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AMERIKOS VAKARUOSE
SIMAS KUDIRKA KALIFORNIJOJE
Bendro visų Los Angeles organi
zacijų išrinkto komiteto — J. Čingos, pirm., V. Čekanausko, prel. J.
Kučingio ir V. Pažiūros dėka buvo
pakviestas S. Kudirka į Kaliforniją.
Čia jis turėjo keletą pasilrodymų,
paskaitų.
Los Angeles miesto valdyboje
Gruodžio 19 d. Lietuvos konsu
lo dr. J. Bielskio dėka Simas Ku
dirka buvo priimtas miesto tarybos
(City Council) susirinkime ir pas
merą Bradley. Kudirkai buvo su
teiktas miesto ranktas ir garbės pi
liečio teisės. Mūsų pultelis miesto
tarybos narys Arthur Snyder S. Ku
dirką ir konsulą J. J. Bielski pri
statė tarybos susirinkimui, kuris
priėmė
rezoliuciją,
skelbiančią
gruodžio 19 — Simo Kudirkos die
na.
Taip pat S. Kudirka padarė pasi
kalbėjimą su miesto spaudos repor
teriu Charles Sturges. Pasikalbėji
mo vertėju buvo dr. Ričardas Kon
trimas. Tas pasikalbėjimas buv)
pacituotas per KFWB—Channel 93
radijo stotį. Taip pat Herald-Exa
miner tarpino fotografiją Bradley
įteikiant miesto raktus S. Kudirkai
ir trumpą aprašymą.
Svečiuose pas Šv. Kazimiero para
pijos kleboną
Kadangi S. Kudirka su žmona ir
M. Šulskiene buvo apsigyvenę kle
bonijoje, pa/apijos klebonas prel. J.
J. Kučingis padarė svečiams priė
mimą parapijos salėje. Buvo su
kviesti visų L. A. lietuvių organi
zacijų pirmininkai ir menininkai,
kurie pildė programą. S. Kudirkai
pagerbti sekančią dieną įvykstančiame koncerte. Buvo sukviesta
apie 100 lietuvių ir pavaišinta kok
teiliais ir gardžia vakariene. Kle
bonas supažindino visus su svečiais.
Simas pasakė gražią kalbą. Jam bu
vo sugiedota “Ilgiausių metų”.
Ponia Sofija Puikūnienė būva
padariusi prabangų tortą. Šitame
suėjime visi turėjo progos pasikal
bėti su Kudirkos šeima.
Kudirka šešt. L't mokykloje
L. A. šešt. Lituanistinė mokykla
gruodžio 20 d. turėjo Kalėdų eglu
tės programą, į kurią buvo pakvies
tas S. Kudirka su šeima. Čia Simas
pasakė gana ilą, gal kaip jaunu
čiams, net per ilgą kalbą. Apie vaimokymą religijos Lietuvoje

įspūdingai papasakojo Kudirkos
motina M. šulskienė, kuri augino
savo anūkus, Simui esant kalėjime.
Ji pasakė, kad dabar Lietuvoje re
liginis sąjūdis yra labai didelis, nors
kunigų vis mažėja ir mažėja.
S. Kudirkai buvo įteikta dovaną
— Pr. Gasparonio skulptūra “Šuo
lis į laisvę”.
Mokykloj pasakytos kalbos min
tys, užrašytos V. Pažiūros, tilpo
“Lietuvių Dienų” žurnalo sausio
numeryje, kuris yra paskirtas atžymėjimui S. Kudirkos. Jaunimo gru
pės įteikė Simui savo surinktas au
kas ir dovanėles.
Iškilminga akademija Kudirkai
pagerbti

Gruodžio 22 d. rytą Šv. Kazi
miero parapijos kieme, prie mokyk
los, išsirikiavus skautų, ateitininkų,
nimnvėnų ir šaulių organizacijoms,
Kudirka pakėlė Lietuvos vėliavą,
o šauliai — JAV-bm vėliavą.
Po to S. Kudirka dalyvavo Šv.
Kazimiero bažnyčioje pamaldose
ir, pasibaigus pamaldoms, pasakė
gana religingą “pamokslą”. Po pa
maldų prie bažnyčios buvo padary-

ta visų dalyvių fotografija.
Pirmą valandą po pietų Marshall
mokyklos salėje i vyko iškilminga
akademija Simui Kudirkai pagerb
ti.

Programą pradėjo J. Činga, pa
kviesdamas A. Polikaitį sugiedoti
Amerikos himną. Užmiršęs kun.
M. Preikšaitį invokacijai sukalbėti,
pakvietė Lietuvos garbės konsulą
dr. J. J. Bielski, kuris gana trum
pai pasveikino Kudirką.

Meninė programa buvo sudaryta
gana įvairi: dainavo A. Pavasaris,
B. Dabšienė, J. Čekanauskienė, R.
Dabšys, vyrų kvartetas — G. Jara
šiūnas, B. Scliukas, R. Dabšys r A.
Polikaitis. Deklamavo D. Mackialienė: Bern. Brazdžionio “Vaidila
Valiūnas prie užgesusio švyturio”
(S. Kudirkos tema), ir D. Mitkie
nės “Kaktuso priesaika”. Tarp dai
nų ir dcklamacijiĮ buvo įterpiami
sveikinimai: du. J. Žmuidzino (LB
tarybos nario), L. Butkio (skautų
vardu), L. Kojelio (ateitininkų var
du), R. Žukas (demonstracijų dėl
Simo organizatorių vardu), V. Gy
lys (L. Radijo klubo vardu) įteikė
dovaną, Stp. Makarevičius (Jūrų
skautų vardu) prisegė gintarinį atžymėjimą.
Pirmosios apie S. Kudirką kny
gos “Simas” autorius J. Gliaudą
pasakė nuoširdžią sveikinimo kalbą.
Jaunimo ansamblis, vadovauja
mas O. Razutienės ir R. Žuko, pa-

šoko Kepurinę ir Kubilą.
Solistams ir vyrų kvartetui akomponavo Raimonda Apeikytė.

Taigi, beveik visos Los Angeles
meninės pajėgos buvo sutelktos Šiai
programai.
Buvo priimta rezoliucija, kurią
perskaitė stud. J. Pažėraitė.

Pabaigoje kalbėjo S. Kudirka.
Jo minčių santrauką davėme LAV
gruodžio numeryje ir LD sausio nr.
Simas buvo pagerbtas visų virš
tūkstančio dalyvių atsistojimu ir
garsiais plojimais.
Akademija buvo baigta J. din
gos žodžiu ir Lietuvos himnu. Ko
miteto iždininkas prel. J. Kučingis
pranešė, kad buvo surinkta aukų
beveik $5000. S. Kudirkai buvo
įteiktas čekis beveik $4300. Be šių
oficialių aukų daugelis lietuvių jam
asmeniškai įteikė piniginių aukų.
Klaidingai rašo J. G. Draugo
sausio 3 d. nr., kad Los Angelyje
visą S. Kudirkos priėmimą tvarkė
JAV Vakarų Apygarda. Galima
vien duoti kreditą ir nežinome kam,
ar A. Adomėnui, ar J. Kojeliui, ar
Čingai už vienos vakarienės suruo
šimą “Gate of Spain” naktiniame
klube, Santa Monikoje, kur po sa
vo panegirikų S, Kudirkai neteko
laiko nei kalbėti, o turėjo laiko tik
kelis klausimus atsakyti. Ten apy
tamsiame bare dalyvavę apie 60
lietuvių.

Simo Kudirkos pagebime gruodžio 22d. Marshall mokyklos auditorijoje.
— Viršuje iš kairės: rašyt. J. Gliaudą., sol. R. Dabšys, D.. Mackialienė,
sol. B Dabšienė, sol. A. Pavasaris, M. šulskienė, sol. A. Polikaitis, S.
Kudirka, sol. J čekanauskienė, G. Kudirkienė, B. seliukas, komiteto
pirm. P činga, V. Pažiūra, A. Razutienė, prel. J. Kučingis ir tautinių
šokių šokėjos.
žemai: publikos dalis ir garbės svečiai — iš dešinės Rūta Lee-Kilmonytė, M. Kilmonienė, gen. S- Raštikis su žmona, kons. dr. J. J. Bielskis,
S Kudirka, G. Kudirkienė, prel. J. Kučingis, M. šulskienė ir kt.
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REZOLIUCIJA 416
Prieš dešimtį metų Los Angelėje bendromis lietuvių, latvių ir
estų pastangomis buvo suorganizuotas komitetas "Americans for
Congressional Action to Free the Baltic States”, mūsų spaudoje
trumpai vadinamas "Rezoliucijų komitetu”.
Per keletą, metų komitetas pravedė per JAV kongresą ir senatą
rezoliuciją 416, reikalaujančią, kad Amerikos prezidentas šią rezo
liuciją įneštų į Jungtines Tautas. Rezoliucija reikalauja, kad Lietuvai,
Latvijai ir Estijai būtų duodama nepriklausomybė ir iš ten atsitrauk
tų Sovietų okupacinės jėgos. Nei Nixonas, nei Fordas šios rezoliu
cijos nedrįso įnešti į Jungtines Tautas, teisindamiesi, kad tam sąly
gos esančios nepalankios. Reikia manyti, kad valstybės departamen
to politikai žinojo, ką jie kalba.
Dabar kiekvienas pamatėme, kai buvo J. T. balsuojama Palestinos
klausimu. Amerikos pasiūlymas nepraėjo, laimėjo Sovietų blokas.
J. T. yra privaryta dauguma satelitų ir Afrikos naujų valstybėlių
prokomunistinių atstovų, kad sovietai gali ten daryti, ką jie nori.
Rezoliucijos 416 įnešimas į J. T. gali būti mums kenksmingas.
Artinantis Vasario 16-tos minėjimams, mes turėtume išjungti Re
zoliuciją 416 iš mūsų priimamų rezoliucijų. Nereikalaukime to, kas
mums nenaudinga.
Daug amerikiečių mano, kad JAV nustotų finansavusi J. Tautas,
net jas išvarytų iš Amerikos, nes jos esančios sovietų šnipinėjimo
centras.

ŠALIŠKAS TEISMAS
Prieš teismą per dvejus metus varė per spaudą ir radiją prieš tuos
nui dirbusius asmenis: Mitchell, Haldeman, Ehrlichman ir Mardian.
Kodėl juos nuteisė? Mat, nepasakė teisybės opozicijos partijos su
dalytam investigacijų'komitetui. Jury komisija buvo sudaryta Wa
shingtone tik iš demokratų; iš 12 buvo 9 juodžiai militantai. Jie kiek
vieną žinomesnį respublikoną visuomet nuteistų.
Prieš teismą per dvejus metus var per spaudą ir radiją prieš tuos
asmenis propagandą, kas yra neleidžiama. Kai kokį galvažudį su
gauna ir tame mieste daug apie jį rašoma, advokatai pareikalauja
jį teisti kitame mieste ir teisėjai ir jury būsią šališki. Kodėl tas ne
taikoma Nixono kabineto nariams ? Šališki buvo "Watergate” investigacijos komiteto nariai kongresmanai ir Šališkas yra Siricos teismas.
Kodėl jūs visi demokratai kongresmanai ir senatoriai, nepasakėte
teisybės, kas prez. J. Kennedy nušovė? Net 60 metų uždraudėte,
kad kas pažiūrėtų į tyrinėjimo bylas. Daugelis iš jūsų esate melagiai.

MES, MES - AŠ
Kai kurių mūsų kolonijos, lietuvių yra didelė yda — tempimas ant
savo partinio kurpalio: išrenkamas bendras komitetas, o kai pradeda
dirbti, to komiteto narių visai nepaisoma. Jokių komiteto nutarimų
nesilaikoma. "Aš geriau žinau. Aš jau viską sutvarkiau”. Partiniai
vadukai dažnai pasigiria: "mes tą ir tą padarėme, tik mes žinome,
kaip'’geriausiai galima padaryti”.
Dažnai su tuo aš nieko neišeina. Vienu iš pavyzdžių gali būti ir
pas mus besilankančio S. Kudirkos priėmimo akademija. Ar kas
matėte spaudoje, kad S. Kudirka aplankė mūsų šeštadieninę mo
kyklą, kad Marshall mokykloje virš tūkstančio lietuvių jam pagerb
ti susirinko ir kad jis čia kalbėjo. Nebuvo nė pranešimų, kad bus
toks įvykis. Net toks lietuviams palankus laikraštis kaip S. M. "Out2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
A

Girdėjome, kad Chicagoje buvo
sudaryta
nauja
Bendruomenės
Krašto valdyba ir taryba. Iš spau
dos buvo neaišku, kas ką skaldo?
“Draugas” ir “Darbininkas”, fron
tininkų įtakos spauda, vienaip ra
šė, o “Naujienos” “Dirva” ir ’’Lais
voji Lietuva” visai kitaip informa
vo. Tad tą reikalą nutariau ištirti.
Vykdamas į Vliko seimą, sustojau
keletai dienų Cicero j ir Chicagoj,
Marquette parko lietuvių kolonijo
se, ir pasikalbėjau su lietuvių veikė1jais. Padariau pasikalbėjimą ir su
naujuoju Bend. Tarybos pirminin
ku, žinomu JAV medicinos žurnalo
“JAMA” redaktoriumi, dr. Z.
Danilevičiumi.
— Kodėl,daktare, įsijungėte į
naujosios Bendruomenės veiklą?
— Buvo dvi pagrindinės priežas
tys. Pirmoji tai, kad Fronto Bičiu
liai susitarė su militantais (akiratininkais) užgrobti Bendruomenės va
dovaujamas vietas. Mes visi pama
tėme akiratininkų įtaką, prosovieti
nę propagandą išleidžiant mokyk
loms vadovėlius, kaip "Tėvų name
liai brangūs” ir kitas. Militantai
tuose vadovėliuose nori pavaizduoti
kiek Lietuva buvo atsilikusi ir ko
kią didelę pažangą dabar padarė
prie sovietinės valdžios. Man, kaip
katalikui, tokia savanaudiška fron
tininkų bičiulystė su akiratininkais
nepatiko.
Antrąja priežastimi buvo tai,, kad
naujoji frontininkų-akiratininkų ko
alicija piradėjo skaldyti jau veikian
čias apylinkes: Cicero mieste ir
Marquette parke šalia veikiančių
apylinkių įsteigė naujas “frontininkiškas” apylinkes. Mat, jiems rei
kėjo balsų, kad apygardos suvažia
vime jie laimėtų. Tam skaidymo
darbui pritarė B. Nainys, (Pasaulio
Liet. Bend, pirm.) ir Gaila, (JAV

RŪTA,

INC.

Gauta iš Lietuvos fotografija vaiz
duoja kaip savo žemės kampelį susiaria naujieji baudžiauninkai. So
vietinius dvarus aria traktoriais.
Siūlome naujoje laidoje “Name
liai mūsų brangūs” šį vaizdelį pa
talpinti.

Bend. pirm.). Buvo paneigtos teisės
jau veikusių Cicero x Marquette
parko apylinkių valdybų ir atstovų
į apygardos suvažiavimą. Tačiau
garbės teismas pripažino jau veiku
sių apylinkių valdybas. Taigi, kas
skaldo ir kodėl?
Frontininkų neribotas gobšumas
visiems vadovauti, viską valdyti
kenkia Bendruomenėje vieningam
darbui.
Mūsų spaudoje nebuvo aiškiai
pasakyta, kad naujoji Bend, taryba
yra tik 1 a i k i n a, kol bus atstaty
tas Bendruomenės veikimas į nor
malias vėžes.
Militantų tikslas yra kiršinti,
skaldyti lietuvių vienybę. Tą jie pa
siekė Chicagoje ir Ciceroje. Ten
daug lietuvių jau vieni su kitais
nekalba, net namus su kiaušiniais
apmėčioja.
Man nesuprantama, kodėl fron
tininkai prisideda prie tų militantų
griaunančiiį darbų. Juk mes aiškiai
turėtume matyti iš jų straipsnių
“Akiračiuose”, kad jie tarnauja
Lietuvos okupanto naudai.

Investavimo

Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213)828-7525
Vaidyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkai

let” nepaminėjo, kad S. Kudirka bus Santa Monikoje.
Kai vienas komiteto narys, kuris turi daug praktikos, paklausė, ar
nereikia pagalbos organizuotai propagandai, buvo atsakyta, kad “aš
jau viską sutvarkiau”. Dabar matome, kad S. Kudirkos atsilanky
mas nebuvo pakankamai išnaudotas propagandai. Net mažutė
Phoenix lietuvių kolonija geriau reklamos reikalus sutvarkė — buvo
aerodrome sutiktas TV, radijo ir spaudos žmonių.
Kodėl gi mes turėjome Simą vežti mašina per smėlynus, varginti
net 10 valandų visą šeimą? Buvo pasiūlymas iš komiteto, kad jie
skristų orlaiviu, ir kad būtų padaryta spaudos konferencija aero
drome. Tačiau vienos grupelės egoistiškas noras Simą turėti savo
saujoje neleido to padaryti. Taip ir nukenčia visų lietuvių interesai.

vo tokios: komunizmas laisvajame
pasaulyje dabar yra gal dar didesnė
pabaisa negu bet kada pirmiau. Jis
nori pasaulį užliūliuoti taika, kad
jį lengviau pavergtų. Gyvenimas
kalėjime nebėra toks žiaurus, kaip
anksčiau. Tiesioginiai nebekankina:
jam leidžia uždusti be oro, numirti
be saulės.

IŠ ALT-o VEIKLOS
Vertinamos lietuvių užtarėjo
pastangos

Senatoriui J. L. Buckley dedant
pastangų padėti keliolikai Lietuvos
žmonių išemigruoti, ALT pirm. dr.
K. Bobelis pasiuntė jam padėkos
laišką, kuriame pažymėjo: “Mes
esame ypatingai dėgingi už tą hu
maniškumo darbą, kurį jūs vykdo
te besistengdamas, kad žmogaus
teisės būtų visiems pripažįstamos.
Nuoširdžiai tikime, kad Jūs tęsite
tą kovą, kol visiems žmonėms bus
leista naudotis teisėmis, kurios
mums savaime suprantamos, bet
kurios yra atimtos tiems, kurie yra
už geležinės uždangos”.
Kongre manas gina pavergtųjų

teises

JAV kongreso narys Fr. Annunzio atsiuntė ALTai nuorašą savo
kalbos, kurią jis pasakė kongrese.
Gindamas pavergtųjų teises, jis kal
bėjo: “Sovietų Sąjunga reikaluja
nepaprastai didelių mokesčių už
mokymo išlaidas iš žydų, estų, lie
tuvių, latvių, ukrainiečių ir kitų,
kurie tenori gyventi krašte, kokį
patys pasrinks. Gal būt Sovietai yra
įsitikinę, kad mes neleisime tam
žmogaus teisių ir žmogiško padoru
mo laužymui stoti skersai kelio
kviečių iir kitų dalykų prekybos su
tartims, atnešančioms keletą dole
rių, tačiau aš niekada nesutiksiu
su tokia vyriausybės politika, kada
išplėšiami pinigai už žmogaus lasvę.”
Toliau kongresmanas Annunzio
pabrėžė, kad “Sovietų Sąjunga tą
pinigų išreikalavimo politiką išplė
tė iki biauraus, nežmoniško kraštu
tinumo su savo tuo vadinamu švie
timo mokesčiu, kuris vidutiniškai
imant yra 18,000 dol. pagal pasiek
tą norinčiojo išemigruoti mokslo
laipsnį. Valstybė, kuri iš žmonių
taip plėšia pinigus, negali gauti at
lyginimo padidinta prekyba, padi
dintu kreditu ar kitomis lengvato
mis, surištomis su tarptautine pre
kyba ir finansavimu.”
Norint atsikviesti iš Lietuvos

Norintieji atsikviesti savo ar
timuosius iš Lietuvos yra prašomi
jų pavardes, adresus užregistruoti
ALT būstinėje: 2606 W. 63 St.,
Chicago, Ill. 606029. Sudaromi są
rašai, kurie bus perteikti JAV val
džios įstaigoms, prašant padėti
kviečiamiesiems gauti išvažiavimo
vizą. Ryšium su prekybos sutartimi
su Sovietų Sąjunga yra pagerėjusios
galimybės iš Sovietų Sąjungos val
domų kraštų emigruoti. Kitos įstai
gos sudarinėja, tik norimų atsikvies
ti sąrašus, bet nepildo pačių atsikvietimo formų.

Simpoziumas vakare

Los Angeles šauliai pakelia JAV vėliavą prie šv. Kazimiero par. mokyk
los. Iš kairės: J. Spirauskas, G. Kudirkienė, M. Banionienė, S. Kudirka,
kuopos vadas K. Karuža, A- Galdikas, O. Orlovienė, M. šulskienė, J.
Kvečienė, J. Račius.
Foto L. Briedis

SIMAS KUDIRKA PHOENIXE

(Iš biuletenio “Arizonos Lietuvis”)
Su lietuviais, spauda, televizija

Phoenixe Simo Kudirkos priėmi
mu rūpinosi Liet. Bendruomenės
skyrius. Atvyko jis čia gruodžio 18
d. su savo žmona ir mamyte. Į
aerodromą svečio pasitikti susirin
ko nemažas būrys lietuvių, be jų
buvo ir kitų tautybių atstovų. Prie
paties lėktuvo teleido tik 5 lietuvių
atstovus: 3 lietuves su tautiniais
rūbais, kun. A. Valiuška, Annette
Young. Sutikimas buvo TV filmuo
jamas. Į aerodromą atvyko ir ke
letas laikraščių reporterių, kurie tu
rėjo su Simu Kudirka pasikalbėji
mą. Tą pokalbį ir duodamus klau
simus vertė į anglų kalbą Vila
Weyer.
Phoenixo LB tuirėtų džiaugtis su
radus Vidą Weyer, kuri tą dieną
turėjo versti Kudirką net 4 kartus:
aerodrome, laikraščio “The Arizo
na Republic” leidykloje, spaudos
konferencijoje ir vakare bendrame
simpoziume. Vida pasirodė esanti
ne tik puiki vertėja, bet ir sumani
talkininkė. Ji labai vykusiai paruo
šė pareiškimus spaudai ir radijo
stotims.
Kita didelė priėmimo talkininkė
buvo Viktorija Zakaricnė, kurios
pastangomis buvo padarytas Ku
dirkos išreklamavimas vietos spau

doj. Jos rūpesčiu Kudirka turėjo
progos aplankyti vietos laikraščio
redakciją ir ten turėjo pasikalbėji
mą su reporteriais. Jos pastango
mis buvo gauta ir spaudos konfe
rencija Press Club patalpose.
Lietuvių Bendruomenei Kudirkos
priėmime daug padėjo ir Annette
Young, pasiūlydama savo gražią re
zidenciją. svečiams sustoti. Juos ji
vežiojo, vaišino, globojo. Jeigu ne
jos vaišingumas, Liet. Bendruomenė
būtų turėjusi nemaža su tuo susi
jusių išlaidų.
Be abejo, daugiausia rūpesčio
važinėjimo, pastangų dėl tinkamo
svečių priėmimo padėjo LB pirm.
Emilija Josen. Jos pastangomis bu
vo išrūpinta iš Arizonos gubernato
riaus deklaracija, skelbianti gruo
džio 18 d. Arizonoje Simo Kudir
kos diena.
Kiti paminėtini LB talkininkai
buvo: Violet Kurilla, kuri parašė
nemažai laiškų vietos dignitoriams,
Ray Boley-Bolevičius, kuris užrekordavo visą Kudirkos pokalbį
spaudos konferencijoje, Petras ir
Marija Šlapikai, savo getru abiejų
kalbų mokėjimu ir patarnavimais.
Ona Metrikienė, kuri ne tik paruošė
vietos lietuvių chorą, bet dar gavo
kolegijos salę Kudirkos priėmimui.
Čia gal dar reikėtų išvardyti ir daug
kitų pagclbininkų, bet dėl vietos
stokos praleidžiame.
Kudirkos pagrindinės mintys bu
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Viešas pasimatymas su Simu Ku
dirka iir jo šeima Brohy kolegijos
Loyola salėje 7:30 vai. vakare. Ten
susirinko apie 300 asmenų, daugu
mas iš jų buvo lietuviai, bet buvo
ir kitų tautybių žmonių, kurie norė
jo pamatyti garsųjį Sibiro kankinį.
Simpoziumas buvo pradėtas Amerikos himnu, kurį sugiedoūo Vy
tas ir Lucy Mozartai. Po to sekė
kun. A. Valiuškos invokacija ir Emilijos Josen įžanginė kalba. Gu
bernatoriaus deklaraciją perskaitė
Annette Young.
Sveikinimai buvo trumpi: pa
vergtųjų tautų komiteto vardu svei
kino Walter Chopiwskij . Toliau
sveikino latviai, ukrainiečiai,, jų
šokių grupė, bulgarų atstovas.
Po to trumpai kalbėjo pats sve
čias — Simas Kudirka. Visus pa
sveikino švenčių proga ir visiems
padėkojo už maldas ir pastangas iš
laisvinti jį iš rusiško pragaro.
Paskui jis apie valandą atsakinė
jo į klausimus. Iš jų paaiškėjo, kad
komunizmas tebėra didelė grėsmė
pasauliui. Kalėjimai pilni įvairių
tautybių žmonių. Jaunimo tarpe di
delis judėjimas: nepasitenkinimas
melu, kuriuo žmonės ten yra nuolat
maitinami. Melaginga propaganda
yra visiems labai įgrisusi. Kudirka
galvoja, kad tiesa turi didesnę jėgą
už melą ir ji turėtų laimėti.
Lietuvoj didelis religijos perse
kiojimas, nes lietuvis riša tikėjimą
su tautybe. Kai norima užslopinti
tautinis susipratimas, tai tuo pačiu
bandoma atimti iš žmonių tikėjimą.
Tikintis lietuvis yra kartu geras
tautietis.
Programos vedėja ir vertėja Vida
Weyer gražiai sklandžiai pravedė
visą Kudirkos priėmimą, savo tiks
liu žodžiu trumpindama, kur rei
kėjo, paryškindama, kur nebuvo
aišku.
Meninėj programoj pasirodė mu
zikė Ona Metrikienė su savo choru.
Padainavo: Tėviškėlė, Apsaugok
Aukščiausias ir Lietuviais esame
mes gimę. Pabaigė su God Bless
America ir Lietuvos himnu.
Simpoziumo metu buvo renka
mos aukos Simui Kudirkai. Jos bu
vo įrašomos į aukų lapą. Aukų rin
kimu rūpinosi Petras Maldeikis, LB
iždininkas.
Kudirkos apsilankymas Phoe
nixe buvo gražiai aprašytas vietos
laikraščiuose “The Arizona Repub
lic”, “The Phoenix Gazette” ir
“Valley News”.
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Liet. Bendruomenės Los Angeles
apylinkės

rengtas Naujų Metų sutikimo ba
lius Šv. Kazimiero par. salėj gra
žiai praėjo. Tik žmonių galėjo atsi
lankyti daugiau. Sako, vieniems pa
sitaikęs “šaltas oras”, kitiems —
privačiai rengti arba kitur buvę pi
gesni sutikimai ir 1.1. Bet rengėjai
buvo patenkinti, atrodo, kad ir
publika buvo patenkinta.
Maistas buvo paruoštas gerų šei
mininkių: O. Orlovienės, S. Puikūnienės, O. Sturonienės ir J. Paškauskienės. Salė papuošta jaunimo,
vadovaujant Ilonai Bužėnaitei ir
Rimui Žukui. Trumpa, nuotaikinga
jaunimo atliekama programa: Se
nieji metai — Algis Stančikas, Pa
vasaris — Diana Vidugirytė, Vasa
ra — Ilona Bužėnaitė, Ruduo —
Rūta Žmuidzinaitė ir Žiema — Ma
rytė Stočkutė, kurie pašoko lenciū
gėlį; gi Naujųjų Metų baletų pašo
ko gabi šokėja Ramona Alseikaitė.
Šokiams grojo D. Perez orkes
tras. Prie baro dirbo M. Strupys
ir J. Gedmintas.
Džiugus reiškinys — atsilankė
daug jaunimo, buvo net iš Chicagos, Bostono ir San Francisco. Visų
nuotaika gera. Naujų Metų minutė
sutikta labai kultūringai ir su gra
žiu susikaupimu sugiedotas Lietu
vos Himnas.
Gautas pelnas bus sunaudotas kul
tūriniams reikalams.
L. B-nės rengiami parengimai tu
rėtų būti gausesni. Žinoma, ir bū
tų, jei visi geriau suprastų, jog “vie
nybėje ne tik galybė”, bet linksmy
bė. Teko patirti, kad kai kuriuose
privačiuose sutikimuose buvę labai
neįdomu ir nuobodu.
L. B-nės valdyba širdingai dėko
ja visiems kuo nors prisidėjusiems
prie šio parengimo ir visiems atsi
lankiusiems.
Iki malonaus pasimatymo sekan
tį kartą, (valdyba)

PAJAMŲ MOKESČIAI
Pajamų mokesčių skaičiavime,
ypač Kalifornijos valstijos formose,
šiemet yra daug pakeitimų, kaip
“Low income tax credit”, “renters
credit” ir kt. Nuo 1975 m. sausio
1 d. visi, kurie padeda apskaičiuoti
mokesčius, turi gauti valstijos lei
dimą ir turi būti “bonded” (su
$1000 užstatu).
Tas patvarkymas senai buvo rei
kalingas, nes daugelis mokesčių mo
kėtojų būdavo išnaudojami — kas
tik moka rašyti, krautuvėse pasista
tydavo stalelį ir pildydavo mokesčių
formas. Dabar mokesčių pildytojai
privalo turėti savo įstaigą ir mokes
čių blankų nuorašus privalo laikyti
bent 5 metus. Taip pat pildytojas
privalo pasirašyti ir duoti savo ad
resą ir soc. see. numerį.

VEIKLOS

LIETUVIŲ PROTESTANTŲ
SĄJUNGOS EGLUTE
Los Angeles Liet. Protestantų
Sąjunga, kaip ir ankstesniais me
tais, ir šiemet gruodžio mėn. 8 d.
surengė kalėdinę eglutę First Lu
theran Church patalpose. Atsilan
kė virš 100 asmenų įvairių konfe
sijų ir įv. profesijų, vyresnių ir jau
nesnių.
Stalai buvo apkrauti šeimininkių
paruoštais ir suneštais valgiais.
Prieš pradedant vaišintis, kun. M.
Preikšaitis sukalbėjo maldą.
Po vaišių dr. M. Devenis, Sąjun
gos pirmininkas, pasveikino visus
dalyvius ir paprašė Hypatiją Pet
kienę, s-gos nepailstamą sekretorę,
pravesti programą.
H. Petkienė perskaitė ilgesnį laiš
ką Kalėdoms apie ramybę ir
džiaugsmą, kurį 1513 metais para
šė italas vienuolis Fra Giovanni.
Vėliau A. Glažė perskaitė Lietu
vos Atstovo J. Kajecko gražų svei
kinimą eglutės proga.
Prasidėjo programa. E. Dovy
daitienė meniškai padeklamavo H.
Nagio eil. “Sniegas” ir “Lietuvos
kaimas ir Bern. Brazdžionio “Tau
Kalėdų dovanų”.
Giedrė Dovydaitytė, kuri jau
nuo 7 metų lanko Hollywoodo ba
leto studiją, gražiai pašoko “Nak
ties tyluma” (pagal Brahmso Rap
sodijos B-Minor).
Po to sekė liet, liaudies dainų
duetas, kurį puikiai atliko tautiškais
drabužiais pasipuošusios O. Devei
kienė ir V. Mikienė. Jos padaina
vo Strolios “Tėviškę”, Kavaliausko
“Gražiausia gėlė” ir žižiūno “Šla
ma šilko vėjas” (žodžiai B. Braz
džionio). Pianinu joms akomponavo O. Biržiškaitė Barauskienė.
Maloni staigmena buvo poetės
D. Mitkienės sukurtas specialiai
šiai Eglutei eilėr. “Kūčios Lietuvo
je”, kurį padeklamavo pati autorė.
Elena Vilimienė, kuri taip dažnai
solo giedojimu paįvairina kun. M.
Preikšaičio pamaldas, pagiedojo
dvi evangelikų mėgiamas giesmes:
“O džiaugsminga, išganinga (O
Sanctissima) ir “Betliejaus tvartely
je”, pagal tradiciją sukomponuotą
Martyno Liuterio.
Programos vedėja paprašė daly
vius pagerbti dr. M. ir A. Devenius, kurie šiais metais įsteigė prie
Liet. Reformatų Bažnyčios Kultū
rinį Fondą ir paskyrė jam stambią
pinigų sumą. Kaip senovėje kultū
rinius fondus ir stipendijas steigė
Lietuvos kunigaikščiai Radvilos,
taip šiandien juos pasekę Deveniai.
Scenoje pasirodė Kalėdų senelis
(J. Žemaitis ir visus vaikučius (jų
buvo apie 15) apdalino dovanėlė
mis. Eglutė buvo užbaigta visų da
lyvių bendru kalėdinių giesmių gie
dojimu, kuriam vadovavo O. De
veikienė, pritariant pianinu M.
Preikšaičiui.
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Visoms programos dalyvėms bu
vo įteikta gėlių r kt. dovanų. Suda
rant programai suorganizuojant šei
mininkes didžiausias rūpestis atite
ko H. Petkienei. Reikia paminėti
M. Kiršonienę, O. Micpovilienę, V.
Užkuraitienę — jos visos vaišino
svečius su lietuvišku nuoširdumu.
Joms talkininkavo Marytė Licudine, Ruth Shafer, kun. M. Preikšai
čio dukrelės ir kt. ponios.
Buvo surinkta aukų padengti šio
parengimo išlaidoms. Iš atliekamo
pelno remiamas Vasario 16 gim
nazijos Evangelikų Ratelis ir evan
gelikų spauda — “Mūsų sparnai”,
“Mūsų svečias” ir kt.
Baigiant J. Kutra padėkojo vi
siems dalyviams ir visiems atsilan
kiusiems. Svečiai skirstėsi gera nuo
taika, linkėdami vieni kitiems pasimtyti Eglutėje sekančiais metais.
J. K-a

LONG BEACH, CALIF.
Gruodžio 7 d. Long Beach apy
linkės lietuviai sėkmingai užbaigė
Lietuvių Fondo paskirtą kvotą.
Paskutinieji aukotojai buvo: Long
Beach Lietuvių Klubas, padidinęs
savo įnašą iki 300 dol., ir V. Ta
mošaitis — 100 dol.
Žemiau dedame LF narių pilną
sąrašą ir įneštą sumą:
$725.00 — įnešė L. Fondo Va
jaus Komitetas iš parengimų.
$500 — aukojo Gasparas Kaz
lauskas.
$400 — Ona ir Danys Mekišiai.

$300 — Long Beach Lietuvių
Klubas.
Po $200 — Vincas Archius, Sta
sė ir Alfonsas Kontviai, Dr. Z.
Kungys, Magdalena ir Stasys Jasučiai.
Po $100 — Aldona ir Bruno
Morkiai, Jurgis Mikalonis, , Kazys
Motušis, V. Juodvalkis, Daisy Ru
dokienė, V. ir J. Mikūnai (pulk.J.
Musteikio atminimui), V. Mustei
kienė (pulk. J. Musteikio atmini
mui), R. Janušauskienė, Birutė ir
Algis Prasauskai, Juozas Matijošaitis, Anelė Bundza, Jonas Kizlaltis,
Vladas ir Birutė Tamuliai, Pranas
Gustas, Petrė ir Bronius Basiuliai,
Loreta ir Vytautas Tamošaičiai.
Po $33.30 — Birutė Prasauskienė, Stasys Jasutis ir Mirga Vaitkie
nė Bronės Saladžiuvienės atmini
mui.
$25 — Petras Marciuška.
Po $10 — Anelė Ruseckienė, E.
Dapkus.
Tenka pastebėti, kad ir senos
karos 4 lietuviai įstojo nariais į L.
Fondą.
Šios apylinkės L. F. įgaliotiniu
nuo pat pradžios buvo Danys Mekišius, kuris nenuilstamai rūpinosi
sudaryti paskirtą kvotą.
Vajaus Komitetas dėkoja vi
siems aukotojams ir tiems, kurie
padėjo darbu, rengiant parengimus
bei vykdant lėšų telkimo vajus.
Long Beach Apylinkės
L. Fondo Vajaus Komitetas

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

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

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį 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.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO S4JUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
Telefonas: 469-8500
Sales & Service
Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calil. 900 9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
9000000Q0Q000G0QGO9G000Q000COG0GGO0G0Q0GQGCC,^:^CO

Liet Bend. Namų Centro
direktorių posėdis

Sausio 16 d. Liet. Bend. Namų
centro direktorių posėdis, pirminin
kaujant dr. J. Žmuidzinui, sekre
toriaujant Algiui Raulinaičiui, ap
svarstė aktualiuosius korporacijos
reikalus. Pirmiausia buvo susipa
žinta su anketos dėl naujos salės
atsakymais. Buvo gauta apie 100
atsakymų su pasižadėjimais pirkti
akcijų už $52,000. Direktoriai po
sėdyje pasižadėjo dar pirkti naujų
akcijų už $50,000. Dabar kasoje
turima $42,000.
Tokiems rezultatams esant, di
rektoriai vienbalsiai nutarė korpo
racijas likvidavimo klausimo sekan
čiame metiniame susirinkime visai
neįtraukti į dienotvarkę.
Norintieji L. B. N. Centro kcir
poracijos turtą prijungti prie kurios
nors parapijos ir kitos salės, turė
tų pirma išsirinkti tam klausimui
palankius direktorius.
Metinis L. B. N. Centro korpo
racijos metinis susirinkimas numa
tytas šaukti gegužės mėn.
Liet. Bendruomenės Vakarų Apy
gardos suvažiavimas
įvyks š. m. vasario mėn. 1 d., šeš
tadienį, 2 vai. p.p. Round Robin
restorano patalpose. Vakarų apy
gardai priklauso Phoenix, Los An
geles, Santa Monica, San Francis
co k- Portland apylinkės. Suvažia
vime išgirsime apylinkių pirminin
kų pranešimus, nušviečiančius kiek
vieno bendruomeninio vieneto cha
rakteringus veiklos bruožus.
Gal pats įdomiausias suvažiavi
mo įvykis — PLB garbės pirminin
ko ir “Pas. Lietuvio” red. Stasio
Barzduko paskaita: Lietuvis savo
tautoj, valstybėj ir bendruomenėj.
Kadangi paskaitininkas ta tema įra
šo knygą, todėl tenka laukti giliai
išmąstytų, įdomių, bendruomeni
nes problemas gvildenančių minčių.
St. Barzdukas visą emigracinį gy
venimą praleido bedirbdamas apy
linkės, apygardos, krašto ir PL fi
nes valdybų vadovo pareigose, įdė
damas visą laisvą nuo darbo laiką
ir širdį.
Taip pat S. Barzdukas sutiko at
sakinėti į bet kuiria tema paklausi
mus, nes jo visuomeninė patirtis
yra didelė ir plati.
Vakarienė įvyks apie 5:30 vai.
vakaro. Kaina $3.
Organizacijos ir pavieniai asme
nys, besidomi visuomeniniais klau
simais, kviečiami suvažiavime ir va
karienėje dalyvauti ir pabendrauti
su tiek daug nusipelniusiu Pasaulio
LB garbės pirmininku.

LB Vakarų Apygardos ir Los
Angeles bei Santa Monikos apylin
kių valdybų pakviesta, Alė Rūta su
darė kultūrinėms popietėms rengti
komisiją. Be pirmininkės, į ją dar
įeina: R. Dabšys, D. Gudauskaitė,

ir J. Raulinaitis.
Gruodžio mėn. 15 d. šios komi
sijos pakviesta Birutė Pūkelevičiūtė skaitė pirmą, labai įdomią, pa
skaitą apie lietuvišką teatrą. Gausūs
paklausimai rodė susirinkusių gyvą
susidomėjimą prelegentės iškelto
mis mintimis.

Vincės Jonuškaitės Leskaitienės
pagerbimas
Lit. Moterų Federacijos, Los
Angeles sk., iniciatyva vasario 2
d. yra rengiamas buv. Lietuvos
Operos solistei Vincei JonuškaiteiZaunienei-Leskaitienei pagerbimas
Michael valgykloje 4500 Los Feliz
Blvd., L. A.
Pietų kaina — $6. Pakvietimai
gaunami pas valdybos nares ir pir
mininkę Kazimierą Matjošaitienę—
telef. 387-4697.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Šiais metais Los Angeles lietu
viai atžymės Vasario 16-tą tokiu
būdu:
— Vasario 14 d. — Lietuvos vė
liavos pakėlimas prie L. A. miesto
rotušės.
— Vasario 16 d., sekmadieni,
iškilmingos pamaldos Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, 2718 St. George St.
Po pamaldų, 1 vai. p.p. Mar
shall mokyklos auditorijoje Vasario
16-tos minėjimo akademija.
Bus svečias kalbėtojas, — V.
Bražėnas, sveikinimai, koncertas.
— Los Angeles Balfo 13 skyrius
šaukia metinį susirinkimą vasario
mėn. 9 d., sekmadienį, 11:45 vai.
Šv. Kazimiero par. mokyklos 8-je
klasėje.
Visi esate maloniai kviečiami da
lyvauti. Bus pateikta praeitų metų
veiklos apyskaita ir renkama nauja
valdyba.

Komunistinė propaganda apie Lie
tuvą L. A. skaityklose
Gavau iš Los Angeles Valley
College skaityklos (Van Nuys, Ca
lif.) knygą apie Lietuvą “Lithuania
Past and Present”. Leidėjais pasi
rašo “American Lithuanian Litera
ry Association” — 102-02 Liberty
Ave., Ozone Park, N. Y. Lietu
viams ši vieta žinoma kaip komu
nistų centru: čia leidžiama “Lais
vė” ir “Šviesa” komunistinių lie
tuvių organiacjzų organai.

Charakteringa, kad knyga neturi
autoriaus. Aišku, kad ji paruošta
komunistinio kolektyvo Vilniuje,
SENELIŲ PRIEGLAUDA
ar net Maskvoje. Harvardo univer
sitete mačiau to paties turinio kny
COGSWELL MANOR
gą apie Lietuvą ispanų kalboje. Ji
Elderly men, women can live
spausdinta Maskvoje.
“Lithuania Past and Present” better, be happier at Cogswell
knygoje Lietuvos istorijos beveik in El Monte.
Exellent food and care at low
nėra, tik keliom eilutėm paminėti
Kęstutis, Vytautas, Vytenis. Dau rate. Test try it 3 days free.
For further information please
giausia joje liečia revoliucinį judė
jimą ir komunistų partijos veiklą. call 448-1396.
Apie Nepriklausomos Lietuvos gy
venimą visi faktai yra klaidingi ir
Nebrangiai
melagingi. Plačiausiai, aišku, rašo
IŠNUOMOJAMAS NAMAS
ma apie tai, kiek “gero” padarė so-,
lietuviams
vietai, okupavę Lietuvą, “išlaisvi
nę” iš nacių ir fašistų.
netoli parapijos, lietuvių apgyven
Šia knyga, kaip auka, yra užvers tame rajone; 4 kambariai, virtuvė
tos universitetų, kolegijų ir miestų su valgomuoju; rūsys; aptvertas
skaityklos. Prie knygos yra net pri kiemas.
Teirautis LAV leidykloje arba
lipdytas lapelis: “Complimentary
copy from American-Lithuanian telefonu 661-7454.
Literaty Association”. Taigi, ne mo 4 U

ANTANAS ir BRONE SKIRIAI
Vamų pardavimas, pirkimas — Auto, namų ir atsakomybės draudim

-1366 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca. 90029. Telefonai: NO 4-2910
664-2919

LAV KNYGYNE GAUTOS
NAUJOS KNYGOS

Pasakyta Parašyta, Antano Sme
tonos kalbos ir pareiškimai 19351940 m. Kietais viršeliais...... $10.
Simo Kudirkos tragedija —
Day of Shame, parašyta A. Rukšė
no. Gražiai iliustruota. Kietais vir
šeliais kainuoja $8.95.
Paguoda. B. Railos žurnalistikos
rinkinys, II tomas. Išleido Nidos
leidykla Londone. Kaina $5.
Karūna, A. Kairio istorinė dra
mų trilogija. Kaina $6.50.
Šias ir daugelį kitų senesnių ir
naujesnių knygų galite įsigyti apsi
lankę LAV ir LD žurnalo leidyk
loje. Čia aip pat galima gauti įvai
riausių lietuviškų plokštelių. Be to,
tuirme daugelį tautinių išdirbinių:
juostų, takelių, lėlių tautiniais dra
bužiais, koplytėlių, kitų medžio
drožinių, tautinių trispalvių laikyti
ant stalo ir kt. dalykų, labai tinka
mų dovanoms vestuvių, sukaktuvių,
gimtadienio ir kitomis progomis.

kyklų ar knygynų vedėjų užsaky
tos, bet tikra komunistinė pro
paganda, kuri turėtų būti pareikauta pašalinti iš knygynų. Manau, kad
Amerikos Lietuvių Taryba ir Liet.
Bendruomenės Švietimo Taryba tu
rėtų šiuo reikalu imtis akcijos. Mū
sų lietuviškąjį jaunimą prašytume
kiekvienoj savo mokyklos bibliote
koje paprašyti šios knygos ir vado
vybei nurodyti, kad ji melaginga,
komunistiškai propagandinė ir turi
būti išimta iš “reference” sąrašo.
Apie pasekmes prašytume painfirmuoti Altą ir LAV redakciją. (S.)

LITTLE JOY, “Jr.

RUDY’S

COCKTAILS
LIUDAS REIVYDAS, savininkas

1477 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. Telef.: MA 5-8373

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian
siunčia siuntinius i Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų Įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kLtui
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.

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.
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Bražinskai Turkijos tremtinių sto
vykloje laukia mūsų pagalbos.
Jie dabar taip atrodo:

Kudirkos šeima pas Damulius
Gruodžio 19 d. (1974) S. Kudir
ka, G. Kudirkienė ir M. Šulskienė,
atvykdami Adomėno mašina iš
Phoenixo į Los Angeles, sustojo
poilsio pas Stasį ir Stasę Damulius
“Rūtos” motelyje, Indio, Calif. Kol
Damulienė paruošė jiems vakarie
nę, Stasys Damulis pakvietė “Indio
Daily News” redakcijos narį pasi
kalbėti su S. Kudirka. Gruodžio
25 d. įdėjo fotografiją ir straipsnį
“Ex-Russ Prisoner Finds Utopia”,
by Clare Hekhuis.
Reikia pasveikinti Damulį už
greitą susiorientavimą to trumpo
susitikimo laiką su Kudirka pa
naudoti Lietuvos reikalų propaga
vimui.

PAPILDYMAS

Per A. Adomėną aukotojų dėl
Simo Kudirkos ir Bend. Švietimo
Fondui buvo praleista:
J. Truškauskas, aukojęs $5. ir
Pr. Gustas, davęs $2.
Vietoje aukojusio $10 Kazio Ša
kio klaidingai buvo paskelbta K.
Sinkys.
Simas Kudirka San Francisco
mieste

Pranas Bražinskas.

Liet. Katalikų ekskursija i Europą

Nuo birželio 19 d., 1975, iki
liepos 4 d. Liet. Katalikai daro
ekskursiją į Vokietiją, Šveicariją ir
Italiją. Kelionė iš New Yorko ir at
gal kainuos $789.00 (jei atskira lo
va viešbutyje — extra $93.). Mais
tas ir viešbučiai įeina į tą kainą.
Ekskursiją organizuoja agentūra
“Vytis”, 2129 Knapp St., Brook
lyn, N. Y. 11229 (telef. 212 —
769-3300).
Los Angelėje galima užsiregis
truoti ir daugiau informacijų gauti
pas kun. Vyt. Palubinską, 2718 St.
George St. Telef. 6644-660.
SLA 75 kuopa rengia metini savo
parengimą vasario 2 d. 12 vai. 30
min. Lietuvių parapijos salėje. Bus
įdomi programa, vaišės, bufetas ir
šokiams gros gera muzika.
Visus lietuvius kviečiame atsilan
kyti ir linksmai draugų tarpe pra
leisti sekmadienio popietę. Reng.

Iš Los Angeles gruodžio 22 d.
Simas Kudirka su žmona ir motina,
lydimas Vakarų apyg. pirm. J. Čingos, nuskrido į San Francsco. Bel
monte, Notre Dame kolegijoj 6:30
vai. vakaro įvyko Kudirkos priėmi
mas. Suorganizavimas to priėmimo
buvo silpnas. Kvietimuose buvo
nurodyta, kad dėl informacijų apie
priėmimą telefonuoti D. Janutienei
ir Algiui Gumauskui. Į priėmimą
avyko apiet 40 lietuvių, o estų,
latvių ir amerikiečių apie 60.
Pirm. A. Gumauskas keliais žo
džiais atidarė priėmimą ir pakvietė
Vakarų apyg. pirm. J. Čingą supa
žindinti su svečiu. Po to kalbėjo
Simas Kudirka. Po jo kalbos buvo
paklausimai, į kuriuos jis per ver
tėją atsakė. Į paklausimą, ar Lietu
vos spaudoje buvo rašyta apie jo
teismą, ištrėmimą į Sibirą ir apie
jo išvadavimą iš kalėjimo, atsakė,
kad nieko nebuvo rašyta.
Aukų rinkimą pravedė Rūta Narakienė, tačiau dauguma nieko ne
davė, nes nebuvo aukų lapų nei
aukotojų registracijos. (K. M.)
Įdomu, ar amerikiečių spauda,
radijas ir TV buvo informuoti apie
Kudirkos vizitą San Francisco
mieste ir ar jie apie tai rašė, kal
bėjo, informavo. —

MENO PARODA

Akademinio Skautų Sąjūdžio 50
metų sukakties proga Los Angeles
skrius surengė savo narių ir arti
mųjų meno parodą lapkr. 10 d.
Atidarymo kalbą pasakė Br. Kvik
lys, A. S. Sąjūdžio garbės narys.
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Parodoje dalyvavo: fil. Vilija
Karalienė,fi'. Kęstutis Mikėnas, Al
fa Pažiūrienė ir Aldona Variakojienė.
Fil. V. Karalienė (Mockutė)
mokslus baigė Ohio State univer
sitete filosofijos srityje: Savo gabu
mais mene pasirodė jau gimnazijos
suole. 1972 m. dalyvavo II Pasauk
Lietuvių Jaunimo meno parodoje.
Los Angeles lietuvių kolonijoje su
savo tapybos darbais pasirodė, ant
rą kartą.
Fil.Kęstutis Mikėnas yra archi
tektas; mokslus baigė University of
Illinois.Prieš 10 metų pradėjo stu
dijuoti keramiką Los Angeles City
College, vėliau tęsė Pasadena City
College. Jis jau gerai žinomas LA
lietuvių visuomenei savo darbais
keramikos meno srityje. Šioje pa
rodoje išstatė vėliausius savo kera
mikos darbus.
Alfa Pažiūrienė įvairaus meno ir
rankdarbių srityje reiškiasi nuo
gimnazijos dienų Lietuvoje. Meną
rimtai studijuoti pradėjo 1967 m.
Studijavo California State College,
Fullerton, Orange Coast College ir
privačiai. Dalyvavo keliose ame
rikiečių rengtose parodose ir lai
mėjo įvairių premijų. LA lietuvių
visuomenei yta pasirodžiusi 1971
ir 1974 m. savo tušo, grafikos, me
talo ir kt. darbais.
Aldona Variakojienė (Audronytė) meną studijavo Chouinard Art
Institute ir pas eilę žinomų meni
ninkų, jų tarpe Violet Palrhurst,
Wellingtos Smith, Kwok Wai Lau,
Yra dalyvavusi įvairiose amerikie
čių parodose ir ten laimėjusi aukšto
įvertinimo ir premijų. Tačiau LA
lietuvių visuomenei pasirodė pir
mą kartą. (E. R.)
Kudirka amerikiečių spaudoje
Labai daug straipsnių tilpo apie
Simą Kudirką amerikiečių spaudo
je — New Yorke, Clevelande, De
troite, Bostone, Hartforde iir kitur
— dienraščiuose ir žurnaluose.
Dar S. Kudirka neatvyko į Los
Angeles, o jau mūsų miesto spauda
rašo apie jį.
Gruodžio 13 d. Los Angeles Ti
mes perspausdino Anne Keegan
straipsnį iš Chicago Tribune. Net
du puslapius užėmė straipsnis
“Lithuanian Sailcir Tells Horror of
Leap from Ship”.
“Herald - Examiner” redakcijos
narė Carol Soucek gruodžio 6 d.
numeryje rašo ilgą straipsnį, vardu
“A people in Exile gain Hope
from a Daring Man”. Straipsnis
iliustruotas su Simo šeimos nuo
trauka, klebono J. Kučingio su V.
Pažiūra ir Žibutės Brinkienės su
vaikučiais nuotraukom.
“Examiner” redakc. štabo narė
C. Soucek buvo atvykusi į lituanis
tinę mokyklą ir čia susitiko su mo
kyklos vadovybe, lankė ir fotogra
favo klases.

Bendrai šventė gimtadienius

Sausio 4 d'' šeštadienio vakare,
L. Tautinių Namų svetainėje susi
rinkęs nemažas gerų draugų būrys
atšventė bendrai Onos Macėnienėš,
Vlado Gylio, Liudo Reivydo ir K.
Urniežiaus gimtadienius. Jie visi
yra gimę sauso mėnesio pirmomis
dienomis. Tik teko apgailestauti,
kad šiame parengime nedalyvavo
Lietuvių Radijo programos vedėja
Stasė Pautienienė, kuri irgi yra gi
musi sausyje. Bet ji buvo susirin
kusių atsiminta.
Parengimui vadovavo Stasys Pal
tus, kuris kiekvieną gražiai apibū
dino, įvertino ir palinkėjo geros
sėkmės.
Parengiman atsilankę buvo pa
tenkinti ir pageidavo, kad dažniau
tokie bendri parengimai būtų ren
giami. Be gerų vaišių, kurias pa
rengė Tautinių Namų šeimininkė
Adelė Skistimienė, buvo ir muzika,
— norintieji galėjo smagiai pasi
šokt. (J. G.)
Telegrama Kissingeriui dėl
JiErgutienės
Valstybės sekretoriui dr. H. Kis
singeriui ALT pasiuntė telegramą,
prašydama Marijai Juirgutienei pa
dėti gauti Sovietų S-gos vizą vykti
pas savo vyrą į JAV. Tos telegra
mos nuorašai buvo pasiųsti eilei
Washington© žmonėms.
Atstovų rūmų narys Fr. Annunzio atsiliepdamas į tai atsiuntė ALTos pirm. dr. K. Bobeliui raštą,
padėkodamas už tą informaciją,
kuri jam svarbi, nes jis kovoja
plrieš teikimą Sovietų Sąjungai pri
vilegijų ir kreditų prekyboje, kol
Sovietai nesutiks suteikti savo pi
liečiams teisės išvykti. “Būkite tik
ri, — rašo kongresmanas Annuzio, — kad aš ir toliau darysiu vis
ką, kas tik yra mano valdžioje.
BESIEKIANT PADĖTI NORIN
TIEMS ATVYKTI IŠ LIETUVOS

Dienraštis “New York Times”
šių metų lapkričio 27 dienos nume
ryje išspausdino stambią informaci
ją, kad senatotrius Jame L. Buckley,
kuris lankėsi Maskvoje, sužinojoį
jog keliolika lietuvių, jau nuo se
niau besistengiančių išvykti pas sa
vo artimuosius į užsienį, vis negali
gauti leidimo. Sen.Buckley, gavęs
jų pavardes, įteikė reikalavimą So
vietų Sąjungos įstaigoms, kad tie
lietuviai tūtų išleisti, nes tai išeina
iš susitarimo su rusais sudarant pre
kybos sutartį.
Toks ryžtingas sen. Buckley žygis
akivaizdoje nežmoniškų Sovietų Są
jungos suvaržymų, visiems lietu
viams labai svarbus. Skatiname kuo
gausiau laiškais ir telegramomis pa
dėkoti sen. Buckley — mūsų paro
dytas dėmesys iir dėkingumas padės
mūsiškiams ■
Senatoriaus adresas: Hon. James
L. Buckley, U. S. Senate, Washing
ton, D. C. 20510.
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Advokatai
CHARLES GINTAUTAS KAIRYS

Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Boulevard
Bevery Hill, Calif. 90212

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4366 Sunset Blvd.. Hollywood 29
NO 4-2919

Res. prone TH 2-5344

Baldai

Apdrauda

CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone 821-2525

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Office: 828-7525

Res.: 395-6009

Fotografai
ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Bl., Santa Monica, CA
90405
Phone: 399-9238
A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Automobiliy

taisymas

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

BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.
1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Telef. 325-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lana? k 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
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 9002d
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member L. A. County Demal STy
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
Phone 828-4613 by £^poir meat
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6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066
Phone: 395-6142
Res. 664-8953

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, Calit. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Tree, ir šešt. 10 — 12.
^ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD
Pathologist
c/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108
Telef. (415) 668-6227

THE

ROUND

ROBIN

Restaurant

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

PAJAMŲ MOKESČIAI-

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

82-023 Highway 99,
Indio, Calif. 92201

(714) 347-8315

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS KUTRA

INCOME TAX
Vladas Navickas
Certified Public Accountant
Raštinė: 2838 Clement Street
San Francisco, CA 94121
Telef. 387-4151
(vakarais arba šeštadieni)

ALFREDAS ALEKNA, M.D.

Rea Estate—Income Tax —Notary
Public

Tel. 451-3050

atidarė savo kabinetą adresu:
3838 California St., San Francisco,
Calif. Telef. 387-6077.
Jis specializuojasi urologuos sri
tyje.

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

Daktaras A. Alekna dažnai da
lyvauja lietuvių parengimuose San
Francisco kolonijoje.

1011 — 19th St., Santa Monica,
Calif. 90403

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef 660-1205

Valgyklos

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

-icn—rrrimmi—rm------- r—~•~~TrnnT~"~*"l,“-“"^T~1

Telefonas 659-5757

ROBERTAS BAURAS

I
]

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

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI

Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029»

NO i-2919

Res. Til 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.

TV, Radio Sale &. Repair
5239 Hollywood Blvd.
Holljwood, Calif. 90027
HO 9-8500

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL

and KINDERGARTEN

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

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

Telef.; 244-4567Ū vakare 241-0340

Sav.

Ona žukienė

NAUJOS PREKYBOS
— Manfredas (Fred) Prišmanta
pradėjo dirbti Farmers Insurance
Group kompanijoje, 83091/1 Foot
hill Blvd., Sunland, Calif. 91040.
Tel. 352-1444; namų tel. 665-0563

— Stasys Domkus pradėjo dirbti
savistoviai vandentiekio taisymo sri
tyje. Jo adresas: S. Domkus-PlunibingRepairs— 1369 Lucile Ave.,
Los Angeles, Calif. 90026, telef.
666-0368.
J. I B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, registruoti JAV,
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo pleiskanas, šašui, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražini
natūralią plaukų spalvą moterim*
ir vyrams. 100% garantuotai, JIB
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių,
nebūsi nei žilas, nei pllkae.

Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, St
60650.

KALIFORNIJOS LIET. RADUAS
Lithuanian Melodies
Stotis KTYM, banga 1460 AM

Radijo klubo pirm. Vladas Gilys;
ižd. Juozas Mitkus, 2610 Griffith
Park Blvd.,, Los Angeles, Calif.
90039; programų vedėjai: Vladas
Gilys, Danutė Kaškelienė, Povilas
Jasiukonis, Vladas Šimoliūnas; vyr.
red. Stasė Pautienienė., 841 Stan
ford, St., Santa Monica, CA. 90403,
telef. 828-3779.
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ClETUVIŲ PARENGIMŲ
KALENDORIUS
VASARIO MĖN.

1 d. 2 vai. ,p. ip. Bend. Vaka ų Apy
gardos suvažiavimas Round Ro
bin valgykloje, 615 N. Brand,
Glendale, Calif.
2 d. 1 vai. p. p. — Solistės V. Jonuškaitės pagerbimas Michael
restorane, 4500 Los Feliz Blvd.,
L. A. Calif.
2 d. 1 vai. (p. p. SLA metinis paren
gimas ;šv. Kazimiero par. salėj
8 d. 7 vai. vak. — Jaunimo ansamb
lio Blynų balius ir “Lietuviškų
vestuvių” pastatymas, šv. Kazi
miero- par. salėj.
16 d. 12 vai. 30 min. — Vasario
16-tos minėjimas Marshall mo
kyklos auditorijoj, 3039 Tracy St.
MIRTYS

— 1974 m. gruodžio 12 d. mirė
teisininkas Stasys Jakubauskas. 16
d. iš Šv. Kazimiero parap. bažny
čios palaidotas Šv. Kryžiaus karo
se. <
Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Liudai, sūnui Algiui ir dukrai
Sigita;

— Marja Alminienė, Santa Mo
nica, mirė gruodžio 14 d. Gruodžio
18 d. palaidota Šv. Kryžiaus ka
puose.
Reiškiame užuojautą vyrui K.
Alminui, dukrai Audronei, sūnui
. Mindaugui ir kitiems giminėms.
— Sausio 7 d. tragiškai žuvo Ri
kardas Rūdzpvičius, sūnus Konstan* cijos ir Juozo Rudzevičių.
Sausio 11 d. iš Šv. Kazimiero
„...bažnyčios buvo palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse.
.Reiškiame giliausios užuojautos
tėveliams, sesutei Teresei ir broliui
Linui.

KRIKŠTAI
— 1974 m. gruodžio 22 d- bu.
vo pakrikštytas Ramunės ir Gin-(
tauto Vitkų pirmasis sūnus Dariaus
Vinco vardais. Krikšto tėvais buvo ’
Algis. Jurkūnas iš Chicagos, brolis
Ramunės; ir Vita Aleksandrūnaitė ,
iš Milwaukes, Wise.
Sveikiname jaunuosius tėvus ir
linkime sėkmės.

Vestuvės

TRUMPAS
— Titus S. Samys, dabartinis
San Diego Lietuvių klubo pirminin
kas, buvo atvykęs į Simo Kudirkos
pagerbimą Los Angeles mieste. T.
S. Samys yra gimęs Chicagoj ir
šokių mokytojos Samaitės giminai
tis. Jis džiaugėsi gražia programa ir
lietuvišku jaunimu.

Naujųjų J. Andriaus žemėlapių
užsakymų vykdytojas yra nebe R.
Kosmanas, bet A. Kareiva, 7030 S.
Rockwell St., Chicago, Ill. 60629.
Tų žemėlapių galima gauti ir L.
A. V. administracijoje.
— Gruodžio 29 d. Rimtauto ir
Birutės Dabšių bute atšvęstas Liudo
Reivydo 65 ,gimtadienio sukaktis.
Daug jo draugų ir prietelių susirin
ko jam palinkėti sveikatos ir lai
mės. Birutė Dabšienė yra L. Rei
vydo duktė.
— Stasys Liseckas po irankų
skaudaus susižeidimo, jau baigia
gyti. Dr. J. Jurgilas jam sėkmingai
prigydė nuplautus pirštus.
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— Karolė Dambrauskaitė-Bichnevičienė, išvykus vargonininkui B.
Budriūnui atostogų į Australiją,
Kalėdų švenčių metu jį pavadavo,
pagrodama vargonais ir vadovau
dama Šv. Kazimiero par. chorui,
giedant per švenčių pamaldas.
Bichnevičiai dabar gyvena ant
savo Laivo Wilmingtone..
-— Kun. dr. Zenonas Smilga,
Šv. Sebestijono parapijos Middle
town, Conn, klebonas,, aukštuosius
mokslus baigęs Romoj ir ten įsigi
jęs daktaro laipsnį, mokėsi kartu
su dr. kun. A. Olšausku, dr. kun.
C. Bučmiu iir Julium Jodele. Kun.
dr. Z. Smilga aplankė LAV ir LD
leidyklą ir užsakė žurnalą savo gi
minėms bei įsigijo daug knygų. Jis
jau virš 20 metų prenumeruoja LD
žurnalą.

— D. ir V. Balchai gruodžio 31
d. atšventė vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jie augina 3 sūnus — Anta
ną, Povilą ir Tomą, kuirie priklau
so Liet. Jaunimo ansambliui ir lan
ko šešt. Lituanistinę mokyklą.
Sveikiname sukaktuvininkus ir
linkime daug laimės.
Rim. to Dabšio gimtadienis

— Gruodžio 15 d. (1974) įvyko
Giedrės Landsbergytes iir Teodoro
..Skirgailos vestuvės. Po religinių ce
remonijų, vestuvių vaišės įvyko
Violetos ir Mečio Sutkevičių bute.
Jaunisiems linkime laimės.

buvo atšvęstas su “netikėtu pobū
viu” jų namuose. R. Dabšiui gruo
džio 24 d. (1974) suėjo 40 metų.
Šeimos nariai ir draugai jam iškėlė
šaunią puotą.
Sveikiname Rimtautą ir linkime
dar daug šviesių gimtadienių.

S. Kudirkos priėmimo komiteto
ižd. pirel. J. Kučingis praneša, kad
buvo surinkta aukų $4925. Išlaidų,
'įskaitant lėktuvo bilietus, turėta
$698.51. S. Kudirkai, kaip šios ko
lonijos lietuvių dovana, pasiųsta
$4,226.49.

— Lucy Padoris-Beach su vyru
Arturu keletą mėnesių praleido ke
liaudami per Ameriką iir Kanadą.
Automobiliu jie padarė 10,000 my
lių kelio.
Lucy ir Arturas gyvena San Die
go apylinkėje.

— Prof. Jonas Lenktaitls, buvęs
“Patria” leidyklos savininkas (Lie
tuvoje, Vokietijoje ir J. A. V-se)
Kalėdų švenčių metu lankės’
Los Angelėse ir aplankė LD re
dakciją ir leidyklą. Jis dabar Ne ■
Yorke universitete dėsto tarptau
tinę teisę.
Viešėdamas Los Angelėse, sustko daug pažįstamų iš Vilniaus, ap
lankė sol. Vincę Jonuškaitę Santa
Barbaroje.
Tėvas Cornelius - Bučinys, OFM,
vyriausias “Darbininko” redakto
rius, vykdamas į Australijoje ren
giamas Lietuvių Dienas, buvo su
stojęs Los Angelėse; pataikė kaip
tik tuo metu, kai čia lankėsi Simas
Kudirka — juodu jau buvo susipa
žinę New Yorko sutikime.
Tėvas Cornelius parapijoje yra
labai mylimas svečias, jis čia turi
daug gerų bičiulių. Sveikiname
mūsų parapijos buvusį vikarą ir
linkime jam bėros sveikatos ir sėk
mės spaudos darbe.

—Adolfas Gasiūnas, mirus žmo
nai Valerijai, pardavė savo nuosa
vybę Palmdale,; Calif, ir persikėlė
gyventi vėl .į Chicagą, Ilk, kur gy
vena jo brolis.
— Stasė Kbronkevičienė, Los
Angeles, Calif., dalyvavo Detroite
rengtoje Madų parodoje pernai meų lapkričio 23 d. Kultūriniame
centre.
S. Koronkevičienė parodė savo
sukurtus (designed) rūbus. Ji yra
specialistė planavime (designing)
žinomoje Rudi Gernreisch kom
panijoje.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar ketomis progomis—
tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluosčiai ir staltiesės.
Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-p:
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel, 664-2910

ALp(LKA)1763
1975, Nr.l

— A
Canada
vo tėvi
Aloyzas dabar Vancouveno Kole
gijoje dėsto apie filmus ir yra įstei
gęs korporaciją, kuri iš Kanados
įstaigų jau gavo paramos.

Naujas mūsų radijo laikas
Nuo 1975 m. sausio 4 d. Lietu
vių Radijo Pusvalandžio progra
mos vėl grąžinamos į šeštadienį,
12:30 vai. po pietų.
Programos transliuojamos iš tos
pačios stoties KTYM ilgąja banga
1460.
Ar reikia pagalbos mokesčius
— Antano Skiriaus mokesčių
apskaičiavimo Įstaiga (Income
Tax Service) yra atdara kasdien
(išskyrus sekmadienius) nuo 8 v.
ryto iki 8 vai. vakaro.

Dėl patarnavimo prašome
iš anksto susitarti; skambinti te
lefonu: 664-2919.

Išnuomojamas kambarys
su virtuvės pasinaudojimu, pigia
kaina, Eagle Rock apylinkėje.
Teirautis telef. 254-2032.

Lietuviška kepykla jau atidaryta

— Antanas Kazilionis atidarė
lietuviškos duonos kepyklą ir par
duotuvę adresu — 4348 Fountain
Ave., Los Angeles, Calif. — prie
pat Lietuvių Dienų leidyklos (Hoo
ver ir Fountain kampas). Telefonas:
660-5974.
Kepyklos krautuvės darbo valan
dos: pirmad. — uždaryta; antrad.panktad. — nuo 10 vai. ryto iki
8 vai. popiet; šeštad. — nuo 9 vai.
ryto iki 7 vai. popiet; sekmad. —
nuo 11 vai iki 6 vai. popiet.
Jis kepa rupią ruginę duoną, pli
kytą duoną, baltą prancūzišką duo
ną, bulkutes ir pyragaičius. Visi jo
kepsniai turi gardų skonį. Čia pat
vietoje galima išgerti kavos ir už
kąsti. Krautuvėje pardavėjomis yra
Judita Paškauskienė ir Marija Kantienė.
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L. B. JAUNIMO ANSAMBLIO TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ
BLYNŲ

BALIUS

įvyksta 1975 m. vasario mėn. 8 d. 7 vai. vakare
Šv. Kazimiero parapijos salėje (Griffith Park Blvd, ir St. George St.)
Programa dar niekada nematyta-negirdėta:
“Lietuviškų vestuvių” fragmentas ir kt.
Maloniai kviečiame visus! Vestuvinės dainos, šokiai, jaunosios ašaros,
piršlysJ-melagis ir 1.1. Jus tikrai sužavės.
Po programos — “blynai” ir šokiai.
Groja orkestras Latvala.
Laukiame visų!
Jaunimo Ansablio vadovybė
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