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Pirmas Tautos Fondo suvažiavimas
Tautos Fondo — Lithuanian Na

tional Foundation, Ine. — pirmas 
suvažiavimas įvyks 1975 m. gegu
žės 3f d., Lietuvių Kultūros Židi
nyje, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, N, Y. 11207.

Tautos Fondo nariais laikomi vi
si kasmet įmoką po $100. Negalin
tieji atvykti į suvažiavimą tuvi tei
sę įgalioti kitą asmenį.

Tautos Fondo specialaus vajaus 
metu per įgaliotinį surinkta ir pa
siųsta į centrą $6556.90.

Anksčiau, po Vasario 16-tos mi
nėjimo, buvo pasiųsta $770.00.

Taigi, viso per atstovybę pasiųsta 
$7,326.90. Be to, dar nemažai Ka
lifornijos lietuvių pasiuntė patys 
tiesiog į TF, Maspeth, N. Y.

Detalus aukotojų sąrašas, už gau
tais aukotojų lapais, per Kaliforni
jos įgaliotinį bus paskelbtas sekan
čiame LA V nr.

A. Skiriu^,
Tautos Fondo įgaliotinis

TAUTOS FONDAS IR AUKOS
Iš laiško Tautos Fondo 
Įgaliotiniams

1. Tautos Fondas buvo inkorpo
ruotas New Yorko valstijoje 1973 
m. gegužės 10 d. ir atleistas nuo 
Federalinių mokesčių 1974 m. ge
gužės 21 d. (M-74-EO-750). Tautos 
Fondo (inkorporuoto) inkorporuo
to jais buvo:

Prel. J. Balkonas, Dr. Br. Ne- 
mickas, P. Minkūnas, A. Vakselis, 
ir J. Valaitis.

2. Pagal JAV įstatymus, inkor- 
potruotojai yra ir pirmoji Tautos 
Fondo Taryba.

3. Dabartinę Tautos Fondo va
dovybę sudaro:

a. Direktorių Taryba:
Prel. J. Balkonas, pirm.,
P. Minkūnas, A. Vakselis, J. 
Valaitis.
b. Valdyba:
A. Vakselis, vald. pirm.,
I. Gasiliūnas, J. Bagdonas — 
vicepirm., R. Šidlauskienė — 
sekr., V. Kulpa, ižd., Jonė 
Pumputienė, prpt. sekr., J. Rū
tenis, narys inf. reik., J. Vil- 
galys, narys organiz. reik.
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4. Visos aukos, kaip ir seniau, 
siunčiamos Lithuanian National 
Foundation, Ine., adresu: 64-14 
56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378.

5. Kadangi visos aukos Tautos 
Fondui atleidžiamos nuo Federali
nių mokesčių, visi aukotojai gaus 
pakvitavimą - dokumentą, tinkantį 
taksų reikalams (išimtį sudarys at
vejai, kai Tautos Fonde nebus ži
nomi aukotojų adresai, t.y. kur 
siųsti pakvitavimus).

Susidariusi nepalanki padėtis Lie
tuvos laisvinimo byloje įpareigoja 
visus lietuvius su ypatingu budru
mu ir pasišventimu, sukaupus jė
gas ir išteklius, stoti Lietuvos gel
bėjimo kovon. Ši kova pareikalaus 
dabar didelių piniginių išlaidų. Po 
pusės metų gal būti per vėlu.

Todėl telkime aukas skubos ke
liu, skubiems reikalams — Lietu
vai gelbėti!

ALTO GAUTOS AUKOS VLIKUI

Per Vasario 16-tos minėjimą Los 
Angeles gautos aukos Vlikui, Tau
tos Fondui:

$50 — Vanda ir Alf. Valavičiai.
$30 — Marytė ir Pranas Grušai.
Po $25 — Marytė ir Jonas Kup- 

rioniai, Inga ir Alf. Tumai, Alfon
są ir Vladas Pažiūrai, Dr. J. Žmui- 
dzinas.

$15 — Vincas ir Valerija Kaz
lauskai.

Po $10 — A. ir B. Brazdžioniai, 
F. ir Saulė Palubinskai, J. ir O. 
Andriai, L. Balvočius, E. Gimbu
tienė, P. ir Aniceta Litvinai,, Elena 
ir Petras Starevičiai.

Viso gauta $240.00
Kovo 16 d. pinigai pasiųsti Tau

tos Fondo valdytojui prel. J. Bal
konui, Maspeth, N. Y.

Labai dėkojame už parėmimą 
Vliko darbų.

Antanas Skirius,
Tautos Fondo Įgal. Kalif-je

TAUTOS FONDUI AUKOJO:
Po $25.00 — J. Andrius, V. Pa

žiūra, A. Skirius.
Po $20.00 — Alf. Sabaliauskas, 

Aleks. Šimkus.
Po $10.00 — L. Bagdonas, kun. 

V. Palubinskas.

Los Angeles jaunimas praktikuoja savo šventei, kuri jvyks Veteran’s Me
morial salėj, Culver City, birželio 1 d. 5 vai. p. p.

AMERIKOS KONGRESAS

Edvardas Šumanas, lietuvis iš Ci
cero, Illinois, dabar einąs Baltų Ko
miteto reikalų vedėjo pareigas Wa
shingtone, DC, spaudai praneša, 
kad kongresmano Edv. Dervinskio 
Baltų tautų reikalu rezoliucija Nr. 
165 yra pavesta svarstyti kongreso 
politiniam pakomitečiui, kuris pir
ma priima ir paskui referuoja ir 
duoda balsuoti visiems kongreso 
nariams. Todėl visi turėtume rašyti 
šio pakomitečio nariams laiškelius, 
prašant balsuoti už rezoliuciją.

Šį pakomitetį sudaro: pirm. Dan
te B. Fascell, italų kilmės, katali
kas iš Floridos; Benjamin S. Rosen
thal, liberalas, žydų kilmės, demo
kratas iš New Yorko; Roy A. Tay
lor, baptistas, demokratas iš N. 
Carolina; Charles Wilson, dem. iš 
Texas; Donald W. Riegle, Jr., dem. 
liberalas iš Flint, Michigan (buvęs

Veiksniu konferencija
Balandžio pradžioje VLIK-o ini

ciatyva buvo sušaukta Chicagoje 
liet, veiksnių konferencija apsvars
tyti bendro fondo steigimo reikalą 
ir Pabaltijo nepripažinimo bylos ak
cijos reikalus. Konferencijoje ne
pasiekta jokių rezultatų, nes į ją 
suvažiavo visai nepolitiniai veiks
niai, kurie į politinius VLIK-o, AL- 
T-o ir Diplomatinės tarnybos visai 
neturėtų kišti nosies. Turiu mintyje 
JAV Liet. Bend, atstovą Alg. Gečį 
ir Reorganizacinės Bend, atstovus. 
Visas ginčas ir kilo tarp tos suski
lusios Liet. Bend, vadovybės Gal 
būt ir buvo dr. J. Valiūno, VLIK-o 
pirmininko, padaryta klaida jiems 
duodant balsą konferencijoje. JAV 
Bendruomenės vadovybė turėtų rū
pintis kultūriniais bei švietimo rei
kalais, bet ne politiniais, kuriuos 
čia labai sėkmingai tvarko Ameri
kos Lietuvių Taryba, pasaulinėje 
plotmėje politiniais reikalais turėtų 
rūpintis tik VLIK-as ir Dplomatinė 
tarnyba.

GINA BALTŲ REIKALUS

Harvardo un-to prof.); Lanry 
Winn, respublikonas iš Kansas Ci
ty, Kansas; John Buchanow, Jr., 
konserv. resp., baptistų kunigas, iš 
Birmingham, Alabama.

Jiems laiškelius siųsti šiuo adre
su:

Congresman ................................
U. S. House of Representatives
Washington, DC 20515

Taip pat dėl Pabaltijo nepripaži
nimo yra įneštos ir kitų kongreso 
narių rezoliucijos: Res. 179 ir Res. 
35.

Senatorius iš Nebraskos Carl T. 
Curtis dėl nepripažinimo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Sovietams yra 
įnešęs į Senatą rezoliuciją Nr. 29.

Nežiūrint, kad Valstybės Depar
tamentas vėl yra pareiškęs, kad jis 
nepripažįsta Baltijos valstybių So
vietams, nežiūrint, kad Saugumo 
Konferencija yra atidėta tolimes
niam laikui (š. m. rugsėjo mėn.), 
turime spausti kongreso ir senato 
narius kad minėtos rezoliucijos bū
tų priimtos.

Savo senatoriams rašyti atviru
kus, laiškus, siųsti telegramas šiuo 
adresu:

The Honorable................................
United State Senate
Washington, DC 20510

Nauja Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba

Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavime išrinktoji ALTos valdyba 
savo posėdyje sausio 10 d. užbaigė 
pasiskirstymą pareigomis: pirm. — 
dr. Kazys Bobelis, vicepirmininkai: 
T. Blinstrubas, dr. K. Šidlauskas, 
dr. VI. Šimaitis, dr. J. Valaitis; 
sekr. — kun. A. Stašys, ižd. — J. 
Skorubskas, fin. sekr. — E. Smil- 
gys, protokolų sekr. A. Pakalniš
kis, nariai: A. Jonikas, T. Kuzienė, 
V. Šimkus, E. Vilimaitė. (Alt. inf.)
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PAVASARINIS JAUNIMO ANSAMBLIO ŽYGIS
Ir vėl pavasaris! Darbai mokykloje spaudžia; namai, daržai, dar

želiai užima visus laisvalaikius...
Bet namai ir daržai praeis; mokyklų darbas tuoj pasibaigs, — ga

lėsim, pasilsėti. Tik viena pasiliks: mūsų ryžtas ir susikaupimas.
Mokytojos Onos Razutienės vadovajamas Jaunimo Ansamblis vi

sada turėjo drąsų ryžtą ir susikaupimą; susikaupimą lietuvių liaudies 
dainų, šokių prasme.

Jau 26-ti metai Jaunimo Ansamblis Angelų mieste gyvuoja! Ir 
jau 19-tas kartas, kai pavasariais Jaunimo Ansamblis suruošia įdo
mias, spalvingas šokių ir dainų šventes.

Šį kartą bus dar įdomesnė pavasarinio pasirodymo programa — 
joje Lietuviškos vestuvės! Jaunimas vaidins, šoks, dainuos... Bus pa
rodyta, kaip gražiai lietuviai eidavo į bendrą gyvenimo kelią (ves
davosi), kaip džiugiai, graudžiai, ryžtingai skambėjo sesių dainos, 
vienai sesulei ir vienam broleliui sumainant aukso žiedelius, išeinant 
į rimtą,' darbštų ir laimingą bendro' gyvenimo kelią.

Mūšų Jaunimo Ansamblis šių metų birželio 1 d. Culver City Ve
teranų salėj 5 vai. po pietų tas lietuviškas vestuves, tą lietuvišką 
ryžtą, rimtį ir džiugumą parodys.

Visi atsilankykime!
Mokytoja O. Razutienė ir kiti mokytojai ne kartą įrodė savo dar

bo grožį ii* prasmę (ypač Jubiliejinėje 25 metų Ansamblio gyvavimo 
šventėje pernai!) Palaikykime jų darbą, jų bendravimą su jaunimu, 
jų gražų vadovavimą ii' dabar.

Mūsų jaunimas — guvus, darbštus ir ryžtingas. Jų nesustingdo 
pavasario saulė, nei galutinai nualina mokyklų egzaminai. Jie randa 
laiko repeticijoms Šv. Kazimiero parapijos kieme ar salėj, jiems už
tenka jėgų (po kitų lituanistinių pamokų) šokiams ir dainoms. Jau
nimas pasiryžęs! Ryžkimės ir mes jiems padėti.

Ateikime pasidžiaugti jų ryžtu ir patys atjaunėti. A. R.

PAVOJAI LIETUVIŲ STUDENTIJAI
/

Jaunimo švenčių, suvažiavimų proga tenka pakalbėti truputį ir 
apie mūsų vyresnįjį jaunimą - studentiją. Daugelyje Amerikos ko
legijų, universitetų į mūs jaunimo galveles prikemša militantiškų ir 
detante (nusileidimo, pataikavimo Sovietams) idėjų. Šalia to su
galvoja dar ir specialių ‘programų”. Viena iš tokių, skiriamų lietu
viams, yra vasaros kalbos kursai; kita — angliškas skyrius išeiviams 
skiriamame laikraštėlyje “Gimtasis kraštas”: skleisti sovietinę pro
pagandą taip mokslus einančio ir gerai angliškai mokančio jaunimo.

. Apie tuos kursus Vilniuje jau daug kalbėta ir ginčytasi. Daugumas 
pasisako prieš juos, labai maža dalis, daugiausia ten jau buvusių arba 
norinčių paktekti — už. Ko jie ten išmoko? To dar nepasakė nė vie
nas. Visi ginasi, kad ten jų neindoktrinavo, kad nebuvo jokios ko- 
nistiues propagandos, kad viskas buvo taip patriotiška, taip skaistu 
gražu, nors prie širdies dėk. Nagrinėti tarybiniai rašytojai klausyta 
tarybinė istorija, žavėtasi tarybiniais ekonominiais laimėjimais ir 
1.1, ir 1.1. Taip rengiami mūsų šeštadieninių mokyklų busimieji mo
kytojai, kurie viską žinos, kas “tarybiška” ir nieko, kas lietuviškai 
patriotiška. Ar ne “velniškas planas”, kaip vienas išsireiškė!

Ne kiekvieną į tuos kursus vykti leidžia. Apie kandidatus renka
mos žinios, jie tiriami tiesiogiai ir aplinkiniais keliais. Įsivelia net 
kandidatų-tėvai: kad “nepakenktų” vaikams, tėvai atsisako lietuviš
kos spaudos, ypač patriotinės, geriau pasideda ant stalo “Gimtąjį 

kraštą”, kad įrodytų savo lojalumą tarybinei valdžiai. Tai ne humo
ras! Tai faktai, kaip tariamieji inteligentai, bėgę nuo komunizmo, 
laisvoje Amerikoje tampa Sovietų vergais.

Sutinku su Simo Kudirkos nuomone, kad turime lankyti Lietuvą, 
gimines, turime leisti ten jaunimą, kad susipažintų su ten augančiu 
jaunimu, kad pamatytų sąlygas, kokiose jie auga, mokosi ir 1.1. Bet 
neleiskime vykti tokiems, kurie, apkrėsti detantės bacilomis ame- 
rikos universitetuose, ten nuvykę dar daugiau jų prisisiurbtų ir čia 
parvykę apkrėstų ir kitus, už save jaunesnius. Nebūkime naivūs ir 
negalvokime, kad sovietiniai “auklėtojai ir mokytojai” rūpintųsi mū
sų jaunimo lietuviškumu. Pasiklausykime tų, kurie ką tik atvykę iš 
Lietuvos kalba. Neužmirškime nuo ko mes bėgome. Atsiminkime, 
ką pasakė anuomet mūsų liaudis: Neik su velniu obuoliauti, neteksi 
nei krepšio, nei obuolių! O kai kas mūsų jaunimo neteko net galvų.

Nuosavybės mokesčių grąžinimas LIETUVIŲ KREDITO UNIJOJ

Kalifornijos valstija nuo Ronald 
Reagano vadovavimo laikų įvedė 
mažiau pasiturintiems namų savi
ninkams, pensininkams pašalpą — 
sugrąžinimą dalies nuosavybės mo
kesčių.

Visi mokame L. A. county nusta
tytus mokesčius, bet Kalifornijos 
valst. vadovybė dalį tų mokesčių 
mokėtojams grąžina. Grąžinimą 
nustato pagal mokėtojo pajamas. 
Jei grynų pajamų turima virš 
$10,000, — mokėtojas nieko ne
gauna atgal; taip pat, jei jo bruto 
pajamų turima virš $20,000, nors 
grynų pajamų gal ir nieko nelieka, 
nėra kvalifikuotas gauti grąžą.

Visi virš 62 metų, jų buvo 
310,000, gyventojų gavo atgal virš 
50 milijonų dolerių.

Tam grąžinimui prašymus reikia 
paduoti tarp gegužės 16 d. ir rug
sėjo 2 d.

Prašymus galima užpildyti ir A. 
Skiriaus įstaigoje. Dėl informacijų 
telefonuoti 664-2919.

Lietuvių Kredito unijos (koope
ratyvo) Tautiniuose Namuose ak
tyvai pirmojo šių metų ketvirčio 
pabaigoje buvo $473,996, indėliai 
(šėrai) — $418,429 (peir 3 mėn. 
padidėjo $23,595), paskolos — 
$307,009 (padidėjo $17,652). Ga
rantijų ir rezervo fonduose buvo 
$48,144. Pajamų nuo pradžios me
tų gauta $9262. Atskaičius išlaidas, 
kurių didžiausią poziciją sudaro na
rių taupytojų ir skolininkų gyvybės 
draudimas ($1287), gryno pelno tu
rėta $5875. Iš šios sumos pervedus 
įstatymu numatytą procentą į ga
rantijų fondą, likusi suma pusmečio 
pabaigoje bus išdalinta dividendo 
formoje nariams taupytojams. ’

Kredito unija kas metai paremia 
lietuviškąjįį švietimą ir kitus jauni 
mo reikalus. Taip pat yra ir Lietu 
vių Fondo narys.

Balandžio 29 d. įvykusiame vai 
dybos, kredito ir priežiūros komi
sijų bendrame pasitarime, dalyvau
jant unijos teisiniam patarėjui adv. 
Ch. Kairiui, pasiinformuota pasko
las lečiančiais klausimais. (Ig. M.)

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 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.

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

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 ---------Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS

ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★-A-**-************-** *★★***★★★*»(

RŪTA, INC. 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
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AUKOS LIETUVOS IŠLAISVINI
MO TAUTOS FONDUI

per specialų L. A, liet, organizacijų 
pravestą vajų kovo, balandžio 

mėnesiais

Po $100 aukojo: Dr. Z. Brinkis, 
Vic. Z. ir Dalia J. Burokas, J. ir B. 
Dzenkaitis, J. Daumanto Šaulių 
kuopa, A. ir F. Galdikas, R. ir D. 
Giedraitis, DDS, K. ir Š. Karuža, 
Dr. R. Kontrimas, Prel. J. Kučin
gis, S. ir J.Kvečas, M. Lembertie- 
nė, A. ir V. Markevičius, S. ir F. 
Palubinskas, J. P. Pautenis (iš San 
Diego), M. Pasker, V. ir A. Pažiū
ra, J. ir I. Raulinaitis, P. A. Rauli- 
naitis, Santa Monikos Lietuvių Klu
bas, E. Sinkys, K. ir S. Šakys, I. 
ir V. Tamošaitis, A. Tumas, S. ir V. 
Tuskenis, V. ir A. Vaicekauskas, 
V. ir E. Vidugiris, E. ir I .Vilkas, 
M. Vaičienė, Dr. J. Zmuidzinas.

$80 — A. Lukšienė.
$55 — A ir B. Šimkus.

Po $50 — P. ir R. Aras, L. Ba- 
brickas, J. ir A. Geniai, O. Gustie
nė, L.D.K. Birutės draugija, Lietu
vos Dukterys, L. Moterų Federaci
jos klubas, K. ir N. Mattis, R. ir
A. Nelsai, J. Navickas, L. ir L Ok- 
sai, D. ir A. Polikaitis, R. S. (pra
šė pavardės neskelbti), A. Saba
liauskas, S. Skirmantas, E. Stirbie- 
nė, J. Tarnas, L. Zaikienė.

Po $40 — A. Dičius, J. Račius,
B. ir A. Skirius, J. ir M. Uksas.

Po $30 — J. Černius, J. ir D. 
Mitkus, F. Karalius, E. Sabalis, D. 
ir A. Vailokaitis, V. Varnas.

Po $25 — K. Bandzevičius, D. 
ir I. Brazdžionis, A. Bulota, J. ir E. 
Butkus, S. ir S. Damulis, P. Gru
šas, M. Jagučianskienė, V. Jasiulio
nis, G. ir V. Jatulis, J. Jodelė, E. 
Jovaiša, J. Jurgilas, MD, J. Kati
lius, V. Klova, A. Kontvis, Liet. 
Piliečių Klubas, Los Angeles Skau
tų židinys, M. ir A. Maskoliūnas, 
J. i rE. Matulaitis, A. Mažeika,
O. ir J. Motiejūnas, D. Mekišius, 
H. ir D. Pascoe, J. ir E. Pažėra, J. 
Petronis, K. Prišmantas, J. ir K. 
Prušinskas, V. ir O. Račius, P. ir 
R. Sakas, SLA 75 kuopa, K. ilr E. 
Sakas, G. Vitkus, B. Žemaitaitis, 
J. Žemaitaitis.

Po $20 — D. Balčiūnas, P. But
kus, J. ir M. Butkys, J. Jakubėnas, 
G. Kaunas, J. Kliorys, L. K. Susi
vienijimo 42 kuona, Balis Mackiala, 
J. Matijošaitis, E. Muchila, K. Nau
džius, O. Orlovienė, I. Petraitis,
P. Pretkus, K. Prišmantas, B. Se- 
liukas, K. Slezingeris, S. Slezingeris,
L. ir V. Stadalninkai, B. Stančikas, 
A. Valiulis, J. ir L. Venckus, O. 
Žukienė, (vienas nedavęs pavardės).

Po $15 — V. Tamošaitis.
Po $14 ■— Dr. A. Milaknis.
Po $12 — Dir. VI. Juodeika.
Po $10 — P. ir S. Abelkis, V. 

Augus, V. Bakūnas, M. Banionienė,
M. ir R. Banionis, I. Bandziulis, 
E. Balcęris, G. Balsys, W. Balekas, 
M. Barauskas, V. Barkus, J. Čin- 
ga, A. Činikienė, A. Devenienė, 

N. Dobrovolskienė, P. Garparonis, 
A. Gricius, P. Gricius, R. Janušaus
kienė, V. Jasiulionis, V. Juodvalkis, 
J. Kaributas, H. Kemeklis, A. Ky- 
balrtienė, J. Kutra, V. ir V. Kuzavi- 
nis, P. Mikonienė, I. Medžiukas, 
V. ir O. Mikuckis, J. S. Naujokai
tis, MD, J. Naujokas, A. ir E. Nel- 
sas, P. Norkus, J. Paškauskienė, A. 
Pinkus, V. Pužauskas, R. Radas,
J. Radvenienė, O. Razutienė, A. Re- 
meikis, G. ir J. Rukšėnas, J. A. Sa- 
dūnas, J. Spirauskas, E. Starevičie- 
nė, E. Stočkus, A. Štokas, M. Stro
pus, M. ir A. Sumautas, A. Telyčė- 
nas, B. ir L. Vilimas, S. E. Za- 
wadski, V. ir V. Zeleniai, D. Žygai- 
tė.

Po $7 — J. Bakutis, P. Čer
niauskas.

Po $5 — O. Andriuvienė, A. K. 
Audlronis, L. Balvočius, A. Butkus,
K. Černiauskas, F. Collins-Karaliū- 
nas, M. Dobravolskis, S. Dūda, A. 
Dudienė, M. Gasparonienė, E. ir Č. 
Gadgaudas, J. Gedminas, P. Gus
tas, S. Jasutis, C. Jurevičius, V. 
Juodvalkis, O. Karpis, S. Leškienė, 
A. Logucki, V. Mačys, M. Mason, 
M. Miller, V. Micevičius, T. Mic
kevičienė, P. A. (iš San Diego) 
V. R. Peteris, G. A. Petrauskas, J. 
ilr G. Raibiai, Ch. K. Rakunas, J. 
Stankus, M. Sutkevičius, J. Trus- 
kauskas, A. Vilkas, K. ir J. Žara.

Po $3 — L. Gillis.
Po $2 — R. Barauskaitė, V. Ba

rauskas, J. Janušauskas, J. ir E. 
Swetikas.

Po $1 — E. J. Dennis, V. Svi- 
derskas.

Šv. Kazimiero šešt. Liet, mokyk
los mokiniai, vadovaujami dir. V. 
Pažiūros, irgi padarė irnkliavą. Jie 
surinko $60.90. Skyriais surinkta 
aukų taip: X klasė: $12; VIII sk.: 
$6,20; VII sk.: $2,95: V sk.: $6.35; 
IV sk.: $4.50; III sk.: $3,50; II 
sk.: $1; I. sk.: $5.65; darželis: $1.

Iš viso šio specialaus aukų rinki
mo Tautos Fondui vajaus metu per 
T. F. atstovą (jo išduotais aukų rin
kimo lapais) buvo surinkta $666.90. 
Rinkimas vyko per visas L. A. Al
tui priklausančias organizacijas ir 
per pavienius asmenis. Daugiausia 
surinko: K. Karuža — $1400; A. 
Raulinaitis — $1215; S. Kvečas — 
$876 (Santa Monica); prel. J. Ku
čingis — $510; kiti surinko po 
$100, $200 ir 1.1.

Metų pradžioje, prieš specialų 
vajų per TF atstovybę buvo pasiųs
tą i centrą $928.00. Taigi šiais me
tais per TF atstovybę pasiųsta 
$7,589.90; be to, dar nemažais as
menų siuntė tiesiai į centlrą, jų mes 
negalime patikrinti, nes Eltoje skel
bia tik tuos, kurie davė virš $25. 
Girdėjome, kad Santa Monikoje 
apylinkės valdyba surinkusi apie 
$400.00, tačiau atstovybės apie tai 
nepainformavo.

Pabaigus šį specialų vajų, noriu 
padėkoti visiems aukų rinkėjams ir 
aukotojams. Jei pastebėsite, kad ku
rio nors pavardė būtų piraleista au

kotojų sąraše, malonėkite man pra
nešti.

Fondas iš valdžios gavo Tax ex
emption statusą, todėl visos aukos 
pildant taksas, galima nurašyti.

Labai ačiū už Vliko veiklos rėmi
mą. Manau, kad visų lietuvių šven
ta pareiga turėtų būti — remti Vli
ko pastangas Lietuvos laisvinimo 
darbe. A. Skirius,

Tautos Fondo Įgaliotinis 
Kalifornijoje

Iš laiško A. F. Skiriui, 
Tautos Fondo Įgaliotiniui

...Rašote, kad šių metų T. Fondo 
vajus eina prie pabaigos Jūsų apy
linkėje. Tautos Fondas yra gavęs 
pelr Jus $7,534.90. Tai didelė pa
galba Vliko uždaviniams dėl Lie
tuvos. Žinau, kad tos aukos atėjo 
Jūsų ir Jūsų talkininkų darbu ir 
ryžtu. Puikiai išjudinote visus. Jūs 
pavyzdys kitų miestų įgaliotiniams. 
Tautos Fondas prašo, judina įgalio
tinius, bet jei kiti nesiima didelio 
ryžto, ką bedaryti. T. Fondas pra
dėjo vajų New Yorke. Taip pat ieš
koma žmonių, kurie imtųsi ryžto, 
darbo vesti vajų Čikagoje. Gal iir 
pasiseks surasti.

Dar kartą nuoširdus ačiū Jums 
ir Jūsų padėjėjams bei aukotojams.

Daug laimės Jums.
Su pagarba ir dėkingumu,
Prel. Jonas Balkūnas, P. A.

Tarybos Pirmininkas

V. Pažiūra, L. A. šešt. mokyklos 
vadėjas, gavo iš Tautos Fondo laiš
ką, kurį prašo paskelbti LA V laik
raštyje, kaip padėką šešt. lit. mo
kyklos mokiniams už jų auką Vasa
rio 16 proga.
Didžiai Gerbiamas Direktoriau,

Širdingas ačiū Jums už laišką ir 
čekį $33.00 Tautos Fondui. Dėkui 
Jums ir visiems Šv. Kazimiero pa
rapijos šešt. lituanistinės mokyklos 
moksleiviams už aukas Vasario lo
tos šventės proga. Prašau padėkoti 
jauniesiems dėl Lietuvos ateities 
darbuotojams už jų pairamą ok. Lie
tuvos laisvinimui. Tai vienintelis 
Jūsų vadovaujamos liet. šešt. mo
kyklos mokiniai, kurie ne tik šven
čia Vasario 16-tąją, bet ir skiria 
savo aukas Tautos Fondui. Jauni
mas turi jausti ilr piniginę pareigą. 
Ačiū Jums.

Siunčiu Jums Tautos Fondo pa
kvitavimą. Geriausios sėkmės Jums 
ir Jūsų vadovaujamai mokyklai.

Su pagarba ir padėka,
A. Vakselis 

Vykd. Vicepirmininkas

Aukos Religinei Šalpai
Kasmet Los Angeles Šv. Ka

zimiero parapija padaro rinkliavą 
Liet. Religinei Šalpai, iš kurios dau
giausia šelpiami religiniai reikalai 
Lietuvoje.

Nuo 1969 m. iki 1974 m. Los 
Angelėje tai šalpai buvo surinkta 
net $13,351.

IŠ LAIŠKŲ REDAKCIJAI

Santa Monica, Calif. Šio laikraš
čio nr. 4, š. m. balandžio mėn. lai
doje buvome paskelbę naujos Liet. 
B-nės, Santa Monikos apylinkės 
valdybos sąstatą. Valdyba buvo iš
rinkta narių susirinkimo, š. m. ba
landžio mėn. 11 d.
O štai “Draugo” nr. 100, š. m. ba

landžio mėn. 29 laidoje (žiūr psl. 
6) žinutėje apie šios valdybos pir
mąjį posėdį skaitome štai ką: — 
“Pirmame valdybos posėdyje vien
balsiai Į VALDYBOS SĄSTATĄ 
pakviestas J. Kojelis vadovauti Tal
kos Lietuvai komisijai”.

Norisi paklausti argi jau visi tos 
valdybos nariai tiek mažai nusima
no Lietuvos vadavimo politikoje, 
kad be specialaus vadovo negali 
apseiti? Panašaus žanro politiniai 
vadovai bolševikų vadinami “poli- 
trukais”. Airgi, dauguma mūsų bė- -■ 
gome nuo tų polittukų per marias 
ir kontinentus, į kitą pasaulio kraš
tą tam, kad čia vėl užbėgti ant sa
viškių “politinių vadovų”.

Normaliai, valdybos sąstatan 
kviečiami kandidatai, gi įvairioms 
komisjoms, kur reikalinga specialis
tų, valdyba gali kooptuoti ir paša
linius asmenis, bet tie kooptuotieji 
neturi valdybos narių teisių. N.

Santa Monica

Kas juos Įgaliojo?
Šv. Kazimiero parapijos “Lietu

vių žiniose” pastebėjau žinutę, kad 
Juozas Kaributas Los Angelyje su
rinko keletą šimtų dėl pabėgusio 
teatro režisoriaus Jono Jurašo. Ku
ri organizacija J. Kaributą įgaliojo 
tas aukas rinkti, ar Balf ar Bend
ruomenė, ar kuri kita. Tiktai kai 
pamatysime spaudoje J. Jurašo pa- 
dėką, tada tik tikėsime, kad jam 
buvo renkamos aukos.

Mes senesnieji Los Angeles lie
tuviai gerai atsimename, kai J. Ka
ributas čia rinko pinigus dėl Užuo
lankos žurnalo, kurio jis tik vieną 
numerį suredagavo, beveik visa 
medžiaga buvo apie jo veiklą Holy- 
woode. Po to prenumeratoriai to 
žurnalo daugiau nematė. Dar blo
giau jam išėjo su teatro knygos lei
dimu. Jis čia rinko aukas iš visų 
lietuvių dėl Ameirkos Lietuvių Te
atro Istorijos išleidimo . Žmonės 
net po $25 aukojo. J. Kaributas nei 
tos knygos pristatė, nei pinigų grą
žino. V. Č.

San Francisco, Calif.

— JAV LB San Francisco naują 
valdybą sudaro: pirm. Adomas Mic
kevičius, valdybos nariai — Paulius 
Laurinaitis, Vanda Šliūpienė, Lila 
Pažemėnienė ir Danutė Janutienė.

Gegužės 17 d. Sokol salėje, San 
Mateo, Calif., įvyko pavasarinis ba
lius.
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15 MŪSŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
ALT-o metinis susirinkimas

Birželio 14 d. įvyko metnis ALT- 
o L. A sk. susirinkimas. Pirminin
kas inž. V. Čekanauskas susirinki
mui pravesti pakvietė Algį Rauli- 
naitį, o sekretore Marcelę Vaičie
nę.

Valdybos pranešimus padarė 
pirm. V. Čekanauskas, ižd. K. Priš- 
mantas ir Rev. kom. vardu V. Pa
žiūra. Visi pranešimai priimti be 
pataisymų.

Mandatų komisija — J. Rauli- 
naitis, J. Matulaitis ir A. Pažiūrienė 
suskaitė atstovų įgaliojimus, prane
šė, kad yra atstovaujama 20 orga
nizacijų su 34 atstovais.

, Į naują valdybą išrinkta: V. Če- 
AĄ^;^kądavskas, A. Devcnienė, Br. Dūda, 

' ' :-S. Kvečas, KY Prišmantas, A. Ski
lius, B. Stančikas ir V. Šimoliūnas; 
į Rev. komisiją: E. Balceris, V. Pa
žiūra ir A. Raulinaitis.

Buvo įneštas pasiūlymas, kad bū
tų parašyta ALTo centrui nesikišti 
į JAV Bendruomenės reikalus, ta
čiau tas pasiūlymas nebuvo nubal
suotas. Kitas pasiūlymas: kreiptis į 
JAV Bendruomenės ir ALT-o cent
rus, prašant sustabdyti kovą vieni 
prieš kitus buvo priimtas.

Šv. Kazimiero Šeštadieninės Litua
nistinės mokyklos mokslo metų už- 
baigimas-gegužinė

Mokyklos mokslo metų užbaig- 
tuvės-gegužinė įvyko birželio 7 d. 
Chralton Flats kalnuose. Diena bu
vo graži, giedra, šilta.
Dešimtą valandą gamtoje buvo at
laikytos mišios; jas aukojo kun. V. 
Palubinskas, mokyklos kapelionas. 
Jis pasakė ir pritaikytą pamokslą.

Po trumpos pertraukos vaikai, tė
vai ir svečiai susirinko į paskirtą 
aikštę. Mokyklos vedėjas VI. Pa- 
žūra pradėjo iškilmes, padėkodamas 
mokytojams, tėvams ir mokiniams 
už bendradarbiavimą ir pagalbą, už 
finansinę paramą ir ištesėjimą per 
1974/75 mokslo metus. Ragino vi
sus ir kitais metais taip pat prisdė- 
ti prie mokyklos veiklos.

Pažymėjimus ir dovanas išdalino 
mokytojos arba klasės auklėtojos, 
pagirdamos visus mokinius nuo ma
žiausio priešdarželinio mokinuko iki 
vyriausio dešimto skyriaus mokinio 
už jų pastangas. Pirmieji klasių mo
kiniai, knygų skaitymo ir kūrybos 
konkurso laimėtojai gavo dovanų 
knygomis, kurias suaukojo mokyk
los rėmėjai — organizacijos ir at
skiri asmenys.

Po to prasidėjo gegužinė: visi 
buvo pavaišinti gausybe valgių ir 
kava bei šaltais gėrimais. Virtuvės 
šeimininkai ir šeimininkės čįa su
maniai ir smarkiai pasidarbavo.

Dėkojame jiems, nes už viską 
nereikėjo mokėti nė cento.
Po pietų prasidėjo žaidimai ir spor
tas. Ypatingai tinklinis buvo entu
ziastiškai žaidžiamas tėvų ir moki
nių.

Gegužnė tęsėsi iki saulutei nusi
leidžiant. Svečiai, tėveliai ir moki
nai — visi praleido maloniai ir 
smagiai tą dieną kalnuose.

Angelė Mačiulytė
Šv. Kazimiero šešt. lituanistinės 

mokyklos 8-to sk. mokinė

Lietuviai miesto meno parodoje
— Birželio 27, 28 ir 29 dieno

mis Barnsdall parke (Vermont & 
Hollywood Blvd.) vyksta Los An
geles miesto rengiama meno paro
da. Joje šiemet dalyvauja trys lie
tuviai: Ilona Brazdžionienė, V. Va
liulienė ir J. Šlapelytė. Pastaroji 
išstato savo audinius, lietuviškas lė
les, gintaro ir medžio dirbinius.

Nauja Kat. Moterų S-gos valdyba 
...Išrinkta nauja L. K. Moterų S- 
gos Los Angeles sk. valdyba: pirm. 
— Elena Kalvaitienė, vicepirm. — 
Izabelė Oksienė, sekr. — K. Ru
činskienė, ižd. — O. Arnašienė ir 
fin. sekr. O. Macėnienė.

Ilgus metus ėjusiai pirmininkės 
pareigas Nancy Speecherienei bir
želio 8 d. per Šv. Vardo dr-jos su
sirinkimą buvo įteikta atsižymėjimo 
lentelė (plaque).

T. Bruno Markaičio paskaita
Birželio 14 d. Šv. Kazimiero par. 

salėje T. B. Markaitis, SJ turėjo 
įdomią paskaitą apie Amerikos ži
nių teikimo sistemą (news media). 
Jo nuomone svarbesnės radijo ži
nios yra paimamos iš “New York 
Times”. Televizijos programos — 
tik žmonių paliksminimui, pritrau
kimui, kad ko daugiausia jas ste
bėtų ir reklamuotojams apsimokė
tų duoti reklamas, kurios kainuoja 
nuo 150,000 iki virš milijono už 
vieną valandą.

Lietuviai tik atsitiktinai patenka 
į radijo ir TV žinias.

Prelegentas iškėlė reikalą turėti 
samdytus propagandos vedėjus 
(Public relations managers).

Paskaitininkas pabrėžė, kad už
sienyje lietuviai neturi jokios infor
macijos radijui, spaudai, tačiau da
lyvavęs VLIKo ir TF atstovas pa
taisė, kad yra leidžiami ir siuntinė
jami Eltos biuleteniai italų, ispanų, 
portugalų, prancūzų, vokiečių ir 
anglų kalbomis. Jie redaguojami ir 
spausdinami JAV-se, Italijoje, Is
panijoje, Pracūzijoje ir Vokietijoje.

Paskaitą rengė L. A. Žurnalistų 
klubas ir pirmininkavo prof. J. 
Kupirionis.

Dramos Sambūrio susirinkimas
Los Angeles Dramos Sambūris 

birželio 15 d. turėjo susirinkimą, 
kuris praėjo geroj ir darbingoj nuo
taikoj. Susirinkimui pirmininkavo 
inž. V. Tamošaitis. Buvusiai valdy
bai ir jos pirmininkei G. Raibienei 
padėkojo už jų nuveiktus darbus 
rež. D. Mackialienė. Išrinkta nauja 
valdyba pareigomis pasiskirstė taip: 
pirmininkas — A. Tumas, vicep. 
D. Barauskaitė, sekr. V. Mikienė,

narys — R. Žukas. Iždininko parei
gas, narių įprašytas, sutiko ir to
liau eiti B. Mackiala.

Sambūris turi numatęs kelias iš
vykas, bet šiuo metu intensyviai 
ruošiasi Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės rengiamai Lietuvių Die
nai, kurios programoje dalyvaus su 
J. Gliaudos drama “Čiurlionis” 
(rugsėjo mėn. 20 d.).

Malonu, kad jaunimas įsijungia 
ne tik į sambūrį, bet ir į valdybą, 
nes jų jaunos idėjos, jauna energija 
tikrai pravers bendrame darbe.

V. Iri.

JAUNIMO ŠVENTĖ

Los Angeles Jaunimo Ansamb
lio tradicinė Jaunimo (19-ji) šven
tė, įvykusi birželio mėn. 1 dieną, 
Culver Veteranų salėj, jau praeity.

Šventę globojo ir talkino Lietu
vių Bendruomenė, pirmininkavo 
LB Vakarų apygardos pirm. Jonas 
Činga; ižd. — Tėvų atstovas R. 
Bužėnas.

Programoj dalyvavo 150 jauni
mo. Turėjome ir vieną svečią — 
labai gerą šokėją - tai Rimas Aukš
tuolis, buvęs Clevelando Grandinė
lės šokėjas.

Šventė pradėta beveik punktua
liai, tik 10 minučių palaukta, kol 
publika užims vietas. Reikėtų mūsų 
publiką pripratinti prie punktualu
mo.

Svečius pasveikino šventės orga
nizatorė Ona Razutienė ir perdavė 
programos vedimą pranešėjams, 
studentams Linui Kojeliui ir Jūra
tei Pažėraitei, kurie lietuviškai ir 
angliškai sklandžiai pravedė visą 
programą.

Grojant B. Budriūno maršą “Ei, 
jaunyste”, į salę įžygiavo jaunimas, 
vedamas grupių vadovų: R. Žukas
— jaunimo grupei, D. Barauskaitė
— jaunių grupei, Vaidilutė ir Vili
ja Butkytės — vaikų grupėms. Ap
sukę ratą, pasveikindami publiką, 
jie sudarė didžiulį (150) jaunimo 
chorą; formavimąsi užbaigė maršą

dainuodami, komp, Budriūnui di
riguojant. . _

Įnešamos JAV ir Lietuvos vėlia
vos. Sugiedami himnai. '

Šventę atidarė rašytoja Alė Rūta- 
Arbienė, trumpu, gražiu žodžiu pa 
liesdama suaugusių ir jaunųjų šir
dis.

Meninę programą pradėjo jauni- ' 
mo choras, vedamas mokytojos O. 
Razutienės, akomponuojant pianis- ! 
tei Onai Barauskienei ir akordeo-' 
nistui Rimui Polikaičiui. Padainavo 
4 dainas: Gintarėliai (ž. Pr. Lem- 
bcrto) — G. Gudauskienės, Raiba 
paukštelė (ž. V. Barausko) — muz. 
Raudonkio, Ei, žirgeli liaud. daina, 
hal/m. J. Švedo, ir Atostogų daina 
(. Vytės Nemunėlio) — muzika A. . 
Ilčiuko. Pabaigai padainuota “Šian
dien mūsų šventė” — (ž. V. Nemu-..... 
nėlio) muzika B. Budrdiūno; diti- 
gavo pats kompozitorius.

Nors salė didelė, akustika neper- 
gera, bet dainos praskambėjo gerai 
— dainininkams entuziazmo netrū- ' 
ko (nes dar nuo šokių nepavergę), 
publika plojimų nepagailėjo.

Nuskambėjus dainoms, pirmųjų 
eilių choristai — mūsų mažieji if 
jaunai, pajudėjo suktiniui —■ pir
mam šokiui. Sudarę du didžiulius 
ratus, jie sukasi linksmai. Po jų iš
bėgo mūsų grakščiosios merginos 
su kepurėmis mojuodamos, lyg svei
kindamos publiką, kepurinei.

Tada išsitiesė trys gausios gru
pės (maždaug po 12 porų rateliuose) 
ir pašoko 2 linijinius šokius: Šus- 
tą ilr Gyvatarą. Tuos šokius atliko 
“didysis” jaunimas, Jaunimo An
samblio pažiba. Ir vėl įsijungė vai
kų ir jaunių grupės — Kalveliui. 
Nors vienas mažas berniukas po 
šokio pasiskundė: “Užmiršau, kas 
po ko”, bet publika įvertino mažų
jų pastangas gausiais plojimais.

Po to išdidžiai išsitiesė trys ma
lūnai; “vežimus” iveža patys didieji 
“arkliai”. Viso 24 poros. Čia nie
kas neatskirs, kurie “didieji”, kurie 
“jauniai”. Jau pasiektas maždaug 
vienodas meninis lygis. Baigė. Su-

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
3356 Glendale Blvd., (Tautiniuose Namuose), Los Angeles, 

priima indėlius ir duoda įvairių rūšių paskolas: nekilnojamam turtui pirkti 
(mortgage), asmenines ir automobiliams įsigyti. Ypač palankiomis sąlygo
mis ir žemais nuošimčiais paskolos duodamos perkantiems naujus auto
mobilius. Asmeninės paskolos duodamos iki $5000 penkeriems metams.

Priėmimo valandos: antradieniais ir ketvirtadieniais 6 — 8 vai. vak.; 
ir šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. Tel. 661-5276.

Atidaryta nabaltiečių siuntinių bendrovė
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE

Adresas: 4369 Beverly Blvd., prie kampo Kingley Dlr., Los Angeles.
Telefonas: 660-9571

Siuntiniai, siunčiami per šią įstaigą, pasieks adresatą trumpiausių laiku 
Taip pat siunčiami pinigų certifikataį (Gift Certjfįcates) ir sudaromi 

iškvietimai iš Lietuvos. :
jDarbo valandos:

nuo pirmadienio iki šeštadienio — nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
sekmadieniais — pagal susitarimą. V

Vedėju dabar yra estas Leeni TREJUS.
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siūbavo trijų malūnų sparnai — čia 
baigėsi programos pirmoji dalis.

Prig^pęrtrauka dar pasirodė vie
nas .jaunas talentas — Daiva Jasu- 
laitytė su HavajiŠku šokiu, jauni
mui , dainuojant Havajų dainą. Šo
kėja rgtraįšti, šoka gražiai.

Skelbiama 20 minučių pertrauka, 
kuri nusitęsia iki 30 minučių (ir vėl 
tas publikos nerangumas...).

Antrdjoj programos dalyj — Lie
tuviškų Vestuvių fragmentas. Atliko 
vyresn.* jaunimas.' Kvieslys buvo 
Rimas Pblikaitis; tėvas — Vytas 
Bandžiulis; motina — Aida Klory- 
tė; dtikros: Vaidilutė Butkytė, Irena 
Bužėnaitė — jaunoji; ir Diana Vi- 
dugirytė; piršlys — Alvydas Tumi
nas; svočia Dalė Pretkutė; jaunasis 
— įomas Stančikas. Didelis būrys 
jaunimo — pabroliai, pamergės.

Žodinę dalį režisavo mūsų pasi
žymėjusi aktorė Ema Dovydaitienė. 
Vestuvių daisos surinktos O. Razu- 
tienės, ąkomponavo O. Barauskie
nė. Šokiams: grojo Latvala orkest
ras, padedant R. Polikaičiui.

"Vestuvėse” skambėjo šios dai
nos:‘Tykus vakars, Pasisėjau žalią 
rūtą, Tai, kad prijojo, Labas rytas, 
Už jūrų marių, Paskutinis vakarė
lis, Kas subatos vakarėli, Oi, motu
le mano, Učia učia, Močiute širde
le, Aušt aušrelė ir B. Budriūno Va
lio! Ir čia kiek trukdė menka akus
tika ir nepatyrimas naudotis mikro
fonais. Bet publika, atrodo, girdėja. 
O ko neišgirdo — nujautė, juk vy
resniesiems vestuvės ne naujiena.

Pašokti vestuvėes šie šokiai Dar 
ne tavo valia, Varžytuvių polka, 
Vainikų šokis ir Sadutė (detalė), 
Vestuvių valsas, Jonkelis, Vestu
vių polka, Vėdaras Dyvai, Kubilas, 
ir Suk, suk ratelį.

Programai pasibaigus, pranešė
jai pristatė visus šios šventės rėmė
jus, kurių buvo gana didelis skai
čius, užėmęs visus trijų eilų pirmuo
sius suolus.

Jaunimas,, susisukęs vėl į bendrą 
chorą, sustojo užbaigimui. Liet. 
Bendruomenės Vakarų Apyg. pirm. 
Jonas Činga tarė uždarymo žodi. 
Jis padėkojo šventės įrengėjams ir 
programos pranešėjams bei jauni
mui ir visiems atsilankiusiems.

Paskutnį žodį tarė Ona Razutie- 
nė, kuri iškvietė visus savo bendra
darbius ir įteikė iš p. Šepikų gauto 
rožių bukieto visiems bendradar
biams ir rėmėjams po žiedą...

Be. minėtų bendradarbių, buvo 
iškviesta komp. G. Gudauskienė, 
kuri įvairiais būdais talkina Jauni
mo Ansambliui. Šį kartą konkre
čios talkos susilaukta ir iŠ Algio 
Žęmaitaičio.

Šventės fragmentus ir ansamb
lio rėmėjus filmavo R. Jasiukonis, 
fotografavo — L. Kantas.

Ūkiniais ‘reikalais rūpinosi Jau
nimo Ansmbl. ižd. Ramūnas Bu- 
žėnas ir Liet. Bendruomenės valdy
bų nariai S. Kvečas, R. Barauskaitė, 
D. Žygaitė, L. Žilevičiūtė ir pirmi
ninkai: L. A. apyl. pirm. R. Nel- 
sas ir S. M. apyl. pirm. A. Gricius.

Šventė praėjo sklandžiai, gražiai.
Jaunimas, dideli ir maži, Šį kar

tą ypatingai pasistengė. Visų metų 
darbas nenuėjo niekais. Publika taip 
pat nebuvo apvilta ir jaunimo pa
stangas įvertino.

Dabar dar turime prieš atosto
gas du pasirodymus: Long Beach 
Lietuvių klubo rengiamoje “Tėcų 
Dienoje” (jau praėjo. — Red.) ir 
vadinamame "Bicentenial” Shrine 
Civic auditorijoje (liepos 6 d., 7 v. 
vakaro), kur lietuvių vardu bus ir 
maža parodėlė — Šlapelytės rank
darbių, tautinių rūbų, juostų ir kt. 
darbai.

Tada... — Linksmų atostogų, 
mielas jaunime! Po jų jus laukia 
nauji darbai ir pasiruošimas 5-jai 
Tautinių šokių švente, kur įvyks 
1976 metais Chicagoje.

Jaunimo Ansamblio padėka 
rėmėjams, įgalinusiems pastūmėti 
pirmyn mūsų filmą

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Kazi
miero parapijai ir klebonui prel. J. 
Kučingiui, Parapijos komiteto pirm. 
P. Speecher, ir poniai Nancy; Lie
tuvių Bendruomenei: Vakarų Apyg. 
pirm. J. Čingai, L. A. Apyl. pirm. 
R. Nelsui, S. M. Apyl. pirm. A. 
Griciui ir visų valdybų nariams; LB 
Tarybos nariams: A. Mažeikai ir 
dr. J. Žmuidzinui; Alei Rūtai ir Ed
mondui Arbams, A. ir B. Brazdžio- 
niams, A. Adomėnui, B. ir E. Bud- 
riūnams, A. ir H. Bajaliams, R. Bu- 
reikienei, V. ir J. Čekanauskams, 
J. ir A. Čingams, R. ir D. Dab- 
šiams, V. ir E. Dovydaičiams, A. 
ir M. Deveniams, J. ir M. Gliau- 
džiams, dr. J. ir G. Gudauskams, 
dr. R. ir D. Giedraičiams, dr. J. 
ir S. Jurgilams, J. ir E. Kojeliams, 
F. Korsak, J. ir E. Kuprioniams, 
M. Lembertienei, A. Lukšienei, V. 
ir A. Markevičiams, I. ir B. Me
džiukams, L. ir I. Oksams, R. ir A. 
Nelsams, S. Paltui, J. ir J. Petro
niams, V. ir A. Pažiūrams, T. Se
reikai, J. ir E. Truškauskams, A. 
ir J. Tumams, Vailokaičiams, V. ir 
H. Vidugiriams, L. Zaikienei, M. 
Žymantienei, L. Žilevičiūtei, O. Žu- 
kienei, jaunimo tėvams ir visiems 
atsilankiusiems.

Be to, daug paramos susilaukta 
iš šių organizacijų:

Lietuvių Fondo vajaus komiteto
— pirm. A. Tumas; Long Beach 
Lietuvių klubo — pirm. A. Kont- 
vis, Santa Monikos Lietuvių klubo
— pirm. A. Markevičius, Šaulių 
Daumanto kuopos — pirm. K. Ka
ruža, Tautinės Sąjungos — pirm. J. 
Petronis, Katalikių Moterų sąjun
gos — pirm. O. Kalvaitienė.

Labai buvo malonu skaityti prie 
aukų pridedamus linkėjimus. Pa
vyzdžiui: Dr. J. Jurgilas rašo: "Ačiū 
už kvietimą... Jūs dirbate patį nau
dingiausią lietuvybei darbą, su di
džiausiu atsidavmu, kap niekas ki
tas iš mūsų tarpo. Tegu Dievas lai
mina Tave ir jaunimą.” (Priedas:

P. BRIČKIENEI IŠKELIAVUS...

Los Angeles lietuvių gyvenvietę 
vėl užgožė liūdesys. Liūdna! Jau 
anksčiau mes turėjome liūdnų ir 
skaudžių pergyvenimų. Neseniai du 
jaunuoliai tragiškai žuvo automobi
lio nelaimėje. O kiek ateičiai jų ža
dėta! O kaip buvo liūdna ir grau
du, kuomet jaunas ir pilnas energi
jos kunigas Romas Kasponis krito 
per automobilį. Rašytojas Juozas 
Tininis buvo ir gi kelyje nukirstas. 
Tie visi įvykiai sunkiai mus vįsus 
sukrėtė, ir mes juos skaudžiai per
gyvenome. Gyvenvietė, kuri taip 
sunkiai kūrėsi, taip palengva daugi
nosi, ir kiekvieno bendruomenės na
rio netekimas buvo sunkiai pergy
ventas.

Gegužės 26 d. rytą Paulina Brič- 
kienė vyrui išėjus į darbą, liko vie
na namuose. Juozas Bričkus Šv. 
Kazimiero parapijos ūkio reikalų 
vedėjas. Jojo darbas buvo sutvar
kyti mokyklos klases rytojaus pa
mokoms ir 1.1. Po 10 valandos jųjų 
visa šeima žadėjo važiuoti į pajūrį. 
Maždaug tuo laiku į parapijos salę 
atėjo jų dukrelė Loreta ir prašė tė
vą greitai eiti kartu į namus ir pa
žiūrėti, kas ten atsitiko su motina, 
kad ji neatidaro buto durų ir silpnu 
balsu prašo greičiau ateiti. Dukre
lė Loreta yra gailestingoji sesuo ir 
gyvena arti ligoninės, esančios ne
toliese parapijos. O tėvai gyvena 
prie pat parapijos per gatvę, labai 
arti. Įėję į vidų, jie rado motiną 
dar gyvą, labai silną, gulinčią ant

$100.00) Long Beach Lietuvių klu
bo pirm. A. Kontvis rašo: "Skiria
me auką už gražų lietuvių repre- 
zentavimą”. A. Mažeika rašo: 
"Sveikinu Tamstą už tokį didelį pa
sišventimą mūsų lietuviškam jauni
mui! Linkiu Jaunimo šventei gra
žaus pasisekimo!”

Gražų žodelių gauta ir iš kitų. 
Ačiū visiems!

Beveik kiekvienoj šventėj malo
nų žodį tardavo mūsų gerb. Gen. 
konsulas dr. J. J. Bielskis: Nors 
šioje šventėje jis pranešė negalįs 
dalyvauti, bet sveikinimą atsiuntė 
toko turinio: "Labai apgailestauju, 
kad Jaunimo šventėje, dėl anksčiau 
nenumatytų priežasčių, dalyvauti 
negalėsiu. Šia proga nuoširdžiai 
sveikinam malonų jaunimą, reiš
kiam kuo geriausios sėkmės ir lin
kime viso kuo geriausio” — Ačiū 
konsului ir poniai už linkėjimus. 
Jaunimo Ansamblio vardu Jums dė
koju ir linkiu sveikatos!

O. Ra zuti e n ė 

er

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian

Siunčia Siuntinius Į Lietuvą. Didelis pasirinkimas prekių įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mss taip pat siunčiame Gift-certificates! ir automobilius. 
Paruošiame įvažiavimo į JAV vizas ir pakvietimus.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone (213) 385-6550

sofos. Ji buvo stipriai apdegusi. Ji 
bandė pati save, savo degančius 
drabužius gesinti, bet nepavyko. Be- 
gesindama dar labiau apdegė. Jinai 
tuojau pat greita pagalba nugaben
ta į ligoninę. Tačiau ji skausmuose 
palengva užgeso. Jų bute ugnis ne
padarė jokių nuostolių.

Paulina Bričkienė buvo 54 metų 
amžiaus. Dar taip neseniai ji pergy
veno kelias operacijas, labai sun
kias, tačiau viską langvai pakėlė ir 
pasveiko. Pastaruoju laiku jautėsi 
sveikai. Be to, ji turėjo dar vieną 
"ligą”: aistringai skaitė lietuviškas 
ir latviškas knygas. Tas abi kalbas 
mokėjo puikiausiai, laisvai. Ėmė 
knygas iš mokyklos bibliotekos ar 
nuolat skolindavosi iš bičiulių. Skai
tydavo po kelius sykius tą pačią 
knygą. Negavusi naujesnių knygų, 
ji skaitydavo visas knygas iš savo 
knygynėlio. Paulina tą "ligą” nusi
nešė su savimi...

Kas sekmadienį mažoje parapijos 
salėje ji pardavinėdavo kavutę su 
užkandžiais. Visi tuo būdavo paten
kinti. Ji buvo taikaus ir tauraus 
būdo, visada kiekvieną pašnekinda
vo it papasakodavo įvairių savo gy
venimo įvykių. Jai visi parapijoje 
buvo pažįstami. Per 20 metų gy
vendama parapijos artumoje, ji dir
bo ten visokius darbus, talkindavo 
visiems, niekad neatsisakydavo, ir 
ją visi gerai pažinojo. Daug dirbo 
parapijai, talkininkavo visuose pa
rengimuose, o taip pat neatsisakyda
vo padėti vienuolyno seselėms. Dėl 
to ji visų buvo labai mėgiama.

Gegužės 30 d. vakaVe į rožan
čiaus pamaldas susirinko pilna baž
nyčia. Prel. J. Kučingis, parapijos 
klebonas, pasakė gražų atsisveiki
nimo žodį. Jis atkalbėjo ir rožančių. 
Be to, prel. J. Kučingis pranešė, 
kad parapijos vardu yra nupirktas 
karstas. Visas karstas buvo dengtas 
raudonomis rožėmis. .

Gegužės 31 d. 9 vai. ryto. prel. 
J. Kučingis atlaikė iškilmingas ge
dulingas šv. Mišias. Bažnyčia buvo 
pilna. Parapijos choras giedojo. Pa
rapijos choro lankštingala solistė 
Birutė Dabšienė sugiedojo "Avė 
Maria”.
Kun. dr. A. Olšauskas, parapijos 

vikaras, palydėjo į Šv. Kryžiaus ka
pines. Amžinajam poilsiui. Lydėjo 
apie 100 automobilių virtinė.

Paliko vyrą Juozą, dukrelę Lo
retą ir du suaugusius sūnus.

Tegul Paulinai būna lengva sve
tingoji žemelė!

Vyrui Juozui Bričkui, dukrelei 
Loretai ir sūnums reiškiame nuo
širdžią užuojautą. V. Prižgintas

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5



SANTA MONIKOS LIETUVIŲ VEIKLA
Senosios Europos dievai ir deivės

Balandžio 27 d., sekmadienį, 
Santa Monica Bay Women’s Club 
patalpose įvyko dr. M. Gimbutie- 
nys žodinis postscriptum savo vė
liausiai išleistam moksliniam veika
lui "Senosios Europos dievai ir dei
vės”.

Šią kultūringą popietę suruošė 
Santa Monikos Amerikos Lietuvių 
klubas. Su mokslininke auditoriją 
supažindino klubo pirm. A. Marke
vičius ir kultūrinių reikalų vedėjas 
V. Pinkas. Čia pat buvo išdėstytos 
kitos dr. Gimbutienės parašytos ir 
išleistos knygos. Dr. Gimbutienės 
paskaita buvo iliustruota skaidrė
mis. Prieš akis spalvotose skaid
rėse bylojo praeities liekanos, dau
gelis jų pačios profesorės atrastos,, 
iš kurių prelegentė aiškino gilios 
senovės žmonių būdą, jų papročius.

Pasak profesorės, anuomet, 6000 
metų prieš Kristų, žmonės gyveno 
taikoje, buvo religingi, mylėjo že
mę,, visos gyvybės palaikytoją van
denį, rūpestingai augino vaikus, 
globojo gyvulius, paukščius ir bites. 
Turėjo nepaprastą skonį menui. Tų 
laikų atrastos simbolinės skulptū
ros, freskos, dekoratyvinės vazos, 
daugelio amžių laikotarpyje darė 
įtaką visų tautų kultūrai, neišski
riant nė lietuvių. Pavyzdžiu buvo 
paminėtas mūsų pakelių Rūpinto
jėlis, kurio prototipas skaidrėje to
kia pat mįslinga rimtimi žvelgė į 
mus iš 6000 metų senumo skulptū
ros.

To meto žmonių papročiai klestė
jo taikoje, religinės apeigos nepra
eidavo be aukų deivėms ir dievams, 
ypatingai deivėms, nes nuo jų pri
klausė visokios gyvybės pradžia. 
Gyvybei ir augimui buvo rodoma 
nepaprasta pagarba.

Dr. Gimbutienė pastebėjo, kad 
anų laikų gyvenimą tvarkė matriar- 
chalinė sistema, dėl to tada nebuvę 
nei karų, nei kitų negerovių. Kitaip 
sakant, moterys valdė pasaulį bei 
prižiūrėjo jo santvarką. Vėlesnių 
amžių iškasenos, 3000 metų senu
mo prieš Kristų, liudija santvarkos 
pasikeitimą. Čia jau užtinkamos 
ginklų liekanos. Profesorės aiškini
mu, tai vyriškumo įsigalėjimas, ko
vos reiškimai.

Visais amžiais žmogaus likimą 
saugojo nematomos deivės ir dievai. 
Jų kaukėmis pridengti veidai rodo 
juos buvus gyvybės, veržlumo sim
boliais. Gyvybė, veržlumas, spon
taniška jėga palaiko mūsų žemę ir 
dabar. Tiktai pasaulyje trūksta mei
lės ir taikos.

Dr. Gimbutienei susirinkusieji, 
kurių, nežiūrint gražaus oro, buvo 
susrinkęs nemažas būrys, už turi
ningą ir įdomią paskaitą atsidėkojo 
aplodismentais.

Po paskaitas profesorė atsakinė
jo į klausimus. Vėliau klubo pirm. 

' A. Markevičius visus pakvietė prie 
užkandžių. (S. V. P.)

Lietuvių klubo susirinkimas

— Metinį Liet, klubo susirinki
mą pradėjo pirm. A. Markevičius 
ir pakvietė pirminnkauti A. Deve- 
nienę, sekretoriauti E. Gedgaudie
nę. Jis padėkojo buvusiai valdybai 
už darnų darbą, kurio pasėkoje pa
daryti keli didesni parengimai: tra- 
diciinis rudens balius, Naujųjų me
tų sutikimas, gegužinė ir prof. K. 
Almino 70 metų sukakties pagerbi
mas.

Revizijos komisijos protokolą 
paskaitė A. Šimkus, kuris susirinki
mo buvo patvirtintas.

Į naują klubo valdybą buvo pa
siūlyta ir išrinkta šie nariai, kurie 
pareigomis pasiskirstė taip: A. Mar
kevičius — pirm., E. Gedgaudienė 
ir L. Graužinienė — viceoirm., M. 
Vaičienė — sekr., K. Černiauskas 
— protokolų sekr., V. Plukas — 
ižd., ir S. Kvečas — valdybos na
rys. A. Devenienė yra valdybos gar
bės narė. Kandidatais liko: M. Al
minas ir S. Pautienienė. Į rev. kom. 
išrinkti: E. Balceris, J. Andrius ir 
E. Jarašūnas; kandidatas— A. Šim
kus.

Į nominacijų komisiją: prof. K. 
Alminas, H. Balcerienė, A. Miko- 
lajūnas, P. Aras ir A. Maskoliūnas.

Pastebėtina, kad į naują valdybą 
yra perrinkti visi praėjusių metų 
valdybos nariai, tuo išreikštas vsiš- 
kas klubo narių jiems pasitikėji
mas.

Praėjusiais metais klubas iš pa
rengimų gauto pelno sušelpė šias 
organizacijas: Los Angeles Jaunimo 
Ansamblį — $25; A. Mirono-Nori- 
mo naujos knygos išleidimui au
kota $10; ALT kongresui — $100; 
ALT-ai Vasario 16 proga — $100; 
B alfui — $30; ir specialiam Tautos 
Fondui — $100,

Susirinkime dalyvavo labai gau
sus skaičius klubo narių ir dar dau
giau padidėjo naujai įstojusiais. A. 
Markevičius, klubo pirm., ir A. De
venienė visus paragino asmeniškai 
rašyti laiškus ir telegramas Lietu
vos okupacijos nepripažinimo rei
kalu. Susirinkimas nutarė pavesti 
valdybai parašyti rezoliucijas valst. 
prezidentui G. Fordui, kai kuriems 
senatoriams bei kongresmanams.

Šis klubo narių metinis subuvi
mas praėjo labai sklandžiai ir jau
kioje nuotaikoje. Buvo daug disku
sijų, iškilo naujų sumanymų, užsi
tęsė net iki 10 vai. vakaro, (eg)

— Simas Kvečas, TF įgaliotas 
Santa Monikoje surinko aukų Lie
tuvos laisvinimo reikalams $876.00. 
Taip pat su TF įgaliojimais S. M. 
aukas rinko Liucija Zaikienė ir 
Monika Lembertienė. Viso jie su
rinko $1200.00.

PHOENIX, Arizona

— Balandžio 29 d. Phoenix, 
Townhouse pastate įvyko didžiulė 
pašto žengiu paroda, Lietuvos paš
to ženklų rinkinius atstovavo lietu
vaitė Vida Weyer. Ji prie savo paš
to ženklų rinkinio buvo pridėjusi 
užrašą, kad dabar Lietuva yra So
vietų okupuota, ir prašo, kad žmo
nės kreiptųsi į Valstybės Departa
mentą, kad Lietuva nebūtų piripa- 
žinta sovietams. Daugelis tuo įrašu 
susidomėjo ir pažadėjo pagalbą. 
Gaila, kad dėl to parašo visas rin- 
nys buvo diskvalifikuotas ir negalė
jo gauti premijos. Tačiau Vida savo 
atsiekė: toj didžiulėj parodoj, tru
kusioj net 3 dienas, sėkmingai gar
sino Lietuvos vardą.

LB piknikas
Gegužės 4 d. popiet 1 vai. Moun

tain parke įvyko LB pavasario pik
nikas. Piknike buvo duodami pie
tūs, veikė loterija ir baras ir grojo 
lietuviška muzika. Prie įėjimo gra
žiai plevėsavo lietuviška vėlava.

IŠ pradžių oras buvo gražus, to
dėl susirinko nemažas būrys lietu
vių — maždaug apie šimtinę. Ta
čiau į pavakarį pakilo smarkus vė
jas, pradėjo vartyti daiktus, reikėjo 
pikniką nelaiku baigti. Tačiau pik
niką reikia laikyti pasisekusiu. Gau
ta bendruomenei $180 pelno.

— Gegužės 11 d. buvo surengtas 
vysk M. Valančiaus minėjimas.

Paskaitą skaitė kun. A. Valiuška. 
Programoje, kurią vedė B. Stri- 
kauskienė, buvo pagerbtos labiau
siai nusipelniusios motinos, kadangi 
buvo Motinos Diena. Bet tai labai 
tiko vyskupo Valančiaus minėjime, 
nes vyskupas savo motinėlę irgi vi
suomet sodindavo prie garbės stalo.

Buvo paskaityta iš Valančiaus 
raštų, iš plokštelės perduotas Pa
langos Juzės vaidinimas.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA 

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

Telefonas: (213) 828-7095

APOLONIJAI AMBROZIENEI mirus, 
reižkiame giliausios užuojautos 

sūnui Eduardui ir jo šeimai.
Lietuvos Vyčių, 133 Sr. kuopa

PAULINAI BRIČKIENEI mirus 
reiškiame gilios užuojautos 

jos vyrui Juozui BRIČKUI, dukrai Loretai ir sūnums — 
SKIRIU šeima

EDUARDUI BARTKUI ir šeimai 
reiškiame daug užuojautos,

jo mamytei APOLONIJAI AMBROZIENEI mirus.
SKIRIU šeima

JUOZUI BRIČKUI ir šeimai, 
mirus žmonai PAULINAI, 

reiškiame giliausios užuojautos —
Los Angeles Jūros skautai

Birželio įvykių minėjimas

ALTo L.A. sk. kartu su Pabal- 
tiečių komitetu liūdnųjų birželio 
įvykių minėjimas įvyko birž. 14 d. 
Latvių namų salėje. Minėjimui va
dovavo latvis dr. Juris Cilnis. In- 
vokaciją paskaitė kun. Elmars Cau- 
ne.

Meninėje programos dalyje daly
vavo lietuviai ir latviai. Mūsų so
listė J. Čekanauskienė padainavo 3 
dainas: Kur bakūžė samanota — 
S. Šimkaus, Skausmas — A. Kača- 
nausko, Air žinai tą šalį — iš Mig
non, A. Thomo.

Pianistė R. Apeikytė paskam
bino M. K. Čiurlionio 3 preliu
dus.

Latvių choras, vadovaujamas 
Dairos Cilne, padainavo keletą lat
vių dainų.

Taip pat buvo priimtos rezoliu- 
ciijos, į kurias įtrauktas ir Pabal- 
tiečių nepripažinimo sovietams 
klausimas.

Po programos pagiedoti Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos himnai.

Po to buvo kavutė ir vaišės.

Birutietės atšventė savo 50 metų 
sukaktį

L.D.K. Birutės dr-jos Los An
geles sk. birželio 8 d. Castaway 
banketų salėj, Burbanke, atšventė 
organizacijos 50 metų sukaktį. Pa
grindinę kalbą — istorinę draugijos 
apžvalgą turėjo V. Andrašūnienė. 
Programą pravedė A. Dudienė.

Meninę dalį atliko solistė B. Dab- 
šienė, akt. N. Apeikienė ir pianistė 
R. Apeikytė Minėjimas praėjo di
dingai, buvo daug sveikintojų ir 
linkėtojų.
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LIETUVIAI PREKYBININKAS - PROFESIONALAI

Advokatai į Dokumentų tvirtinimai

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
j ANTHONY SKIRIUS

Teisininkas ir Advokatas j Notary Public

8500 Wilshire Boulevard 
Bevery Hill, Calif. 90212

( 4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
Į NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Telefonas 659-5757 Baldai

Apdrauda CENTRAL APPLIENCES 
MAYTAG WASHERS

Authorized ReprezentativeROBERTAS BAURAS
Insurance Agent Aleksas Dieninis

3002 Santa Monica Blvd. 1915 Lincoln Ave.,
Santa Monica, Calif. 90404 Venice, Calif. 90291

Office: 828-7525 Res.: 395-6009 Phone 821-2525

Fotografai
ALBINAS MARKEVIČIUS LEONU KANTO FOTO STUDIJA

insurance Agent
“Flatte of Hollywood”3002 Santa Monica Blvl.

Santa Monica, Calif. 90404 6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

Phone: 828-7525 Res..- 395-0410 HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084
Branch Office:

2953 Lincoln BL, Santa Monica, CA
90405 Phone: 399-9238

Dantistai
B1RUTA BARVIKS, D. D. b.

Member L. A. County Denial S’ly
A. F. SKIRIUS 5410 Wilshire Blvd.,

Insurance Agent Los Angeles, Calif. 90036
4364 Sunset Boulevard 

Los Angeles, Calif. 90029
Tel. WE 9-1448

Tel.: NO 4-2919
.i A. BLAKIS, D.D.S._ . _ _ -------- -

Dantistas (latvių kilmes;
2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica , Calif. 90403Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE Phone 828-4613 by a^poir^ment

1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403

Tel. 394-0772 ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
"lėtinių ir importuotų automobilių ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
taisymas ir dažymas. Lietuviai dantistai

BODY and FRAME WORK 2650 Griffith Park Blvd., 
Los Angeles, Ca. 90027

Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.
1911 Pacific Coast Hwy.

Lomita, Calif. 90717

Telef 660-1205

Gydytojai

Telef. 325-3145 LUIS M. ALBERT, M.D.
■ •.-Lil . t-......., 118 E. Glenoaks Blv.
Alinės-užeigos Glendale, Calif. 91207

Phone 246-2456

THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Jonas Sp re in ait is, savininkas Gydytojas ir chirurgas
14530 Lanark Street Įstaigos telef. 826-3090

Panorama City, Calif. 91402 Namų telefonas 820-2867

Phone 787-9837 3231 Pice Boulevard 
Santa Monica, Calif. 96405 

Valandos: 9:00 AM — 5:90 PM 
Tree, ir šešt. 10 — 12.LITTLE JOY “Jr.”

Cocktails — Pools — Piano ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD
Liudas Reivydas, sav. A Pathologist

1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif. c/o We®t Coast Pathology Asso.
Telef.: MA 5-8373 450 Sutter Street, Suite 925

San Francisco, CA 94168
THE ROUND ROBIN Telef. (415) 668-6227

Cocktails and Dancing
Juozas Ir Aldona Spreinaitis, sav

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.

615 South Brand Blvd. Granada Hills, Calif. 91344Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717 Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 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
Residence 1 (714) 642-4878

Moteliai
MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Rea Estate—Income Tax —Notary 

Public

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

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Testate Broker

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Res.: 828-0 AO

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS
3002 Santa Monica Beulevard

Santa Moniiica, Calif. 90404
Office Residence
828-7525 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate .Brokers

‘ į* ’ ~~' ’•*  

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029v

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

TARBELL REALTORS

1584 W. Kaltella, Anaheim, Calif.

Res: (714) 530-5389; Off.: 635-0070

Vyt. A. Lu bert

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair

5.239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027

HO 9-8500

Vaikų darželiai
* ■    ‘ “ *” •1 11 J I III

GLENDALE PRE-SCHOOlį 
and KINDERGARTEN

Ona žukieni
225 S. Verdugo Rd., Glendale,

Telef.: 244-45670 vakare 2414M*

RŪTA E. NARAKAS 
Chartered Life Underwriter

Life, Health, Group Insurance An
nuities, Pension Plans

NEW YORK LIFE INSURANCE.
COMPANY

50 California St., Suite 900, SAN 
FRANCISCO, Calif. 94111

1 (415) 421-9060

Lietuviška kepykla jau atidaryti

— Antanas Kazilionis atidarė 
lietuviškos duonos kepyklą ir par
duotuvę adresu — 4348 Fountaia 
Avė., Los Angeles, Calif. — prie 
pat Lietuvių Dienų leidyklos (Hoo
ver ir Fountain kampas). Telefonas: 
660-5974.

Kepyklos krautuvės darbo valan
dos-

pinmad. — uždaryta.; antrad. — 
šeštad. — nuo 9 vai. ryto iki 7 v-pp. 
Seikmad.— nuo 10 vai. iki 6 v. $p.

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. T

Taip pat čia galima gauti euro- 
pietišikos dešros.

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, ir 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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LIETUVIŲ PARENGIMŲ 
KALĘ N D O R I U S

®įūžį'S' MEN. —

25 d. '^Gintaro ir audeklų paroda 
:šv. Kazimiero par. salėj.

25 d. A. Mirono knygos pristatymas 
Tautiniuose Namuose.

BIRŽELIO MEN. —

1 d?— 5 vai. p. p. Culver City Ve- 
ranų salėj Jaunimo šventė.

14 d. — Long Beach Liet. Klubo 
Tėvų Diena Machinist salėj.

13 d. -i- Birželio įvykių minėjimas 
Latvių salėj, penktadienį, 8 v. v.

22 d. — šy. Kazimiero par. diena. 
Marshall mokyklos salėj.

29 d. — Tautinių Namų gegužinė 
Tautiniuose Namuose.

MIRTYS
Poeto Alfonso Griciaus motina
Sofiją, Gfįėiuvienė gegužės 7 d. mi
rė Telšiuose, Lietuvoje.

Alfonsui reiškiame gilią užuo
jautą,..

—- Antanina Kvedaitienė, Nor- 
man-*Kades mamytė mirė kovo 15 
d., 1974 m. Buvo palaidota kovo 

- 19 d^v. Kryžiaus kapuose.
Reiškiame užuojautos sūnui Nor

manui ir jo šeimai.
— Juozas Rinkevičius, mirė ba

landžio 23 d., turėdamas 79 metus 
amžiaus. Palaidotas bal. 26 d. Šv. 
Kryžiaus kapuose.

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Jadvygai ir sūnums Albertui, 
Vladui ir. Viktorui.

— Kazys Barauskas mirė gegu
žės 2 Buvo palaidotas Glendale 
Forest Lawn kapinėse. K. Baraus
kas dar buvo per j aunas mirti — tik 
virš 50 metų.

Reiškiame užuojautą žmonai Va
lerijai, sūnui Arvydui ir dukrai 
Dinai.

TRUMPAI
—Algirdas M. Devenis, M.D., 

F.A.C., O.G., pesikėlė gyventi į 
Kaliforniją ir atidarė savo kabinetą 
adresu: 1052 Atlantic Ave., Long 
Beach, Calif. (Prieš St. Mary’s li
goninę. : San Diego greitkeliu va
žiuoti iki Atlantic Avė. ir pasukti 
į vakarus, į okeano pusę).

Telef.: įstaigos: 432-2973, namų 
597-4141.

Dr. A. M. Devenis yra sūnus dr. 
Mykolo ir Alenos Devenių, gyv. 
Santa Monikoje. Iki šiol dr. Algir
das M. Devenis dirbo Delaware 
valstijoje, kur gavo praktiką mo
terų ligų srityje.

— Kazimieras ir Ona Sondomo- 
vičiai, Temple City, Calif., š. m. ge
gužės 4 d., atšventė savo 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga surengė šaunias vaišes vi

siems savo draugams.
Linkime Sondomoyičams geriau

sios sveikatos.

— Kun. dr. Viktoras Pavalkis, 
Milpitas, Calif, amerikiečių Šv. Jo
no Krikštytojo parapijos klebonas, 
balandžio mėn. atostogas praleido 
Pietinėje Floridoje. Tai pirmos jo 
atostogos Floridoje. Jis ten aplankė 
žymesnes vietoves ir pažįstamus 
lietuvius.

— Ignas Deksnys, Sana Monica, 
po sunkios operacijos dabar gydosi 
namuose. Linkime LAV skaitytojui 
greitai pasveikti.

— Kun. C. Malakauskas, Cres
cent City, Calif, atostogaudamas 
bal. 24 d. aplankė LAV redakciją. 
Kun. C. Malakauskas yra gimęs 
JAV, bet baigęs Vilkaviškio kunigų 
seminariją. Jis dabar jau 16 metų 
dirba amerikiečių parapijoje Cres
cent City, prie pat Oregon valst, 
sienos. Jis taip pat eina kariuome
nės kapeliono pareigas.

— Solistai Birutė Dabšienė ir An
tanas Pavasaris bal. 26 d. Calgary 
mieste, Kanadoje, ruoštame 100 m- 
sukaktuviniame minėjime, kartu su 
pian. R. Apeikytė atliko programą. 
Atliko grynai lietuviškas dainas. 
Koncertą rengė miesto savivaldybė.

Sveikiname Calgary lietuvius, tu
rinčius tiek daug įtakos į miesto 
valdžią.

—Adelė Lemežytė, Toronto, Ka
nadoje, sausio pradžioje atostogas 
praleido Los Angelėje, kur turi 
daug telšiškių draugų ir pažįstamų.

— Prof. Raphael Sealey, Berke- 
leiy, Calif., be savo reguliarių lite
ratūros paskaitų Kalifornijos un-te, 
dar dėsto lietuvių kalbą; dabar jis 
turi 4 studentus.

— Birutė Galdikaitė-Brindamour 
su vyru Rod Brindamour lankės 
Washingtone, DC, ir Los Angelėje 
biznio reikalais. Apie jų ilgalaikes 
studijas Borneo saloje, kur jie tyri
nėjo didžiąsias raudonąsias beždžio
nes (kurioms gresia išnykimas), bus 
spausdinamas ilgas straipsnis spa
lio mėn. National Geographic žur
nale, o taip pat šį rudenį bus rodo
mas filmas TV-28 kanalu. Tas pats 
filmas šią vasarą bus rodomas per 
Canadian CBC.

ALT S-gos L. A. sk. nauja valdyba

Metinis ALTS-gos LA sk. susi
rinkimas įvyko bal. 20 d. Tautinių 
Namų salėj. Į naują valdybą išrink
ta: pirm. A. Mažeika, vicep. ir ižd. 
J. Petronis, sekr. H. Kmitas ir na
riai: V. Čekanauskas ir A. B atkus.

Į revizijos kom. išrinkta: M. Vai
čienė, dr. P. Pamataitis, ir E. Bal- 
ceris. Astovais į ALTS-os jubiliejinį 
seimą išrinkti A. Mažeika ir Br. 
Dūda, o į ALT LA metinį susirin
kimą — E. Balceris ir A. Mažeika.

PADĖKA
Mylimą vyrą ir tėvą A. A. JUO

ZĄ RINKEVIČIŲ negailestingai 
mirčiai atskyrus nuo mūsų, reiškia
me nuoširdžią padėką laidotuvių 
apeigas atlikusiems Šv. Kazim ero 
parapijos kunigams — klebonui 
prel. Kučingiui, kun. Olšauskui, 
kun. Palubinskui, muz. Budriunu. 
ir sol. H. Paškevičiui, prietelia.ns, 
nešusiems karstą, visiems, aukoj., 
siems šv. Mišias už a. a. Juozo vė
lę; šeimos ir Juozo draugams, atne- 
šusiems vainikų ir gėlių; mieloms 
kaimynėms už svečių priėmimą.

Didžiai vertiname parodytą pa
garbą, gausiai atsilankius į rožan
čių, šv. Mišias ir palydėjus į Šv. 
Kryžiaus kapines.

Giliame liūdesyje, 
su nuoširdžia padėka 
Jadvyga Rinkevičienė (Rinke) 
ir sūnūs Vladas, Vytas ir Algis 

1048 Euclid Ave., Ap. 202, 
Santa Monica, Calif. 90403

LONG BEACH, CALIF.
— Aštuoni Long Beach lietuviai, 

atjausdami Pr. ir A. Bražinskų pa
dėtį, suaukojo po 5 dol. ir 40 do
lerių auką pasiuntė “International 
Money Orderiu” jiems į Turkiją.

—Long Beach Recreation Parke 
bal. 20 d., sekmadienį, buvo su
rengtas tautybių muzikos, dainų ir 
šokių Festivalis. Visų tautybių da
lyviai buvo apsirengę savo tauti
niais drabužiais.

Lietuviams atstovavo Los Ange
les Jaunimo Ansamblis, vad. mok. 
O. Razutienės. Gražiai pašoko tris 
šokius: Kepurinę, Rugučius ir Ma
lūną.

Diena buvo graži, saulėta, publi
kos prisirinko daug. (D. M.)
Atitaisymas

Š. m. “Lietuviai Vakaruose” laik
raščio nr. 1 apie Liet. Fondo vajaus 
baigimą Long Beach sąraše įsto
jusių į L. Fondą narių mano pada
ryta klaida, būtent: buvo paršyta, 
kad Kazys Motušis L. Fondui pa
aukojo $100, o turi būti, kad Ste
fanija ir Kazys Motušiai L. Fondui 
paaukojo $100.

Vienas Kazys Motušis, atskirai 
be žmonos, nėra L. Fondui aukojęs.

Už padarytą klaidą labai atsipra
šau — D. Mekišius

Atstovai į P.L.J. kongresą
Gegužės 11 d. buvo išrinkti at

stovai į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą iš L. A. apylinkės: Irena 
Žukaitė ir Vincas Skirius, iš Santa 
Monikos ir S. F. apylinkių — Li
nas Kojelis (jis čia buvo vienintelis 
kandidatas ,tat ir balsuoti nereikė- 
jo).

Kongresas įvyks Kalėdų metu 
Argentinoje ir Brazilijoje.

Kongreso proga LAV organizuo
ja ekskursiją į Pietų Ameriką — 
Venezuelą, Kolumbiją, Argentiną ir 
Braziliją. Dėl informacijų telefo- 
nuoti 664-2919.

ALp(LKA)1763
1975, Nr.5

Joe Quinn, buv. Los Angeles vice- 
burmistras 1961 — 1973 m., dabar 
kandidatuoja į miesto tarybos na
rius (councilman) 13 apylinkėj.

Su J. Quinn LAV žmonėms yra 
tekę daug kartu dalyvauti Sam 
Yorty rengiamose spaudos ir TV 
konferencijose miesto rotušėje. Jis 
yra puikus vyras, prašome už /į 
balsuoti.

GEGUŽĖS 27 D. BALSAVIMUO
SE REKOMENDUOJAME:

S
Į miesto tarybos narius (vieton 

mirusio Stevensono) —
Nr. 47 — Joe QUINN;

į Švietimo tarybą (Board of Edu
cation) —
office Number one —
J. C. CHAMBERS;

office Number five —
Dolly J. SWIFT;

office Number seven —
Phillip G. BARDOS.

Į Kolegijų tarybą (College Board 
of trustees) — 
office No. 3 —
Robert K. DORNAN;

office No 5 —
J. William Orozco;

office No. 7 —
Marian W. LaFOLLETTE.

Už poziciją F balsuoti Ne.

Vienintelės propozicijos, už ku
rias galėtume balsuoti taip, yra Nr. 
2, 6, ir 12.

Už pasiūlymą įvesti Flouridation 
— balsuoti NO (nes specialistų ap
skaičiavimu, tik 1% vandens yra 
naudojama gėrimui ir valgymui, gi 
tas “flourine” yra kenksmingas 
sveikatai), o visas kitas vanduo nau
dojamas plovimui, sodų, daržų lais
tymui, kur “flourinas” nereikalingas 
net siūloma prasme (kad gerai dan
tims).

Už kitus miesto įstatymų pakei
timus balsuoti “už” tik už tuos, ku
rie jus liečia, o už visos kitus — 
ne (No).
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