”, — sako mūsų himnas. Iš praeities 
išplaukia mums žinios per mokyklas, per mūsų dainas, poeziją, šo
kius... Žinios ir grožis. Grožis prosenelių kurtas, menininkų iki šios 
dienos išneštas, ir atkurtas ir palaikomas. Žinios apie mūsų Tėvynės 
darbus ir žygius, kančias ir džiaugsmus ir visada — dideles pastan
gas savitą veidą, savą kalbą, kultūrą ir meną išlaikyti. O tam reika
linga laisvė. Laisvė žmogui, individui, laisvė tautai, valstybei.

Didžiuojamės Los Angeles lietuvių jaunimu, nes jis veikliai pa- 
šoksta į butinius žygius, kada iškyla lietuviškas reikalas. Simo Ku
dirkos, Bražinskų reikalai, protestai dėl vienpusės Sovietų meno pa
rodos, dėl religijos priespaudos Tėvynėj, Lietuvių Fondo, Ateitinin
kų, Skautų veikla, Jaunimo kongresas... Visa tai gyva mūsų jaunimo 
širdyse. Ir ne tik gyva — jie įtraukia veiklon ir kitus.

Ir dabar — pavasarinė tradicinė Jaunimo šventė, birželio 4 d. Čia 
pasirodys programoje iki 200 mūsų aktyvaus jaunimo — kas su dai
nomis, kas su tautiniais šokiais, kas su meno paroda! Visa tai turė
dami prieš akis, ir mes negalime palikti nuošalyje. Kiekvieno kolo
nijos lietuvio pareiga įsijungti į šios šventės programą ir nuotaiką. 
Kad pamatytume, jog mūsų jaunimas dar sveikas, kūrybingas, lietu
viškas ir kad mes drąsiai galime stovėti už jo jaunų pečių! (A. R. )

TAUTOS FONDUI TUOJ PAT REIKIA PINIGŲ
Neseniai į Los Angeles buvo atvykęs Tautos Fondo, vadinamo 

Vliko iždu, valdytojas prel. Jonas Balkūnas ir susitiko su Tautos 
Fondo įgaliotiniu Kalifornijoje. Prel. J. Balkūnas paaiškino, kad 
šiais metais Tautos Fondui bus reikalinga surinkti $20.000.00 dau
giau negu praėjusiais metais, nes Bražinskų pragyvenimas Turkijoje 
ir jų bylos vedimas kainuos apie 12,000 dolerių.

Be to, išleidžiama anglų kalba informacinė knyga apie slaptus 
Stalino su Ribentropu susitarimus atsieis apie 10,000 dol. Šią knygą 
parašė politinių mokslų prof. dr. B. Kasias.

Prel. J. Balkūnas prašo Kalifornijos lietuvių suaukoti Tautos Fon
dui. bent $1000.00.

Suprantame, kad visi mūsų fondai turi gerus tikslus ir visi yra 
reikalingi ir remtini. Reikia rūpintis ir savo jaunimo lietuvišku auk
lėjimu, leisti juos į vasaros stovyklas, ruošti suvažiavimus, bet tuo 
pačiu laiku neturime užmiršti ir Lietuvos laisvinimo aktualiųjų 
žygių.

Paaukoję $25.00, ar daugiau, arba surinkę nemažiau $200.00 Tau
tos Fondui, gaus nemokamai ELTOS biuletenį.

Aukas prašome siųsti arba įteikti Tautos Fondo įgaliotiniui Kali- 
fornioje:

A. Skirius, 4366 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90029, arba 
tiesiog Tautos Fondo valdytojui — Msgr. J. Balkūnas, Lithuanian 
National Fund, 64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378.

JAUNIMO STOVYKLOS
Kas vasarą mūsų jaunimas sugrįžta į namus pasilsėti, paatosto

gauti. Daugeliui iš jų ir namuose tuoj nusibosta. Tad tėvai turėtų 
nesigailėti pinigų juos pasiųsti į Ateitininkų, Skautų, Bendruomenės, 
Jūrų Skautų rengiamas vasaros stovyklas.

Šiemet daugelis Los Angeles jaunimo' vyksta į Chicagoje rengiamą 
Tautinių šokių šventę ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą. Šį 
reikalą turėtume visi paremti. Mažiau pasiturinčių tėvų vaikams tu
rėtume padėti padengti jų kelionės išlaidas. Tokios didelės šventės 
jauniems padaro gražų įspūdį ir jiems įdiegia daugiau lietuviškumo.

JAV LB NUTARIMAI
Atkelta iš 1 psl 

C. Visuomeniniais (politiniais - in
formaciniais) rekalais:

L Sėkmingam Lietuvos iš rusiš
kojo ir komunistinio okupanto va
davimo darbui padėtų glaudus JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos bendradarbia
vimas, todėl JAV LB Taryba nuta
rė, kad:

a. JAV Lietuvių Bendruomenė ir 
Amerikos Lietuvių Taryba su
taria esą lygūs partneriai, abu 
atlieka reikalingą ir naudingą 
Lietuvos laisvinimo darbą.

b. Todėl JAV LB ir ALT tariasi 
dėl politinės linijos ir darbų 
suderinimo.

c. Šiam tikslui JAV LB ir ALT 
sudaro bendrą koordinacinį ko
mitetą po tris atstovus iš kiek
vienos institucijos.

d. Koordinacinio komiteto siūly
mai aprobuojami atitinkamu 
vyriausiųjų JAV LB ir ALT 
organų, skelbiami visuomenei 
ir vykdomi laikantis tarpusa
vio susipratimo dvasios ir džen
telmeniškumo principų.

e. Vasario 16 aukos skiriamos 
Lietuvos laisvinimo darbams ir 
jų rinkimas JAV LB rengia
muose minėjimuose vykdomas

pagal apkotojo apsisprendimą. 
JAV LB Taryba kviečia ir vi- 
sąlygas aukotojo apsisprendi- 
visus kitus mūsų veiksnius su
daryti sąlygas aukotojo apsi
sprendimo principą įvykdyti.

f. Tam tikrais atvejais išeivijos 
svoriui sustiprinti abi institu
cijos sudaro bendras delega
cija^ lankančias JAV valdžios 
įstaigas, pareigūnus ir kitomis 
atitinkamomis progomis.

g. JAV LB Taryba kviečia lietu
vių spaudą, radijo valandėles ir lie
tuvių visuomenę padėti Šiuos jos nu
tarimus populiarinti ir įgyvendinti.

G. JAV LB Įstatų reikalu
JAV LB Taryba po ilgų diskusijų 

ir daugelio papildymų pakeitė JAV 
Lietuvių Bendruomenės Įstatus di- 
de balsų dauguma (daugiau negu 
2/3 balsų).

Naujų JAV LB Įstatų projektą 
paruošė ir pateikė JAV LB Tarybos 
Įstatų Komisija, kurią sudarė pirm, 
dr. Kęstutis Keblys, Vytautas Kut- 
kus, Algis Rugienius, Nijolė Šlape- 
lytė ir adv. Povilas Žumbakis.

Už naujus JAV LB įstatus bal
savo 36, prieš pasisakė 2, ir 11 ne
balsavo.

Nauj JAV LB įstatai pradės veik
ti nuo 1973 metų sausio mėn. 1 d.

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

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

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

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE J ONES — DU PONT PAINT

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

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostlanetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382*1568 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir 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.; Seštad. 9:00 — 5:00 p.p. 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
^j^*-************^**********^******^*************

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas

5239 Hollywood Boulevard, I,os Angeles, Ca. 90027
00S8-69t> :sBUoppx
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 j naują spalvotą

Šiemet Chicagoje buvo pradėta agituoti vaikus siųsti į Lietuvoje 
rengiamas pionierių (komjaunuolių) vasaros stovyklas. Tačiau ALT- 
os vadovybė savo aplinkraščiu įspėjo lietuvius ten savo vaikų nesiųs
ti, nes yra perdidelis pavojus įvairiais atžvilgiais.
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A. A. FELIKSO KUDIRKOS PRISIMINIMAS
Los Angelės lietuviams Feliksas 

Kudirka yra dar lyg gyvas ir tie 
prabėgę 5 metai nuo jo mirties ne
spėjo išbraukti jo nei iš mūsų šir
džių, nei iš atminties. Rodos, kad 
tai buvo dar taip neseniai, kai Fe
liksą matydavome įvairiuose minė
jimuose paskaitininko rolėje ar 
klausytojų eilėse, visad su malonia 
šypsena veide. Trumpai prisiminki
me tuos laikus, kai Feliksas dar gy
veno mūsų tarpe.

Gimęs 1901 m. Šakių apskrities 
Žvirgždaičių vis. Ramoniškių kaime 
stambaus 60 ha. ūkininko šeimoje, 
Feliksas augo kartu su 5 seserimis. 
Baigęs pradžios mokyklą, įstojo i 
Vilkaviškio gimnaziją. Po dviejų 
metų persikėlė į Marijampolės Ry
giškių Jono gimnaziją, kurią sėk
mingai baigė 1924 m. Tų pačių me
tų rudenį įstojo į Kauno Universi
teto Humanitarini fakultetą, kur 
studijavo lituanistiką. Jo garsūs li- 
tunistikos profesoriai buvo K. Bū
ga, J. Jablonskis, J. Balčikonis ir k. 
Dar nebaigęs un-to, 1927 m. gavo 
paskyrimą į Telšių gimnaziją, kur 
mokytojavo iki 1942 m., kada buvo 
paskirtas Raseinių gimn. dirketo- 
rium.

Gyvendamas Telšiuose vedė savo 
mokinę J. Laucevičiūtę, kuri, bė
gant iš Lietuvos, fronto sąmyšyje at
siliko, o Feliksas Pomeranijoje bu
vo suimtas ir mobilizuotas į raudo
nąją armiją; po trumpo apmokymo 
pasiųstas į Berlyno frontą.

Vokiečiams kapituliavus, Felik
sas liko raudonojoj armijoj, bet vi
są laiką galvojo, kaip pabėgti. Dėl 
nesveikatos asidūręs ligoninėje, pro
gai pasitaikius, nakties metu išėjo iš 
ligoninės, pasuko miško link ir per 
visą naktį bėgo tolyn į vakarus. Po 
kelių dienų atsidūrė amerikiečių už
imtoje Vokietijos dalyje. Sužinojęs, 
kad yra steigiama Hanau pabėgėlių 
stovykla, persikėlė į ją ir tuoj įsi
jungė prie liet, gimnazijos steigimo. 
Joje mokė 4 metus lietuvių kalbą ir 
literatūrą.

1949 m. F. Kudirka atvyko į Los 
Angeles pas savo buvusį mokini 
Telšiuose Šv. Kazimiero par. kle
boną kun. J. Kučingį. Gavo darbą 
seselių vienuolyne. Darbas buvo 
nelengvas, o atlyginimas mažas. Po 
dviejų metų perėjo į Firestone pa
dangų fabriką ir dirbo valgykloje 
valytojų. Darbas irgi buvo neleng
vas, bet geriau apmokamas. Savait
galius turėjo laisvus ir galėjo dau
giau reikštis visuomeninėje veikloje. 
Jam prie širdies buvo ateitininkai 
sendraugiai, lituanistiniai kursai ir 
Balfas.

1952 m. kilo man mintis suor
ganizuoti skautiškam jaunimui 
aukštesniuosius aštuonių klasių li- 
tunistinius kursus. Feliksas Kudirka 
ir Kazys Barauskas (dabar irgi jau 
miręs) mielai sutiko dėstyti lietuvių

kalbą ir literatūrą su sąlyga, kad 
kursantai reguliariai lankys pamo
kas. Studentai neapvylė. Su dideliu 
noru ir pasiryžimu jie rinkosi kiek
vieną sekmadienį į pamokas, nes jos 
buvo įdomiai perduodamos. Kursai 
truko dvejus metus, ir abu lektoriai 
nepavargo ir vienodu entuziazmu 
atvykdavo į pamokas. Jie jautė 
šventą tautišką pareigą dalintis lie
tuvišku žodžiu ir raštu su jaunesnią
ja karta, — tai tikrų mokytojų pa
vyzdys.

Feliksui Kudirkai ir visuomeni
niai reikalai rūpėjo. Jis sutiko būti 
renkamas į Balfo valdybą ir dvejus 
metus buvo jos pirmininku. Vieno 
Balfo parengimo metu jis taip krei
pėsi į susirinkusius:: “Šiandien visi 
sujaudinkime savo širdis varge 
esančių savo tautiečių atžvilgiu ir 
pilnai atidarykime pinigines. Viską 
atiduokime Balfui. Pasilikime tik 
parvažiavimui i namus”. Tatai jis 
sakė su tikru išgyvenimu ir atjaus- 
damas varge esančius. Ne viena 
graudi ašara nuriedėjo per jo 
skruostus.

Po 8 metų kieto darbo Firestone 
buvo atleistas iš tarnybos. Kurį lai
ką gavo pašalpą iš socialinės ap- 
draudos. Vėliau perėjo dirbti i 
United Airlines valgyklą. Čia lais
vos dienos keitėsi, ir jam dažnai te
ko dirbti savaitgaliais. Todėl rečiau 
pasirodydavo prie lietuviškos baž
nyčios ir įvairiuose parengimuose.

Šalia minėtų darbų, Feliksas ne
mažai darbavosi taisydamas knygų 
rankraščių kalbą; iš tokių paminėti
na B. Kviklio “Mūsų Lietuvos” II, 
III ir dalis IV tomo, Šv. Kazimiero 
parapijos du leidiniai— Dešimtme
tis ir Istoriniai bruožai; gen. Rašti
kio atsiminimų du tomai. Be to, 
rengėsi rašyti atsiminimus iš savo 
šiurpios odisėjos mūšyje prie Berly
no ir pabėgimo. Deja, nebespėjo.

Visą tai atlikti ir daugiau įsijung
ti į lietuvišką veiką tikėjosi iš
ėjęs į pensiją. 1966 m., sulaukęs 65 
m. amžiaus, į pensiją išėjo. Po pus
mečio, 1967 m. kovo 29 d. 4 vai. 
ryto Feliksas pajuto skausmą krū
tinėje, kuris vis didėjo. Bandė pri
sišaukti daktarą, bet nepavyko. 
Apie 10 vai. ryto taksiu nuvažiavo 
į miesto centrą pas amerikietį gy
dytoją. Šis nustatė širdies priepuolį. 
Iškvietė širdies ligų specialistą, kurs 
greitosios pagalbos mašina ligonį 
nusiuntė į Queen of Angeles ligo
ninę. Čia nustatyta širdies vaini
kinės arterijos užsikimšimas ir stipri 
sklerozė. Feliksas pasako savo dvie
jų artimų asmenų pavardes, telefo
nus ir paprašo jiems pranešti apie 
jo sunkią ligą. Tuoj pat atvyksta 
prel. J. Kučingis ir randa savo bu
vusi mokytoją tikrai sunkiai sergan
tį. Feliksas prašo kleboną pasimels
ti, nes jaučiąs artėjančią mirtį. 
Kiek vėliau atvyko jo geriausias 
draugas Kazys Karuža. Feliksas jam

L. Angeles lietuviai remia
Lietuvos katalikai keletą kartų 1971 
m. siuntė peticijas Sovietų valdžiai 
dėl katalikų persekiojimo Lietuvoje, 
tačiau tie prašymai nieko nepadėjo. 
Todėl jie nutarė, surinkę po petici
ja 17,054 parašus, nuvežti į Jungti
nes Tautas, New Yorke, ir įteikti 
Generaliniam sekretoriui, kad šis 
atkreiptų valdžios dėmesį. Tos pe
ticijos turinys tilpo Europos ir JAV 
amerikiečių ir lietuvių spaudoje. 
Daugelyje vietovių lietuviai padarė 
demonstrasijas (Detroite, Chicago- 
je, Clevelande ir k.).

Los Angeles lietuviai, Alto sky
riaus iniciatyva, buvo sušaukti vi
sų sų organizacijų atstovai pasitari
mui ir išrinktas šiam reikalui komi
tetas iš: V. Čekanausko, B. Grau
žinio, A. Mažeikos, V. Pažiūros ir 
K. Prišmanto.

Buvo numatyti parėmimui Lietu
vos katalikų prašymui padaryti 
šiuos žygius: nusiųsti pas Los An-

pavedė rūpintis jo nuosavybe ir pra
šė prižiūrėti jį ligoninėje: “Kazimie
rai, tu esi mano geriausias draugas. 
Neapleisk manęs šioje mano di
džioje nelaimėje”. Karuža, susijau
dinęs iki ašarų, mielam Feliksui pa
žada. Pažadą ištesi. Iki Felikso 
mirties buvo beveik kasdieninis 
lankytojas ligoninėje ir jam mirus, 
palydėjo iki amžinos poilsio vietos 
Chicagoje.

Gegužės 6 d. Felikso sveikata pa
blogėjo. Aiškiai matėsi, kad jis ko
voja su mirtimi. Ištikimasis drau
gas Karuža prasėdi prie Felikso lo
vos iki vėlyvos nakties. Budinti dak
tarė patarė ligonį palikti vieną, kad 
užmigtų ir pailsėtų. Paskutinį kartą 
du draugai paspaudžia rankas. Ge
gužės 7 d. 7 vai. ryte Feliksas Ku
dirka užmerkė amžinai savo gerą
sias akis ir paliko nuliūdime seseris, 
gimines ir draugus.

Visus laidotuvių rūpesčius sąži
ningai atliko Felikso patikėtinis K. 
Karuža. Gegužės 10 d. 9 vai. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje įvyko gedu
lingos šv. Mišios atnašaujamos 
prel. J. Kučingio. Tai paskutinis pa
tarnavimas buvusiam mielam mo
kytojui. Atsisveikinti susirinko daug 
draugų ir pažįstamų. Karstas nuve
žamas į aerodromą ir 4 vai. 15 min. 
Feliksas apleidžia gražų Los Ange
les miestą. Jo pageidavimu jis pa
laidotas Chicagoje Šv. Kazimiero 
kapinėse, kad sesuo ir giminės ga
lėtų lengviau jį aplankyti.

Feliksas Kudirka palaidotas ge
gužės 13 d. Taip pasibaigė jo žemiš
koji kelionė. Jis išvyko į Viešpaties 
pažadėtą jam amžiną vietą danguje. 
Jis buvo doras, giliai tikįs ir visiems 
paslaugus bei mielas žmogus. Jo , 
malonus prisiminimas dar ilgai bus 
Los Angeles ir Chicagos lietuvių at
mintyje. VI. Pažiūra

Lietuvos katalikų skundą 
gėlės arki v. T. Manning lietuvių de
legaciją, prašant jį birželio 11 ar 18 
d. paskelbti Maldos Diena už Lie
tuvos persekiojamus katalikus; pa
ruošti peticiją dėl JAV ambasado
riaus Jungtinėse Tautose ir rinkti 
parašus prie visų katalikų bažnyčių 
Los Angeles vyskupijoje. Tą peti
ciją Amerikos ambasadorius turėtų 
įteikti Sovietų S-gos ambasadoriui.

Šiam peticijos parašų rinkimui 
turės būti įtraukti visi, seni ir jau
ni Los Angeles lietuviai.

Šv. Kazimiero parap. bažnyčioje 
planuojama padaryti specialias pa
maldas Lietuvių Dienos proga, birž. 
18 d.

Gegužės 19 d. arkiv. T. Manning 
priims lietuvių delegaciją, suside
dančią iš prel. J. Kučingio, Alto 
pirm. V. Čekanausko, L. A. apyl. 
pirm. K. Prišmanto ir S. M. Bendr. 
apyl. pirm. B. Graužinio.

Amerikos Balsas dar kalbės

i Lietuvą lietuviškai

Prieš daugiau kaip 20 metų A- 
merikos Lietuvių Tarybos pastango
mis prie Amerikos Balso radijo bu
vo įkurta lietuvių sekcija, kuri in
formuoja pavergtus lietuvius apie 
laisvojo pasaulio įvykius.

Šiais metais buvo iškilęs didelis 
pavojus, kad lietuvių sekcija gali 
būti uždaryta, kadangi sen. W. 
Fullbright pasiūlė senatui sumažin
ti Amerikos Balso operacijos biu
džetą. Ir vėl Amerikos Lietuvių Ta
ryba, sužinojusi, kad yra didelis 
pavojus Amerikos Balso transliaci
joms į Lietuvą ir kitas tautas, sku
biai pranešė spaudai ir radijoms. 
Rašė laiškus ir siuntė telegramas se
natoriams prašant jų pagalbos ir 
kreipėsi į skyrių pirmininkus, kad 
taip pat ragintų savo apylinkės gy
ventojus rašyti senatoriams laiškus 
arba siųsti telegramas, kad lėšos 
AmerikosTnformacijos Agentūrai ir 
Amerikos Balsui nebūtų sumažin
tos. ALT-a spaudoje ragino visus 
kuo grečiau kreiptis į senatorius ir 
būstinėje padėjo visiems siųsti te
legramas arba rašyti laiškus.

Žinios, gautos iš Washington©, 
rodo, kad šios pastangos turėjo di
delę įtaką senatorių apsisprendi
mams prieš pradedant balsavimus. 
Pagaliau gegužės 1 d. JAV senato
riai nubalsavo 57 — 15 nesumažinti 
lėšų Amerikos Informacijos Agen
tūrai ir taip pat Amerikos Balso 
transliacijoms. Tai yra ir vėl didelis 
laimėjimas Amerikos Lietuvių Ta
rybos pastangomis. (ALT inform.)

Los Angeles lietuviai irgi pasiun
tė keletą telegramiį savo senato
riams J. Tunney ir A. Cranstn’ui.
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Liet. Bendruomenės Centro veikla

1972 m. gegužės 2 d. Liet. Bend. 
Centro, Ine. direktorių tarybos su
sirinkime buvo nutarta metinį susi
rinkimą šaukti gegužės 21 d. savuo
se namuose.

Taip pat buVo apsvarstyti prašy
mai aukų ir buvo paskirta Tautos 
Fondui $30.00, Liet, radijo valan
dėlei $30.00, Bend, jaunimo kon
greso komitetui $25.00. Anksčiau 
buvo paskirta Balfui $25.00 auka

Nors Bend. Namų Centras yra 
pelno korporacija, ji paremia įvai
rius lietuvių kultūrinius ir politinius 
reikalus.

Šiais metais direktorių valdybą 
sudarė: pirm. K. Prišmantas, vicep. 
V. Lembertas ir A. Sajus, sekr. A. 
Telyčėnas, ižd. A. Skirius ir ūkve- 
dis J. Mitkus.

Centro namų visos skolos jau yra 
išmokėtos, tad Taryba planuoja iš
mokėti aktingiems nariams specia
lius atlyginimus (bonus).

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.
m ; ,
Lietuvos Vyčių vakaras

— Gegužės 6 d. įvyko pirmasis 
Lietuvos Vyčių vakaras - balius. 
Programoje dalyvavo solistė Karolė 
Bichnevičienė, pianistas Algis Drau
gelis ir fleitistė Rasa Draugelytė. 
Seimininkės buvo paruošusios kep
tos jautienos skanią vakarienę. Šo
kiams grojo populiarusis Latvala 
orkestras.

Daug dirbo prie vakaro surengi
mo A. Arnashus, J. Oksienė, K. 
Bichnevičienė, L. Niuniava, V. Lu- 
bertas, R. Gajauskas, J. Bichnevi- 
čius, L. Oksas ir k.

Katalikų visuomenė turėtų dau
giau dėmesio kreipti į Vyčių patrio
tinį ir religinį veikimą ir jį palaikyti.

Nauja Pavergtų Tautų komiteto 
valdyba

— Gegužės 2 d. Pavergtų Tautų 
komiteto susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba: pirm. V. Čekanaus
kas, sekr. Dora Gabensky (bulgarė), 
ir ižd. Z. Kakash (vengras).

Lietuvių atstovais komitete da
lyvauja V. Mažeikienė ir V. Vidu
giris.

Praėjusiais metais komitetui pir
mininkavo lenkas Dr. Olgerd Klej- 
not.

Komitetas ruošiasi paminėti Pa
vergtų Tautų Savaitę (3-čią liepos 
mėn. savaitę).

Gražus pavyzdys
Š. m. balandžio mėn. mirė nuo

širdaus Balfo rėmėjo Henriko Baja- 
lio motina. Lietuvos konsulas dr. 
J. Bielskis ir ponia, vietoje gėlių 
a. a. Jadvygos Bajalienės laidotuvė
se, atsiuntė Balfui $10.00 auką pa
garbiam jos atminimui.

Nuoširdus ačiū, kad tokioje liū
desio dienoje prisimenami nevys
tantieji artimo meilės reikalai.

Prie šios užuojautos mylimam 
vyrui, sūnui ir marčiai jungiasi ir 
Los Angeles Balfo skyrius.

BALF’o valdyba

Lietuvos Vyčių 133 kupos
vyresnių ir jaunųjų narių susi

rinkimas įvyks gegužės 28 d. 12 v. 
30 min. p.p. L. Bendr. Centro salėj, 
4415 Santa Monica Blvd., L. A.

Abiejų kuopų nariai kviečiami 
dalyvauti.

LONG BEACH, CALIF.
Long Beach lietuvių piknikas

Long Beach Lietuvių klubas ren
gia pirmąjį pikniką-gegužinę gegu
žės 21 d. 1 vai. p. p. Policijos Par
ke, 7390 E. Carson, L. B., prie 
Hawaian Gardens.

Parengimo tikslas — sukelti lėšų 
jauninto kongresui paremti.

Programoje: Motinos Dienos mi
nėjimas; kalbės inž. V. Čekanus- 
kas. Los Angeles ALT-bos pirm.

Tautinių šokių grupės pasirody
mas, vadovaujant mokyt. O. Razu- 
tienei.

Šokiams gros puiki muzika. Bus 
duodami lietuviški pietūs ir gėrimai. 
Yra vaikučiams žaisti aikštelė, pa
stogėlė talpina apie 400 žmonių.

Žodžiu, puiki vieta smagiai 
laiką praleisti atvirame ore medžių 
pavėsyje arba pastogėje, patogus 
privažiavimas ir mašinoms statyti 
vieta.

Viskas tik $2.50 asm.; vaikams 
tik $1.00.

Klubo valdyba kviečia visus iš 
toli ir arti gausiai dalyvauti.

Privažiavimas Long Beach Blv. 
iki Carson St. — Carson St. į rytus 
iki Pistol Range, 7390 Carson St. 
E, Hawaian Gardens kryptimi.

Iš Long Beach Liet Fondo vajaus
Long Beach apyl. Lietuvių Fon

do įgaliotinis D. Mekišius gavo nuo 
pažįstamo inž. G. Kazlausko laišką, 
kuriame rado čekį $500.00 sumoje 
ir atvirą laišką Lietuvių Fondui. 
Laiške tarp kitko sakoma: "Kil
niems kultūriniams lietuviškiems 
darbams paremti su malonumu pri
dedu 500 dol. čekį”... Čekis ir laiš
kas pasiųsta fondui.

Inž. G. Kazlauskas visiems lietu
viškiems reikalams paremti stam
biomis sumomis aukoja.

Garbė turėti tokį patriotą lietuvį. 
Šiemet, minint L. Fondo įsteigimo 
dešimtmetį, jei atsiras daugiau to

kių asmenų, kurie įstos į L. Fondą 
su didesne ar mažesne auka, be 
abejo, milijoną dolerių bus užbaigta 
surinkti. Todėl tenelieka nė vieno 
lietuvio, neįstojusio į L. Fondą.

D. Mekišius

SAN FRANCISCO, CALIF.
Lietuvių Bendruomenė išrinko 
naują 1972 m., valdybą

Lietuvių Bendruomenės San Fran
cisco skyriaus metinis susirinkimas 
ir Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas įvyko vasario 20 d., 
College of San Mateo erdviose pa
talpose. Virš 70 lietuvių, gyvenan
čių plačioje San Francisco Bay 
apylinkėje, susirinko išklausyti sve
čio prelegento iš Los Angeles — 
Juozo Kojelio, "Į Laisvę” žurnalo 
redaktoriaus, kuris puikiai išdėstė 
daugelį įdomių minčių, pradedant 
nuo lietuviško jaunimo įtraukimo 
į tautinį darbą iki pat įvaikių "pa
gundų”, kurios kenkia lietuviškai 
veiklai. Žodi tarė latviu visuome
nės atstovas Dr. Anderson, San Jose 
kolegijos profesorius ir Association 
for the Advancement of Baltic Stu
dies prezidentas.

Minėjimui vadovavo S. Fr. LB 
pirmininkas inž. Vytautas J. Šliū
pas, sekretorė Irena Lingytė-Gre- 
nier. Metinę skyriaus apyskaitą da
vė vicep. A. Vindašius, pranešda
mas, kad, mūsų nors ir mažas žmo
nių skaičiumi skyrius, bet per me
tus atliko, palyginus, nemaža dar
bų: suruošė Australijos lietuvio dai
lininko Leono Urbono darbų paro
dą su paskaita; turėjo sėkmingą Pa
vasario Balių su programa; atstova
vo lietuviams su dainininke Adele 
Druktenyte Pavergtų Europos Tau
tų minėjime; R. Pažemėnas mums 
atstovavo Kanados Lietuvių Dienoj 
Calgary mieste; A. Vindašius mums 
atstovavo Oregono lietuvių šventė
je; turėjome vasaros užbaigtuves— 
pikniką; įkūrėme Lietuvių Respub
likonų klubą; turėjome labai sėk
mingą Žiemos Balių su operos "Tra
viatos” ištraukomis, kurias atliko 

Skautų Kaziuko mugėje kovo 19 d. šv. Kazimiero parapijos kieme. — 
Iš kairės: Alg. Gustaitis, Marija Bonatiienė, A. Skirius, Gabija Bonatai'tė, 
Litą Žilevičiūtė ir Antanas Bonatas. Foto L. Briedis

svečiai iš Los Algeles — Birutė ir 
Rimtautas Dabšai, A. Pavasaris, 
Raimonda Apeikytė ir Alg. Žemai
taitis; pravedėme Vasario 16-sios 
minėjimą; Vyt. Šliūpas mums at
stovavo Kalifornijos Respublikonų 
Nationalities Council steigiamajame 
suvažiavime; nuoširdžiai priėmėme 
daug lankytojų svečių iš kitų Ame
rikos lietuvių kolonijų ir iš Lietu
vos, taip pat pritraukėme keletą 
lietuvių, kurie atsikėlė gyventi į šią 
apylinkę. Mūsų iždininkas Aloyzas 
Grigaliūnas davė finansinę apyskai
tą ir pranešė, kokiems reikalams 
paskirstytos aukos: $100 — Lelei 
Pažemėnaitei, kuri atstovaus mūsų 
skyriui Il-me Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongrese; $20 — Lituanus 
žurnalui; $20 — Pavergtų Europos 
Tautų Komitetui; ir $10 — BA- 
TUNui.

Susirinkimą gražiai palinksmino 
aštuoni jauni Lituanistinės mokyk
los mokiniai, Rūtos Laurinaitienės 
vadovaujami; jie padainavo "Daug 
daug dainelių” ir "Du broliukai”. 
Tamara Bačiulytė padeklamavo J. 
Mikuckio eilėiraštį “Ar žinot tą ša
lį?” ir Tomas Laurinaitis smuiku 
pagrojo Ramovėnų maršą ir "Ko 
liūdi, berželi”.

Susirinkimas išrinko naują valdy
bą 1972 metams: Dr. Arvydas Ku
dirka — pirmininkas (3332 Yuba 
Avė., San Jose, Calif. 95117; tel. 
408 — 244-7427). Kiti valdybos 
nariai: Irena Lingytė-Grenier iš 
Mill Valley; Romas Ankaitis iš 
Concord; Aldona Gaigalienė iš La
fayette ir Juozas Sidzikauskas-Sidas 
iŠ Oakland. Į Revizijos komisiją 
įėjo: Bronė Kellogg iš San Catrlos 
ir Irena Šamai iš San Mateo. Balsus 
skaičiavo ir rinkimus pravedė Rūta 
Narakas iš San Francisco.

Po susirinkimo svečius vaišino 
skyriaus programos vedėja Lila Pa- 
žemėnienė. Svečiai turėjo progos 
pasigrožėti grafiko Juozo Sodaičio 
(iš New Yorko) paveikslais, kurie 
puošė susirinkimo salės sienas. Dau
gelis jo darbų įsigijo (V. S.)
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ARCHITEKTŪRINIS KONKUR
SAS

Didelis pavyzdys visai lietuviškajai 
išeivijai

Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės Namų valdyba tapo mecena
tu, paskirdama iš savo pelno $700 
pirmajai premijai Lietuvių Inžinie
rių Architektų Sąjungos 1972 m. 
skelbiamam architektūriniam kon
kursui (LOS ANGELES LIETU
VIŲ BENDRUOMENES NAMAI) 
Konkurse galės dalyvauti tik lietu
viškos kilmės inžinieriai architektai, 
gyveną laisvajame pasaulyje.

Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės Namų valdyba savo koloni
jos namus nori turėti pagal lietuvių 
inžinierių architektų sukurtus pla
nus. Esamieji Bendruomenės namai, 
Įsigyti 1959 m., pasidarė per maži 
augančiai lietuvių kolonijai. Jau iš
mokėtos visos skolos ir namų vertė 
beveik padvigubėjo, tuo pačiu ir 
akcijų vertė smarkiai pašoko.

Už šį puikų Lietuvių Bendruo
menės Namų valdybos sumanymą 
Los Angeles lietuviškoji visuomenė 
sveikina ir tikisi metų kitų bėgyje 
turėti naujus gražius namus su 500 
vietų auditorija. Pirmame aukšte 
numatoma turėti daktaro ir dantis
to kabinetus, foto ir televizijos stu
diją, vaistinę ir valgyklą su restora
nu. Esamos salės, kaip Šv. Kazi
miero, Tautinių Namų ar Lietuvių 
Bendruomenės, Los Angelės lietu
vių kolonijai yra per mažos dides
niems susibūrimams ir stokoja mo- 
delrniškų įrengimų.

Los Angeles lietuvių namų ener
gingą valdybą sudaro: Kazys Priš- 
mantas, pirm., inž. Vitalis Lember- 
tas, vicepirm. Jonas Žukas, II vice- 
pirm., Alfosas Telyčėnas, sekr., An
tanas Skirius, kasininkas, Apolina
ras Sajus, ypatingų reikalų vedėjas, 
ir Juozas Mitkus, ūkvedys.

ALIAS ir PLIAS inž. arch sąjun
ga netrukus paskelbs konkursines 
sąlygas.

“Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės Namai” architektūirinio kon
kurso jury komisijos pirmininkas 
yra arch. A. Kerelis, 2615 W. 71st 
St., Chicago, Ill. 60629.

Peticija į Jungtines Tautas

Jaunimo Metų proga jaunimas 
renka parašus peticijai į Jungtines 
Tautas. Kad peticija patektų į J. 
Tautas, reikia surinkti pusę milijono 
parašų. Peticijoje prašoma, kad J. 
Tautos ištirtų sovietų vykdomą ko
lonializmą ir nesibaigiančius žmo
gaus teisių pažeidimus Pabaltijyje, 
ir iškeltų Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos apsisprendimo teises ir nepri
klausomybės atstatymo klausimus.

Gražiai sugyventi nereikia “mokė
ti”, reikia “norėti”

Mes, savo lietuvių bendruomenės 
sudėtyje, turime vieną mažą kultū
rinio darbo vienetą, — Kaliforni
jos Lietuvių Radijo Klubą. Jį ver
tinant, nereikėtų nei per daug girti, 
nei per daug peikti, nes ir vienu ir 
kitu atveju būtume šališki; tačiau 
tenka pastebėti, kad šis organizaci
nis vienetas galėtų būti daug kam 
vieningo ir atkaklaus darbo pavyz
džiu. Nors Lietuvių Radijo Valan
dėlės valdybą ir redakcinę komisiją 
sudaro įvairių grupių ir įvairių pa
žiūrų žmonės, tačiau jie vieningai 
ir gražiai sugyvendami tarp savęs ir 
su kitais, — atkreipia į save dauge- 
l’o rimtą dėmesį. Dėl to Liet. Ra
dijo Valandėlė pasijuto besanti ant 
žymiai stipresnio materialinio ir 
moralinio pagrindo.

Linkėkime, kad šis mažas, bet 
gaivus mūsų kultūrinio ir tautinio 
darbo vienetas ir toliau sėkmingai 
oro bangomis skleistų lietuvišką 
mintį ir žodį ir ugdytų mūsų tarpe 
gražaus tarpusavio sugyvenimo ir 
vieningo darbo idėją.

Vladas Giniotis

“Herald - Egzaminer” apie mūsų 
Vasario 16-tos minėjimus

Vienas iš didžiųjų Los Angeles 
dienraščių “Herald-Egzaminer” per 
tris kartus atžymėjo ALT-os rengtą 
Vasario 16-tos minėjimą.

Vasario 16 d. dienraščio kores
pondentas dalyvavo Lietuvos vėlia
vos pakėlimo iškilmėse prie miesto 
rotušės ir vasario 17 d. “Examiner” 
laidoje apie šį įvykį parašė “Lith
uanians Here Hail Homeland”, pa
minėdamas konsulo, Alt-os pirmi
ninko ir Bendr. apylinkės pirminin
ko pavardes.

Sekmadienį, vasario 20., “H.-E.” 
davė savo vedamąjį “Lithuanian 
Freedom”, kuriame paminėjo Lie
tuvos įsisteigimo 721 m. ir Lietuvos 
Nepriklausomybės 54 m. sukaktis. 
Taip pat parašė, kad kolonijos lie
tuviai turės Marshall mokyklos pa
talpose masinį susirinkimą. Prisi
minė tragišką S. Kudirkos įvykį ir 
jo pareiškimą teisme — reikalavimą 
Lietuvai nepriklausomybės.

Vasario 21 d. “H.- E.” numeryje 
aprašytas mūsų minėjimas ir įdėta 
L Tumienės tautinių šokių grupės 
šokėjų fotografija. (Minėjime daly
vavo “H.-E.” reporteris ir fotogra
fas.)

PHOENIX, Arizona
Nauja Bendruomenės valdyba

Kovo mėn. 26 d. įvykusiame 
JAV Liet. Bend. Phoenix apylinkės 
susirinkime buvo išrinkta nauja val
dyba iš: pirm. VI. Mieželio, vicep. 
Vyt. Mozuraičio, sekr. E. Josen, 
ižd. J. Sinkienės nario kult, ir pa
rengimų reik. G. Mieželienės; kan
didatais liko B. Uzemis ir T. Šau
lienė.

SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
Santa Monikos lietuvių žinios

— Santa Monikos Amerikos Lie
tuvių Klubas savo metiniame susi
rinkime išrinko p. Aleną Devenienę 
pirmąja klubo garbės nare. Ji klu
bui vadovavo paskutinius trejus me
tus, ypatingai pagyvinusi klubo kul
tūrinę veiklą.

Naujai išrinktoji klubo valdyba 
pasiskirstė pareigomis taip: pirm. 
— Albinas Markevičius, vicep. — 
Henrikas Paškevičius ir Teodoras 
Skirgaila, ižd. —- Simas Kvečas, 
protokolų sekr. — Elena Gedgau
dienė, valdybos sekr. — Laimutė 
Graužinienė, narys kultūros reika
lams — Algis Žemaitaitis.

Klubas paskyrė $100 Tautos 
Fondui ir kitą šimtinę — Jaunimo 
Kongresui paremti.

Santa Monikos Am. Liet. Klubas 
šiais metais minės savo dešimties 
metų veiklos sukaktį. Šių metų tra
dicinis balius rengiamas šio minė
jimo ženkle ir bus dar nuotaikinges
nis negu ankstesnieji.

-— Statybos ir investavimo bend
rovė Rūta, Ine. pardavė 6 iš 8 
pastatytų projektų, kurie vie
nas buvo virš pusės milijono dolerių 
vertės. Visi pastatai yra Santa Mo
nikoje.

Dalininkai, kurie investavo Rūta, 
Ine. bendrovės projektuose, gavo 
virš 18% pelno. Rūta ir toliau tęsia 
savo statybos planus, projektuotus 
1972 metams.
Parduoti trys keturių butų namai, 
vienas — šešių, vienas — septynių 

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

3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095

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

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis

Jei J I B
VAISTUS VARTOSI!, NIEKAD NEBŪSIT PLIKAS AR ŽILAS!

J. L B. vaistai patentuoti Švencarijoje Nr. 458628, registruoti JAV 
Kanadoj ir Europoj. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie 
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina natūralią plaukų spalvą.

Moterims ir vyrams. 100% garantuotai. JIB vartodamas 8 unc. 
16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas. Užsakymus su Money orderiu 
$6.00 siųsti: J. I. B. Laboratory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, III. 60650.

ir vienas — 23 butų pastatas.
— P. Dana Kybartienė atšventė 

savo gimtadienį gausiame būryje 
sukviestų artimų draugų savo gra
žioje rezidencijoje Santa Monikoje. 
Pasilinksminta iki vėlyvųjų gaidžių 
nuoširdžioje ir linksmoj nuotaikoj. 
Svečų ypač vertino ponios Kybar
tienės tapybos darbus, kurie puošia 
jų rezidencijos sienas.

— Santa Monikos gyventojai, ne
seniai persikėlę į savo rezidenciją 
Dešimtoje gatvėje, Kazys ir Ema 
Statkai, įsigijo 14 butų nuosavybę 
tik dviejų blokų atstume nuo Ra
miojo Vandenyno.

Kazys Statkus vadovauja jo su
organizuotai vidaus įrengimų bend
rovei, kurioje paruošiami įvairiu 
projektų vidaus įrengimo darbai.

— US Armijos tankų dalinių 
kapitonas Teodoras Skirgaila, išėjęs 
į atsargą, apsigyvenęs St. Moniko
je ir įsijungė į vietos lietuvių veiklą. 
Jis išrinktas S. M. A. Liet, klubo 
vicepirmininku.

— Alfonsas ir Barbora Šimonė- 
liai dalyvavo savo sūnėno vestuvė
se Montrealyje, Kanadoje, ir pra
leido porą savaičių svečiuodamasis 
senų draugų ir pažįstamų ratelyje.

— Santamonikiečiai Kazys ir 
Stasė Griciai, atostogaudami lankė
si savo senoje gyvenvietėje Montre
alyje (Kanadoje) ir Rochestery (N. 
Y.), kur gyvena jų žentas dr. Ba- 
bušis ir jų duktė. Jiems buvo malo
nu aplankyti savo du anūkus, kurių 
jie buvo pasiilgę.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE —• 5'”
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BALSUOKITE IR IŠRINKITE LIETUVIŲ DRAUGĄ
BUVUSI SANTA MONICA MAYOR'Ą

HERBERT A. SPURGIN
SUPERVISOR, 4TH DISTRICT

JIS ATSTOVAUS PAJŪRIO GYVENTOJUS NUO SANTA MONIKOS IKI LONG BEACH

JO DAROMI SPRENDIMAI PALIES JUS TIESIOGINIAI IR SVARBIAUSIOSE SRITYSE

H. A. S P U R G I N ŽADA: SUMAŽINTI TAKSŲ NAŠTA, 
bet sutvarkyti pašalpų dalinime; 

pagerinti ligonines, teismus, policiją 
sumažinti turto mokesčius 

kovoti su narkotikų ir nusikaltimų plėtimus! 
ir oro bei aplinkos teršimu, 

neapsunkinant piliečių naujais mokesčiais

IŠRINKITE H. A. SPURGIN
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Apdrauda Baldai
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Elvl.

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

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevaro
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELION1S 
Life & Sickness Insurance

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

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd- 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių 

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 Staniskis, sav.

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

. »• I • ’“'■I «** ■ »** ’*■* ’**’ ■ s— ■

LITTLE JOY “Jr.”
Cocktails — 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.

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS 
Notary Public

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29 
NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

MAYTAG WASHERS 
Authorized Reprezentathe 

Aleksas Dieninis 
1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291 

Phone EX 6-4246

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

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

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Alember L. A. County Dental S’ty 
□410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90036 
Tel. WE 9-1410

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif; 90403 

Phone 828-4613 by e 'poiv jue.it

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

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

Telef. 660-1205

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

Gydytojas ir chirurgas 
įstaigos telef.. 826-3090 
Namų, telefonas 820-2867 

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Galit. 90405 

Valandos: 9:00 AM — u:uu i M
Treč. ir šešt. 10 — 12. '

■j.. ^JKGiLau, M. L).
1/127 G..a^sworth $t.

Granada Hills, Calif. 9>344 
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 Appointment

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas 
6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

e/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

Los Angeles, Calif. 90005
Phone 388-6011

Moteliai

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

3020 Wilshire Blvd., 
S::nta Mcnica, 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 
inyestacijos.

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

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker 

ROGUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd., 

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

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS 
3002 Santa Monica Boulevard 

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

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIA! 
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029\ 

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 kultūk-ingą 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.

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 eksikursijais į Lietuvą ir kitus 
kraštus. — Agentūra ruošia ekisikuirslidą į Lietuvą per Londoną ir Taliną.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
M-T* *-T*>-^***-^*«» -T* • -T * • -T « • • -T * .

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

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

Valgyklos

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Adelė šatnerienė

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

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

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 SKIRIENE
(Licensed Real Estate Broker) 

patarnauja lietuviams perkantiems 
ir parduodantiems namus, žemės 
^iitypus ir apartamentus.

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

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

Ar reikia pagalbos mokesčius 
apskaičiuojant?

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

‘ ryto iki 8 vai. vakaro.
Dėl patarnavimo prašome

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

GEGUŽĖS MĖN. —
20 d. — Skautų stovyklavietės ko

miteto balius.
BIRŽELIO MĖN. —

4 d. - - Jaunimo įšventė Santa Mo- ’ 
nikois miesto auditorijoje 6 vai. 
30 min. p. p.

3 d. vak., -4 d. p. p. Jaunimo Sek
cijos rengiama Jaunimo Meno pa
rodu $v. Kazimiero par. įsalėj.

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

11 d. — Birželio trėmimų sukakties 
minėjimas.

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

TRUMPAI
Atvyksta solistė Gina Čapkauskienė

— Į rengiamą Šv. Kazimiero pa
rapijos dieną, birželio 18 d. Mar
shall mokyklos patalpose, atvyksta 
iš Kanados solistė Gina Čapkaus
kienė, prieš kiek laiko savo koncer
tu sužavėjusi ir pavergusi losangeliš- 
kių lietuvių širdis. Iš Chicagos at
vyksta garsusis solistas tenoras Sta
sys Baras, triufališkai dalyvavęs 
Australijos festivalyje. Koncerte 
taip pat dalyvaus mūsų įžymieji so
listai Birutė ir Rimtautas Dabšys ir 
parapijos choras, vadovaujamas 
komp. Br. Budriūno. Programą 
praves kino artistė Lilija Nausėdai
tė. Solistams ir chorui akomponuos 
Raimonda Apeikytė.

— Kun. R. Kasponis, Šv. Kazi
miero parap. vikaras, gegužės 8 
d. skaitė paskaitą U. S. C. Antro
pologijos ir Sociologijos katedroje, 
tema pirmosios ir antrosios etninių 
kartos grupių prisitaikymas prie 
amerikiečių gyvenimo.

— Rūta Kilmonytė - Lee šį penk
iadienį. geg. 19 d., dalyvavo vicepr. 
R. Agnew pagerbime, Baltimore, 
Md., Programoje dalyvavo iš Hol- 
lywoodo Frank Sinatra, Bob Hope 
ir Gary Grant.

* Šią savaitę, gegužės 16 d. Rūta 
per KABC-790 radijo stotį vedė 
programą nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų.

* 20 - 21 d. Rūta vaidins Hins
dale, Ill. veikale “Unsinkable Molly 
Brown”.

* Gegužės 27 d. Rūta dalyvaus 
Cleveland, Ohio “Sea World” ati
daryme.

— Antanas Skirius, Los Angeles 
County Respublikonų Tarybos buvo 
paskirtas 29-tos kongresinės apylin
kės respublikonų pirmininku(Chair- 
man of 29 C. D. Republicans).

— Vytautas Čekanauskas pasta
rajame Pavergtų Tautų Komiteto 
susirinkime buvo išrinktas pirminin
ku. Jis taip pat yra ALT-os Los 
Angeles sk. pirmininkas ir Lietuvių 
Respublikonų vieneto pirmininkas.

— Algis Glažė, So. Calif Auto 
Klubo Turizmo skyriaus vedėjas, 
siunčia sveikinimų iš Pietų Afrikos, 
kur jis aplankė Zululand, Bostwa- 
na, Rhodesia, Tanzania, Kenya ir 
kitas valstybėles. Čia jis susitiko 
lietuvį — Gugį, kuris labai gerai 
įsikūręs turizmo srityje.

— Šių Velykų metu Vincas 
Kazlauskas šeimyniškuose pietuose 
atšventė savo 65-tą gimtadienį, ta 
proga aplankytas ir pasveikintas 
artimųjų kaimynų ir draugų. Su
laukęs pensijos metų, V. Kazlauskas 
yra sveikas ir pajėgus bet kuriam 
lietuviškam bendruomeniniam dar
bui.

— Šiais metais Šv. Kazimiero 
parapijose rekolekcijas kovo 20-26 
dienomis pravedė salezietis vienuo
lis Antanas Sabaliauskas. Sulaukęs 
senyvo metų amžaus, pabalus jo 
vešliai misionieriaus barzdai, jis dar 
yra energingas ir įtaigus kalbėtojas. 
Rekolekcijas aplankė nemažas skai
čius parapijiečių.

R. Skiriutė — kinietiško gydymo 
demonstrahijoje

Tarptautiniame medicinos moks
lo simpoziume prieš keletą dienų 
UCLA Aikerman patalpose buvo 
demonstruota gilios kiniečių seno
vės gydymo praktika —■ acupunc
ture, išvertus į lietuvių k., skam
bėtų taip: adatėlių injekcijos te
rapija skausmui numalšinti arba net 
jį pašalinti. Tai nežinoma sritis A- 
merikos medicinos praktikoje. Šioje 
beskausmėje demonstracijoje sava
noriškai dalyvavo lietuvaitė, visiems 
gerai pažįstama Rūta Skiriutė. Į jos 
jaunus pečius daktarė Wu pirmiau
sia įleido septynias adatas “to help 
her calm down”; kitos dvi buvo 
įleistos nugaroje, abiejų rankų rie
šuose ir pėdų sąnariuose. Rūta Ski
riutė atsakinėjo į klausimus ir įti
kinėjo, kad skausmo tikrai nejuto. 
Tai, be abejo, pirmoji lietuvaitė, 
kurios kūnas patarnavo iš Hong 
atvykusios kinietės daktarės, acu
puncture specialistės demonstracijai 
senos gilios kinų filosofijos ir, pa
lyginus, naujo (amerikietiško) medi
cinos mokslo. Bravo Rūta!

S. V.P.

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

zzi /

Kartais jaunavedžiai trigubai viens kitą mato pirmą momentą po žiedų 
sumainymo... žinoma, tai tik fotografo triukas. Nuotraukoje Onutė (Or- 
lovaitė) ir Rimtautas Bikulčius. Foto L. Kanto

MIRTYS
— Balandžio 14 d. mirė a. a. Ja- 

dyga Bajalienė Monte Sano ligoni
nėje prižiūroje dr. Z. Kungio. Pa
laidota iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
Šv. Kryžiaus kapinėse bal. 18 d., 
palydint ir rožančiuje bei pamaldo
se dalyvaujant daugeliui žmonių ir 
šeimos artimųjų.

Laidotuvių apeigas atliko šeimos 
draugas, į prel. J. Kučingio jubilie
jų atvykęs T. Kornelijus Bučmys 
OFM, “Darbininko” red.

Velionė buvo gimusi Lietuvoje, 
Kėdainių ap., Surviliškiu dvare, 
Steponavičių šeimoj. Prieš 22 metus 
atvyko į Bostoną su vyru ir šeima.

Dėl silpnos sveikatos prieš metus, 
sūnaus Henriko pagalba, su vyru 
atsikėlė į Los Angeles ir apsigyveno 
arčiau sūnaus ir marčios Adelės. 
Čia sveikata žymiai pagerėjo. Bet 
prieš 3 mėnesius ją ištiko paraly
žius, priartinęs mirtį.

Liko nuliūdime vvras, Vladas, 
sūnus Henrikas, marti Adelė ir vai
kaičiai.

MIRĖ KUN. B. SUGINTAS —
didysis Vasario 16 gimn. rėmėjas

— Balandžio 20 d. Chicagoje mi
rė kun. B. Sugintas, pasižymėjęs 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje 
aukų rinkimu. Jis suorganizavo 
600 rėmėjų būrelių ir yra surinkęs 
daugiau kaip 100 tūkstančių dol.

Taip pat jis rinko aukas Punske 
liet, gimnazijai Lenkijoje ir Sale
ziečių mokyklai Italijoje.

Buvo gimęs 1895 m. sausio 3 d. 
Vytogalos km., Skaudvilės v., Tau
ragės apsk. Baigė Telšių kun. se
minariją 1919 m. ir įvairiose vieto
se vikaravo. Vėliau buvo paskirtas 
Tauragės gimn. ir semin. kapelionu.

1931 m. buvo nusiųstas į Brazi
liją, Sao Paulo, kur pastatydino 
liet, bažnyčią, įsteigė laikraštį ir 
liet, mokyklą.

Apie jo darbus Brazilijoje išleis
ta monografija.

Į JAV-bes kun. Sugintas atvyko 
1949 metais.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

Lithuanian Melodies
Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 11:30 — 12:00
Radijo klubo pirm. Stasė Pautie* 
nienė; ižd. Juozas Mitkus, 3375 
Bennett Dr., Hollywood, Calif. 
90068; Tel. 1851-5703; programos 
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas Ja- 
siukonis, vyt. red. Stasė Pautienie- 
nė, 841 Stanford St., Santa Moni
ca, Calif. 90403; Tel. 828-3779.

Nauja plokštelė
— Šiomis dienomis pasirodė nau

ja plokštelė “Lietuvių kompozitorių 
dainų rečitalis”, dainuoja Stasė Kli- 
maitė, sopranas, akomponuoja A. 
KuČiūnas.

Plokštelėje telpa 14 dainų, para
šytų pagal mūsų poetų tekstus 
(Binkio, Kiršos, Tysliavos, Putino, 
Maironio, Jakšto, Buivydaitės) ir 
harmonizuotų liaudies dainų. Kom
pozitoriai: M. Petrauskas, J. Tallat- 
Kelpša, A. Vanagaitis, S. Šimkus, 
Laumenskienė, J. Gruodis, J. Nau
jalis, VI. Jakubėnas, S. Sodnys-So- 
deika, J. Gaidelis ir Kazys Vikt. 
Banaitis.

Tai vertingas mūsų vokalinės li
teratūros rinkinys, kuriame geri 
tekstai, individuali muzika ir nuo
širdi interpretacija sudaro meninę 
sintezę.

Aplanką, piešė dail. Alf. Docius. 
Plokštelę dailiai išleido “Lietuvių 
Dienų” leidykla, 4^64 Sunset Blvd., 
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