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DU NEPAPRASTI KONCERTAI

Kovo mėnesį mūsų kolonijoj įvy
ko du nepaprasti koncertai — tai 
naujai aukomis parapijai įsigyto 
pianino “krikštynų” koncertas ir 
sol. Antano Pavasario “atsisveikini
mo” dainų rečitalis.

Pianino “krikštynų” koncertas
vyko kovo 5 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Koncertą pradėjo — 
šeimininkas prel kun. J. Kučingis. 
Jis tuojau sudarė gerą nuotaiką, 
paskelbdamas pianino “kūmus” ir 
"kūmas” ir pranešdamas sudėtas 
aukas. Koncertą pravedė aktorius 
Alg. Žemaitaitis. Į sudarytą nuotai
ką įsijungė poetas Bern. Brazdžio
nis, prelato pakviestas šiai progai 
parašyti odę; jis paskaitė kūmoms 
ir kūmams ditirambą-pagyrimą. 
Publika jo mintims pritarė.

Į vakaro koncerto programą buvo 
įtraukta beveik visos žymiausios mu
zikinės jėgos: pianistė Raimonda 
Apeikytė, solistai Rimt, ir Birutė 

Dabšiai, J. Čekanauskienė, H. 
Paškevičius, F. Korsakaitė, Stasė 
Pautienienė, A. Pavasaris, kvartetas 
— E. Jarašiūnas, B. Seliukas, A. 
Polikaitis ir R. Dabšys. Raimonda 
prie naujo pianino žaidė klavitūra 
tarsi naujai atgimusi — jos atlieka
mi kūriniai skambėjo žavingai. So
listai taip pat neatsiliko nuo šventi
nės nuotaikas, tiek balso skambu
mu, tiek atlikimo interpretacija.

Publikos buvo pilnutėlė salė. Po 
koncerto apatinėje salėje pats šei
mininkas ištroškusius gaivino ir vi
sus svečius vaišino.

Solisto A. Pavasario “atsisveikini
mo” rečitalis
kovo 19 d. praėjo su nepaprastu pa
sisekimu. Solistas kasmet rengdavo 
asmeniui visą vakao programą išpil
dyti, bet, kaip iki šiol, taip ir šį kar
tą solistas tai atliko ir publikos ne
apvylė. Be abejo, ir po šio “atsisvei- 
dainų tečitalius. Nelengva vienam 
kinimo” solistą dar daug kartų gir
dėsime įvairių parengimų koncer
tuose.
Koncerto programoje buvo: lietuvių 
kompozitorių kūriniai, — VI. Jaku- 
bėno, S. Gailevičiaus, A. Belazaro, 
J. Stankūno, O. Metrikienės, G. 
Gudauskienės, A. Vanagaičio, A. 
Kačanausko, V. Laurušo; po to — 
Fr. Schuberto kompozicijos; ir gale 
—- E. Lucevan, arijos iš Toscos, 
Rigoletto, iš V. K. Banaičio “Jūratė 
ir Kastytis”. Paskutinėje dalyje so
listas pasirodė geriausiai. Publika 
nepaleido nuo scenos ir išreikalo 
keletą “bisų”, žinoma, su garsiąja 
Granada. Su salėj buvusia viešnia 
soliste Roma Mastiene solistas pa
dainavo duetą iš op. Troubadour.

Akompanavo pianistė R. Apeiky
tė — puikiai!

Po koncerto svečiai pavaišinti 
šampanu ir užkandžiais, kuriuos pa
ruošė solisto žmona Regina.

1977 kovo 13 New Yorke įvyko 
mūsų veiksnių atstovų ir - Lietuvio 
žmogaus teisių komisijos narių kon
ferencija.

1976 m. gruožio 23 Vilkas suor
ganizavo Lietuvio žmogaus teisių 
komisijos branduolį: pirmininkas — 
prof. dr. D. Krivickas, nariai: kun. 
K. Pugevičius, prof. dr. J. Genys ir 
Daiva Kezienė. Dabar komisijos su
dėtis yra užbaigta Į ją įteikti šie as
menys: Aušra Zerr, prof. dr. Jonas 
Balys ir J. R. Simanavičius.

Konferencijos dalyviai —
1. Išklausė ir išdiskutavo Lietuvio 

žmogaus teisių komisijos pirminin
ko prof. dr. D. Krivicko paruoštus 
projektus;

Solistas Antanas Pavasaris

2. Apžvelgė ligšiolinius mūsų 
veiksnių paruošiamuosius darbus 
Europos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijos Belgrade progos 
panaudojimo mūsų valstybės, tautos 
ir atskiro lietuvio žmogaus teisėms 
ginti;

3. Pasitarė, kokią dar medžiagą 
Lietuvio žmogaus teisių komisija ir 
kiti veiksniai turėtų gauti iš mūsų 
visuomenės;

4. Išsiaiškino, kokius darbus lie
tuvio žmogaus teisių gynimui turi 
atlikti visi veiksniai;

5. Susitarė, komisijai sušaukus, 
susirinkti tokios konferencijos ar
timiausiu laiku.

Visos solistės ir solistai gieda “Valio, valio!” 
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijai Įgyto 
n aujo piano didiesiems aukotojams “kū

mams” ir “kūmoms”. Pianu palydi komp. B.
Budriūnas. A. Gulbinsko foto

Konferencijoje dalyvavo: Lietu
vio žmogaus teisių komisijos pirm, 
dr. D. Krivickas, Vliko atstovai: dr. 
J. K. Valiūnas, J. Valaitis, A. Ve- 
deckas, B. Biėliukas, J. Audėnas; 
PLB valdybos atstovas prie Vliko 
valdybos K. Jankūnas; Altos atsto
vai: T. Blinstrubas, dr. J. Genys; 
Lietuvių katalikų tarnybos atstovas 
kun. K. Pugevičius, Lietuvos Lais
vės komiteto atstovas dr. B. Nemic- 
kas, JAV LB atstovai: Aušra Zerr, 
Daiva Kezienė, B. Vaškelis; Kana
dos LB atstovas J. R. Simanavičius; 
Balfo atstovas dr. J. Balys.

Žmogaus teisių pažeidimo reika
lais medžiagą siųsti iki bal. 5 d. 
šiuo adresu: Dr. D. Krivickas, 5808 
King Arthur Way, Glenn Dale, Md. 
20709. Telefonas; (301) 262-7164.

(Elta)
Red. pastaba, Kadangi ši infor

macija gauta pavėluotai, po bal. 5 
d., manome, kad medžiagą siųsti 
galima ir vėliau.
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VINCAS RASTENIS APIE BRAŽINSKUS

Šia tema nebūčiau rašęs, jei žmonės nebūtų pradėję klausinėti, ar ne 
tą Rastenį LD žurnalas buvo pagerbęs, net jo portretą atspausdinant ant 
viršelio. Turiu pasakyti, kad nėra tas pats Rastenis. Mes pagerbėme poetą 
Nadą Rastenį, gyvenantį Baltimorėje, MD. N. Rastenis jokiu būdu ne
bendradarbiautų militantiškuose laikraščiuose, kaip “Akiračiai”.

Mane nustebino, kai paskaičiau Vinco R. straipsnį “Akiračių” nr. 10, 
1976, “Atodairos” kolumnoje apie Bražinskus. V. R. kaltina, kad Bražins
kai yra “haidžiakeriai”, kad jie nėra jokie laisvės .kovotojai, kodėl jie 
renka aukas pragyvenimui ir t. t. Tie kaltinimai yra tokie pat, kaip ir 
sovietinio “Gimtojo krašto”. Yra skirtumas pagrobti orlaivį ir reikalauti 
milijonus dolerių'atlyginimo ir nukreipti orlaivį, kad būtų galima ištrūkti 
iš koncentr acijos stovyklos (tėvas buvo iš vienos koncentracijos stovyklos 
pabėgęs). Jie dirbo Rusijoje pogrindžio veikloje, užtat jiems suplanavo 
pabėgimą ir juos apginklavo.

Kasgi turi teisės vadintis “laisvės kovotoju”; ar tas, kuris, kaip zuikis, 
areštuotas išduoda savo draugus, ar tie, kurie dirbo kaip partizanai ir ko
vojo su okupantu. Prano Bražinsko tėvas žuvo partizaniniame kare su 
rusais, Praną sugavo ir uždarė į Tauragės kalėjimą. Paskui buvo ištremtas 
į Rusiją. Nukreipdami Sovietų orlaivį, irgi savo gyvybe rizikavo.

Dėl orlaivio patarnautojos nušovimo, Turkijos valdžia juos išteisino, 
nes tamsiame orlaivyje Sovietų du politrukai šaudė į juos, o jie atgal at- 
šaudė, ir nežinia, nuo kieno kulkos ji buvo mirtinai sužeista.

Dėl klaidingų kaltinimų pacituosiu V. R. sakinį: “Bėgo gi ne iš kalėji
mo, ne iš Gulago, ne nuo grėsmės gyvybei, o iš vidutinių sąlygų, kokiose 
gyvena daugiau 200 milijonų-Kręmliaus viešpatijos valdinių...”

Jie bėgo iš koncentracijos nagų, bet kodelgi bėgo V. R. iš tų “vidutinių 
gyvenimo sąlygų”?

Dėl Bražinskų nerėmimo finansiškai nesutinku su V. R. Juk jie atvykę 
kitomis sąlygomis negu visi dypukai. Jie yra “ilegal aliens”, tad visai negali 
čia dirbti, negali gauti Soc. See. kortelės. Argi mes turime leisti juos badu 
mirti? Gal jų charakteris, elgesys netoks, koks mūsų, bet už tai negalime 
smerkti, žinant, iš kokių gyvenimo sąlygų jie atvyko. Juk ilgai truko, kol 
iš Vokietijos atvykę lietuviai čia priprato prie Amerikos tvarkos.

KAM TARNAUJA TOMAS VENCLOVA?

Nesenai Amerikon atvyko iš Lietuvos komunistinio pOlitruko Antano 
Venclovos sūnus Tomas. Jis buvo išleistas Kalifornijos universitete, Berk
ley, Calif., dėstyti, bet po penkerių metų galės grįžti pas savo šeimą Lie
tuvon.

Atrodo, kad T. Venclova yra atsiųstas su kokia nors misija. Kai paskai
čiau jo straipsnį “Žydai ir lietuviai”, Akiračių 1977 m. sausio numeryje, 
supratau, kad jis čia ne tuščiomis rankomis. Tame pačiame Akiračių nu-

A. f A. ONAI KLIMIENEI, Lietuvoje, mirus (1977. 3. 20) 
jos dukrai ir mūsų bendradarbei 
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meryje tilpo ir St. Tamonio “Atviras laiškas Akiračių, Laisvės ir Vilnies 
redakcijoms.” Dabar suprantame, kur Akiračiai stovi, nugi kartu su senųjų 
lietuvių bolševikų Vilnies ir Laisvės propagandistais už Sovietų Rusiją.

Argi jūs galite įsivaizduoti, kad architekto Mindaugo Tamonio, kuris 
atsisakė dekoruoti Sovietų paminklus ir buvo uždarytas į ligoninę, kur 
per trumpą laiką tave padaro bepročiu, tėvas rašytų prieš savo sūnų 
Amerikos komunistų spaudai. Jau tiek Amerikos lietuviai nėra kvaili, kad 
tos propagandos nesuprastų.

Grįžkime prie straipsnio “Žydai ir lietuviai”, kur iš jo filosofijos galima 
suprasti kad jis yra labai sužydėjęs i surusėjęs. Štai ką jis rašo: “kiekviena 
papildyta nuodėmė apsunkina visos tautos ir kiekvieno jos nario sąžinę. 
Kaltę versti ant kitų tautų — neleistina. Savus reikalus jos pačios išsiaiš- 
aiškins. Mūsų reikaluose aiškintis ir atgailauti tenka mums patiems.”

Taip, taip, tautieti, kai okupantai bolševikai šaudė lietuvius, mes esame 
kalti, kai dauguma mūsų net nebuvo Lietuvoje. Graži filosofija. O kaip 
dėl tų, kurie pasirašė lietuvių deportacijos aktą, Antanas Venclova ir 
kiti? Kai buvo išvežti šimtai tūkstančių patriotų lietuvių kančiai ir 
mirčiai į Sibirą? “Filosofe Tonui”, manau, kad tau reikėtų suklupusiam 
ant kelių atsiprašyti savo tautiečių, gyvenančių Amerikoje, nes jų tėvai, 
broliai, sesės žuvo Sibiro taigose arba kacetuose. Tu esi labiau kaltas už 
savo tėvo darbus, negu mes už nacių okupantų darbus.

Toliau T. Venclova rašo: “Mes turime ant visados suprasti, jog žydų 
naikinimas — tai savęs pačių naikinimas, jog žydų skriaudimas — tai 
savęs pačiu skriaudimas, jog žydų kultūros sunaikinimas — tai pasikėsini
mas prieš mūsų pačių kultūrą.” Tikra nesąmonė! Senai gyvenu Amerikoje, 
yra čia tūkstančiai žydų iš Lietuvos, bet niekad negirdėjau, kad bent 
vienas žydas dirbtų lietuvių kultūros naudai. Jie dirba tik savo kultūros 
naudai. Už tai aš ju nekaltinu, tik norėčiau, kad lietuviai dirbtu tik savo 
tautos naudai. Nesuprantu, kaip išmokslintas žmogus gali parašyti tokių 
nesąmonių. Juk jei kas veda žydaitę, neturi persiimti jos kultūra.

Noriu painformuoti T. Venclovą dėl žydu mušimo ir “žudymo” Liet
ūkio garaže prieš kapines. Turiu du liudininkus, kurie matė tą įvykį. Kas 
tuos žydus mušė? Gi iš Kauno kalėjimo paleisti kaliniai, kurie buvo žydų 
kankinami per metus. Jie savo “prižiūrėtojus” sugavo ir atsilygino už 
jų kankinimą. Kokia gi čia lietuvių tautos kaltė?

Kad ne žydų organizacijos kaltina lietuvius, o tik sovietiniai komunistai, 
patartina visiems paskaityti žydų išleistą knygą “The Black Book”- Buvo 
surinkta visi žydų žudymų Europoje daviniai ir 1946 m. New Yorke 
.“‘•spausdinti. Joje 236 psl. aprašo žudymus prie Vilijos upės, Kauno 
priemiestyje. Ten pasako, kad daug lietuvių buvo nubausti ir uždaryti 
į kalėjimus už gelbėjimą žydų. Lietuvių, nei lietuvių tautos jie nekaltina.

DĖL “AKIRAČIŲ”

Kai paskaitau Akiračiu puslapius, kurie puola Altą, Vilką, Bendruo
menę, matau, kam jie dirba. Senieji lietuviai komunistai su savo laikraš
čiais “Vilnim” Chicagoje ir “Laisve” Brooklyne baigia išmirti. Jų vietą 
užima Akiračiai. Garbingų karininkų, tautininkų vaikų, sukomunistėjusių 
Amerikoje laikraštis. Pažįstu iš jų keletą, kurie propaguoja kolaboravimą 
su sovietiniais okupantais Lietuvoje.

Susitinku su karininkų vaikais, didelių viršininkų Lietuvoje vaikais, 
kurie pasdarė kolaborantas Sovietų Rusijos, ir net gaila darosi dėl jų 
naivumo.. Geri žmonės — vaikus veža į bažnyčią, į lituanistinę mokyklą, 
bet kvaili dėl kultūrinio (mano nuomone — politinio) bendradarbiavimo.

I. G. ELECTRIC, INC. ;
ELECTRICAL CONTRACTING and ENGINEERING

Savininkai: Ignas ir Rimas Gurčiriąi . 

477-5703 TV-- VC ? ■'/ 395-8600

■ir- 1637 Pontius Ave-, Los Angeles, CĄ 90025
■ -' ? :SX: ;V 't************************* ***★★*★* **♦★***★★*★★★■*■*••»

ELENA PINKUTĖ-STOZIER
REALTOR-ASSOCIATE

skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą.

Kalifornijos Pabaltiečių Radijo 
Valdyba ir bendradarbiai

DAY REALTY
13443 Ventura Blvd.
Sherman Oaks, CA 91403

Bus- 986-2900
From LA: 872-3533
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PRADĖJO VEIKTI 'LITHUANIAN INFORMATION

Plėsdamas savo informacinę veik
lą, V|įkas įsteigė Lithuanian Infor
mation Service (anglų kalba).

“Press Release" būdu LIC teiks 
itii'ormaciją pirmiausia JAV ir Ka
nados spaudai. Stengsis dalyvauti 
diskusijose, paskaitose ir apklausi- 

1 1 liejimuose universitetuose, radijo ir 
televizijos programose, palaikys ryšį 
ir praves pasikalbėjimus su JAV po
litikos, kultūros, mokslo ir spaudos 
žmonėmis. Ruoš specialius projek
tus ir juos? reklamuos kitataučiams.

Lithuanian Information Seivic i 
vadovauja Daiva Alytaitė-Kezienė, 

> Laisvės žiburio New Yorke radijo 
angliškosios dalies vedėja. Mūsų 
re:kalais ji jau nekartą yra pravedu- 
si pasikalbėjimus su JAV kongreso 
nariais ir žurnalistais. Savo laiku 
ji datig veikė, kad būtų išlaisvintas 
Simas Kudirka. Yra Lietuvių žmo
gaus teisių 'komisijos narė.

Pirmutinis LIS “News Release” 
svetimųjų spaudą' turėjo pasiekti 
kovo 28 d. Jame pranešama anie 
lietuviu žmonaus te!s;n komisija, 
informuojama apie jos pirmininką 
dr. D. Krivicką ir kai kuriuos na
rius, kaip Simą Kudirka. Jom Ju
rašą. Be to. rašoma apie Lietuvos 
grupę Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti, apie Tomo Venclovos 
liudijimą JAV kongreso komisijoj, 
apie Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kroniką.

Priedu eina JAV kongreso Euro
pos Saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijos pirmininko Dante B. Fas- 
cell “news, release”, kur yra išspaus
dintas Tomo Venclovos vasario 24 
d. liudijimo pilnas tekstas.

Pasiūlymus, informacijas ir be
raščių iškarpų kopijas, kur būtu pa
minėta Lithuanian Information 
vice (LIS), Vliko informacijos 
nyba prašo siųsti šiuo adresu:

Mrs. Daiva Kezys,
217 — 25 54th Avenue 

Bayside, New York 11364 
telefonas: (212) 229-9134

ALT INFORMACIJA

Lietuva atstovų rūmuose 
Washingtone

Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo minėjimas atstovų rūmuose 
Washingtone kovo 31 d. praėjo su 
gražiu pasisekimu. Iškeldami dabar
tinę priespaudą Lietuvoje, pabrėž
dami Lietuvos teises į laisve bei 
sklebdami JAV-bių prielankumą 
Lietuvos nepriklausomybei, kalbas 
pasakė kongresmanai: D. J. Flood, 
(dem., Pa;), M. Fenwick (resp., N. 
J.), M. F. McHugh (dem., N. Y,), 
E. J. Derwinski (resp., III.), F. J. 
St. Germain (dem., R. L), J. W, 
Wydter (resp., N.Y.), G. Yatron 

(dem., Pa.), R. F. Lederer (dem., 
Pa.), J. H. Dent (dem., Pa.), E, I, 
Koch (dem., N.Y.), M. L. Marks 
(resp., Pa.), Eilberg (dem., Pa.), J. 
J. Howard (dem., N.J.), N, F, Lent 
(resp., N.Y.(.

Prieš posėdį invokaciją sukalbėj o 
kun. J. Prunskis. Stebėtojais posė
dyje dalyvavo Lietuvos atstovas St. 
Bačkis, Altos vicep. T. Blinstrubas, 
dr. J. Balys, Amerikos Balso lietu
vių skyriaus nariai.

Jau sekančią dieną maldos už 
Lietuvą tekstas ir kongresmanų kal
bos buvo išspausdintos “Congres
sional Record”, kurio tiražas yra 
50,000. Kai kurie kongreso nariai 
savo kalbas Lietuvos reikalu yra 
pasakę anksčiau.

Pranešė Lietuvos žmonėms
Amerikos Balsas plačiai pranešė 

Lietuvos žmonėms apie Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo minėjimą 
atstovų rūmuose Washingtonc, ku
ris įvyko kovo 31 d., perdavė lietu
viškai įkalbėtą kun. J. Prunskio 
maldą už Lietuvą. Taip pat trans
liacijai į Lietuvą Amerikos Balsas 
turėjo pasikalbėjimą su Altos vicep. 
Teodoru Blinstrubu apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą ir daromas 
pastangas Lietuvos laisvinimo sie
kiuose.

Lietuvos reikalai Washington© 
posėdy

Kongresas rūpinasi plačiau su
rinkti medžiagą pasitarimams Hel
sinkio konferencijos reikalu. Sen. 
Robert Dole, vadovaująs Senato pa
komisijui, kuris rūpinasi rinkimu 
medžiagos tuo klausimu, yra suda
ręs etninių grupių tarybą Helsinkio 
susitarimų vykdymo reikalu. Į tą ta-

"į rybą yra pakviestas ir Altos pirm, 
dr. K. Bobelis, be to, dar čekų, estų, 
lenkų, Amerikos rusų, latvių, ukrai
niečių, slovakų vadovaujantieji vei
kėjai. Sis pakomisijys kovo 30 d. 
Washingtone turėjo posėdį, kuriame 
dr. K. Bobelis iškėlė, kad būtų rūpi- 

Elta namasi ne tik pavienių žmonių, bet 
ir tautų teisėmis; be to, išeinant iš 
Helsinky priimto principo, kad ne
galima sienų keisti jėga, turi būti 
padarytos išvados iš to, kad Sovietų 
Sąjunga brutalia jėga yra sulaužiusi 
Lievutos sienų neliečiamybę.

Pašto atvirukai su Lietuvos vėliava
Amerikos Lietuvių Tarybos Los 

Angeles skyriaus iniciatyva yra iš
leisti gražūs spalvoti pašto atviru
kai su plevėsuojančiomis JAV ir 
Lietuvos vėliavomis prie Los An
geles miesto rotušės. Atyirutės kai
na 10 et. Galima įsigyti V. Prižgin- 
to knygų kioske prie šv. Kazimiero 
parap. salės, LAV bei Liet. Dienų 
administracijoje ir pas ALT-bos

Amerikos Lietuvių Tarybos 
1977 vasario 16 d- minėjimo proga

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

Po $100 00 —
Dr. M. ir A- Deveniai, Dr- R- 

ir dr- D. Giedraičiai, VI- ir A- Pa
žiūrai, E- ir J- Sinkiai, Santa Moni
kos Lietuvių Klubas.
$55.00 —

Kazys Januta-
To $50-00 —

Prel. J- Kučingis, A- Lukšienė, 
A- ir F. Galdikai, A. ir B- Skiriai, 
J- Prusinskas, Dr- V- Vygantas, K. 
ir M- Pažemėnai, Dr. V. ir V- Rau- 
linaičiai (iš Fresno, Calif.), J- ir D 
Mitkai, O- Gustienė, S- ir J. Kve- 
čai, A. ir L- Mažeikai, M- ir H- 
Pasker, Dr. J. Jurgilas, V- Jasiulio
nis, K- Bandzevičius, A- Markevi
čius, A- ir S- Zatkus, Liet. Tautiniai 
Namai, A- ir I. Tumai, R. ir A- Nel- 
sai, F- ir S. Palubinskai-
$40-00 —

V- Varnas-
Po $30.00 —

B. ir M. Stančikai, J- ir U- Balt- 
rėnai, A- Kazilionis, J. ir M- Kup- 
rioniai, S. ir O- Daugėlai, Dr. J- 
Žmuidzinas, R- Bureikienė-
Po $25.00 —

L- ir S- Tomkai, SLA 75 kuopa, 
B. ir D- Mackialai, E. ir I- Vilkai, 
Dr- Z. Kungys, A- Dičius, V- ir P 
Prižgintai, Dr. J- ir G. Gudauskai, 
S- ir S- Damuliai, A- ir B. Šimkai, 
K- ir S. Šakiai, P- ir R. Sakai, J. ir 
O- Motiejūnai, R- ir I- Bužėnai, A. 
ir H. Milakniai, B- ir A. Seliukai, 
Tautinės S-gos L- A- skyrius, A- Ja- 
kubėnas, J- Račius, J. Tamas, L. 
Reivydas, R- ir R. Anelauskai, J- ir 
J- Petroniai, A. ir B- Liseckai, E- 
ir H- Balceriai, S- ir E. Raštikiai, 
B- Gajauskienė, L. ir I. Uksai, V- 
Tamulis, A- ir W. Petkeliai, C- Ju
revičius, A- ir E- Ambraziūnai, K. 
ir E. Prišmantai, N- ir K- Mattis, 
ir E. Prišmantai, N. ir K. Mattis,
J. ir A. Kutros.
Po $20-00 —

V. Anelauskas, P- ir A- Litvinai, 
A. ir B- Klioriai, A- ir D. Polikai- 
čiai, M- Pužauskas, V- ir D- Lem- 
bertai, J. ir M. Uksai, K- Venslaus- 
kas, W- Salinis, Z- ir S- Koriai, 
V- ir E- Dovydaičiai, A- Rapšys, 
L- Graužinienė, T. ir T. Sereikai, 
V. ir I. Tamošaičiai, A. Rugys, J. 
ir A. Černiai, J. ir A. Balsiai.
$17-00 —

V. ir J. Dovydaičiai- ■>
Po $15-00 —

J- ir V- Ruzgiai, P. Černiauskas, 
A- ir M- Maskaliūnas, V. Apeikis,
K. Rakūnas, E- ir L. Jarašūnai, V- 
ir H- Vidugiriai, P. Dovydaitis, J- 
ir G- Baltrušaičiai, I- ir B. Medžiu
kai, B- Čiurlionienė, A. Kontvis- 
$11.00 —

A- ir J- Gustaičiai.
Po $10-00 —

M. ir L. Strupiai, G- ir J- Leškiai, 
nė, A. Lu-gooki, E- ir J- Jovaišai, 
L- ir L. Medeliai, Kun- V. Palu
binskas, A- činikienė, K- ir S- Bra
zauskai, V. Klova, Frau Valaitis, 
T. Mickevičienė, V- Juodvalkis, R. 
Janaušauskas, H- Kemeklis, E- Lem- 
bergienė, V- ir V- Zeleniai, E. Sa
balis, P. ir M- Grušai, Z. Venslaus- 
kaitė, Kun- V- Šiliauskas, A. Žemai
taitis, A- Butkus, M- Naujokaitis, 
J. ir B- Venckai, G- ir J- Radveniai, 
P- ir S- Pakalniškiai, K- ir J. Karu
žai, S. ir S- Adamoniai, J- Pautenis, 
S- ir E. Liseckai, V- S., A- Nelsas, 
M- ir M. Barauskai, J- ir J- Kaza
kevičiai, B. ir E- Budriūnai, O. Is- 
bach, O- Merkys, A- Telyčėnas, O- 
V., H- Misiūnas, J. ir K- Radzevi- 
čiai, S. Šepetys, J- Pilipavičius, T- 
ir K- Grikinas, J- Švaistas, Č. ir E- 
Gedgaudai, A. Dabšiai ir Grikinai- 
tė, O- Razutienė, J- Kaributas, M. 
Palaikienė, G- A. S-, E- Sabalis (Vil
kui), B. ir G. Narbutai, P- ir E- Sta- 
revičiai, V- Gilys, A- Valiulis, Dr. J- 
Varnas, A- Kalvaitis, P- Vidugiris,
O. Macėnienė, Č. Tuminas, I- ir E. 
Bandziuiliai, J- ir Br- Dženkaičiai, 
A- ir A- Mitkevičiai, M. Vaičienė, 
B- ir A. Dūdai, J. Puikūnas, M- ir 
D- Sodeikai, M. Banionis, V- Ane- 
iauskąs,, D- X-, A. ir M. Sturonai, 
L- Babrickas, P- ir E. Skirmantai, 
O- Žukienė, B. ir A. Januliai, J- 
Uždavinys, V- Bakūnas, P. Malzins- 
kas, Dr- J- Gedaugas, Z- ir B. Vis
kantai, P. ir D- Domkai, X. Y-, G. 
Kaunas, V- Ūsas.
$6-00 —

F. Karaliūnas-Collins-

Po $5.00 —
F- Karalius, S- Aušrota, P. Ži

linskas, A. Mironas, J- Dalboks, 
A- Giedraitis, K- Naudžius, Z. Mu- 
činskieriė, V- Šulaitis, A. ir A- Aud- 
roniai, A- D., V. Braziulienė, V- ir 
Z- Tuskeniai, A- Kontautas (iš Ka
nados),’ V. Micevičius, K- Kiaunė, 
M- Banionienė, E. Samas, F. Vil
kienė, L- Baltūsis, A- Liūdžiuvienė, 
E- ir B- Stoškai, S. Stočkienė, K. 
Ručinskienė, D. Kaškelienė, B- Gla- 
žė, J- Narkevičius, J- ir M. Gliau
džiau S. Bernotas, O- Barauskienė. 
E- Pajaujis, J- Landsbergienė, A. 
Štokas, R. Vainauskas, B- Žieme
lis, B- Gieda, M- ir O. Sumantai, 
A. Vilkas, A- Pisarevas, M- Žyman
tienė, X- Y„ P. Petraitis, H- Bajalis,
P. Ulevičius, R. Šarūnas, A. Pet
rauskas, K. Grinkas, G. Mažulienė.
Po $3 00 —

Z. Vizgirdienė, J- X.
Po $2.00 — 2

M- Dobravolskis, S- ir K- Gri
cius, B- Baranauskas, X. Y-, J. Or
lovas, E. šepikas, X- Y-, X- Y.

Už vėliavėles ir korteles prie du
rų surinkta — $80-65.
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

Tradicinis Užgavėnių jaunimo 
vakaras

Jaunimo ansamblio 15-tasis tradi
cinis vakaras (Blynų balius) buvo 
vasario 19 d. Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Vakaras pradėtas an
samblio vadovės žodžiu, po kurio 
I. Nelsaitė padeklamavo eilėraštį 
“Svečių pasveikinimas”. Toliau ei
lėraščius deklamavo: D. Mitkienės 
“Pienės pūkas” — jos vaikaičiai 
Gedgaudai; Pr. Lemberto “Dainos, 
muzika ir gėlės” — jo dukraitė B. 
Lembėrtaitė; Vytės Nemunėlio eil. 
“Pumpurėliai” — jo dukraitė Dalia 
Trotmanaitė.

Du šaunūs jaunuoliai — T. Dab- 
šys ir D. Petronis — pagal savo pa
jėgas vykusiai padainavo “Aš ka
reiviu noriu būti” (ž. V. Nemunė
lio). Vestuvių polką, primenančią 
mūsų senąsias tradicijas, trankiai 
pagrojo L. Polikaitis. Labai įdomų 
satyrinį šokį “Trys mergelės” atliko 
D. Barauskaitė, D. Razutytė ir D. 
Sakalauskaitė, įsijungus K. Uldu- 
kiui, V. Vilkui ir D. Mulokui (senio 
vaidmenyje). Inscenizuotą liaudies 
dainą “Šėriau žirgelį”, sukėlusią 
žiūrovuose linksmą nuotaiką, atliko 
R. Polikaitis ir O. Šepikaitė. Toliau 
inscenizuotą šokį “Bernelis mūsų” 
atliko V. Bandziulis, E. Bandziuly- 
tė, D. Gudauskaitė, A. Kazakevi
čiūtė, D. Prasauskaitė ir R. Vilkaitė.

Jaunųjų choras skambiai ir dar
niai padainavo Aleknavičiaus “Pra
šom paklausyti”, A. Raudonikio 
“Raiba paukštelė” ir J. Zdaniaus 
harmonizuotą liaudies dainą “Pasė
jau kanapę”. Po to jie pašoko: Suk
inį, Vėdarą, Noriu miego, Žilvitį ir 
Kubilą.

Jaunimo choras įspūdingai padai
navo liaudies dainas “Tylus vakars” 
ir “Kurteliai sulojo”. Tas pats jau
nimas pašoko tautinius šokius: Ber
neliai apgavikai (pritariant chorui), 
Suktutę, Subatėę, Šustą, Gyvatarą ir 
Žekelį.

Pagaliau choras jautriai, su giliu 
įsijautimu ir įspūdingai padainavo 
“Mane motulė barė”” ir “Ačiū” (iš 
Budriūno operetės Sidabrinė diena). 
Chorams pasikeisdami dirigavo A. 
Polikaitis ir O. Razutienė; akompo- 
navo O. Barauskienė. Šokiams gro
jo R. Polikaitis ir Latvala orkestras.

Ansamblio vadovei O. Razutienei 
ir jos padėjėjoms D. Razutytei ir 
O. Barauskaitei, taip pat pianistei 
O. Barauskienei, buvo įteikta gėlių. 
Dideliu publikos entuziazmu bei 
plojimu buvo padėkota dirig. A. 
Polikaičiui ir akordeonistui R. Po- 
likaičiui. «

Pagaliau visiems gražiai ir origi
naliai padėkojo Jaunimo ansamblio 
seniūnai I. Bužėnaitė ir V. Bandziu
lis. Malonu matyti, kaip jaunimas 
auga ir bręsta.

Pagaliau atėjo vaišių metas — vi
si svečiai buvo pavaišinti mamyčių 

keptais “blynais”, gi orkestrui gro
jant, poros jungėsi šokių sūkurin.

Reikia stebėtis ir gėrėtis mokyto
jos O. Razutienės neišsenkančia 
energija. Ji jau beveik 30 metų ne- 
pavargdama dirba su jaunimu ir dar 
turi dideliu užsimojimų, kuriuos 
pasiryžusi įvykdyti netolimoje at
eityje. (M.)
Nauja D. L. K. Birutės draugijos 
valdyba

Š. m. sausio 30 d. Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose įvyko gana gau
sus Birutiečių susirinkimas, kurį 
pravedė pirm. T. Sereikienė.

Apkalbėta praėjusių metų nuveikti 
ašpos narbai paskaityta kai kurie 
padėkos laiškai, o ateities planus 
ruošti palikta naujai valdybai, į ku
rią įeina: A. Dūdienė, E. Dovydai
tienė, J. Radvenienė, p. Venckienė, 
K. Bulotienė ir N. Apeikienė.

Vasario 10 d. p. Balsienės rezi
dencijoje įvykusiame senos ir nau
jos valdybos posėdy naujai išrink
toji valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkė — A Dūdienė, vi- 
cepirm. — E. Dovydaitienė, sekre
torė — K. Bulotienė, iždininkė — 
J. Radvenienė, narė — p. Venckie
nė, korespondentė — N. Apekienė.

Nauja, dinamiška valdyba pla
nuoja plačiai ir produktyviai pagy
vinti Birutiečių organizacijos veiklą.

N. A.

LB JAUNIMO ANSAMBLIS

LB Jaunimo Ansamblio Tautinių 
šokių grupė pasirodė amerikiečių 
publikai — Dana Point Harbor su 
20 šokėjų, pašokdama 5 tautinius 
šokius: Vėdarą, Kubilą, Šustą, Gy
vatarą ir Lenciūgėlį (viliotoją šoko 
Algis Stančikas). Programą pravedė 
Danguolė Razutytė, akordeonu gro
jo Rimas Polikaitis.

Šokti teko dviejose vietose. Pub
lika gerai atsiliepė ir klausinėjo, ka
da ir kur vėl ši grupė pasirodys.

Po programos šokėjai buvo pa
vaišinti gera vakariene ir užkviesti 
sekančių metų pasirodymui.

Vasario 16-tąją gražiai paminėjo
Šv. Kazimiero parapijos mokyklos 
Lituanistinė klasė.

Iš ryto (Vasario 16 d.) visi lie
tuviukai atėjo į mokyklą, apsirengę 
tautiniais drabužiais. 11-tą valandą 
su savo mokytoja, Ona Razutiene, 
organizuotai dalyvavo vėliavos pa
kėlime prie miesto Rotušės.

Sugrįžę į parapijos salę, surengė 
visai parapijos mokyklai Vasario 
16-tos minėjimą.

Programa pradėta JAV himnu, 
kurį giedojo visi. Toliau 8-to sk. 
mokinys Vytas Dabšys pasakė įva
dinę kalbą, ir vyresnio skyriaus 
(6-to) mokiniai iš eilės papasakojo 
'•vetimtaučiams mokiniams, mokyto
jams, seselėms ir kitiems trumpą 

Lietuvos istoriją ir dabartinę padėtį. 
Kalbėjo Vytas Banionis, Tadas 
Dabšys, Nida Brinkytė ir Dainius 
Petronis.

Paskui lietuviukai padainavo 5 
lietuviškas dainas: B. Budriūno — 
Mano žemė Lietuva, Raudonikio 
Raiba paukštelė, Tykus vakars (I. 
daina), Aš kareiviu noriu būti (Dab- 
šio ir Petronio duetas) ir J. Zda
niaus harm. 1. d. Pasėjau kanapę.

Po to tie patys lietuviukai pašoko 
taut, šokių: Suktinį, Noriu miego, 
Žilvitį ir Kalvelį.

Programą paruošė mokyt. Ona 
Razutienė, akompanavo pianistė O. 
Barauskienė.

Mokyklos vaikučiai, tėvų dalis ir 
mokytojai atlikusiems programą 
smarkiai paplojo.

Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu.

Seselė vedėja Leonarda, kitos se
selės mokytojos, kaip ir kasmet, 
labai gražiai kooperavo, programė
lei paruošti mokinius išleisdamos iš 
klasių. Nors mažas lietuviukų būre
lis, bet jie savo pareigą Tėvynei Lie
tuvai atlieka.

JAUNIMO ANSAMBLIS ŠOKO 
SAN DIEGE

L. A. LB Jaunimo Ansamblis š. 
m. kovo 26 ir 27 dienomis dainavo 
ir šoko tautinius šokius San Diego 
lietuviams ir svetimtaučiams. Tai 
buvo linksmas jaunimo iš važia vi- 
m as-malonumas....

San Diego lietuviai — juk Los 
Angeles kaimynai, bet mūsų jauni
mas ten dar nebuvo pasirodęs. Šį 
kartą juos pakvietė San Diego Lie
tuvių klubas per p. H. Gorodecką. 
Kaip jaunimas kvietimą priėmė, ga
lima spręsti iš to: reikėjo vykti šo- 
kių-dainų grupei ne mažiau 20 as
menų, bet pasisiūlė daugiau kaip 30!

Nuvykę radome San Diego lietu
vius belaukiančius, kurių buvome 
maloniai priimti ir pavaišinti.

Mūsų programa, atrodo, žavėjos 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai. 
Jaunimas gražiai padainavo daug 
lietuviškų dainų ir pašoko 11 tauti
nių šokių. Nevienas stebėjosi: “Iš 
kur jūs gaunate tiek gražaus jau
nimo?!.” Dalyvavo tik J. A. studen
tų grupė. Chorui dirigavo O. Ra
zutienė. Programą pravedė (ir pa
čios programoj dalyvavo) D. Razu
tytė ir D. Barauskaitė, akomponavo 
pianistų O. Barauskienė ir akorde
onistas Rimas Polikaitis.

San Diego Lietuvių klubo pirm, 
p. Samys labai gražiai mūsų ansam
blį perstatė lietuviams ir amerikie
čiams. Malonu buvo girdėti jų gra
žius atsiliepimus ir įvertinimą Dau
gumas pasižadėjo- atvykti į Jauni
mo šventę - koncertą birželio 4 d. 
ir stipriai paremti Jaunimo An
samblio išvyką į Europą.

Lauksime —
Iki malonaus pasimatymo!

LB Jaunimo Ansamblis

LB Vakarų Apygardos suvažiavimas
Kovo 20 d. parapijos salėje įvyko 

metinis JAV LB Vakarų apygardos 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
L. A., Santa Monikos ir Phoenixo 
apylinkių atstovai.

Suvažiavimą pradėjo apygardos 
pirm V. Vidugiris ir pakvietė susi
rinkimui pirmininkauti Igną Me
džiuką, sekretoriauti O. Razutiene.

Apie praėjusių metų veiklą pada
rė pranešimus Phoenixo apyl. pirm. 
V. Ruseckas, Santa Monikos apyl. 
— H. Paškevičius, naujai užėmęs 
pirmininko vietą, pasitraukus pirm. 
A. Trasikiui, Los Angeles apylinkės 
vardu — O. Razutienė (nes pirm. 
V. Tamošaitis negalėjo atvykti). V. 
Vidugiris pranešė apie apygardos 
veiklą. Apygardos ižd. patiekė pini
ginę apyskaitą. Jaunimo s-gos LA 
sk. pirm. A. Grakauskaitė painfor
mavo apie jaunimo veiklą. R. Dab
šys pranešimą padarė Kultūrinių 
popiečių komisijos vardu. Kontrolės 
kom. vardu aktą perskaitė pirm. A. 
Raulinaitis.

Po pranešimų sekė ilgoka dr V. 
Juodeikos paskaita “Ko Lietuvos 
lietuviai laukia iš mūsų?” Gaila, kad 
tą gražiai paruoštą paskaitą labai 
maža auditorija teklausė, nes suva
žiavimas buvo negausus. Nedalyva
vo suvažiavime San Francisco, Port- 
lando ir Seattle, Wash, apylinkės. 
Kažin, ar jos dar tebeveikia?

Naujai Krašto pirm. Gečio pa
skirtas krašto vicep. J. Činga turėtų 
pervažiuoti per šias apylinkes, jas 
atgaivinti ir įjungti į Vakarų apy
gardos veiklą.

AKADEMIJA A. A. KONSULUI 
BIELSKIUI PAGERBTI

Kovo 27 d. Šv. Kazimiero parap. 
salėje įvyko a. a Lietuvos gen. kon
sulo dr. J. J. Bielskio pagerbimo 
akademija, surengta ALJo, Romu- 
vėnų, Tautinės s-gos, Šaulių, Skau
tų ir Bend. Vakarų apygardos.

Programą pradėjo įžangine kalba 
ALT-os L. A. sk. pirm. V. Čeka
nauskas Pianistė O Metrikienė pa
skambino keletą momentui pritaiky
tų kūrinių, sol.. R. Dabšys padai
navo, A. Žemaitaitis padeklamavo 
ištrauką iš Sruogos raštų.

Pagrindinę kalbą pasakė teis. S. 
Paltus, nupasakodamas velionies 
gyvenimo kelią ir darbus.

Minėjimą uždarė V. Vidugiris, 
prisimindamas, kad konsulas rėmė 
skautiškąjį jaunimą.

Iš Liet. Kredito Kooperatyvo 
veiklos

L. Kredito kooperatyvo metinis 
su-mas įvyko vasario 27 d. Iš val
dybos pranešimų paaiškėjo, kad ko
operatyvas, nors pamažu, bet auga. 
Jo 1976 m. balansas buvo $519,200 
(vartojami apvalūs skaičiai). Ga
rantijų ir rezervų fonduose —
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$53,900. Nariams išduotų paskolų 
balansas — $311,600. Kooperatyvo 
nariams taupytojams už $444,300 
indėlius išmokėta $27,400 dividen- 
to.

Ypatingai palankiomis sąlygomis 
ir žemu procentu duodamos pasko
los perkantiems naujas mašinas.

Skolininkai, išskyrus nekilnojamo 
turto paskolas, ir taupytojai gauna 
nemokamą gyvybės apdraudą.

Morgčičiaus paskolų terminas 
iš 5 met prailgintas iki 10 metų.

Iš valdybos B. Gedminui pasi
traukus, į vakuojančią vietą išrink
tas A. Kiršonis.

Į kredito komisiją, pasibaigus ka
dencijai, vėl perrinktas A. Valavi
čius. Į priežiūros komisiją — išrink
tas J. Venckus.

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS IR 
NAUJA VALDYBA

Kovo 20 d. svetainėje “Vila Tra
kai” įvyko Los Angeles Ramovės 
sk. visuotinis metinis narių susirin
kimas. Sus-mą pradėjo sk. pirm. J. 
Andrius. Atsistojimu prisiminta 
mirusieji nariai pulk. K. Pažemėnas 
ir Lietuvos garbės konsulas dr. T. J. 
Bielskis.

Susirinkimui pravesti pirmininku 
išrinktas A. Mažeika ir sekretorium 
J. Varnas.

Priėmus darbotvarkę ir praėjusio 
sus-mo protokolą, skyriaus pirmi
ninkas J. Andrius perskaitė metų 
veiklos apžvalgą. Nežiūrint, kad 
jam ilgą laiką teko gydytis ligoni
nėje ir namuose, sekretoriaus V. 
Šimoliūno ir ižd, J. Venckaus rū
pesčiu visi Ramovės numatyti pla
nai įvykdyti. Todėl sk. pirmininkas 
pulk. Andrius jiems pareiškė didele 
padėką

Preita prie naujos valdybos rin
kimų. Buvęs pirmininkas J. Andrius 
dėl nesveikatos į naują valdybą ne
besutiko įeiti. Išrinkta: V. Simol-"’- 
nas, J. Venckus, K. Motušis; kandi
datais liko: V Apeikis ir J. Varnas.

Dalyvis

ARIZONOS LIETUVIAI

Phoenix LB Apylinkės valdyba

Kovo 27 d. LB susirinkime buvo 
išrinkta nauja LB Phoenixo apylin
kės valdyba. Dabar jos sąstatas yra 
toks: pirm. — V. Ruseckas, vicep. 
— J. Rimavičienė, sekr. — V. Za- 
karienė, ižd. — G. Mieželienė, kul
tūriniams reikalams narys —- J. Ža- 
davičius. Nariais lieka: H. Bokas, B. 
Gužienė, V. Sinkus.

Phoenixo LB apylinkės visuotinas 
narių susirinkimas įvyko kovo 27 
d. kun. A. Valiuškos svetainėje.

Atstovai i suvažiavimą
Į LB Vakarų Apygardos atstovų 

suvažiavimą Los Angelėse kovo 20 
d savo lėšomis buvo nuvažiavę V. 

Ruseckas ir V. Mieželis. Jie atstova
vo L. Bendruomenei Phoenixe. Už 
jų pasiaukojimą Phoenixo apylinkė 
yra labai dėkinga.

— Petras ir Jadvyga Maldeikiai, 
Phoenixe išgyvenę 6 metus ir čia 
daug prisidėję prie vietinės lietuvių 
veiklos, išsikėlė į Hot Springs, Ark.

(Iš “Arizonos Lietuvio“, 1977 m. 
balandžio nr. 4.)

Kalantos mirties sukaktis
Gegužės 14 d. sueis 5 metų su

kaktis, kaip Romas Kalanta (19 me
tų jaunuolis), žuvo liepsnose, šauk
damas “Laisvės Lietuvai!”. Jo paro
dyta gili Lietuvos meilė uždegė tė
vynės ir išeivijos lietuvių jaunimą 
pasišvęsti Lietuvos laisvinimo reika
lams. R. Kalantos mirties sukaktis 
bus minima Chicagoje, ir, reikia ti
kėtis, bus minima visose kitose lie
tuvių išeivijos kolonijose.

ALT inf.

Knyga apie žydus
Viikas yra pavedęs dr- D- Jasai

čiui paruošti knygą apie lietuvių 
pastangas gelbėti nacių naikinamus 
žydus- Pats daktaras Jasaitis tame 
gelbėjimo darbe yra dalyvavęs- 
Bendradarbiaudamas su Vliku, Altą 
tuo klausimu gautą kun. J. Prunskio 
adresu medžiagą persiuntė daktarui 
D. Jasaičiui, kuris ją panaudos sa
vo ruošiamame spaudai veikale-

VLIKO SEMINARAS JAUNMUI
Vliko valdyba sausio 25 d- pa

tvirtino valdybos nario jaunimo rei
kalams Antano Sabalio sudarytą 
Vliko ruošiamo seminaro jaunimui 
“Politika ir Lietuva” 3,375 dolerių 
sąmatą- Pasaulio jaunimo sąjungos 
valdyba jau yra sudariusi 26 jau
nuolių sąrašą. Kitus seminaro daly
vius parenka Vliką sudarančios par
tijos ir rezistenciniai sąjūdžiai- Kai 
kurios Vliko grupės jau yra prane- 
šusios Vliko valdybai apie jų glo
bojamus jaunuolius. Dviejų dienų 
jaunimo seminare dalyvaus apie 50 
jaunuolių iš JAV, Kanados ir gal 
tolimesnių vietovių ir svečiais — 
Vliko valdybos ir tarybos nariai-

Elta

FESTIVALIS
F

Gegužės 22 d. 10 vai. ryto Long Beach uoste (šalia Port
Administration Bldg.) prasideda ketvirtas tarptautinis

Programoje lietuviams atstovauja L. A. Jaunimo Ansamblis.
Visi, kas tik atvyks į festivalį, gaus veltui vienos valandos kelionę laivais 
po Long Beach ir Los Angeles uostus.

Važiuokite L. B. Freeway iki galo — Harbor Plaza offramp.
Įėjimas visiems laisvas. L. B. L. Klubas

PILDYKITE ‘ESTIMATED TAX’ 
FORMAS

Naujasis mokesčių įstatymas sa
ko, kad kiekvienas, kuris be algos 
dar uždirba ar gauna pajamų $500, 
turi išpildyti “Estimated Tax” ir 
mokėti ketvirčiais iš anksto dėl 
Internal Revenue Service.

Visiems, kurie parduoda apart- 
mentinius namus ar net savo gyve
namąjį namą, patartina pasitarti su 
savo mokesčių formų pildytoju ar 
I. R. S. įstaiga, nes galite nukentėti 
kitais metais primokėdami 10% pa
baudos. A. Skirtus

Lietuviškos duonos galite gauti
LITAS HOUSE OF PASTRIES

4348 Fountain Ave., Los Angeles, Calif. Telef. 660-5974 
Nauja savininkė — filipinietė Carmelita ' Icamen.

Duoną pristato A- Kazilionis. — Taip pat parduoda įvairius sumušti
nius (sandwiches), kavą, arbatą, įvairiausius pyragus.

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro 
Pirmadieniais uždaryta.

ROQUE and MARK C0.. INC.
■iEALTORS o INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC 

300? Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404
Phone: 828-7525 --------- Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai

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. šakai

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDHO S/įJUNG..

3004 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

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

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuva ir kitus kraštus.

3 e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasiinklmą, 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.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5
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DERLIAUS ŠVENTĖS-KAUKIŲ 
BALIŲ PRISIMENANT

Norime padėkoti, dar kai ką 
paminėti, pataisyti

Pereito rudens Derliaus šventė- 
Kaukių Balius buvo aprašytas Drau
go (1976 lapkr. 15) ir Lietuvių D.e- 
nų (1977 m. vasario) puslapiuose, 
už ką rengėjai dėkoja p. J. Kuprio- 
niui ir p. H. Petkienei. Mūsų paren
gimo eiga ir ypatingai programa bu
vo gerai įvertinta ir labai smulkiai 
aprašyta. Dėkojame abiems kores
pondentams už mums skirtą -tokį 
palankų dėmesį, ir čia norėtųsi pa
brėžti, kad tik aprašytųjų .dalyvių 
nuoširdumas bei jų išradingumas 
padarė vakarą spalvingą, įdomų ir 
teikiantį naują išgyvenimą savo lie
tuviškos kultūros rėmuose. Ačiū vi
siems.

Toliau norėtųsi paminėti dar ir 
tuos, kurie nepateko po ir taip labai 
pastabia korespondentų plunksna, ir 
jiems padėkoti už jų triūsą.

Bet pirmučiausia, rašydama visų 
rengėjų vardu, norėčiau pasinaudoti 
ta privilegija, ir atiduoti man pa
skirtą garbę už “derliaus šventės” 
programos režisūrą. Tai jaunosios 
studentės Rasos Zelenytės darbas. 
Jos jaunatviško užsidegimo ir vaiz
duotės dėka, ir gražuolės rusnytės, 
ir kilnieji dievai, ir įspūdinga rugių 
boba su džiūgaujančiais kaimiečiais 
kaimiečiais stovėjo, judėjo ir šoko 
taip pagaunančiai. Jos atrinkta iš 
daugelio meliodijų muzika, jos cho
reografija, jos sukurti rusnyčių kos
tiumai ir, pagaliau, jos nurodinėji
mai programos metu, buvo rezulta
tas, visus jausmingai pagavęs ir su
žavėjęs. Čia reikia pasakyti, kad 
taip viską efektingai sustatyti jaunai 
studentei pavyko dėka Pauliaus Ja- 
siukonio paslaugumo, patarimo ir 
draugiškos globos. Tokiu būdu jo 
techniškas patyrimas ir jo turima 
muzikinė medžiaga ir vėl davė pro
gos visiems išgyventi malonesnius 
bei įdomesnius garsus bei efektus.

Už atitinkamą salės papuošimą 
padėka priklauso Danutei Baraus
kaitei. Jos iniciatyva smagiai tarpe 
didžiulių grybų puikavosi uodegas 
pašiaušę gaidžiai, virš papuoštų sta
liukų kabojo balionai, ant sienos — 
■šieno gubos. Ačiū ir visoms jos su
telktoms padėjėjoms.

Mūsų reklaminiai spaudiniafibuvo 
pažymėti specialiai mums sukurta 
emblema, vaizdavusia spindulių ir 
varpų fragmentais apsuptas dvi kau
kes. Širdingas ačiū paprašytai p. Ji
nai Leškienei už meniškai išreikštą 
mūsų parengimo idėją.

Esame ypatingai dėkingi p. Mari
lei Žymantienei už sukurtą derliaus 
nuėmimo apeigų vaizdelį (lino rai
žinį), kuris netik inspiravo jaunąją 
choreografę pastatymo vaizdeliui 
sukurti, bet ir antrą kartą davė pui
kią progą gražioms kortelėms at- 

spaudinti, ir taip jas pardavinėti, ir 
daugiau lėšų sutelkti.

Labai dėkojame ir visiems ki
tiems menininkams, davusiems savo 
darbų vakaro prizams atžymėti: dė
kojame skulptoriui P. Gasparoniui 
už vazą (jo pavardė netyčia buvo 
praleista Draugo aprašyme), dėko
jame dail. Ginai Geštautienei už ab
straktą, skulpt. Nijolei Kentienei už 
keramikos lėkštę.

“Derliaus šventės gardumynų”ga- 
myba buvo atlikta su pagelba labai 
organizuotų ir nuoširdžių žmonių. 
Nieks nepastebėjo, kaip kelias va
landas balkono valgomajame darba
vosi Dalia Jasiukonienė, jos brolis 
Algis Žemaitaitis su žmonele Aud
rone, o jiems talkininkavo neseniai 
į L. A. atsikėlę simpatiški tautiečiai 
p. p. Saulius ir Aldona Matai, o vė
liau ir p. Hypatija Petkienė. Visiems 
jiems ypatingas didelis ačiū už tas 
kupinas lėkštes, kurias vėliau grakš
čiosios rusnytės mikliai pasišokinė
damos svečiams išnešiojo. Reikia 
pagirti mergytes už jų sumanumą

, bei paslaugumą. Ačiū visoms.
Labai, skanių pyragų iškepė ma- 

linios ponios: dėkojame A. Švai- 
nauskienei,, V. Jatulienei, J. Šeba- 
novienėi, A. Žemaitaitienei, Anelei 
Žerpaitaitienei, D. Jasuikonicnei, D. 
Alseikienei, G Juodeikienei, A. Nel- 
sienei, B. Steikūnienei.

Vakaras buvo pradėtas smagiai 
kaukėtų karčiamninkų, kurie šel
miškai dainuodami ne tik kėlė nuo
taiką besirenkančių svečių, bet vė
liau daugelį ir “gaivino” visą vakarą 
pilstydami gėrimėlį į stiklus. Esame 
labai dėkingi mūsų balsingiems An
tanui Pavasariui, Antanui Polikai- 
čiui, Gedui Kaunui ir jaunam akor
deonistui Rimui Polikaičiui už tą 
ypatingą pagelba, kuri padėjo “kar- 
čiamos laikytojui” Vytautui Zeleniui 
geriau rūpintis vakaro finansiniu 
pasisekimu.

Ir galiausiai širdingas ačiū ge
riems draugams, sutikusiems savo 
vakaro dalį paskirti prizų laimėtojų 
atrinkimui; vėliau autoritetingai re
zultatus paskelbiant. G. Geštautie- 
nės asmeny.

Baigiant džiaugiamės, kad mūsų 
uždavinys pavaizduoti seniausią se
novę (kada į žmones Dievas per 
gamtą kalbėjo) ir ją išvaidinti nau
jausiais laikais naujosios muzikos 
garsams skambant, buvo visų šiltai 
priimtas ir įvertintas. Rudens vaka
rą ištraukėm lietuviškas kaukes, lie
tuviškus papročius, lietuvišką nuo
taiką, kur tėvai ir vaikai smagiai 
saviškai linksminosi,’ iš tolimiausių 
miesto vietovių suvažiavę.

Derliaus šventės - Kaukių Baliaus 
rengėjų vardu

Vanda Zelenienė

ALTOS L.A. SKYRIAUS SUS-MAS
Įvyks gegužės mėn. 1 d., 12:15 vai. p.p. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Visos organizacijas prašome prisiųsti po 3 atstovus.

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!
Šv. Kazimiero Šešt. Lituanistinės M-los pirmas BALIUS 

įvyks 1977-m. balandžio mėn. 23 d., 7:30 vai. vak. parapijos 
salėje. Visi mokyklos mokinių tėvai, seneliai, draugai ir pažį
stami kviečiami dalyvauti. Stalus prašome užsisakyti ir bilietus 
įsigyti pas Tėvų K-to narius: V. Budrį, R. Baipšienę, G. Kauną, 
Kontrimienę, B. Viskantienę ir D. Vizgirdienę.

Gautas pelnas bus skiriamas mokyklos jaunuoliams, vyk
stantiems į Student1 Sąjungos organizuojamus lituanistinius kur
sus ir Mokytojų studijų savaitę.

Įėjimo auka—$10.00, mokiniams—$6.00.
Įdomi programa, šilta vakarienė ir šokiai, griežiant jauni

mo orkestrui.
Tėvų K-tas

VISI PAMATYKITE VAIDINIMĄ PALK1MAS”
Los Angeles Dramas Sambūris š.m. gegužės 7 d., 7 vai. 

vakaro punktualiai, Thomas Star King Jr. High School auditori
joje, 4201 Fountain Ave., stato Birutes Pūkelevičiūtės premijuo
tą drmamos veikalą “Palikimas.”

Ši drama yra viena iš stipriausių dramų lietuviškoje drama
turgijoje, ne vien savo stiliumi bet ir tema. Paskaičius šią dramą 
kyla noras ją išversti į anglų kalbą, nes tema aktuali ne vien lie
tuviams, bet ir kitoms tautoms. Tema—nesenstanti. ' '

Dramą režisuoja Dalila Mackialienė; dekoracijos—daili. 
Algio Žaliūno. Vaidina: V. Dovydaitis, V. Jatuiiėnė, S. Matas, 
I. Tumienė, R. Zelenytė, R. Žukas. Rež. pad. E. Dovydaitienė.

Po spektaklio. Lietuvių Tautiniuose namuose, 3356 Glen
dale Blvd., visiems svečiams su garbės bilietais ruošiamos-vaišės 
su šampanu ir užkandžiais. Ten pat bus jaunos dailininkės Rasos 
Arbaitės dailės darbų parodos atidarymas, kurią atidaryti malo
niai sutiko p.oejgs Bernardaas Braždžionis.

Su šiuo veikalu Dramos Sambūris vyksta į Kanadą dalyvauti 
4-tame Teatro festivalyje. Los Angeliečių spektaklis numatytas 
gegužės 28 d. Prisikėlimo parapijos salėje, Toronte ir gegužės 
29 d. Hamiltone.

Los Angeles ir apylinkių lietuviai prašomi nepraleisti progos 
ir pamatyti šią graudžiai linksmą dramą.

Bilietai gaunami Šv. Kazimiero parapijos kieme ir. pas Dra
mos Sambūrio narius. -—V. Ir.

Mano giliausia padėka Prel. Jonui Kučingiui ir visiems lie
tuviams, kurie suteikė man moralinę ir dvasinę pagalbą sunkiau
siam^ mano gyvenimo momente—mano ligos metu.

BRONIUS POŠIUS
Long Beach, California " '

FESTIV ALIS
Programoje lietuviams atstovauja L. A. Jaunimo Ansamblis.

Visi, kas tik atvyks į festivalį, gaus veltui vienos valandos kelionę laivais 
po Long Beach ir Los Angeles uostus.

Važiuokite L. B. Freeway iki galo — Harbor Plaza offramp.
Įėjimas visiems laisvas. •• L. B. L. Klubas

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(L1THUANIANJCREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale BlVd., Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos: ••.?•
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d

>.-• .i.'Ur i
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI Grožio salionai

Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS
INSURANCE AGENT

3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph. : 399-9238

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard
’.os Angeles, CA 90029

Tel.: NO 4-1119
Tel.: 664-2919

Automobilių taisymas

BODY and FRAME WORK 
Automobilių taisymas 
Vincas Viskantas, sav.

1911 Pacific Coast ny.
Lomita, CA 90117 

Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT
COCKTAILS and DANCING 

: Jonas Spreinaltis, savininkas
14530 Lanark Street

Panorama City, CA 91402

Phone 781-9381

LITTLE JOY “JR.”
Cocktails — Pool — Piano

Liudas Reivydas, sav.

' ’’ Sunset Bl., Los Angeles, CA 90026 
Tel.:625-8373

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaltis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. Phone 842-5344

Badai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative

Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291
Phone: 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member L.A. County Dental Society 

5410 Wilshire Blvd.

Los Angeles, CA 90036

Pel. 939-1448

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
Ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039

Tel. 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.

118 E. Glenoaks Blvd. 
Glendale, CA 91207 

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos telef. 826-3090

Namų telefonas M9-M9T 
3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

Valandos: 9:00 a.m.—6:00 p.m.
Tred. ir lošt. 19 — 13.

JONAS JURGILAS, M.D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344
Valandos: 10—11 ir 1—7; Įeit. 9—?

Office: 633-5909—Exch. 633-8116

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekologas ir chirurgas 

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood, CA 90028

Tel.: 466-1066

Res. 1 (714) 642-4878

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Real Estate — Income Tax

Notary Public

1011—19th St.
£0K>6 VO eaiuon

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE &. MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90401

Phone: 828-7525 Res. 335-0410

DANA PASKEVICiUS ir 
HENRIKAS PASKEVICIUS

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtor
401 Wilshire Blv . ., Suite 420

Santa Monica, CA 90401
Tel. 393-5341 Res. 3J3--381

ANTANAS IR BRONE SKIRIA!
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood. CA 90029

664-2919 Res. 842-5394

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA
Tel. 244-4567 vakare 241-034C

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tel. 665-4381
eooooooooooocoooocoocxxx

THE BALTIC SEA LOUNGE

11253 Washington Blvd.,

Culver City, CA 90230
F
Help wanted for Restaurant & Bar
Call Herbert Carlson 391-9227 or

391-4760
j j a j j >
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j PADĖKA
| Nuoširdžiai dėkojame visiems 

mūsų draugams ir pažįstamiems už
prašiusiems šv. Mišias už mūsų 
mamytės AfA Vandos Kuzmickie- 
nės šie nlą, taip pat mums pareiš- 
kusiems užuojautą žodžiu, raštu, 
«r per spaudą.

j Nuiširdus ačiū!

Dana, Henrikas ir kiti 
Paškevičiai

DĖL KAL. LIET. ALMANACHO

Prašome pataisyti pastebėtas klai
das Kalif. Liet. Almanache, taip 
pat papildyti naujais adresais savo 
pažįstamų ir giminių. Jei kas pradė
jote naują prekybą, prisiųskite savo 
vizitinę kortelę. Jei persikėlėte kitur 
gyventi, irgi praneškite K. L. A.

— 4364 Sunset Blvd., L. A., CA

90029. Leidėjas

v *;• ❖
Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
■u spalvotomis V. Stančlkaites 

lllustracijemle.
Kaina $3.60

šią ir kitų knygų jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, QA 

99036

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

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

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

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 

Calif. 90029 Tel. 664-2910

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS 
LITHUANIAN MELODIES

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

Pirm. Juozas Mitkus
2610 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Ca. 90039. Tel. 662-6591 
Sekt. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

BALANDŽIO MĖN. —

<7 d., sekmadienį, 12 vai. 30 min. 
Susivienijimo L. A. metinė šven
tė, Liet. Taut. Namuose, su pie
tumis ir menine programa.

23 d., šeštadienį, Lit. mokyklos va
karas šv. Kazimiero par. salėje,

7 vai. 30 min. vakaro.

24 d. — Kat. Susivienijimo L. A. 
kuopos su-mas. Mokyklos 8-je 

klasėje, 12 vai. 9:30 vai. — mi
šios už gyvus bei mirusius narius.

30 d. — Radijo valandėlės vakaras- 
koncertas. Programoje dalyvauja 
sol. V. Verikaitis. Pradžia 7:30 
vai. vak.

GEGUŽĖS MĖN. —
7 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Los An

geles Dramos Sambūrio vaidini
mas “Palikimas” King Star, Jr. 
High School auditorijoj, 4201 
Fountain Ave, L. A.

— Gegužės 22 d-, sekmadienį, 
parapijos salėje vyks vyr- skaučių 
Kunigaikštienės Gražinos būrelio 
ruošiama. “Gintaro paroda-”

BIRŽELIO MĖN. —
‘ ' N- •

26 d., sekmadienį, ll2 vai. 30 min.
Liet Taut. Namuose linksmas pik
nikas spaudai paremti. Rengia: ra- 
movėnai, šauliai ir birutietės.

TRUMPAI
Sol. Gina Čapkauskienė
vėl pakviesta ir dalyvaus Los An
geles Šv. Kazimiero par. rengiamoje 
Dienoje, atlikdama koncerto pro
gramą birželio 19 d.

- Medicinos studentas Antanas 
Razma, atvykęs iš Chicagos, garsio
joj Los Angeles Cedars of Lebanon 
ligoninėje' kardialogijos skyriuje at
lieka praktiką.
Ateinantį pavasarį A. Razma Illi

nois un-te gaus medicinos daktaro 
laipsnį.

Stud. A. Razma yra aktyvus at
eitininkas, Ateitiniokų Federacijos 
valdybos narys-referentas studentų 
reikalams. Atvykęs į Los Angeles, 
suėjo į kontaktus su vietos mokslei
viais ir studentais ateitininkais.

— Adolfas ir Nina Butkai persi
kėlė į naują vietą ir pakeitė adresą, 
kuris dabar yra: 22681 Modesto 
Dr., Mission Viejo, CA 92675. Tel. 
714-586-5965.

— Alodija Dičiūtė-Trečiokienė, 
buvusi Lietuvos Valst. Operos solis
tė ir įžymi pedagogė, persikėlė gy
venti iš Chicagos į Santa Moniką, 
kur jau iš seniau yra įskūręs jos 
brolis inž. Anatolijus Dičius ir sū
nus prof. Leopoldas Trečiokas su 

žmona advokate Nijole ir šeima.
Linkime sol. Dičiūtei-Trečiokie- 

nei aktyviai įsijungti į mūsų muziki
nį gyvenimą.

— Ieva Mikolainienė, buvusio 
Vienybės redaktoriaus žmona, per
sikelia gyventi į Kaliforniją. Moterų 
Vienybės vardu vasario mėnesio 
draugiškame pobūvyje buvo su ja 
atsisveikinta ir palinkėta sėkmės 
naujoje vietoje. Tame pat susirinki
me buvo paminėta ir Vasario 16-oji. 
Paskaitą skaitė E. Rastienienė.

— Regina Kungienė su viešnia iš 
Vilniaus Stase Čaikauskiene kovo 
mėnesyje lankėsi LA V redakcijoje. 
S. Čaikauskiene yra sesuo Bronisla- 
vos Aukštkalnienės, kuri dabar gy
vena Oregono valstijoje. S. Čaikaus- 
kienė gavo leidimą 3 mėnesiams.

MIRTYS
— Kovo 15 d., sulaukusi 91 me

tų, mirė Pranciška Petroškienė. Ko
vo 17 iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
palaidota Kalvarijos kapuose, šalia 
buV. žento pulk. K. Pažemėno, ku 
rio žmonai 1945 m. Vokietijoje mi
rus, ji padėjo išauginti tris vaikus. 
Jos paskutiniu patarnavimu pasirū
pino vaikaitis Kęstas K. Pažemėnas.

— Kovo 23 d., sulaukusi 67 m., 
mirė Bronė Jovaišaitė-Sharp. Liko 
dukra Teresė Vizgirdienė ir brolis 
E. Jovaša su šeimomis. Palaidota 
Kalvarijos kapuose.

Visiems giminėms reiškiame 
užuojautos.

Vilniuje mirė Marija Šlapelienė
— Laikraščiai rašo, kad Vilniuje 

bal. 4 d. mirė senosios lietuvių kar
tos veikėja Marija Piaseckaitė-Šla- 
pelienė, kalbininko dr. Jurgio Šla
pelio našlė.

Buvo gimusi 1880. Dar aname 
išmtmetyje įsijungė į lietuvišką 
veiklą, vaidino, dainavo solo Pet
rausko operoje Birutė ir kt. Nuo 
1906 m. kartu’su vyru turėjo gar
sųjį Vilniaus knygyną.

Santa Monikoje gyvena jos dvi 
dukros — Laimutė Graužinienė su 
dukromis ir Gražutė Sirutienė su 
vyru; Chicagoje — mirusio sūnaus 
dukra. Dukroms ir giminėms reiš
kiame gilią- užuojautą.

— Ona Senkicnė iš Mineapolio, 
Min., svečiavosi pas Birutę Tom- 
pauskienę, Glendale, Calif.

— Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa savo metinėje apyskaitoje 
praneša, kad 1976 m Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapija lietuvių re
liginei šalpai sudėjo $4.779 aukų. 
Iš apyskaitos aiškėja, kad ir praėju
siais metais parapija užėmė pirmąją 
vietą tarp Š. Amerikos ir Kanados 
lietuvių parapijų. Antroje vietoje 
stovi Clevelando lietuvių jėzuitų va
dovaujama parapija su $1.595 ir 
trečioje — Šv. Jurgio — $1.205.

L. Bendruomenės L. A. apylinkės 
metinis susirinkimas

įvyksta š. m. balandžio 24 d. 12 v. 
Šv. Kazimiero par salėj.

Bus valdybos pranešimai, naujos 
valdybos ir kontrolės komisijos rin
kimai ir kiti svarbūs reikalai.

Visi lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

LB L. A. Apyl. valdyba

Five Good Reasons to Come +o the

Magical Touring Co.
1. LITHUANIA AND POLAND
15 DAYS . . . from $1261.00 per person (depending on 

departure date) — (Double Occupancy)
A TOUR TO:
VILNIUS, DRUSKININKAI, WARSAW AND KRAKOW 
via LOT-Polish Airlines and Pan American World Airways
DEPARTURE DATES:

Sunday, May 29 ............  $1261.00
Sunday, July 3 ...........  .$1358.00
Sunday, August 7 ..................$1358.00
Sunday, September 4...........   .$1261.00

Tour is based on GIT air fares. For single room hotel 
occupancy add $120.00.
COST INCLUDES: Round trip air fare from Los Angeles 
and return to Los Angeles, ALL meals, Sightseeing, Serv
ice Charges, Tour Guide in each country, All Transfers 
and Baggage Handling, and ALL Hotel Accomodations.
2. HAWAII

OTC and ABC Charters (Twice weekly departures) 
From: $179.00 round trip Los Angeles

7 Days Honolulu (twice weekly departures) via Continen
tal Airlines with hotel accomodations at The Waikiki 
Village Hotel . . . from: $349.00

- 3. THE ORIENT
15 days in Tokyo, including roundtrip fare from Los Ange
les, Hotel Accomodations at The New Otani Hotel, To
kyo, Sightseeing, All Transfers (weekly departures).

From: . . . $767.00
4. THE MEDITERRANEAN
AIR-SEA CRUISE: Including roundtrip air fare from Los 
Angeles. 20 days including 14 days cruising on the S.S. 
Navarino. 14 Ports of Call. Amsterdam, Venice, Greek 
Islands, plus Turkey and Yugoslavia.. Bi-monthly depar
tures. From: . . . $1888.00.
5. PERSONALIZED ATTENTION TO YOUR 

INDIVIDUAL NEEDS
We can make travel arrengements for you anywhere in 
the world on Charters, Tours, Cruises, or Individual Trips 
... all at no charge to you. Come into our office or call 
at any hour.

THE MAGICAL
TOURING CO.

522 Wilshire Boulevard, No. C 
Santa Monica, California 90401

(213) 395-4650 or (213) 276-8648

— San Francisco LB apylinkės 

valdyba, vadovaujama Inos Tamo
šiūnaitės, vasario 13 d. surengė 
Lietuvos nepriklausomybės minėji
mą. kuriame kalbėjo dr. A. Vokie
taitis.

Ta proga įvyko ir apylinkės meti
nis susirinkimas, kuriame po gyvų 
diskusijų išrinkta nauja valdyba: 
dr. A. Konceė, V. Mickevičius, V. 
Milinauskienė, A. Sehgal ir F. 
Brown.
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fflTB 
and WORKSHOP, 

W.
Dear Contributor:

Before you took a deep interest in the Center's handicapped, virtually 
no one cared. Their lives were nothing more than day to day existence with
out hope. But because of your concern, the worth and dignity the handicapped 
constantly dreamed of became reality.

The handicapped's achievements are direct results of their untiring 
efforts, coupled with the Center's rehabilitation programs. And your generous 
assistance has had an important bearing on both. You have offered the handi
capped stimulating encouragement by backing their attempts for improvement. 
And your financial aid has helped in the development and continuation of the 
Center's rehabilitation programs and services.

Vocational evaluation determines the handicapped's strong points and 
employment possibilities. Speech and hearing therapy eliminates communication 
problems, resulting in a more proficient job candidate. The Center's social 
services, including personal hygiene and grooming instruction, aid in molding 
well-rounded individuals. And the skills acquired by the handicapped, working 
in the Center's on-the-job training programs, have proven invaluable. So 
beneficial are all these services, that a high percentage of our handicapped, 
enrolled in the Center's Job Readiness Program, have successfully obtained 
gainful employment.

The Rehabilitation Center and Workshop, Inc., is justifiably proud of 
the handicapped's accomplishments. And you have good reason to be proud, too, 
since your support has helped make possible all of these programs, services, 
and Center expansions benefitting the handicapped.

You can help provide more opportunities for the handicapped by sending 
your contribution today. A gift of $20, $10, $5, or whatever amount your 
heart suggests, will help the handicapped achieve their individual goals in 
life. The handicapped asked for your help before, and you answered. But many 
more handicapped need your support now. Your response will make a world of 
difference to the handicapped, and a lasting impression upon their lives.

P.S. The enclosed Record of Appreciation contains the names of some of our 
contributors. You may add your name and amount of contribution, if you wish. 
We ask that you kindly return this booklet so we may use it again.

SERVING THE MENTALLY RETARDED, PHYSICALLY HANDICAPPED AND BLIND
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JESSE HELMS
NORTH CAROLINA

5ilCnHeb riedės Senate
WASHINGTON. D.C. 20510

Tuesday

Dear Friend:

I have been asked to write to you because of your deep 
concern for your country.

I am gravely disturbed, and I think you are too, about 
the very real possibility of a relative handful of union 
bosses seizing control of America's government.

Their thirst for power is not representative of either 
the American people or the hardworking members of labor 
unions, whose dues are used (often improperly and unlawfully) 
to finance the activities of these bosses.

Let me say at the outset that this letter should not be 
construed as an attack on labor unions. What I oppose — and 
I hope that you oppose it also — is the abuse of power by 
labor union bosses.

I know you are busy. I know also that you are constantly 
bombarded with solicitations, polls, and exhortations of every 
kind. Frankly, I was reluctant to add to your burdens — 
realizing that you may very well have the inclination to toss 
this letter and its enclosures into the trash can.

You may do precisely that anyhow. But before you do, I 
urge you to read the enclosures.

Carefully consider what is afoot in America. After doing 
that, I hope you will decide to (1) complete the poll and re
turn it in the enclosed envelope, and (2) send a contribution 
to Americans Against Union Control of Government to help them 
prevent a takeover of America by labor union bosses.

Needless to say, I do hope I'll hear from you shortly.

Jesse Helms

Sincerely,

Jesse Helms
United States Senator

JH/hb

Enclosures

Not Prepared or Mailed at Government Expense
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