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BRAŽINSKŲ BYLA ATIDĖTA 13-TĄ KARTĄ
Raštiškai pareikalavus Lietuvai
laisvės

Tryliktoji Bražinskų bylos teismo
sesija Turkijoj, Įvykusi 1973 metų
gruodžio 25 d., atidėta iki 1974 m.
vasario 11 d.
Kaip Bražinskai rašo, “atidėjimo
priežastis: dokumentų vertimai ir
ginklų tyrimai užbaigti, tačiau pro
kuroras reikalingas lako su jais su
sipažinti ir paruošti savo pareiški
mą. Sesijos metu mes padarėme
laisvės Lietuvai reikalaujantį pareiš
kimą ir raštiškai padavėme teismui.
Be to, mūsų švarkų kairiajame at
lape buvo įsegta gerai matoma Lie
tuvos vėliavos juostelė ir didelė Vy
tis raudoname skyde. Visa tai at
kreipė visų teisėjų ir stebėtojų dė
mesį, o fotografai negailėjo filmų...
Teismo salėje šįkart buvo šeši so
vietų ambasados atstovai. Penkis
(vieną moterį ir keturis vyrus) tik
rai atpažinome; juos pastebėjo ir
turkų žurnalistai bei fotografai, ką
liudija paskelbti strapsniai. Visi
KGB-stai sėdėjo salės dešinėje pu
sėje, kad galėtų geriau sekti mus ir
mūsų advokatus.”
Pasaulio lietuviams dėkoja už kalė
dinius sveikinimus

Toliau rašo:
“Šiuo metu Turkijoje labai šalta,
noirs Ankaroj sniego maža. Juo la
biau gelia sąnarius tarp mūrinių,
apledėjusių sienų... Gerokai šildo
žinia, jog mes dar nepamiršti, ką
rodo gausūs kalėdiniai sveikinimai
ir linkėjimai iš viso pasaulio lietu
vių. Bet kaip ilgai?.. Ir kada gi tie
linkėjimai išsipildys?..
Vardan tos Lietuvos!

Lietuvos Laisvės Kovotoja-:
Pranas ir Algirdas Bražinskai”
Atskira padėka Los Angeles
lietuviams

Kadangi šias eilutes rašantis gy
vena Los Angeles, Calif., tai kali
namieji Bražinskai atsiuntė atskirą
padėką Los Angeles lietuviams
šiais žodžiais:
“Mes, Lietuvos laisvės kovoto
jai, norime perduoti nuoširdžiausią
padėką visems Los Angeles lietu
viams už visokeriopą paramą, soli
darumą ir širdingus sveikinimus bei
linkėjimus, išreikštus gautuose ka
lėdiniuose laiškuose, kurie kasdien
pasiekia mus, praskaidrindami kalėjiminę kasdienybę, teikdami stip
rybę ir puoselėdami laisvės viltį.
Ačiū!”

Pranas ir Algirdas Bražinskai, kurie jau keli metai be teismo tebesėdi
Turkijos kalėjime.

JONAS DAUGĖLA,

šių metų Los Angeles ALT-o rengiamo Vasario 16-tos minėjimo
pagrindinis kalbėtojas.

Jonas Daugėla yra gimęs 1915 m. birželio 15 d. Kriukų vals., Šiaulių
apskr. Jis yra diplomuotas agronomas, buvęs “Sodybos” fabriko direkto
rius ir Pienocentro Vilniaus skyriaus direktorius, Darbo kooperatyvo “Sta
lius” steigėjas ir pirmininkas. J. Daugėla yra daug dirbęs visuomeninėje
veikloje Lietuvoje, Vokietijoje ir J. A. Valstybėse.
Jis buvo ir yra aktingas politinėje veikloje. Buvo 10 metų pirmininku
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungoje ir šiuo metu yra vicepirminin
ku. Nuolatinis šios sąjungos atstovas visuose Vliko seimuose. Vliko ryši
ninkas prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Vliko veiklos patariamo
sios komisijos pirmininkas. Ilgametis Amerikos Lietuvių Tarybos Cleve
land© sk. pirm, ir artimas ALTo centro bendradarbis.
J. Daugėla plačiai bendradarbiavo profesinėje žemės ūkio ir ekonomi
jos spaudoje ir taip pat buvo nuolatinis “Lietuvos žinių” dienraščio bend
radarbis. Emigracijoje rašo veik visuose lietuviškuose laikraščiuose, rašy
damas. visuomeniniais ir kultūriniais klausimais ir yra nuolatinis “Naujie
nų” ir “Varpo” žurnalo bendradarbis.
J. Daugėla yra geras kalbėtojas, yra pasakęs eilę kalbų įvairiausiomis
progomis daugelyje lietuviškų kolonijų ir darąs pranešimų bendrinėse ir
politinėse konferencijose bei lietuviškuose suvažiavimuose.

Tikrai gražu, kad Kalifornijos lie
tuviai jų nepamršta. Būtų puiku, jei
kaliforniečiai pagalvotų šiais metais,
vykdami į svetimus kraštus, stab
telti Turkijoj ir Ankaros kalėjime
asmeniškai aplankytų nelaimingus,
bet atkaklius kovotojus už lietuvių
tautos laisvę.

Atskirai dėkoja Vilniečiams ir
P. Česuliui, nusiuntusiam vertingą
Lenkijos kalėjimuose pergyventų at
siminimų knygą “Nužmogintieji”.
Šiuo laiku Bražinskai yra vienin
teliai lietuviai,už politinius įsitįkįnįmus kalinami laisvajame pasaulyje.
Algirdas Gustaitis
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NAUJŲ METŲ BALIAMS PRAĖJUS

‘

Šiemet Los Angelėje buvo trys vieši Naujų Metų baliai ir net ke
liolika privačių. Teko dalyvauti Liet. Bend. Los Angeles apylinkės
baliuje ir stebėti, kad salė, paruošta dėl 150 asmenų, nebuvo perpil
dyta. Tiek valdybos darbo įdėta puošiant, paruošiant; geras orkes
tras, puikūs valgiai, o patys bendruomenininkąi to neįvertina.
Kai reikia aukų jaunimo grupėms', šešt. mokyklai, labdarai, kultū
riniams reikalams, tai visi kreipiasi į Bendruomenės apylinkę, o . kai
reikia ją paremti, padėti tuos fondus sukelti, tai daromi • visokie
privatūs baliukai. Argi nėra progų tokiems baliams rengti varda
dienių, gimtadienių, sukakčių ir įvairių švenčių, paliekant Naujų
Metųc išvakares viešiems baliams,
BRANGSTA SPAUDA AMERIKOJE
’’National Observer” patiekia straipsnį apie valdžios spaudos
(Government Printing Office) nepaprastą kainų pakėlimą, kaip pav.,
’’Consumer News” vietoj $2 dabar $4; “Employment and Ęamings”
vietoj $10 dabar $28 — taigi beveik dvigubai; “The Monthly Labor
Review” vietoj. $9 dabar $16; ir taip toliau.
.
Spaustuvės vedėjas Earl G. Clement paaiškina šiais faktais, kad
nuo 1968 m. nepaprastai viskas pabrango, kaip pav., darbo jėga —
54%, popierio kaina 98%, pašto ženklai net 400%.
Senatorius Wm. Proxmire (D.-Wis.) kaltina valdžią, kad ji pa
kėlimu kainų rodo blogą pavyzdį privačiai spaudai ir bendrai dėl
visų dalykų kainų.
Mes esame nutarę dar nekelti LAV prenumeratos kainos, nes
daugelis lietuvių prekybininkų ir profesionalų paremia mūsų spau
dą savo skelbimais, o taip pat kai kurie skaitytojai savanoriškai pri
siunčia keli* doleri* auką. Jei pakeltume kainą, būtų sunkumų pen
sininkams ir kitiems bedarbiams ir tiems, kurie po kelis lietuvių laik
raščius prenumeruoja.

KAIP JIE ATLIEKA SAVO MISIJĄ?
Kasmet prieš Kalėdii šventes Sovietai parenka iš įvairių tautų iš
tikimiausius ir geriausiai paruoštus propagandistus ir juos pasiunčia
į JAV-bes. Įvairiems asmenims duoda įvairias “misijas”. Jie būna
parinkti iš įvairių profesijų, talentų, menininkų, rašytojų. Jų tikslas
yra silpninti rezistenciją prieš kraštų okupantus — Sovietų Rusiją.
Kad tokiems tikslams Lietuvoje gyveną asmenys pasiduoda, tai na
tūralu, nes jie turi gerą atlyginimą ir tais užsienyje pasirodymais dar
savo pozicijas sustiprina, žinoma, jei jie savo misiją atlieka, kaip nu
rodyta. Žinome ir priešingų atsitikimų, kad grįžusius menininkus
“pakiša po ledu” arba suspenduoja darbą kuriam laikui. Taigi, tiems
atvykstantiems į Ameriką būna lyg pro-sovietiniai egzaminai.
Tik mums, daugumai atvykusioms iš Lietuvos, daliai net nuo
Sovietų teroro pabėgusiems, nelabai tinka Sovietų atsiųstiems pro
pagandistams daryti pagerbimo balius, net privačius koncertėlius.
Tuo mes tik parodome, kad propagandistų menas, dainelės, birbynėlių muzika yra svarbiau už Lietuvos išlaisvinimo kovas, už mūsų
laisvinimo veiksnių darbus.
Kad išeivijos lietuvių kova labai širšiną Sovietų propagandistus,
pavaizduos šis įvykis San Francisco mieste.
2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Pradėjome naujus metus, su viltimi į juos žiūrime. Tikime ir laukiame
mūsų Tautai šviesesnės ateities. Praėjusieji metai neatnešė Lietuvai lais
vės. Raudonoji okupacija Lietuvoje tebesitęsia, mūsų broliai ir sesės te
bėra priespaudoje.
Rusas okupantas dar daugiau bando varžyti bet kokį tautinį pasireiš
kimą. Tačiau okupuotų brolių ir sesių laisvės troškimų jie nepajėgia su
varžyti — laisvės siekimo idėja ir pasipriešinimo dvasia tautoje yra per
daug stipri ir gyva, kad ją būtų galima sunaikinti.
Mes didžiuojamės okupuotų lietuvių pasiryžimu ir tvirtumu.
Mūsų visų, išeivijos ir tremties lietuvių, yra šventa pareiga jiems padėti,
paremti jų sunkią laisvės siekimo kovą. Mes visi turime visais galimais
būdais prie tos kovos stiprinimo, plėtimo ir kėlimo prisidėti.
Amerikos Lietuvių Taryba per daugelį metų sėkmingai tai kovai vadovaupa dėka jūsų, Amerikos lietuviai, pritarimo ir paramos.
Be visų Amerikos lietuvių vieningo pritarimo Lietuvos laisvės darbas
nebūtų sėkmingas.
Mes džiaugiamės ir didžiuojamės jūsų pagalba praeityje ir tikimės
jūsų visapusiškos paramos ateičiai.
Amerikos Lietuvių Taryba savo darbus remia iš aukų, surinktų per
Vasario 16 d. minėjimus.
Paminėkime šią brangią mums šventę visi, kiekviename mieste, visur,
kur tik lietuviai gyvena. Parodykime pasauliui savo vieningumą ir nepa
laužiamą dvasios tvirtumą Lietuvos laisvės reikaluose. LIETUVA TURI
BŪTI NEPRIKLAUSOMAi ir tik mūsų visų nepailstantis ryžtas ir pasi
aukojimas padės tą greičiau atsiekti.
Mieli Amerikos lietuviai, prisidėkime prie laisvės kovos stipriau!
Prisidėkime ir piniginėmis aukomis, nes, tik turėdami užtenkamai finan
sinių ištekliu, mes galime savo veiklą pilniau ir stipriau išvystyti.
Mūsų darbų pasisekimas priklauso nuo jūsų fizinės, moralinės ir finan
sinės paramos.
kiekviena pagalba, kiekvienas patarimas mums reikalingas!
Vasario 16 d. piroga visi, visi aukokime Amerikos Lietuvių Tarybai,
kuri dirba visomis jėgomis Lietuvių Tautos gerovei.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Dr. Kazys Bobelis
Pirmininkas

N. B. Aukas prašome siųsti jūsų vietiniam ALTos skyriui arba į ALT
ctntrą, 2606 West 63rd Street, Chicago, Illinois

1974 m. vasario mėn. 1 d.

Nauja plokštelė (Stereo)

GINA ČAPKAUSKIENĖ DAINUOJA
Pirmoj plokštelės pusėj 7 dainos (liaudies ir liet, kompozitorių) kūriniai:
Sopranas. Prie pianino Madeleine Roch.
A. Kačanausko Lakštingalėlė; V. K. Banaičio Už balto stalo sėdėjau;
Oi, nėra niekur; G. Gudauskienės Kregždutė; B. Budriūno Šauksmas;
V. Kuprevičiaus Lakštingalos giesmė; V. Jakubėno Gėlės iŠ šieno.
Antroje pi. pusėje: kitų tautų kompozitorių garsūs kūriniai koloratūriniam
sopranui — A. Cąmpros Viliojanti peteliškė; C. Saint-Saens Lakštin
gala ir rožė; H. R. Bishop Vyturėlio daina; populiarusis J. Strausso
Mėlynasis Dunojus ir M. Sandoval Be tavo meilės.
Kaina $6. — Gaunama “Lietuvių Dienų” leidykloje
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029. Telef. 664-2919.

Gruodžio 20 d. po koncertėlio privačiame bute ponia R. N. buvo
paprašyta nuvežti kelis svečius į viešbutį. Kadangi R. N. yra patriotinga lietuvaitė, turėjo savo mašina papuošusi Lietuvos vėliavos
spalvomis ir šūkiu FREEDOM FOR SOVIET OCCUPIED LITH
UANIA. Vežamieji pradėjo gėdinti R. N., kaip ji drįstanti tokius
šūkius užsiklijuoti ant mašinos. Juk Lietuva jau 30 metų esanti
“išlaisvinta”. R. N. gerokai pasiginčijo, sakydama, kad mūsų gimi
nės buvo arba ištremti į Sibirą arba išžudyti Lietuvoje; o dabar
Lietuvą valdo Sovietų armija ir enkavedistai. Kai svečiai išlipo, R.
pastebėjo, kad buvo nuplėšyti nuo jos mašinos visi papuošimai.

A. A. DR. JUOZAS JURKŪNAS

A. A. Dr. Juozas Jurkūnas

Praėjusių metų gruodžio 17 Kaisel’io ligoninėje mirė vėžio ligos pa
laužtas taurus lietuvis ■— dr. Juozas
Jurkūnas.
J. Jurkūnas buvo gimęs 1904 m.
sausio 16 d. Seinų apskr., Pašeivių
km., kur lankė pradžios mokyklą;
vėliau mokėsi Lazdijų gimnazijoje.
1926 m. Kaune baigė suaugusių
gimnaziją ir įstojo į universitetą,
teisių fakultetą. 1929 m., gavęs sti
pendiją, išvyko į Belgiją ir Briuse
lio universitete studijavo jūrų teisę
ir tarptautinę prakybą, kurį baigęs
1931 m. apgynė disertaciją tema
“Klaipėdos uosto juridinis statusas”,
ir įsigijo jūros teisių daktaro laips
nį.
J. Jurkūnas nuo pat jaunystės
pasižymėjo visuomenine veikla.
Lazdijų gimnazijoje jo pastangobuvo įkurta tautinė kuopelė “Ąžuo
lą”. 1921 m. jis buvo aktyvus Sei
nams vaduoti sąjungoje, kuri 1925
m. įsijungė į Vilniui vaduoti s-gą.
Kaune jis įstojo į Neo-Lituanų kor
poraciją ir vėliau tapo šios korpora
cijos filisteriu. Studijuodamas Briu
selyje buvo Liet, studentų s-gos pir
mininku. Jo pastangomis 1929-31
m. laikotarpyje Briuselio istorinia
me bei pasauliniame muziejuje bu
vo įsteigtas ir Lietuvos skyrius.
Grįžęs iš užsienio dr. J. Jurkū
nas stengėsi įsigytas moksle žinias
panaudoti savo tėvynės labui. 1933
m. atliko karinę prievolę, baigda
mas aspirantu Karo mokyklą. 1934
m. dr. J. Jurkūnas nusikėlė į Klai
pėdą ir čia jo pastangomis įvyko
didžiulė — pirmoji Jūros Diena
1935 m. jis paskiriamas uosto Ju
ris konsultantu, tais pačiais metais
suredaguoja prekybiniams laivams
vadovybės įstatymą, kuris buvo pri
imtas ir paskelbtas. Jo pastangomis
tais pat metais atidaroma buriavimo
mokykla. 1938 m. dr. J. J.buvo vie
nas iš Klaipėdos Prekybos Instituto
steigėjų. Anuometinės tautinės sro

vės veikla Klaipėdoje buvo dr. Jur
kūno vadovaujama. 1938 m. jis
grįžo į Kauną ir perėjo dirbti Už
sienio Reikalų Ministerijoje, iš kur
buvo paskirtas į Taliną Lietuvos
Pasiuntinybės sekretorium; 1940 m.
paskiriamas į Lietuvos Pasiuntiny
bę Berlyne.
Po karo dr. Jurkūnas gyveno Vo
kietijoje, iš kur 1949 m. atvyko į
JAV-bes ir įsikūrė New Yorko vals
tijoje. 1951 m. Stamforde vedė Re
giną Kašelionienę. 1955 m. jų šei
ma (Kašelionienė turėjo sūnų Anta
ną) susilaukė sūnaus Sauliaus. 1956
m. Jurkūnų šeima persikėlė į Los
Angeles, kur dr. Juozas tuoj įsi
jungė į lietuvišką veiklą, ypač tau
tinės srovės judėjimą. Kuriantis L.
Tautiniams Namams, jis vadovavo
sudarytai pirkimo komisijai, o vė
liau tapo pirmuoju T. Namų pirmi
ninku.
Jo bendraminčiai pažino dr. Jur
kūną kaip nuoširdų, be galo parei
gingą ir džentelmenišką tautininką,
kuris toleravo ir kitų pakraipų lie
tuvius ir jų pozityvią veiklą. Kelis
metus iš eilės dr. Jurkūnas yra bu
vęs Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės valdyboje. Įsikūrus Los An
gelėje jūrų skautams, dr. Jurkūnas
tuoj pat įjungė savo abu sūnus ir
stengėsi visokeriopai padėti visam
jūrų skautų judėjimui, patiekdamas
jaunimui daug žinių apie Klaipėdos
uostą ir Baltijos jūrą. Pasibaigus
jūrų skautų stovyklai, dažnai tek
davo pastebėti jų gražųjį namų kie
melį esantį užimtą įvairiais skautų
rakandais bei laiveliu “Pingvinu”,
kuris ten būdavo perdažomas ar re
montuojamas, o ten dirbę skautukai
šeimininkų rūpestingai globojami
bei vaišinami.

Dr. J. Jurkūnas visuomet buvo
geros nuotaikos, mėgo privačiuose
susitikimuose kalbėti labiau ne as
meniniais, bet įvairiais lietuvybę
liečiančiais klausimais. Tai buvo as
muo, kuris labai gerai orientavosi
įvairiuose gyvenimo bei politikos
klausimuose, todėl jo pasitraukimas
iš gyvųjų yra didelis nuostolis mūsų
išeivijai.
Velionio palaikai gruodžio 21 d.
7 vai. 30 min. vakaro atvežti į Šv.
Kazimiero par. bažnyčią, kuri buvo
pilna jo draugų, visuomenės veikė
jų bei jo gerbėjų. Karstą įnešė į
bažnyčią velionies kolegos neolituanai, kurie per visas bažnytines ap
eigas stovėjo prie karsto sargyboje.
Prel. J. Kučingis, prieš sukalbant
rąžančių už velionies sielą, tarė
liūdną ir šiltą atsisveikinimo žodį,
pavadindamas jį buvusiu savo prieteliu.
Solo giedoj Janina Čekanauskienė ir Rimantas Dabšžys. Gruo
džio 22 po gedulingų mišių karstas,
lydimas ilgos vilkstinės auto maši-

1973 m. ALTo suvažiavime Chicagoje buvo įteiktas Alenai Devenienei,
kaipo steigiamojo suvažiavimo kalbėtojai, .specialus atžyrnėjimas
(plaque). Iš šonų — buvę pirmininkai: kairėj E. Bartkus, deŠ. L. šimutis.

LOS ANGELES VASARIO 16 MINĖJIMAS

šiais metais bus tokia tvarka:

i

L Vasario 15 d., penktadienį, 11 vai. ryto prie City Hali Lietuvos
vėliavos pakėlimas. Dalyvauja miesto valdybos nariai ir burmistro atsto
vas.

2. Vasario 17 d., sekmadienį, 10 vai. 15 min. ryto vėliavų pakėlimas
parapijos kieme ir eisena į bažnyčią pamaldoms.

3. 10 vai. 30 min. ryto lietuviškos šv. Mišios su pritaikintu pamokslu,
kurį pasakys kun. prel. Petras Celiešius iš Vokietijos.

4. 12 vai. 45 min. p. p. Marshall High School auditorijoje iškilmingas
nepriklausomybės minėjimo aktas — akademija. Pagrindinis kalbėtojas
— Jonas Daugėla, Vliko atstovas, iš Juno, Florida. Meninėje dalyje
dalyvauja: Šv. Kazimiero parapijos choras, vedamas komp. Broniaus
Budriūno, pianistė Raimonda Apeikytė, solistai ir LB Jaunimo Ansamblio
šokėjai.
Visi esate kviečiami dalyvauti minėjime ir savo auka paremti vedamą
kovą už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Los Angeles ALTo valdyba

Po pamaldų parapijos apatinėje salėje duodami pietūs ir įvairūs gėri
mai.
*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★♦’★★★★★★★★i

nų, buvo nuvežtas į Šv. Kryžiaus
kapus, palydint kun. A. Olšauskui.
Čia grabnešiais buvo neolituanai,
Tautinės Sąjungos bei Tautinių Na
mų nariai. A. Mažeika pravedė at
sisveikinimo ceremonijas. Pirmas
žodį tarė ALT pirm. A. Skirius;
toliau kalbėjo: J. Činga — LB Va
karų ap. vardu; K. Prišmantas —
LB Los Angeles apyl. vardu; A.
Mažeika — Tautinės S-gos, Vilties
dr-jos ir Tautinių Namų vardu; Dr.
G. Valančius — L. A. žurnalistų
vardu; J. Kojelis — “Į Laisvę” žur
nalo vardu ir E. Balceris — Korp.
Neo-Lituania vardu. Velionies šei
mos vardu padėkos žodį tarė sūnus
A. Kašelionis. Našlei Reginai buvo
įteikta ant karsto buvusi jos vyro
Neo-Lituanijos korporanto kepurai
tė ir juostelė. Po to sugiedota Mari
ja Marija ir Lietuvos himnas.
V. Mažeikienė

Platūs Altos centro ryšiai

Amerikos Lietuvių Tarybos cent
ro įstaiga Chicagoje 1973 m. yra
išsiuntusi apie 10,000 laiškų ir in
formacinės medžiagos dalykų. Po
suvažiavimo 1974 m. vėl išsiųsta
679 laiškai, o Vasario 16-tos proga
išsiunčiama 4,000 atsišaukimų vi
suomenei, 441 laiškas kunigams,
prašant minėti Vasario 16, 100 laiš
kų senatoriams, 435 laiškai kongre
so nariams, 100 raštų skyriams,
centrinėms ir bendradarbiaujan
čioms organizacijoms bei amerikie
čių spaudai. Iš viso 5075 laiškai ir
raštai. Šioje srityje gerai dirba Alto
reikalų vedėja Irena Blinstrubienė,
baigusi verslo kolegiją ir keletą me
tų dirbusi teisinėje firmoje. Infor
macijos reikaluose talkina kun. dr.

J. Prunskis.
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Naujos valdybos
— LST Korp. Neo-Lituania Los
Angeles padalinio naujoji valdybą
pasiskirstė pareigomis taip: Rimas*
Mulokas — pirm., Stasys Petravi
čius — vicepirm., Vanda Mažeikie
nė —. sekr., Bronius Dūda —- ižd.,
Edvinas Balceris - arbiter elegaritiarum. Valdybom pakviesti;. Elena
Gedgaudienė — magistrą, Antanas
Mažeika ■— tėvūnas.

— L. D. K. Birutės Draugija iš
sirinko valdybą, kuri taip pasiskirs
tė pareigomis: Ema Dovydaitienė—
pirm., Adelė Balsienė — vicepirm.,
Kotryna Bulotienė — sekr., Agota
Dūdienė — ižd., Julija Šlapelytė —
narė. Revizijos komisija: Janina
Radvenienė, Alfa Pažiūrienė. Van
da Mažeikienė — korespondentė.
Ateitininkų kursai
1973 m. gruodžio 29 — 31 die
nomis St. Raymondo kolegijos pa
talpose, 1666 Hillen Valley Rt.
Thousand Oaks, Calif, vyko Moks
leivių ateitininkų kursai, kuriuose
dalyvavo apie 20 moksleivių. Kursų
vadovu buvo Eug. Girdauskas, stu
dentas iš Kanados, buvęs MAS cv
pirmininkas.
Jam talkininkavo paskaitas ir dis
kusijas pravesdami kun. V. Palu
binskas ir stud. E. Bradūnaitė, Dai
na Kojelytė ir Linas Kojelis.
Moksleiviai naujų Metų išvakarė< se turėjo Naujųjų Metų sutikimą—
šokius.

Bendruomenės Centro veikla
Sausio 6 d. įvyko Lietuvių Bend
ruomenės Centro korporacijos di
rektorių posėdis. Keletą mėnesių
vedęs pasitarimus su Tautinių Na
mų vadovybe, Algis Raulinaitis pa
darė pranešimą, kad yra galima pa
keisti iš nepelno į pelno korporaci
ją ir tas kainuotų ne daugiau kaip
$1000. Dabar belieka tik, norint su
jungti abi korporacijas, Tautinių
Namų dalininkų metiniame susirin
kime nubalsuoti.
Bendruomenės Centro vadovybė
už parduotus namus, apmokėjus už
gautą pelną mokesčius ir kitas sko
las, savo pajamas yra investavusi į
trumpalaikes "Bankers Acceptance”
notas, už kurias mokama virš 10%.
L. B centro direktoriai pareigo
mis pasiskirstė taip: pirm. — Algis
P. Raulinaitis, sekr. — Br. Stanči
kas, ižd. — A. Skirius, vicepirm.

Vasario 16 minėjimas parapijos
prof. J. Kuprionis; Šaulių sąjunga
— pirm. K. Karuža; Kalif. Liet.
mokykloje
Radijo Klubas — pirm. S. Pautieįvairioms pareigoms — P. Aras, A.
nienė, kuri SLA 75 kuopos pirm.
Šv. Kazimiero parapijos Lituanis
Audronis, Č. Norkus ir A, Sajus.
P. Petraitį apdovanojo L. Radijo tinė klasė ruošiasi paminėti Vasario
L. A. lietuvių šurnalistų "vakaronė” valandėlės statulėle už radijo valan 16-tąją. Vasario 15 d., penktadienį,
dėlių rėmimą.
dalyvaus prie miesto Rotušės vėlia
Sausio 12. d.-įvyko L. A. lietuvių
Meninę programą atliko Dramos vos pakėlimo iškilmėse. Vėliau, apie
spaudos ir radijo bendradarbių su
sirinkimas K. Karužos svetainėje. Sambūrio “Išlaisvintų moterų” gru 1 vai. 30 min. p. p., savo mokyklos
Susirinkimui pirmininkavo prof. J. pė, vadovaujama D. Mackialienės. mokiniams, mokytojams ir tėvams
Svečius vaišino darbščios šeimi duos lietuvišką programą: supažin
J. Kūpfiėnis ir sekretoriavo dlr. G.
ninkės: Izab. Simokienė, Ona Ma- dins su Lietuvos istorija, dabartine
Valančius.
Šį kartą buvo diskutuojama cėnienė, Elzbieta Vasiliauskienė, K. Lietuvos būkle, padainuos lietuviš
kų dainų ir pašoks tautinių šokių.
"Žvilgsnis į periodinę lietuvių spau Kučinskienė ir V. Dudorienė.
Buvo ir šokių muzikos— norin
dą”. Kalbėtojais buvo J. Kojelis- ’
Šios mokyklos vedėja, sės. Leo
tieji galėjo smagiai pasišokti.
L Medžiukas ir A. Mironas.. J.
narda ir kitos mokytojos mielai tal
Kiek
teko
patirti
iš
•
dalyvavusių,
Kojelis daugiausia dėstė mūsų spau
kina lietuviukams surengti Vasario
šis
parengimas
patiko
ir
pageidavo,
dos charakterį ir etiką. I. Medžiukas
16-tos minėjimą. Lituanistinei kla
kar
ateityje
dažniau
visos
organiza

palietė spaudos polemikds ir etikos
sei vadovauja mokyt. O. Razutienė.
cijos,
be
politinių
skirtumų,
turėtų
klausimus. Visi dalyviai, kurių bu
Programai akomponuos pianistė O.
vo arti 30, buvo atsiklausti dėl jų tarpusavyje bendrauti, kas būtų Barauskienė.
nuomenės. Daugelį nustebino vie naudinga lietuvybės palaikymui iš
J. Gedmintas
nos dalyvės nuomonė, kad... mūsų eivijoje
BALFO PAVASARIO BALIUS
spauda, girdi, yra nuobodi ir mūsų
Šių metų balandžio mėnesyje su
lietuviškas gyvenimas čia esąs du Balfo metinis susirinkimas
eina 30 metų, kai Balfas atlieka
sinantis; tik Lietuvoje lietuviškas
— Pranešame, kad Balfo narių
si gražų darbą, — pagelbsti lietu
gyvenimas, taigi ir spauda, bujoja,
ir rėmėjų metinis susirinkimas įvyks
klesti.... Plrieš tokį jos išsireiškimą š. m. vasario 24 d. 12 vai. Šv. Ka viams esantiems varge ir nepritek
veik visos dalyvavusios moterys pa zimiero parap. patalpose. Bus pa liuje. Šios sukakties proga gegužės
mėn. 4 d. Šv; Kazimiero par. salėj
sisakė priešingai. Vėliau girdėjau
tiekta 1973 metų veiklos apyskaita
kalbant, kodėl ji čia “dūsta”, .juk ir išrinkta nauja valdyba ir revizi įvyks Pavasario Balius su gražia
menine programa. Visus lietuvius ir
Amerika lengvai išleidžia išvažiuoti jos komisija.
organizacijų valdybas prašome šią
ten, kur tik kam patinka. Tik sunku
Visus suinteresuotus Balfo veikla
dieną rezervuoti Balfui ir šiame ba
iš tenai, kad ir savo žmonas ar vy
kviečiame dalyvauti ir išsiaiškinti vi
liuje gausiai dalyvauti. (Įprastinio
rus parsisiųsdinti į Ameriką.
sais jums rūpimais klausimais bei
rudens baliaus nebus).
"Vakaronė” buvo pravesta sklan
pageidavimais.
džiai ir įdomiai. Po diskusijų sve
Valdyba
Valdyba
tainės šeimininkas K. Karuža pavai
šino kavute, užkandžiais ir šaltais
gėrimais.
ROUND ROBIN Restoranas
Kitas susirinkimas numatytas su
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 912G4
šaukti už dviejų mėnesių.
Telefonas: 246-1717
Dalyvavusi
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
Susivienijimo 75 kuopos sukaktuvi
Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu
nis parengimas
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.
Los Angeles SLA 75 kuopos su
kaktuvinis parengimas sausio 20,
Lietuvių parap. salėje, gana gerai
NURMSEN PAINT CO.
pavyko. Nors oras buvo nepalan
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
kus, lietus lijo, bet suvažiavo daug
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
žmonių iš įvairių Kalifornijos vie
tovių — buvo iš Long Beach, Sun
Telefonas: 652-7848
City, San Diego ir kt. Tai rodo,
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
kad susivienijimo narių tarpe yra
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
tarpusavis bendravimas.
Parengimą pradėjo SLA 75 k.
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
pirm. P. Petraitis, parengimui vado
(LITHUANIAN CREDIT UNION)
vavo vicep. VI. Šimoliūnas.
Negalėjus į parengimą atvykti
Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Susivienijimo centro pirm. P. Dar
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
gini, jo įgaliota kalbą pasakė A.
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.
Devenienė, kuri iš savo patyrimo
įvertino Susivienijimo reikšmę ir
svarbą išeivijos gyvenimui šiame
GLOBE PARCEL SERVICE
krašte.
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky
Parengime dalyvavę įv. organi
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
zacijų atstovai pasveikino Susivieni
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
jimą: Liet. Piliečių Klubas — pirm.
Be
jūsų
atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
K. Kiriliauskas; L. A. Liet. Bend
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
ruomenė — O. Razutienė; Am. Lie
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
tuvių Taryba — A. Skirius; Balfas
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p.
ir Liet, šešetad. mokykla — VI. Pa
Sekmadieniais uždaryta.
žiūra; Liet. Tautiniai Namai — A.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
Mažeika; L. A. žurnalistai — pirm.
#

Jei dar nesate atsilyginę
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
padarykite tai tuojau:
siųskite $3 prenumeratos mokestį.
4364 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029
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Jubiliej nė L. A. jaunimo Dainų ir
taut, šokių šventė — birželio 30 d.

Š. m. sausio 15 d. Šv. Kazimiero
parap. salėj įvyko L. B-nės Vakarų
Apygardos Los Angeles Apylinkės
ir Santa Monica Apylinkės valdybų
bendras pasitarimas ateinantį pava
sarį, birželio 30 d., įvyksiančios
Dainų ir Tautinių šokių šventės rei
kalais.
Posėdy dalyvavo taip pat ir LB
Tarybos nariai A. Mažeika ir J.
Žmuidzinas, Vakarų Apyg. pirm. J.
Činga, atidaręs posėdį, perdavė ji
pravesti Jaunimo Ansamblio vado
vei Onai Razutienei, kuri padarė
platų pranešimą. Dainų ir Šokių
šventės rengimo klausimu. Kas jau
padaryta? Rezervuota Hollywood
Palladium salė, pakviestas Latvala
orkestras, susitarta su šventėj da
ly vau j ančiom grupėm ir 1.1. Jau
paaiškėjo, kad be Jaunimo Ansamb
lio, šioje šventėje dalyvaus buvusi
J. A. reprezentacinė taut, šokių gru
pė “Veteranai”; Audra, vadovauja
ma I. Tumienės, San Francisco gru
pė, vadov. D. Janutienės, ir dvi šau
nios grupės iš toli: Detroito “Šilai
nė”, vadov. G. Gobienės, ir Chicagos Grandis, vad. J. Smieliauskienės. Į šventės leidinio komisiją pa
kviesti Alė Rūta ir J. Kojelis. Or
kestrui talkina muz. G. Gudauskie
nė, chorui komp. B. Budriūnas.

Posėdy iškilusiose diskusijose pri
eita išvados, kad šventei vadovauja
O. Razutienė, gi L. Bendruomenė
— globoja, talkininkauja.
Sudarytos svarbiausios komisijos:
informacijos — B. Graužinis, A.
Mažeika, A. Skirius ir V. Šimoliūnas; globos komiteto pirm. — J.
Činga. Be to, yra pažadėjęs šventę
garsinti svetimtaučių tarpe A. Gus
taitis.
Finansų komisiją sudarys visi, ku
rie platins bilietėlius, prašys aukų ir
pan. Įsijungia ir Tėvų komitetas —
R. Bužėnas, B. Skirienė ir E. Prišmantienė. Iš jaunųjų į šią komisiją
sutiko įeiti I. Žukaitė.

Pinigų reikės, nes Jaunimo An
samblis savo 25 metų jubiliejaus
proga nori palikti giliau įspaustas
pėdas: užrekorduoti gražiąsias, jau
nimo dainuojamas, dainas ir pada
ryti šventės filmą. Manau, plačioji
visuomenė ir organizacijos padės
jiems įgyvendinti tuos gerus tikslus.
Į šį posėdį atsilankė ir Jaunimo
sąjungos atstovai—K. Reivydas ir
R. Žukas, kurie pranešė apie jų or
ganizuojamą po šventės jaunimo iš
vyką - stovyklą.
Posėdis praėjo geroj draugiškoj
nuotaikosj. L. B-nės valdybų žmo
nės sutiko įsijungti į bendrą šven
tės rengimo darbą: talkininkauti
ten, kur tik reikės. O. Razutienė
pranešė ir pasidžiaugė, kad jos
sponsorė Adelė Bajalienė, viena iš

aktyviausių A. Lietuvių, sutinka pa
dėti išplatinti bilietus savo draugų
ir senųjų Am. lietuvių tarpe. O.
bilietai turi būti išplatinti iš anksto,
nes Hollywood Palladium gražioji
salė gaunama už 300 vakarienės
valgytojų.
Tikime, kad mūsų kolonija ateis
jaunimui į taiką — išpirks visus
bilietus, atsiras ir rėmėjų ir įgalins
surengti šią iškilią ir gražią 25-kių
metų jubiliejinę šventę.
Programa bus graži, įvairi, įdomi.
Bus kuo pasidžiaugti ir svetimtaušiams parodyti. Tik ateikime, kvieskime, pripildykime gražiausią L. A.
salę, kuri gali sutalpinti iki 2000
žmonių.

DAILININKĖS
JADVYGOS PAUKŠTIENĖS
MENO PARODA

Vasario 2 ir 3 dienomis Šv. Ka
zimiero parap. salėje įvyko dail. J.
Paukštienės meno kūrinių paroda,
kurią surengė JAV LB Santa Moni
kos apylinkė. Dailininkė, gyvenanti
Chicagoje, į parodą neatvyko. Pa
rodos atidarymo žodį pasakė rašy
toja Alė Rūta, pabrėždama dailinin
kės darbų spalvingumą ir nuotai
kingumą. Į atidarymą atsilankė visa
eilė vietos kultūros žmonių ir meno
mėgėjų. Buvo išstatyta 35 aliejaus,
akvarelės ir akrilikos darbai. Sek
madienį po pamaldų parodą aplan
kė nemažas skaičius visuomenės.
Parodos lankytojams skirtą paveiks
lą loterijos keliu laimėjo B. Grauži
nis.
Dail. J. Paukštienės paroda jau
yra buvusi čia prieš keletą metų; tata atsilankė pati menininkė, ir pa
roda praėjo žymiai pakilesnėje nuo
taikoje. Reikia pastebėti ir kitiems,
manantiems rengti parodas: paties
dailininko dalyvavimas parodoje ir
jo asmeninis kontaktas su publika
parodai garantuoja žymiai geresnį
pasisekimą. Darbai be autoriaus
atrodo lyg pamestinukai; paroda su
pačiu dailininku tampa pakilia me
no švente.

L. Katalikų Susivienijimo metinis

susirinkimas

jimu ir susikaupimo momentu.
Susirinkimas nubalsavo Vasario
16 proga Altui aukoti $15, Bend
ruomenės šešt mokyklos knygynė
liui skirti $10 ir prie stud. E. Bradūnaitės fondo prisidėti su $50.
Į naują valdybą išrinkta: pirm. A.
Razutis, vicep. M. Kiškienė ir A.
Pažiūrienė, fin. sekr. P. Grauzinie
ne, sekr. Linas Kojelis, ižd. Vincas
Skirius, vald. narys — E. Butkienė.
I revizijos komisiją išrinkta: S. Tuskenienė, A. Brazdžionienė ir A. Ski
rius.
Sveikintinas dalykas, kad valdybon įsijungė pora jaunų narių —
studentai L. Kojelis ir V. Skirius.
Jų yra ateitis mūsų organizacijose.
Po susirinkimo įvyko vaišės, ku
rias parengė T. Graužinienė, S. Tuskenienė ir kt. narės.

si ir deda pastangas, kad koncertas
paliktų klausytojams gilų įspūdį,
kaip aukšto muzikinio lygio paren
gimas .

Koncerte turėsime progos išgirsti
arijas iš lietuvių operų: K. V. Ba
naičio “Jūratė ir Kastytis”, J. Karnavičiaus “Gražina”, V. Klovos
“Pilėnai”, B. Dvariono “Dalia”.
Iš pasaulinių operų tarpo bus
dainuojamos arijos iš šių veikalų:
Bizet ’’Carmen”, Donizetti ’’Don
Pasquale”, Puccini ”La Boheme”,
Gounod ’’Faustas” ir Remeo ir Juiette”, Verdi ”La Traviata” ir kt.

Lietuvių Muzikologijos Archy
vas yra Chicagoje, Jaunimo Centro
patalpose. Prof. J. Žilevičius mu
zikos archyvą organizuoti pradėjo
1920 m. Kaune. Atvykęs į JAV jis
plačiau išvystė muzikinės medžiagos
Katalikių Moterų Sąjungos
rinkimą, ir šiandieną jau 53 metai
nauja valdyba
kaip be pertraukos jis tą darbą tęsia.
— Vasario 3 d. susirinkime Šv.
Archyve ylra sukaupta daugiau
Kazimiero parap. patalpose buvo kaip 300,000 eksponatų, kurių tarpe
išrinkta nauja L. Katalikių Moterų randame tokias retenybes kaip M.
S-gos valdyba iŠ šių asmenų: pirm. K. Čiurlionio harmonizuotą Lietu
— Nancy Speecherienė, vicep. Iza vos himną, jo gaidų rankraščių ori
belė Oksienė, ižd. Ona Macėnienė, ginalus ir daugybę kitų. Taip pat
fin... sekr. Ana Arnashienė, prot. archyve saugoma 90 procentų visos
sekr. Konst. Kupčinskienė ir ko- spausdintos lietuviškos muzikinės
resp. Emilija Daukantienė.
tautosakos. Didelė dalis tokių eks
ponatų, kurių Lietuvos archyvuose
LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS
nėra. L. M. Archyvas yra lietuvių
tautos istorinis muzikos lobis, kuris
ARCHYVUI PAREMTI
liks ateinančioms kartoms. Archy
RUOŠIAMAS KONCERTAS
vas laukia mūsų paramos.
Kviečiame visus atvykti į koncer
Lietuvių Muzikologijos Archy
vui paremti 1972 metų rudenį buvo tą ir tuo paremti šį kultūros židinį.
įkurtas rėmėjų ratelis Los Angeles Taip pat kviečiame tapti L. M. A.
kolonijoje. Tai yra pirmas šios šal rėmėjų ratelio nariais, įnešt naujų
pos vienetas visame lietuvių šalpos idėjų, jėgų, kad šis šalpos darbas
veikime, kurio tkslas yra rūpntis ir organizacijos vienetas augtų.
L. M. A. rėmėjų ratelio reikalus
Lietuvių Muzikologijos Archyvo
tvarko ir informacijas teikia Ramu
parėmimu finansiškai.
Tam tikslui š. m. kovo 9 d.,šešta tė Banaitytė-Hennings, 1663 Rut
dienį, 8 vai. v. Šv. Kazimiero par. gers Ct., Claremont, Calif. 91711,
salėj rengiamas Arijų vakaras - kon telef. (714) 626-0954 ir Rimtautas
Dabšys, 2970 Hyperion Ave., Los
certas.
Solistai, muzikės, menininkai ir Angeles, Cal. 90027, tel. 665-4303.
L. M. A. rėmėjai intensyviai ruošia
R. Banaityttė-Hennings

FRANK'S TELEVISION AND RAUIO
Frank Kerši*, savininkas.

Vasario 3 d. Šv. Kazimiero par
5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
patalpose įvyko L. K. Susivienijimo
Telefonas: 469-8500
42 kuopos metinis susirinkimas.
Sales & Service
Pranešimus padarė pirm. Bronė
Zenith
Color
T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Skirienė, fin. sekretorė P. Grauži
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
nienė, ir ižd. M. Kiškienė. Visi raš
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
tinės, o ypač narių mokesčių atsi
skaitymo darbai vedami pavyzdin
gai. Kuopa, priaugusi iki virš 100
RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
narių (buv. pirm. B. Skirienės nuo
pelnas), gyvuoja stipriai; nemažai
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
turi jaunų narių. Pernai metais kuo
Telefonas: (213)828-7525
pa neteko dviejų narių: senos vei
kėjos Onos Vilkienės ir buv. sek. Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkai
A. Avižienio, kurie pagerbti atsistoLIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ VEIKLA
Naujų Metų sutikimas St. Monikoj
- Ar jūs buvot S. Monikos Naujų
Metų sutikime? Ne? Kaip gaila.
Mes buvom, esame labai patenkinti
iir dabar dar gyvename to gražaus
pobūvio prisiminimais, apie kuriuos
noriu jums trumpai papasakoti.
Nežiūrint automobiliams “kuro”
stokos, didesnių nuotolių, į gražiai
papuoštų salę prie Ramiojo Vande
nyno susirinko apie 200 asmenų iš
S. Monikos, Los Angeles ir toli
mesnių apylinkių sutikti 1974-tus
metus, kurių sutikimą surengė S.
Monikos Lietuvių Klubas kartu su
S. Monikos Lietuvių Bendruomene.
Latvalos orkestras linksmai grojo
šokiams nuo 9. v. v. iki 2 vai. ryto,
tik su mažomis pertraukomis. Jų
grojimas, su solisto H. Paškevičiaus
tarpais padainuotais refrenais, sukė
lė publikoje puikią nuotaiką. Šoko
visi ■— ir vyresni, ir jaunimas, ku
rio nemažas būrys čia susirinko.
Šokių pertraukos metu rašyt. A.
Mironas perskaitė savo dienos aktu
alijoms pritaikytą linksmą feljetoną,
kuris sulaukė daug plojimų. Po ska
nios vakarienės ir pašokti buvo
smagu, o prie pakilios nuotaikos
prisidėjo ir tas, kad svečiai buvo lyg
viena šeima.
12-tai valandai atėjus, pradėjus
sproginėti Šampano kamščiams ir
balionams, Klubo pirm. dr. A. Milaknis klubo ir bendruomenės vardu
pasveikino visus su Naujais Metais.
Buvo sugiedotas Tautos himnas,
akomponuojant komp. B. Budriūnui. Visi sveikino visus, bučiavo,
linkėjo..., nes nuotaika jau buvo įsi
siūbavusi.
Mieli prieteliai, jei nebuvot su
mumis sutikti naujiijų šiais metais,
nepraleiskite ateinančių, bus. malo
nu su jumis susitikti ir kartu jau
kioje, lietuviškoje nuotaikoje pabū
ti ir pasilinksminti, (eg)
Laiškas Redakcijai
Prieš šventes vis dar nelaisvėje
tebevargstantiems p. p. Bražinskams
S. Monikos liet, klubo iniciatyva
buvo pasiųsta kalėdinė dovana $20
ir lietuviškų leidinių katalogai su
prašymu, nurodyti, ką jie pageidau
tų skaityti, nes laikas tokiose sąly
gose labai pamažu slenka.
Štai jų atsakymas:
Didžiai Gerbiamas p. Gedgaudai,
Jūsų malonų ir turtingą laišką
su priedais ir švenčių sveikinimais
gavome šiandien (gruodžio 27 d.—
Red.) už ką nuoširdžiai dėkojame.
Taipgi tariame nuoširdų Ačiū Jums
ir visam Santa Monikos Lietuvių
klubui už 20 dol. piniginę paramą.
Džiugu, kad pastebėjote ir įverti
note mūsų laišką, paskelbtą “Dir
voje”. Jame pareikšta ne tik mūsų
asmeninė, bet ir visos dabartinės
jaunosios Lietuvos nuomonė bei
ryžtas kovoti už pilną Tėvynės at-,
gimimą. Jūsų knygos pasirodymą
sutikome su džiaugsmu ir viltimi.

Mūsų lūkesčiai pilnai pasitvirtino,
kai, paprašius, Venecuelos lietuviai
. mums prisiuntė. Veikalas tikrai
.rimtas, vertingas, .. nesenstantis.
Jis svarbus ne tik praeičiai, kuri ja
me tyrinėjama, dabarčiai, nenorin
čiai priimti tautos didingos, praeities
faktų, bet ir, svarbiausia, ateičiai,
ilgiems amžiams. Tačiau teorija ir
kuri nutęs tolimesnį tautos likimą
lieka teorija, jei nėra jos praktikų.
Džiugu, kad atsiranda vis daugiau
šviesių protų, suprantančių tikrąsias
lietuvių tautos istorines problemas
ir ieškančių būdų joms sėkmingai
išspręsti.
Tuo tarpu, kaip tikriausiai žino
te iš laikraščių pranešimų, mūsų by
la vis tęsiasi... 1973 m. gruodžio 25
įvyko mūsų teismo tryliktoji sesija.
Keturioliktos sesijos data — 1974
m. vasario 11 d.
Savo laiške Jūs teisingai pastebi
te, jog spaudos klausimas yra labai
svarbus, juo labiau, esant už grotų.
Deja, jis nėra gerai išspręstas. Lie
tuvių spaudos gauname mažai ir ne
reguliariai, o knygų — dar mažiau
ir dar atsitiktiniau... Tad nereikia
nė aiškinti, kaip mes apsidžiaugė
me, gavę Jūsų katalogus ir bičiuliš
ką pasiūlymą pasirinkti norimą
spaudą bei knygas. Čia išvardinsime
iš tų katalogų ir šiaip mums reika
lingiausią literatūrą; tačiau, supran
tama, jog visos Jums būtų neįmano
ma atsiųsti, tad prašytume bent
svarbiausios dalies:
pirmiausia, norėtume, kad kas
nors užprenumeruotų mums 1974
m. “Draugą” ir “Naujienas”. Pagei
dautume: “Aidus”, “Į Laisvę”,
“Lietuvių Dienas” ir “Karį”. Iš ka
talogo: Poezija: nr. 382. Pavasario
balsai; Mokslas: nr. 324. Liet. Kal
bos Sintaksė; nr. 329. Liet. Kalbos
Gramatika; nr. 466. Prancūzų kal
bos vadovas; nr 347. Pasaulio Is
torija; Poezija: nr. 372. Keliai ir
kryžkeliai; nr. 347. Didžioji kryž
kelė; Mokslas: nr. 326. Liet. Litera
tūra; X ■—■ Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas, II laida; B. Dundulis:
Lietuvos užsienio politika XVI a.;
J. Jurginis: Istorija ir poezija; nr.
121. Laisvę ginant.
Kur laisva spauda — ten laisva
šalis!
Vardan tos Lietuvos!..
Lietuvos Laisvės Kovotojai—
Pranas Bražinskas
Algirdas Bražinskas
Tiems mūsų tautiečiams padėti
lietuvių visuomenė prašoma nepa
gailėti dosnumo. Praleidimams ir
dviguboms prenumeratoms išvengti
S. Monikos Lietuvių Klubas apsi
ėmė centralizuoti aukas ir tuo būdu
užprenumeruoti ir nupirkti p. p.
Bražinskams visus jų pageidauja
mus leidinius.
Čekius bei perlaidas prašoma
siųsti: Santa Monica American Lith
uanian Club, 3002, Santa Monica
Blvd., Santa Monica, Calif. 90404.
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LOS ANGELES BALFO 13 SK.
1973 M. VEIKLOS APYSKAITA

1973 m. vasario 18 d. Balfo na
rių susirinkime buvo išrinkta valdy
ba ir revizijos komisija. Pareigomis
pasiskirstyta taip: pirm. — V. Pa
žiūra, vicepiirm. — J. Rukšėnienė,
J. Motiejūnas, J. Žukas, S. Kvečas,
B. Seliukas, A. Tumas ir J. Kazake
vičius, sekretorė — S. Šakienė, ižd.
— A. Mitkevičius. Revizijos komi
siją sudarė: I. Medžiukas, A. Raulinaitis ir K. Šakys.

Balfo valdybos veiklos plane bu
vo numatyta: 1. Kiekvienu metu
priimti aukas įvairiems šalpos rei
kalams, 2. Surengti balių ir 3. Pra
vesti piniginį vajų. Numatytas pla
nas įvykdytas, tik jo rezultatai galė
jo būti geresni, jei visi lietuviai tin
kamai įvertintų Balfo paskirtį ir at
jaustų artimo prašymus, kurie at
eina iš Lietuvos, Sibiro, Vokietijos,
Lenkijos ir kitur. Mylėti ir atjausti
artimą yra Viešpaties Dievo įsaky
mas: Mylėsi Viešpatį Dievą visa sa
vo siela, visu protu, visomis jėgo
mis, t o savo artimą kaip pats save.
Taigi, jei mes visi nors truputį vyk
dytume šią būtiną pareigą, tai au
kų rezultatai būtų daug geresni.
Vis dėlto džiugu konstatuoti, kad
aukojančių žmonių nemažėja ir at
jautimas svarbiųjų lietuviškų reiklų
yra viltingas, ir ateityje'. Visad, pri
siminkime ir laikykimės, kad prašyti
yra daug sunkiau, negu duoti. Tad
dėkokime Viešpačiui, kad dar gali
me duoti, bet nereikia prašyti.
Prašau kantrybės ir susipažinkite
su Balfo veiklos apyskaita, nes tai
veidrodis, rodąs jūsų nuoširdumą ir
prisidėjimą prie kilnių darbų.
Balfo balius buvo surengtas lap
kričio 10 d. Šv. Kazimiero parap.
salėje." Dalyvavo;dapiė 450 žmonių.
Koncertinę programos - dalį atliko
sol. Janina Čekanauskienė ir pianis
tė Raimonda Apeikytė.. Programa
buvo puiki ir-labai gerai atlikta, to
dėl susilaukt labai šilto publikos pri
ėmimo. Vietoj įprastinių gėlių, pro
gramos atlikėjoms šio įvykio prisi
minimui buvo įteikta po kun. S.

Ylos knygą. Nuoširdus ačiū už tal
ką, o ypač sol. J. Čekanauskienei,
kuri savo kuklų $25 honorarą pa
dovanojo atgal Balfui.
Baliaus šeimininkės buvo: S. Ša
kienė, B. Dženkaitienė, V. Kuzavinienė, A. Mitkevičienė, A. Pažiūrienė, J. Rukšėnienė, Vaicekauskie
nė ir šefas K. Šakys. Joms ir jam
nuoširdus ačiū.
Loterijai buvo gauta:
L Trys paveikslai: J. Andrašūno
(laimėjo V. Čekanauskas), A. Pažiūrienės (laimėjo E. Vilkas) ir S.
Rauberto (laimėjo S. Šakienė).
2. Didelis kumpis, padovanotas
A. Sturono (laimėjo Salinis).
3. Balfui padovanota choro plokš
telė (laim. E. Vilkas)
4. J. Gliaudos knygos, padovano
tos V. Prižginto (Laimėjo: E. Vil
kas, A. Vaičekauskas, J. Raibys ir
A. Pinkus).
5. Stiklinis indas, padovanotas J.
Čekanauskienės (laimėjo E. Vilkas).
Visiems aukojusiems loterijai
nuoširdžiai dėkoju.
Ypatinga padėka priklauso para
pijos šeimininkui prel. J. Kučingiui
— jis ne tik kad duoda Balfui salę
veltui, bet dar paaukojo $150. Tai
artimo meilės pavyzdys. Ačiū labai.
Tikimės panašaus įvertinimo ir at
eityje.
.
V. Pažiūra, pirmininkas

1973 m. Balfui aukojusių sąrašas
bus sekančiame LAV numeryje.

Lietuvių Protestantų Sąjunga
kviečia evangelikus ir prijaučian
čius į draugišką pobūvį itr metinį
susirinkimą vasario 10 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Santa Monica, Calif.
— Uncle John’s Pancake House,
adresu: 3201 Wilshire Blvd, ir
Franklip. g kampas. Pobūviui yra
atskiras kambarys, taip pat yra
aikštelė mašinoms pastatyti.
Vaišių pobūdis ir kaina — pačių
atvykusių nuožiūra: visko galima
gauti — nuo kavos puoduko iki
blynų ir pilnų pietų.
Iki malonaus pasimatymo — "
Valdyba
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095
OllllllillllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

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 SUTKEVICIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN
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LIETUVIAI

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai
JURGIS GLIAUDYS, J. D.
Advokatas
3424 W. 8th Street
Los Angeles, Calif. 90005
Telef. 382-1489

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas
8500 Wilshire Boulevard
Bevery Hill, Calif. 90212
Telefonas 659-5757

Apdrauda
ROBERTAS BAURAS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Office: 828-7525
Res.: 395-6009

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
-.-□b ounset Blvd., Hollywood 29
AU 4-2919
Res. prone TH 2-5344

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

Automobiliy

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
/leumų ir importuotų, automobilių
taisymas
dažymas.

BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.
1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Tel. 323-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lana.k Street
Panorama City, Calif. 91402
Phone 787-9837

Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro
mas — iš savininkų, akrais,
ne sklypais!

TV taisymas

CENTRAL APPLIENCES
iviA/TAG WASHERS
Authorized Keprezentative
Aleksas Dieninis
laic i-incoiri kvc.,
venice, ua»n.
i
itoone S2i-2o2a

STASYS J. PALTUS
Akcijos (Stocks), Paskolų Lakštai
(Bonds), Bendrieji Fondai (Mutual
Funds), Gyvybės ir Nedarbingumo
Draudimas (Insurance)
MAUNEY COMPANY
3208 W. Magnolia Blvd.
Burbamk, Calif. 91505
Telef.: 843-4311; 849-4584; 984-0008
Buto: 662-0244.

FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
i.o i, wood, Calif. 90027
fiu 9-850U

i-otog rara i
LLONu

KAILIU

“Flaite

or

holu

Vaiky darželiai

Hoilywoou'

GLENDALE PRE-SCHOOL

bo/l nciiywouu uivu.,
nonywuou, uani. »uv*.o

Moteliai

and KINDERGARTEN

Kes. nu. o-vuo-r

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

CACTUS INN MOTEL

Dantistai
BIRU 1 A BAKVI AO, D.

inemuer

Sav.

Ona žukienė

Sav. Peter & Rūta Sakas
lz.

B.

xi. v>vumy hemai o iy

0410 WHsnire Biva.,
Los Angeles, Calir. yuudb

Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes/
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by a pirn jnem

GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef 660-1205

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

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

Valgyklos

Phone (714) 328-9000
Res. phone 328-4481
MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stase Damuliai, sav
32-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

THE

ROUND

ROBIN

Restaurant

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

ROLANDAS

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207
Pnone 246-2456
JuSuPH GUDAUSKAS, M. D.

Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
San.a Monica, Galit. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 P M
l'rec. ir šešt. 10 — 12.
ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD
Pathologist
c/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108
Telef. (415) 668-6227

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
luozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066
Phone: 395-6142
Res. 664-8953

Tel. (213) 399-4766 (Santa Monica)

Investavimas

LITTLE JOY “Jr.”
Coektails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

STASYS SULA
c/o intercontinental R. E.

Baldai

HO. 9-8U9/

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Bivh
Santa Monica, Calif. 90404
Phoųe: 828-7525
Res.: 828-0460

Grožio salionai

Nuosavyiaiy pardavėjai
KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
JONAS ČINGA
Real Estate Broker

Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

Granada Hills, Calif. 91344

Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

Stotis KTYM, banga 1460 AM

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 8284) AO

šeštadieniais 11:30 — 12:00
Radijo klubo pirm. Stasė Pautienienė; ižd. Juozas Mitkus, 2610
Griffith Park Blvd., Los Angeles,
CA 90039, tel. 662-6591; program,
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas Jasiukuiiis, vyr. red. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., Santa Moni
ca, Calif. 90403; Tel. 828-3779 iir

___________ ____ _____________

> Danutė Kaškelienė, 161 l’A Lyman

ALBINAS MARKEVIČIUS
Leal Išstatė Broker

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Pl., L. A. CA 90029; Tel. 660-1572

R. E. Broker
ROQUE & MARK CO. REALTORS

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

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.

Lithuanian Melodies

Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029 v
NO 4-2919

Res. TH 2-5394

J. J B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, registruoti JAV,
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, plauku slinkimą, gražina
natūralią plaukų spalvą moterims
ir vyrams. 100% garantuotai, JIB
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių,
nebūsi nei žilas, nei plikas.
Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, Ilk
60650.
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• Lietuvių parengimų •
KALENDORIUS
VASARIO MĖN.

17 d. — Lietuvos Nepriklausomyues
minėjimas. Marshall High School
auditorijoje.
23 d. — Jaunimo Ansamblio Blynu
Balius šv. Kazimiero par. salėj.
KOVO MĖN. —

9 d. — Koncertas muzikologijos ar
chyvui paremti, tšv. Kazimiero
para.p. salėj.
16 d. — Dramų vakaras su A.
Landsbergiu. Rengia L. A. Dra
mos Sambūris šv. Kazimiero par.
salėj.
BALANDŽIO MĖN. —

27 d. — (Skautų stovyklavietės
komiteto balius Castaway lesto. rane, Burbank.
28 d. — Solistės Ginos čapkauskienės koncertas, Marshall mokyklos
auditorijoje.
ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ
DĖMESIUI

LAV administracija už parengi
mų reklamas yra nustačiusi šias
kainas:

1. Už patalpinimą '‘Parengimų ka
lendoriuje” — pirmą kartą — $2;
už kiekvieną sekančio mėn. nume
ryje pakartojimą — po $1.
2. Už pranešimus (rengėjų para
šytus), kad bus ar įvyks vakaras,
balius etc. — už 1 skilties 1 inč.
pranešimą — $2 ir už sekančio inč.
skelb. po $1; puslapio aukščio skil
tis — $10.
Ta pati kaina už aukotojų sąrašų,
padėkų ir pan. rašinių talpinimą.
3. Už didelį skelbimą (display ad)
2-jų skilčių pločio, 1 inč. aukščio—
$5; ir už kiekvieną sekantį inčių —

po $5.
4. Jei norima, kad redaktorius ar
redakcijos narys atvyktų į parengi
mą ir apie jį parašytų (neįsipareigojant būtinai teigiamai), prašoma
atsiųsti redakcijai 2 bilietus nemo
kamai (complimentary). Redakcijos
nariai atsisako nusipirkti bilietą ir
po vakaro dar gaišti valandą kitą
aprašant įvykį.
5. Klišių padarymas iš prisiųstų
fotografijų — Maža kaštuoja $4.00
(per vieną skiltį), didesnė (per dvi
skiltis) — nuo $7 iki $10.

Tas sąlygas prašome atsiminti vi
sų organizacijų valdybas, taip pat
ir atskirus asmenis.
Mūsų laikraštis iš niekur negauna
jokios paramos, neturime brangių
skelbimų; už viską turime užmokė
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir
suinteresuotieji, kurie nori, kad
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
tų jų nuotrauka.
LAV Adm.
REIKALINGA MOTERIS

(slaugė), kuri galėtų prižiūrėti tris
mokyklinio amžiaus vaikus ir vieną
priešmokyklinio amžiaus (lietuvių
šeimoje).
Montebello, Calif, apie 15 min.
važiavimo nuo L. A. miesto centro.
Dėl informacijų skambinti darbo
dienomis 53542168, vakare 7*22-200'7.

Gimtadieniai —

TRUMPAI
— Prof. Vladas Juodeika, Port
land, Oregon, su žmona gavo pen
sijas ir apsigyveno Fullerton, Calif.,
kur gyvena jų duktė G. Kazanavičienė su šeima.

— Q. Pautienienės, V. Gilio, L.
Reivydo, J. Valiukevičiaus gimtadie
niai buvo atžymėta jų artimųjų su
rengtu šauniu pobūviu sausio 5 d.
“Little Joy” užeigoje.

— Prel. P. Celiešius iš Vokieti
jos atvyksta į Los Angeles atostogų.
Jis eina vysk. A. Deksnio sekreto
riaus pareigas. Jis ilgokai yra bu
vęs Šv. Kazimiero parap. vikaru.

Pavasarių gimtadieniai
Sausio 25 d
a
Pavasaris ir dukra Regina atšventė
savo gimtadienius. Žmona su Šei
ma suruošė savo namuose šaunias
vaišes.
A. Pavasariui suėjo 50 metų gy
venimo sukaktis, o dukrai — 16
metų.
Svečiai sukaktuvininkui palinkė
jo sėkmingų metų ir sugiedojo “Va
lio, Valio!”

— Dr. Ričardas iir Raimonda
Kontrimai, Utica, N. Y., su šeima
persikėlė gyventi į Los Angeles.
Kontrimas yra Pertec kompanijos
viceprezidentas.

— Evalyna Yčaitė-Taggard, San
ta Fe, New Mexico, per Kalėdų
šventes atostogavo pas savo seseirį
Hypatią Petkuviene ir abi aplankė
LAV redakciją.
— Jonas Čekanauskas, Inglewoode, Vytauto Č. tėvukas, buvo
susirgęs. Dr. Jurgėlos paguldytas į
ligoninę tyrimams, taisosi. Linkime
greitai atgauti sveikatą.

— Juozas Račkus, Los Angeles,
atnaujindamas LAV prenumeratą,
laikraštį užsakė dar 4 savo drau
gams Kanadoje ir Phoenix, Ariz.
Spadai paremti paliko dar $5.00.
Dėkojame Juozui už tokį nuošir
dų spaudos palrėmimą.
— Loreta Bekaitė, Dalios ir Ed
vardo Bekų duktė, Fountain Valley,
Calif., Quiz Show programoje (4
kanale) laimėjo pirmą vietą. Televi
zijos ektrane ją matysime vasario 11
d. 11 vai. 30 min. priešpiet. Ji lai
mėjo kelionę į Meksiką, brangius
kailius ir daug kitų dovanų.
— Antanas Razma,.. Lietuvių
Fondo pirmininkas, buvo atvykęs
į Los Angeles ir dalyvavo L.F.B.
rengtame studijų savaitgalyje sau
sio 26 ir 27 dienomis, Sekmadienį
po pamaldų susitiko su L. A. Fon
do vajaus valdyba ir fondo nariais,
išklausė pranešimų, klausimų ir da
vė labai naudingų žinių apie Fon
dą, jo vajaus eigą, apie investavi
mus ir fondo procentų augimą bei
pelno paskirstymą.

— Juozas Gaila, JAV LB cent
ro valdybos pirmininkas, sausio 27
d. padarė pranešimą Vakarų Apyg.
susirinkime.
26 ir 27 d. J. Gaila dalyvavo
LFB studijų programoje.
— Dr. Kazys Bobelis, ALTo
cenro valdybos pirm., savo profesi
niais reikalais buvo atvykęs į Los
Angeles ir ta proga dalyvavo Jūros
skautų baliuje sausio 26 d. ir pa
sakė sveikinimo žodį.
ha
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*
dar gerame .stovyje šaldytuvą ir vi
rimo krosnį. Telefonuoti 664-2919
nuo 8 vai. ryto ilki 5 vai. p. p.

SIDABRINĖ GURČINŲ
SUKAKTIS
Viktorijai ir Ignui Gurčinams
preitais metais suėjo 25 metai ve
dybinio gyvenimo. Jie susituokė
Montrealyje Šv. Kazimiero bažny-

žioj
San
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sukakčiai atžymėti vaišes Lietuvių
Tautiniuose Namuose sausio 19 d.
(Tam buvo ruošiamasi lapkričio
mėnesyje, bet dėl ligos minėjimas
atidėtas).
Gausus būrys draugų su rengė
jais priešakyje iškilmingai pasitiko
sukaktuvininkus, lydimus jų šeimos
ir giminių. Minėjimą ir vaišes pra
vedė Aleksas Gricius. Įžangai pa
rodytos skaidrės iš sukaktuvininkų
vestuvių nuotraukų. Sekė eilė svei
kinimų žodžiu, gauta telegramų iš
Montrealio ir Detroito.
“Kaltininkams” buvo įteikta pri
siminimui graži dovana ir jie nuo
širdžiai padėkojo vaišių dalyviams
ir rengėjams už jų šeimyninės su
kakties prisiminimą.. Vaišės praėjo
pakilioje nuotaikoje.
Linkime sukaktuvinikams gražios
sėkmės ir tikimės juos matyti svei
kus ir drūtus švenčiant auksinę su
kaktį.

Dėmesio!

L. B. Jaunimo Ansamblio tradicinis
L. B. Jaunimo Ansamblio tradicinis vakaras —

BLYNŲ BALIUS
įvyksta 1974 m. vasario mėn. 23 d. 7 vai. vak. Šv. Kazimiero par. salėj
Niekada nematyta-negirdėta programa:
Senoviškiausių liet, liaudies dainų inscenizavimas bei linksmi šokiai
jus sužavės.
Po progamos — šokiai visiems.
Visi, visi maloniai kviečiami atsilankyti, pasigėrėti ir paremti jaunimo
veiklą.
Įėjimas (su ’’blynais”) auka — (nemažiau) 4 dol.,
jaunimui — 2 dol.
Laukiame visų!
Jaun. Ansamblio vadovybė
.j,.«. .♦♦ ♦*» .*♦ »*» .*♦ »j» «% ♦*. .•♦.j. «j» .;. .*. .j. »•« »j» »•. »j> .j. «• »*♦ »•« •••.;.

Lietuvių visuomenė yra kviečiama atvykti i pirmą kartą Los An
geles ruošiamą lietuvių ir pasaulinių operų

ARIJŲ VAKARĄ - KONCERTĄ
kuris įvyks š. m. kovo mėn. 9 d., šeštadienį, 8 vai. vak. Šv. Kazimiero
parapijos salėje.
Programoje dalyvauja šie mūsų iškilieji solistai ir menininkai:
Janina Čekanauskienė, Birute Dabšienė, Ona Deveikiene,
Liucija Zaikienė, Rimtautas Dabšys, Antanas Pavasaris.
Akomponuoja pianistė Raimonda Apeikytė, programos vedėjas
Algis Žemaitaitis.
Muzikinė vadovybė" komp. Giedrės Gudauskienės.
Programoje girdėsime arijas iš lietuvių operų: V. K. Banaičio “Jūra
tė ir Kastytis”, J. Karnavičiaus “Gražina”, V. Klovos “Pilėnai”, B.
Dvariono “Dalia”.
Pasaulinių operų tarpo: Bizet “Carmen”, Donizetti “Don Pas
quale”, Gonoud “Faustas” ir “Romėno ir Juliette”, Čaikovskio ’’Eu
genijus Onieginas”, Verdi “La Traviata” ir kt.
Koncertas ruošiamas Lietuvių Muzikologijos Archyvui paremi ti,
kurį įkūrė ir daug metų vadovauja prof. J. Žilevičius.
Prašome šiame koncerte visus dalyvauti.
Auka — $4 asmeniui.
Lietuvių Muzikologijos Archyvui Remti Komitetas L. A.
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 ekslkursijas j Lietuvą ir kli.tui
kraštus. — Agentūra ruošia efcskuirslliją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Callf. 90004. Phone DU 5-6550.

