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SIMO KUDIRKOS FILMAS

Gegužės 9 d., Portsmouth, New 
Hampshire pradėjo sukti filmą apie 
Simą Kudirką. Pagrindinį Simo 
vaidmenį vaidina aktorius Alan Ar
kin. Jis yra vaidinęs filmose “The 
Russians are Coming, The Russians 
Are Coming”, “Catch 22” ir “Se
ven Percent Solution”. Pastarajame 
jis vaidina Sigmo Freudo vaidmenį.

Filmą suka The Jozak Company 
su Paramount TV. Filmas pavadin
tas “Defection of Simas Kudirka”. 
Ji rodys CBS televizijos tinklas, 
greičiausiai rudenį.

Genės Kudirkienės vaidmenį vai
dins Shirley Knight, -kuri neseniai 
per televiziją vaidino vertėjos vaid
menį “21 Hours at Munich” filmoj. 
Kitas svarbias roles atliks: Donald 
Pleasante, kuris vaidins rusą kapito
ną Popovą, ir Richard Jordan, kuris 
vaidins amerikietį kapitoną Eustį. 
Richard Jordan neseniai vaidino 
pagrindinę rolę televizijos filmoje 
“Captains and the Kings”.

Aktorius Alan Arkin neseniai bu
vo susitikęs su Simu ir pasidalino 
mintimis apie jo būsimą rolę. Šiame 
pasitarime taip pat dalyvavo Gene 
Kudirkienė, Rima Mironienė ir 
Lithuanian Information Service ve
dėja Daiva Kezienė. Bendromis jė

Alan Arkin,aktorius, ir Simas Kudirka, pasitarimo metu.
Nuotrauka D. Kezienės (LIS)

gomis buvo išversti sakiniai, kurie 
bus sakomi rusų ir lietuvių kalbo
mis. Simas Kudirka mokė Arkiną, 
kaip reikia tarti žodžius abiem — 
rusų ir lietuvių — kalbomis. Alan 
Arkin įsirašė teisingą tarimą į gar
sinę juostą, kad namuose galėtų 
teisingai išmokti.

Vliko finansuojamas Lith. Infor
mation Service (LIS) suteikia Simui 
Kudirkai visokeriopą pagalbą, ben- 
dradabiaujant ir tariantis su filmos 
gamintojais-prodiuseriais. LIS dirba 
kaip Simo Kudirkos “public rela
tions” agentai. Į šį darbą įeina ver- 
tėjavimas, filmo skripto tobulini
mas, sutarčių rašymas, kontaktas su 
produseriais, aktoriais bei režisoriu 
ir taip pat ryšys su Amerikos spau
da. LIS taip pat dalyvauja filmos 
reklaminiame darbe kartu su CBS 
tinklo, The Jozak Co. ir Paramount 
TV reklamos agentais (publicity 
agents).

Filmoje yra, be abejo, daug ne
tikslumų, kurie įvyko dramatizavi
mo procese. Kai kurie šių netikslu
mų jau pataisyti, tačiau ne visi. Di
džiausia dalis filmos yra Vigilant 
incidento atvaizdavimas.

Prieš keletą savaičių “Laisvės ži
burio” radijas New Yorke pravedė

VIRŠUJE — Scena iš “Palikimo” I-mo veiksmo. Iš kairės: Rasa Zelenytė 
Saulius Matas, Vincas Dovydaitis, Rimantas Žukas.

APAČIOJE — “Palikimo” pastatymo dalyviai. Iš kairės: dail. A. Žaliūnas, 
I. Tumienė, R. Žukas, D. Mackialienė (rež.), S. Matas, R. Zelenytė, V. 
Dovydaitis, V. Jatulienė, E. Dovydaitienė (rež. pad.). L. Kanto nuotr.

pokalbį su aktorium Alan Arkin. 
Pokalbio metu Arkin buvo užklaus
tas, kas paskatino jį sutikti vaidinti 
Simo Kudirkos vaidmenį. Aktorius 
atsakė, kad jis buvo labai sujaudin
tas, perskaitęs Simo istoriją, ypatin
gai, kai sužinojo, kad tai tikras įvy
kis. Jis taip pat užsiminė, kad gan 
daug apie Simą yra sužinojęs iš 
savo sūnaus, kuris apie Simą Kudir
ką mokinęsis mokykloje. A. Arkin 
taip pat stebėjosi Simo didele ener
gija ir pareiškė, kad stengsiąsis jį 
ko tiksliau atvaizduoti televizijos 
ekrane. Ši rolė Alan Arkinui esanti 
labai svarbi, nes ji yra jo pirma dra
matinė rolė televizijoje.

Šio mėnesio pabaigoje Simas Ku
dirka žada apsilankyti Portsmouthe, 
N. H., kur filmas sukamas. Filmos 
gamintojai yra pakvietę jį pažiūrėti 
filmos gaminimo eigos. Kartu su 
Kudirka yra pakviestas ir Lithua
nian Information Service. (L.I.S.)

Kalifornijos tautybių respublikonų 
suvažiavimas

Gegužės 15 d. Holiday Inn 
salėje, Hollywoode, įvyko visos Ka
lifornijos Tautybių Respublikonų 
suvažiavimas, kur buvo išrinkta 
nauja valdyba: pirm. B. Nurmsen, 
estas; vicep. Lee-Heras, iš San Jose, 
antras vicep. Hejjas, vengras; sekr. 
Liucija Mažeikienė, koresp sek. dr. 
A. Klejnot, lenkas; ižd. Taal, estas.

Suvažiavime lietuviams atstovavo 
L. Mažeikienė, A. Mažeika, V. Če
kanauskas, S. Kvečas, A. ir B. Ski- 
riai. Pietuose dar dalyvavo: P. ir R. 
Arai, dr. J. Naujokaitis su žmona.

Suvažiavimą rengė P. Kaliforni
jos Tautybių Respublikonų Klubas, 
kuriam vadovauja dr. F. De Ba
logh, vengras, sekr. V. Čekanaus
kas ir ižd. A. Skirtus.

Suvažiavimo pietuose pagrindinę 
kalbą pasakė policijos vadas Davis, 
buvo atžymėtas asembly narys An
tonovich ir valst. sen. Deukmejian. 
Buvo priimtos svarbios rezoliucijos 
dėl žmogaus teisių okupotuose kraš
tuose.
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laikraščių redaktoriai. Reiškia, mes patys kartu su tėvais, išsigelbėję iš 
mirties, siunčiame 6 savaitėms savo vaikus, kad tas pats priešas juos 
mokytų Markso-Engelso teorijas, kaip užvaldyti pasaulį, o pirmiausia mus 
ir mūsų vaikus. Algis Sperauskas

• A. Sperauskas — Vliko tarybos narys ir jaunosios kartos atstovas, 
kom. narys.
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APIE LITUANISTINIUS KURSUS VILNIUJE

Užsitęsus Lietuvos išlaisvinimui ir praėjus trim dekadom nuo pabėgi
mo iš Lietuvos, galime pastebėti, kad mūsų tėvų generacija pradeda pa
vargti, pasiilgti savo gimtojo krašto ir to pasėkoje lenkiasi okupantui ir 
klūpčioja prieš jo tarnus, kad leistų aplankyti artimuosius.

Nostalgiją pastebėję, okupantai ir jų agentai pradėjo išnaudoti, siūly
dami Įvairias lankymo lengvatas silpnesniems asmenims klaidinti. Tėvai 
pradėjo leisti vaikus, kartu pavežioti anūkus, kad čia, Amerikoje, neva 
nenutautėtų. Asmeniškam bendravime, man rodos, dar nėra tiek blogo, 
jei vyksta nepasimetęs, bet nuo to Lietuvos laisvinimas vistiek silpnėja. 
Toks, jei buvo veikėjas, grįžta nebylys, nes okupantas už pasakytą matytą 
tiesą įvairiais būdais persekioja gimines.

Bet vaikų organizavimą ir siuntimą į okupanto organizuotas neva litu
anistines stovyklas, Kapsuko vardo universiteto kursus, ten laikyti kola
boravimu su priešu — tėvynės ir jos laisvės išdavimu.

Susipažinus su tų kursų programa, yra keista, kad iki šiol mūsų poli
tiniai veiksniai, organizacijos ir net bažnyčiose kunigai, dar nepasmerkė 
tų kursų organizatorių ir tėvų, į juos siunčiančių vaikus. Per 6 savaites 
79 valandos skirta lietuvių kalbos studijoms, o 40 valandų komunistinei 
indoktrinacijai.

Kas dar ligi šiol nežino, kad Sovietijoje nėra religinės laisvės, kad iš 
bažnyčių padaryti muziejai ir sandėliai. Aišku, kad yra specialiai palikta 
reprezentacijai, turistms apgaudinėti. Skaitydami Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikas, be šešėlio matome, kaip ten persekiojami kunigai ir 
kiti religingi žmonės. Jei tiek težino apie Tarybų Lietuvą kai kurie mūsų 
lituanistinių mokyklų mokytojai, tų ekskursijų organizatoriai, tai pavo
jinga, kad jie ir demokratiniame krašte vaikus mokydami, klaidingai žinias 
skleis apie Lietuvą.

Ar kursų organizatoriams nežinoma, kaip tais metais sovietai klastingai 
užgrobę Lietuvą paskelbė pasauliui, kad Lietuva pati savo noru prisijungė 
ir paprašė jų globos? Ar tokio melo klausyti reikia vežti savo vaikus? 
Juk čia pat galima gauti naujai parašytą, suklastotą Lietuvos istoriją 
“Išdavystės keliu”. Kaip lektoriai pristatys tuos 1940 metus? Ar pasakys, 
ar filmas parodys, kaip daugelis tų jaunuolių tėvų dar čia gyveną, buvo 
kalėjimuose, kentėjo, žuvo dėl to, kad lietuviais buvo gimę. Kokią isto
riją mūsų vaikams Lietuvos okupantas patieks? Juk visos istorijos knygos 
bibliotekose yra sunaikintos ir jų vietoj sukrautos klastotos, be nepriklau
somybės tarpsnio vardo.

Virš 700 metų turinti Lietuvos istorija yra tik okupantui naudinga 
prasme surašyta, ir viskas, kas nenaudinga, nutylėta. Knygos bus parody
tos ir iškeltos tik bolševikinių tarnų rašytojų. Juk tą patį tvirtina nesenai 
pabėgusieji iš “lituanistinio rojaus’’ mūsų ir kitų tautų rašytojai ir meni
ninkai.

Jau pats Vilniaus universiteto vardo parinkimas sako, į kokią komu
nistinę mokslo instituciją vaikas ar jaunuolis yra siunčiamas. Mano ži
niomis, šis vardas istorijoj yra kaip didžiausio Lietuvos valstybės išdaviko, 
kovojusio prieš Lietuvos nepriklausomybės atstatymą 1918-20 metais ir 
visą gyvenimą praleidęs dirbdamas bolševikų naudai.

Taigi, mūsų vaikai apie jį parsiveš tokį pristatymą, kaip yra programo
je įrašyta. Kaip galima vadinti kultūriniais ryšiais, kai visa kultūra eina 
tik vienos krypties gatve, Mums į demokratnius kraštus siunčia visokią 
komunistinę kultūrą, literatūrą ir 1.1., o mes negalime nusiųsti net knygas 
giminėms. Kursų lektoriai yra visi Lietuvos okupanto patikėtiniai ir jų

LB JAUNIMO ANSAMBLIO rengiama, 
Lietuvių Bendruomenės globojama, tradicinė (21-j’) 

JAUNIMO ŠVENTĖ - VAKARAS
Įvyksta š. m. (1977) birželio 4 d., šeštadienį, 7 vai. vak. (punktualiai!) 

Glendale Civic Auditorijoj,
1401 N. Verdugo Rd. (važiuoti Glendale Ave. iki Montana St.)

PROGRAMOJ: 
jaunimo chorai, tautiniai šokiai ir staigmena!

PO PROGRAMOS: 
užkandžiai, gėrimai ir šokiai iki vidurnakčio. 

Groja LATVALOS orkestras.
Visi, visi maloniai kviečiami atsilankyti, pasigėrėti ir paremti 

jaunimo veiklą!
Įėjimas: Rėmėjų aukos ir $5, stud. — $3.
Dėl informacijų skambinti: 661-0041

ALBINAS MARKEVIČIUS
Apdraudos Agentūra

M. & R. AMERICANA 
Insurance Service, Ine.

2113 Wilshire Blvd. 393-9801

SANTA MONICA, CA 90403 828-7525
•r V *■*★★■*■★★**• v** **'*■•*• *★★★★*

ELENA PINKUTĖ-STOZIER

REALTOR-ASSOCIATE

DAY REALTY Bus- 986-2900
13443 Ventura Blvd. From LA: 872-3533
Sherman Oaks, CA 91403

r-r«-**-**-*-«r***-*-A-* *•*★■**■*•★*■*■**♦*★.★★★★★**★****★★*★★■*■*♦*■

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

Savininkai: Ignas ir Rimas Gurčinai 

1637 Pontius Ave-, Los Angeles, CA 90025 

477-5703 395-8600

z:::-::::::-::::::-::::::-::::::-::::::-::-::-::-::::::-::::::-::-::::-::-::::-::-::-::-::-::::*

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.

de 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.
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KULTŪRINE PROŠVAISTĖ BRAŽINSKŲ ATSIŠAUKIMAS
Los Angeles Dramos Sambūrio 

premijuoto dramos veikalo “Paliki
mas” premjera įvyko š. m. gegužės 
7 d. Thomas Star King Jr High 
School auditorijoje.

Pilna salė žiūrovų su dideliu dė
mesiu sekė scenoje vykstančius kon
fliktus tarp Martyno Vaičio šeimos 
narių dėl tėvo palikimo.

Šioje rijų veiksmų dramoje kiek- 
vienas savaip siekė tikslo: veidmai
nyste, gobšumu, apgaulinga meile, 
lygiai kaip atjautimu, pasiaukojimu 
ir supratimu kito išgyvenimų.

Birutė Pūkelevičiūtė savo “Paliki
mu”, kaip “aukso obuoliu” pratur
tino negausią scenos veikalais mūsų 
literatūrą. Ji, būdama viena iš ge
riausių mūsų rašytojų išeivijoje, 
šiuo veikalu suteikė retą progą dau
geliui pasigrožėti gražia literatūrine 
kalba, įdomia intriga, staigiais situ
acijų posūkiais ir veikiančių asme
nų išgyvenimais bei susimąstyti dėl 
veikale keliamų problemų. Įdomi, 
pasakytume, mozaikiška veikalo ar
chitektūra duoda progos kiekvienam 
veikėjui pirma parodyti savo netik
rą veidą paviršutiniškai, o tik vei
kalo slinktyje atskleisti savo tikrąjį 
veidą.

Veikalas labai parankus statyti 
mūsų sąlygomis, nes turi vietos vie
numą ir jame veikia tik 6 persona
žai. Tiesa, jie turi būti gilūs emociš
kai ir stiprūs sceniškai, nes visas
veikalo svoris krinta ant jų visų 
pečių — čia nėra antraeilių veikėju: 
visi vienodai svarbūs, ir vienam su
svyravus ar sceniškai iškritus, su
griūtų ir veikalo pastatas.

“Palikimo” pastatyme Martyną 
Vaitį vykusiai perdavė Vincas Do
vydaitis, paskutinėje savo gyvenimo 
dienoje, jau beveik agonijoje (jis vi
są laiką sėdėjo ratukuose) teisingai 
(kaip jis pats sakosi) paskirstė savo 
palikimą tarp liekančių gyvųjų. V. 
Dovydaitis, be abejo, savo vaid
menį atliko gyvai ir įtikinančiai, ne
žiūrint savo stagnacinės padėties. Jo 
balsas ir išvaizda labai tiko šiam 
autorės sukurtam charakteriui.

Vaičio sūnaus rolėje reiškėsi Sau
lius Matas, kuris Los Angeles Dra
mos sambūryje pirmą kartą debiuta
vo “Sidabrinėje dienoje”. Nežiūrint 
to, kad jis kaip hipis kažkur visą lai
ką trankėsi ir tik paskutiniu momen
tu atsirado tėvo namuose, kad jis 
hipiškos išvaizdos ir elgesio, Matas 
užkariavo publikos simpatijas savo 
vaidyba,— jis šiltas žmogus sceno
je, turi savyje įvairiausių spalvų pla
čią skalę, kurią gan neblogai ope
ruoja vaidindamas, reikšdamas vie
nokius ar kitokius jausmus; jo bal
sas nueina iki publikos ausų ir šir
džių. Jis yra didelių gabumų vyras 
ir, atrodo, su nedidelėm pastangom 
gali atsiekti pasigėrėtinų rezultatų. 
Tikimės, kad Saulius pamils scenos 
darbą ir pasiliks dramos sambūryje, 
kuriame taip sėkmingai užsiangaža
vo.

Vaičio dukterį Irena, daktarę Gri
gaitienę vaidino Inga Tumienė, kuri 
jau keliuose vaidinimuose gerai at
lieka savo vaidmenis, nekartodama 
buvusio charakterio bruožų, beveik 
neatpažįstamai išeidama nauja. Šio
je dramoje jos geriausia scena buvo 
ginče su savo vyru Bruno, kur ji pa
rodė tikrąjį savo veidą, kaip žmo
na ir duktė.

Jos vyro — Bruno Grigaičio — 
vaidmuo buvo patikėtas Rimantui 
Žukui. Kelis kartus pasirodęs senių 
rolėse, turėdamas perdaug pervai- 
dinti arba nedavaidinti, šį kartą Žu
kas galėjo parodyti “save”. Jis vidi
ne ir išorine laikysena sudarė “euro
pietį kiekvienu coliu” Labiausiai vy
kusiai ir įtikinančiai jis pasirodė pir
mame veiksme, kur nuduotas šaltas 
charakteris gerai balansavo su pa
slėptu cinizmu; žodžiai, gestai ir iš
vaizda buvo spalvingas tinginamojo 
ir mėgstančio palėbauti paveikslas, 
daug lengvumo įnešąs į kartais sun
kią veikalo atmosferą. Malonu, kad 
R. Žukas pamilo sceną ir kad, at
rado joje save. Čia jis skirtingas nuo 
Čiurlionio dramoje atmintin įsirėžu- 
sio psichinio ligonio, užtat ta dimen
sija rodo, kad aktorius nėra ribotas.

Martyno Vaičio slaugę Vaivą 
perdavė Rasa Zelenytė. Tai buvo 
jos debiutas dramoje. (Ji daugiau 
reiškėsi šokio mene). Rasa buvo la-
bai nuoširdi, gal kiek varžėsi pra
džioje, bet vėliau “sušilo” ir buvo 
visai įtikinanti ir kaip slaugė ir kaip 
Eugenijaus mylima mergaitė. Rasai 
linkėtina kiek padirbėti dėl balso 
stiprumo ir perdavimo, kad jis nuei
tų iki žiūrovo.

Rozalijos Baužienės, Rožės, Vai
čio šeimininkės vaidmenį atliko Vil
tis Jatulienė. Ji išėjo ryški, įtikinan
ti, tik gal kiek monotoniška Senatvė 
sulėtina tik žmogaus paviršių, jo 
mostą, bet nesulėtina jo vidaus per
gyvenimų. Bet gal ji norėjo labiau 
parodyti tos moters gerumą,atiduo
tą Vaičiui ir nusivylimą dėl savo 
gyvenimo ir Vaičio pasielgimo jos 
atžvilgiu. Tas nuskriaustos sugyven
tinės skausmas buvo labai gilus.

Algio Žaliūno dekoracijos pada- 
rytos meistriškai —jos suteikė visam 

^spektakliui Sekminių dienos nuotai- 
sSĮką, beržynoo paukščių čiulbėjimas 
■kėlė nostalgiją; čiulenantis fontane 
■vanduo priminė nesustojamą laiko 
■tekėjimą; jis sustojo tik tada, kai
■ mirė Martynas.
■ Veikalą režisavo nuolatinė, nepa- 
■mainoma sambūrio režisorė Dalila
■ Mackialienė. Režisorės padėjėja — 
■Ema Dovydaitienė. Režisorės nuo- 
■pelnas ne tik viso veikalo pastaty- 
■mas, bet ir veikėjų parinkimas ir jų 
^parodymas tokiomis ar kitokiomis
■ /aidybos spalvomis. Su šiuo ve'.kalu
■ tambūris vyksta į Kanadą dalyvauti
■ 4-tajame Teatro festivalyje. Linki-

ne geriausios sėkmės! (A. K.)

Nuo pat pirmosios mūsų sėkmin
go prasiveržimo pro geležinę uždan
gą dienos Sovietų Rusija dėjo visas 
pastangas mus apšmeižti, atgauti ir 
sunaikinti, tuo geriausiai įrodydama 
mūsų žygio reikšmę. Sovietų Rusi
jos didžiulį politinį, ekonominį ir 
d plomatinį spaudimą bei jos agen
tų intrigas ir pinkles mes nuolat 
jautėme per šešerius metus Turki
joje, o taip pat kelionėje per Italiją 
į Venecuelą ir iš ten atvykus į Jung
tines Amerikos Valstybes. Žinoma, 
mes visiškai neimame į galvą, jeigu 
rusų KGB, išsigandus mūsų užde
gančio pavyzdžio bei populiarumo 
Lietuvoj, varo įnirtingą propagandi
nę kampaniją prieš mus, pajungda
ma savo sovietiškus šmeižto orga
nus, o taip pat “Laisvės” bei “Vil
nies” veteranus ir “atviro žodžio 
mėnraščio” studentus...

Tačiau skaudžiausi yra smūgiai iš 
tos pusės, kur mažiausiai laukiama. 
Juk kas galėjo tikėtis, kad daugelio 
gerbiama lietuvė 1976 m. rugsėjo 
15 d. išduos mūsų buvimo vietą 
Imigracijos įstaigai ir džiaugsis tuo 
būdu uždariusi mus į Bostono bei 
New Yorko kalėjimus... Arba kad 
kita lietuvaitė, kuria mes labiausiai 
pasitikėjome, š. m. vasario 7 d. su 
komunistų agentų įgąsdinta mama 
slapta nuvyks į Imigracijos įstaigą 
Bostone ir vienu plunksnos brūkš
telėjimu užkirs mums “žalios korte
lės” gavimą, kuris jau tebuvo tik 
kelių savaičių klausimas...

Deja, taip įvyko.

Mūsų padėtis dabar yra labai sun
ki, nes Imigracijos įstaiga neleidžia 
mums dirbti ir grasina deportavi
mu į Lietuvą. Mes esame pasiryžę 
geriau susideginti, negu būti depor
tuotiems į Sovietų imperiją.

Laimei, atsiranda ir nuoširdžių 
draugų iš lietuvių bei amerikiečių 
P''sės. Štai, senatorius Edward W. 
Br-'oke viešai pareiškė remiąs mūsų 
teisę pasilikti Amerikoje. O dabar 
kongresmenai Robert Dornan ir E. 
Derwinski Vašingtone organizuoja 
lietuviams palankių kongresmenų 
grupę sustabdyti mūsų deportavimą 
Kremliaus budeliams.

Kongresmenas Robert Dornan 
balandžio 21 d. laiške Imigracijos 
direktoriui pabrėžė, kad jis, atjaus- 
damas lietuvių tautos laisvės sieki
mą, padarys viską pravesti tam tik
ra įstatymą Kongrese dėl Bražinskų, 
o jeigu reikės — legaliai adoptuoti 
Algirdą.

Mūsų žygio šaknys glūdi 1940 
m. birželio 15 d. Lietuvos okupaci
jos fakte, — tai suprato ir Turkijos 
patriotai. Sovietų Rusija brutalia 
karine jėga pavergė Lietuvą ir štai 
jau virš 30 metų sistematiškai vykdo 
genocidinę lietuvių tautos naikinimo 
bei rusinimo politiką. Esant tokiai 
padėčiai lietuvių tauta turi ne tik 

teisę, bet ir pareigą ginti savo tauti
nę gyvybę ir kovoti prieš rusiškus 
okupantus. Lietuvių laisvės kova, 
pagal laiko reikalavimus keisdama 
būdus bei priemones, tęsiasi nuo pat 
pirmos okupacijos dienos. Mūsų 
sėkmingas prasiveržimas lėktuvu 
1970 m. spalio 15 d. pro geležinę 
uždangą yra neišjungiama grandis 
toje ilgoje lietuvių tautos laisvės ko
vų grandinėje.

Mes nuoširdžiai dėkojame laisvo 
pasaulio lietuviams už didžiulę bro
lišką pagalbą mums Turkijoje ir A- 
merikoje. Mes norime likti laisvoje 
Amerikoje ir prasmingai prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo, Lietuvos 
laisvinimo ir demokratijos gynimo 
pastangų, todėl prašome laisvuosius 
tautiečius ir toliau padėti mums ko
voje prieš rusų okupantų kėslus.

Mes prašome lietuvių visuomenę, 
kiekvieną brolį bei sesę lietuvį ne
likti abejingais čia pat vykstančiai 
-aršiai kovai tarp laisvės ir vergijos, 
tarp gyvybės ir mirties jėgų. Kiek
vienas Jūsų laiškas, auka bei malda 
šiuo reikalu bus tartum laiptas į ga
lutinę pergalės viršūnę kovoje prieš 
bendrąjį priešą — rusiškąjį impe
rializmą.

Lietuvių tautos vieninga kova ap
sivainikuos pergale.

VIENYBĖ —GALYBĖ!
Lietuvos laisvės kovotojai

Panas ir Algirdas Bražinskai
P. S. P. ir A. Bražinskai, P. O. 

Box 160, Maywood, CA 90270.
Lietuvių bičiulio adresas:
Mr. Robert K. Dornan, M.C. 
Congress of the United States 
House of Representative 
Washington, D.C. 20515

Daumanto Šaulių kuopos pirm. K. 
Karuža perima Lietuvos vėliavą iš 
Rūtos Bielskytės-Haginan.
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Los Angeles Altos susirinkimas

Gegužės mėn. 1 d. Šv. Kazimie
ro parap. patalpose įvyko metinis 
ALT-os susirinkimas. Atidarė pirm. 
V. Čekanauskas ir pakvietė sekre- 
toriaut Br. Dūdą. Madantų komi
sija buvo sudaryta iš L. Mažeikie
nės, A. Polikaičio ir Br. Seliuko. 
Praėjusių metų sus-mo protokolą 
perskaitė Br. Dūda ir buvo priim
tas be pataisymų.

Pirm. V. Čekanauskas padarė 
platų veiklos pranešimą. ALT-os sk. 
pernai surengė Birželio Įvykių mi
nėjimą, kartu su latviais ir estais; 
dalyvavo Pavergtų Tautų savaitės 
minėjime, Bi-centenial minėjime ir 
jo rengtoje parodoje.

Ižd. K. Prišmantas pranešė apie 
pajamų stovį. Per Vasario 16-tos 
minėjimą buvo surinkta aukų virš 
$4,000. •

l naują valdybą buvo išrinkti: 
pirmininku — V. Čekanauskas, vi
cepirmininkais — A. Skirius ir A. 
Mažeika, ekz. sekr. — B. Dūda, 
protok. sekr. — Ilona Bužėnaitė, 
tin. sekr. — S. Kvečas, idžininku— 
K. Prišmantas. Revizijos komisija 
prašoma pasilikti tiems patiems: E. 
Balceris, V. Pažiūra ir A. Rauli- 
naitis.

Buvo malonu susirinkime matyti 
jaunimo atstovus Bandziulį, Bražė
naitę ir V. Skiriu. Jaunimas pagei
davo, kad ALT-os valdyba kreiptų
si į parapijos kleboną, kad už jų 
parengimus neskaitytų tiek daug 
už salę; juk, sako, salė atremontuo
ta mūsų tėvų pinigais, ir ji priklau
so visiems lietuviams. Taip pat nu
siskundė ir kitos organizacijos.

LB JAUNIMO ANSAMBLIO 
IŠVYKA

LB Jaunimo Ansamblis, iš 39 
asmenų, liepos mėn. 17 dieną iš
skrenda į Europą. Su dainų ir tau
tinių šokių koncertais aplankys Vo
kietiją, Šveicariją, Romą ir Londo
ną, kur pasirodys Jaunimo stovyk
loj ir Lietuvių Studijų savaitėj. Į 
Los Angeles grįš rugpiūčio 7 d. Re
pertuare turi daug dainų ir tautinių 
šokių. Dainos kompozitorių: Br. 
Budriūno, G. Gudauskienės, B. Jo- 
nužo, J.'Ądaniaus ir liaudies dainos. 
Grupėj daugumas studentai — vieni 
iš geriausių — šokėjai ir daininin
kai. Kartu vyksta keletas jaunių, ku
riems bus įdomu pamatyti Europą 
bei prisidėti prie programos.

Išvykai vadovauja J. Ansamblio 
vadovės ir bendradarbės: Ona Razu- 
tienė, Danguolė Razutytė, Ona Ba
rauskienė ir Danutė Barauskaitė. 
Be to, geras tenoras — Bronius 
Seliukas. Išvykai tarpininkauja Ire
na Tamošaitienė, lėktuvų kompani
jos agentė.

Jei dar kas norėtų prie mūsų 
ekskursijos prisijungti, dar turime 

porą vietų. Kreiptis į L Tamošai
tienę, telf. 662-0791, arba į O. Ra- 
zutienę, telef. 661-0041.

Visi Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai, atsilankę į šių metų birže
lio mėn. 4 d. rengiamą tradicinę 
Jaunimo šventę, Glendale Civic 
auditorijoj, turėsite progos pamaty
ti ir tą reprezentacinę grupę, kuri 
nuneš nors dalelę lietuvių kultūros 
apraiškų užjūrio lietuviams. Su- 
pantama, grupė laukia organizacijų 
ir visų lietuvių atsilankymo ir para
mos.

Iki malonaus pasimatymo!
O. R.

LB Jaunimo Ansamblio veikla 
nesustoja. Repeticijos vyksta regu
liariai: mažieji mokosi dainų ir tau
tinių šokių šeštadieniais — tai dide
lė talka Lituanistinės mokyklos; gi 
vyresnieji — sekmadieniais, kur 
nuo 5 vai. p. p. Šv. Kazimiero pa
rapijos Salėj prasideda tikra “šokių 
mokykla”. Nepamirštamos ir dai
nos. Prieš akis nauji, reikšmingi pa
sirodymai: gegužės 22 d. — Long 
Beach Harbor Festivalyje; liepos 9 
dieną — Latvių Dainų šventėje 
skaidys mūsų “blezdingėlės” ir 1.1. 
Bet didžiausias dėmesys sukauptas 
į birželio mėn. 4 dieną — į Jaunimo 
šventę, kuri įvyks Glendale Civic 
(miesto) auditorijoj, kur pasirodys 
visos grupės visame savo gražume. 
Dar ne viskas .... Jaunimo Ansamb
lio reprezentantai ruošiasi skristi į 
Europą! Ten pasirodys Anglijoj, 
Europos lietuviams — jaunimo sto
vykloj ir Lietuvių studijų savaitėj. 
Be to, Vokietijoj (bent keliuose 
miestuose), Italijoj (Romoj) ir kitur. 
Tuo būdu jaunimas turės progos 
ne tik pasirodyti su dainomis ir 
tautiniais šokiais ir pagarsinti lie
tuvių ir Lietuvos vardą, bet ir pa
tys daug ką pamatyti ir pažinti Eu
ropą.

Bet tam gerų norų neužtenka. 
Reikia lėšų, kurios jau yra telkia
mos. Vajus tęsiamas. Jaunimo šven
tės proga bus bandoma pravesti ge
rą daiktinę loteriją. Todėl prašome 
geraširdžių lietuvių paaukoti gerų 
“fantų”. Malonu pažymėti, kad pir
mieji vertingi “fantai” — paveikslai 
— pažadėti mūsų iškiliųjų dailinin
kių: Aldonos Variakojienės, Inos 
Leškienės, J. Andrašūno, J. Šląpe- 
lytės ir R. Arbaitės. Daug Los An
gelėj yra menininkų ir kitokių pro
fesijų žmonių, kurie galėtų paremti 
jaunimo kultūrinius reikalus, ir, ma
nau parems taip, kaip iki šiol, kad 
rėmė. Svarbiausia, kad visi atsilan
kytų į šventę, o tada patys pama
tytų, ar verta tokią grupę remti?

“Verta!”, tikriausiai visi pasaky
site, kai pamatysite puikią progra
mą. (o. r.)

LB LOS ANGELES APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS

LB Los Angeles apylinkės meti
nis susirinkimas įvyko balandžio 24 
d. lietuvių parapijos patalpose. Su
sirinkimui pirmininkavo, pagal fi
nes taisykles, pirm. Vytautas Tamo
šaitis, sekretoriavo A. Šimkus.

Po mirusių B-nės narių pagerbi
mo minutės susikaupimui ėjo pra
nešimai: pirmininko Vytauto Tamo
šaičio, vicepirmininkės O. Razutie- 
nės ir iždininkės Danutės Žygaitės. 
Valdybai tekę dalyvauti įvairiuose 
darbuose, liečiančiuose tiesiogines 
pareigas bei talkinant, kaip pav. 
Lietuvių dieną ruošiant, jaunimo 
šokių šventei ir pan.

Apylinkės valdyba, pagal ištek
lius, parėmė įvairias lietuviško gy
venimo apraiškas, pav., skyrė lėšų 
Lituanistinių kursų lankytojams, 
bibliotekai, pabėgėliams, Jaunimo 
ansambliui, lietuviškai patriotinei 
JAV spaudai ir kt.

Naujų Metų sutikimo balius buvo 
labai sėkmingas, davęs $1468.50 
gryno pelno. Išpildžius visas donaci- 
jas, pagal valdybos užprotokoluotus 
nutarimus, revizijos dienai (1977.- 
4.23) kasoje buvo $1,390.60. Ka
sininkė nusiskundė, kad sunkiai se
kasi narių įnašų rinkimas, ypač pra
eitų metų salės statybos metu, kai 
sekmadieniais, kaip įprasta, nebuvo 
galima kieme susitikti ir pabendrau
ti.

Revizijos komisija rado viską 
tvarkoje ir dėl jos pranešimo nebu
vo pastabų. Pranešdamas apie revi
ziją, VI. Pažiūra pasidžiaugė, kad 
valdyba skyrė labai daug dėmesio 
jaunimo švietimui.

Susirinkimas buvo negausus (bal
savo tik 51 asmuo), nes tą dieną 
skautai turėjo Šv. Jurgio išvyką su 
tėvais, kas atitraukė daug aktyvių 
bendruomenininkų.

Tame pat susirinkime išrinkta 
nauja valdyba, kuri pareigomis pasi
skirstė taip:

VI. Šimoliūnas — pirmininkas, 
Ona Razutienė — vicepirm., Vincas 
Skirius — iždininkas, Danutė Žy- 
gaitė — sekretorė, Rymantė Ba
rauskaitė — švietimas, Asta Gra- 
kauskaitė — iždininko padėjėja, Li
tą Žilinskaitė — informacija.

Revizijos komisija perrinkta ta 
pati, būtent: Rimtautas Dabšys, 
Vladas Pažiūra ir Algis Raulinaitis.

Atstovais į Apygardos suvažiavi
mą išrinkti 9 asmensy, būtent: L. 
Balvočius, V. Čekanauskas, A. 
Gulbinskas, P. Gustas, L Medžiu
kas, J. Motiejūnas, J. Kuprionis, 
A. Skirius ir J. Žmuidzinas.

A. Šimkus

ŠAULIAI PAMINĖJO JUOZĄ 

DAUMANTĄ

Balandžio 17 d., sekmadienį, įvy
ko Los Angeles šaulių kuopos glo
bėjo Juozo Daumanto 25 metų mir
ties sukakties minėjimas Šv. Kazi- 
mie bažnyčioje ir parapijos salėje.

Šiai reikšmingai gedulo šventei 
šauliai jau seniai ruošėsi. Iš ryto 
kuopos nariai, ramovėnai, skautai ir 
ateitininkai susirinko parapijos kie
me pakelti vėliavas; paskui organi
zuoti su vėliavomis žygiavo į baž
nyčią 10:30 vai. pamaldoms, kurios 
buvo aukojamos už J. Daumanto 
sielą. Šv. Mišias atnašavo salezietis 
kun. A. Sabaliauskas; jis taip pat 
pasakė pamokslą, paliesdamas žu
vusio partizano reikškę dėl Lietu
vos.

Ta proga buvo pašventintos dvi 
vėliavos, padovanotos šaulių kuo
pai: Amerikos ir Lietuvos. Pašventi
no prel. J. Kučingis; krikšto kūmo
mis buvo: a. >a. Lietuvos gen. kon
sulo ir Bielskienės dukra Rūta Hag- 
man-Bielskis ir š. Sofija Puikūnie- 
nė. Amerikos vėliavą padovanojo 
O. Bielskienė vyro atminimui (jai 
irgi neseniai mirus, vėliava bus skir
ta abiejų atminimui). Lietuvos vė
liava bus savanorio kūrėjo mjr. Jo
no Puikūno ir šaulės Sofijos Puikū- 
nienės atminimui.

Mišių metu, tarp kitų, buvo pa
giedota specialiai Daumanto garbei 
komp. B. Budriūno sukurta giesmė. 
Pabaigoje visi pagiedojo Lietuvos 
himną.

12 vai. 30 min. p. p. įvyko iškil
mingas minėjimas. Scena buvo pa
puošta Gedimino stulpais, Vyčio 
kryžiumi, prie sienos stovėjo tauti
ne staltiese užtiestas staliukas, ant 
kurio buvo pastatytas J. Daumanto 
paveikslas, iš šonų papuoštas gėlių 
bukietais. Žemiau portreto didelėm 
raidėm užrašas: 25 metai. Lietuvos 
vėliava buvo perrišta juodu gedulo 
kaspinu. Scenos dekoracija — pri
taikinta gedulo dienai.

Minėjimą atidarė ir jam vadovavo 
kuopos pirm. K. Karuža. I salę 
įneštos organizacijų vėliavos, kurios 
išsirikiavo scenoje, o Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos buvo pastatytos 
atskirai, žemiau, scenos kairėje pu
sėje.

Karuža pasveikino gausią publi
ką šaulių kuopos vardu. Pažymėjo, 
kad gedulingai švenčiama mirties 
sukaktis prieš 25 metus Punios miš
kuose kovojusio ir žuvusio prieš 
bolževikus Lietuvos partizanų vado- 
didvyrio J uozo Lukšos-Daumanto. 
Priminė, kad šią Los Angeles šaulių 
kuopą įsteigė kpt. O. Žadvydas, S. 
Žadvydienė, J. Bričkus, J. Grikavi- 
čius, G. Grikavičienė ir, rodos, J. 
Naujokas 1964 m. birželio 26 d. 
1965 m. rugsėjo 5 d. įvykęs susirin
kimas parinko šaulių kuopai vardą: 
Juozo Daumanto.
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Šaulių šventės programos pildytojai (H-je eilėje): J. Čekanauskienė, R. 
Apeikytė, D, Mackialienė, R. Dabšys ir J. Gliaudą (tarn nuiform. šaulių).

Foto nuotrauka L. Kanto

ŽODIS j DARBO KOLEGAS

Kuopos vicepirm, VI. Gilys pri
statė publikai vėliavų mecenatus-kū- 
mus: Rūtą Hagman-Bielskis ir š. So
fiją Puikūnienę. Priėmęs iš kūmų 
vėliavas, pirm. Karuža perdavė jas 
š. J. Naujokui ir š. J. Uksui, kurie 
įnešė į sceną ir įrikiavo šalia kitų 
organizacijų vėliavų.

Po to J. Daumantas ir kiti parti
zanai pagerbti tylos minute. Paskai
tą skaitė rašytojas Jurgis Gliaudą, 
savo turiningoje kalboje plačiai ir 
vaizdžiai nužviesdamas Daumanto 
ir kitų kovos draugų prieš bolševi
kus kovas ir jų tragišką likimą 1951 
metais.

Ištraukų iš Daumanto knygos 
“Partizanai už geležinės uždangos” 
įspūdingai, su dideliu įsijautimu pa
skaitė D. Mackialienė.

Ramovės pirmininkas V. Šimo- 

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

Telefonai: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarasunas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog

Lietuviškos duonos galite gauti 
LITAS HOUSE OF PASTRIES

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

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.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT 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

liūnas pasveikino šaulius, nušviesda
mas jų gražų bendradarbiavimą su 
kitomis organizacijomis. Alto pirm. 
V. Čekanauskas pabrėžė šaulių stip
rų įsijungimą į Lietuvos laisvinimo 
darbą. Šauliai pasižymėję laiškų 
siuntimu valdžios žmonėms dėl Lie
tuvos bylos, dėl Simo Kudirkos ir 
Bražinskų vadavimo ir kt. Tai pir
maujanti organizacija lietuvių kolo
nijoje. L. B. Vakarų apygardos var
du kalbėjo pirm. V. Vidugiris.

Solistai J. Čekanauskienė ir R. 
Dabšys, akomponuojant pianistei R. 
Apeikytei, atliko dainų programą. 
Pabaigai pianistė paskambino Men- 
delsohno “Laidotuvių maršą”.

Salė buvo pilnutėlė žmonių. Mi
nėjimas baigtas visų sugiedotu Lie
tuvos himnu. K. Šešupė

Vietos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba, pradėdama savo 
naujo darbo etapą, norėtų sueiti į 
glaudesnį kontaktą su savo tautie
čiais ir organizatoriais, siekdama 
geresnių darbo santykių ir geresnių 
daba rezultatų. Mūsų, Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenę sudaro ne
mažas skaičius įvairių organizacijų 
ir draugių, kurios viena nuo kitos 
skiriasi savo ideologija ir darbo me
todais. Nežiūrint to, jos visos, kaip 
upės ir upeliai suteka į vieną vagą 
ir galinga jėga stumia į priekį visą 
mūsų lietuvių tautinį, kultūrinį ir 
ekonominį tremties gyvenimą. Šis 
mūsų solidarus vieningo darbo ke
lias buvo ir pasiliks kaip pagrindi
nis laidas į darbo sėkmingumą ir 
almėjimus.

Lietuviškas mūsų jaunimas, arba 
gyvoji lietuvybės banga, mums turi 
rūpėti lygiai, kaip ir kiti pirmaeiliai 
reikalai ir problemos. Jaunimas yra 
ir bus mūsų darbų ir idėjų tęstinu
mo laidas, todėl jis privalo būti 
stiprus ir savo kūnu ir savo dvasia. 
Džiaukimės mes, Los Angeles lietu
viai, turėdami savo tarpe tokį dide
lį ir gražų būrį lietuviško atžalyno. 
Nenuleiskime savo rankų ir savo dė
mesio nuo jaunimo — prisidėkime 
visu kuo prie jų problemų išsprendi
mo ir padėkime tiems, kurie tiesio
giniai mūsų jaunimą moko, auklėja 
ir ruošia jį gyvenimui.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
priklauso visi, — taigi ir mūsų se
sės ir broliai, gyvenantieji anapus 
geležinės uždangos. Ten jų padėtis 
ir gyvenimas yra sunkus ir kompli
kuotas. Kadangi jie yra didesni sa
vo skaičiumi ir gyvena savo gimto
je žemėje, todėl jų rankose yra Lie
tuvos ateitis ir jos prisikėlimo rak
tas. Mūsų, laisvėje gyvenančių, lie
tuvių pareiga padėti jiems ten, kur 
jų ranka ir jų žodis nepasiekia. Bū
dami laisvi, privalome visais būdais 
ir priemonėmis belstis į laisvo pa
saulio duris ir žmonių sąžinę, reika
laudami teisingumo ir laisvės mūsų 
žmonėms ir mūsų okupuotai tėvy
nei.

Tarpusavio bendravimo reikalai 
anoje pusėje “geležinės uždangos” 
gyvenančių lietuvių su mumis yra 
visiškoje okupanto kontrolėje. Prie 
tokios sistemos ir režimo, kur yra 
sekamas kiekvienas žmogaus žings
nis ir gaudomas kiekvienas jo žodis. 
— namuose ir svetur — bet koks 
artimesnis darbas ir bendravimas 
yra ne tik sunkus, bet ir pavojingas.

Kad tai yra tiesa, aiškiai rodo 
netolimos praeities bandymai, kurie 
abiems pusėms paliko daug nusivy
limo, skausmo ir nepasitenkinimo, 
pėdsakų. Kiekvienas mūsų tautietis- 
lietuvis, individualiai atvykstantis 
pas mus savųjų aplankyti — yra 
ir bus mūsų brangiausias svečias. 
Dalinkimės su jais visu kuo, ką tu

rime ir kuo galime, tačiau nesku
bėkime jų sodinti į viešą mūšų in
teresų vežimą, nes jų sugrįžimas at
gal stato į pavojų ne tik juos pačius, 
bet ir jų artimuosius. Dėl tos prie
žasties jau nevienas sugrįžęs atgal 
į okupuotą tėvynę liko be darbo, 
be karjeros, o yra buvę ir dar blo
gesnių atvejų. Todėl saugokime sa
vieji savuosius ir branginkime vie
nybę, nes tik vienybėje glūdi mūsų 
stiprybė.

Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės valdyba, bendraudama su sa
vo vietos žmonėmis ir organizacijo
mis, bandys ir toliau eiti glaudaus 
darbo ir vienybės keliu ir atlikti 
tas pareigas ir prievoles, nuo kurių 
negali būti laisvas nė vienas taurus 
pasaulio lietuvis.

Vladas Šimoliūnas
LB Los Angeles apylinkės 

valdybos pirmininkas

AUKOS TAUTOS FONDUI
Šiais metais per ALT-ą ir tiesio

giniai per atstovą Los Angeles lie
tuvių kolonijoje Tautos Fondui au
kojo šie asmenys:

$100.00 — Stasys Damulis, Vis
ta. Calif.

Po $50.00 — Vladas Pažiūra, 
Feliksas Palubinskas.

$40.00 — Valentinas Varnas.
Po $30.00 — Stasys Daugėla, Jo

nas Kuprionis.
Po $25.00 — Algirdas Gabalis, 

Rita Bureikienė ir Ignas Medžiukas, 
Juozas Tarnas, Alfonsas Tumas, Al
fonsas Sabaliauskas.

Po $20.00 — Laimutė Graužinie- 
nė. Tomas Sereika.

Po $15.00 — Girutė Čiurlionie
nė. Jonas Žmuidzinas.

Po $10.00 — Elena Sabalis, Ju
lius Balsys, Vytautas Tamošaitis, 
Alfonsas Telyčėnas.

$5.00 — Juozas Stankus ir Felik
sas Karalius.

Viso Tautos Fondui pasiųsta 
$565.00.

Nuoširdus ačiū už Lietuvos lais
vinimo reikalų parėmimą.

Dabar Lietuvių Tautos Fondo va
dovybė paskelbė šimtininkų aukoto
jų vajų. Aukos Tautos Fondui — 
Lithuanian National Foundation, 
Ine. — yra nurašomos nuo pajamų 
mokesčių atskaitmyų.

Aukas prašome siųsti nauju adre
su — T. F. pirmininko Igno Gasi- 
liūno adresu: Lithuanian National 
Foundation, Ine., P. O. Box 21073, 
Woodhaven Sta., N. Y. 11421; arba 
— atstovo A Skiriaus adresu: 4364 
Sunset Blvd.. Los Angeles, CA 
90029.

PATAISYMAI
ALTui aukotojų sąraše praleista:

S. ir J. Paškauskai, aukoję $10, 
ir Leo ir Iz. Oksai — $25.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5

5



Kaukaitės koncertai

Gegužės 4 d., trečiadienį, Santa 
Monikos Women’s Club salėje įvy
ko solistės iš ok. Lietuvos, Kaukai
tės koncetas. Solistė prieš trejus me
tus čia buvo atsiųsta sovietinio kul
tūrinio bendradarbiavimo komiteto 
su koncertu: tas jos koncertas pali
ko mums liūdną atminimą, nes po 
jos koncerto priėmimų, baliukų 
automobilio katastrofoje užsimušė 
kunigas R. Kasponis; taip pat jos 
akompaniatorius G. Trinkūnas, grį
žus į Lietuvą, netrukus buvo rastas 
paskandintas ežere. Atrodo, kad jis 
čia sovietų šimeliams ką nors prasi
tarė.

Pastarojo koncerto kvietimuose 
rengėjų vardu pasirašė inž. Julius 
Jodelė. Su pora savo draugų nuvy
kau, kaip žurnalistas, pastebėti, kas 
bus to koncerto rėmėjais. Neminė
siu visų, kas tą koncertą lankė, bet 
negaliu praleisti nepaminėjęs tų, ku
rių mūsų vaikai lanko lit. mokyklą, 
asmenų tų organizacijų, kurioms ir 
aš priklausau. Štai keletas jų: Radi
jo valandėlės klubo valdybos nariai 
P. Gustas ir J. Gedminas, St. Pau- 
tienienė, šešt. mok. mokytojos E. 
Dambrauskaitė ir Juodeikienė, LB 
švietimo vadovas prof. V. Juodeika, 
Žurnalistų L. A. sk. pirm. prof. J. 
Kuprionis, buvęs L. A. Bendr. pirm. 
V. Tamošaitis, Šv. Kaz. parapijos 
choro pirm. S. Šakienė, skautų ir 
bendr. veikėjas R. Dabšys, skautų 
veikėja Barmienė. Man asmeniškai 
šis rašinėlis bus nenaudingas, nes 
prarasiu keletą klijentų. Bet juk mes 
ne vien dėl pinigo ir karjeros gyve
name. Mes turime kovoti prieš ko
munistinės infiltracijos į mūsų orga
nizacijas, į jaunimą, į mokyklas.

Koncertas buvo nepasisekęs, nes 
dalyvavo tik apie 60 asmenų. Ne
sėkmės priežastimi yra, kad jie ne
kvietė senųjų lietuvių bolševikų ir 
žydiškų organizacijų Hollywoode. 
Už tai aš sveikinu Julių Jodelę. Mes 
turėjome progos pamatyti, kiek yra 
komunistuojančių dypukų ir jų vai
kų.

Prisiminus kalboje dėl to koncer
to, sako, kad ten susirinko rinktiniai 
Los Angeles lietuviai. Taip, rinkti
niai! Turiu pasakyti vieną incidentą, 
įvykusį prie to koncerto durų. Man 
pereinant nuo Wilshire Blvd., penk
tąja gatve prie savo draugų, buvu
sių prie miesto “Parking lot”, prof, 
dr. A. Kliorė, stovėjęs su draugais 
prie salės įėjimo, užkabino mane. 
“Užsirašyk, kas čia stovi!“ Pasa
kiau, kad mes esame užfotografavę 
visus, ir nėra reikalo užsirašyti. Ta
ta garbingas daktaras, profesorius 
pasilenkė, atkišo sėdynę ir sako: 
“Dabar filmuok ir fotografuok”. Į 
tokį pasielgimą atsakiau, kad “tavo 
sėdynė nė kiek nesiskiria nuo vei
do”. Tada jo draugai nusijuokė. 
Taigi, jie net šaligatviu praeinan

čius įžūliai užkabinėja. Pagalvojau, 
kokie gi čia profesoriai susirinko!

Koncertas buvo nepasisekęs, so
listė nervinosi, nes tik trečdalis sa
lės buvo užpildytas.

Solistės vyro Žehriūno filmo ro
dymas Kalif. universiteto salėje bu
vo nevykęs. Filmas truko daug kar
tų, nervino dalyvius, žmonės išėjo 
iš salės nebaigus filmo. Tą filmą 
P. Jasiukoniui sulipdžius, dar kartą 
rodė geg. 15 d. Encoro teatre, 5308 
Melrose Ave., Hollywood, Ca. Fil
mo vardas yra “Velnio nuotaka”. 
Rodos, už tą patį filmą bėdon pa
kliuvo tėv. jėzuitas Kezys, už rody
mą Jaunimo Centro salėje.

Gaila, kad žmonės dėl asmeniškų 
išskaičiavimų remia tuos parengi
mus, kenkdami Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

KITI RAŠO:

“Okupantų agentų ir jų suklai
dintų ar prievartinių bendradarbių 
tikslai bei priemonės buvo išaiškin
ti. Šio krašto išeivija buvo įtikina
mai įspėta dėl okupanto užmačių 
sunaikinti išeivijos kovą už tautos 
laisvę. Bendradarbiautojai pateko į 
akligatvį. Nebesurasdami pateisini
mo savo veiksmams jie griebėsi me
lo ir šmeižtų: Sibiro kankiniai jiems 
tapo komunistais, antikomunistiniai 
demonstrantai — “naciais”; demon
stracijų nuotraukoje į plakatą, ku
riame nebuvo jokių svastikų, “gar
siųjų fotografų” pagalba “įsodino” 
svastiką ir tokią “pagerintą” nuo
trauką, kartu su “užpultojo kunigo” 
melu, paleido į lietuvišką spaudą. 
Tai buvo žemiausio lygio reagavi
mas į čikagiečių prašymą neįsileisti 
bolševikinių filmų į Jaunimo Cent
rą.

Ne gana to, okupanto metodais 
susižavėję ir savo kritikus sunaikin
ti siekdami nesenai jie išleido ano
niminį šmeižtų leidinį”.

Apie tai pranešdami visuomenei, 
dr. V. Plioplys ir dr. V. Dargis 
kviečia visus geros valios lietuvius 
patiems išsiaiškinti tiesą ir nepatikė
ti priešo agentų bei neatsakingų as
menų skleidžiamais melais. (Dirva, 
4-21-77).

Iš laiškų Redakcijai

Gerb. p. A. Skirtui,
Paskutinis numeris “Lie

tuviai Amerikos Vakaruose” čia Či
kagoje sukėlė didelę staigmeną. Sa- 
o gautą numerį turėjau leisti iš ran
kų į rankas,—■ darėsi nuospaudas ir 
nuorašus. Labai teisingi ir labai stip
rūs visi trys vedamojo straipsniai. 
Labai gera ir gerai pagrįsta visa 
laikraščio linija “kultūrininkų” at
veju.

Juk ir aš, ir daugelis tokių, turiu 

šeimą Lietuvoje, bet okupantas 'ne-; 
išleidžia, nes nėra “kultūrininkai”. 
O rūpinuosi nuo 1956 metų. Tai 
jau apie 20 su viršum. “Kultūrinin
kų” pas mus važinėja ir laksto vi
sur kai dvaruose šunų, bet nekultū- 
rininkai ir nepardavę velniui dūšios 
atvažiuoti negali. Būtų gera tai iš
kelti bendrais bruožais amerikiečių 
spaudoje, neminint vardų.

Sėkmės ir ištvermės!

Jonas Balčiūnas

1977 gegužės 2 d.
Malonus p. Skiriau,

Tenka konstatuoti, kad Jūsų lei
džiamame laikraštyje “Lietuviai A- 
merikos Vakaruose” labai blaiviai ir 
su sveika nuovoka svarstoma disi
dentų, bendravimo su kraštu, žydų 
bei kitokių opių dalykų klausimai. 
Yra labai liūdna, kad dauguma lie
tuviškų laikraščių, neišskiriant ir 
“Draugą”, tuose klausimuose yra 
praradę sveiką nuovoką.

Jėzuje ir Marijoje

Jonas Puškorius

Poeto T. Venclovos atsakymas

Po T. Venclovos straipsnio “Aki
račiuose” “Lietuviai ir žydai” buvo 
daug kritikos įvairiuose lietuvių 
laikraščiuose. Todėl “A.” kovo 
mėn. numeryje T. Venclova pasi
aiškina, kad jo straipsnio tikslu bu
vę sušvelninti lietuvių-žydų santy
kius.

<i©c.-xs3cc©o©oooooeoc©ccccoco©coscoe»n©ccos»safflc<3<M3ia>:'

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

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 9C404
Phone: 828-7525 ---------Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ! KREDITO SĄJLNG.a

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, Calif. 90069 
Telefonas: 652-7848

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

Tuo T. V. pasirodė nepažįstąs 
Amerikos lietuvių gyvenimo. Mes 
čia su žydais niekad blogų.santykių 
neturėjome. Priešingai, žydai padė
jo S. Barčus radijo programoms su 
savo pastoviais skelbimais, žydai 
duoda skelbimus lietuvių spaudai.

T. V. savo straipsniu nori mus 
sukiršinti, supiudyti su žydais.

Kitame šio straipsnelio sakinyje 
T. V. kreipiasi į iš Lietuvos atvyku
sius žydus, kad jie atsilieptų ir savo 
nuomonę pasakytų. Čia jo tikslas 
aiškus — jis ieško liudininkų prieš 
lietuvius, vokiečių okupacijos metu 
buvusius tarnautojus, policininkus 
ir 1.1. Iki šiol toRių liudininkų A- 
merikoje neranda ir juos, komunis
tų paruoštus, parsisiųsdina iš Rusi
jos ir Izraelio.

Kai prieš kelis metus JAV imi
gracijos įstaiga išsiuntinėjo 73 Ame
rikos žydų organizacijoms, prašyda
ma jų dėl žydų šaudymo liudininkų, 
tai jos savo narių tarpe nerado nė 
vieno liudininko.

Taigi, dalis Venclovos misijų 
jau paaiškėjo.

Ar T. Venclova disidentas?

Kai kurie asmenys ir spauda T. 
V. vadina disidentu. Mūsų nuomo
ne, jis yra tik svečias profesorius. 
Juk jis dar tebeturi Sovietų Rusijos 
pasą ir gali grįžti kada tik panorės, 
arba kada valdžia pareikalaus grįž
ti. Manome, kad jis ir grįš, nes ten 
tebegyvena jo šeima.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrauda

M & R AMERICANA 
Insurance Service, Ine.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

Ali Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

393-9801 828-7525

A. F. SKIR1US
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Tel.: NO 4-2#l»
Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.

1911 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT
COCKTAILS and DANCING

Jonas Spreinaitis, savininkas 
14530 Lanark Street 

Panorama City, CA 91402 

Phone 787-9387

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 Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

Dokumenty tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

4366 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” 
ouii 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 
Tel. 939-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

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 

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, CA 90405 

Valandos: 9:00 a.m.—6:00 p.m.
Treč. Ir šešt. 1» — lt.

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344 

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sesi, 9-1 

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

Grožio salionai

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood. CA 90028

Tel.: 466-1066

Res. 1 (714) 642-4313

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tel. 665-4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Real Estate — Income Tax

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, CA 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE i MARK CO.

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

DANA PASKEV1CIUS li 
HENRIKAS PASKEVIClUS

Real Estate Brokers

HENRY J. PASCOE, Realtors

401 Wilshire Blvd., Suite 420
Santa Monica, CA 90401

Tel. 393-5544 Res. 393-1381

ANTANAS IR BRONE SKIRIA!
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd. 
Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. 842-5391

Vaiku darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

DĖL KAL. LIET. ALMANACHO

Prašome pataisyti pastebėtas klai- 
( das Kalif. Liet. Almanache, taip 

■ pat papildyti naujais adresais savo 
' pažįstamų ir giminių. Jei kas pradė- 
Ijote naują prekybą, prisiųskite savo 

vizitinę kortelę. Jei persikėlėte kitur 
i gyventi, irgi praneškite K. L. A.

— 4364 Sunset Blvd., L. A., CA

90029. Leidėjas

THE BALTIC SEA LOUNGE

11253 Washington Blvd.,

Culver City, CA 90230

Help wanted for Restaurant 6- Bar
Call Herbert Carlson 391-9227 or 

391-4760
Ji J J , <

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
SU spalvotomis v. olanuma .«« 

iliustracijomis.

Kaina $3.ou

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

90028
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, cho. ų dainų, 

atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

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

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

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

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

Calif. 90029 T el. 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 
Sekr. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

7



PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

GEGUŽĖS MĖN. —
29 d. — Prel. J. Kučingio 40 ku

nigystės metų sukaktis Šv. Kazi
miero bažnyčioje ir salėje.
— Gegužės 22 d-, sekmadienį, 

parapijos salėje vyks vyr- skaučių 
Kunigaikštienės Gražinos būrelio 
ruošiama “Gintaro paroda-”

BIRŽELIO MĖN. —

4 d. 7 vai. vak. Jaunimo Šventė ir 
vakaras Glendale Civic auditori
joje, 1401 N. Verdugo Rd., Glen
dale, CA.

12 d. — Birželio įvykių minėjimas 
Estų salėje, 1306 W. 24 St., Los 
Angeles, Calif.

18-19 Šv. Kazimiero parapijos “Lie
tuvių Diena” Šv. Kazimiero par. 
salėje.

26 d., sekmadienį, 12 vai. 30 min. 
Liet Taut. Namuose linksmas pik
nikas spaudai paremti. Rengia: ra- 
movėnai, šauliai ir birutietės.

LIEPOS MĖN. —

17 d. 12 vai. 15 m. p. p. Jaunimo 
Ansamblio išleistuvės į Europą 
Šv. Kazimiero par. salėje.

RUGSĖJO MĖN.
18 d. “Lietuvių Dienų” žurnalo me

tinis piknikas McCambridge par
ke, 1515 N. Glenoaks Bid., 
Burbank, CA.

Prel. Jono Kučingio kunigystės 
sukaktis

1977 m. gegužės 29 d. prel. J. 
Kučingis švenčia savo 40 metų ku
nigystės ir 30 m. klebonavimo su
kaktis. Sekmadienį, 10 vai. 30 min. 
ryto Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 

Prel. Jonas Kučingis.

bus atlaikytos iškilmingos Padėkos 
Mišios. Pamokslą pasakys kun. 
prof. Antanas Rubšys, kuris profe
soriauja Manhattan College, Bronx, 
N. Y. Pamaldų metu giedos Šv. Ka
zimiero par. choras, vadovaujamas 
komp. B. Budriūno.

Nuo 12 vai. iki 3 vai. p. p. vir
šutinėje parapijos salėje įvyks pri
ėmimas.

Daugiau apie prel. J. Kučingio 
gyvenimą ir veiklą yra plačiai ra
šoma “Lietuvių Dienų” žurnale, š. 
m. gegužės mėn. numeryje.

TRUMPAI
■—Poetas Bern. Brazdžionis ge

gužės 14 d. buvo nuvykęs į Cleve- 
landą, kur Lietuvių skautų brolijos 
ir seserijos sąskrydžio programoje 
buvo surengtas jo literatūros vaka
ras. Muzikinę dalį atliko O. Mikuls
kienės vadovaujamos kanklininkės. 
Vakaras praėjo su dideliu pasiseki
mu.

—Petras Butkus iš Melbourne, 
Australijoje, atostogauja Amerikoj. 
Jis, lydimas, Elenos Butkienės, Pet
ro brolio Jono Butkaus žmonos, 
gegužės 17 d. aplankė mūsų redak
ciją.

Svečias, paviešėjęs Kalifornijoje, 
keliaus į Chicagą ir Floridą, kur 
gyvena jo brolis Antanas Butkus. 
Vėliau, aplankęs draugus ir pažįs
tamus Amerikoje, skris į Romą, Ita
lijoje, ir iš ten vyks atgal į Austra
liją.

— Alodia Dičiūtė-Trečiokienė ly
dima savo brolio Anatolians Di- 
čiaus, iš Santa Monikos, lankėsi 
LAV administracijoje ir užsisakė 
LAV ir LD žurnalą.

Taip pat gavome jos išleistų 
plokštelių: “Kai krinta lapai” — 
kaina $6, ir “Dainos — Lithuanian 
Songs” — kaina $5. Šias puikias 
plokšteles, įdainuotas vienos žy
miausių Lietuvos Operos solisčių, 
galite gauti LAV administracijoje.

— Broniui Gedminui, Los Ange
les tautininkų veikėjui, buvo pada
ryta sudėtinga širdies operacija, ku
ri, pagal gydytojų teigimą, gerai pa
vyko.

Linkime Broniui greitai sustiprėti 
ir vėl įsijungti į lietuviškąją veiklą, 
kurioje jis daug metų reiškėsi.

—Kristina Lauraitytė šiais metais 
buvo atžymėta kaip viena iš pasi
žymėjusių moterų. Kasmet yra pa
renkamos penkios pasižymėjusios 
moterys, ir joms įteikiama atžymė- 
jimo diplomai. Toks atžymėjimas 
įvyko Muzikos centre, Dorothy 
Chandler paviljone.

Kristina 1960 m. baigė Illinois 
universiteto mechanikos inžinerijos 
departamentą ir 1971 m. ten pat 
gavo magistro laipsnį iš teorinės ir 
pritaikomosios mechanikos.

Dabar ji dirba Lockhead kompa
nijoje ir vadovauja suėtinių medžia

gų savybių ir kaitos tyrinėjimams.

Sveikiname Kristiną Lauraitytę, 
pasiekusią aukštos tarnybos.
Stasių vardadienis

Gegužės 7 d. buvo Stasių varda
dienis. Buvo daug privačių baliukų. 
Man teko dalyvauti Stasiaus ir Sta
sės Damulių, Višta, Calif, vardinių 
pagerbime, gegužės 11 d., trečiadie
nį.

Į pietus susirinko būrys Vištoje 
gyvenančių lietuvių: Brazdžioniai, 
Bernotai, Mikuckiai, Praniai. Iš to
liau atvažiavo kunigai A. Olšiaus- 
kas ir V. Šiliauskas, Liseckai ir A. 
Skirius.

Buvo puiki diena, vaišintas! ža
liame avokadų sodybos kieme, šam
pano kamščiai šovė aukščiau už me
džių viršūnes. Brazdžionis pasakė 
Stasiams eiliuotą sveikinimą; sugie
dota “Ilgiausių metų”.

Linkime Stasiui ir Stasei ilgų, 
avokadų, apelsinų ir paukščių pil
niausių metų!

“Lietuvių Dienų” metinis piknikas 
įvyks rugsėjo 18 d., McCambridge 
parke, Burbanke.

Prašome organizacijų ir pavienių 
asmenų nedaryti tą dieną parengi
mų ir išvažiavimų. Leidėjas

MIRTYS
— Balandžio 16 d. mirė Jūratė 

Bulotaitė-Avižienienė. Ji buvo gi
musi 1940 m. Dėl sunkių gyvenimo 
sąlygų Jūratė suvargo, sirgo ir mirė 
perjauna.

Reiškiame gilios užuojautos tė
vams — Kotrynai ir Antanui Bulo- 
tams.

— Leonas Niūniava mirė balan
džio 15 d., sulaukęs tik 66 metų 
amžiaus. Balandžio 18 d. jis buvo 
palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse, 
palydėtas automobiliais gausaus lie
tuvių skaičiaus.

L. Niūniava priklausė L. Bend., 
Lietuvos vyčiams, Piliečių klubui ir 
k. organizacijoms.

Reiškiame gilios užuojautos jo 
žmonai Stasei, dukrai Aldonai Sir-, 
gėdienei, sūnui Raimondui ir Irenai 
Dauginienei, gyv. ok. Lietuvoje.

ATOSTOGOS
— Juozas ir Elena Kojeliai, Santa 

Monica, CA, gegužės 13 d. išvyko 
atostogų Europon. Italijoje jie ap
sistos Lietuvių Kolegijos viešbutyje, 
o Graikijoje aplankys Amerikos 
ambasadą, kur jų sūnus Linas va
saros metu atliks praktikos darbus, 
nes jis dabar studijuoja politinius 
mokslus Princetono universitete.

— Valerija Kazlauskienė ir Jane 
Landsbergienė buvo išvykusios dvie
jų savaičių atostogų į Pacifiko sa
las ir Japoniją.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS

Kas metai rengiama Pabaltiečių 
komiteto birželio trėmimų minėji
mas. Toks minėjimas šiais metais 
įvyks skemadienį, birželio 12 d. Es
tų Namų salėje, 1306 W. 24th St., 
Los Angeles. Ši vieta lengvai pasie
kiama, išvažiuojant iš Santa Moni
ca greitkelio Vermont gatve į pie
tus, o privažiavus 24-tą gatvę va
žiuoti pusę bloko į rytus.

Rotaciniu būdu šiais metais mi
nėjimo programos paruošimu rūpi
nasi estai. Bus graži meninė progra
ma, kurioje tarp kitų dalyvaus ir 
Los Angeles estų choras, kuris ge
gužės 21 d. turėjo savo koncertą 
Sheraton viešbučio salėje.

Visi lietuviai esate nuoširdžiai 
kviečiami minėjime dalyvauti. Trė
mimai, prasidėję tame baisiajame 
birželyje, dar nepasibaigė. Tad pa
gerbkime kenčiančiųjų ir žuvusiųjų 
atminimą. Dalyvaukime šiame pro
testo už žmogaus teises minėjime.

Pabaltiečių Komitetas

LIETUVIŲ FONDO BALIUS

Gegužės 14 d. Šv. Kazimiero par. 
salėje įvyko L. Fondo balius, i kurį 
atvyko LF pirmininkas dr. A. Raz
ma, vicep. Milda Lenkauskienė ir 
dr. E. Lenkauskas.

Los Angeles LF sk. pirmininkas 
Alfonsas Tumas pravedė šimtinin
kų vajų antrajam fondo milijonui. 
Buvo surinkta 7000 dolerių.

Meninę programos dalį atliko D. 
Maokialienės “Išlaisvintų Moterų” 
penketukas. Jos vykusiai padainavo 
keletą nuotaikingų dainų.

Šokiams grojo Continental orkes
tras. Vakarienei maistas buvo ge
rai paruoštas. Visi gėrimai buvo ne
mokamai.

Balius gerai pasisekė, dalyvavo 
apie 200 asmenų.

Skautų stovyklavietės balius

Los Angeles Skautų stovyklavie
tės komitetas balandžio 16 d. su
rengė balių (Rivera Country Club, 
Palisades), į kurį susirinko daug 
rėmėjų.

Gražią programą atliko mersaičiu 
šešetukas “Aguonėlės”, kuri sudaro; 
A. Mičiulytė, A. Nelsaitė. V. Poli- 
kaitytė, V. Variakojytė ir R. Vilkai
tė. Joms akomponavo Rimas Poli- 
kaitis. “Aguonėlių” organizatorius 
ir vadovas yra A. Pal;ka:t:’.

PRAŠOME ATNAUJINTI
“Lietuviai . Amerkos ..Vakaruose" 
prenumeratą
prisiunčiant $5.00 adresu:
“LAV”, 4364 Sunset Blvd-, L. A- 
90029- Tel- 664-2910
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