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SĄJŪDIS LIETUVOS NEPRIPAŽINIMO SOVIETAMS 
REIKALU

JAV užsienio reikalų ministeris 
H. Kissingeris jau buvo suplanavęs 
Europos Saugumo konferencijoje 
šią vasarą įnešti pasiūlymą, kad 
Pabaltijo valstybės būtų pripažintos 
Sovietų Rusijai. Chicagos Tribune 
dienraščio komentatorius, pasitaręs 
su Am. Liet. Tarybos asmenimis, 
parašė gražų straipsnį, kuris sukė
lė didelį susijaudinimą tarp lietu
vių, latvių ir estų laisvinimo veiks
nių.

Kai Pabaltiečių delegacija buvo 
priimta pas prezidentą G. R. Fordą, 
jis garantavo, kad JAV nepripažins 
šių valstybių neteisėto užgrobimo. 
Tačiau Valstybės Departamento 
šiuo klausimu nusistatymas sukėlė 
visoje Amerikoje telegramų ir laiš
kų rašymo sąjūdį.

Am. Liet. Tarybos paprašytas, Il
linois valst, kongresmanas Edw. 
Derwinski įnešė rezoliuciją H. Con. 
Res. 165 į JAV kongresą, reika
laujančią, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija nebūtų pripažintos Sovie
tams. Šiai rezoliucijai jau pritarė 
apie 100 kitų kongresmanų.

Senate šiuo reikalu įnešė rezoliu
ciją Carl T. Curtis, iš Nebraskos. 
Rezoliucija vadinasi Senate Con. 
Res. Nr. 29- Reikėtų prašyti ir 
mūsų senatorių, kad jie paremtų 
šią rezoliuciją.

Los Aneelėje telegramų siuntimo 
ir laiškų rašymo vajų pravedė ALT- 
os skyriaus pirm. inž. V. Čekanaus
kas, padedamas kitų valdybos na
rių. Per kelis šeštadienius ir sekma
dienius buvo dalinami laiškų pa
vyzdžiai, renkami parašai telegra
moms. Buvo surinkta apie 200 te
legramų ir pasiųsta prezidentui, 
valst. sekretcriui, senatoriams. Te
legramų siuntimo išlaidos bus už
dedamos ant pasirašiusiųjų telefono 
sąskaitų.

Vliko pirm. K. Valiūnui paskel
bus lietuvių spaudoje atsišaukimą, 
kad per porą mėnesių jiems reika
linga bus Lietuvos gynimo reika
lams pravesti apie 100,000 dolerių, 
inž. V. Čekanausko ir A. Skiriaus 
iniciatyva bal. 4 d. buvo sušauktas 
daugelio organizacijų valdybos bei 

veiklesnieji lietuviai visuomeni
ninkai. Telegramų bei laiškų 
siuntimo reikalu paaiškino pirmi
ninkaujantis V. Čekanauskas, Tau
tos Fondui aukų rinkimo reikalu 
kalbėjo T. F. įgaliotinis Kaliforni
joje A. Skirius. Patiektas žinias pa
pildė dr. J. Žmuidzinas, A. Dabšys 
ir kt. Susirinkime dalyvavo apie 70 
asmenų, organizacijų atstovai paė
mė Tautos Fondo aukų rinkimo 
lapus. Daugelis tuoj pat pasiūlė au
koti po šimtinę Tautos Fondui.

Balandžio 5 d. Skautų stovykla
vietei paremti baliuje Algis Rauli- 
naitis ir R. Dabšys sutrinko apie 
$1500 aukų Tautos Fondui.

Balandžio 6 d. prel. J. Kučingis 
prieš pamaldas padarė pranešimą 
apie aukų rinkimą ir laiškų rašymą 
ir reikalą parėmimo šio Lietuvos 
gynimo darbo. ALT-bos delegacija su prez. G. R. Fordu. Iš k.: 

ALT vicepirm. — dr K. Šidlauskas ir T. Blins- 
trubas, prez. Gerald R. Ford, ALT pirmininkas 
d-. K. Bobelis, kalbėjęs delegacijos vardu.

Liet. Jaunimo Sąjungos Los An
geles skyriaus nariai, vadovaujami 
Vyto Bandžiulio, atsinešė rašomą
sias mašinėles ir nemokantiems ang
lų kalbos rašė laiškus prezidentui, 
valst. sekretoriui, kongrsm. E. Der- 
vvinskiui ir kitiems kongresmanams. 
ALT-os valdybos nariai rinko au
kas, telegramas ir dalino laiškų pa
vyzdžius.

Balandžio 7 d. dar susirinko ke
letas organizacijų vadovaujamų as
menų ir nutarė plėsti aukų rinkimą, 
paprašyti parapijos kleboną, kad 
leistų jo adresais išsiųsti šiuo reika
lu laiškus. Tokie laiškai lietuvių ir 
anglų k. buvo išsiuntinėta, nuro
dant, kad aukos Tautos Fondui bū
tų siunčiamos šiais adresais:

Prel. J. Kučingis, 2718 St. Ge
orge St., Los Angeles, Calif. 90027;

Jūratė Pažėraitė, 2009'/2 N. Ver
mont Ave, L. A. Calif. 90027;

Romas Nelsas, 3728 Hermosa 
Pl., Fullerton, Calif. 92635.

A. Skirius, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90029.

Šio specialaus vajaus rezultatai 
ir sąrašai bus paskelbti LAV ge
gužės mėn. nr.

Gaila, kad to laiško iniciatoriai 
nepasirašė, todėl atrodo, kad jis 
“anoniminis”. Taip pat prie to laiš

ko turėjo būti pridėti ir laiškų pa
vyzdžiai.

Lietuviai yra prašomi:
1) rašyti padėkos laiškus prezi

dentui už mūsų delegacijos priėmi
mą ir pažadą, kad tęs ir toliau ne
pripažinimą Pabaltijo valstybių a- 
neksijos;

2) rašyti padėkos laiškus kongrs. 
E. Derwinskiui ir sen. Carl T. Cur
tis už įnešimą šiuo reikalu rezoliu
cijų į kongresą (Con. Res. Nr. 165 
ir Sen. Cone. Res. Nr. 29);

3) rašyti savo kongreso ir senato 
nariams, kad paremtų minėtas re
zoliucijas;

4) prašyti valst. sekretorių dr. H. 
Kissingerį, kad jis Europos Saugu
mo Konferencijoje gintų Baltijos 
valstybių laisvę.

Laiškų pavyzdžių galite gauti 
kas sekmadienį parapijos apat. sa
lės patalpose, pas ALT-os valdybos 
narius ir LAV adm-je.

Aukos Tautos Fondui yra nura
šomos nuo pajamų mokesčių. Ant 
čekių reikia taip užrašyti: Lithua
nian National Foundation, Ine.

Tautos Fondo įgaliotinio A. Ski
riaus įteikti aukų lapai (jų buvo 25) 
turi būti grąžinti iki gegužės 5 d. 
su čekiais arba pinigais į jo įstaigą: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029. Tel. 664-2919.
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UŽ PABALTIJO NEPRIPAŽINIMĄ SOVIETAMS

Nevienas manęs yra paklausęs, o kas įvyktų, jei Lietuva būtų pri
pažinta Sovietams. Čia gimusiems lietuviams, Amerikos piliečiams, 
asmeniškai nebūtų skirtumo, tačiau dar neturintiems pilietybes gali 
sudaryti komplikacijų — jie būtų laikomi Sovietų Lietuvos piliečiais. 
Nuvykus Lietuvon giminių aplankyti gali būti, kad jo iš ten neišleis
tų. Taip pat norint kur išvykti, reiktų su sovietų konsulais reikalus 
turėti.

Labiausiai lietuvių reikalai nukentėtų, kai būtų uždaromi Lietu
vos konsulatai ir pasiuntinybės JAV-bėse ir kituose kraštuose.

Iki šiol Lietuvos atstovybių tarnautojai visuose kraštuose yra ap
mokami iš “užšaldytų” Lietuvos fondų.

Pripažinimas Lietuvos taip pat apsunkintų Lietuvos laisvinimo 
darbą mūsų veiksniams. Nors ta kova už Lietuvos nepriklausomybę 
niekuomet nesustotų. Giras pavyzdys yra ukrainiečių kovos už 
Ukrainos nepriklausomybę, nors jie tos nepriklausomos Ukrainos be
veik kaip ir neturėjo.

Vieningas lietuvių sąjūdis paveikė mūsų Valstybės Departamentą, 
ir jie jau atsiuntė laišką, kad nepripažįsta Lietuvos Sovietams.

Mes tą ir patys žinome, kad jie dabar nepripažįsta Lietuvos oku
pacijos, bet mes turime juos spausti, valst. depart, ir mūsų 
kongreso, senato narius, kad jie priimtų rezoliuciją ir kad ateityje, 
o ypač Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijoje nebūtų tas 
klausimas iškeltas. O jei kas tai iškeltų, kad mūsų delegatai aiškiai 
pasisakytų už Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę.

VISI 1 TALKĄ LIETUVOS LAISVEI
Nuo pat Lietuvos užgrobimo nebuvo susidariusių užsienio poli

tikoje Lietuvai tokių pavojų, kaip dabar, paaiškėjus, kad ir paties 
didžiausio mūsų laisvės užtarėjo sostinėje Washingtone, bent Valsty
bes departamente, yra svyravimų ir net linkimo tariamo “sugyveni
mo” dėlei sutikti su Sovietų Sąjungos reikalavimais Lietuvos inkor
poravimą pripažinti.

Rusija naudoja visą savo diplomatinį svorį, remiamą jos nuolati
niu ginklavimusi išugdytuoju militariniu pajėgumu ir jos agitatorių 
išplėstais komunistiniais sąjūdžiais įvairiuose kraštuose, kad tik su
silaukti} visų savo užimtų kraštų įjungimo pripažinimą Europos Sau
gumo konferencijoje.

Gyvą pavojų jausdami, Lietuvos laisvinimo veiksnių atstovai buvo 
suvažiavę į nepaprastą konferenciją Chicagoje. Buvo aptarta susi
dariusi pavojinga padėtis ir svarstytos akcijos priemonės. Nutarta 
Europos Saugumo konferencijos reikalu toliau aktyviai veikti Buvo 
nuomonių skirtumo dėl lėšų telkimo būdo ir dėl informacijos išvys
tymo priemonių. Amerikos Lietuvių Taryba, su Jūsų pagalba, ir to
liau tęs savo ryžtingą akciją Lietuvos laisvės reikalu. Sėkmingi šios 
akcijos atsiekimai mus ves į sekantį kovos etapą.

Europos Saugumo konferencija rinksis birželio 30 d. Taigi, iki 
jos tėra tik keletas savaičių. Lietuvos klausimų sprendimas įvyks ne 
pačioje konferencijoje, bet pareis nuo susidaryto nusistatymo Wa
shingtone. Per Amerikos Lietuvių Tarybos vadovaujamą lietuvių, 
latvių ir estų delegacijų apsilankymą Baltuosiuose Rūmuose prez- 
G. Fordas pakartojo savo palankų nusistatymą Baltijos valstybių rei
kalu. To pat nusistatymo yra ir Senato bei Atstovų Rūmų dauguma. 
Baltijos valstybių reikalą nuoširdžiai remias kongresmanas E. Der- 
winski pranešė, jog jau arti šimto kogresmanų remia rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad JAV ir toliau nepripažintų Baltijos valstybių 

įjungimo ir reikalautų joms laisvės. Galutinam rezoliucijos priėmi
mui reikalinga dar daugiau balsų kongrese.

Todėl yra gyvas reikalas telegramomis, laiškais kontaktuoti pre
zidentą, viceprezidentą, savo kongresmanus, senatorius, Valstybės 
departamentą, kad būtų tvirtas Amerikos nusistatymas nepripažinti 
Sovietų Sąjungos su Hitlerio pritarimu įvykdyto Baltijos valstybių 
užgrobimo, padaryto imperialistiniais ir kolonialiniais tikslais.

Tik ką gautomis žiniomis ši mūsų akcija jau rodo mums teigiamų 
prošvaisčių, todėl pakartotinai prašome kontaktuoti senatorius ir 
kongresmanus, kad jie pritartų Lietuvą liečiančioms rezoliucijoms 
senate ir kongrese. Tai tūri būti vykdoma visų Lietuvą mylinčių 
žmonių be jokio sustojimo iki pat Saugumo konferencijos. Pamiršę, 
kas mus galėtų skirti, visi ryžtingai sukruskime dirbti šiose mums 
lemiamose dienose.

Šimtmečiais laisve besidžiaugusi mūsų tauta turi nemažiau teisių 
į nepriklausomybę, negu daugelis Azijos, Afrikos ir Europos kraštų, 
naujai susilaukusių laisvės. Pavergtos Lietuvos broliai laukia mūsų 
ryžtingų ir vieningų pastangų, ir mes jų neapvilkime. Tūkstančiais 
telegramų ir laiškų perteikime pavergtos Lietuvos laisvės šauksmą 
Washingtonui. Šios visos pastangos yra surištos su išlaidomis. Visi, 
kas tik gali, prašomi siųsti savo įnašą Amerikos Lietuvių Tarybai,— 
2606 West 63rd Street, Chicago, TU. 60629.

Dr. Kazys Bobelis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

1975 m. balandžio mėn. 17 d. pirmininkas

Alto delegacija pas JAV prezidentą
Vasario 27 d. prezidentas Gerald 

R. Ford priėmė Pabaltiečių delega
ciją Washingtone. Lietuviams atsto
vavo Amerikos Lietuvių Taryba, 
kurios delegaciją sudarė dr. K. Bo
belis, T. Blinstrubas ir dr. K. Šid
lauskas.

Delegaciją prezidentui pristatė 
kongrsm. Edward J. Derwinski, ku
ris pareiškė, kad Pabaltiečiai stipriai 
kovoja už žmonių teisę ir laisvę. 
Dr. Bobelis, kalbėjęs visos delega
cijos vardu, padėkojo prezidentui 
už Amerikos valdžios nusistatymą 
nepripažinti Pabaltijo kraštų inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą, už jo 
intervenciją Simo Kudirkos byloje

ir dėl Radio Liberty transliacijų. 
Dr. K. Bobels prašė prezidento, kad 
Amerika toliau laikytų stiprų nu
sistatymą Pabaltijo valstybių klau
simu ir kad nepripažintų Sovietams 
dabartinių sienų kaip jie siekia Eu
ropos Saugumo konferencijoje.

Prezidentas Ford tvirtai pareiškė, 
kad Amerikos nusistatymas nepri
pažinti Pabaltijo kraštų inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą nepasikeis. 
Prezidentas pasidžiaugė, kad lietu
viai jį remia ir palaiko jo užsienio 
politiką.

Prėmimas vyko prezidento Ovai 
Office, ir nuo prezidento Johnsono 
laikų buvo pirmas toks lietuvių at
stovų priėmimas. (Alto inf.)

iioooooocoooooGOOCOooooccooocoooccasooocGOoeor: nino 
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 pasirinkimą, ir gana pigiai.

tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pasitatymui. 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.

ROQUE and MARK C0.. INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404
Phone: 828-7525 ---------------- Res.: 399-9238

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVICIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

Branch Office: 2953 Lincoln Blvd., S. M. 'CA 90405 ------ — Phone: 399-9238

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

Telefonas: (213)828-7525
,’jJdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkai
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BALFO 1974 M. VEIKLOS APYSKAITA
Tų metų Balfo valdybą sudarė: 

pirm. — V. Pažiūra, vicepirminin
kai — R. Mulokas, J. Rukšėnienė, 
J. Motiejūnas, B. Mackiala, ižd. — 
A. Mitkevičius, sekr. — S. Šakie
nė, įgaliotiniai: Santa Monikos — 
S. Kvečas, N. Hollywoode — A. 
Tumas, Long Beach — B. Seliukas, 
Orange County —J.Kazakevičius. 
Revizijos komisiją sudarė: A. Rau- 
linaitis, I. Medžiukas, K. Šakys.

Veiklos plane buvo numatyta:
1. Priimti aukas bet kuriuo laiku;
2. Surengti BALF’o 30 metų su
kakties paminėjimą - balių; 3. Pra
vesti piniginį vajų.

Dabar pažiūrėkime kaip sėkmin
gai šie trys veiklos būdai praėjo.
I. a) Per ALD Balfui aukojo: B. 
Mackiala — $60.00; K. Prišmantas
— $24.00; B. Stančikas — $36.00;
J. Navickas — $52.00; M. Nau
jokaitis — $50.00; A. Ruigys — 
$53.41; V. Saras — $42.09; A. 
Valentinas — $36.00; P. Abelkis — 
$25.00; R.Vyčius — $39.00; A. 
Kulnys — $26.00; B. Seliukas — 
$61.20. Iš viso gauta — $505.60. 
Labai ačiū! Pasekite ir kiti tuo pa
vyzdžiu: Iš atskaitomo atlyginimo 
AID naudai užrašykite United 
Lithuanian Relief Fund of Ame
rica, Inc. Pagelbėkime savai šalpos 
organizacijai.

b) Vasario 16 gimnazijai aukojo: 
$250.00 — G. Kazlauskas; Po $12
— S. ir J. Kvečai, A. Skirtus, A. ir 
V. Pažiūrai, S. K. Šakiai, V. R. D. 
Čekanauskaitės, A. A. Mitkevičiai, 
L. Reivydas, Sj., D. Kaškelienė, 
A. Sabaliauskas, O. Motiejūnienė, 
A. A. Raulinaičiai, Stankienė, V. 
Šimoliūnas.

Po $10.00 — K. S. Aušrota.
Po $5.00 — S. Damulis, L Ka

zakevičius, J. Paškauskienė.
Iš viso surinkta — $431.00.
c) Kiti aukotojai:
$150.00 — L Steinle; $100.00

— Graig Corp, per A. Raulinaitį; 
$27.00 — Šv. Kazimiero Šešt. Lit. 
mokyklos mokiniai; $25.00 — V. 
J. Černiai; $20.00 — J. Girskis; 
V. E. Dovydaičiai,. $10.00 — A. 
Razutis, L. Fich, R. Hennings; $5
— M. Uksas, V. Micevičius, V. S. 
Tuskeniai.

d) Brazilijos lietuvių studentų sti
pendijoms surinkta: $855.00.

e) Jaunai mokytojai E. Bradū- 
naitei jos vienkartinei stipendijai 
lituanstinėms studijoms užbaigti su
rinkta: $865.00, iš kurių per Bal- 
fą — $135.00.

f) Rugsėjo mėn. 7 d. iš mūsų tar
po išėjo į amžinybę inž. B. Čiurlio
nis; jo atminimui, vietoj gėlių, Bal- 
A. Dičiai, A. J. Miliai, B. G. Ra- 
kūnas, J. Andrius, S. Kvečas, J. 
fui suaukojo $120.00.

2. Balfo 30 metų sukakties pa- 
minėjimas-balius davė $2042.56 pa
jamų, įskaitant ir aukas Išlaidų tu
rėta $743.41, taigi gryno pelno gau
ta $1299.15.

Šių paskutinių 4 įvykių aukotojai 
buvo paskelbti “Amerikos Lietu
viai Vakaruose’’ praėjusiais metais.

3. Balfo piniginio vajaus metu 
lapl rč o-mtodžio mėn. aukojo šie:

$100.00 — A. A. Raulinaičiai.
Po $50.00 — Prel. J. Kučingis, 

Dr. J. Jurgilas, A. V. Pažiūrai, A. 
Adomėnas, J. J. Butkus.

$40.00 — A. Jakutis.
Po $30.00 — E. Sabalis, Santa 

Monikos Liet. Klubas, Z. S. Koron- 
kevičiai.

Po $25.00 — A. Skirius, J. Pru- 
šinskas, E. L Vilkai, K. S. Šakiai,
A. Kontvis, J. J. Jodelės, Dr. Z. 
Brinkis, J. A. Raulinaitis, O. Žukie- 
nė, W. Maciunskas, A. L Tumai,
L. Trečiokas, E. J. Sinkys, R. A. 
Nelsai, A. Markevičius, A. Deve- 
nienė, M. J. Kuprioniai, J. V. Čer
niai, Dr. J. Gudauskas su dr. Pau
tienių, V. P. Prižgintai.

Po $20.00 — R. Bureikienė, T 
T. Sereikai, P. M. Grušai, J. O. 
Motiejūnai, V. E. Dovydaičiai, A. 
D. Polikaičiai, J. B. Dženkaičiai, V. 
Kazlauskas, V. O. Jasiulioniai, A.
B. Šimkai, I. Gurčinas, E. L. Ja
rašiūnai, A. Mikalajūnas, V. Vidu
giris, V. Lapatauskas, A. Budriū- 
nas, Kun. A. Olšauskas, J. Matu
laitis, H. J. Žmuidzinai.

$18.00 — L. Medelis.
Po $15.00 — V. Varnas, B. 

Graužinis, A. Pinkus, V. L Tamo
šaičiai, P. Gauronskas, F. Galdikas, 
S. Nyergenė, Dr. C. Mitchell.

$13.00 — J. Jurevičius.
$12.00 — M. Lembertienė.
Po $10.00 — J. Matijošaitis, O.

M. Sumantai, L B. Medžiukai, J. 
D. Mitkai, V. Anelauskas, F. V. 
Molskiai, A. H. Bajaliai, M. V. 
Šeštokai, R. A. Švainauskas, B. T. 
Žemaitaičiai, P. A. Litvinai, J. V. 
Baltrėnai, F. Masaitis, P. Visvydas, 
M. M. Barauskai, Š. Karuža, A. 
Razutis, L. Reivydas, A. A. Mitke
vičiai, F. Karalius, J. Stankus, R. 
Kuzavinis, L. Miccalis, V. Zelenis, 
A. Remeikis, Hriškevičiai, M. Ke- 
valaitis, M. Vaičienė, M. Pasker, 
S. V. Tuskeniai, A. Venckienė, J. 
Gedaugas, B. Gajauskas, A. Kybar
tas, J. Deksnys, A. H. Milakniai,
A. B. Jocas, E. Kybartas, P. Pakal
niškis, K. Statkus, Petrikas, J. Ju- 
sionis, Dr. A. Bartkus, A. Lukšys, 
V. Počas, E. Balceris, V. Apeikis, 
V. M. Pužauskas, G. J. Radvenis,
B. J. Venckus, A. ir B. Brazdžio- 
niai, M. Stropus, V. A. Roen, J. 
Bandziulis, G. J. Petrauskas, J. V. 
Kazakevičiai, A. E. Nelsai, A. Kal
vaitis, J. G. Baltrušaičiai, J. Kloris, 
B. Količiai, J. B. Griciai, J. Kutra, 
Naujokas, P. Hranis, G. Radzevi
čius, J. Vidžiūnas, J. S. Paškaus- 
kai, V. O. Mikuckiai.

$6.00 — A. Maskaliūnas.
Po $5.00 — J. Mažiulis, V. Ra

čius, V. Lembertas, J. Genis, J. 
Kojelis, V. Butkevičius, V. Gilys, 
V. Tamulis, P. Marciuška, V. Ta
mošaitis, B. Basiulis, P. Leimonas,

Prof. dr. Marija Gimbutiene, kuri š. m. balandžio men. 27 
dieną Santa Monikos Am. Liet, klubo pakviesta skaitys 
paskaitą apie “Senosios Europos dievus ir deives”.

Santa Monikos kronika
— Prof. dr. Marija Gimbutienė, 

S. M. Am. Lietuvių klubo kviesta, 
skaitys paskaitą tema “Senosios Eu
ropos dievai ir deivės” (bus ilius
truota skaidrėmis) balandžio 27 d., 
sekmadienį, 2 vai. p. p. Women’s 
Club salėj, 1210 4th St. (prie Wil

J. Mikalonis, B. Medo, D. Alsei- 
kienė, P. Kvedaras, K. Leveckas, 
H. Kmitas, B. Bumblis, B. Dūda, 
V. J. Andrašūnai, V. V. Ruzgiai, 
J. Račius, T. Mickevičienė, D. Paš
kevičius, A. Dennis, E. Stirbienė,
L. Zaikis, P. Aras, A. Šliupas, K. 
Gricius, S. Jakubauskas, K. Čer
niauskas, P. Dovidaitis, Č. Tumi
nas, F. Keršis, A. Kiškis, A. Stu- 
ronas, J. E. Oksai, H. Misiūnas,
M. R. Banioniai, P. Domkus, V. 
G. Juodeikos, B. V. Kaminskai, 
P. Gustas, J. M. Uksai, M. J. 
Gliaudžiai, P. Sušinskas, J. Kari
butas, A. Gustaitis, V. Stancelis, 
B. Vilimas, K. Karuža, S. Damulis, 
V. Mikienė, W. Salinis, L. Babric- 
kas, R. Adomkus, A. Daukantas, 
L. Graužinienė, E. Meyer, V. K. 
Rubackiai, P. L. Černiauskas, A. 
S. Šimonėlis, R. Venckus.

$4.00 — S. S. Adamoniai.
Po $3.00 — S. Domkus, J. Ja

nušauskas, S. Jasutis, K. Vitkus, G. 
Valančius.

Po $2.00 — V. Micevičius, E, 
Vilutienė, M. Dergelienė, S. Dūda, 
V. Karalius.

$1.00 — J. Nausėda.
Vajaus metu iš viso surinkta — 

$2,719.97.
Tokiu būdu 1974 m, pajamų tu

shire Blvd.) Santa Monikoje.
Automobiliams pastatas į pietus 

nuo klubo.
— Santa Monikos Am. Lietuvių 

Klubo metinis susirinkimas įvyksta 
bal. 25 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
Uncle John’s Family Restorano pa
talpose, Santa Monikoje.

rėta — $7,142.29.
Pasiųsta i Balfo centrą $6,088.00
Kitos išlaidos: $204.72.
Likutis 1975metams — $106.09.
Kaip matote, praeitieji metai bu

vo patys sėkmingiausi iš visų vei- 
los metų. Todėl jums visiems pri
klauso nuoširdi padėka. Balfas ti
kisi ir ateityje iš jūsų to paties.

Jei ką sąraše praleidome ar ne 
taip užrašėme, atsiprašome. Prašom 
pranešti, atitaisysime.

Baigiant Balfo veiklos 1974 m., 
tebūnie man leista valdybos vardu 
nuoširdžiausiai padėkoti Šv. Kazi
miero Parapijos vadovui prel. J. 
Kučingiui už ypatingą Balfo reika
lų rėmimą: veltui salė parengi
mams, skelbimai laikraštėlyje ir ki
ti malonūs patarimai bei patarnavi
mai.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju A. 
Skiriui už skelbimus ir apyskaitų 
paskelbimą “Amerikos Lietuviai 
Vakaruose” nemokamai. Tai didelė 
jo auka Balfui.

Dėkoju visai valdybai už koope- 
ravimą ir darbą bendram varge 
esančių lietuvių labui.

Tesuteikia Viešpats Dievas vi
siems geradariams gausių malonių.

Ačiū už dėmesį!
V. Pažiūra, pirmininkas
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IŠ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
ALT-os, Los Angeles, skyriaus, 
1975 m. vasario 16 d. minėjimo 

proga gautų piniginių aukų 
SĄRAŠAS.

Po $125 — Long Beach Lietuvių 
Klubas.

Po $100 — Santa Monikos Lie
tuvių Kredito koperatyvas; Santa 
Monikos Liet. Klubas.

$55—Vincas ir Valerija Kazlaus
kai ($10 Altui, $15 Vlikui, $15 — 
Liet. Ben-nei, $15 Rezoliucijų ko
mitetui).

Po $50 — Prel. Jonas Kučingis, 
Antanas Adomėnas, Antanina Luk
šienė ir sūnus,. Simas ir. Jadvyga 
Kvečai, Albinas Markevičius, Emi
lis ir Julija Sinkiai, Dr. Mykolas ir 
Alena Deveniai, Alf. ir Vanda Va
lavičiai (Vlikui), Vladas ir Alfa Pa
žiūrai ($25 Altui ir $25 Vlikui), 
Antanas ir Bronė Skiriai.

Po $25 — P. Grušas.
Po $25-—- C. Jurevičius, L. ir I. 

Oksai, W. ir A. Maker’iai, O. Gus
tienė, Dr. J. Jurgilas, J. Černius, 
R. ir A. Nelsai, J. ir K. Prusinskai, 
L. Zaikienė, J. ir M. Kuprioniai 
(Vlikui), M. Lembertienė, J. ir U. 
Baltrėnai, VI. Jasiulionis, M. Paš- 
ker, Dr. J. ir G. Gudauskai, E. ir
I. Vilkai, A. ir I. Tumai (Vlikui),
J. ir J. Petroniai, A. Dabšiai ir J. 
Grikinaitė, J. ir A. Kutrai, V. ir P. 
Prižgintai, A. L. Tautinė S-ga. L. A. 
sk., J. Tarnas ir šeima, D. L. K. Bi
rutės D-ja, J. ir H. Žmuidzinai, A. 
Sabaliauskas, J. Račkus, L. Reivv- 
das, M. G. Gvlreckas, J. Juodvalkis, 
A. Kontvis, R. ir I. Bužėnai.

Po $20 — H. ir I. Kemekliai, 
J. ir E. Pažėrai, V. Varnas, E. ir L. 
Jarašūnai, A. Polika’tis ir šeima. A. 
Mažeika, A. ir B. B. Šimkai, M. ir 
E. Naujokaičiai. V. Aneikis. A. >r 
E, Ambraziūnai. B. Liseckienė. J. 
Gajauskas. B. Stančikas. M. Stru- 
pis. P. M'lronas. V. ir E. Viduo;- 
riai. J. ir A. Raulinaičiai, Sheba- 
now. T. r T. Sereikai, K. ir E. Priš- 
mantai. T.iet. Tautiniai Namai.

Po $17 — A. Kazilionis.
Po $15 — V. ir J. Dovvdaitis.

R. Bureikienė, Dr. G. Valančius, 
Dr. A. ir H. Milakniai. J. ir D. Mit- 
kai, A. ir M. Maskaliūnai, G<i :tr R. 
Vitka’. P. ir A. Skirmantai. T. 
Gr”'žinienė, A. Bulota, G. ir B. 
Adamson’ai.

Po $10 — J. Uždavinys, A. Mik
čius, Z. ir B. Viskantai, V. ir Z. 
Tuskeniai, K. ir V. V. Barmai, Pr. 
Visvydas, F. ir S. Palubinskai (Vli
kui), G. ir A. Kaunai, J. Petraus
kas. A. ilr D. Basiuliai, J. ir O. Mo
tiejūnai, A. ir A. Žemaitaičiai, L. 
A. Skautų Židinys, I. ir B. Medžiu
kai, B. Prasauskas, A. ir J. Žemai- 
ta ičiai. A. Jakubėnas. M. Banionie
nė, K. Januta, J. Avižienis, A. Gal
dikas. M. Barauskas, P. Sušinskas,
S. namrėla, A. šopys. S. ir E. Raš- 
tikiai, E. ir H. Balceriai, M. Banio

nis, Č. ir E. Gedgaudai, S. Skir
mantas, P. ir J. Janulaitis, B. Že- 

••.maitis. A. ir E. Nelsai, V. ir A. A- 
nelauskai, J. ir O. Andriai ($5 Al
tui ir $5 Vlikui), J. ir V. Kazake
vičiai, S. ir J. Paškauskai, B. Drau
gelis, J. ir M. Gliaudai, A. Telyčė- 
nas, V. ir D. Lembertai, A. Ruigys,
O. Razutienė, M. Paleikienė, Š. Ka
ruža, V. Gilys, P. ir R. Sakai, Kun.
A. Olšauskas, J. ir B. Venskai, P. 
Litvinas ($5 Altui, $5 Vlikui), J. ir
K. Tumavičiai, J. ir B. Dzenkaičiai,
P. Butkys, A. Grant’as, A. Valiulis, 
V. ir O. Karaliai, E. Vasiliauskienė,
I. Deksnys, J. ir G. Baltrušaičiai, 
K. ir S. Šakiai, P. Dovydaitis, Vai
lokaitis, H. Misiūnas, V. r L. Sta- 
dalninkai, J. Nausėda, Dr. J. Ge- 
daugas, J. Kaributas, A. ir O. Mi
ronai, B. Dūda, L. Babrickas, A. ir
B. Brazdžioniai (Vlikui), B. ir O. 
Januliai, L. Tomkus, B. Gedimi
nas, K. Karuža, P. ir D. Domkai,
J. ir E. Černiai, G. ir J. Leškiai, 
J. ir M. Šimoniai, J. Narkevičius, 
P. ir M. Currier, V. ir V. Kuzavi- 
niai.

Po $6 — F. Karaliūnas-Collins, 
E. Zubernis.

Po $5 — S. Aušrota, Dobro
volskis, A. Loguckienė, V. Klova, 
S. Dūda, A. ir A. Butkai, J. ir V. 
Andrašūnai, A. ir A. Audroniai, I. 
ir E. Bandziuliai, Mary Rims, E. 
Sabalis, P. ir S. Pakalniai, L. Me
delis, V. ir M. Surkevičiai, B. ir G. 
Narbutai, K. ir T. Grikinai, A. Kiš
kis, E. Ratkelis, M. ir O. Sumantai, 
A. ir M. Pisarevai, J. Gedminas, V. 
ir G. Juodeikai, A. ir M. Pinkai, 
D. Kaškelienė, F. Karalius, O. Žu- 
kienė, V. Ūsas, J. Spirauskas, V. 
Zelenis, S. ir S. Adamoniai, A. Rą
žulis, R. Jurkūnienė, B. Gieda, M. 
ir J. Niuniava, S. Bernotas, D. Žy- 
gaitė, K. Kučinskienė, A. ir P. Vi
dugiriai, V. Gintautienė, L. Balvo- 
čus (Vlikui), J. Lukas, K. Grinkas, 
G. S. (iš Čikagos), Be pavardės, Be 
pavardės, L. Tampauskas, K. Kiau
nė, V. Gricius, A. ir E. Veimeris, 
G. Mažulienė, E. Stočkus, J. ir E. 
Truškauskai, K. Rakūnas, A. Kal
vaitis, J. ir E. Butkai, A. Milkevi
čius, P. ir E. Starevičiai (Vlikui), 
J. Landsbergienė, A. Liudžienė, O. 
Orlovienė, V. Micevičius, T. Mic
kevičienė, E. Gimbutienė, P. Žilins
kas, J. ir G. Radveniai, G. Balsytė, 
P. Černiauskas, I. Simokienė.

Po $4 — O. Barauskienė.
Po $3 — J. Dalbokas, J. Janu

šauskas.
Po $2 — V. Tamošaitis, V. Gla- 

žė, K. Petras, S. Leškienė, E. Mit
kus, M. Currier.

Po $1 — A. ir A. Vosyliai, O. 
Cepekaitė, du be pavardės.

Po $10 — Remeikis iš Cicero 
(Liet. B-nei).

Po $5 — J. Butkus (L. B-nei).
Visiems aukojusiems nuoširdus 

ačiū!
ALT-os L. A. sk. valdyba

RADIJO KONCERTAS-BALIUS
įvyks balandžio 26 d. 7 vai. 30 

min. vakare parapijos salėj. Vado
vaujant Dalilai Mackialienei, “Iš
laisvintų Moterų” oktetas, kurį su
daro R. Urbanienė, V. Irlikienė, 
D. Barauskaitė, L. Čėsnaitė, D. 
Mackialienė, I. Žukaitė, N. Dobro- 
volskienė, L Tumienė ir sol. H. 
Paškevičius, akomponuojant O. Ba
rauskienei, patieks losangeliečiams 
ir svečiams iš toliau visai naują 
repertuarą.

Scenos, salės bei stalų puošnu
mas, patyrusių šeimininkių paruošti 
patiekalai, stipriųjų ir švelnesnių 
rinktinių gėralų du barai, turtingas 
laimės stalas neapvils nė vieno, ir 
visa tai tik už $6.00.

Stalus grupėmis ir pavieniai gali
ma užsisakyti: 662-6591; 665-6420; 
ir 660-1572.

Šv. Kazimiero šeštadieninėj 
mokykloj

Rašytoja Alė Rūta-Arbienė, dės
tanti lietuvių literatūrą Šv. Kazi
miero lituanistinėj šešt. mokykloj, 
šalia pamokų ouorganizavo litera
tūros būrelį. Noirima mokyklinį jau
nimą ne tik pripratinti skaityti lie
tuvių spaudą, bet ir joje bendra
darbiauti. Tas būrelis neseniai iš
leido šafirografuotą laikraštėlį, var
du “Spindulys” (Nr. 1, 45 psl.)

Pilrmame puslapy įdėtas mūsų 
poeto Bern. Brazdžionio eilėraštis 
“Lietuvos vardas” Toliau įvairiomis 
temomis rašinėliai, parašyt i būrelio 
narių. Laikraštėlis paįvairintas ilius
tracijomis, mįslėmis, galvosūkiais ir 
humciro skyreliu (reklamos).

Laikraštėly mėgina plunksną šie 
būrelio nariai: Povilas Abelkis, Al
gis Butkys, Rūta Budrytė, Rita Bu- 
reikaitė, Rita ir Daiva Čekanaus
kaitės, Gintaras Grušas, Vita Po- 
likaitytė, Audrė ir Renata Nejsai- 
tės, Algis Leškys, Paulius Kontri
mas, Ginta Palubinskaitė, Linas Pa
lubinskas, Angelė ir Diana Mačiu
lytės, Bitutė Trotmanaitė, Lina Stlri- 
kaitvtė. Vilią Variakojytė, Danutė 
Žmuidzinaitė, Jūratė Raulinaitytė, 
Daiva Kazakevičiūtė. (Ig. M.)

Ruošiamės Jaunimo šventei
Kaip žinote, Los Angeles Jauni

mo Ansamblis, aštventęs 25 metų 
jubiliejų, neužmigo “ant laurų”... 
Vien tik per šiuos darbo metus jau 
turėjo daugiau kaip dešimt pasiro
dymų savųjų itr svetimtaučių publi
kai, garsindamas Lietuvos vardą. 
Dabar įtemptai ruošiasi tradicinei 
Jaunimo šventei, kuri įvyks š. m. 
birželio mėn. 1 d. 5 vai. p. p. Vete
ranų salėj — 4117 Overland Ave., 
Culver City. Programa įvairi itr pa
reikalaujanti didelio ir gero pasi
ruošimo. Bus atliktos naujoj formoj 
ir “Lietuviškos vestuvės”.

Jubiliejinės šventės (pernai) svar
biausi ir gražiausi programos mo
mentai P. Jasiukonio buvo nufil
muoti. Bet dėl silpnos šviesos ir kit. 
negalėjo nufilmuoti mūsų rėmėjų, 
svečių ir t.t. Tą norime padaryti šių 

metų Jaunimo šventės metu. Bet... 
užbaigti pernykščių metų ir papil
dymams iš šių metų trūksta lėšų. 
Todėl maloniai prašome mielus rė
mėjus ir norinčius tapti trėmėjais 
lietuvius bei organizacijas paremti 
šį reikalą kiek galima didesne auka. 
Už tai būsime ne tik dėkingi, bet, 
kviesdami Jus į šventę atsilankyti, 
rezervuosime Jums pirmąsias vie
tas. Be to, Jūs būsite nufilmuoti ir 
įjungti į mūsų istorinį filmą, kuris 
pasiliks L.A. kultūrinio darbo isto
rijoj laikams. Filmas, kai bus baig
tas, pamatysite ir Jūs patys. Gi 
Jaunimo Ansamblis Jums atsilygins 
lietuviškais darbais.

Aukas prašome įteikti O. Razu- 
tienei adresu: 3767 Aloha St., Los 
Angeles, Calif. 90027. Telefonas: 
661-0041.

Arba iždininkui Ramūnui Bužė- 
nui, adr.: 5285 Coringa Dr., Los 
Angeles, Calif. 90042. Telefonas: 
254-3646.

Jei čekiu, rašykite: Lithuanian 
Youth Ensemble.

Už paramą praeity ir šį kartą 
širdingas ačiū!

Jūsų Ona Razutienė, JA vadovė. 
Ramūnas Bužėnas, ižd.

1975. IV. 4.
P. S.
Malonėkite atsiliepti kiek galima 

greičiau, nes norime žinoti, kiek ir 
kam I-jų vietų reikia rezervuoti.

Ačiū!
Jūsų O. R. ir Jaunimo Ansamblis

M. K. ČIURLIONIO 
MINĖJIMAS

JAV LB Vakarų apygardos bend
rame susirinkime su Los Angeles 
ir Santa Monikos apylinkių valdy
bomis bal. 18 d. Uncle John val
gyklos patalpose, Sana Monikoje, 
nutarė per Bendruomenės Lietuvių 
Dieną, rugsėjo 21 arba 28 d. Kings 
High School mokyklos patalpose 
surengti dailininko ir muziko M.
K. Čiurlionio 100 metų nuo gimimo 
sukakties paminėjimą.

Dramą iš Čiurlionio gyvenimo, 
prašytą rašytojo Jurgio Gliaudos, 
suvaidins L.A. Dramos Sambūris, 
režisuojamas D. Mackialienės. Taip 
pat numatoma duoti Č. muzikinės 
kūrybos, padaryti jo meno kūrinių 
reprodukcijų parodą.

Tokia žada būti šių metų LB 
Lietuvių Dienos programa — gra
žus mūsų didžiojo kūrėjo prisimini
mas ir pagerbimas, o visuomenei 
atokvėpis nuo rutininės koncertų 
programos.

ALTA REMIA VLIKĄ
Amerikos Liet. Tarybos c. val

dyba š. m. vasario 7 d. posėdyje 
svarstė Vliko rėmimo reikalą ir nu
tarė: patvirtinti Vliko ir Altos at
stovų š. m. sausio 10-11 d. d. su
sitarimus ir išsiųsti Vlikui $10.000 
paramos. Pinigai išsiųsti. (Altos inf.)

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

4



Lietuvos Dukterų Draugijos veikla
Lietuvos Dukterų Dr-josj Los 

Angeles skyrius balandžio 13 d. O. 
Mironienės bute turėjo savo susi
rinkimą. Buvo nutarta suruošti “ga
ražo išpardavimą”, kuriam narės 
sunešė nemažai daiktų, ir suruošti 
pikniką Irenos Pisarajevaitės-Luth- 
er rezidencijoje birž. mėn. 29 d. 
Pernai toje pačioje vietoje įvykęs 
piknikas sutraukė daug svečių ir pa
liko nemažai pelno.

Lietuvos Dukteirų draugija, ku
rios centras yra Chicagoje, Los An
geles mieste Įsikūrė prieš maždaug 
pusantrų metų, čia, mūs’ angelų 
mieste, nėra labai plačiai žinoma, 
išskyrus tuos, kuriems nelaimės at
veju dukterys ištiesė savo pagalbos 
ranką. Draugijos veikla nėra žino
ma dėlto, kad spaudoje neskelbia
mos pavardės nei tų, kuriuos jos 
sušelpė, nei tų, kuriems jos padėjo.

Per tą trumpą laiką Lietuvos D. 
dr-jos narės nuveikė tikrai labai 
daug, kai visos kitos lietuviškos or
ganizacijos susikoncentravo šelpi
mams ir pagalbai Lietuvoje ar Si
bire esantiems lietuviams, Lietuvos 
dukterys, apsidairiusios, pamatė, 
kad čia pat, pašonėje, yra daug se
nų, ligonių, našlaičių ir šiaip pagal
bos reikalingų, visų užmirštų žmo
nių. Los Angeles skyrius, vadovau
jamas veiklios, energingos ir darbš
čios L. Vilimienės, per trumpą gy
vavimo laiką sušelpė daug šeimų 
pinigais, išsirūpino valdžios apmo
kamą priežiūrėtoją invalidui senu
kui, narės važinėjo į Welfare įstai
gas išrūpinti valdžios paramą rei
kalingiems žmonėms, vežiojo ligo
nius pas daktarus, lankė ligoninėse 
ir padėjo ligoniams namuose ir t. 
t. Šiuo metu stengiasi išrūpinti pen
siją vienam lietuviui ir Welfare pa
galbą kitai šeimai, kuria pagalbos 
tikrai reikalinga. Pati pirmininkė 
jau 6 mėnesiai kartą į savaitę, o 
kartais ir dažniau, važinėja pas se
nukę invalidę, superka jai maistą, 
išvalo butą, nupraųsia ir 1.1., nors 
pati pirmininkė nėra stiprios svei
katos. Visų draugijos darbų neiš
vardinsi, bet bėdoje dukterys neap
leidžia nė vieno pagalbos prašan
čio, aukoja ir pinigus ir laiką, nors 
daugumas narių turi savo šeimas 
ir darbus.

Lietuvos dukterys remia ir kul
tūrinius Lietuvai reikalingus projek
tus; per praėjusį susirinkimą iš savo 
labai kuklios kasos paaukojo $50 
organizacijai, vadovaujančiai laiškų 
rašymą senatoriams, prezidentui ir 
įtakingiems am^'ikiečiam’j Lietu
vos nepripažinimo rusams reikalu. 
Ir pačios narės gana daug laiškų 
parašė ir pasiuntė.

Nors draugija išleido virš $1000 
nelaimingiems sušelpti, ' bet jokių 
aukų iki šiol neprašė ir lėšas su
kėlė savo pačių darbu: suruošė dve
jus pietus parapijos salėje, pikniką, 
daikų loteriją, dabar ruošia “gara
žo daiktų išpardavimą” ir 1.1.

Chicagos Lietuvos dukterys turi 
senelių namus, pavadintus Simo 
Kudirkos vardu, kuriuose globoja 
paliegusius ir vienišus senelius. Čia, 
turint tiek maža narių, apie tai kol 
kas svajoti negalima, bet kas žino, 
gal po kiek metų ir losangelietės 
galės įsigyti pastogę, kurioje pri
glaustų visus pagalbos ir lietuviškos 
širdies reikalingus lietuvius.

V. Iri.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” pristatymas

Balandžio 6 d. J. ir D. Mitkų na
muose susirinkę Los Angeles ateiti
ninkai sendraugiai išklausė P. Gru
šo pranešimo apie Kat. Bažnyčios 
būklę Lietuvoj, surašytą pogrindžio 
leidiniuose, pagarsintą laisvame pa
sauly lietuvių spaudoje ir išleistą 
L. K. Religinės Šalpos rėmėjų at
skira knyga, kuri apima 336 psl. 
Kronika išversta į anglų kalbą ir 
išleista atskirais sąsiuviniais. Čia su
rinkti dokumentai, kuriuose iške
liamos lietuviams daromos skriau
dos dėl tikėjimo ir užmaskuotai dėl 
tautinės sąmonės išlaikymo.

Išklausius šį pranešimą, nutarta 
imtis plačios akcijos, pirmoje eilėje 
paruošti kronikos angliškojo ver
timo santrauką bei rodyklę ang
lų kalba ir visą tuo reikalu turimą 
medžiagą išsiuntinėti amerikiečių 
spaudai, kongresmanams, senato
riams ir vyskupams. Sudarius dele
gaciją, tuo reikalu apsilankyti pas 
Los Angeles kardinolą.

Po to A. Polikaitis, skyriaus pir
mininkas, pranešė apie sendraugių 
sk. praėjusių metų veiklą, kuri bu
vusi labai efektinga. Ižd. P. Grušas 
pranešė apie surinktą nario mokestį 
ir kitas pajamas bei turėtas išlaidas. 
Skyriaus kasoje yra likę 143 dol. ir 
52 centai. Kontrolės komisijos var
du kalbėjo dr. G. Valančius.

Atsižvelgiant, kad praėjusiais 
metais sk. valdyba daug nuveikė, 
susirinkimo dalyvių buvo paprašyta 
ir toliau pasilikti pareigose. Val
dyboje buvo ir vėl kitiems me
tams perrinkti: A. Polikaitis, dr. F. 
Palubinskas, J. Jodelė, P. Grušas, 
J. Motiejūnas ir J. Raulinaitis. Į 
kontrolės komisiją išrinkti: dr. V. 
Juodeika, J. Jodelienė ir L Medžiu
kas.

Mitkai visus pakvietė vaišėms.
Susirinkime, atvažiavę iš San 

Diego, dalyvavo I. Skirgaudas ir P. 
Aleškaitis. (Ig. M.).

L. K. Susivienijimoi 42 kuopos 
susirinkimas

Balandžio 20 d. Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose įvyko metinis 
L. K. Susivienijimo 42 kuopos sus- 
mas, kurį pravedė pirm. A. Razu- 
tis; sekretoriavo Linas Kojelis.

Pradžioje pagerbtas atsistojimu 
Chicagoje miręs Leonardas Šimutis, 
buvęs ilgus metus L.K.S. centro 
valdybos pirmininkas. P. Graužinie- 
nei, finansų sekretorei, šiuo metu 
sergančiai, už gražų pasidarbavimą 

įteikta (per B. Graužinį) gėlių 
puokštė ir palinkėta sveikatos.

Praėjusių metų sus-mo protokolą 
perskaitė L. Kojelis; valdybos pra
nešimus padarė pirm. A. Razutis, 
fin. sekretorės P. Graužinienės var
du Balys Graužinis, iždin. V. Ski- 
rius ir rev. komisijos vardu — A. 
Brazdžionienė. Visi pranešimai pri
imti be pataisų.

Į naują valdybą išrinkta: pirm. A. 
Razutis, vicep. A. Pažiūrienė, ir M. 
Kiškienė, sekr. L. Kojelis, ižd. V. 
Skirius, fin. sekr. Juozas Venckus 
ir narė Elena Butkienė. Revizijos 
komisija paliko ta pati: A. Braz
džionienė, S. Tuskenienė ir A. Ski
rius.

Astovu į L.K.S. seimą liepos 6-9 
sutiko būti Linas Kojelis ir A. Ski
rius (jei tai bus suderinta su L. V. 
seimu).

Viena iš pirmųjų mūsų kuopos 
narių Zuzana Tiknienė pasidžiau
gė, kad dabar kuopai vadovauti per
ėmė naujai atvykę lietuviai ir jų 
vaikai, — tai kuopa galės dar ilgai 
gyvuoti.

Susirinkusiems nariams kavos su 
pyragaičiais parūpino E. Butkienė 
ir A. Pažiūrienė, — tai susirinnimui 
suteikė jaukumo ir šeimyniškumo.

Vyskupo Valančiaus minėjimas
100 metų sukaktis nuo vysk. M. 

Valančiaus mirties Los Angelėse 
buvo atžymėta dvigubai. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje atlaikytos iškil
mingos pamaldos, per kurias prel. 
J. Kučingis pasakė turiningą pa
mokslą apie vyskupo Valančiaus 
bažnytinę ir patriotinę veiklą, iš
vesdamas paralelę tarp anų ir šių 
rusų okupacijos laikų. Pamaldose 
organizacijos dalyvavo su savo vė
liavomis.

Antroji minėjimo dalis vyko pa
rapijos salėj. Programą parengė L. 
A. žurnalistų s-gos skyrius. Minėji
mą pradėjo ilgoka įžangine kalba 
sk. pirm. J. Kuprionis. Toliau kal
bėjo dr. Gr. Valančius, vyskupo gi
minaitis. Scenoje buvo vysk. Va
lančiaus portretas, apsuptas gė
lėmis. Paskaitininkas išstatė vysk. 
Valančiaus ir jo epochos įvykių da
tų lentą, kuri palengvino klausyto
jams orientuotis gausybėje prele
gento minimų faktų, Įvykių ir 
svarstymų. Valančiaus reikšmę pa
skaitininkas suvedė į vienuolika 
punktų,' visus išsamiai aptardamas.

Fragmentą iš vyskupo autobio
grafijos puikiai paskaitė D. Mackia- 
lienė. L Bužėnaitė paskaitė apie 
vyskupo darbus ir veiklą (tur būt, 
to paties paskaitininko rašyta?). Be 
to, J. Kuprionio pritaikytą scenai 
vaizdelį apie Guvų Vincę atliko 
D. Polikaitytė (skaitovė) ir J. Janu
šauskas, R. Žukas, S. Stančikas ir 
Rimvydas Paškauskas (vaidintojai).

Minėjimas baigtas Kristaus Ka
raliaus himnu “O, Kristau”, kuriam 
akomponavo B. Budriūnas, o gie
dojo visa publika (pirmaujant Šv. 
Kazimiero parap. choristams).

Iš laiškų Redakcijai

Gerbiamoji LAV Redakcija prašau 
įdėti į savo laikraštį šį mano trum
pą rašinuką, kaip atsakymą į Stasės 
Pautienienės pareiškimą išspausdin
tą praeitame Jūsų laikraščio m

LAV laikraštyje (š. m. Nr. 2-3), 
laiškų skyriuje, buvo išspausdintas 
S. Pautienienės, buv. KLR vyr. re
daktorės, laiškas-pareiškimas, ku
riame ji tarp kitų nemaloniai palie
tė ir mane, nesivaržydama nei dėl 
prasimanymų, nei insinuacijų savo 
buvusių bendradarbių atžvilgiu. Dėl 
to ir tenka atsiliepti ir įspėti pareiš
kimo rašėją, jog taip nedera daryti, 
nes, anot vienos populiarios pasakė
čios .... “kaltas būdamas skųstis 
liauk, ką pasėjai, tą ir piauk”.

Ji tame pareiškime mėgina įteig
ti, kad paskutinio KLR klubo vi
suotinio susirinkimo dalyvių daugu
ma buvusi suklaidinta, dėl to pavy
kęs kažkoks “iš anksto planuotas 
žygis”, arba tariamas Stasės Pautie
nienės ir P. Jasiukonio iš lietuvių 
radijo išstūmimas. Tai gryna S. 
Pautienienės fantazija. Viena, susi
rinkime dalyvavo ne maži vaikai ar 
kokie naivėliai, o šviesūs žmonės, 
kurie blaiviai radijo reikalus spren
dė; antra, pati S. Pautienienė savo 
pareiškime prisipažįsta, kad ji ir P. 
Jasiukonis “iš radijo darbo pasi
traukėme”. Taigi, niekeno neiš
stumti.

Kita S. Pautienienės fantazija,— 
ne grubi tiesa, o tik grubi insinu
acija,— tai: “Klubo iždininkas J. 
Mitkus, talkininkaujamas D. Kaš- 
kelienės, pradėjo daryti intrigas ir 
varyti akciją (be abejo, su instruk
cijomis iš šalies)...” Jokiose talkose 
aš nedalyvavau ir jokiomis instruk
cijomis nesidomiu, o tik dirbu vi
suomeninį radijo darbą, kaip jį su
gebu. O ir visokių nesklandumų 
Klubo valdybos darbe ėmė rastis 
kaip tik dėl to, kad dėl kažkokių 
priežasčių S. Pautienienė ėmė įžiū
rėti tame darbe nenuoširdumus, ne
draugiškumus. Tik kiek blogiau, 
kad ji nepajėgė ar nenorėjo įžiūrėti, 
kas kaltininkas tų negerovių, kurių, 
anot jos, dabar atsiradę labai daug, 
“kaip niekada anksčiau”.

Savo pareiškimą, kurį, kad ir pa
sitraukusi iš radijo darbo, pasirašė 
kaip KLR vyr. redaktorė, ji baigia 
gana nuosaikiai: “Tikime, kad šis 
nelemtas įvykis ar nesusipratimas 
mūsų lietuviškam radijui daug ne
pakenks...” Tad, ar verta buvo po 
susirinkimo, iš kurio dėl nenumal
domos ambicijos pati pasišalino, 
dar blaškytis, dramatizuoti aplinky
bes ir skaudinti kitus, niekuo dėtus 
žmones. Gal norėta, sakyčiau, pa
demonstruoti, kas jos buvo trokš
tama pasakyti tame vyr. redaktorės 
žodyje, aname susirinkime nelemtai 
nukeltame į antrinę darbotvarkės 
vietą? Gal dėl to ir nueita į spaudą?

Reiškiu pagarbą,
Danutė Kaškelienė,

KLR vald. sekretorė
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Lietuvių Radijo Klubo Revizijos 
Komisijos pirmininko
Kazio Prišmanto

PAAIŠKINIMAS
į p-nos S. Pautienienės 
“Pareiškimą”

Aš, kaip L. R. K. Revizijos ko
misijos pirmininkas, laikau savo 
pareiga atsakyti į p. S. Pautienienės 
pareiškimą, liečiantį š. m. kovo 
mėn. 2 d, įvykusio metinio susirin
kimo aprašytus ir su tiesa prasilen
kiančius faktus.

Ji rašo, kad susirinkimo dalyviai 
nesuprato, kad kažin kas norėję ją 
ir kitus valdybos narius pašalinti 
iš R. K. valdybos sąstato ir sugriau
ti L. R. valandėlės veikimą. Bet 
kaip iš revizijos komisijos peržiū
rėtų valdybos posėdžių protokolų 
paaiškėjo, kad tokią mintį, jau se
nai, pati p. P. turėjo.

Ji savo pareiškime sakosi esanti 
L. R. K. steigėja ir vyriausia orga
nizatorė. Bet visiems Los Angelėje 
seniau gyvenantiems žinoma, kad 
L. R. valandėlės steigėjas ir išlaiky
tojas buvo p-nas Bruno Gediminas. 
Jis pats vienas išlaikė ir vedė radijo 
valandėlę per 14 metų ir savo as
meniškų pinigų, yra keletą tūks
tančių pridėjęs. B. Gediminui ne
begalint ir negaunant iš visuomenės 
paramos, radijo valandėlė turėjo 
sustoti. 1969 metais, esant L. fi
nes, L. A. apylinkės pirmininkui 
p. A. Audroniui, jis suorganizavo 
entuziastų ratelį ir atgaivino radijo 
valandėlę. Jo svarbiausi bendradar
biai buvo J. Gedmintas ir S. Pal
tus, P-nia S. Pautienienė į tą ratelį 
įsijungė daug vėliau, tai kaip gali 
ji savintis R. valandėlės įkūrėjos 
arba atkūrėjos vardą?

P-nia S. Pautienienė taip pat 
skundžiasi, kad pirmininkaujantis, 
teisininkas S. Paltus, taip išlaviravo 
susirinkimą, kad jos, kaip vyr. re
daktorės pranešimas buvo nukeltas 
po rinkimų. S. Pautienienei reikėtų 
prisiminti prieš 2 metus įvykusį su
sirinkimą, kuriam pirmininkavo 
prof. J. Kuprionis. Ar tada tas su
sirinkimas nebuvo “išlaviruotas” ir 
be klaidų? Tuomet iš kalbančių bu
vo atiminėjama kalbos teisė, o ki
tiems net nebuvo duodama pareikšti 
savo mintis.

Visada ir visose organizacijose 
jau yra nusistovėjusi tokia tvarka, 
kad po pirmininko pranešimo eina 
kasininko ir revizjos komisijos, o po 
to kitų valdybos narių-pareigūnų. 
Šį kartą tas “vyr. redaktorės prane
šimas”, dėl laiko stokos, susirinki
mo dalyviams pasiūlius, ir didele 
dalyvių balsų dauguma , buvo nu
keltas į po balsavimo susidarantį 
laisvą laiką. Bet p. P. su daugumos 
nuomone nėra pratusi skaitytis, to
dėl ji, net nelaukusi balsavimo, de
monstratyviai apleido susirinkimą. 

Kaip anksčiau minėjau, ji skundžia
si, kad kažin kieno sudarytas są
mokslas ją iš valdybos eilių paša
linti. Bet, siūlant į valdybą kandida
tus, taip pat ir jos pavardė buvo 
pasiūlyta, tik ji pati savo kandida
tūrą atsiėmė. Tai kaip ji gal sakyti, 
kad ją kas tai iš valdybos pašalino. 
Jeigu ji nebūtų savo pavardės at
šaukusi, tai greičiausiai ir šiandien 
valdyboje būtų.

Ji taip pat kaltina mane, kad aš 
savo pranešime patiekęs neva p. J. 
Mitkaus paruoštą “gerą šiukšlių 
krepšį” Jeigu tas pranešimas buvo 
“šiukšlių krepšys”, tai jis buvo su
darytas ne p. Mitkaus ar kito val
dybos nario, bet p. Pautienienės pa
čios. Pirmiausia, jei jis atsirado, tai 
buvo grynai ištraukos iš valdybos 
protokolų, revizuojant knygas ir at
radus p. P. pareiškimus apie R. K. 
greitesnį u^sidarymą-likvidavimą, 
pasisakymą prieš p. Bakūno pa
kvietimą į pranešėjų sąstatą ir dar 
kitos, jos pareikštos, “šiukšlės”.

Toliau p. P. skundžiasi, “kad 
1974 metų R. K. valdybos darbas 
nebuvo nei nuoširdus, nei draugiš
kas”. Visiem susirinkimo dalyviam 
pasidarė neaišku, kaip čia dabar, 
kai P. nebuvo pirmininke, tai visas 
veikimas staiga sušlubavo ir kas tai 
pradėjo, į iki tol gerai riedėjusius 
ratus, kaišioti pagalius. Ar p. P. 
kada nors nepagalvojo, kad gal to 
nebesugyvenmo kaltininke buvo ir 
jos noras visiem diktuoti-primesti 
savo nuomonę. Toliau ji skundžia
si, kad p. Mitkus ir p. Kaškelienė 
darė kažin kokias intrygas, kad iš
stūmus iš valdybos ją ir p. Jasiu- 
konį, kurie būk tai buvo “aukštes
nio kultūrinio lygio” pranešėjai ir 
programų sudarytojai. Įdomu, apie 
kokį “aukštesnį kultūrinį lygį” ji 
kalba, ar gal apie tai, kad mūsų 
radijo valandėlės programos, ypač 
jos pravedamos, buvo pasidariusios 
panašios į pavergtoje Lietuvoje — 
Vilniaus radijo programos kopijas. 
Kai prieš keletą metų iš okupuotos 
Tėvynės po mūsų kolonijas lankėsi 
įvairūs “koncertininkai”, tada p. P. 
vadovaujama radijo valandėlė pa
skelbė rengėjų kvietimą į koncer
tą be jokių klausimų ir abejonių. 
Bet kai mūsų prieš bendradarbiavi
mą pasisakančios organizacijos pa
rašė atsišaukimą į visuomenę ir 
prašė paskelbti per radijo valandė
lę, tai p. P. net nesiteikė į tokį raš
tą atsakyti, o apie paskelbimą visuo
menei radijo bangomis tai nebuvo 
nė kalbos.

Kaslink p. Jasiukonio, kaip savo 
profesijos žinovo-specialisto, tai nie
kada nebuvo keliama abejonė. Re
vizijos komisija atkreipė tik dėmesį 
į tai, kad už tą patį darbą vienas 
gauna ’/a mažiau, ką p. Jasiukonis 
reikalavo. Visi valdybos nariai iki 
šiol dirbo grynai iš pasišventimo ir 
niekada nereikalavo jokio atlygini
mo. Manau, jeigu susidaro tam tik
ros išlaidos ruošiant valandėlės pro
gramą, tai niekas prieš jų padengi

mą neprotestuotų, bet norint iš vi
suomenės sudėtų pinigų pasidaryti 
su “melžimo karvutę”, tai jau ne
galima toleruoti ir reikalinga ieš
koti kitų žmonių, kurie tą patį dar
bą galėtų atlikti su minimalinėm iš
laidom.

P. taip pat mini ir apie kažin 
kokią R. valandėlės “okupaciją”. 
Manau, kaip aš, taip ir daugumas 
iš susirinkimo dalyvių nematė ir 
nepajuto jokios “okupacijos”. Bu
vo prisilaikyta šio krašto demokra
tinių nuostatų ir kas norėjo, galėjo 
laisvai siūlyti savo kandidatą be jo
kių suvaržymų ir įtaigojimų. Taip 
pat ir rinkimai buvo pravesti be 
jokių sukčiavimų. Jeigu p. P. ar 
kiti atsiėmė savo kandidatūrą, tai 
yra jų, kaip laisvų žmonių, privile
gija, ir dabar kalbėti apie kažin 
kokią “okupaciją”, tai yra gryniau
sia nesąmonė ar blogos valios pa
reiškimas. Todėl jos žemiau cituo
jamas pareiškimas yra “liejimas 
krokodilo ašarų”:

“Tikime, kad šis nelemtas įvykis 
ar nesusipratimas mūsų lietuviškam 
radijui daug nepakenks, o laikas, 
be abejo, užgydys žaizdas.”

Ji R. valandėlei geriausiai būtų 
pasitarnavusi, jeigu visiškai nebūtų 
tokių beprasmių ir kiršinančių pa
reiškimų padariusi.

Tikiuosi, kad mano šitas atsaky- 
mas-pareiškimas visą reikalą nu
švies taip, kaip jis iš tikrųjų buvo 
ir įvyko.

MANO PAAIŠKINIMAS 

dėl buv. KLR K-bo V-bos narės 
ir vyr. Red. S. Pautienienės pareiš
kimo, Įdėto LAV š. m. Nr. 2-3

Paaiškinsiu - atsakysiu tik tiek, 
kiek liečia mane, kaip bendradarbį, 
nesmerkdamas ir nežemindamas p. 
P-nės asmens, savęs neteisindamas, 
bet teisingumo šviesoje žiūrėdamas 
į visą reikalą ne iš asmeniškumo, 
bet bendro darbo progreso taško. 
V-bos darbe stokojo nuoširdumo bei 
draugiškumo ne dėl “...iždininko J. 
Mitkaus, talkininkaujamo D. Kaš- 
kelienės, pradėtų daryti intrygų”, 
bet dėl p. P-nės jau 1973 m. pradė
jusių kaisti emocijų. Mat, 1973-4 
m. V-bos rinkimuose pagal gautų 
balsų skaičių ji atsirado trečioje vie
toje, tačiau 1973 m. išlaviravo V- 
bos pirmininke prieš daugumos V- 
bos narių tolerantišką nepageidavi- 
mą. Bet jau 1974 m., pamiršus per
nykštę toleranciją, be jokių kompro
misų išrinktas naujas pirmininkas 
p. Vladas Gilys. Vėliau kai kurių 
bendradarbių populiarėjimas bei 
teigiami spaudoj atgarsiai dar dau
giau kaitino neapvaldomas emoci
jas ir posėdžiuose ji stengėsi neatsa
kingai užgaudinėti savo tariamus 
priešus. Nesišaipau iš to viso, bet 
su širdgėla konstatuoju situaciją, at
vedusią prie tos nedarnos. P. S. P- 

nė tais, jos tarimu nedraugiškais 
metais V-bos posėdžiuose dažnai 
nedalyvaudama per tarpininkus ul
timatyviai reikalaudavo kurio nors 
klausimo nesvarstyti be jos ir nenu
tarti. Tokiu būdu buvo užvilkintas 
grįžimas iš valandinių programų į 
pusvalandines su finansinių nuosto
lių pasėka.

“...akcijos su instrukcijomis iš 
šalies, kaip iš radijo išstumti p. P- 
nę ir p. Jasiukonį nevariau. Buvę 
senoj V-boj (p. Jasiukonis raštu lap
kričio mėn. atsisakė iš V-bos) turė
tų prisiminti, kad esu kalbėjęs apie 
jokį išstūmimą, bet daug kartų po
kalbiuose tarp V-bos narių ir posė
džiuose esu priminęs ir įtikinėjęs: 
1) panaikinti vyr. red. titulą, kuris 
aname V-bos sąstate, sakyčiau, bu
vo žalingas, 2) kooperuoti su p. Ja- 
siukoniu tik programų rekordavimo 
būtinais atvejais, nes pagal naujus 
jo reikalavimus per paskutinius 3 
mėnesius išmokėta jam $168.00, 3) 
įjungti p. VI. Bakūną ir p. Br. Ge
diminą radijo darban, (abiejų su
tikimas buvo gautas — J. M.). O 
visa tai, anot p. P-nės, geras šiukš
lių krepšys, mano paruoštas rev. 
kom. pirm. K. Prišmantui, jos adre
su. (Pažymėtina, kad revizijos ko
misijos pranešimai aktyvaus, bud
raus, NESUKLAIDINTO ir SU
VOKIANČIO visuotino narių susi
rinkimo net be pakeitimų priimti ir 
šiandien apsieinama be vyr. red. bei 
be didesnių išmokėjimų, bendra- 
darbauja p. VI. Bakūnas ir p. Br. 
Gediminas.).

Klysta p. S. Pautienienė, kad 
prieš 4-rius metus buvę nutarta p. 
VI. Giliui (už rekordavimą -- J. M.) 
skirti $10, op. P. Jasiukoniui $20. 
1971. II. 21, man perėmus iždinin
ko darbą, tokio apie mokėjimus 
protokolo niekas neparodė, buvo 
priminta apie mokėjimus tik p. P. 
Jasiukoniui, kuriam ir mokėjau jau 
prieš mane mokėtomis normomis. 
Mano vedamas programų rekorda
vimo dienynas ir kasos knygos iš
laidų įrašai pagal ne kompiuterinį 
apskaičiavimą rodo taip: tarp 1971. 
11.21. — 1975.III,1 p. P. Jasiuko
nis užrekordavo 81 programą ir už 
tai gavo $1.348.50, p. VI. Gilys už
rekordavo 121 progrm. ir jam iš
mokėta tik $210.00, kaip magneti
nių juostelių išlaidos. Labai abejoju, 
ar ši suma duota p. VI. Giliui toms 
juostelėms pirkti bei joms nuvežti 
radijofonan į Inglewood padengė jo 
tam reikalui padarytas išlaidas.

Atsiprašau šiame pareiškime pa
liestuosius apgalestaudamas, kad 
buvau priverstas dėl man, — aiš
ku, nebloga valia — mestų nepa
grįstų kaltinimų neišvengiamai kai 
ką iš bendro darbo kelti viešumon.

JUOZAS MITKUS 
KLR K-bo iždininkas

1975 m. balandžio 11 d.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai
2HARLES GINTAUTAS KAIRYS

Teisininkais ir Advokatas

8500 Wilshire Bouleva.d 
Bevery Hill, Calif. 90212

Telefonas 659-5757

Apd rauda
ROBERTAS BAURAS

Insurance Agent
3u02 Santa Monica Blvd.

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

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

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772 
lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymus 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 

Lludas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.

Telef.: MA 5-8373

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing 

luozas Ir Aldona Spreinaitis, sav 
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

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

Baldai
CENTRAL APPLIENCES 

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative

Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Avo.,
Venice, Calif. 90291

Phone 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

"Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
B1RUTA BARVIKS, D. D. S.

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

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

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by a*'po>’' meat

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 Pice Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405 

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

ALGIRDAS MONSTAV1ČIUS, MD 
Pathologist

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

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

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

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

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES 

Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood, California 90028 

Telefonas 466-1066
Phone: 395-6142 Res. 864-8953

Moteliai
MOTEL ROTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stase Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8815

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA

Rea Estate—Income Tax —Notary 
Public

1011 — 19411 St., Santa Monica,
Calif. 90403

Tel. 451-3050
' ---------------------------------------------------

ALBINAS MARKEVISIU8 
Real Estate Broker 

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Res.: 828-04.0

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS 

3002 Santa Monica Boulevard 
Santa Monliica, Calif. 90404

Office Residence
828-7525 3*8-1381

ANTANAS ir BRONĖ 8KIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 9991*v

NO 4-2919 Res. TH 2-53*4

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 99017 

HO 9-8500

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Sav. Ona žukienš

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

Valgyklos
THE ROUND ROBIN

Restaurant
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav

615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204

Telef. 246-1717

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 Kan- 
tienė.
amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

ROUND ROBIN,
Aldonos ir Juozo Spreinaičių val

gykla, 615 S. Brand Blvd., Glen
dale, sekmadieniais specialiai lietu
viams duoda pietus.

Valgykla atdara nuo 11 vai. ryto. 
Po pietų groja europietiškos muzi
kos orkestras šokiams.

Paprastomis dienomis valgykla 
nebeveikia, nes gavo kitokį leidimą 
iš “Board of Equalization”.

Sekmadieniais lietuviai yra kvie
čiami su savo svečiais pasivaišinti 
lietuviškais valgiais.

Dėl gimtadienių ar šiaip didesnių 
susirinkimų reikia susitarti įš anks
to telefonu 246-1717.

Dovanos angliškai skaitantiems
Viena iš gražiausių dovanų bus 

Adomo Galdiko monografija “A 
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijo- 
ms, su plačiu Waldemar George 
studijiniu straipsniu. 171 psl., di
lo formato, kana $16.00.

Knyga gaunama LAV adm-je: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Valdybos pirm, iic progr. koord. 
Stasys J. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, 
telef. (213) 662-0244. Ižd. Juozas 
Mitkus, 2610 Griffith Pk. Blvd., 
LA, Calif. 90039, telef. 662-6591.
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UETUVIŲ PARENGIMŲ 
K A L E N D O R I U S

BALANDIS —
26 d — Radijo Klubo balius šv. Ka

zimiero parapijos salėj.
GEGUŽĖS MĖN. —

3. d. -— S. M. Liet. Bend. Madij pa
roda ir pavasario balius, 8 vai. v.

- Women’s klube.
27 d. — S. M. A. Liet, klubo ren-' 

giama dr. Gimbutienės paskaita 
■3 vai. p. p.

25 d. — Gintaro ir audeklų parodai 
Šv. Kazimiero par. salėj.

25 d. A. Mirono knygos pristatymas-, 
Tautiniuose Namuose.

BIRŽELIO MĖN. —
1 d. — 5 vai. p. p. Culver City Ve-< 

ramų salėj Jaunimo šventė. ■'
14 d. — Long Beach Liet. Klubo/ 

Tęvų Diena Machinist salcj.
15 d. — Birželio įvykių minėjimas'. 
. Latvių salcj.
22 d. — šv. Kazimiero par. diena.-, 
29 d. — Tautinių Namų gegužinė?

Tautiniuose Namuose.

MIRTYS
— Kovo 9 d. rastas miręs savo? 

namuose, Sunnyvale, Calif., nuo' 
širdies priepuolio, Antanas Paute- 
nis, 51 m. amžiaus. Jis ištarnavo
26 metus US Navy, ir pasitraukė. 
1966 m. kaip Senior Chief Petty 
Officer. Buvo veteranas Pearl Har-‘ 
bor dienos ir II pas. karo. Pasku
tiniuoju laiku dirbo kaip apylinkės 
vedėjas (District Manager) pas K--, 
mart Enterprises, San Jose, Calif.

Antano brolis Juozas gyvena St.- 
Diego, Calif. Jis yra pusbrolis gyd. 
Algirdo Pautienio, gyv. Santa Mo-J 
nica, Calif., dail. J. Pautieniaus, Ci-i 
cero, III. gyd. K. Pautieniaus, Cle-: 
veland, Ohio, ir kun. P. Chesnos, 
Ashland, Pa.

— Kovo 6 d. mirė Barbora Mi- 
kulkienė, sulaukusi 85 m. amžiaus. 
Kovo 10 ji buvo palaidota Kalvari
jos kapuose.

Reiškiame gilios užuojautos jos Į 
dukrai Janinai Radvenienei ir visai 
šeimai.

Mirė LA miesto Tarybos narys 
R. Stevenson

Kovo 4 d. mirė Los Angeles; 
miesto tairybos narys (councilman) 
Robert Stevenson, sulaukęs 59 m. 
amžiaus. Mirė po hepatitis kompli
kacijų, ištiktas širdies smūgio.

R. Stevenson yra dalyvavęs AL- 
T-os rengiamose vėliavos pakėlimo 
ceremonijose prie miesto rotušės, 
pakvietė ALT-os atstovus į miesto 
tarybos susirinkimų, perskaitė Lie
tuvos reikalais rezoliuciją ir papra
šė, kad visų būtų priimta. Rezoliu
cija buvo priimta vienbalsiai ir 
mums viešai įteikta.

Be Arthur Snyder, kuris ylra se
nas lietuvių draugas, R. Stevenson 
buvo nuoširdus lietuvių reikalų už
tarėjas ir gynėjas.

TRUMPAI
— Kun. Vytautas Zakaras, lai

kęs Šv. Kazimiero parapijoje reko
lekcijas, aplankė LAV ir LD lei
dyklą ir susipažino su mūsų spau
dos darbu. Kun. V. Zakaras taip 
pat yra spaudos žmogus — jis ruo
šia JAV lietuvių parapijoms maldų 
tekstus, kuriuos mes naudojame 
sekmadienių pamaldose. Pastoviai 
jis gyvena Putnam, Conn.
Knygos “Miršta tik žmonės” 
pristatymas

A. Norimo (losangeliškio A. 
Mirono) knygos “Miršta tik žmo
nės” pristatymas įvyks gegužės 5 
d. 12 vai. Tautinių Namų salėje, 
3356 Glendale Blvd., Los Angeles.

Knygos išleidimu rūpinosi L.K. 
V.S. Ramovės Los Angeles skyrius.

Pristatymo metu bus atžymėti 
Ramovės nariai, sulaukę virš 80 m. 
amžiaus.

— Stasys J. Paplauskas, ką tik 
baigęs “Industrial Engineering” 
mokslus, gavo atsakingą tarnybą 
FMC korporacijoj įmonės inžinie
riaus pareigose.

Stasys yra vedęs Almą Ruigytę. 
Sveikiname jaunuosius Paplauskus, 
pradėjusius savistovų gyvenimą.

— Pranas ir Stella Žukauskai 
balandžio mėn. atšventė 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Piliečių klubo susirinkime bal. 6 
d. Žukauskai buvo atžymėti; sukak
tuvininkai visus klubo narius pa
vaišino.

Klubo nariai sukaktuvininkams 
padainavo “Ilgiausių metų” ir L. 
Reivydo tai progai parašytą dainelę 
“Drulia-drulia”.

P. Žukauskas dabar yra A. Liet. 
Piliečių klubo pirmininkas, o Stella 
eina klubo finansų sekretorės pa
reigas.

— Kęstutis K. Miklas, Batuno 
pirmininkas, bal. 10-12 dienomis 
dalyvavo Micro-Filmų gamintojų 
suvažiavime Anaheime, Calif. Ta 
proga jis aplankė LAV ir LD lei
dyklą ir savo senus pažįstamus Los 
Angeles mieste.

K. Miklas yra nuolatinis LD žur
nalo bendradarbis. (Vasario mėn. 
numeryje yra jo reportažas apie 
gen. kons. A. Simutį).

— Izidorius Bartkus, San Fran
cisco, Calif, balandžio 19 d. išvyko 
į Paryžių dalyvauti Europos “Bran
duolinės energijos” konferencijoje 
(Conference Nucleaire Europeenne). 
Ta proga jis planuoja Europoje pra
leisti pusantro mėnesio ir aplankyti 
Romą, Milaną, Vieną, Hamburgą, 
Kopenhagą, Stockholmą, Oslo, Bo
ną, Frankfurtą, Miuncheną, Zuri- 
chą, Geneva ir Madridą.

— Benediktas Stankus su šeima 
iš San Jose, Calif, persikelia gyventi 
į Santa Moniką, kur dirbs Garage 
Bon Voyage automobilių taisymo 
įmonėje.

Opera “Jūratė ir Kastytis” 
per KFAC radijo stotį buvo trans
liuojama sausio 25 d. “World of 
Opera” programos metu. Lietuviai, 
kurie turėjo progos klausyti trans
liacijos, prašomi nusiųsti padėkos 
laiškelius adresu:
Mr. Carl Princi, Director of Pro
graming and Community Involve
ment, KFAL Radio, 5773 Wilshire 
Blvd., L. A. Calif. 90036.

Paminėta Jaltos sukaktis
San Francisco Pavergtų Tautų 

komitetas vasario 16 d. paminėjo 
30 metų Jaltos konferencijos su
kaktį. Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
prof. Anderson. Meninėje dalyje 
dalyvavo mūsų solistai Birutė ir 
Rimtautas Dabšiai.
Sveikina iš Pietų Amerikos

Keturi LAV skaitytojai: Rimas 
Babušis, Vincas Anelauskas, Romas 
Bureika ir Laimutis Dovydaitis at
siuntė mums sveikinimą iš Buenos 
Aires, Argentinoje. Jie rašo: “Jau 
pasiekėme toliausią Pietų kraštą 
Guatemalą, Costą Ricą, Panamą, 
Bogotą, šukelėm revoliuciją Limoj 
Peru.”

Jaunuoliai ne tik “good time” 
važinėjo, bet tyrinėjo investavimo 
galimybes Pietų Amerikoje.
Andriaus Kuprevičiaus piano 
rečitalis

— Š. m. rudenį, lapkričio 4 d. 
Wilshire Ebell teatro patalpose 
įvyks pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus rečitalis, kurį rengia jo prie- 
teliai ir gerbėjai.

Pianistas A. Kuprevičius gyvena 
Cleveland, Ohio.

SERGA
— Antanas Daukantas, Santa 

Monica, Calif., kovo mėn. buvo 
sunkiai sužeistas eismo nelaimėje: 
einant skersai gatvę tarp baltų lini
jų, du automobiliai sustojo, o tre
čias užvažiavo ir sulaužė koją.

A. Daukantas yra senosios kar
tos lietuvis, pasireiškęs visuomeni
niame darbe, prieš kiek laiko at
skelės iš Bostono; jis yra Danutės 
Lembertienės tėvas.

Linkime netrukus pasveikti ir vėl 
įsijungti į organizacinį gyvenimą.

— Dail. Jonui Rimšai, Santa Mo
nica, kovo mėn. pabaigoje buvo pa
daryta sunki širdies aortos opera
cija, kuri pasisekė gerai. Ligonis yra 
dr. J. Gudausko priežiūroje ir 
šiomis dienomis jau išeina iš ligo
ninės ir bus namuose. Linkime at
gauti sveikatą ir vėl grįžti prie kū
rybos.

— Juozui Andriui, Santa Moni
ca, buv. mūsų administracijos vedė
jui, žinomam kartografui, buvo pa
daryta akies katarakt o operacija. 
Operaciją darė specialistas akių gy
dytojas dr. L. Namikas. Andrius 
dabar žmonos globoje gydosi na
muose. Linkime Juozui greitai pa
sveikti.

Nauja S. M. Liet. Bend, valdyba
Balandžio 11d. įvykusiame San

ta Monikos LB apylinkės susmu
kime išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Arvydas Gricius, vicepirm. Monika 
Lembertienė ir Simas Kvečas, sesi, 
dr. P. Pamataitis, ižd. A. Daukan
tas, jaunimo reik. vad. Linas Ko
jelis, parengimų ved. Genovaitė 
iviazulienė.

Atstovais į Vakarų apygardą iš
rinkta: A. Devenienė, E. Jarašūnas, 
dr. A. Milaknis ir A. Markevičius.

MADŲ PARODA IR BALIUS

Gegužės 3 d., šeštadienį, 8 vai. 
vak. Santa Monikos LB apylinkė 
rengia Madų parodą ir balių — 
Women’s Club salėj, 1210 4th St. 
(prie Wilshire Blvd.), Santa Moni
koje.

Rūbų madų specialistė S. Koron- 
kevičienė padarys rūbų madų paro
dą.

Bus valgių ir gėrimų. Šokiams 
gros Latvalos orkestras.

Stalus rezervuoti pas:
G. Mažulienę — 393-8808; M. 

Lembertienę — 394-7110; L. Ko- 
jelį — 395-8355; S. Kveča — 
393-3367.

Vestuvės

— Angelikos Kazlauskaitės su 
Ernest Peter Burger vestuvės įvyko 
balandžio 5 d. Bel-Air viešbučio 
patalpose.

Kadangi buvo lietinga diena, tai 
sutuoktuvių ceremonijos atlikos 
ne gražiame viešbučio sodelyje, bet 
viešbučio salėje.

Toje pat salėje įvyko vestuvinė 
puota, kurios metu jauniesiems tarė 
patarimo žodį Angelikos tėvas Gas
paras Kazlauskas.

Sveikiname jaunuosius ir linkime 
laimingo gyvenimo.

Audronių vedybinė sukaktis

Aldona ir Antanas Audroniai va
sario 15 d. atšventė 40 metų savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Jiems 
šaunų pokylį suruošė dukra Aldona 
ir žentas Vidmantas Variakojai sa
vo puošnioje rezidencijoje. Į minė
jimą iš giminių buvo atvykusi se- 
sesuo Liulevičienė su vyru iš Chi- 
cagos ir brolis iš šiaurės Kaliforni
jos.

A. Audronio iniciatyva 1953 m. 
Los Angelėje įsteigta JAV Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė. Vėliau jis 
yra tai apylinkei pirmininkavęs ir 
daug įvairumo į veiklą įnešęs. Sa
vo korespondencijomis apie šią Pa- 
cifiko pakrantę jis yra sudominęs 
ir pritraukęs į čia naujų “ateivių”.

Audroniai užaugino dukrą Aldo
ną, kuri reiškiasi kaip gabi dailį- 
ninkė, ir sūnų Vytenį.

Linkime Aldonai ir Antanui 
Audroniams daug laimės ir sveika
tos!
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