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"GRANDINĖLĖS" GASTROLES LOS ANGELES
Grandinėlės gastrolės Los Ange

les mieste, galima sakyti, buvo pats 
didžiausias įvykis šios kolonijos gy
venime. Pirmass spektaklis įvyko 
Pepperdine kolegijos auditorijoje, 
kur dalyvavo apie 500 žiūrovų, dau
giausia amerikiečių. Wilshire Ebell 
teatras, kuris talpina 1300 žmonių, 
buvo sausakimšai pilnas; minioje 
matėsi daugiausia vyresni veidai, ta
čiau netrūko ir jaunimo; šioje audi
torijoje dominavo lietuviai, tiktai 
maža dalis buvo amerikiečių.

Prieš spektakli žmonės stovinėjo 
teatro vestibiulyje, kur Los Angeles 
skaučių iniciatyva, vadovaujant E. 
Vilimienei, buvo suruošta graži gin
taro išdirbinių parodėlė; tai sveikin
tinas reiškinys, ypač šitokiom pro
gom, kada daugelis ir svetimtaučių 
gali pasigl ožėti ir susipažinti su Lie
tuvos pajūrio “auksu”.

Prasiskleidus sunkiom aksomo 
užuolaidom, salėj girdėjosi tam tik
ras pasigėrėjimo kuždesys; nepa-
prastai gražus vaizdas: mūsų tauti
nių rūbų spalvingumas ypatingai iš
ryškinamas labai gerame scenos ap
švietime ir vykusiame šokėjų grime 
(tai nuopelnas A. Sagienės).

Su pirmaisiais atsivežto iš Cle
velando orkestrėlio garsais (vadovė 
Dalia Kavaliūnaitė) scena sujuda 
“Kepurinės” sveikinime; grakščios 
šokėjos savo maloniuose šypsniuose 
būirė auditoriją. Su šiuo šokiu jau 
praskintas laimėjimas kitiems šo
kiams, nors ir daug daugiau kompli
kuotiems, ypač “Rezginėlėje”. kur 
šokėjai juostų pynėje sugeba taip 
susikoncentruoti, kad juose nesusi
painiotų. Vyriški šokiai pasižymi di
deliu dinamiškumu; ypač būdingas 
Pakeltkojis”, kur klumpių “muzika” 
ir judesių išgavimas šiam šokiui bu
vo profesionalinis (tai L. Sagio 
nuopelnas).

Kiti šokiai: Aukštaičių kadrilis. 
Blezdingėlė, Kuskinėlis, Pakrėstinis, 
Duktė viena namie liko. Dovanų 
šokis, Suktinis — atliekami be prie
kaištų: jautėsi didelis šokėjų pasi
ruošimas bei entuziazmas, kuris iš
laikytas iki paties paskutinio šokio, 
o tam išlaikyti gal padėjo nepapras
tai triukšminga auditorija: pasibai
gus kiekvienam šokiui plojimų aud
ra ilgai tęsdavosi, o gale — net vi
sai publikai sustojus, pagerbiant šo
kėjus bei jų vadovus.

Paminėtina, kad Grandinėlė iš 
Clevelando mero atvežė tam tikrą 
įrašą-sveikinimą Los Angeles me
rui, kurį scenoje perskaitė šokėja 
A. Čiuberkis ir perdavė L. A. mero 
atstovui, kuris trumpu žodžiu pa
dėkojo šokėjams, pasveikindamas 
taip pat ir susirinkusius auditorijoje.

Po spektaklio Grandinėlei pa
gerbti buvo sulruošta “šampano puo
ta” tose pačiose teatro patalpose, 
kur daugelis losangeliečių praleido 
kelias malonias valandas, susipažin
dami su Grandinėlės vadovais bei 
šokėjais.

Los Angeles kolonija, atrodo, Va
karų apygardos uždėtą jiems parei
gą atliko, ir tuo gali didžiuotjs. Tuo 
pačiu šios kolonijos gyventojai dė
kingi Grandinėlei už atvykimą ir 
už puikius spektaklius.

Puiku, kad Vakarų apygardos 
valdyba su pirm. J. Činga ėmėsi ini
ciatyvos pasikviesti Grandinėlę ir

Grandinėles šokėjai prie šv. Kazimiero bažnyčios. Prieky iš kairės stovi: 
Kun. dr. T. žiūraitis, L. Sagys, prel. Kučingis, A. Sagienė.

Grandinėlės viešnagės metu ba
landžio mėn. 28 d. įvyko ir Vaka
rų apyg. suvažiavimas. Šokių an
samblis atviliojo ir tolimesnių apy
linkių žmonių, todėl tai pirmas at
vejis, kad San Francisco ir Phoenix 
turėjo savo atstovus suvažiavime. 
Tai jau antras iš eilės suvažiavimas, 
įvykstąs Spreinaičių svetainėje, kur 
pertvarkytos ir pagerintos patalpos 
sudairė patrauklią atmosferą.

Atidarius suvažiavimą į garbės 
prezidiumą kviečiami kons. dr. J. J. 
Bielskis, Grandinėlės vadovas L. 
Sagys ir visos trys vietinės šokių 
vadovės: O. Razutienė, L. Zaikienė 
ir I. Tumienė. Vėliau vakarienėn at
vykus ir A. Sagienei, šioms ponioms 
D. Razutytė prisega korsažus, kaip 
jų atžymėjimą mūsų jaunimą mo
kant tautinių šokių. Dienos prezi
diumą sudarė: pirm. VI. Pažiūra ir 
sekr. San FVanciskietė Danutė Ja
nutienė.

Konsulas dr. J. Bielskis ir LB 
Tarybos narys A. Mažeika taria gra
žius sveikinimo žodžius. Pagaliau 
prabyla daugelio lauktas L. Sagys, 
kusi pasirodo besąs ne tik aukštų 
kvalifikacijų šokių vadovas, bet ir 
puikus ir įtikinantis kalbėtojas. Nu
brėždamas lietuvišką choreografiją 
praeity, jis pastebi, kad veik nėra 

tuo padaryti daug malonumo visai 
Los Angeles kolonijai; losangelie- 
čiai dėkingi Vakairų apygardos val
dybai už jų įdėtą darbą bei pasi
šventimą. (vm) 

aiškių davinių apie lietuviškus šo
kus iš senesnių laikų. Iškelia mintį, 
kad vadovai stilizavę tautinį šokį 
būtų atžymėti kaip kompozitoriai, 
harmonizavę liaudies dainas. Susi
rinkę godžiai klausė prelegento 
minčių, tačiau, nors ir ribotam lai
ke, jis klausimą gan išsamiai iš
gvildeno ir net sudomino dalyvius, 
veik nieko bendro neturinčius su 
taut, šokiais.

Apylinkių pranešimus padarė: 
Phoenixo praeitais metais buv. pir
mininkas gen. VI. Mieželis; Los An
geles — pirm. K. Prišmantas; Santa 
Monikos -—■ pirm. B. Graužinis; 
San Francisco — Kalifornijos un-to 
bibliotekininkė pirm. Julija Fraseir; 
Portlando apyl. pirm. A. Garolis 
atsiuntė raštišką savo veiklos ap
žvalgą. Iš kalbėjusių davinių paaiš
kėjo, kad LB yra tvirtai atsistojusi 
lietuviškos veiklos priešakyje. Gi 
mažesnėse lietuvių kolonijose ji yra 
vienintelė taut, veikimo puoselėtoja.

Apygardos pirm. J. Činga prane
šime pabrėžė valdybos norą palai
kyti tampresnį ryšį su tolimesnėmis 
apylinkėmis. Tuo tikslu aplankyta 
16 vasario minėjimo proga Phoenix 
kolonija. Veiklos gyvumo pradėjo 
rodyti Portlandas. San Francisco 
valdyba taip pat turi drąsių užsi
mojimų. 1968 m. suvažiavimo val
dyba įpareigota rengti Lietuvių Die
ną, tačiau, kaip žinoma, kultūriniai 
parengimai finansiškai mažiau sėk
mingi negu pramoginiai. Ir šis su
važiavimas patvirtino ankstesnį nu
tarimą, kad Lietuvių Diena rengia-

Nukelta Į 2 psl.
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TAUTOS FONDO VAJUS
VLIKas paskelbė piniginį vajų Lietuvos Išlaisvinimo Tautos Fon

dui, trumpai vadinamam Tautos Fondu. Fondo vadovybė prisiuntė 
apie Vliko veiklą informacijų, Romo Kalantos gedulo rėmeliuose fo
tografijų, Gedimino stulpų ženklelių (klijuojamų ant automobilio 
langų), kurie bus įteikiami aukojusiems fondui. Taip pat prisiuntė 
VLIKo pirmininko kalbą vajaus reikalu ir Vliko veiklos apyskaitą 
(apie 500 egz.).

Kalifornijoje Fondo įgaliotiniai planuoja pravesti vajų per birželio 
ii- liepos mėnesius. Kai gausite laiškelį su informacija apie Vliko 
veiklą, neatsisakykite prisiųsti savo auką jo darbams išlaikyti.

“IŠ DABARTINES LIETUVOS”
Teko keletą kartų užgirsti per radiją ir skaityti lietuvių militantų 

spaudoje, kad tai gautos plokštelės, knygos iš “dabartinės Lietuvos”. 
Kai svetimtaučiai paduoda skelbimus, tai aiškiai pasako, kad siunčią 
siuntinius į “okupuotą Lietuvą”.

Pabrėžimas “iš dabartinės Lietuvos”, atrodo, kad mes pripažįsta
me dabartinį politinį Lietuvos stovį, lyg ir esame patenkinti esama 
situacija Lietuvoje. Būtų teisingiau sakyti ir rašyti “okupuotos Lie
tuvos”. Tuo būtų užakcentuota, kad Lietuva dar tebėra Sovietų 
Rusijos užgrobta ir pavergta ir lietuviai turi egzistuoti be jokių lais
vių — spaudos, žodžio, susirinkimų, religijos, skirtingų politinių įsi
tikinimų ir 1.1.

“VANDENS VARTAI”
Pastaruoju metu militantų spauda ir TV daug triukšmo kėlė dėl 

GI A ir FBI nelegalaus įėjimo į dem. būstinę Watergate viešb. Wa
shingtone. Per senatorių komiteto dalyvių apklausinėjimus “bug
ging" įvykyje, paaiškėjo, kad tai buvo daroma valstybės saugumo su
metimais. Gerai atsimename, ką darė militantai demokratai, kai 
prez. Nixonas ir Kissingeris, važinėjo į Kiniją, Rusiją Prancūziją dėl 
taikos Vietname; reikalavo, kad mūšius sustabdžius būtų grąžinti 
visi musų karo belaisviai; ką tuo metu darė demokratai? Jie siuntė 
savo atstovus — kongreso narius, žinomus asmenis (Claric ir Jane 
Fondą) į Hanojų, jų valdžią padrąsinti, kad tokios taikos sutar
ties nepasirašytų. Kai jie, militantai, rinkimus laimės, viską atiduos, 
ko komunistų valdžia norės. Todėl taikos derybos buvo nustęstos 
iki po prezidentinių rinkimų. Negana to, kad jie vedė atskiras dery
bas su priešu, jie tiek įsidrąsino, kad iš Pentagono (Karo ministerijos) 
vogė slaptus dokumentus ir paskelbė spaudoje, kad priešas viską 
žinotų. Jei būtų buvęs gyvas FBI direktorius E. Hooveris, tai Els- 
bergas būtų to paties sulaukęs, kaip atominės bombos paslapčių va
gys Rozenbergai.

Dabar pro-bolševikiški teisėjai ir advokatai viską antraip apvertė 
— kad tas. kuris vogė, buvo išteisintas, o tie, kurie jį sekė, yra tei
siami.

Iš apklausinėjimų paaiškėjo, kad McGovern gauruota gengė ruošė 
resp. konvencijos metu padaryti masines riaušes. Jie planavo į San 
Diego (gal dėl to ir buvo pakeista į Miami, Floridą) suvežti 25 
tūkstančius paruoštų riaušininkų. Kad to neįvyko, turime būti dė
kingi valdžiai, kad tas paslaptis sužinojo. Taip pat buvo sužinota, 
kad dviejų svetimų komunistinių valstybių buvo finansuojama Mc
Govern politinė kompanija.
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Naujoji JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų Apygardos valdyba. Sėdi — 
iš kairės: Danguolė Razutytė, Liucija Zaikienė, J. Činga, Irena Žukaitė; 
stovi: A. Skirius, dr. J. žmuidzinas ir Antanas Adomėnas. (Trūksta J. 
Raulinaičio). Foto L. Kanto

Atkelta iš 1 psl. 
ma apygardos valdybos, dėl progra
mos tariantis su apylinkių valdybo
mis. Iš ižd. A. Skiriaus pranešimo 
paaiškėjo, kad apygarda pradeda 
tvirčiau atsistoti finansiškai. Gi yra 
buvę atvejų, kad valdyba nepajėgė 
sumokėti LB Tarybos rinkimų kor
telių spausdinimo išlaidų. Šiuo me
tu kasoj yra virš $600.

Suvažiavime dalyvavo atstovai iš: 
apygardos — 7; Los Angeles apyl. 
— 15; Santa Monikos — 8; Phoe- 
nixo — 6; ir San Francisco — 2. 
Taip pat buvo gražus būrys svečių,

kurie domėjosi bendruomeniniais 
bei taut, šokių klausimais.

Į naują apygardos valdybą išrink
ta ir pasiskirstė pareigomis: pirm.— 
ižd. >, A. Skirius; jaunimo reik, va
dovė — D. Razutytė; visepirminin- 
kai: informacijai L Žukaitė, visuom. 
reik. dr. J, Žmuidzinas, organiz. 
reik. A. Adomėnas, kult. teik. L. 
Zaikienė.

Suvažiavimo dalyviai turėjo va
karienę su Grandinėlės vadovais ir 
šokėjais, kurie po to išskubėjo į 
bendrą su Los Angeles jaunimu pa
silinksminimą Šv. Kazimiero parap. 
salėje.

' **-*-**-*-**+*-*-¥**4-4-**-¥-++44-¥**4-4-4¥4****¥4**********
RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė

3004 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 
Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkas

’Si,

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.

ROUND ROBIN Restoranas
t> 17 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.

Manau, kad visų paslapčių, ką valdžia del saugumo sumetimo 
darė, greitai nesužinosime. Visos pasaulio valstybės turi vidaus ir už
sienio šnipinėjmo tinklus, tai turi ir JAV. Nė viena valstybė savo 
valia neišduoda savo planų ir paslapčių. Amerikos komunistai, re
miami užsienio bolševikų jėgų, nori susilpninti visuomenės pasitikė
jimą mūsų saugumo organais ir mūsų administracija.
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Raimo-da Aeeikytė 1973 m. balandžio 15 d. pildo lietuvių programos dalį 
Europiečių Pavasario Festivalyje Wilshire Ebell teatre.

Birželio liūdnųjų Įvykių minėjimas 
įvyks birželio 17 d., sekmadieni, 
tuoj po pamaldų, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.

Baltijos tautų komitetui šiemet 
pirmininkauja V. Čekanauskas, 
ALT-bos pirmininkas.

Programoje dalyvaus estų, latvių 
ir lietuvių talentai.

Kalbėtoju kviečiamas G. Ander
son iš San Pedro.

Visiems įėjimas nemokamas.

PAVASARIO - ŽEMAITAIČIO 
KONCERTAS

Gegužės 19 d. sol. Antanas Pa
vasaris ir akt. Algimantas Žemai
taitis surengė koncertą-rečitalį Šv. 
Kazimiero parap. salėj.

A. Pavasaris pirmoje dalyje dai
navo lietuvių konmpozitorių dainas: 
J. Gaubo “Kur tas šaltinėlis”, VI. 
Jakubėno “Oi, mergyte”, S. Šim
kaus “Vakarinė daina”, J. Žilevi
čiaus “Karvelėlis”, O. Metrikienės 
“Užburti gintarai”, A. Kačanausko 
“Graži tėvynė mano”, G. Gudaus
kienės “Simui” ir A. Vanagaičio 
“Ilgesys”.

A. Žemaitaitis pirmoje dalyje pa
deklamavo K. Bradūno “Glrįžtanti 
saulė”, J. Aisčio “Daina”, Maironio 
“Šatrijos kalnas”, V. Mačernio “Vi
zijų” VI ir II dalis.

Antrąją dalį pradėjo A. Žemai
taitis su ilgu K. Donelaičio eilėraš
čiu “Pavasario linksmybės”. Toliau 
A. Pavasaris dainavo klasikinius 
kūrinius: Muzika Proibita — S. 
Gastakton, Barkarolė — Ch. Gou
nod, Salut! Demere — C. Gounod, 
Arija iš operos Marta — F. Flotow, 
Publikai reikalaujant, dar pridėjo 
populiariąją Granadą, kuri yra A. 
Pavasario “hit’as”.

Buvo įdomu išgirsti A. Žemai
taitį deklamuojant B. Brazdžionio 
“Vaidilos Valiūno” ištrauką ir “Di 
dieji vandenys”. Taip pat gerai A. 
Žemaitaitis suvaidino ištraukas iš 
Balio Sruogos “Kazimiero Sapie
ga” ir “Milžino paunksmė”.

Rečitalis buvo kruopščiai pa
ruoštas ir įdomiai atliktas.

Akomponavo Raimonda Apeiky- 
tė. Programą ir sceno dekoraciją 
suprojektavo dailininkė Laura Al
minas. (S.)

DRAMOS SAMBŪRIO “MENO 
ŠIUPINYS”

Birželio 2 d. Los Angeles Dra
mos Sambūris suruošė koncertą-va- 
karą, pavadintą “Meno šiupiniu”. 
Programos atlikime dalyvavo Dra
mos Sambūrio nariai, “Išlaisvintų 
moterų” grupė ir vyrų kvartetas. 
Programą pravedė, pridėdama savo 
deklamacijų, Karilė Baltrušaitytė.

Pradžioje moterų grupė (kurią 
sudaro J. Čekanauskienė, O. Devei
kienė, N. Dobrovolskienė, Z. Ces- 
naitė-Hardwick, vedėja D. Mackia- 
l’enė, R. UFbanienė ir L. Zaikienė) 
kombinuotai įdomiai padeklamavo 
trijų dalių eilėraštį apie žmogų, 
meilę ir laimę, pavadinę “Tripti
ku” (ž. Bern. Brazdžionio), padai
navo Mirties sūkuryje (ž. G. Tu- 
lauskaitės, muz. G. Gudauskienės), 
Ruduo (muz. A. Bražinsko).

Škicą “Studentai kavinėje” suvai
dino J. Raibys ir M. Prišmantas; 
kitą vaizdelį — “Sidabrinis arklys” 
suvaidino A. Giedraitis, J. Čeka
nauskienė, R. Urbanienė ir V. Šu- 
laitis.

D. Mackialienė padeklamavo iro
nišką satytrą “Poetai”. Vėliau vėl 
“Išlaisvintų moterų” grupė padaina
vo: “Keliaukim, Šešupėle” (muz. J. 
Povilonio), “Ilgesys” (muz. J. Gai
žausko), “Pabučiavimas” (muz. G. 
Gudauskienė), “Iš meilės jei mir
čiau” (muz. J. Styne).

Kitą komišką apibraižą “Auto
buso belaukiant” suvaidino A. Gied
raitis, J. Janušauskas, J. Bričkus, 
M. Prišmantas, V. Šulaitis, J. Rai
bys ir “Išlaisvintų moterų” grupė.

K. Baltrušaitytė deklamavo Radvi
laitės (ž. B. Sruogos) monologą ir 
“Jaunuoliui” (ž. P. Babicko). “Tė
viški jausmai” — satyrišką vaizdelį 
suvaidino: O. Deveikienė, J. Ja

nušauskas, V. Šulaitis ir A. Gied
raitis.

Įdomu buvo išgirsti vyrų kvar
teto — E. Jarašūnas, A. Polikaitis, 
H. Paškevičius ir B. Seliukas — 
“Dainą apie tiltą” (muz. E. Balsio). 
Ir toliau “Išlaisvintų moterų” grupė 
kartu su “neišlaisvintų” vyrų kvar
tetu padainavo šias dainas: “Tykios 
naktys” (ž. P. Lemberto, muz. St. 
Gailevičiaus), “Vakaro daina” (muz. 
A. Bražinsko), “Muzikantas” (muz. 
V. Telksnio).

Pabaigai “Išlaisvintų moterų” 
grupė su solistu H. Paškevičium 
puikiai padainavo: “Nerūpestinga 
vasara” muz. (H. Carste), Dienos 
kaip sapnai” (muz. G. Raskin) ik 
“Sutuoktuvių valsas” (S. Chaplin).

Vakarą uždarė žodžiu Karilė 
Baltrušaitytė.

Programos režisorė buvo Dalila 
Mackialienė, akompaniatorė Ona 
Barauskienė.

Programa buvo įdomiai sukombi
nuota ir gražiai išpildyta.

Rinkimų Į Bendruomenės Tarybą 
rezultatai:

Gegužės 19-20 d. d. Vakarų 
Apygardoje (Calif., Arizona, Ore
gon) buvo pravesti rinkimai į JAV 
Liet. Bend. VII Tarybą.

Balsavimo rezultatai buvo tokie:
Į Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės IV Seimą, kuris įvyks rugp. 30- 
31 d. ir rugsėjo 1, 2, 3 d. d. Wa
shingtone, D.C. šie kandidatai gavo 
sekančius balsų skaičius: V. Čeka
nauskas — 353; V. Pažiūra — 
188; A. Skirius — 137; J. Žukas 
— 104; it B. Budriūnas — 101.

Balsavimuose dalyvavo 5 apylin
kės: Los Angeles su 277 balsuoto
jais; Santa Monikos — 90; San 
Francisco — 57; Phoenix — 46; ir 
Portlando — 13. Šiemet viso bal
savo 483 lietuviai (prieš 4 metus 
buvo tik 353 balsuotojai).

Vakarų Apygardos balsavimo 
vykdytojas buvo Aleksandras Šim
kus, paskirtas apygardos valdybos. 
Antanas Mažeika gavo 212 balsų; 
Dr. Jonas Žmuidzinas — 190 b.; 
Dr. Zigmas Bkinkis — 151 balsą; 
Eugenijus Vilkas — 149 b.; Uo
gintas Kubilius — 134 b.; Liudas 
Balvočius — 49 b.

Pirmieji du ar trys, dar tikrai ne
žinoma kaip centras nustatys, bus 
Vakarų Apygardos Tarybos nariais.

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027 
Telefonas: 469-8500 
Sales & Service

Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.

Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams. 
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

ALT-OS METINIS SUSIRINKI
MAS

1973 m. birželio 3 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje įvyko ALT-os, 
Los Angeles skyriaus, metinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 18 or
ganizacijų 33 atstovai.

Susirinkimui vadovauti buvo iš
rinktas prezidiumas iš pirm. A. Ma
žeikos ir sekr. Bironės Skirienės. 
Mandatų komisijon buvo išrinkti: 
E. Balceris, A. Razutis ir J. Ged- 
mintas.

Valdybos vardu pranešimus pa
darė pirm. V. Čekanauskas ir ižd. 
B. Stančikas. Revizijos komisijos 
vardu pranešimą padarė J. Motie
jūnas. Visi pranešimai buvo priimti 
su atitinkamais paaiškinimais.

Į naują valdybą buvo išrinkta: 
E. Devenienė, V. Mažeikienė, J. 
Mitkus, S. Dūda, A. Skirius, A. Te- 
lyčėnas ir J. Žukas. Revizijos ko
misijon ištrinkta: E. Balceris, A. Mi
ronas ir V. Pažiūra.

Alt-os svarbesnieji darbai buvo: 
Vasario 16 minėjimas, dalyvavimas 
Birželio įvykių minėjime ir Paverg
tų Tautų minėjimo surengime, pir. 
mininko V. Čekanausko dalyvavi
mas Putnam programoj, Parašų trin
kimas dėl Liet. Kat. persekiojimo, 
Kalantos tragiško nusižudymo at- 
žymėjimas, delegacija pas L. A. ar
kivyskupą, laiškų išsiuntinėjimas 
prieš mums atsiunčiamus koncerti
ni nkus.

Alt-a yra politinė Lietuvos lais
vinimo organizacija ir ji labai rea
guoja į bet kokius pasikėsinimus į 
musų veikimo trukdymus.

RANKDARBIŲ KRAUTUVĖ
Čia rasite visa, kas reikalinga 

mezgimui, siuvinėjimui, įvairių kili
mų darymui ir 1.1. — Duodame nu
rodymus nemokamai.

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

Krautuvė atdara kasdien 
nuo 11 vai. ryti iki 8 vai. vak.

(Uždaryta pirmadieniais) 
Savininkė: Bronė Adamson.

1833 W. Torrance Blvd., Torrance, 
Calif.90502. Krautuvės Nr. 107 

Telefonas 327-5540
(Iš Harbor Frwy. išvažiuoti Tor- 

■ance Blvd. Tik vienas blokas nuo 
Frwy. yra Alpine Village Shoping
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ROMO KALANTOS MINĖJIMAS
Švento Kazimiero Mokyklos , 1973 metų gegužės mėn. 12 d.

Amerikos lietuvių jaunimas R. Kalantos vienerių metų sukakti įvairiais 
būdais atžymėjo. Balandžio 20 d. lietuvių organizacijos pakėlė Lietuvos 
vėliavą prie lietuviškos mokyklos pusiau stiebo ir po to su vėliavomis 
dalyvavo šv. Mišiose. Taip pat jaunimo atstovai buvo nuvykę į TV-5 
stotes (George Putnam — Talk Back) programą.

Šv. Kazimiero mokyklos mokiniai, vadovaujami Vlado Pažiūros, ge
gužės 12 d. surengė Romo Kalantos minėjimą, kur skaitė savo rašinius.

Kadangi mūsų jaunimo parašyti straipsneliai yra labai įdomūs visiems, 
juos čia ir spausdiname. — LAV Red.

Švento Kazimiero Mokyklos 1973 
metų gegužės mėn. 12 dienos
ROMO KALANTOS MINĖJIMAS

Minėjimo Įvadas
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas paskelbė gegužės 14-21 
Romo Kalantos savaite, kuri skiria
ma Lietuvos laisvei atiduotos di
džios aukos metinei sukakčiai minė
ti. Šiandieną mes čia ir susirinko
me pagerbti šį didvyrį.

Pradėsime minėjimą su Jūratės 
Pažėraitės pasakojimu.

Montažo Įvadas
1972 metų gegužės 14-tos dienos 

vidurdienyje, Kauno miesto sode, 
Romas Kalanta skendo liepsnose, 

pats save pasidegdamas. Šitaip pa
sielgdamas, jis savo galvoje turėjo 
visiškai aiškų tikslą: žūti ugnyje, 
kad galėtų atkreipti pasaulio dėmesį 
į Lietuvos pavergimą ir dabartinę 
padėtį. Jo didelė gyvybės auka ne
buvo veltui. Jo pavyzdį bandė sekti 
kiti, o tūkstančiai jaunuolių išdrįso 
bėgti į gatves ir šaukti: “Laisvės 
Lietuvai!” Žinios apie šiuos Kauno 
įvykius sklido plačiai per visą pa
saulį ir priminė visiems tebesitę
siančią sovietinę Lietuvos okupaci
ją-

Vilija Butkytė

GYVENIMAS IR MIRTIS
Gimęs 1953 metais, Romas Ka

lanta gyveno su savo tėvais Kaune. 
Jis lankė vidurinės mokyklos vie

nuoliktąją klasę, bet, kadangi die
nomis dirbo, į mokyklą teko tik va
karais eiti. Jis mėgo vargonų mu
ziką, lankydavosi katedroje ir pieš
davo klryžius ir koplytstulpius. Jis 
priklausė komunistiniam jaunimui, 
bet buvo, galima matyti jo patrio
tiškumą net ir mokykloje, kur jis 
nepraleisdavo progos pasiginčyti su 
mokytojais, Lietuvos istorijos, 
marksizmo ir ateizmo klausimais. 
Taigi, savo išvaizda ir paviršutinė
mis pažiūromis Romas nedaug iš
siskyrė nuo kito, savo amžiaus jau
nimo.

Bet žmogus, išpaviršiaus pažiū
rėjęs i Romą Kalantą, negalėjo ma
tyti, kokios mintys sukosi ir buvo 
svarstomos šio jaunuolio galvoje. 
Romas sąmoningai ruošėsi savo di
džiajam žygiui.

Atėjo 1972 metų gegužės 14 die
na. Tuirbūt, nė vienas kaunietis ne
galvojo, kad ši diena bus viena iš 
tų, kurią negreitai užmirš. Maždaug 
vidurdienyje, Kauno miesto sode, 
apsipylęs benzinu, Kalanta paside- 
gė save, pasiruošdamas žiauriai 
mirčiai. Beveik iš karto jaunuolis 
paskendo liepsnose. Praeinantieji 
žmonės bandė jam padėti, bet jis 
nenorėjo jų gailestingumo ar pa
galbos ir besigindamas dar drąsiai 
šaukė: “Aš mirštu dėl Lietuvos 
laisvės!”

Dideliuose skausmuose Romas 
Kalanta buvo išvežtas iš miesto so
do Į ligoninę, kur po dvylikos va
landų mirė.

Nerimas apėmė miestą, iir kaunie
čiai būriais nešė gėles į savo naujo 
didvyrio susideginimo vietą.

Vaidilutė Butkytė

R. KALANTOS LAIDOTUVĖS
Romo Kalantos laidotuvės turėjo 

įvykti ketvirtadienį, gegužės 18 d. 
Jau pirmadienį miesto žmonės pra
dėjo rinktis toje vietoje, kur Romas 
mirė. Aš irgi ten nuėjau. Dalis 
žmonių stovėjo ir patylomis kalbė
josi, o drąsesni priėjo prie pat mir
ties vietos ir padėjo gėlių. Iki va
karo susikrovė gana daug gėlių, bet 
per naktį jos dingo.

Sužinojau, kad Romo kūnas gu
lėjo giminių namuose ant Panerių 
gatvės. Labai norėjau ir aš jį pa
matyti, bet buvo sunku prieiti, nes 
eilė buvo labai ilga. Daug žmonių 
norėjo atsisveikinti su šiuo tautos 
didvyriu. Grįždamas į miestą gir
dėjau kalbas, kad per laidotuves 
įvyks jaunuolių demonstracijos.

Ketvirtadienį, antrą valandą po 
pietų, nuėjau į miesto parką ir pa
dėjau savo gėles šalia kitų. Ten su
žinojau, kad policija jau slaptai pa
laidojo Romą nežinomose kapinėse. 
Pyktis ėmė visus žmones, bet nie
kas nežinojo ką daryti. Staiga vie
nas vyras paskelbė, kad atkeliauja 
jaunų žmonių demonstracija iš Vi
lijampolės. Teisybė. Žiūriu — keli 
tūkstančiai jaunuolių eina rankomis 
susikabinę. Jie eina palengva, visi 

susigrūdę, visi kartodami “Laisvės 
Lietuvai”, “Laisvės Romo tėvui”. 
Jie ėjo tiesiai link komunistų par
tijos rūmų, kurie stovėjo skersai 
gatvės nuo parko.

Tarnybinis išėjo iš šių rūmų ir 
įsakė žmonėms išsiskirstyti. Žmo
nės jo neklausė. Išgirdau moters 
klykimą ir mačiau kaip policija ją 
suėmė ir įstūmė į policijos mašiną 
Kažkas metė akmenį į būrį polici
ninkų. Jie apsisukę pradėjo mušti 
demonstrantus. Žmonių minia su
grįžo į parką. Ten, prie Kalantos 
mirties vietos aukštas jaunuolis at
sistojo ant suolo ir pradėjo kalbėti 
Jis sakė, kad Lietuva yra pavergta 
ir kad jauni žmonės turi priešintis 
rusams. Jo akys degė, jo žodžiai 
kaip ugnis, jo balsas stiprus ir 
įkvėptas. Jį klausydamas supratau, 
kad Lietuva dar nemirus, kad Lietu
vos jaunimas stiprus ir pasiruošęs 
aukoti savo gyvybę dėl tautos ir, 
kad kada nors Lietuva bus laisva.

Algis Mikuckis

Skirtumas tarp Lietuvos ir Ameri
kos jaunimo

Prieš metus laiko pasklido žinia 
apie herojišką žygį Romos Kalan
tos, kuris susidegino Kauno miesto 
sode, tuo norėdamas parodyti pa
sauliui, kad Lietuvos jaunimas 
trokšta laisvės Lietuvai.

Romas Kalanta, gimęs 1953 m. 
Kaune. Jis buvo vidurinės mokyk
los mokinys ir sąmoningas lietuvis.

Savo susideginimu jis įrodė, kad 
Lietuvoje yra daug laisvės trokštan
čio jaunimo, kuris kenčia okupanto 
priespaudą. Lietuvoje jaunimas ne
turi tikros laisvės, bet jis, kaip ir 
viso pasaulio jaunimas, nori būti 
laisvas. Po Kalantos susideginimo 
buvo ir daugiau riaušių ir protestų. 
Žinoma, visa tai buvo okupantų 
žiauriai nuslopinta. Lietuvoje jau
nimas, nors neturi laisvės, bet myli 
savo tėvynę ir trokšta jai laisvės.

Amerikos jaunimas turi daug 
laisvės. Dalis lietuviško jaunimo yra 
verti tos laisvės. Jie lanko lietuviš
kas mokyklas, mokosi lietuvių kal
bos, priklauso lietuviškoms organi
zacijoms. Jie stengiasi įvairiais bū
dais garsinti Lietuvos vardą ir skelb
ti pasauliui apie Lietuvos pavergi
mą.

Kita dalis jaunimo, nors ir turi 
visas galimybes, visai nesidomi Lie
tuva ir lietuviškumu. Jie nelanko 
lietuviškų mokyklų, nekalba lietu
viškai ir net nenori prisipažinti, kad 
jų tėvai kilę iš Lietuvos ir kad jie 
yra lietuviai.

Man atrodo, kad kiekvienas lie
tuvis jaunuolis turi mylėti Lietuvą. 
Turi mokėti savo gimtąją kalbą, 
dalyvauti lietuvių organizacijose. 
Taip pat reikia stengtis garsinti Lie
tuvos vardą tarp svetimtaučių ir 
prie kiekvienos galimos progos aiš
kinti apie Lietuvos pavergimą ir 
kad lietuviai niekada nepripažins
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
L. M. Federacijos Klubo 

pirmasis viešas susirinkimas įvyko 
gegužės 20 d. Šv. Kazimiero par. 
salėje. Atidarė šio klubo pirm. Ale
na Devenienė, pakviesdama susirin
kimui pirmininkauti V. Mažeikienę, 
sekretoriauti K. Matijošaitine.

Klubo pirmininkė trumpai ap
žvelgė L. M. Federacijos Klubo 
reikšmę bei užsimojimus, kviesda
ma visas geros valios lietuves į šį 
klubą įsirašyti.

Dabartinę klubo valdybą sudaro: 
A. Devenienė, pirm.; O. Motiejū
nienė ir J. Rukšėnienė, vicepirmi
ninkės; A. Pažiūrienė ir K. Matijo- 
šaitienė, sekretorės; M. Vaičienė, 
iždininkė; A. Vailokaitienė, narė.

Birželio 3 d. 6 vai. vak. klubas 
rengia Šv. Kazimiero par. salėje

Lietuvos okupacijos ir kaip Romas 
Kalanta šauks: Lietuviškas jauni
mas visame pasaulyje trokšta Lie
tuvai laisvės!

Ramona Alseikaitė

Užbaiga
Lietuvai laivės troškimas vėl pa

sirodė. Šį kartą tragiška auka. Tai 
herojiška Romo Kalantos gyvybės 
auka.

Romą Kalantą galima palyginti 
su pirmaisiais savanoriais ir parti
zanais. Jo įsitiknimas, troškimas ir 
meilė Lietuvai yra brangesnė už jo 
pačio gyvybę.

Jo vardas ir herojiškas žygis liks 
mūsų širdyse ilgą ilgą laiką. Jis bus 
atmintas istorijoj kaip aukščiausio 
pasaukojimo — tėvynės meilei pa
vyzdys.

Savo susideginimu Romas Ka
lant atkreipė viso pasaulio dėmesį 
i pavergtą Lietuvą ir į jos laisvės 
troškimą.

Mes jaunimas turime pavyzdį — 
Kalantos auką, kaip švyturį, kuris 
rodo mums kelią į laisvą Lietuvą.

Visi mes tukime savo darbu siekti 
laisvo rytojaus tėvų gimtajai žemei 
ir mūsų tėvynei.

Lietuviai pavergtoje tėvynėje no
ri, kad mes, laisvame pasaulyje pa
dėtume išlaisvinti mūsų mylimą 
kraštą.

Kiekvieno lietuvio pareiga yra iš
likti lietuviu ir savo vaikus išauk
lėti lietuviškoje dvasioje.

Romas Kalanta, norėdamas žmo
nes paskatinti į kovą dėl laisvės, net 
pats susidegino, šaukdamas: “Lais
vės Lietuvai!” Jis davė didžiausią 
auką Lietuvai — gyvybės auką. Jis 
turi būt mums pavyzdys.

Nuo šios dienos visi pasiryžkime 
būti geresniais lietuviais ir visomis 
jėgomis kovoti dėl laisvės. Lietuvių 
jaunimas yra stiprus ir gali tą tikslą 
atsiekti.

Baigsime šį minėjimą su minute 
tylos — Prašom atsistoti.

Ačiū už atsilankymą.
Ilona Bužėnaitė 

įdomią prof. A. Augustinavičienės 
paskaitą, į kurią kviečia Los An
geles ir apylinkių lietuvius atsilanky
ti. Po paskaitos — kavutė.

ALT-o metinis susirinkimas
yra šaukiams birželio 3 d. tuojaus 
po sumos. Visos Los Angeles orga- 
mzacijos malonėkite dalyvauti ir pa
dėti šiai svarbiai institucijai užsi
brėžtus tikslus įgyvendinti.
Jaunimo Ansamblis reprezentuoja 
lietuvius

— Gegužės mėn. 16 d. 8 vai. 
vakaro rinktinė J. A. tautinių šokių 
grupė, viso 20 šokėjų, pasirodė 
“Great Western International Tra
vel Show, 2120 South Eastern Ave.

Grupė pašoko Kubilą, Gyvatarą, 
Vėdarą :1; Malūną. Kvietėjai laiške 
pažymėjo, kad jiems grupė žinoma 
kaip “outstanding” ir yra labai lau
kiama. Ju laukimo neapvylėm. Lie
tuviai savo “markę” visuomet iš
laiko, jų kursas nekrenta.

Pasirodymui vadovavo O. Ražu- 
tienė ir D. Razutytė, akordeonu 
grojo Rimas Polikaitis.

Artėja tradicinė Jaunimo Šventė
Jau 17-tą kartą Los Angeles ir 

apylinkių jaunimas, drauge susibū
rę, š. m. birželio mėn. 10 d. 3 vai. 
p. p. erdvioje ir gražioje Glendale 
Civic auditorijoj — 1401 N. Ver
dugo Rd., priešais Glendale College, 
prabils į visuomenę lietuvišku žo
džiu, dainuos ir šoks. Šventė sieja
ma su mokslo ir darbo metų užbai
gimu. Tai metinė lietuviško darbo 
demonstracija.

Gretos, kurias jaunimas sudarys, 
bus mažieji, vidutiniai — tai mūsų 
Šv. Kazimiero parapijos ir šeštadie
ninės mokyklų mokiniai, ir gimna
zistai bei studentai, susibūrę į Jau
nimo Ansamblį, taut, šokių grupę 
“Audra” ir Santa Monikos grupę 
“Banga”.

Suskambės daina jungtiniu cho
ru “Vienam vainike susipynę, gar
sais aplėkim Tėvynę”. Kad ir toli 
ta mūsų mylima šalis, bet, meile 
persunkta daina, nuskris tenai... —

Mieli Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai, atsilankykite ir išgirskite 
tą šimtabalsį chorą, kuris dainuos 
dviem, trim ir net keturiais balsais!

O šokių, šokių pynė! Šoks maži, 
dideli ilr vidutiniai. Grupių grupės...

Pro jus pražygiuos apie 200 jau
nimo, mirgės spalvingi tautiniai 
drabužiai, žydės veidai.------------

Džiaugsmu uždegsim jums krūti
nę, nes jaunimas — mūsų ateitis.

Maloniai kviečiame atvykti, pa
sigėrėti, paremti savąjį jaunimą.

Kvieskite ir svetimtaučius, nes ir 
jiems yra ko parodyti.

Salė bus atidaryta nuo 2 vai. p.p. 
Nuošaliam kambary bus galima 
gauti mamyčių pagamintų skanių 
užkandžių, kavos, gėrimų.

Lygiai 3 vai. prasidės programa.
Tada bus uždaryta užkandinė. Po 

programos — vėl atidaryta. Gi jau
nimas ir kiti, kas norės, galės ir 
smagiai pasišokti prie geros muzi
kos.

Ši šventė bus jau paskutinė prieš 
25 metų jubiliejų. Po jos, praleidę 
trumpas atostogas, pradėsime ruoš
tis jubiliejinei šventei, kuri įvyks 
1974 metų pavasarį. Manau, turės 
būti tokia šventė, kokios dar nebu
vo. Tik subulrkim jėgas: “Visi iš 
vieno vardą Tėvynės kelkim aukš
tyn!”

Tuo tarpu iki malonaus pasima
tymo birželio 10 d. 3 vai. p. p. 
Glendale Civic auditorijoj.

Laukiame visų!
Neapvilsimc.
Įėjimas — auka: visiems — $3; 

studentams $2. Rėmėjai aukoja ne 
mažiau $5.

Rengėjai —
Jaunimo Ansamblis

AUKOS ALT-AI 
1973 Vasario 16 minėjimo proga

Perrašant sąrašus iš alfabetinio 
sąrašo į spaudai sąrašą pagal aukos 
dydį, buvo praleista keletas pavar
džių, kai kurios pavardės buvo klai
dingai perskaitytos, taip pat buvo 
gauta papildomų aukų.

Štai aukotojai, kurie nebuvo pa
skelbti LAV balandžio nr.:

Dir. Jonas Jurgilas — $50.
Long Beach Lietuvių Klubas — 

$131.50.
Rev. Martynas Preikšaitis - $10.
Martynas Sumantas — $5.
Pranas Ulevičius — $5.
Edv. Stočkus — $5. Mykolas 

Chesna — $5.
Liucija Zaikicnė — $10.
Z. ir V. Viskanta —. $10.
Jurgis Uksas — $5.
Jonis L. Vainauskas — $2.
Sofija Vizgirdienė — $2.
Taip pat kai kurios pavardės bu

vo neteisingai parašytos, už ką Alt- 
os valdyba atsiprašo ir prideda 
šį pataisymą: Romas ir Anelė Nel- 
sai (ne M. Nelsas), M. Barauskas 
(ne Balauskas), E. Leparskienė (ne 
Leperskienė), E. Zubernis (ne Zu- 
berskis), N. Mattis (ne K. Matis), 
Dr. A. ir H. Milaknis (ne J. Milak- 
nis), Kleopą Girinkas (ne Grikinas), 
Anna G. Isbach (ne M. Izbach). Dr. 
J. Gedaugas '(ne' Gedauskas). A. 
Maskoliūnas (ne Maskaliūnas).

Už praleidimus ir klaidas atsi
prašome.

Didelė padėka tenka Long Beach 
Lietuvių Klubui, kuris savo sureng
tame Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime surinko $131.50 
aukų Lietuvos laisvinimo reika
lams ir jas perdavė Los Angeles 
Alt-os skyriui.

Long Beach Lietuvių Klubo va
dovybei ir visiems aukojusiems per 
šį klubą reiškiame didžiausią pa
dėką. ALT-os valdyba

LONG BEACH, CALIF.

Lietuvių Fondo reikalai

Gegužės 12 d. Long Beach apyl. 
Lietuvių Fondo narių susirinkime 
išrinktas naujas L. Fondo vajaus 
komitetas. Ji sudaro: pirm. — Sta
sys Jasutis, vicep. Jurgis Mikalonis, 
nariai: Aldona Merkienė, Anelė 
Budzienė ir Danys Mekišius, L. F. 
įgaliotinis.

Po susirinkimo L. Fondo vajaus 
komitetas aptarė imtis skubaus dar
bo verbavimui naujų L. Fondo na
rių. Be to, nutarė šiais metais su
rengti vieną parengimą su progra
ma ir gautą pelną skirti Lietuvių 
Fondo naudai. D. Mekišius

NAUJOS VALDYBOS

— Naujai išrinkta LB Santa Mo
nikos apylinkės valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. — B. Grau
žinis, vicep. organiz. reikalams A. 
Maskoliūnas, vicep. kult, ir pareng. 
reikalams — M. Lembertienė, vice- 
pirm. jaunimo ir švietimo reik. — 
E. Kojelienė, vicep. socialiniams 
reik. dr. A. Bartkus, sekr. dr. A. 
Milaknis, ižd. A, Daukantas.

— Metiniame J. Daukanto Šau
lių kuopos susirinkime kovo 25 d. 
buvo išrinkta nauja valdyba iš: pir
mininko K. Karužos, vicep. V. Gi
lto, sekr. J. Ukso ir ižd. J. Janu
šausko.

S. M. Lietuvių Klubo 

metinis narių susirinkimas balan
džio 27 d. • išrinko naują valdybą, 
kuri pareigomis pasiskirstė taip:

Dr. A. Milaknis — pirm., A. 
Markevičius — I vicepirm., H. Paš
kevičius — II vicep., L. Graužinie- 
nė — ižd., M. Vaičienė — sekr., 
E. Gedgaudienė — protokolų sekr., 
S. Kvečas — vald. narys, A. De
venienė — valdybos garbės narė.

Revizijos komisija perrlrinkta ta 
pati: E. Balceris, V. Lembertas, J. 
Kutra. (eg)

‘Mūsų praeities beieškant”,

Č. Gedgaudo parašytos ir paties iš
leistos knygos pristatymas įvyko 
kovo 25 d. 3 vai. p. p. Tautiniuose 
Namuose. Apie knygos turinį it au
torių kalbėjo rašytojas Jurgis Gliau
dą. Meninėje programos dalyje da
lyvavo solistė Janina Čekanauskic- 
nė ir aktorius Vladas Gilys. Klau
sytojų susirinko pilna salė. Po pro
gramos buvo kavutė ir užkandžiai.

“Mūsų praeities beieškant” kny
gą galima gauti ir ALV administra
cijoje; kaina $15.
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Skaitytojų nuomonės

Š. m. Akiračių Nr. 1 tilpo B. 
R. “Laiškas iš Los Angeles”, kur 
jis įžūliais žodžiais kritikuoja 16 L.
A. organizacijų atsišaukimą dėl ne- 
lankymo iš Lietuvos atsiųstos solis
tės Kaukaitės koncerto.

B. R. pyksta, kodėl L. A. organi
zacijos laišką parašė, kai nei VLIK- 
o, nei ALT-os, nei Bend, centro 
valdybos panašių laiškų neparašė.
B. R. turėtų atsiminti 1969 m. Cle- 
velande tų centrinių organizacijų 
nutarimą neremti Lietuvos okupan
to siunčiamiems solistams koncertų. 
Tos centrinės organizacijos dėl kiek
vieno solisto ar solistės koncertėlio 
nedaro atskirų posėdžių ir jos nie
kad nesiuntinėjo laiškų. Svarbu, kad 
tas jų nutarimas niekad nebuvo at
šauktas ir jis turi būti lietuvių orga
nizacijų vykdomas, kol politinė si
tuacija nepasikeis.

B. R. mūsų didžiąsias — Bend

GLOBE PARCEL SERVICE 
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky 

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; šeštai!. 9:00 — 5.00 p. p. 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

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

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

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS 

ir bendradarbiai 
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS 
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY 
Onik Abrahamian 

siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje. 
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus 
kraštus. — Agentūra ruošia ekskurslidą į Lietuvą per Londoną ir Taliną.

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

bOOQOOOTCOCOOOOOOOCOOCOOOOOOOOCOOCOOOOQCOOaOOOCiCOU 

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

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

Telefonas: (213) 828-7095

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.

ruomenės, ALT-os, Balfo ir kitas 
vadina nereikšmingomis “organiza- 
cijėlėmis”. Gi kokią “(reikšmingą” 
organizaciją B. R. atstovaujate? 
Kieno vardu jūs rašote ir kitus įžū
liai barate? Taip barate — barate 
menininkus, rašytojus, šokių, teatrų 
grupių vadovus, muzikus, poetus, 
kodėl jie drįso neateiti į Kaukaitės 
koncertą.

Buvo skaudu skaityti, kad a. a. 
Romano Kasponio tragišką mirtį 
įžūliai prisiskiria prie militantų lai
mėjimo. Argi žinai, B. R., kuriuo 
tikslu jis nedalyvavo koncerte, bet 
su soliste susitiko ir ją pavėžėjo, 
kai jūs visi kaip viščiukai buvote 
girti ir net negalėjote mašinų vai
ruoti. Tai tau ir buvo kuo pasigirti! 
Kurgi jūsų, koncerto rengėjų, džen
telmeniškumas, moralė ir etika?

B. R., mes Jūsų rašto stilių paži
nome, kai po Daunoro koncerto 
panašus straipsnelis tilpo Lietuvos 
komunistų propagandos laikraštyje 
“Gimtajame krašte”.

F

Šiaurės Kalifornijis Tautybių Respublikonų tarybos organizatoriai (iš k.): 
Bronė Kellogienė, Arne Kalm ir V. Šliūpas.

Lietuvių pastangomis Įsteigtas San 
Francisco Bay Area Republican 
Heritage Groups Council

San Francisco mieste balandžio 
25 d. įvyko dešimties tautinių gru
pių (armėnų, estų, filipiniečių, ita
lų, lietuvių, lenkų, portugalų, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų) Respubliko
nų atstovų susirinkimas, kuris nu
tarė įsteigti vieną organizaciją, kuri 
apjungtų visų tautinių grupių, gy
venančių S. F. apylinkėje Respubli
konų klubus. Naujos organizacijos 
tikslas yra sujungti tautines mažu
mas į vieną grupę, kuki turėtų di
desnės įtakos valdžios žmonių tarpe 
visuose tautybes liečiančiuose klau
simuose. Naujos organizacijos var
das parinktas šis: San Francisco 
Bay Area Republican Heritage 
Groups Council, sutrumpintai — 
SFBARHGC. Išrinktas pirminin
kas Mr. Edward Massa, portugalų 
kilmės veikėjas, ir Executive Secre
tary — lietuvaitė Bironė (Bernice) 
Kellog, dabartinė veiklioji San 
Francisco Lietuvių - Amerikiečių 
Respublikonų Klubo pirmininkė. 
Lietuvių vicepprezidentu išrinktas 
Dr. Algirdas Monstavičius.

SFBARHGC tiesiogiai priklausys 
California Republican Nationalities 
Council (CRNC), kurio centras yra 
Los Angeles, prez. estas Arne Kalm 
ir lietuvių viceprez. Vytautas Šliū
pas. CRNC savo ruožtu priklauso 
Washington, D.C. esančiam Na
tional Republican Heritage Groups 
(Nationalities) Council, kurio pir
mininkas yra vengras Laszlo Paztor 
ir Executive Secretary lietuvis dr. 
Jonas B. Genys.

SFBARHGC įsteigime daug pa
sidarbavo du lietuviai: inž. Vytau
tas Šliūpas ir Mrs. Bronė Kellogg. 
Inž. V. Šliūpas buvo Organizacinio 
Komiteto pirmininku ir jo pastan
gomis sušauktas ik pravestas tauti
nių grupių susirinkimas įsteigė šią 
plačios apimties organizaciją San 

Francisco miestui bei plačiajai apy
linkei.

San Francisco Bend. Apylinkės 
Koncertas

Gegužės 19 d. JAV LB San Fran
cisco apylinkė turėjo koncertą, ku
riame meninę programos dalį pildė 
iš Los Angeles nuvykę solistė Liu
cija Zaikienė, fleitistė Rasa Drau- 
gelytė ir pianistas-smuikininkas Al
gis Draugelis. S. F. lietuviams pro
grama labai patiko. Po programos 
buvo vaišės ir šokiai.

S. F. apylinkės pirmininke dabar 
yra Julija Liesytė-Frasier.

Jaunuoliams Draugeliams San 
Francisco lietuvių vaišingumas la
bai patiko.

Tautybių Respublikonų Konferen
cija

Kalifornijos Tautybių Respubli
konų (CRNC) pirmasis suvažiavi
mas įvyko 1973 m. gegužės 19 d. 
Ambassador viešbutyje. Tai tarybai 
praėjusius metus pirmininkavo estas 
Arne Kalm. Suvažiavime lietuvius 
atstovavo — iš šiaurės Kalif. Bronė 
Kellogienė, ir Dr. Viktoras Kaupas, 
o iš pietinės Kalifornijos — Vyt. 
Čekanauskas ir A. Skirius. Į suva
žiavimo pietus atsilankė meras S. 
Yorty. valst. sekr. George Deuk- 
mejian, iš Rcsp. Centro Washing
tone Laszlo Pasztor, State Assembly 
narys Mike Antonovich.

Į naują valdybą buvo išrinkti: 
pirm. A. Kalm, sekr. B. Kellogienė, 
vicep. B. Nurmsen ir E. Massa.

Naujos knygos —
Gauta parduoti “USSR-German 

Aggression Against Lithuania.”, pa
rašė prof. B. Kasias, Ph. D. Knyga 
išleista žinomos Robert Speller & 
Sons, New York, Leidyklos, 228 
psi., su priedais ir įv. žemėlapiais. 
Kaina $15. Užeikite į LD leidyką, 
čia gausite ir daugiau lietuviškai ir 
angliškai knygų įvairių sričių.

6 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

6



LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

_____ Advokatai 
CHARLES GINTAUTAS KAIRYS 

Teisininkas ir Advokatas
8500 Wilshire Boulevard 
Bevery Hill, Calif. 90212 

Telefonas 659-5757

Apd rauda
ALBINAS MARKEVIČIUS 

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

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

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

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 

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

Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR
Pete & Zelma Stamskis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd. 
Lawndale , Calif. 902o0
Phone: 371-9132

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

Baldai
MAYTAG WASHERS 

Authorized Repi ezentative 
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.

Member L. A. County Dental S’ty 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90036 
Tel. WE 9-1448

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

2901 Wilshire Blvd. 
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by c-'poi>-’,ment

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, Calif. 90405

Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGlLAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 91344 
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

ALGIRDAS MONSTAVIČ1US, MD 
Pathologist

c/o West Coast Pathology Asso.

450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108 

Telef. (415) 668-6227

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas 
6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066

Phone: 395-6142 Res. 664-8953

Investavimas
STASYS J. PALTUS

Akcijos (Stocks), Paskolų Lakštai 
(Bonds), Bendrieji Fondai (Mutual 
Funds), Gyvybės ir Nedarbingumo 

Draudimas (Insurance)
MAUNEY COMPANY

3208 W. Magnolia Blvd.
Burbank, Calif. 91505

Telef.: 843-4311; 849-4584; 984-0008
Buto: 662-0244.

Moteliai

DESERT PALMS MOTEL

Sav. Peter & Rūta Sakas

67-580 Hwy 111, Palms Springs, 
Calif. 92262.

Phone (714) 328-9000
Res. phone 328-4481

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damullai, 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..

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Reis.: 828-04tfl

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS 
3002 Santa Monica Boulevard 

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

ANTANAS Ir BRONĖ SKIR1AI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029 \

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA 
o/o Intercontinental R. E.

Tel. (213) 399-4766 (Santa Monica)
Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaikų darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Sav. Jonas ir Ona Žukai

Telef.; 244-4567Ū vakare 241-0340

Valgyklos

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 
IR BARAS 

Vedeja Adelė Satnerlenė
4415 Santa Monica Blvd., L. A. 

Telefonas 664-9712
Veikia lik šeštadieniais ir sekmad, 

nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Kitomis dienomis patarnaujama 

pagal susitarimų.

THE ROUND ROBIN
Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

BRONE SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker) 

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

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

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

j J J J « J JQQ-JQ JQQQQQQ JQ'JJ JQ

Jei dar nesate atsilyginę
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 

padarykite tai tuojau: 
siųskite $3 prenumeratos mokestj.
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 

Calif. 90029
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• Lietuvių parengimų • 
KALENDORIUS
BIRŽELIO MĖN. —

2d.— Dramos Sambūrio vaikaras 
Šv. Kazimiero par. salėj.

10 d. — Jaunimo šventė Glendale 
Civic auditorijoj.

17 d. 1 vai. p. p. ‘ Birželio įvykių 
minėjimas šv. Kazimiero salėj/

24 d. — šv. Kazimiero parapijos 
Lietuvių Diena, Marshall mokyk
loje ir parap. salėj.

TRUMPAI

Sudegė Round Robin restoranas
Gegužės 21 d. ryte, apie 3-4 vi. 

sudegė Juozo ir Aldonos Spreinai- 
čių valgykla, baras ir šokių salė. 
Gaisrininkai įvertino nuostolius — 
$22.000.00. Pats pastatas liko ne
sudegęs, bet visi vidaus įrengimai, 
baldai, kilimai — viskas pavirto į 
anglis. Nežinia kada ši graži sve
tainė vėl bus atstatyta; lietuviai ne
teko švarios ir malonios užeigos.

Juozui ir Aldonai Spreinaičiams 
reiškiame užuojautą ir linkime vėl, 
kaip feniksui iš pelenų, pakilti.

Dalininkas Pranas Baltuonis
iš Montrealio, Kanadoje, rengia sa
vo kūrinių — šaknų skulptūros pa
rodą birželio 24 d. parapijos “die
nos” programoje Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.

Tuo pat metu savo kūrinius išsta
to ir vietos dailininkai J. Andrašū- 
nas, PT. Gasparonis, I. Pėterienė ir 
visas būrys dailės studentų bei mė
gėjų-
Vaclovas Prižgintas, mūsų kolonijos 

knygų platintojas
po sunkios operacijos ir trijų mėne
sių atostogų pradėjo dirbti ir sek
madieniais parapijos kieme vėl ati
daro lietuviškos spaudos kioską.

J. ir D. Mitkų naujas adresas:
— Juozas ir Danutė Mitkai nu

sipirko naują rezidenciją netoli šv. 
Kazimiero parapijos — 2610 Grif
fith Park Blvd., Los Angeles, CA 
90039. Telefonas 662-6591.

J. Mitkus yra L. Bendruomenės 
Centro (Lietuvių Namų) korporaci
jos sekretorius ir svetainės baro ve
dėjas.

— V. Čekanauskas, ALT Los 
Angeles sk. pirm., su jaunimo atsto
vais gegužės 21 d. nuvyko į kanalo 
5, George Putnam programas. Ta
čiau tą vakarą gavo kalbėti tik V. 
Čekanauskas, o jaunimą pakvietė 
kitą vakarą kalbėti. Gegužės 25 d., 
penktadienio vakarą, Vilija Butky- 
tė ir Kęstutis Reivydas kalbėjo R. 
Kalantos mirties metinių proga ir 
gražiai nusakė Sovietų pavergtos 
Lietuvos kančias.

V. Čekanauskas kalbėjo Jackson 
įneštos kongresan rez. 6767 tema, 
kad Sovietai išleistų ir iš pavergtų 
kraštų žmones, ypač šeimos narius, 
emigruoti.

— Raštikiai iš Monterey, Ca- 
ilgesnį laiką gyvenę Monterey, Ca
lif., dabar, išėję į pensiją, atsikėlė 
gyventi į Los Angeles, kur anksčiau 
ylca gyvenę.

Gen. Raštikis yra buvęs ALT ir 
kitų organizacijų pirmininku. Jo 
atsiminimų — Kovose dėl Lietuvos 
— du tomai buvo išleisti “Lietuvių 
Dienų” leidyklos ir turėjo nepapras
tai didelį pasisekimą. Trečiasis to
mas — “Įvykiai ir žmonės” — per
nai išleistas Chicagoje.

Labai nedaug egz. II-jo tomo, 
kur trečdalį sudaro Elenos Raštikie
nės atsiminimai, dar yra likę ir gau
nama LD leidykloje (Kaina $10.).

— Algirdas Gruzdis, Diamond 
Bar, Calif, perėmė vesti Pasadena 
Hastings teatrą, 355 N. Rosemead 
Blvd., Pasadena, CA 91107, telef. 
796-7111; 751-8888.

Ten rodoma vienos iš geriausių 
filmų; šiuo metu eina The Emi
grants; rudenį rodys Sound of 
Music.

— Vytautas Kazlauskas, Glenda
le, geg. 9 d. Herald-Examiner, laiš
kų skyriuje parašė savo nuomonę 
dėl “Law Day” proga supervisor 
E. Debs kalbos “Supervisor Lauds 
U. S. Freedom”.

Jis pasisakė, kad gimęs Švedijo
je, užaugęs JAV-se ir pagyrė E. 
Debs už jo patriotiškumą.

Mes sveikiname V. Kazlauską, 
kad primena amerikiečiams apie 
Lietuvos reikalus.

Birutė ir Rimtautas Dabšiai
gegužės mėnesį praleido tris savai
tes atostogų, lankydami įvairių vals
tybių operas. Buvo nuvykę į Pary
žių, Leningradą, Vilnių, Maskvą, 
Vieną ir Romą. Grįžta į Los An
gelę birželio 3 d.

Dr. Jonas Žmuidzinas
nusipirko naują, gražią rezidenciją 
Glendeles mieste. Adresas: 1022 
Matilija Rd., Glendale, C A.

Šiais metais dr. J. Žmuidzinas ak
tingai įsitraukė į Liet. Bendiruome- 
nės veiklą: apygardos suvažiavime 
buvo išrinktas vicepirmininku; jis 
taip pat kandidatavo į LB Tarybą 
ir buvo išrinktas. (Antras Vakarų 
apygardoje LB Tarybon išrinktas A. 
Mažeika).

Paskutinioje L. A. mero spaudos
ir TV atstovų konferencijoje daly
vavo A. Milukas ir A. Skirius, at
stovaudami lietuvių spaudą.

S; Yorty pasakė trumpą atsisvei
kinimo žodį, pareikšdamas norą, 
kad ir naujasis metras tęstų pana
šias spaudos konferencijas.
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GIMIMAI
— Gegužės 6 d. Šv. Kazimiero 

bažnyčioje pakrikštyta Irenos (Ke- 
selytės) ir Max H. Franke sūnus 
Eriko Antano vardais.

— Gegužės 6 d. buvo pakrikšty
ta Audronės ir Algimanto Žemaitai
čių duktė Laimos Marijos vardais. 
Krikšto tėvais buvo Dalia Jasiuko- 
nienė ir Mindaugas C. Alminas.

Vestuvės
— Gegužės 5 d. įvyko Juditos 

Raubertaitės su James Johnson ves
tuvės Šv. Kazimiero bažnyčioj. 
Jaunuosius sujungė prel. Kučingis.

Vestuvių vaišės įvyko jaunųjų 
jau įsigytoje gražioje rezidencijoje 
Hollywoodo kalnuose, toje vietoje, 
kur mes matome didelėm (raidėm 
užrašyta HOLLYWOOD.

Linkime jauniesiems daug laimės.

Naujakuriai
— Jonas ir Julija Šaučiūnai iš 

Philadelphijos, Pa., atvyko į Los 
Angeles pastoviai apsigyventi. Jie 
sustojo pas Kazimierą Kiriloucką, 
seną jų pažįstamą. C. Kirilouckas 
jau keli metai kai vadovauja Liet. 
Piliečių Klubui.

MIRTYS
Gegužės 5 d. Phoenix, Arizonoj, 

mirė Antanas Urbaitis, brolis Iza
belės Oksienės, gyvenančios mūsų 
kolonijoje.

Reiškiame gilią užuojautą J. Ok- 
sienei, giminėms ir velionies drau
gams.

— Balandžio 11 d. tragiškai auto 
katastrofoje žuvo policininkas Jur
gis Kudokas, 32 m. amžiaus, Sofi
jos ir arch. Stasio Kudokų sūnus.

S. ir Stasiui Kudokams, žmonai 
Geraldinai ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą.

— Dr. J. Jurkūnas, Lomita, C A, 
gavo liūdną žinią iš Lietuvos, kad 
kovo 12 d. ten mirė jo motina Ma
rija Jurkūnienė.

Reiškiame gilą užuojautą dr. J. 
Juirkūnui ir jo šeimai.
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SELLING CLEM’S POLISH DELI 
Established Business

of Home Made Polish Sausage, 
Pastry, imported Grocery, 

Beer and Wine
also Meat.

759-5058 8 A.M. to 6 P.M
3002 W. SUoren.ee Ave., L. A. 

California 90043

A SKIRTUS
R-A. ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANSE
Jei reikia apdrausti namus, 

automobili, gyvybę ir pn., — 
telefonuokite NO 4-2919 

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
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SVEČIAI
— Dr. Z. Danilevičius, 

Chicagos su žmona buvo atvykę į 
Los Angeles savo profesijos reika
lais. Ta proga juodu aplankė savo 
dukrą Ritą ir žentą Fernandez, ku
rie gyvena Torrance.

Dr. Z. Danilevičius redaguoja 
amerikiečių medikų žurnalą.

— Dalia Sakaitė, Cleveland, 
Ohio, lydima p. Petronienės, aplan
kė LAV redakciją. Ji dabar studi
juoja piano Hamburge, Vokietijoje, 
bet buvo specialiai atskridusi į 
Grandinėlės pasirodymus Los An
geles mieste. Ji grojo akordeonu 
Grandinėlės olrkestre.

— Vaclovas ir Regina Čižiūnai iš 
Patterson, N. J., neseniai lankėsi 
Los Angeles.

Čižiūnų sūnus Kęstutis yra ve
dęs Grušų dukterį Mildą. Grušai, 
keletą metų gyvenę Pattersone, vėl 
grįžo ir pastoviai pasiliko mūsų ko
lonijoje.
Raštikiai atsikėl gyventi Į L. A.

Aldona Augustinavičienė — viešnia 
iš Cleveland©

Santa Monikos Lietuvių Klubas 
birželio mėn. 1 d. 7 vai. vak. Wo
men’s Club salėj suruošė paskaitą 
apie rašytojo J. Gliaudos kūrybą. 
Paskaitininke A. Augustinavičienė 
apžvelgė J. Gliaudos romanų pro
blematiką, pabrėžė lyginamosios li
teratūros kriterijus, pareiškė savo 
išvadas. Šis literatūros kritikos va
karas — reta plroga susitikti su ži
nomu rašytoju, į jo kūrybą žvel
giant per specialisto prizmę.

Po paskaitos visi dalyviai pavai
šinti kavute, kurios metu buvo pro
gos susipažinti su viešnia - paskai
tininke.

— Sekmadienį, birželio mėn. 3 
d., Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Lietuvių Moterų Federacija suren
gė A. Augustinavičienės paskaitą 
“Lietuvė moteris tremtyje ir jos 
uždaviniai”.
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Malonėkite atsilyginti
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”

laiku, prenumeratą $3.00 metams.

Siųskite paštu arba apsilankykite 
asmeniškai; administracijoje rasite 
daug naujausių knygų, plokštelių, 

meno dirbinių dovanoms ir kt.

4356 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

Telefonas: 664-2919
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