TURKŲ ADVOKATŲ RAŠTAS DEL AMNESTIJOS
Iš advokatų pareiškimo, išsiuntinėto visiems Turk'jos kongresmanams
(450 laiškų), seniokams (180 laiškų), perlamentinio amnestijos komiteto
nariems ir kitiems žymiems' valstybininkams bei teisininkams.

(Vertimas iš turkų kalbo Algirdo Bražinsko)
Gerbiamieji kongresmanai, galintieji geriausiai suvokti laisvės reikšmę:

Mes dažnai nepakankama’1 ’ver
tiname didžiąją vertę mūsų laisvės
ir laimės gyventi atviroje visuome
nėje, kurios tairpsmui ir visapusiš
kam klestėjimui sąlygas suteikia
1-dsva demokratija, kuria mes di
džiuojamės ir turime garbės ją gin
ti, Tačiau mes privalome žinoti, kad
yra pavergtos ir naikinamos ištisa
tautos, pavergti ir išnaudojami mili
jonai žmonių. Jie visi siekia leisvės,
už ją kovoja, ir mums nepaprastai
svarbu gerai Įsidėmėti jų vadų, kaip
Dubčekas ir Solžcnicinas,
.
nes antraip jų nelaimingas, liūdnas
likimas vieną dieną gali tapti mūsų
likimu.
Lietuvių tauta amžiais gyveno
laisva ir laiminga savo tėvynėj?
prie Baltijos jūros. Lietuviai yraainiai indoeuropiečių kilmės balui
tautos, ir jie dabar kalba seniausia
gyva sanskrito kalba. Istorijos eigo
je lietuviai daug kartų buvo kryžiuočių-vokiečių ir slavų-irusų puo
lami, niokojami, pavergti ir engia
mi, tačiau lietuviai nugalėjo juos vi
sus. Bet II pasauliniame kare hitle
rinė Vokietija, kaip nacių impe
rializmo atsavė, ir stalininė Rusja,
kaip komunistų imperializmo atsto
vė, pasirašė slaptą susitarimą ir
grubia karine jėga pažeidė bei nu
traukė Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių suverenumą ir nepriklauso
mybe. Nežiūrint žiaurios rusų oku
pacijos ir jungo, šios žymios tautos
žibintas ir laisvės meilė niekuomet
negalėjo būti išnaikinta. Rusų klas
tingai ir jėga įvykdyta Lietuvos oku
pacija nebuvo ir nėra pripažinta
daugelio laisvo pasaulio šalių su
Jungtinėmis Amerikos Valstyjomis
priešakyje. Lietuvos diplomatiniai
atstovai, paskirti Nepriklausomos
Lietuvos vyriausybės, laikomi pil
nateisiais atstovais pagal tarptauti
ne teise. Tėvas Bražinskas, kurio
nWtrauka matoma viršuje; yra bu
vęs narys centrinės valdybos anti
komunistinio pasipriešinimo po

grindinės organizacijos, kovojančios
Rusijoje ir jos okupuotose šalyse.
Ir tai jis yra asmuo, kuris organi
zavo ir sustiprino antikomunistinio
pasipriešinimo slaptą organizaciją
Turkestane vietinių musulmonų ir
Krymo totorių tarpe, kurie Stalino
'a’ku buvo masiškai ištremti TurWstanan. Lietuvos patriotas, isiti'-’’nos ant’bolševikas Pranas Bra
žinskas kovoja už laisvę ir demo
kratiją visą savo gyvenimą nuo
1940 m., ką patvirtina dokumen
tuotais parodymais, kurie yra by
loje, jo kovos draugai, galėję pasi
traukti i laisva pasaulį iki 1945 m.,
kai Lietuvą antrą kartą okupavo
sovietų Rusijos ordos. Bražinskas
liko Lietuvoje ir tęsė aktyvią antiokupacinę kovą, dėl to jis su visa
šeima buvo suimtas ir deportuotas
i Sibiro koncentracijos stovyklas.
Po ilgu metų kalinimo ir išnaudoji
mo grįžęs į Lietuvą, jis vėl daug
kartų už savo politinius įsitikinimus
bei aktyvia veiklą suimamas, kanki
namas, deportuojamas į Sibirą,
KGB visur ji persekiojo ir žiauriau
siai kankino, kad išduotų žinias
apie pogrindi.
Dabar, kai šie laisvės kovotojai
yra teisiami turkų teismuose, Di
džiajame Turkijos Seime svarsto
mas naujas amnestijos įstatymas, są
ryšyje su 50-mečiu Turkijos Res
publikos, kurią įkūrė didysis turkų
tautos vadas Mustafa Kemal Ttatuirkas.
Visi nusikaltimai yra įjungti i ši
generalinės amnestijos įstatymą,
bet šalia to įjungiamas ir ypatingas
punktas, kuris neturi precedento,
šis naujas punktas, kuri sunku ir
paaiškinti, leidžia užsieniečiams ka
liniams pasinaudoti amnestija sąly
ginai, — tiktai jei yra suinteresuo
tų valstybių abišalis nusitarimas arH ekstradikcijos, apsikeitimo sutar
tis.
Tod?l. kad neiššaukti nelaimės
šiem dviem laisvės kovotojams, ku-

Pranas Bražinskas ir sūnus Algirdas Bražinskas š. m. gegužės 21 d. Tur
kijos valdžios amnestuoti, Vilkui padedant, rūpinasi leidimu išvykti i
Jungtines Amerikos Valstybes.
Lauksime ju ir Los Angeles mieste.

Turkų advokatų paraštė po nuotraukomis:
Savo tėvynės, Lietuvos, laisvės kovotojai,
sunkiu kovos keliu pasiekę politinį prieglobstį Turkijoje, Pranas ir Algir
das Bražinskai.
(1970 m. spalio 15 d. jų nukreiptas sovietų lėktuvas nusileido Tlrab£.one, jie dažnai yra žinomi pogrindiniu vardu — Korejevo).

rie čia, Turkijoje, prašė politinio
prieglobščio ir kurių bylos teigia
mas išsprendimas nepaprastai, pa
keltų Turkijos prestižą pasaulio vie
šojoje nuomonėje, labai įdėmiai ir
glaudžiai besirūpinančioje Bražins
kų likimu;
mes tikimės, kad visi atstovai vi
sų politinių partijų, kurios yra bū
tinos jaunai ir dinamiškai turkų
demokratijai, jau pasiekusios vie
nybės amnestijos klausimu, išjungs
minėta punktą dėl užsieniečiu, kuris taipgi yra priešingas mūsų res

publikos konstitucijai.
Darydami tokį atviraširdiškų pra
šymą, mes asmeniškai pareiškiame,
kaip advokatai-gynėjai, : neturime
jokių savanaudiškų motyvų ir jo
kios asmeninės naudos.
Lietuvių tėvo :ir sūnaus gynėjai
Av. Arif Cavdar
Av. Ilyas Gūrbiizer

(Šį raštą spaudai patiekė Algirdas
Gustaitis)

PADĖKIME BRAŽINSKAMS ATVYKTI Į AMERIKĄ

Tuojau siųskime telegramas JAV prezidentui, State Departmentui,
senatoriams, kongremanams, prašydami, kad JAV duotų jiems
Įvažiavimo ir nuolatinio apsigyvenimo vizas

P. ii; A. Bražinskams Turkija suteikė amnestiją, ir nuo gegužės 21 d.
jie jau laisvi. Gegužės 23 d. Vlikas nusiuntė į Turkiją Jurgį Valaiti ir adv.
Eleną Armanienę rūpintis jų apsauga ir iš Turkijos išvykimu.
Mūsų pareiga padėti toliau Bra
žinskams, kreipiantis laiškais į ati
tinkamas įstaigas bei asmenis, kad
JAV duotų atvykimo ir apsigyveni

mo vizas.
Reikia, kad laiškus bei telegrimas siųsti! ne vien asmenys, bet ir
organizacijos.

Štai pavyzdys.
v

I migration and Naturalization Service
Department of Justice
Constitution Avenue and 10th St., N. W.
Washington, D. C. 20530

Sirs:
Two Lithuanians political escapees from USSR have been released
to freedom by the Tvlrkish government just this pas week. They are Pra
nas Bražinskas and Algirdas Bražinskas, son.
Please do issue them an entering visa with the privilege of permanent
residence in the United States.
Very truly yours, .........................
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Žuvo daug Vilniaus daktarų

□ Eina nuo 1963 mėty kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius. Q

ROMO KALANTOS SUKAKTIS

*Prieš dvejus metus, gegužės 12 d., Kaune susidegino 19 metų jaunuolis
Romas Kalanta. Jis degdamas saukė: “Laisvės Lietuvai!” Jis yra nutaustančiam ir užsikrečiančiam komunizmu universituose studijuojančiam
jaunimui tikru patriotizmo pavyzdžiu.
Los Angeles Jūros skautai tą sukaktį atžymėjo užprašydami šv. Mišias
gegužės 19 d. Sv. Kazimiero par. bažnyčioje. Atitinkamą pamokslą pasa
kė T. Bruno Mairkaitis, iškeldamas mintį, kad būtų skiriama premijos
už parašymą novelės, poezijos kūrinių, tapybos ir muzikos kūrinių apie
Kalantos tragediją. Tai puiki mintis. Būtų gerai, kad kas nors už tokius
kūrinius gautų Nobelio premiją. Tada tikrai išgarsintų Kalantos tikslus—
kovoti už Lietuvos išlaisvinimą.
BRAŽINSKAI LAISVI
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Žinia, kad gegužės 21 d. buvo paleisti Bražinskai iš Turkijos kalėjimo,
pradžiugino Amerikos lietuvius. Ypatingai ta žinia buvo smagi tiems lie
tuviams, kurie tam tikslui aukojo pinigus, Turkijos vyriausybės nariams
siuntė telegramas, laiškus, prašydami Pranui ir Algirdui Bražinskams am
nestijos. Laiškų ir telegramų buvo pasiųsta tūkstančiai.
Anksčiau nedrįsau rašyti, bet dabar jau galima pasakyti, kad Bražins
kai turėjo daugiau politinės laisvės Turkijos kalėjime negu mūsų broliai
Okupuotoje Lietuvoje. Į Turkijos kalėjimą jie galėjo gauti lietuvių laik
raščius, knygas, ir net pinigus. Mūsų giminėms siunčiamą į pavergtą Lie
tuvą spauda yra sunaikinama jų pašto įstaigose.
Mūsų pagarba Turkijos vyriausybei, kad ji atlaikė Sovietų Rusijos ad
vokatų spaudimą Bražinskus grąžinti Sovietams — tiesiog mirties spren
dimui.
Džiugu, kad dar yra valstybių, sugebančių nepasiduoti kruvinai ruso
komunistinio enkavedisto letenai.
SIMO KUDIRKOS BYLA
Jau išaiškinta, kad Simo Kudirkos motina yra Amerikos pilietė. Ji par
didelius vargus pasiekė JAV ambasadą Maskvoje. Ji jau turi Amerikos
pasą. Dabar tik liko gauti leidimą išvykti iš Rusijos.
Amerikos valdžios žmonės išaiškino, kad nevedusių motinų, Amerikos
piliečių, vaikai yra laikomi Amerikos piliečiais. Simas Kudirka tik turėtų
paduoti pareiškimą Amerikos vyiriausybei, ir jis būtų pripažintas Ameri
kos piliečiu.
Amerikos lietuviai dar turės paspausti kongresą ir senatą Simo Kudir
kos išlaisvinimo reikalu.
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Pernai metų gruodžio 16 d. lėk
tuvo TU-124 nelaimėje žuvo, spėja
ma 56 Lietuvos daktarai. Jie skri
dę į Kurske vykstančią daktarų kon
ferenciją.
Vilniaus spauda rašė, kad žuvę
tik 3 daktarai, tarp jų žinomas dr.
Baublys. Amerikiečių spauda rašo,
kad beveik kiekviena Vilniaus šeima
prairadusi savo daktarą.
RUSAI Į KAUNĄ GABENA
RUSUS

Iš Kauno slaptai gautomis žinio
mis okupantai rusai komunistai į
Kauną gabena rusus kolonistus. Jie
daugiausia apgyvendinami Pane
munėje (vienas Kauno rajonų, esan
tis už Šančių ir už Nemuno).
Pranešama, kad Kaune ir arti
mose apylinkėse yra atgabenta daug
rusų kariuomenės, kurią rusai va
dina ’’tarybine kariuomene”.
Lietuviai spėja, tai pasėkos pas
kutiniu laiku Kaune pasireiškusių
smarkių priešrusiškų demonstraci
jų, ypač po pernykščių metų gegu
žės mėn. 14 d., kai susidegino Ro
mas Kalanta.
Neseniai iš Leningrado kariuo
menės keturi lietuviai bėgo į Suo
miją, bet buvo sugauti ir uždaryti
kariniam kalėjime Leningrade.
Laisvi lietuviai turėtų ryškiau
veikti prieš rusus, pasauliui garsi
nant, dokumentuojant, skelbiant
kolonialinius rusų imperialistų dar
bus jų okupuotoje Lietuvoje. Ypa
tingai reikia įtraukti studentus, tė
vams juos įtaigojant daugiau dar
buotis pavergtos Lietuvos reikalui.

Nenuilstamai rūpinasi S. Kudirka
Robert P. Hanrahan, Illinois aL
stovas JAV kongrese, atsiuntė Ak
tui laišką, kur pažymi, kad jis Simo
Kudirkos išlaisvinimo reikalu kal
bėjo su Valstybės departamentu,
rašė Jungtinėms Tautoms, Sovietų
Sąjungos vyriausybei, ragino kitus
kongreso atstovus remti šį reikalą
ir kartu su 56 kitais kongresmamais
pasiūlė rezoliuciją Kudirkos laisvi
nimo reikalu, pasiryžęs ir toliau tuo
rūipntis. Jis skatina, kad lietuviai
rašytų savo senatoriams ir kongresmanams tuo reikalu (Alto inf.)

Laišku Brežnevui prašė išlaisvinti
Kudirką
Atstovų rūmuose Washingtone
Frank Annunzio vasario 20 d. pri
minė, kad Illinois atstovai gruodžio
10 d. išsiuntė laišką Brežnevui, rei
kalaudami tuojau išlaisvinti Simą
Kudirką. Toliau pažymėjo, kad iš
Brežnevo nebuvo gauta atsakymo,
nes juk Kremlius neatsako ir į savo
žmonių nusiskundimus dėl valdinin
kų brutalumo. Ragino visus kongre
so narius paremti rezoliuciją, kuria
reikalaujama išlaisvinti Simą Ku
dirką.

Užmiršti Lietuvą būtų laisvės
išdavimas
Senatorius Jacob C. Javits, atsi
liepdamas į Alto pirm. dr. K. Bo
belio laišką, užtikrino, kad jis neuž
mirš lietuvių rūpesčio. Jis pabrėžė,
kad amerikiečiai, derybose su So
vietų Sąjunga turi rodyti solidaru
mą su neišsipildžiusiomis lietuvių
laisvės viltimis, kitaip būtų išdavi
mas laisvės, dėl kurios žmonės ko
vojo ir aukojosi ištisais šimtmečiais.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.

Kviečiame visus dalyvauti

BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ ĮVYKIŲ MINĖJIME

1974 m. birželio 14 d., penktadienį, 8 vai. vak.
LATVIŲ NAUJOJE SALĖJE,

1955 Riverside Dr., Los Angeles (prie Glendale-Golden State greitkelių
susikirtimo.)
Įeinant aukojama.

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; 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

Bus kavutė ir užkandžiai.

ALT valdyba
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2— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE?

Išleis visas slaptas Lietuvos katalikų
“Kronikas”
Amerikos Lietuvių Taryba gau
siai išplatino į anglų kalbą išverstos
slaptai leidžiamos Lietuvoje katali
kų Bažnyčios kronikos Nr. 4, kur
duodama daug faktų apie okupan
tų priespaudą. Amerikoje jau gau
tos visos septynios tos kronikos lai
dos ir jos verčiamos į anglų kalbą.
Vertimą atlieka ir kitų vertimą pri
žiūri kUn. K. Pugevičius.

Alto žinios
Kongrese kelia Lietuvos laisvės
bylą
Atstovų rūmų narys Harold R.
Collier (Ill.) vasario 20 d. JAV kon
grese pasakė kalbą, ragindamas at
minti priespaudą okupuotoje Lietu
voje. Kėlė reikalą, kad Lietuvos ne
priklausomybė būtų atstatyta. Lie
tuva daug kentėjo ir lai ji greičiau
bus išlaisvinta iš priespaudos.
Tą pačią dieną p. Collier atsto
vų rūmuose pasisakė už rezoliuciją,
kad būtų dedamos pastangos išlais
vinti Kudirką.

Valldyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkat

RINKIMŲ REKOMENDACIJOS

Į gubernatorius — Reinecke —
Rep., (Alioto — Dem.).
Lieutenant gov. — J. L. Harmer.
Sec. of State — M. B. Montgo
mery.
Controller — M. W. La Folette.
Treasurer — Henry Quigley.
Atty. Gen. — E. J. Younger.
Board of Equalization ■— 1st
Dist----- L. Bagdonas; 4th Dist. —
Wm. D. Getty.
U. S. senator — H. L. Richard
son.
U. S. Congr. — 24th Dist. —
Elliot Graham.
Member of Assembly (46 Dist.)
— Robert Betz.
Judges office 18 — Bela Botos
(rumunas, D.P.).
Office 20 — D. J. Aisenson.
Office 41 — Chr. W. Smith.
Superindendant — Evrett J. Cal
vert. *
Sheriff — P. J. Pitchess.
Assesor — Phillip Watson.
Supervisor, 3rd Dist. — J. Ferra'
ro.

* Dabartinis State Superintendent
of Public Instruction Wilson Riles
yra militantų rėmėjas.

Dėl Propozicijų
Mano rekomendacijos yra iš na

mų savininko požiūrio. Jei reko
menduoju “No”, dar nereiškia, kad
ta propozicija nėra reikalinga; jos
tikslas gali būti geras, tik pasirink
tas finansavimo būdas vien iŠ namų
savininko, pensininko, darbininko
kišenės yra šališkas; tą projektą
galėtų finansuoti iš State Income
Tax, Sales Tax ar kitų šaltinių. Su
sisiekimo priemonių Įstatymą turė
tų finansuoti tie, kurie iš to biznį
daro.

State Measurs — 1, 2, — No.
Nr. 3 ir 4 — Yes. Nr. 5 — Yes.
Nr. 6, 7, 8 — Yes.
Nr. 9 — No.
A ir B — No.
C — Yes.
R ir S — No.
W — Yes.

PAPILDOMOS AUKOS
ALTUI ir VLIKUI
$30 — Benediktas Kniuipys.
Po $10 — J. Sadūnas, Dr. Gr.
Valančius, Petras Litvinas.
Po $5 — Feliksas Karalius, Jonas
Mejeris, V. Adomaitis.
$3 — V. Jatuliois.
Nuoširdžiai dėkojame už Lietu
vos laisvinimo ir kitų su tuo susi
jusių reikalų parėmimą.

SPAUDOS RĖMIMO REIKALU
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Šis aktualus lietuvių spaudos rėmimo rei
kalu straipsnis tilpo LD žurnalo 1974 m.
kovo mėn. numeryje.
Kadangi dalis LAV skaitytojų LD neprenumeiruoja, o gal ir praleido nepastebėję,
perspausdiname ji šiame LAV puslapyje, ti
kėdamiesi, kad tai prisidės prie materialinės
mūsų spaudos padėties pagerinimo. — Red.

Aukas renkame visokiai veiklai. Tą veiklą
prašoma remti ir spauda — už dyką rekla
muoti susirinkimus, balius, aukotojų sąrašus
ir pan. “...didžiausias mūsų veiklos pasiseki
mas glūdi mūsų pačių lietuviškoje spaudoje,
kuri visus Lietuvai naudingą darbą dirban
čiuosius remia, jų žygiams pritaria, garsina
po tolimiausius pasaulio kraštus ir juos jun
gia. Todėl į tų renginių apyskaitas dabar pats
laikas įtraukti ir spaudą, paskirti ir jai pri
klausančią vietą, atiduoti jai skirtą duoklę,”
rašo E. Čekienė “Dirvoje” (Nr. 16), straips
nyje „Ieškokime tiesos savyje”.
“Jei mūsų veiksniai kalba apie Lietuvos
laisvinimą, kultūrininkai apie tautinės kul
tūros bei lietuvybės tęstinumą, — tęsia toliau
autorė, — tai reikia stebėtis, kad labai retai
išgirstame apie mūsų spaudos reikšmę jų
darbams ir planams įgyvendinti, kad ji yra
vienas iš pačių didžiausių tautinės veiklos
veiksnių. Juk tik spaudos dėka krauname
savo tautai nenyksantį palikimą.”

Miesto tarybos nario John Ferraro pagerbime balandžio 5 d. dr. Albert
Sheade namuose. Iš kaires: priešais — dr. A. Sheade, Alfons Reins, J.
Ferraro, ponia Reins, dr. Birute Bartviks; ll-je eilėje 3-čias — A. Skirius,
Rūta Lee-Kilmonytč, Barviks, B. Skirienė.
Ferraro kandidatuoja į County Supę visors — 3 apylinkės viršininkus.

Kas dar dėl Įvairių priežasčių
neprisiuntėte ALT-ai ar VLIK-ui
aukos, malonėkite prisiųsti šiuo ad
resu: ALT — 4366 Sunset Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90029.
Vlikas ir Altas turi, be savo pa

“Taigi, laikas ir iš laisvinimo bei kitokių
fondų skirti spaudai tam tikrą procentą, ku
rios dėka jie savo fondus tūkstančiais papil
do.
“Ruošiant parengimus visiems aišku, jog
teks apmokėti už salę, pakviestiesiems pro
gramos dalyviams kelionė ir kartais honora
rą, radijo valandėlėms už garsinimą. Tai iš
anksto sutartos kainos ir tai natūralu, nes ir
jie turi su tuo susijusias išlaidas padengti.
Bet kai gi su spauda ? Kas jų išlaidas turi
apmokėti, nes lietuviški laikraščiai stengiasi
išsilaikyti iš žemiausių prenumeratų, tarnau
tojai dirba už žemiausią atlyginimą. Mūsų
spauda visais galimais būdais stengiasi tar
nauti visuomenei prieinamiausiomis sąlygo
mis. Garsina parengimus ir aprašo jiems pra
ėjus, spausdina nuotraukas. Visa tai kainuo
ja, bet prenumeratas leidėjai stengiasi, kaip
galima ilgiau išlaikyti vienodas. Didį įnašą
duoda tie, kurie prideda auką, ir jiems pri
klauso visų mūsų padėka, bet čia kalbame
apie organizacijas, parengimu komitetus. Jie,
apmokėję visas iš anksto sutartas sąskaitas,
dar skiria po auką tai šen, tai ten, ir galų
gale, iškėlus kam nors spaudos klausimą, ku
rios dėka taip puikiai viskas pavyko, ir kuri
apie tai žinią paskleis po visą pasaulį, susigincyjama duoti ar neduoti. Taip nutrupa
spaudai pati mažiausia auka arba dažniausiu
atveju — jokios. O pretenzijos didelės. Tai
nuotrauka per mažo formato, tai kodėl ne
pirmam puslapyje įdėta ir 1.1. O jei per ne

stovių Eltos biuletenių (šešiomis
kalbomis), radijo programų Į Lie
tuvą ir Sibirą, dar daug išlaidų
Bražinskų ir Kudirkos bylų reika
lais. Jūsų auka yra jų veiklos pa
grindas.
Alt-os valdyba

apsižiūrėjimą po nuotrauka viena iš daugelio
pavardžių praleidžiama ir korektūros taisy
tojas nepastebi, kokia audra kyla dėl to, kiek
“priešų” iššifruojama. Kaltas redaktorius,
kaltas nuotraukos siuntėjas...”
Suprasdami nelengvą padėtį, mūsų spaudą
išlaikyti padeda nereti aukotojai-mecenatai.
Jie siųsdami prenumeratą kartais prideda
vieną kitą dolerį, kukliai pažymėdami, kad
tai “spaudai paremti”. Tokių parėmėjų sąra
šus dažnai pamatysime ne tik mūsų žurnalo
puslapiuose, bet ir kitoje spaudoje. Atsiran
da net tokių rėmėjų, kurie nepagaili lėšų
visam vienam numeriui finansuoti. — tai
daugiausia praktikuoja Pietų Amerikos lietu
viai. Ar Šiaurės Amerikos lietuviai negalėtų
tuo pavyzdžiu pasekti, būdami dešimtimis
kartų pajėgesni? Spaudos, popieriaus, pašto
išlaidoms didėjant, mūsų spaudos finansinė
padėtis netrukus susidurs su neišvengiamu
klausimu: “būt ar nebūt”. Ir, jei skaitytojai
beiv organizacijos, ar fondai neateis į pagalbą,
bus pervėlu '"“kaltinti spaudą”, kad ji apie
artėjančią krizę neįspėjo, kaip dabar kad
kaltina amerikiečiai savo valdžią dėl “ener
gijos krizės”. Spaudos rėmimo reikalu rašė
ne vien “Dirva”, keletą kartų (ir dar visai
neseniai) tuo reikalu nusiskųsta ir “Drauge”,
kuris, berods, finansiškai tvirčiausiai laikosi.
Tebūna tie balsai išgirsti ir tebūna į juos
reaguota, kad neieškotume kaltininko, kai
jau bus “per vėlai”.
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Lietuvių Respublikonų sus-mas

Gražus Lietuvos Dukterų piknikas

Prieš metus kun. Gurecko pa
stangomis įsteigta Lietuvos Dukterų
draugija Los Angeles mieste jau
spėjo gražiai išplėsti savo veiklą,
Pirm. ’V. Čekanauskas padarė suteikdama pagalbos jos reikalin
pranešimą ūpie klubo veiklą ir pra giems.
vedė diskusijas apie birželio 4 d.
Bet jokia veikla neįmanoma be
įvykstančius rinkimus, ypač plačiai
lėšų, tad savo darbo sėmingumui
buvo paliestos propozicijos.
Klubo vaidyba palikta ta pati: draugija ieško būdų gauti lėšų.
pirm. V. Čekanauskas, vicep. A. Vienas tokių konkrečių darbų buvo
Skirius, ižd. S. Kvečas ir sekr. A. . piknikas, surengtas gegužės 19 d.
Irenos ir Merril Luther sode La Ca
Kašelionis.
nada, Calif. Talkininkavo J. ir I.
Lietuvių Resp. klubas priklauso Steikūnai, V. Sviderskas, B. Vili
prie Kalifornijos Resp. Heritage or mas, I. Vilkienė, N. Sakalauskienė,
ganizacijos, kuri š. m. birželio 22 V. Irlikienė, P. Valiulienė, A. Čid. San Francisco mieste šaukia savo nikienė. Buvo duodami skanūs pie
egzistavimo II-jį suvažiavimą. Pir tūs, veikė baras, be to, loterija, ku
masis įvyko pernai Ambassador rioje kiekvienas antras numeris bu
viešbutyje Los Angeles. Šiai orga vo pilnas. Visiems talkinusiems pri
nizacijai vadovauja estas A. Kalm. klauso padėka, bet didžiausia padė
ka tenka Irenai ir Merril LutheMinėsime prezidento Smetonos
riams, kurie pasiūlė naudotis jų gra
sukaktį
žiai sutvarkytu sodu, baseinu, pa
— Gegužės 19 d. Lietuvių Tau talpa šokiams ir barui, čia pat
tinės Sąjungos iniciatyva buvo su prie baseino, kuriuo, deja neteko
šauktas Los Angeles lietuvių orga pasinaudoti dėl vėjuotos ir šaltokos
nizacijų pirmininkų pasitarimas dėl dienos.
prez. A. Smetonos 30 m. nuo jo
Svečiai maloniai praleido laiką,
mirties sukakties paminėjimo. Su o Lietuvos Dukterys papildė savo
sirinkimui pirmininkavo A. Mažei kasą tuo taip reikalingu šalpai do
ka. Visi pritarė tokiam minėjimui leriu. Pažymėtina, kad svečiai buvo
ir įgaliojo L. T. S. valdybai vado labai duosnūs ir piniginės nebuvo
vauti minėjimo komitetui, minėji giliai paslėptos.
mas numatytas surengti rugsėjo mė
Lietuvos Dukterų d-jos valdybą
nesio pabaigoje.
sudaro: pirm. L. Vilimienė, sekr.
Gegužės 19 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose įvyko lietuvių res
publikonų klubo susirinkimas.
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ALT-os metinis susirinkimas
Los Angeles sk. A. L. T. metinis
susirinkimas šaukiamas birželio 2
d. 12 vai. p. p. Šv. Kazimiero par.
salėje.
Visų organizacijų, klubų po 2 at
stovu turi balsavimo teises. Svečiais
gali dalyvauti, kas tik nori.
Iš. metinio susirinkimo matysite
Los Angeles lietuvių veiklą Lietu
vos laisvinimo srityje.

A. Skirmantienė ir ižd. I. Lutherienė..
Talkininkas
rreee r r r f ee re r r r r r r r r r r
REIKALINGA MOTERIS

(slaugė), kuri galėtų 'prižiūrėti 3
mokyklinio amžiaus vaikus ir vienų
priešmokyklinio ■ amžiaus (lietuvių
šeimoje).
Monitebello, Calif., apie 15 min.,
važiavimo nuo L. A. miesto centro.
Dėl informacijų skambinti tele
fonu 655-3599.

Diskusijos apie spaudą Lietuvoje

paaukojo geram tikslui. Ponios Dūdorienė, Simokienė, Micpovilienė,
Gegužės 11 d. Los Angeles Liet. Vasiliauskienė, Motiekienė, KantieŽurnalistų skyriaus susirinkime bu nė, Mironienė dirbo prie maisto,
vo diskutuojama spaudos klausimai kaip tikros darbščiosios bitelės. Prie
okupuotoje Lietuvoje.
laimės stalo dovanas priėminėjo
Išsamų pranešimą šiuo klausimu Onutė Macėnienė. Veikė du barai,
vienas lengvų moteriškų gėrimų,
padarė rašytojas J. Gliaudą ir prof.
J. Kuprionis. Iš J. Gliaudos paskai prie kurio švitriai patarnavo Danu
tos sužinojome, kad dabar yra lei tė Kaškelienė, kitas — sunkesnių,
džiama Lietuvoje 80 laikraščių ir vyriškų. Šokiams grojo puikus Lat30 žurnalų. Jų tiražas siekia net valos orkestras.
200,000. Per juos pompuojama so
Prie linksmos pavasariškos nuo
vietinė propaganda.
taikos prisidėjo gera meninė progra
Prof. J. Kuprionis pasidžiaugė, ma, kurią elegantiškai pravedė Vio
kad vėl buvo atgaivintas leisti miš leta Gedgaudienė. Programoje daly
kininkų žurnalas “Mūsų girios”.
vavo sol. Stasė Pautienienė, sol.
Buvo nemažai paklausimų ir pa Antanas Pavasaris ir pianistė Rai
stabų.
monda Apeikytė. S. Pautienienė at
Susirinkime svečiu dalyvavo T. liko Rombergo ’’Will you remember
,Budriūno Mano meilė (žodžiai D.
B. Markaitis, SJ.
Po susirinkimo “Trakų” vilos ir Mitkienės) ir F. Lai ’’Meilės istori
svetainės savininkas K. Karuža da ja” iš filmos ”Love Story”.
Antanas Pavasaris išpildė savo ir
lyvius pavaišino kavute ir pyragai
visų mėgiamus romansus, jų tarpe
čiais.
’’Granada”. Akomponavo R. Apei
kytė. Visi menininkai buvo apdo
PAVASARIO ŽIEDAI RADIJO
vanoti gėlėmis. Atskirai reiktų pa
VALANDĖLĖS BALIUJE
minėti Pautienienės dainavimą, ku
Gegužės 27 d. Šv. Kazimiero ris perretai girdimas mūsų koloni
parapijos salėje Kalifornijos radijo joje. O to dainavimo visada malonu
klubo valdyba suruošė įspūdingą ba klausytis dėl gražaus balso ir pa
lių. Paparastai, klubo baliai, rengia rinktų dainų ir jų meniško išpildy
mi du kartus metuose, radijo pro mo. Pautienienė metodiškai dirba
gramos išlaikymui, visada praeina ir savo daugiaspalvį talentą ugdo
jaukiai ir išskirtinai naujoviškai. įvairių pratybų rutinoje. Radijo va
Šiais metais klubas ypatingai pasi landėlė yra tų pratybų centras, kur
stengė. Vos įžengus į parapijos sa pulsuoja kūrybinė kibirkštis ir veda
lę, spalvingas puošnumas labiausiai į geresnį žmogų. Solistei linkime
krito į akis. Klubas įsigijo drobi šitokių siekių kelyje ištvermės ir
nes staltieses ir jos pirmą kartą su pasisekimo.
darė pagrindą salės dekoracijai. Di
Radijo klubo darbščiai ir nenu
deli purūs žiedai, asimetriškai ant ilstančiai valdybai linkime nepa
sienų išdėlioti, darniai pynėsi spalvų vargti ir nugalėti visus materialinius
gamoje ir kėlė gerą nuotaiką. Salės sunkumus. Dėkojame už gražų pa
dekoravimą paruošė Dalia Jasiuko- vasario žiedų balių.
nienė, jai talkino Audronė ir Algi
Atsilankęs K. A. P.
mantas Žemaitaičiai, Laura Alminienė; Anelija Kupinskienėį Ingrida Lietuviška valgykla,
Kazakevičienė, Hermanas Tumas
Aldonos ir Juozo Spreinaičių ve
padengė stalus. Vakarienė buvo šil
ta, pasirinkimas maisto labai gau dama, 615 Grand Blvd.,. Glendale,
sus. Jį suaukojo šeimininkės, kurios vėl yra atidaroma sekmadieniais
dar neužmiršo, kaip nuosavomis nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p. p.
rankomis gaminti valgius; ir šį kartą
Šis patarnavimas teikiamas lietu
savo kulinarinius sugebėjimus jos vių patogumui.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

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

Lietuvos Dukterų draugijos Los Angelyje pirmoji gegužinė gražioje Irenos
ir Merril Luther (sėdi įmerkęs kojas į baseiną) rezidencijoje, La Canada,
Calif.
Foto Simo Kvečo
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3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525
Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAhl — MAXINE OKUN
'iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN^

BALFO SUKAKTUVINIS BALIUS, JO RĖMĖJAI IR AUKOS

Balfo 30 metų veiklos sukaktuvi
nis balius, įvykęs gegužės 4 d. Šv.
Kizimiero parapijos salėje, praėji
su nepaprastu pasisekimu. Dalyvavo
beveik 200 žmonių.
Meninę programą atliko malonūs
solistai: Janina Čekanauskienė, Bi
rutė Dabšienė ir Rimtautas Dabšys.
Akomponavo jauna ir kylanti pia
nistė Rasa Draugelytė. Visos dai
nos buvo parinktos skoningai ir pri
taikytos baliaus nuotaikai. Sudaina
vo puikiausiai. Susilaukė labai dide
lio publikos įvertinimo. Malonu pa
žymėti, kad solistai šiam Balfo ba
liui savo darbą ir įvairias asmenines
su tuo susijusias išlaidas paaukojo
Balfo naudai— jokio atlyginimo
neėmė. Ir tai jau ne pirmas kartas!
Malonu, kad mūsų kolonijoje išau
gę ir ištobulėję solistai Birutė ir
Rimtautas Dabšiai beveik kiekvie
name didesniame lietuviškame pa
rengime žavi mus savo gražiu dai
navimu. Iš pagarbos ir su meile
lenkiu jiems galvą ir džiaugiuos jų
tikru lietuvišku įsigyvenimu į ko
lonijos veiklą. Taip pat paskutiniu
laiku išėjusi į sceną Janina Čeka
nauskienė užkariauja publikos gerą
ir malonu įvertinimą. Linkime jiems
visiems nepavargti ir suteiktą ne
paprastą Dievo dovaną — gražų
balsą, — panaudoti ilr toliau kil
niems tikslams. Jums tikrai nuošir
dus ačiū!
Balfo 30 metų veiklos proga Los
Angeles 13 skyrius gavo sveikinimų
raštu iš šių organizacijų bei pavie
nių asmenų: Amerikos Lietuvių Ta
rybos — pirm. A. Skirius; Los An
geles LB apylinkės — pirm. O. Razutienė su $25 auka; Liet. Katalikų
Sus-mo 42 kuopos — pirm. A. Razutis su $30 auka; L. A. Tautinių
Namų — pirm. B. Dūda su $10 au
ka; Liet. Kredito kooperatyvo —
vicep. L Medžiukas su $30 auka;
LSS Ramiojo Vandenyno Rajono—
s. V. Vidugi/is; LSS Palangos skau
čių tunto — ps. D. Basiulienė; LSB
Kalniškių skautų tunto — s. Viz
girda; LDK Birutės draugijos —
pirm. E. Dovydaitienė; Liet, vete
ranų s-gos — pirm. A. Mironas;
Partizano J. Daumanto šaulių kuo
pos — pirm. K. Karuža; Buv. Bal
fo vald. pirmininko ir nuoširdaus
rėmėjo A. Dabšio su $30 auka;
Buv. vald. pirm, ir vieno iš skyriaus
steigėjų — J. Uždavinio auka $10;
Buv. pirmos valdybos vicep. P. Žil'nsko auka $10.
Jų visų išreikštus gražius sveiki
nimus ir linkėjimus būtų galima taip
nusakyti:
Balfas įkurtas senosios kartos lie
tuvių II pas. karo metu, kai Lietuva
neteko nepriklausomybės ir dėl ru
siško komunistinio okupanto ne
žmoniškų darbų šimtai tūkstančių
nekaltų tautiečių prievarta atsidūrė
už savo tėvynės ribų: Sibire ir Vo
kietijoje. Per šiuos 30 metų Balfas
atliko milžinišką darbą. Todėl svei

kiname ilgametę darbščią valdybą,
jos nuoširdšius talkininkus, rėmėjus
ir linkime ateity nepavargti dirbant
šį kilnų artimo meilės darbą, kol
mūsų Tėvynei Lietuvai išauš vėl
laisvės rytas.
Į sveikinimus ir linkėjimus balfininkų valrdu galiu užtikrinti, kad
Balfas, atsižvelgiant kiek mes visi
šiam tikslui suaukojame, — rėmė
remia ir pasiryžęs ateityje remti
kiekvieną lietuvį, reikalingą para
mos. Sakau jums visiems malonų
AČIŪ tų vardu, kurie asmeniškai
negali to padaryti, tačiau siunčia
karštas maldas Viešpačiui už savo
geradarius. Ta pačia proga prašau
visus Balfo trėmėjus irgi nepavargti
ir nepasiduoti Balfo priešų sklei
džiamai neapykantai bet su didė
jančiu ryžtu ir meile artimui remti
tuos, kurie tikrai bėdoje ir varge.
Savęs per daug nenuskriausime, jei
prie šio kilnaus tikslo mes visi pri
sidėsime darbu itr aukomis.
Šios Balfo sukakties proga gauta
aukų dar iš šių esmenų:
$50.00 — A. ir V. Pažiūrai.
$40.00 — I. ir A. Tumai.
Po $30.00 — I. ir L. Oksai, Tai
ypatingas atvejis: negalėjo dalyvau
ti baliuje dėl p. Oksienės ligos, ta
čiau atėjo ir įteikė auką. Pagarba
jums abiems. Tesuteikia Viešpats li
gonei sveikatos!
$25.00 — V. Mačys.
Po $15.00 — Dr. J. Naujokaitis,
J. H. Žmuidzinai.
Po $20.00 — A. P. Raulinaičiai,
I. E. Vilkai, J. Truškauskas.
$5.00 — E. Kalvaitienė, J. K.
Iš viso aukų gauta $360.00. Ba
liaus pajamų turėta $1,682.56; iš
laidų — $739.52.
Baigiant tenka maloniai konsta
tuoti ir nuoširdžiai padėkoti mūsų
lietuviškos veiklos tvirtovei — lietu
vių parapijai ir jos vadovui prel. J.
Kučingiui už ypatingą palankumą
Balfui — veiltui salė ir įvairūs skel
bimai bažnyčioje ir laikraštėlyje.
Dėkoju LA V leidėjui A. Skiriui
už visų Balfo skelbimų spausdinimą
nemokamai — tai didelė auka.
Dėkoju dailininkams už paveiksllus, paaukotus loterijai: I. Andrašūnui, A. Pažiūrienei ir S. Raubertui. Taip pat dėkui už vyno 6 bute
lius R. Mulokui ir J. Kaributui už
savanorišką talką salei papuošti.
Dėkoju visoms mieloms šeiminin
kėms, kurios skaniai svečius pavai
šino: Dženkaitienei, E. Kalvaitienei, Kuzavinienei, A. Mitkevičienei,
A. Pažiūrienei, K. Šakiui, Vaičekauskienei, J. Rukšėnienei, S. Ša
kienei.
Žinoma, ypatinga ir paskutinė
padėka priklauso visai Balfo valdy
bai už malonų kooperavimą ir su
tarimą.
Tesuteikia Viešpats gausių malo
nių visiems Balfo geradariams.
V. Pažiūra
Balfo pirmininkas
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Dėmesio!
L. B. JAUNIMO ANSAMBLIO JUBILIEJINĖ (25 METŲ)
DAINŲ
IR
TAUTINIŲ
ŠOKIŲ
ŠVENTĖ

įvyksta š. m. (1974) birželio 30 d., sekmadieni, 3 vai. 30 min. p. p.
gražioje Hollywood Palladium salėje — 6215 Sunset Blvd, (prie Vine).
Programoje dalyvauja:
Los Angeles Jaunimo ansamblis — Čikagos Grandis — Detroito Šilainė
ir — San Francisco Vakarų vaikai.
Maloniai kviečiami visi, visi! ..Kvieskite ir svetimtaučius.

Reta proga išgirsti ir pamatyti tokią retą programą!

Po programos — banketas ir šokiai, grojant Latvalos orkestrui.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto; juos platina:
3
J
’ ! i
O. Razutienė — telef. 661-0041
Bilietų kainos su vakariene:
R. Bužėnas — teler. 254-3656
B. Sk Lene — telef. 842-5394
Rėmėjams — $25.- asm.
A. Bajalienė — tel. 467-6467
Kitiems — $15.- (mokiniams $10)
L. Zaikienė — telef. 396-3540
Be vakarienės — $8 ir $6
I. Žukaitė — telef. 241-0340
mokiniams — $3.
Užsisakant bilietus paštu, čekius rašyti: Lithuanian Youth Ensemble,
3767 Aloha St., Los Angeles, Calif. 90027.

;l

Iki malonaus pasimatymo!

Minėsime Birželio įvykių liūdną
sukaktį
Kasmet lietuviai, latviai ir estai
kartu daro okupacijos ir trėmimų
liūdną sukaktį. Tie įvykiai labai
skaudūs yra tiems, kurie turėjo pa
likti savo namus, ūkius, privatų judomąjį turtą, net šeimos narius.
Jaunoji karta tokio didelio senti
mento jau neturi, tačiau jie jaučia
pareigą šį įvykį atžymėti.
Šiais metais Pabaltijo Tautų ko
mitetui (Baltic States Joint Com
mittee) pirmininkauja jaunas Estų
draugijos pirm. adv. Ullar Vitsut.
Dėl minėjimo jis turėjo kitokių pa
siūlymų, tačiau bendrame posėdyje
prieita prie vienos nuomonės — daminėjimą Pabaltijo valstybių oku
pacijos dieną — birželio 14. Taigi
minėjimas šiais metais bus kitoks—
ne sekmadienį popiet, kaip anksčiau
būdavo, bet penktadienį vakare.
Programoje bus trumpa oficialio
ji dalis ir neperilga meninė dalis.
Po minėjimo bus socialinė dalis —
kavutė, pyragaičiai ir įvairūs gėri
mai.
Meninėje dalyje dalyvauja Estų
draugijos choras, vedamas muziko
Cook; latvių solistas Kurminš; ir
Lietuvių Jaunimo ansamblio tutinių
šokių grupė, vadovaujama O. Razutienės ir Danguolės Razutytės.
Pagrindiniu kalbėtoju sutiko būti
estas Arne Kalm.
Visi lietuviai, jauni ir seni, kvie
čiami dalyvauti.

Rengėjai
LFB AUKOS LIETUVOS
LAISVINIMO REIKALAMS
Vasario 16 dienos minėjimo proga

iš žemiau išvardintų Los Angeles
Lietuvių Fronto bičiulių gauta aukų
Lietuvos vadavimo reikalams:

Po $75 — Dr. Zigmas Brinkis,
Dr. Zigmas Kungys.
Po $50 — Algis ir Angelė Rau
linaičiai, Leonardas Valiukas.
$45 — N. N.
$40 — Balys ir Birutė Čiurlioniai.
Po $30 — Balys Graužinis, Juo
zas ir Elena Kojeliai.
$15 — Jonas Prakapas.
Po slO — J. Gliaudą, Laima ir
Aleksas Kulniai.
Viso gauta $430. Pagal aukotojų
pageidavimą persiųsta: Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui — $145;
Rezoliucijoms Remti Komitetui —
$140; JAV Lietuvių Bendruomenei
— $115 ir Amerikos Lietuvių Ta
rybai — $30.

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
C

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(LITHUANIAN CREDIT UNION)
Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir kętvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.
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AUKSINĖ J. ir E. TRUŠKAUSKŲ
VEDYBŲ SUKAKTIS

50 vedybinio gyvenimo metų šiais
taikais yra reta šventė — gegužės
5 d. Tautinių Namų patalpose ta
ikią sukaktį atšventė mūsų kolonijos
gyventojai Juozas ir Elena Tkuškauskai.
Gražus būrys artimųjų, draugų,
kaimynų ir organizuotos lietuvių vi
suomenės atstovų atsilankė i šį retą
parengimą. ’’Jaunieji”, atvykę į sa
lę, susirinkusių buvo sutikti su duo
na, druska ir gėlėmis.
Mūsų parap. klebonui prel. Kučingiui sukalbėjus maldą, buvo pra
dėtos vaišės.
Vaišėms įpusėjus, pristatydamas
jubiliatus, Vladas Šimoliūnas papa
sakojo apie jų kilmę ir pilną įdo
mios praeities gyvenimą. Jubiliatus
gausiai sveikino pobūvio dalyviai,
o laiškais bei telegramomis tie, ku
rie asmeniškai dalyvauti negalėjo.
Sveikinimai buvo palydėti plojimais
ir ’’Ilgiausiais metais”. A. Skirius,
sveikindamas ALT-os ir L. Vyčių
vardu, įteikė jubiliatams Mindaugo
sidabrinį medalį.
Pobūvį suruošė ponų Truškauskų
žentai: dukters Irenos vyras Regis
su šeima ir Elenos vyra Bandziulis
su šeima. (V. Š.)
IS "TROJAN” KLUBO VEIKLOS

Gerbiamieji,

Redakcija gavo laišką, kuris pra
šomas paskelbti LAV laikraštyje.
Kadangi kiekviena valstybė prie
United Nations turi ambasadorių su
patarėjais ir taip pat įvairių Non, Governmental Organizacijų, kurių
pareigos yra skelbti United Nations
veikimą ir nutarimus per laikraščius
ir žurnalus, radiją ir televiziją. Taip
pat dalyvauti Non-Governmental
Organizacijų posėdžiuose ir įvairio
se diskusijose. Be to, įteikti savo
projektus ir sumanymus.
Kadangi amerikiečių rašytojų
Non-profit Corporation “Trojan”,
Inc. yra United States organizacija,
tai
1973 metų liepos 23 dieną šios
organizacijos vardu parašiau pareiš
kimą į United Nations organizaciją,
kad leistų šiai organizacijai įsteigti
skyrių ir turėti stebėtojų prie Uni
ted Nations Organizations.
1973 m. rugpiūčio 6 gavome at
sakymą ir United Nations Organi
zations įstatymą, kuriame pažymėta
narių pareigos ir teisės ir buvome
paprašyti mūsų organizacijos įstatų,
valdybos ir tarybos sąstato vardų,
pavardžių, organizacijos tikslų ir
veikimo. Be to, reikalaujamos žinios
ir kopijos organizacijos dokumentų.
1973 m. rugsėjo 18 dieną pa
siuntėme reportą apie mūsų organi
zacijos veikimą ir darbus, kurių tar
pe pažymėti du projektai, kuriuos
pavadinom: “The World in Dam
ger” (Pasaulis pavojuje). Minėtame

projekte perspėjama, kaip sutruk
dyti ir išvengti trečiojo karo. Ant
rasis projektas, tai “United Nations
Organizations and Peace”.
1973 m, rugsėjo 26 dieną prieš
pat Izraelio ir Arabų karą iš United
Nations gavome organizacijos pre
zidento vardu laišką, kuriame pažy
mėtos sąlygos mūsų organizacijos
priėmimui į United Nations NonGovernmental Organizations ir pra
šymas atsiųsti daugiau informacijos
iš mūsų parašytų projektų:. “The
World in Danger” ir “U. N. Or
ganizations and Peace”.
Kol mūsų organizacijos skyrius
bus įsteigtas New Yorke, tai mūsų
organizacija dažnai gauna kopijas
įvairių United Nations posėdžių nu
tarimų ir literatūros, liečiančios
United Nations veikimą. Taip pat
siunčiam savo projektus ir pageida
vimus U. N. Organizacijai.

Su pagarba,
Juozas Truškauskas, President
The Writer’s Non-Profit Corp.
“Trojan”, Inc.
.
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KELIASI Į VISTĄ
Kazys Prišmantas, buvęs Lietu
vių Bendr. Los Angeles apylinkės
pirm., Vištoje, Calif. įsigijo žemės.
Prišmantas planuoja, kai išeis į pen
siją, ten pasistatydinti sau reziden
ciją.

Šiuo metu Vištoje jau baigiami
statyti O. ir V. Mikuckių namai,
kuriuos Mikuckiai ’’iškeitė” į va
sarvietę Lake Arrowhead. Tuo tar
pu jie čia ketina atostogauti ir sa
vaitgalius praleisti, o išėję į pensi
ją ir nuolat apsigyventi.
A. ir B. Brazdžioniu namų planai
jau miesto valdyboje ir,kai tik bus
užtvirtinti, pradės statybą. Planus
peržiūrėjo ir statyboje konsultuoja
arch. E. Arbas.
Atrodo, kad lietuviai, vietoj Yucaipos, Lake Arrohead ar Big Bear,
ima vis daugiau keltis į Vistą, apie
90 mylių į pietus nuo Los Ange
les, kur nėra smogo ir klimatas
veik visus metus būna pastovus. Už
10 mylių nuo Vistos, Escondido
miestelyje taip pat jau yra lietuvių:
jau pora metų čia gyvena Gedminų
jauna šeima, gi netrukus ten pla
nuoja sau namus statytis A. Dėdi
nas, gyvenęs netoli San Diego. Es
condido sausas oras labai tinka tu
rintiems kvėpavimo takų sutrikimus
(’’šienligę” ir pn.). Čia kalnų papė
dėje yra įsirengęs sau gražią sody
bą muzikas Lawrence Welk, iš kur
gegužės 25' d. davė visą savo pro
gramą.
Kiek arčiau prie okeano, į San
Diego pusę gražų žemės sklypą su
vaismedžiais yra įsigijęs dr. J. Jurgilas, o netoliese gyvena ir savo ka
binetą turi ir jo duktė Jovita.
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TREMTIES HAMLETAS

Palikęs gūžtą prie Ventos,
Galvijų bandą ganykloj,
Širmį, bėrį pasikinkęs,
Patsai į Vakarus keliuos...

Per Tilžę, Pilkalnį, Saugus —
Sentėvių nuženklintais keliais...
Prūsas daros neveiklus — .
Drang nach Osten — po velniais...

Berlynas apsuptas Maskvos —
Riogso siena aklina,
Sargyba budi nuolatos —
Keliauju kumele sena...

Atlantą perkopęs džetu —
Dangoraižiuos buvojęs,
Pats apsimetęs viengungiu
Merginas vilioju...
Tėvynės ilgesį kenčiu,
Smirnof kasdien vartoju,
Poniučių ‘ [geidžiams nusilenkiu —
Pobūvius daboju...
f augią ateitį kuriu,
Dvi pamainas varau...
Namiškiams žodžio neturiu —
Į laiškus jiems neatsakau...

Ach, tėvyne numylėta,
Slegiama vargų!..
Šalie miražais apkerėta,
Tavim dabar aš gyvenu!..

IŠ LAIŠKŲ REDAKCIJAI
Gerb. LAV redakcija,
Prašau patalpinti Jūsų laikrašty
je šį klaidingos informacijos pataisymę Būsiu dėkingas —

Stasys
C

Kas įsteigė LB Los Angeles
apylinkę?

Gegužėm pradžioje per lietuvių
radiją, net per du šeštadienius, bu
vo pagerbiamas kazys Alminas (bu
vęs Alminauskis). Tarp jo didelių
atliktų darbų buvo pasakyta, kad jis
Los Angelyje įsteigė LB apylinkę.
Tai klaidingas tvirtinimas. Los An
geles apylinkę įsteigė Antanas Aud
ronis 1953 metais ir jai metus pir
mininkavo. • Alminas buvo vienus
metus, rodos 1956, pirmininku. Po
to nepastebėjau jo veiklos Los An
geles lietuvių organizacijose. Atro
do, kad jis mėgsta lietuvišką dainą,
nes su šeima atvyko į Daunoro
koncertą, nors Amerikos lietuviai
solistai, kaip Čapkauskienė, Baras,
Vaznelis jo netraukia, nes nedalyv
vauja bendruomenės, nei parapijos
rengiamuose koncertuose. Taip pat
neteko pastebėti, kad remtų lietu
viškas institucijas, kaip Altas, Vil
kas, Balfas, parapija, skautai ir pn.
S. S.

A. Razutis

Marija Šulskienė, Simo Kudirkos
motina pripažinta JAV piliete
Los Angeles smogas vis labiau
pradeda išstumti vyresniuosius Los
Angeles lietuvių kolonijos narius.
Tačiau, atrodo, kad dviejų valan
dų kelias jų neišbrauks visai iš ko
lonijos gyvenimo, kaip neatitolino
panašiame atstume gyvenančių San
ta Barbaroje K. Galiūno, sol. V.
Leskaitienės ir kitų.

Lietuvių kančias prilygino prie
Solženicyno
Senatorius J. L. Buckley kalbė
damas JAV .senato posėdyje pažy
mėjo, kaip turėjo kentėti Sol
ženicynas, taip lietuvių tauta de
šimtmečiais jaučia sunkią rusų do
minavimo ranką. Ragino Lietuvos
laisvę daryti JAV politikos siekiu.

Amerikos Lietuvių Tarybai kongresmanas Robert P. Hanrahan pra
nešė, kad gegužės mėn. 17 d. Simo
Kudirkos motina, Marija Šulskienė,
lankėsi Amerikos ambasadoje, Mas
kvoje. Su ja kartu lankėsi rusų disi
dentas Sergei Kovalev, kuris bando
jai padėti.
Amerikos ambasada Šulskienei iš
davė Amerikos pasą ir pripažino
Amerikos piliete. Iš sovietų dar ne
gaunama išvažiavimo viza.
Kogrsm. Hanrahan žada kreiptis
į Sovietų Sąjungos delegacija, kuri
lankysis Washingtone. Ta delegaci
ja yra atvykusi tartis dėl prekybos
su JAV ir kongrsm. nori padaryti
spaudimą, kad sovietai kuo greičiau
duotų Šulskienei išvažiavimo vizą.

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.

LIETUVIAI

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai
CHARLES GINTAUTAS KAIRYS

Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Boule va d
Bevery Hill, Calif. 90212

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919
Res. prone TH 2-5344

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 Monica iii vi.
Santa Monica, Calif. 9u404
?ho&e: 828-7525
Res,: 828-0460

A. F. SKIRIUS
insurance Agent
4864 Sunset Boulevard
Los angeles, Calif. 90029
let: NO 4-2919

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
lei. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių
uioymas a- 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

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. 664-89j3

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

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

investavimas

TV taisymas

CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Aleksas Dieninis
1916 Lincoln Avo.,
Venice, Gaiir. aU29 i
Phone 821-2a2o

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

FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Kepau

LEONO KANTO FOTO SiUDluA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvu.,
Hollywood, Calif. 90u^8
HO. 9-8097
Res. HO. 6-UU84

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. U.S.
Member L. A. County Lentai S ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Galif. 90u36
Tel. Will 9-1448

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

Phone 828-4613 by 8"po>r ,ment

5239 Hollywood Blvu.

Holl) wood, Calif. 90027
HO 9-S500

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL

Moteliai

and KINDERGARTEN
225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

CACTUS INN MOTEL

Sav.

Ona žukienė

Sav. Peter & Rūta Sakas

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340
67-580 Hwy 111, Palms Springs,
Calif. 92262.

Valgyklos

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

MOTEL RuTa & DAT E SH JF
Stasys ir Stasė Damuliai, sa •
82-0,3 Hignway
.
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 GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, 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 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

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

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

STASYS 8ULA
e/o Intercontinental R. E.

Baldai

Fotografai

--------------—— —--------------------------

Automobilių

Grožio salionai

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD
Pathologist
c/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94168
Telef. (415) 668-6227
JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344
Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

Nuosavybę pardavėjai
KALIFORNIJOS LIET, RADIJAS
JONAS ČINGA
Real Estate Broke-'

Lithuanian Melodies

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

Stotis KTYM, banga 1460 AM

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Moi.ica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 82S-7525
Res.: 828 0. J

Šeštadieniais 11:30 — 12:00
Radijo klubo pirm. Stasė Pautienienė; ižd. Juozas Mitkus, 2610
Griffith Park Blvd., Los Angeles,
C A 90039, tel. 662-6591; program,
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas Jasiukonis, vyr. red. Stasė Pautienie*
nė, 841 Stanford St., Santa Moni
ca, Calif. 90403; Tel. 828-3779 iv

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Danutė Ka.škelienė, 1611’A Lyman
PI., L. A. CA 90029; Tel. 660-1572

ALBINAS MARKEVIČIUS

Real Fatale Broker

R. E. Broker
ROQUE & MARK CO. REALTORS

3002 Santa Mo-nica Boulevard
Santa Monlica, Calif. / 90404
Office
Residence
828-7525
393-1381
ANTANAS ir BRONĖ SKIRIA!

Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029 x
NO 1-2919

Res. TH 2-5394

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 pilkas.
Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, Ill*
60650.
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LIETUVIŲ PARENGIMŲ
KALENDORIUS
BIRŽELIO MĖN. —

9 d. 12 vai. — L.S.T. korip. NeoLithuania Finis Semestri — ge
gužinė1— Tautiniuose Namuose.
9 d. 12 vai. 30 min. — Lituanistinės
mokyklos 25 metų suikaktieis pa
minėjimas ir mokyklos užbaigi
mo aktas.

14 d. S vai. vak. — Birželio įvykių
minėjimas Latvių salėje, 1955
■ Riverside Dr., L. A.
16 d. — išv. Kazimie. o parapijos
LIETUVIŲ DIENA — Marsh all
Auikšt. mokykloje ir savose paitalipoise.

29 d. 7 vai. vak. Jaunimo susipaži
nimo ir šokių vakaras parapijos
■salėje.
29 d. 2 vai. p. p. L. B. Vakarų apy
gardos suvažiavimais Round Ro
bin valgykloje, 615 S. Grand Blvd.
G-lemdale,- Cali.
30 d. 3-vai. 30 min. p. p. — Jaunimo
Ansamblio 25 metų jubiliejinė
šventė Hollywood Palladium sa
lėje, 6215 Sunset Blvd.

Mirtys
— Stasys Mackevičius mirė ba

landžio 29 d. Buvo palaidotas Kal
varijos kapuose. Reiškiame užuo
jautos žmonai Bronei, dukroms Bi
rutei Liseckienei ir Mildai Starėnienei ir sūnui Kaziui.
— Jonas Rėklaitis (John Reclitc''
■ š rdies smūgio mirė gegužės 15
d. Kadangi jis buvo tarnavęs Amor kos kariuomenėje, palaidoti nuvež
tas į Veteranų kapus Sawtelle. Jis
buvo dar nesenas vyras, 59 metų,
vienas iš stambiausių Los Angelėje,
svėrė apie 350 svarų, tad jam teko
specialiai daryti karstą.
Palaidotas gegužės 19 d. iŠ šv.
Kazimiero bažnyčios.
Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Angelina! ir dukroms, anūkams
bei kitiems giminėms.
— Antanas Norbutas mirė gegu
žės 28 d. Griffith Park Convelesc.
namuose. Liko sunkiai serganti jo
žmona.
Rožančius Šv. Kazimiero bažny
čioje birželio 3 d. 7:30 v. v. Lai
dotuvių mišios birž. 4 9 vai. ryto.
Laidojamas veteranų kapuose.

KRIKŠTAI
Dr. Antanas Ramūnas (Paplauskas)

k

nuo širdies atakos mirė š. m. ge
gužės 11d Ottavoje, palaidotas To
ronte.
• Dr. A. Ramūnas i Kanadą atvyko po II pas. karo, kaip ir daugelis
naujųjų ateivių. Gavęs profesoriaus
darbą, netrukus jis iškilo akademi
niame pasaulyje, buvo išrinktas vice
dekanu ir paskutiniuoju laiku buvo
visos eilės tarptautinių mokslo insti
tucijų nariu, konsultantu bei paskai
tininku. Kaip Unesco narys jis ke
liavo po pasauli, dalyvaudamas įvai
riose tarptautinėse konferencijose.
Išleidęs mokslinių knygų anglų, vo
kiečių, prancūzų kalbomis, jis ren
gėsi duoti savo srities veikalų ir lieviškam skaitytojui; prieš keletą
metų išleidęs filosofinių svarstymų
rinkinį “Iš sutemų į aušrą”, dau
giau, deja, nebespėjo. (Šią įdomią
knygą galima gauti LAV adminis
tracijoje, kaina $5.).
Dr. A. Ramūnas buvo vienas iš
labiausiai iškilusių mūsų intelektu
alų mokslo pasaulyje. Nepaprastų
gabumų, fenomenalios atminties,
milžiniškos energijos, adekvataus
veržlumo, vyras šiuo metu buvo
pačioje kelio viršūnėje į pasaulinį
forumą. Nepaprastai gaila, kad mir
tis nutraukė jo mokslinį darbą, o
iš lietuvių atėmė galimybę turėti
tarptautinio masto garsenybę. Jo
lietuvių kolegų uždavinys išryškin
ti jo paliktų darbų svarbą ir jo as
menybę — reto intelekto, tauraus
žmoniškumo, kupina krikščioniško
idealizmo ir vitalinės veiklos. Čiur
lionio menininko genijali vizija ir
Šalkauskio minties gilumas buvo du
jo idealai, kurious jis propagavo ir
kuriais gyvenime vadovavosi.

Gegužės 26 d. Albinos ir Algio
Gedminų sūnus pakrikštytas Da
rnaus Antano Remigijaus vardais.
Nors Gedminai gyvena apie 100
mylių nuo Los Angeles — Escondi
do miestelyje, tačiau jaučiaisi pri
klausą lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijai, dažną sekmadienį juos
matome bažnyčioje ir čia atvežė
sūnų pakrikštyti. Krikštijo prel. J.
Kučingis, kūmais buvo I. Tamošai
tienė ir Gedminienės brolis, atvy
kęs iš New Yorko.

TRUMPAI
— Mikas Subataitis iš Bostono

ir jo sesuo Stefanija Salienė iš Ox
nard, Calif, aplankė LAV adm-ją
ir įsigijo lietuviškų rankdarbiu.
Taip pat jis paaukojo spaudai remti
$15. Labai ačiū.
Mikas ir Stefanija buvo nesimatę
apie 30 metų.

— Dali. Jono R'mšos meno pa
roda buvo surengta Čikagoje š. m.
gegužės 10-19 d. Čiurlionies meno
galerijoj, Jaunimo Centre.
Parodą rengė “Margučio” radijo
programos vedėjas P. Petlrutis.
Liet. Dienų ir LAV skaitytojas ir
rėmėjas Leo Bagdonas birželio 4
d. varžysis su dar dviem kandida
tais į State Board of Equalization
narius.
Lietuviai, kurie gyvena jo teritori
joje, nuo S. Francisco iki Pomonos,
prašomi balsuoti už Leo Bagdoną.
Jei turite demokratu balsavimo są
rašus ilr nerasite ten L. Bagdono pa
vardės, balsuodami įrašykite. Ta;p
pat pakvieskite ir savo draugus bal
suoti už L. Bagdoną. Jis turi šioj?
srityje didelę praktiką ir mokslinį
pasiruošimą.

— T. A. Ke’ys, parodęs savo fil

mas Los Angeles ir San Francisco
lietuviams (Statyba ir Prof. Ą. Sa
lys) ir keletą vaizdų iš gaminamos
filmos iš Kalifornijos lietuvių veik
los (pavadinęs Sala),, dar padaręs
keletą Įrašų bei nuotraukų, išvyko
atgal į Chicagą.
— Algis P. Rairlinaalis gegužė”.

18 d. Šv. Kazimieri paranjos šeš^dAninės mokyklos mokiniams aiš
kino apie Vliką — Vy. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą.
Reikia sveikinti mokyklos vedėją
Vladą Pažiūrą, kad leidžia infor
muoti jaunimą apie mūsų centrines
organizacijas, —■ ALT-ą, BALF-ą,
VLTK-ą.
— Vytautas Čekanauskas gegu
žės 2 d., pakviestas Women’s Uni
versity klubo, turėjo paskaitą apie
Lietuvą ir skaidrėmis parodė Lietu
vos vaizdų.
L. Vilimienė buvo paruošusi lie
tuvių liaudies meno parodėlę. La
bai įvertiname už tokią gražią infor
maciją amerikiečiams apie Lietuvą.
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Bonataitės su John T. Flynn vestu
vės. Sutuoktuvių ceremonijos at1 ktos 6 vai. p. p. Bel-Air Country
Club patalpose, o vėliau. 8 vai., ki
toje šio klubo salėje įvyko vestuvi
nės vaišės. Gabijos motina Marija
Bonatienė iškėlė tikrai šaunias va šes, kuriose dalyvavo 150 asmenų.
Tarp svečių buvo Rūta Lee-Kilmonytė, TV pranešėjas Burrel. Dau-.
guma svečių buvo lietuviai, nes Ga
bija tarp lietuvių buvo populiari.
Ji priklausė L. Vyčių organizacijai
ir Lietuvių Respublikonų klubui.
John Flynn dirba 20th Century Fox
studijoje kaip filmų gamintojas.
Linkime jaunavedžiams laimingo
gyvenimo.

— Alfonsas ir Ona Malkauskai
išsikėlė gyventi i Los Ceranos mies
teli, netoli Chino, Calif. Sako, kad
tmm dar nejaučia ’’smogo” ir jau
čiasi geriau.
ATOSTOGOS

— VladAs *r Ona Bakūnai atos

togauja. Vladas rašo: “LAV skaity
tojo korespondenciją iš Londono:
šalta, lyja, migla: brangu, bet vistiek malonu pasibastyti senoje Eu
ropoje. Linkej’mai. London — 4.
29. 74”
— Juozas Račius, mūsų spaudos
skaitytojas ir rėmėjas, paėmė tris
mėnesius atostogų ir gegužės 15 d.
išvyko aplankyti draugų Chicagoje
ir Kanadoje.
— Alfonsas Telyčėnas, prale’des
beveik du mėnesius atostogų Phoenik, Arizonoje, gana sustiprėjo svei
kata ir grįžo į Los Angeles.
— Birutė i-r Leonas Tompauska’

iš East Chicagos atsikėlė gyventi i
Los Angeles, kur jau nuo seniau
gyvena sūnus Raimondas su marčia
Gražina Prusauskaite-Tompauskaite.
— Pranas ir Goda Ručinskai su

šeima — Rūta ir Rimu, — iš Mont
real, Canada, aplankė redakciją.
P. Rudinskas dabar yra Montre
al io lietuvių kredito kooperatyvo
’’Litas” vedėjas. ’’Litas” dabar yra
jau pasiekęs virš 6 milijonų dolerių.
Rudinskai LAV administracijoje
įsigiję knygų, paaukojo spaudos pa
laikymui $6. Dėkojame.
— Leonui Niūniavai, Whitier,

Calif., gegužės 11 d. buvo padaryta
sunki operacija, kuri pasisekė gerai.
Leonas jau namie gydosi. Jo aplan
kyti buvo atvykusį dukra Aldona
Sirgėdienė.
Linkime Leonui kuo greičiau pa
sveikti.

Aldona Galdikaitė.

ALDONOS GALDIKAITĖS
VESTUVĖS

1974 m. liepos 13 d. Šv. Kazi
miero parapijoje įvyksta Aldonos
Galdikaitės su Harry William Franz
vestuvės. Vestuvių puotą kelia jos
tėveliai Antanas ir Filomena Galdi
kai.
Aldona Galdikaitė yra gimusi
Toronte, Kanadoje. Čia atvyko su
tėveliais. Ji baigusi Marshall Aukšt.
mokyklą, lanko Los Angeles City
College ir studijuoja psichologiją.
Ji yra baigusi John Robert Powers
modeliavimo mokyklą ir, be to, yra
valdyboje Kalifornijos Tip-Toppers
klube. Jaunasis Franz yra gimęs
Baltimorėje, Md., ten baigė St.
Martin’s aukštesn. mokyklą ir Marylando universitete baigė elektro
nikos inžineriją. Jis jau trys metai
dirba Naval Missle Center, Point
Mugu. Yra foto mėgėjas ir instruk
toriumi Oxnard 4—H klube, taip
pat naujas Tip-Toppers klubo narys.

— J. Kojelis, Algis Raulinaitis
ir L. Valiukas iŠ Los Angeles daly

vavo L.F.B. suvažiavime Chicago- .
j e gegužės 25 ir 26 dienomis.

