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1974 metai Balandžio mėn. Nr. 4

BALFO 30 METŲ SUKAKTIS

1944 m. balandžio mėn. 1 d. 
liks Amerikos lietuvių organizaci
jų veikloje viena iš gražiausių ir kil
niausių datų. II Pasaulinis Karas 
ėjo į pabaigą. Vokietijos sužlugimas 
buvo visiems jau aiškus faktas. Už
imtoms Vakarų Europos valstybėms 
artėjo išsilaisvinimas, tačiau Lietu
vai rusiškas komunizmas nešė tero- 
r t ir vergiją.

Daug tūkstančių lietuvių ruošėsi 
bėgimui į liepsnojančius Vakarus, 
tačiau nešančius žmonėms laisvę. 
Kaip tik tuo kritišku momentu A- 
merikos lietuviai ištiesė pagalbos 
ranką savo broliams ir sesėms, ku
rie pateko i vargą ir nežinią. Di
desnių organiazcijų atstovai, suva
žiavę j Chicagą, — vadinamą lie
tuvių sostinę — nutarė isie.gt' 
Bendrą Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondą, pavadindami jį trumpai — 
BALFas.

Daugelis iš mūsų dar turėtume 
gerai prisiminti tas sunkias iir kri
tiškas pokario meto dienas. Neži
nojome kokius naujus Įsakymus at
neš rytojus. Rusų karių, patekusių 
į Vakarų galybių rankas, o taip pat 
ir rusų pabėgėlių žiaurus likimas, 
mus visus jaudino. Dėkui Amerikos 
Lietuvių Tarybos gyvai veiklai, pa- 

■balfiečiams nebuvo pritaikytas šis 
žiaurus Įsakymas: gąžinti pabėgėlius 
į jų gimtuosius kraštus.

Greta laimėto politinio statuso, 
BALFas skubėjo per įvairias šalpos 
organizacijas pagelbėti lietuviams, 
ii pagalba moraliniu atžvilgiu buvo 
milžiniška, nes mes aiškiai pajuto
me, jog nesame palikti nežiniai, bet 
tautiečiai rūpinasi mūsų ateities li
kimu. BALFo dėka buvo išrūpinta 
tūkstančiai garantijų, suteikiančių 
mums teisę atvažiuoti į JAV. Šimtai 
studentų gavo stipendijas stud juoti 
Europos universitetuose.

Pasibaigus emigrac'jai, BALFas 
liko ir toliau su nemažesniu rūpes
čiu veikti, nes ne visi galėjo išerr- 
gruoti į laisvuosius kraštus. Daugelis 
liko Vokietijoje dėl sveikatos ar ki

tų rimtų priežasčių. Be to, atsiradę 
naujas rūpestis pagelbėti lietuviams 
Lietuvoje, Sibire ir Lenkijoje, kurie 
laisvuose kraštuose neturi giminių, 
o jei ir turi, tai kartais jie patys 
pagalbos reikalingi. BALFas sten
giasi visiems padėti, kas į jį kreipiasi 
tiesiogiai ar per tarpininkus.

Žinoma, ši pagalba galėjo ir gali 
būti tiek efektinga ir didelė, kiek 

'mes šiam tikslui suaukojame.

Rimtai ir atsakingai pagalvoję, 
galime tvirtinti, kad BALFas per 
tuos 30 veiklos metus atliko milži
nišką darbą. Jis yra vertas užsitar
nautos nuoširdžios padėkos ir pa
garbos. BALFo valdybos nariai ir 
įvairūs talkininkai -— aukų rinkėjai, 
— jokio atlyginimo negauna, tačiau 
šiam kilniam tikslui dar paaukoja 
patys nemažas pinigų sumas .'r pa
švenčia daugybę nuo darbo laisvų 
valandų.

Tos garbingos BALFo sukakties 
proga mes kiekvienas turime pagal
voti, ar esame visi nuoširdžiai atlikę 
savo tautišką ir šventą pareigą savo 
tautiečio - artimo brolio atžvilgiu, 
kurs tiesia į mus savo išvargintas 
rankas. Juk tik mes esame jų vie
nintelė viltis. Jų šauksmas į Jung- 
ti nes -Tautas-'4p<weigojti -mus dar 
garsiau šaukti visam laisvajam pa
sauliui, kad jų balsas - prašymas 
būtų išklausytas, bet nenumestas į 
šiukšlių dėžę. Jie nepabūgo pasira
šyti sau mirties sprendimo į tolimą 
Sibirą, o dažnas iš mūsų atsisakome 
pasirašyti jaunimo peticiją Jungti
nėms Tautoms, prašančią užtarimo 
kenčiančiai tautai. Pabūgome, nes 
rengėmės važiuoti patys į tą kalė
jimą ir pamatyti savo akimis, nes 
jau nenorėjome tikėti, kad ten taip 
blogai. Daugumas grįžusių tyli, nes 
kalbėjimas pakenktų aplankytie
siems. Jau yra faktas, kad pakenkė. 
Todėl kyla rimtas klausimas: ar 
verta važiuoti, jei tuo patarnaujama 
tik okupantui? V. P.

GIEDRA CU»AL’SKie.NS 
KOMPOZITORE BIRUTfi I>ABSIEN£

LYRINIS SOPRANAS

RAIMONDA UT.IKYTC
PIANISTE

JANINA ČF.KANAUSKIENfi
MEZZO-SOPRANAS

RIMTAUTAS OABSYS
BOSAS-BARITONAS

Muzikologijos archyvui paremti koncerto programos dalyviai.

KONCERTAS MUZIKOLOGIJOS NAUDAI
Neseniai įsikūrusi grupė “Lietu

vių Muzikologijos Archyvui remti”, 
vadovaujama Ramunės Banaitytė- 
Hennings, kovo 9 d. surengė įdo
mi ar jų koncertą, kurio programoj 
dalyvavo beveik visos mūsų koloni
jos meninės muzikinės jėgos.

NAUJA VILTIS IŠLAISVINTI BRAŽINSKUS
Amerikos Lietuvių Taryba gavo 

laišką iš Bražinskų, laikomų Turki
jos kalėjime. Jie rašo, kad šiemet 
Turkija, švęsdama auksinę savo 
respublikos sukakti, ruošiasi pa
skelbti amnestiją, kuri apims ne tik 
Turkijos piliečius, bet ir kitus, lai
komus jų valstybės kalėjime. Taigi, 
yra vilties, kad gali būti amnestuoti 
ir Bražinskai.

Tai daug pareis ir nuo laisvojo 
pasaulio lietuvių encirgingumo. Rei
kia tuojau sukrusti rašyti laiškus ir 
siųsti telegramas vadovaujantiems 
Turkijos žmonėms, kad būtų am
nestuoti Bražinskai. Laiškus ir te
legramas adresuoti:

President of the Turkish Repub
lic, His Excellency Fahri Koruturk, 
Ankara, Turkey.

Išsamiai apie koncertą parašė L. 
A. žurnalistų skyriaus pirm. prof. 
J. Kuprionis “Draugo” dienraštyje. 
Jis pažymi, kad pelno gauta apie 
800 dolerių; tai reta suma, pelnyta 
mūsų solistų ir muzikų ir sunešta 
dainos meną mėgiančios publikos.

Ministry of Foreign Affairs, His 
Excellency Turan Gunes, Ankara, 
Turkey.

Ministry of Justice, His Excel
lency Sevket Kazan, Ankara, Tur
key.

Gausesni laiškai šiems pareigū
nams parodys, kiek daug jų likimu 
yra susirūpinimo laisvajame pasau
lyje.

Galima susisiekti ir su pačiais 
Bražinskais. Jų adresas:

Pr. and Alg. Bražinskas, Markes 
Kapali, Ceza Evi, Kat. 253, Anka
ra, Turkey.
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Telegramos Turkijos valdžiai

Los Angeles ALTo valdyba, ga
vusi iš centro pranešimą Bražinskų 
reikalu, tuoj pasiuntė Turkijos pre
zidentui, teisingumo ir vidaus minis- 
teriams telegramas, prašant Algiui 
ir Pranui Bražinskams amnestijos

Buvo padarytos Turkijos vyriau
sybės narių adresų kopijos ir pada
lintos tarp Los Angeles lietuvių.

Keli laiškai parašyti turkiškai.

ALTo valdybos nariai individualiai 
irgi rašė laiškus. Jaunimo vadovybė 
prie parapijos rinko telegramoms 
siųsti aukas arba pasižadėjimus. 
Taip pat jie dalino laiškų pavyz
džius. Daugiausia čia pasidarbavo 
buv. LB L. A. apylinkės pirm. K. 
Prišmantas ir jaunimo vadovas J. 
Venskus ir J. Pažėraitė.

Raginama visos organizacijos ir 
pavieniai asmenys rašyti laiškus ir 
siųsti telegramas, kol Bražinskai ne
bus paleisti iš- kalėjimo.

JAUNIMO ANSAMBLIO 25 METŲ SUKAKTIS

SĄJŪDŽIAI BRAŽINSKŲ IR KUDIRKOS REIKALU

Šiuo metu vyksta visoje Amerikoje sąjūdžiai dėl Bražinskų ir Kudirkos 
išlaisvinimo. Dėl Bražinskų išlaisvinimo siunčiama Turkijos prezidentui 
ir teisingumo ministeriui telegramos ir laiškai, kad būtų tėvui ir sūnui 
Bražinskams suteikta amnestija. Šiais metais Turkija švenčia 50 metų ne
priklausomybės sukaktį, skelbiama plati amnestija.

Dėl Simo Kudirkos dabar yra įnešta į JAV kongresą rezoliucija, reika- 
lajanti, kad valdžia darytų žygių jį išlaisvinti, nes jis neteisėtai nuo Ameri
kos laivo buvo prievarta paimtas.

Amerikiečių spaudoje balandžio mėn. viduryje tilpo UPI žinutė, kad 
Simo Kudirkos motina buvus JAV pilietė ir pagal 1940 m. “Nationality 
Act” jis turi teisių būti pripažintas JAV piliečiu, jei tik paduotų pa
reiškimą.

Visi LAV skaitytojai prašomi prisidėti prie šių sąjūdžių išlaisvinti savo 
tautiečius.

LOS ANGELES KOLONIJA LIET. ENCIKLOPEDIJOJ ANGLIŠKAI

J. Kapočius Bostone, baigęs leisti virš 30 tomų Lietuvių Enciklopediją 
lietuviškai, suplanavo išleisti Lietuvių Enciklopediją angliškai.

Jau gavome tris tomus šios angliškos enciklopedijos. Planuojama išleisti 
dar trys tomai. Tad, atrodo, darbas įpusėtas. Šis leidinys apima daugiausia 
lituanistinę medžiagą.

III-jame tome telpa K-L-M raidės. Teko girdėti, Los Angeles lietuvių 
nusiskundimų dėl nepilno pavaizduoto mūsų gyvos ir nemažos lietuvių 
kolonijos gyvenimo. Susidomėjau ir perskaičiau, kas liečia Kaliforniją, 
ypač mūsų Los Angeles koloniją. Susidariau vaizdą, kad buvo tik išverstos 
žinios, prieš 10 metų tilpusios lietuviškoje L. E. laidoje. Pavyzdžiui, mūsų 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas tituluojamas tik kunigu, o jis yra pre
latas; taip pat K raidėje nėra prel. J. Kučingio biografijos; nėra biografi- 
fijos nei J. Kojelio, buv. “Į Laisvę” vyr redaktoriaus bei LD žurnalo il
gų metų redaktoriaus; nėra poeto Pr. Lemberto, kai tuo tarpu prieš 40 
metų kažkoks studenčiokas išleidęs vieną brošiūrėlę plačiai aprašomas.

Taip pat nėra nė žodžio nei lietuviškoje, nei angliškoje enciklopedijos 
laidoje apie “Lietuviai Amerikos Vakaruose”, kuris leidžiamas jau 10 
metų, kai tuo tarpu skaitome apie “Lietuvišką Darbininką”, kurio 1894 
metais M. Jankaus išleista tik keli numeriai.

Sunku suprasti redakcijos kriterijaus pagrindą. O gal paprasčiausiai — 
trūksta redakcijai talkos ir informacijos.

Įdomu pasiskaityti apie mokytojus, profesorius, baigusius Lietuvos uni
versitetą, bet būtų irgi įdomu ir gal naudinga, ypač angliškoje LE laidoje, 
ir jau čia Amerikoje baigusius aukštuosius mokslus asmenis rasti. Juk 
yra jau aukštas pozicijas užimančių žmonių, prasimušusių prekyboje, pra
monėje ir kitose srityse, yra jaunuolių net po dvigubus daktaratus įsigiju
sių. Neišbraukime jų iš lietuviškos visuomenės tarpo.

Atrodo, kad ir angliškoji Enciklopedija turės gale pridėti “papildymus”, 
kaip pasielgta su lietuviškąja, pridedant net ištisą tomą. Gyvenimas nesto
vi vietoje. Jeigu šaukiama, prašoma paramos, reikia ją ir užsipelnyti.

Gerbiamieji!

Šiais metais Jaunimo Ansamblis švenčia 25 metų veiklos sukaktį. Tam 
neeiliniam įvykiui atžymėti rengiama didžiulė Kalifornijos Tautinių Šokių 
ir Dainų Šventė š. m. birželio mėn. 30 d. reprezentaciniame Hollywood’o 
Palladium’e. Be Los Angeles ir San Francisco mikliųjų šokėjų šventės 
programoje dalyvauti atvyksta pagarsėjusios dvi grupės: Detroito Šilainė 
r Chicagos Grandis.

Šventės rengėjai susiduria su lėšų stoka, nes paruošiamiesiems darbams 
visur reikalingi piniginiai ištekliai. Be to, norima užrekorduoti, šventę nu
filmuoti ir išleisti sukaktuvinį leidinį. Jau esame susilaukę pirmų aukų: 
LB Vakairų apygardos ir L. A. apylinkės valdybos paaukojo po $100.

Todėl kreipiamės į Tamstą, kaip organizaciją ar individualiai, įvertinti 
mūsų jaunimo pastangas ir finansiškai kiek galima didesne auka paremti 
mūsų atžalyno užsimojimus ir pasirodymą. Stambesni rėmėjai bus atžymėti 
šventės leidiny, o visos aukos paskelbtos spaudoje. Asmenys, paaukoję 
nemažiau $25, bus laikomi šventės rėmėjais, gaus įėjimo, vakarienės ir 
bankete dalyvavimo teises su geriausiom vietom prie stalų.

Jūsų aukas šventei paremti mielai priims:
Ona Razutienė, 3767 Aloha St., Los Angeles, CA 90027, tel. 661-0041;
arba Šventės Iždo tvarkytojas — Ramūnas Bužėnas, 5295 Coringa Dr., 

Los Angeles, CA 90042, tel. 254-3656.

Šventės rengimo pirm. Ona Razutienė

Globos Komiteto pirm. J. Činga

P. S. — Organizacijas ir asmenis, kurių dėl tam tikrų priežasčių nepa
siekė aukščiau išspausdintas prašymas, atsiliepkite ir prisiųskite savo aukas 
kiek galima greičiau minėtiems asmenims. Jūsų auka bus atžymėta ir 
įvertinta. Ačiū! — O. R.

►♦»•*♦♦♦■*■♦■*♦♦♦■>**■**•*•** ***A>***-V-***4-***-V

BALFo garbingą trisdešimtmečio sukakti Los Angeles 13-tas skyrius 

atžymės š. m. gegužės mėn. 4 d. Tos dienos 8 vai. vak. rengiamas

SUKAKTUVINIS BALIUS
Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Meninę programą atliks mūsų mielieji solistai:

Janina Cekanauskienė, Birutė ir Rimtautas Dabšiai.

Jiem akomponuos jauna ir gabi pianistė Rasa Draugelytė.

Puikios vaišės ir šokiai grojant Latvalos orkestrui.

Įėjimo auka $7.50. Pensininkams ir moksleiviams $5.

Stalus prašome užsisakyti pas ižd. A. Mitkevičių — (213) 662-6413
Visiems sakome iki pasimatymo BALFO sukaktuviniame baliuje!

BALFo pirmininkas

* Prašau visų organizacijų valdybas ta proga BALFą tinkamai įver
tinti ir sveikinimus įteikti ateinant į balių arba atsiųsti paštu.
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AUKOS LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS

Aukojusių Lietuvos lasvnmn rei
kalams 1974 m. Vasario 16 proga

SĄRAŠAS

$150 — A. Adomėnas.
Po $100 — Santa Monikos Liet. 

Klubas, R. A. Nelsai.
$70 — J. S. Žmuidzinai.
$60 — V. Kazlauskas.
Po $50 — J. V. Čekanauskas, 

Dr. M. A. Devenis, Ei;. A. Devenis, 
J. Daugėla, V. O. Jasiulioniai, Dr. 
J. Jurgilas, A. Lukšienė ir sūnus, 
A. V. Pažiūra, kun. J. Kučingis, E. 
J. Sinkys.

$40 — R. Kontrimas.
$30 — J. R. Raulinaitis.
Po $25 — B. Adamson, A. E. 

Ambražiūnas, J. Baltrėnas, E. H. 
Balcerai, L. A. Birutiečių Dr-ja, A. 
J. Balsiai, Dabšiai-Grikinaitė, P. 
M. Grušai, Dr. J. Gudauskas, J. Jo- 
delės, V. Juodvalkis, S. Kvečas, J. 
M. Kuprionis, J. Kutra, M. Lem- 
bertienė, D. J. Mitkai, V. Pkižgin- 
tas, J. T. Petronis, J. Račius, A. 
Sabaliauskas, A. Skirius, L. S. Toni
kai, A. Tumas, L. J. Oksas, E. V. 
Vidugiriai, J. E. Vilkai, V. A. Va
lavičiai, Liet. Susiv. Amerikoje 75 
kuopa, Long Beach Lietuvių Klu
bas, A.L.T. S-gos LA skyrius.

Po $20 — V. Apeikis, V. Ane- 
lauskas, R. Anelauskas, J. G. Balt
rušaičiai, R. J. Bužėnai, J. A. Ge
niai, A. Kontvis, O. J, Motiejūnai, 
Kun. M. Preikšaitis, J. Rauktys, L. 
Reivydas, E. Sabalis, B. Stančikas, 
A. B. Šimkai, V. Vaičekauskas.

$17 — K. Januta.
Po $15 — E. J. Bandžiuliai, L. 

Graužinienė, A. Galdikas, V. D. 
Lembertas, J. Matjošaitis, Dr. A. 
H. Milaknis, J. Mikalonis, H. Ke
meklis, J. Matulaitis, A. V. Mažei
kai, V. Tamulis, V. Tamošaitis, L. 
Kat. susiv. 42 kuopa.

Po $14 — V. J. Dovydaitis.
$11 — M. Pasker.
Po $10 — J. Andrašūnas, J. 

Avižienius, L. M. Albert, MD, A.
A. Bliūdžiai, M. Barauskas, A. K. 
Bulotai, J. Balčiūnas, R. Bureika, 
J. E. Butkai, L. Babrickas, A. B. 
Brazdžioniai, M. Banionis, M. 
Česna, A. Činikienė, S. Daugėla,
B. B. Draugelis, Z. O. Deksniai, 
B. Dūda, A. J. Gustaičiai, A. Gri
cius, C. E. Gedgaudai, K. T. Gri- 
kinas, M. J. Gliaudą, V. Gilys, Dr. 
J. S. Gedaugas, M. O. Janulis, S. 
Jasutis, E. Jarašūnas, G. Kaunas, 
J. O. Kaributas, K. Kučinskienė, A. 
M. Kiršonis, A. Kalvaitis, J. V. Ka
zakevičiai, K. Karuža, V. O. Kara
lius, O. Macėnienė, A. E. Masko
liūnas, B. D. Mackiala, O. D. Me- 
kišius, I. Medžiukas, B. Morkis, O. 
V. Mikuckis, V. P. Malžinskas, A. 
Mironas, G. J. Mošinskis, Naujo
kaitis, L. Niuniava, J. Nausėda, J. 

Nai j 'kait'.s, J. V. Paplauskas, A. 
PNikaits. E. J. Pažėra, K. Prišman- 
tas, A. Paulauskas, A. Ruigys, G. 
Radvenis, S. E. Raštikis, J. G. Ruk
šėnai, O. Razutienė, K. Šakys, V. 
Šimoliūnas, T. T. Sereika, P. R. 
Saulaitis, M. O. Sumaniai, A. Stu- 
ronas, P. Sušinskas, S. Skirmantas, 
Kun. V. Šiliauskas, Z. S. Stočkus, 
Sn., B. A. Seliukas, Tumavičius, J. 
M. Uksas, J. Uždavinys, M. Vai
čienė, K. Venclauskas, V. Varnas, 
J. B. Venckus, A. D. Žygas, B. T. 
Žemaitaičiai, L. Zaikienė, L. A. 
‘ kautų židinys, Aug. Pranys, Mary 
Oberfield.

Po $7 — E. Zubeirnis, M. Palai- 
kienė.

Po $6 — P. M. Gasparonis, L. 
Balvočius.

Po $5 — V. Augus, S. S. Ada- 
moniai, J. Aftukas, V. Anelauskas, 
G. Balsys, M. Banionienė, B. Ba- 
siulis, P. Burggeren, E. Blynienė, 
M. Bėkša, A. Diržys, A. Dvariškis, 
S. Dūda, A. R. Glažė, V. Gricius, 
V. A. Gasiūnas, P. Gustas, A. Ja
nušonis, K. Kiaunė, D. Kaškelienė, 
V. Klova, J. Kizlaitis, V. V. Kuza- 
vinis, P. Leimonas, T. Mickevičie
nė, L. Medelis, E. Muchlia, P. Mar- 
ciuška, A. Mitkevičius, H. Misiū
nas, H. Misiūnas, V. Micevičius, 
J. Narkevičius, A. Z. Nelsai, J. 
Naujokas, B. G. Narbutai, Kun. A. 
Olšauskas, J. Petraitienė, Kun. V. 
Palubinskas, P. Petraitis, A. Pinkus, 
V. Pocas, F. S. Pakalnis, V. Račius, 
D. Rudokas, E. Ratkelienė, J. V. 
Ruokis, M. Strupis, E. P. Starevi- 
čiai, E. K. Šerėnas, E. Stockus, A. 
V. Šulaičiai, A. Telyčėnas, J. Truš- 
kauskas, M. S. Užemeckas, P. Ule
vičius, Dr. J. Varnas, E. Vasiliaus
kas, K. P. VaVis, A. Valiulis, A. 
Wallace, A. Žemaitaitis.

Po $4 — Stakeliūnas ? (sunkiai 
įskaitoma pavardė).

Po $3 — O. Žukienė, S. Mocke
vičius, J. Janušauskas, J. Grinkevi
čius, N. N., VI. Jatulionis.

$2.50 — M. J. Stankai.
Po $2 — S. Vizgirda, A. Bu- 

dzienė, N. N., V. Glažė, L. R. Got- 
ceitai.

Po $1 — J. Čekanauskas, A. Sa- 
pikas.

Viso aukų surinkta vokeliais ir 
prie durų už ženklelius — $3800; 
be to, gauta apie $200 pajamų už 
atvirukus, iš baro ir virtuvės.

Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyrius visiems aukoju
siems nuoširdžiai dėkoja.

>*• •J* ♦J* ♦Z* • J* •J* •?

Jei dar nesate atsilyginę 
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose“ 

padarykite tai tuojau: 
siųskite $3 prenumeratos mokesti.

4.364 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029

Ina Petokienė laimėjo rinkimus
Kovo 5 d. Upland miesto rinki

muose Ina Petokienė išrinkta į mies
to tarybą (City Council).

Ina yra Los Angeles lietuvaitė, 
dukra Vytauto ir Liucijos Stadalnin- 
kų. Baigusi Immaculate Heart Col
lege, studijavo UCLA ir gavo B. S. 
laipsnį iš chemijos. M.A. laipsnį 
gavo iš micrologijos srities. Ji buvo 
aktyvi skautų veikloje. Prieš kele
rius metus ištekėjo už elektronikos

J. DAUGĖLOS PASKAITOS MINČIŲ SANTRAUKA
Joną Daugėlą, atvykusį iš Flori

dos į Los Angeles pasakyti pagrin
dinę kalbą Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime, ALTo valdyba, ypač 
vicepirmininkė Alena Devenienė 
rūpestingai globojo jį per visą vieš
nagę. Žymusis svečias turėjo progos 
dalyvauti Šv. Kazimiero par. bažny
čioje už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės Mišiose ir išgirsti prel. dr. P. 
Celiešiaus, atvykusio iš Europos, 
labai patriotinį ir gilios minties pa
mokslą.

Prelegentas savo 55 minučių už
trukusioje galboje sugebėjo klau
sytojams pristatyti įvairiose variaci
jose mūsų lietuviškoje visuomenėje 
vykstančią Lietuvos laisvinimo ko
vą. Kalbėtojas taip pat paminėjo ir 
JAV-bių tam tikrą politinį naivumą, 
kaip Marshallo planu Europoje pa
sėjo savo pragmatizmo ir materia
lizmo idėjas. Toliau prelegentas 
reiškėsi šiose mintyse:

Lietuvos okupantas dėjo čia visas 
pastangas degraduojant mūsų veikė
jus bei suardant elitą, kas tačiau 
jiems nevisai pasisekė. Apgailėtina, 
kad kai kurie mūsų net visuomenės 
veikėjai lanko okupantų atsiųstų 
solistų koncertus ir glebeščiuojasi. 
su jais; kai kurie net pritarė iš Ci
cero kolonijos siunčiamų vaikų ke
lionei į okupuotos Lietuvos pionierių 
stovyklas, kur atvykusiems rodomi 
tik naujai pastatytieji pastatai ir 
gali daug ką apgauti...

Mes džiaugiamės, kad ALTas ir 
VLIKas atlieka didelį darbą pade
dant ir Lietuvių Bendruomenei. Se
noji lietuvių išeivija nepaskendo a- 
merikoniškoje masėje, susispietę 
įkūrė ALTą ir sugebėjo per jį su
rinkti daug lėšų Lietuvos vadavimo 
reikalams, nors patys nebuvo stip

inžinieriaus Mykolo Petoko, kuris 
gavo gerą darbą General Dynamics 
kompanijoj ir nusikėlė gyventi į 
Upland, Calif. Čia ji įsijungė į apy
linkės mokyklų komiteto veiklą; 
organizavo įvairius kursus, paskai
tas iš filosofijos, auklėjimo ir už
sienio politikos. Upland miesto ta
ryba buvo ją pakvietusi už patarėją.

Sveikiname Iną Petokienę ir lin
kime jai sėkmės miesto politinėje 
veikloje.

rūs finansiškai. Ir dabar į istorinę 
ALTo organizaciją, pasitraukus se
niesiems, įstoja jauni asmenys. Mes 
džiaugiamės, kad čia mes taip lais
vai galime kovoti už Lietuvos laisvę, 
kai tuo tarpu mūsų sesės ir broliai, 
gyvendami vergijoje, skurde ir kan
čioje, neturi teisės ten šiandieną iš
sikelti savo laisvės vėliavos. Tačiau 
ir mūsų darbas čia turėtų būti be- 
kompromisiniame pareigingume ir 
turime pasitikėti daugiausiai tik sa
vomis jėgomis. Centrinės lietuviš
kos organizacijos privalo perduoti 
jaunajai kartai paimtus įsipareigoji
mus, nes laisvei vedama kova gali 
dar ilgai užtrukti. Visi turime įsi
samoninti, kad vedama kova už 
Lietuvos laisvę yra taip pat kova ir 
už visos žmonijos laisvę. Lietuvių iš
eivijos susiskirstymas į įvairias or
ganizacijas yra visai geras dalykas, 
tačiau tam viskam turime turėti ap
jungiantį veiklos autoritetą. Mūsų 
veiksnių įsikišimas Helsinkio įvy
kiuose buvo labai įspūdingas, tik, 
gaila, kad frakuotų diplomatų sąži
nė yra taip apmirusi pavergtųjų rei
kaluose. Dabartiniu laiku okupantas 
nebedrįsta be skrupulo sušaudyti 
milijonus iškankintų vergų; Solže- 
nycinas išmetamas į laisvąjį pasaulį, 
kur siuntėjo ranka gali jį ir čia 
pasiekti. Juk žinome, kad Prahoje 
jaunuolis susidegino dėl laisvės; po 
to susidegino Kaune ir Romas Ka
lanta su šūkiu: “Šalin rusai iš Lie
tuvos”, o teisiamas Simas Kudirka 
pažymėjo: “Aš esu tikintis katali
kas”.

Prelegentas savo kalbos gale už
akcentavo, kad vėl stos laisva Lie
tuva; “ir tau, brangi Tėvyne, mūsų 
viltys — tik tu mano Lietuva”.

V. M.
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IS MUSŲ. ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Žiupsnelis žinių iš mūsų lietuvių 
Radijo veiklos ■

Vasario 10 'd. parapijos didž. sa
lėje įvyko Kalifornijos Liet. Radijo 
Klubo narių metinis susirinkimus/ 
Apie piėėjusių metų veiklą išsamų 
pranešimą padarė valdybos pirmi
ninkė Stase a'uticnienė; apię finan
sus — iždininką’?- J’uozas Mltkųs;«ir. 
paruoštą komisijos aktą perskaitė K. 
Prišmantas. Po to sekė naujos val
dybos ir rev. komisijos rinkimai.

Susirinkimui pirmininkavo Stasys 
Paltus,' sekretoriavo Danutė Kaške- 
lienė.

Į naują valdybą išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė šie asmenys:

Vladas Gilys — pirm., J. Kup- 
rionis — vicep., J. Mitkus — iždin., 
D. Kaškelienė — sekretorė; nariai: 
S. Pautienienė, P. Jasiukonis ir V. 
Šimoliūnas. Į rev. komisiją: K. Priš
mantas, Br. Morkis, A. Šimkus.

Radijo programų redaktoriai 
1974 metams yra: S. Pautienienė 
— vyr. red., V. Šimilūnas ir D. 
Kaškelienė — red., VI. Gilys — 
red., ir garso technikas, P. Jasiuko
nis — red. ir garso technikas.

Papildomos ir pertvarkomos radijo 
programos

Transliacijų laikui padvigubėjus, 
iškilo reikalas pertvarkyti ir papil
dyti radijo programas. Klausyto
jams pageidaujant, redaktoriai nu
tarė įvesti šiuos skyrius: Jaunimo, 
Sveikatos ir Moterų (namų šeimi
ninkėms). Kiek vėliau numatoma 
įvesti Klausimų ir atsakymų skyrių 
teisės ir medicinos klausimais. Ry
šyje su tuo, teko ieškoti talkininkų, 
kurių dabar surasti tikra nelengva. 
Tačiau pimuosius pionierius jau tu
rime: Dr. J. Jusionis sutiko talki
ninkauti sveikatos klausimais, Ja
nina Šepetienė — namų ūkio ir 
maisto klausimais ir Vladas Bakū- 
nas — informaciniais klausimais iš 

Siu metų “Kaziuko mugės” atidarymo proga gen. S. Raštikiui įteikiama 
dovanėlė. Iš kairės: Danutė Basiulienė, E. Raštikienė, gan. S. Raštikis 
ir mugės viršininkas V. Sviderskas.

Foto L. Briedis

Lietuvių gyvenimo. Laukiama talki
ninkų ir iš kitų gyvenimo sričių.
Artimiausias Radijo Klubo parengi
mas — Pavasario žiedų balius 
įvyks gegužės mėn. 25 d. 7 vai. 30 
min. Vak. Šv. Kazimiero par. salėj. 
Bus įdomi' meninė programa, šilta 
vakarienė- ir šokiai, grojant Latva- 
los orkestrui. .

Smulkiau apie šį parengimą pra
nešime per radiją — Baliaus rengi
mo komisija. V. S.

Tradicinė skautų Kaziuko mugė
Kovo mėn. 24 d. Šv. Kazimiero 

par. kiemo ir salės patalpose įvyko 
tradicinė skautų Kaziuko mugė. 
Šią, tradicine virtusią, skautų pava
sario šventę Amerikos žemyne, Bos
tone, atgaivino v.s. E. Gimbutienė. 
Iš Bostono ši mugė pasklido , ir po 
kitus skautų vienetus įvairiuose A- 
merikos miestuose.

Kaziuko mugės ypač laukia ma
žieji, saujomis bandą savo laimę lo
terijose ir tie, kuirie nori įsigyti lie
tuviškų rankdarbių: lėlių, juostų, 
pagalvėlių ir medžio išdirbinių. 
Tikrai gaila nešti pinigą į krautu
ves ir pirkti šabloniškas dovanas 
gimtadieniams, vardinėms bei ki
tokioms progoms, kada mūsų skau
tiškasis jaunimas tokiu ūpu ir nuo
širdumu padaro tikrai skoningų tau
tinių dovanų. Tik visa nelaimė, kad 
mūsų lietuviai įpratę iš savųjų vis
ką gauti veltui arba pusvelčiui, ne
įvertina laiko ir kūrybos, įdėtos į 
rankdarbius, neskaitant jau medžia
gos kainos.

Ši mugė, kaip ir visos kitos, pra
ėjo puikiai, kaip nuotaikos, taip ir 
pelno atšvilgiu. Ypatingai sėkmin
gas buvo paukštyčių loterijos sta
las. Šiais metais mugės viršininku 
buvo V. Sviderskas.

Mugę atidarė ir trumpą žodį ta
rė gen. S. Raštikis. (V. Iri.)

Iš Lietuvių Moterų Federacijos 
klubo veiklos

Š. m. kovo mėn. 31 d. .’os An
geles Liet. Moterų Federacijos klu
bas išsirinko naują valdybą, į kurią 
įeina:

R. Mattis-Matijošaitienė — pir
mininkė, O. Motiejūnienė, vicepir
mininkė, B. Skirienė, I-ji sekr., B. 
Šimkienė, II-ji sekr., J. Radvenienė, 
ižd., N. Sakalauskienė, korespon
dentė, E. Vyšniauskienė, kandidatė.

Pireėjusių metų bėgyje klubas ne
mažai nuveikė: išsiųsta keletas siun
tinių, taip pat pagalbos pinigais; 
parašyta daug laiškų dėl išlaisvinimo 
savo tautiečių (Bražinskų, Kudir
kos), tų, kurie šaukiasi pagalbos, 
paramos. Be to, buvo atkviesta A. 
Augustinavičienė, kuri čia atvykusi 
skaitė porą paskaitų.

Narių skaičius dar nėra didelis, 
bet veiklos pėdsakai jau pramin
ti. (N. S.)

JAUNIMO ŠVENTĖS REIKALU
Balandžio 2 d. Hollywood Palla- 

diume įvyko Kalifornijos didžiosios 
Tautinių Šokių ir Dainų Šventės 
Rengimo komiteto posėdis, kuriame 
dalyvavo Jaunimo Ansamblio vado
vė Ona Razutienė, LB Vakarų Apy
gardos valdybos pirm. J. Činga, tos 
valdybos nariai: A. Adomėnas, A. 
Skirius, D. Razutytė ir L. Zaikienė; 
LB tarybos narys A. Mažeika, LB 
L. A. apyl. valdybos atstovas V. 
Šimoliūnas, LB Santa Monikos val
dybos atst. L. Kojelis, Adelė Baja- 
lienė — bilietų platintoja, Tėvų ko
miteto pirm. B. Skirienė ir iždin. 
R. Bužėnas.

Be to, dalyvavo amerikiečių 
spaudai ir reklamai atstovė Danutė 
Barauskaitė ir korespondentas K. 
Januta.

Komitetas aptarė šventės pravedi- 
mo detales, maždaug, pasiskirstė pa
reigomis. Svarbiausią darbą — iš
leisti jubiliejinį šventės leidinį ap
siėmė A. Adomėnas, už ką visi jam 
reiškiame didelį ačiū. Visą medžia- 
vą (nuotraukas, sveikinimus, istori
jas...) sutvarko leidinio redakcinė 
komisija: Alė Rūta ir J. Kojelis ir 

iki gegužės mėn. 1 d. įteikia Ado
mėnui.

Komitetas, apžiūrėjęs salę, priėjo 
išvados: tokioj salėj ir tokio didelio 
masto šventė tikrai verta visų dė
mesio.

Tad lauksime visų!

The Women’s University Club,
Los Angeles Branch kiekvieną mė
nesį ruošia įvairių tautų supažindi
nimą su jų istorija, kultūra, tautiniu 
menu ir 1.1. Toks kvietimas yra gau
tas per Lionę Vilimienę ir lietu
viams..

Gegužės mėn. 2 d., ketvirtadieni, 
7 vai. vak. Women’s University 
Club patalpose, 540 So. Catalina 
St., Los Angeles, 90020 įvyks Vy
tauto Čekanausko paskaita su skaid
rėmis apie Lietuvą. Tuo pat metu 
Lionė Viliryiienė ruošia įdomią lie
tuvių liaudies meno bei gintaro iš
dirbinių parodą.

Maloniai kviečiami visi kuo gau
siau dalyvauti ir prie kavutės susi
pažinti su Universiteto Klubo na
rėmis, kurios domisi ir puoselėja 
mūsų kultūra. (D. M.)

BRONĖ SKIRIENĖ, 
oficiali aukštesniojo teismo vertėja, 
daro dokumentų vertimus iš lietu
vių kalbos Į anglų kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarizavi-

Taip pat padeda parengti iškvie
timus giminėms iš Lietuvos vizitui 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu: 
664-2910 arba 842-5394.

VERTINGOS DOVANOS 
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra 
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je: 

4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029 Tel. 664-2910

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

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

Telefonas: (213) 828-7095
lSIIIII!IIIBIMIIIIIgliMIII!lllll!l'ISIIIIIIIIIIIMIIIIim

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
'ailBllllllllllltllllllllllWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlia^  .. 1111...... IlllllUlllliilllllllllllll ..... .
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Solistė Gina Čapkauskienė

grįždama iš Australijos, davė dar 
du koncertus — balandžio 21 d. 
Los Angeles Marshall auditorijoje 
ir gegužės 4 d. San Francisco lietu
viams.

Australijoje sol. G. Čapkauskie- 
nčs koncertai vyko Sydney, Cambe- 
rcji, Melbourne ir Adelaidėje. A- 
deialdėje buvo surengtas dar vie
nas — religinis koncertas. Visur 
koncertai praėjo su didžiausiu pa
sisekimu, publikos buvo pilnos sa
lės; klausytojai solistę labai karštai 
priėmė ir džiaugsmingai vertino jos 
puikų dainavimą.

Puikiai solistė pasirodė ir Los 
Angeles koncerte, duodama labai 
plačią ir aukšto lygio programą. Po 
kiekvieno pasirodymo publika ilgai 
plojo ir reiškė susižavėjimą. Ir 
buvo ko: solistė pasirodė dar pa
kopusi dainavimo mene — jos bal
sas lyg daugiau nuskaidrėjęs, jos 
laikysena scenoje puiki, jos inter
pretacija šilta ir maloni. Atrodo, 
kad solistė yra pačioje savo balso 
aukštumoje, kur linkime jai ilgai 
pasilikti, žavint lietuviškąją visuo
menę.

G. Čapkauskienė yra išleidusi sa
vo įdainuotą plokštelę, kurią galima 
įsigyti LAV administracijoje; ste
reo plokštelės kaina $6.

L. A. Liet, žurnalistų susirinkimas

Kovo 30 d. įvyko metinis L. A. 
L. žurnalistų S-gos skyriaus susirin
kimas, kuriam pirmininkavo A. Mi
ronas ir sekretoriavo K. Motušis.

Pranešimus padarė J. Kuprionis, 
ižd. K. Karuža ir rev. kom. pirm. 
S. Pautienienė. Naujon valdybon 
perrinkta ta pati valdyba: pirm. J. 
Kudprionis, sekr. G. Valančius ir 
ižd. K. Karuža. Revizijos komisi- 
jon. irgi tie patys: S. Pautienienė, 
R. Vidžiūnas ir A. Mironas.

Prieš susirinkimą įvyko taip va
dinama “vakaronė”, kur stud. Linas 
Kojelis kalbėjo apie išėjimą į ame
rikiečių spaudą, o J. Kaributas pa
pasakojo savo įspūdžius iš kontaktų 
su filmų ir TV žmonėmis.

Ramovės nauja valdyba
•— Lietuvių veteranų sąjungos, L. 

A. skyriaus naują valdybą sudaro: 
pirm. Andrius Mironas, sekr. Kazys 
Motušis, ižd. Jonas Venckus. Rev. 
komisiją: Antanas Pinkus, Jonas 
Steikūnas ir Juozas Spirauskas.

JAV LB Los Angeles apylinkės 
metinis susirinkimas

įvyko sausio 31 d. Šv. Kazimiero 
parap. patalpose.

Išsamius pranešimus padarė pir
mininkas K. Prišmantas, ižd. Pr. 
Gustas ir Rev. kom. pirm. A. Rau- 
linaitis. Visi pranešimai buvo pri
imti.

Apylinkė per metus padarė apie 
$3000 apyvartos. Naujon valdybon 
išrinkti: mokytoja Rymantė Baraus
kaitė, mokyt. Ona Razutienė, VI. 
Šimoliūnas, T. Sereika, A. Šimkus, 
Romas Nelsas ir Jonas Motiejūnas.

Revizijos komisija liko ta pati, 
nes pernai buvo išrinkta dviems me
tams su pirmininku A. Raulinaičiu.

Susirinkimui pirmininkavo A. 
Mažeika, sekr. Adelė Balsienė.

— B'rutiečių pavasario balius, 

turėjęs įvykti gegužės mėn., nuke
liamas į šių metų rudenį.

— Birželio mėn. 9 d., sekmadie
nį, 12 vai. dienos metu Lietuvių 
Tautiniuose Namuose įvyks didelis 
ir įdomus Neo-Lituanų piknikas su 
tam tikra program.

★ ★ ★

SAN FRANCISCO, CALIF.

Vasario 16 minėjimas
įvyko Alamo Moterų klubo pa

talpose sekmad., vasario 16 d. Čia 
kun. dr. P. Manelis atnašavo šv. 
Mišias ir pasakė pritaikytą progai 
pamokslą.

Po to įvyko San Francisko Liet. 
Bendruomenės apylinkės susirinki
mas, kuriame pirm. Julija Liesytė- 
Frazier padarė metinės veiklos pra
nešimą ir buvo išrinkta nauja valdy
ba.

Vėliau įvyko vakarienė su pro
grama. Tautinių šokių grupė pašoko 
Vėdarą, Šustą ir Kubilą, grojant 
akordenistui R. Pažemėnui.

Vietoje paskaitos šiemet buvo pa
rodytas A. Kezio, SJ susuktas fil
mas “Dvylika”.

E. Bradūnaitės paskaita
Kovo 23 d. D. Janutienės bute 

įvyko E. Bradūnaitės paskaita apie 
senąsias Amerikos lietuvių dainas, 
daugiausia iš Pennsylvanijos anglia
kasių tarpe užrašytas.

E. Bradūnaitė ruošia daktaratui 
dizertaciją iš lietuvių tautosakos.

Nauja valdyba
Naujai išrinktoji Liet. Bcndr. S. 

Francisco apyl. valdyba taip pasi
skirstė pareigomis: pirm. — Algis 
Gambauskas, vicep. D. Grebliaus- 
kas,, sekr. Rūta Laurinaitienė, ižd. 
Ona Vindašienė, programų vedėja 
Rūta Narakas.

Solistės Ginos Čapkauskienės

koncertas įvyks gegužės 5 d. Sokol 
salėje ir S. F. L. B. Pavasario Ba
lius. Naujoji valdyba tam parengi
mui stropiai ruošiasi, o visi S. F., 
Oaklando ir tolimesnių apylinkių 
lietuviai laukia progos išgirsti šios 

pasižymėjusios solistės koncerto.

Lietuvių Katalikų Susivienijimo 
veikla

Vasario 3 d. Šv. Kazimiero para
pijos patalpose įvyko LKS 42-os 
kuopos metinis susirinkimas. Jis 
nebuvo skaitlingas dalyvių skaičiu
mi. Atsilankė 20 narių iš bendro 
skaičiaus 48, kuriems kvietimai bu
vo pasiųsti (vaikams kvietimai ne
siųsti, nes juos atstovauja tėvai.) 

usirinkimą pradėjus, vyko pra
nešimai. Finansų sekretorė P. Grau- 
žinienė savo apyskaitoje nurodė, 
kad 1973 metais mokesčio rinkimas 
vyko sklandžiau negu anksčiau. 95 
nariai, kurių skaičiuje yra virš 50% 
vaikų, metinio mokesčio sumokėjo 
virš $4000. LKS centras iš savo 
pelno nariams grąžino virš $1000 
premijomis. Bendrai paėmus, na
riams grąžinta vienas ketvirtadalis 
(25%) metinio mokesčio. Pavieniui 
imant, premijos išmokėta pagal 
išbūta apdraudoje laiką. Žinomas 
atvejis, kad vaikystėje tėvų apdraus
tas jaunuolis, kurio metinis mokes
tis yra $13, premijos gavo $8, at
seit, jo metinis mokestis sumažėjo 
virš 60%. Iš to pavyzdžio tenka da
ryti išvadą, kad apsimoka savo 
vaikus drausti senųjų lietuvių įkur
tuose susivienijimuose, kad vaikai 
neatsiskirtų nuo lietuviško kamieno 
ir turėtų sau naudos.

Toliau P. Graužinienė nurodė, 
kad 1973 m. mirė Ona Vilkienė, 42 
kuopos įsteigėja ir Antanas Avižie
nis (Lietuvos ats. majoras), pasku
tiniu laiku buvęs kuopos sekreto
rius. Jų atminimas pagerbtas atsi
stojimu ir susikaupimu.

P. Graužinienės pranešimai susi
rinkimo dalyvių priimti dėmesin ir 
už jos atliktą darbą pareikšta pa
dėka plojimu.

Vėliau vyko iždininkės M. Riš
kienės, kuri tvarko kuopos įplau
kas iš parengimų ir kitokių įeigų, 
pranešimas. Ji nurodė, kad dabar 
kasoje yra $190, kurie laikomi 
banke.

A. Pažiūrienė, revizijos komisi
jos vardu, perskaitė aktą dėl Grau
žinienės ir M. Kiškienės vedamų 
reikalų. Jokių netikslumų nepaste
bėta;

20 metų darbuotė
Kuopos pirm. Br. Skirienė savo 

pranešime nurodė, kad savo ap- 
draudą (20 metų) jau išmokėjusi ir 
įmokėjimus iš centro atsiėmė. To
dėl nebesanti aktyvi susivienijimo 
narė. , Dėkojo nariams,

ypač valdyboje buvusiems, už gerą 
bendradarbiavimą. Susirinkimas jos 
piranešimą išklausė su dėmesiu ir 
apgailestavo dėl išstojimo iš akty
vios veiklos; plojimu pareiškė pa
dėką už atliktus darbus. Iš .trumpo 
B. Skirienės pranešimo gal negali
ma suvokti, ką ji yra nuveikusi. 
Tačiau užrašai rodo, kad vien jos 
eitos pareigos buvo reikšmingos ir 
sėkmingos. 1953-59 m. ji buvo fi

nansų sekretorė; kuopos narių tuo
met buvo 17. Ne jos būdui reikštis 
tokioje mažoje apimty, Atsižvelg
dama į mažesnį mokestį ir tėvų sen
timentą savo vaikams, ji nariais (be 
suaugusių) prirašė ir daug jauna- 
mečių, neišsikiant nė savo šeimos 
prieauglio. Narių skaičius pasiekė 
iki 150. Mirtys ir išsikėlimai kitur 
gyventi narių skaičių sumažino iki 
95.

Nuo 1960 m. iki dabar B. Ski
rienė buvo kuopos pirmininke. Šis 
laikotarpis irgi buvo reikšmingas. 
1963 m. ji atstovavo kuopai visuo
tiname atstovų suvažiavime Cleve- 
lande. Čia buvo išrinkta komisijon 
peržiūrėti LK Susivienijimo įstatus 
ir paruošti pataisų projektą.

1966 m. suėjo 80 metų nuo L.K. 
Susivienijimo pradžios (1986 m.). 
Šią sukaktį 42-ra kuopa nutarė iš
kilmingai paminėti. 1966 m. lapkr. 
12 d. Šv. Kazimiero par. salėj įvy
ko iškilmingas ir gerai pasisekus 
koncertas. Ji atliko Moterų sutarti
nės dainininkės: Regina Aukštkal- 
nytė, Adelė Bajalienė, Žibutė Brin- 
kienė, Karolė Dambrauskaitė, Ona 
Devenienė, Zeną Kalvaitienė, Ona 
Mironienė, Janina Radvenienė, Bro
nė Skirienė ir Žibutė Stroputė, va
dovaujant muzikei Onai Metrikie- 
nei. Jos padainavo ne vien lietuvių 
kompozitorių dainų, bet išpildė ir 
kai kurias scenas iš Fausto operos. 
Moterims talkino Henrikas Paške
vičius, Antanas Polikaitis, Vytenis 
Dūda, Vincas Saras, V. Radvenis, 
M. Prišmantas ir J. Bergenas. Šokių 
choreografė buvo Rūta Skiriutė, re
žisavo Ona Mironienė. Išėjo labai 
pasisekęs mėgėjų pasirodymas, su
traukęs į kelius pakartotus spektak
lius daug publikos. Viso to pasi
reiškimo vadovė buvo B. Skirienė 
su talkininkais-mis. Už tokius vi
suomeniškai kultūrinius pasireiški
mus jai priklauso mūsų kolonijos 
padėka.

Grįžtant prie susirinkimo eigos, 
pažymėtina paskirtos aukos: Vasa
rio 16-tos proga Altui — $15; Šv. 
Kazimiero par. šeštadieninės mo
kyklos knygynui papildyti — $10; 
lituanistiką studijuojančiai K. Bra- 
dūnaitei stipendijos fondui — $50.

Vėliau vyko rinkimai į kuopos 
valdybą 1974 metams. Slaptu bal
savimu išrinkti ir pareigomis pasi
skirstė: pirmininkas — A. Razutis, 
vicep. M. Kiškienė ir A. Pažiūrienė, 
finansų sekr. — P. Graužinienė, 
protokolo sekr. — Linas Kojelis, 
iždininku — Vincas Skirius, pasta
rieji abu jauni vyrai, ir valdybos 
narė — E. Butkienė. Dvasios vadu 
nutarta prašyti pasilikti ir toliau 
prel. kun. J. Kučingį, Šv. Kazimie
ro parapijos kleboną. Į revizijos 
komisiją išrinkta: A. Brazdžionienė, 
S. Tuskenienė ir A. Skitrius.

Po susirinkimo buvo vaišės, ku
rias paruošė P. Graužinienė, S. Tus
kenienė ir kt. (Korespondentas).
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SIMO KUDIRKOS REIKALU
Praeitą mėnesį Amerikos Atsto

vų Rūmuose ir Senate buvo prista
tytos rezoliucijos Simo Kudirkos 
reikalu. Jose reikalaujama, kad 
prezidentas Nixon per Kissingerį 
atkreiptų Sovietų dėmesį į ameri
kiečių susirūpinimą Kudirkos padė
timi ir reikalautų jo' paleidimo iš 
kalėjimo ir sugrąžinimo šeimai. Re
zoliucijų kopijas prašoma pristatyti 
Jungtinėms Tautoms.

Šiuo metu rezoliucijos yra ati
duotos Išeivijos Raikalų Komite
tams, kurie galės jas priimti arba 
atmesti. Tik po to priimtos rezo
liucijos bus pristatytos balsavimui 
Konvrese ir Senate. Rezoliucijų pri
ėmimai daug priklausys nuo visuo
menės pasisakymo. Labai svarbu, 
kad visi lietuviai rašytų laiškus sa
vo ir įtakingiems atstovams itr se
natoriams.

Sekantiems kongresmanams už
tenka parašyti:
Honorable..............,................ . ....

vardas,pavardė
Please support House Concur

rent Resolution No. 40
Būtinai rašyti House Foreign Af

fairs Committee Chairman, Con
gressman Thomas E. Morgan — 
adresas: House Office Building, 
2183 Rayburn, Washington, D. C.

Šie kongresmanai ir districti: 
Glenn M. Anderson 35
Alphonso Bell 28
Yvonne Burke 37
Del Clawson 23
James C. Corman 22
George E. Danielson 29
Barry M. Goldwater, Jr. 27 
Richard T. Hanna 34
Augustus F. Hawkins 21
Carlos J. Moorhead 20 (jau už) 
Thomas Rees 26
Edward R. Roybal 30
Charles H. Wilson 31

Savo “Congressional District” 
numerį galima sužinoti paskambi
nus vietinei bibliotekai.

Kongresmanų adresas: House 
Office Building, Washington, D. C. 
20515

Sekantiems senatoriams užtenka 
parašyti: 
Honorable .......................................

Pleose support Senate Concur
rent Resolution No. 66.

Būtinai rašyti Senato pirminin
kui:

Senate Foreign Relation Com
mittee Chairman, Senator J. W. 
Fullbright, New Senate Office 
Building, Suite 4229, Washington, 
D. C. 20515

ir Kalifolrnijos senatoriams:
Alan Cranston, Jr., John Tunney; 

adresas: Senate Office Building, 
Washington, D. C. 20510.

Be mūsų reakcijos Simui Kudir
kai rezoliucijos bus užmirštos ir iš
mestos. Jūratė Pažėraitė

BATUNo vasaros stipendija Jung
tinėse Tautose paskirta lietuviui

UBA-BATUNO sudaryta lietu
vių, latvių ir estų komisija, patikri
nusi 22 kandidatų (11 lietuvių, 7 
latvių ir 4 estų) kvalifikacijas, vien
balsiai nutarė pirmąją UBA-BATU- 
No vasaros stipendiją paskirti lietu
viui Viktorui Nakui iš Detroito.

V. Nakas, sūnus detroitiškio žur
nalisto Alfonso ir Bronės Nakų, 
20 metų jaunuolis, gimęs šiame 
krašte, laisvai vartoja lietuvių kalbą 
(taip pat anglų ir prancūzų) žodžiu 
ir raštu. Už reportažus pernai jam 
paskirta jaunųjų liet, žurnalistų pre
mija. Baigęs Benedictine High 
School Detroite su aukščiausiais at- 
žymėjimais, gauna pilną stipendiją 
studijuoti Michigano un-te politi
nius mokslus.

Viktoras savo veikla yra pasižy
mėjęs ne tik lietuvių, bet ir ame
rikiečių jaunimo organizacijose. 
1971-72 m. jis pirmininkavo De
troito liet, moksleivių ateitininkų 
skyriui, 1973-4 m. jis vadovauja 
Detroito liet, studentams ateitinin
kams. Dalyvauja Šilainės šokių 
grupėje.

UBA-BATUNo dešimties savai
čių vasaros stipendija J. T-se prasi
dės birželio 15 d. BATUNas tikisi, 
kad šių studijų metu V. Nakas pra
plės savo akiratį tarptautinėje poli
tikoje, susipažins kaip vedama kova 
dėl Pabaltijo kraštų laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo, ir bus 
paruoštas mūsų politinei veiklai 
ateity.

Ką veikia buvęs meras Yorty?
Daugelis lietuvių, žinodami, kad 

LD ir LAV buvo respektuojami 
laikraščiai, mero S. Yorty, klausia, 
ką jis dabar veikia.

Yorty yra neblogas advokatas, 
tad jam darbo užteks. Bet Yorty, 
matydamas, kad radijo, TV žinios 
būna vienašališkos, pradėjo savo 
radijo programas per KGBS — 
10 kc radijo stotį. Jį galite girdėti 
kas dieną nuo 7 vai. ryto iki 10 v. 
priešpiet. Jis atsako į žmonių pa
klausimus. Galite klausti, ką tik 
norite. Tačiau, atrodo, kad politi
niai klausimai jam įdomiausia.

Telefonas toks: 985-1011.

augote
“Draugo” kovo 21 d. nr. kores

pondentas J. Kj. smulkiai aprašo 
Santa Monikos Bend, apylinkės 
veiklą, net iki vieneto tikslumo su
skaitęs rašytus ir gautus laiškelius, 
TLT-os L. A. sk. pašaipai rašo:

“O Altos vietos skyrius suorgani
zavo Vasario 16 minėjimą: surinkęs 
3000 dol. aukų, iš kurių 500 dol. 
skyręs kalbėtojui iš Floridos atsi
gabenti. Šis savo kalboje pasakė, 
kad Lietuva okupuota ir persekioja
ma rusų ir kad lietuviai priespau
dai priešinasi. Prisiminęs, kad Altą 
gerai dirba Lietuvos laisvinimo dar
bą, pastebėjo, kad patys savo ran
komis galime jai pakenkti. Bend
ruomenės gi didžioji pareiga esanti 
išlaikyti Amerikoje lietuvybę.

Jei būtų buvę ir dublikavimo: 
gausesnio apsilankymo redakcijose, 
geresnės medžiagos paruošimo, dau- 
diau ir geresnių laiškų senatciriams 
ir kongresmanams, juk lietuviškam 
reikalui nebūtų pakenkta. Kalbėto
jo vieno pakako. Jei kas ir tokiam. 
Lietuvos vadavimui linkęs dolerius 
kloti, tegu kloja. Peštis dėl to nėra 
ko.”

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

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

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

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

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

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

»ooooooooooot»oceoccoococcoocorzxxx^ooooo<xxx»coi 
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. 

co--o c'
GLOBE PARCEL SERVICE

Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Callf. 90026. Telef. 382-1568 

Siunčia dovanų siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasi inkimą, 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; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p. 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

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

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

Korespondentas ALTo valdybos 
neklausė, kiek kainavo kalbėtojo 
kelionė ir kiek surinkta aukų. Alt
as skelbia spaudoje aukotojus ir ži
nias, kiek surinkta aukų. J. Kj., at
rodo, neskaitė kongr. G. Anderso
no net LD vasario nr. paskelbtos re
zoliucijos, taip pat A. Devenienės 
patiektos rezoliucijos, kurios tilpo 
“Congr. Records”.

Iš kur J. Kj. jau žino, kad j's 
geresnius laiškus paruoštų, kad ge
resnes rezoliucijas sustatytų. Kam 
gi geresnes? Gal tik jam pačiam ar 
jo partijos linijai.

Kai rašo, kad būtų pakakę tik 
“vieno kalbėtojo”, tur būt jis turė
jo mintyje prieš pat vasario 16-tos 
minėjimą frontininkų ruoštą sim
poziumą, kur dėl kelių dešimčių 
klausytojų buvo parsisiųsdinę du 
kalbėtojus. Taip pat niekur kores
pondentas J. Kj. neparašė, kieno 
pinigais jie atvažiavo, ar Rezoliuci
joms Remti Komiteto, ar iš Bend
ruomenei surinktų aukų?

Iš korespondencijos dvelkia di
delis pavydas Alt-ai, nes šiemet Va
sario 16-tos minėjime dalyvavo apie 
700 lietuvių ir sukelta apie $4000.

J. Kj. ir jo bendraminčių auko
jusių Lietuvos laisvinimo sąrašuose 
nėra, jie tomis progomis aukas ren
kasi savo partinei grupelei.

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 j Lietuvą ir Mitui 
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursliiją j Lietuvą per Londoną ir Taliną.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Callf. 90004. Phone DU 5-6550.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas 
8500 Wilshire Bouleva d 
Bevery Hill, Calif. 9021J 

Telefonas 659-5757

Apdrauda
ROBERTAS BAURAS

Insurance Agent 
3002 Santa Monica Blvd. 

Santa Monica, Calif. 90404
Office: 828-7525 Res.: 395-6009

ALBINAS MARKEVIČIUS 
insurance Agent 

3002 Santa ivioruva w.»<. 
Santa Monica, Calit. 9v-t04

Phone: 828-7525 lies.: 828-0460

A. F. SKIRIUo
Insurance Agent 

h3o4 sunset soulevaru 
los nngeies, ualif. suuzs 

lel.; Nu *-29is>

Automobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
/lėtintų ir importuotų uutumouaiu 

taisymas ,r 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 

Cooktails and Dancing 
Jonas Spreinaitis, savininkas 

14530 Lanark Street 
Panorama City, Calif. 91402 

Phone 787-9837

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 

luozas ir Aldona Spreinaitis, sav 
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4356 ounset Blvd., Hollywood 29 

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Baldai
CENTRAL APPLIENCES 

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative 

Aleksas Dieninis 
1910 Lincoln ovo, 
Venice, Ualir. auks i 

Phone 821-2ako

LEONO KANTO FU I O S i UUluA
“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Uivu., 
Hollywood, Calif. 9UU28

HO. 9-809/ nes. nO. 6-oUo4

Dantistai
BIRUT A BARVIKS, D. U.S.

member L. A. Uuumy Dcuuai o ,y 
o410 vVilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90U36 
Tel. WE 9-1448

A. BLAKI8, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes) 

2901 Wilshire Blvd. 
Santa Monica , Calif. 90403 

Phone 828-4613 by f'poi- nieut

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

2650 Griffith Park Blvd.,
Loa Augeles, Ca. 90027

Telef 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.

118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207

Phone 246-2456

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 I'M 
Treč. ir šešt. 10 — 12.

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

c/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925

San Francisco, CA 94198
Telef. (415) 668-6227

JONAS JURGILA8, M. D. 
17427 Chatsworth 

Granada Hills, Calif. 
\aian.ios: I0—12 ir 3—7; 
Office: EM 3-5909; Exch.

St.
91344
šeši. 9—1
EM 3-8116

Grožio saiionai
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), Gyvybes ir Nedarbingumo 

Draudimas (Insurance)
MAUNEY COMPANY

3208 W. Magnolia Blvd.
Burbank, Calif. 91505

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

Moteliai

CACTUS INN MOTEL

Sav. Peter & Rūta Sakas

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

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

MOTEL ROTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasi Damullai, sav 

32-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 847-8815

Nuosavybiy pardavėjai

JONAS ČINGA 
Real Estate Broker

Kurortinės nuosavybės ir žemės 
investacijos.

11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-15 iO

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO. 
3002 Santa Monica Blvd.. 

Santa Monica, Calif. 90494
Phone: 828-7525 Res.: 828 0. 0

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS 
3002 Santa Monica Boulevard 

Santa Monica, 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
c/o intercontinental K. hl.

i Tol. (213) 399-4766 (Santa Monica)
' Pirkite žemę Palmdale, kur rengia, 

mas didžiausias pasauly aerodre- 
j mas — iš savininkų, akrais, 

ne sklypais!

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale A liepai:

5.230 Hollywood Blvd.
Holl) wood, Calif. 90027

HO 9-8500

Vaiky darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Sav. Ona žukienė

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

Valgyklos

THE ROUND ROBIN
Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

K ALIFORNIJOS LIET. RADIJAS 
Lithuanian Melodies

Stotis K1Y.M, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 11:30 — 12:00

Radijo klubo pirm. Stasė Pautie- 
nienė; ižd. Juozas Mitkus, 2610 
Griffith Park Blvd., Los Angeles, 
CA 90039, tel. 662-6591; program, 
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas Ja- 
siukouis, vyr. red. Stasė Pautienie- 
nė, 841 Stanford St., Santa Moni
ca, Calif. 90403; Tel. 828-3779 ir 
Danutė Kaškelienė, 1611'/z Lyman 
1’1., L. A. CA 90029; Tel. 660-1572

J. I B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, registruoti JAV, 
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, plaukų 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, Ill, 
60650.
.....................  .iillilli.iinill«l«w!m:ili|inmi|i|||imill|liuihlilll»
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LIETUVIŲ PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

GEGUŽĖS MĖN.

v d. — Balto metinis balius šv. Ka
zimiero para,p, salėj.

5 d. — Lietuvių Piliečių klubo pik
nikas šv. Kazimiero par. salėje 
1 vai. p. p.

11 d. — Kun. Algimanto Kezio, SJ 
filmų rodymas šv. Kazimiero par. 
salėj. Pradžia 8 vai. v.

12 d. — Motinos Dienos minėjimas 
šv. Kazimiero par. salėj.

19 d. — Ateitininkų šeimos šventė 
šv. Kazimiero parap. apatinėje 
salėje.

25 d. — L. Radijo valandėlės klu
bo “Pavasario žiedų” balius šv. 
Kazimiero par. salėj.

TRUMPAI
Albertas E. Audick (Audickas), 
aviacijos pulkininkas, buvo atkeltas 
į Hollywood, Calif. Jis yra Ameri
kos karinių pajėgų radijo ir televi: 
zijos viršininkas. Pulk. A. E. Au
dick yra LD žurnalo skaitytojas; 
jam žurnalą užprenumeravo jo gi
minaitis. Vliko veikėjas Juozas Au
dickas.

A. E. Audickas su žmona kilę iš 
Boston, Mass., augina 11 vaikų: 8 
berniukus ir 3 mergaites. Jo įstaiga 
dabar bus: 1016 N. McCadden PI., 
Hollywood, Calif. 90038.

Sveikiname Audickus lietuvių ko
lonijoje.

— Jonas A. Skirius, baigęs Har
vardo universitetą, Cambridge, 
Mass., doktorato laipsniui gauti 
gavo temą “Jose Vesconcilos (1882- 
1952), Meksikos filosofas, auklėto
jas politikas ir rašytojas.” Dabar J. 
Skirius jau dėsto Harvardo un-te.

Truškauskų vedybinė sukaktis
Balandžio 28 d. Elena ir Juozas 

Turškauskai švenčia 50 metų vedy
binio gyvenimo ssukaktį. Tas gra
žus ir retas jubiliejus bus atžymėtas 
bal. 28 d. šv. Mišiomis Šv. Kazi
miero bažnyčioje 9 vai. 30 min, 
ryto ir gegužės 5 d. banketu Tauti
niuose Namuose. Sukakties atžymė- 
jimu rūpinasi dukra Elena ir žentas

Aukos spaudai paremti
Šį mėnesį LAV gavo aukų spau

dai paremti iš:
JAV LB Los Angeles apyl. — 

$10; iš Juozo ir Elenos Pažėrų — 
$10; iš Petro Baltrėno — $15; iš 
Juozo Truškausko — $10.

Nuoširdžiai dėkojame už šias 
aukas —

LAV administraciją

Ignas Bandžiuliai.
Nuoširdžiai sveikiname sukaktu

vininkus Truškauskus ir linkime ge
riausios sveikatos!

Leonas Bagdonas,
kandidatas į I distrikto “Board 

of Equalization” direktorius, prašė 
LAV redakciją, kad jam padėtu
me pravesti kampaniją. Mat, jo 
distriktas yra pratęstas nuo San 
Francisco iki Pamonos, — tai il
giausias distriktas, virš 450 mylių— 
eina pajūriu ir nusisuka į San Fer
nando slėnį ir toliau pagal kalnus 
iki Pamonos. Lietuviai, gyvenantie
ji tose vietose turėtų atsiminti lie
tuvį kandidatą ir jį paremti.

Dr. Šarūnas Karuža
iš Los Angeles buvo nuvykęs į 

Atlantic City, N. J., kur balandžio 
pradžioje visą savaitę vyko eksperi
mentinės biologijos federacijos su
važiavimas. Dr. Karuža atstovavo 
Ranch Los Amigos ligoninei, kur 
jis dirba biomedicinos tyrimų sri
tyje.

Mirtys
Kovo 31 d. mirė Albertas Liu- 

termoza, ilgesnį laiką gyvenęs Los 
Angeles, neseniai nusikėlęs į Flori
dą. Mirė vėžio liga.

— Vasario. 28 d. Santa Monikoje 
mirė Romualda Rožėnienė. Kovo 
4 buvo palaidota San Fernando 
misijų kapuose.

Reiškiame užuojautą sūnui Vik
torui ir dukrai Audronei.

—Julius Radas mirė balandžio 3 
d. nuo širdies smūgio. Jis buvo dar 
tik 43 metų amžiaus; augino 3 vai
kučius.

Balandžio 6 d. J. Radas palaido
tas Queen of Haven, La Puente, 
Calif., kapuose. Laidotuvėse daly
vavo daug jaunesnės kartos lietu
vių, nes šeima buvo aktyvi ateiti
ninkų, skautų oganizacijose ir tau
tinių šokių grupėje.

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Reginai, sūnums Raimondui ir 
Edvardui ir dukrai Sandrutei, taip 
pat ir jų giminėms.

Dr. Kazio Sruogos mirtis
Kovo 9 d. Elgin, Ill. mirė žino

mas žurnalistas ir ekonomistas dr. 
Kazys Sruoga. Kadangi jo žmona 
dr. Ona ir dukra Vita Kevalaitienė 
gyvena Santa Monikoje, Calif, a. a.
K. Sruoga buvo palaidotas kovo 14 
Los Angeles Šv. Kryžiaus kapuose.

Pamaldos atlaikytos Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, kun. V. Palubinskas 
atnašavo šv. Mišias, B. Budriūnui 
grojant vargonais, sol. L. Zaikienė 
pagiedojo dvi giesmes.

Kapuose atsisveikinimo kalbas 
pasakė: dr. J. Jusionis, gydytojų 
vardu, B. Graužinis, LB vardu ir 
dr. G. Valančius, žurnalistų vardu.

Reiškiame gilios užuojautos dr. 
Onai Sruogienei, dukrai Vitai Ke- 
valaitienei itr kitiems giminėms.

KRIKŠTAI
— Kovo 3 d. Šv. Kazimiero baž

nyčioje buvo pakrikštyta Albino ir 
Vitos Markevičių pirmagimė dukra 
Zinos Marijos vardais. Krikšto tė
vais buvo Angelė Nelsienė ir Em. 
Jarašūnas. Krikštynų proga Marke- 
vičiai savo namuose, Santa Moni
koje, iškėlė šaunias vaišes.

SVEČIAI
— Algis Rukšėnas, autorius kny

gos “Day of Shame” aplankė mūsų 
leidyklą ir autografavo keletą kny
gų. “Day of Shame” knygoje deta
liai aprašyta Simo Kudirkos tragiš
ka mėginimo pabėgti istorija. Šią 
knygą galite įsigyti LAV adminis
tracijoje. Kaina $8.95.

Knyga rekomenduotina ir nelie
tuviams, mokslus lankančiam jau
nimui kaip dovana.

— Raimondas Kudukis, Cleve
land, Ohio, kuris dabar yra paskir
tas miesto viešųjų įmonių direkto
rium, aplankė LD j; LAV redakci
jas. Jis atsiųstas susipažinti su Los 
Angeles miesto viešųjų įmonių 
(Public Utilities ) veikla.

— Justinas ir Marija Palubinskai, 
Chicago, 111., balandžio mėn. aplan
kė sūnų dr. Feliksą Palubinską su 
šeima ir savo gimines K. Šakį ir 
Aną Maker. Teko kartu su svečiais 
pasivaišinti A. Maker namuose.

— Generolas M. Rėklaitis iš Či
kagos, lydimas pulk. J. Andrašūno, 
aplankė LAV iir LD leidyklą. Sve
čias papasakojo savo įspūdžius iš 
kelionių Australijoje ir Phoenix, A- 
rizonoje.

...Dr. J. Žmuidzinas,
Lietuvos konsulas Toronte, su 

ponia svečiavosi pas sūnų dr. J. S. 
Zmuidziną, Glendale. Los Angelėje 
aplankė savo draugus ir senus pa
žįstamus.

— Lietuviškos organizacijos turi 
pradėti ruoštis ateinančiam Alto 
metiniam susirinkimui, kuris įvyks 
gegužės mėn. gale; vėliau visom or
ganizacijom bus pranešta tiksli da
ta ir vieta.

DĖMFSIO! LIETUVIAI PAS LIETUVIUS DĖMESIO!
Atidaryta lietuviška siuntinių i Lietuvą persiuntimo bendrovė 

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE 
kurios agentas yra G. Radvenis.

Čia taip pat galima gauti įvairių prekių siuntiniams labai pigiomis ka
nomis. Be to, priimam užsakymai automobiliams, šaldytuvams, telev? 
joms ir kitoms sovietinėms prekėms.

Siuntiniai, siunčiami per šią įstaigą, pasieks adresatą trumpiausių laiku 
Taip pat siunčiami pinigų certificatai (Gift Certificates).

Adresas: 4369 Beverly Blvd., prie kampo Kingsley Drive, kur yra “Bette: 
Food” marketas. Automobiliai statomi prie pat namo.

Telefonas: 660-9571
Darbo valandos:

nuo p irmadienio iki šeštadienio — nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
sekmadieniais — pagal susitarimą.

Prašome atsilankyti — G. ir J. Radveniai

SERGA
— Sunkiai serga Izabelė Oksienė, 

kuri neseniai atšventė savo 62 m. 
gimtadienį, buvo ištikta paralyžiaus. 
Ji dabar be žado guli Presbitarian 
ligoninėje.

Linkime Izabelei greitai pasveik
ti.

—■ John J. Macenas sunkiai su
sirgo kraujo liga “hepatitis”. Jis 
dabar guli Temple villa conveles- 
cent hospital, 241 1 Temple Avė., 
Los Angeles.

Linkime Jonui ko greičiau pa- 
k 11.

Sunkios operacijos
buvo padarytos Angelei Rauli- 

naitienei ir Petronėlei Prižgintienei.
Abi grįžo iš ligoninės ir sv: . 

ta namuose. Linkime kuo greičiau
siai pasveikti.

Antano Mažeikos gimtadienis
Balandžio 7 LB Tarybos nariui ir

L. Taut. S-gos vietos pirmininkui 
A. Mažeikai, jo gimtadienio proga, 
buvo padarytas pagerbimo balius. 
Iniciatyvos pagerbimui ėmėsi jo gi
minaičiai A. ir S. Batkai, A. Nau
sėdienė ir Sofija Waitekiene.

Pagerbimą pravedė A. Nausėdie
nė. Sveikinimo kalbas pasakė dr.
M. Devenis, E. Balceris, J. Petro
nis, Alena Devenienė, V. Gilys, Br. 
Dūda, K. Januta, R. Mulokas, Dr. 
P. Pamataitis, Vyt. Čekanauskas, 
J. Raibys; Alto vardu — A. Ski
rius. Sukaktuvininkas nuoširdžiai 
padėkojo rengėjams ir dalyviams.

P. Ori n tai t ės Janutienės pagerbimas
—Kovo 24 d. Tautinių Namų 

salėje įvyko “Dirvos” novelės kon
kurso laimėtojos Petronėlės Orin- 
taitės-Janutienės pagerbimas.

Pagrindinę P. Janutienės raštų 
įvertinimo kalbą pasakė rašyt. J. 
Gliaudą. Meninėje dalyje dalyvavo 
sol. J. Čekanauskienė, akomp. A. 
Draugeliui, aktorė Nelė Venslaus- 
kaitė-Apeikienė ir I. Bužėnaitė.

Pagerbimo programą pravedė J. 
Peronis.
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