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BERNARDUI BRAZDŽIONIUI PREMIJOS ĮTEIKIMO
IŠKILMINGA POPIETĖ
Momentas iš poezijos premijos Įteikimo: iš k-: Klemensas Galiūnas, me
šys,
J.
Raulinaitis
,APolikaitis.
cenatas, Bernardas Brazdžionis, poetas laureatas, poetas Leonardas And
Klemensas Galiūnas iš Santa
riekus,
Liet. Rašytojų Draugijos pirmininkasFoto L. Kantas
Programa
papildyta
sol.
VBal

Barbaros Lietuvos Nepriklausomy
bės 60 metų sukakčiai atžymėti pa čiūnienės iš Bostono dainų koncer
aštriabriaunis. Bern. Brazdžionis dė labai gražų gestą, padainuodama
skyrė $1000 premijai už poeziją- tuTuojau po pamaldų, 12 vai. pri savo žodyje kalbėjo apie poetą, jo dainų, vietos kompozitorių — Br.
Lietuvių Rašytojų Draugijos suda
ryta jury komisija š. m- sausio mėn, sirinko pilnutėlė Šv- Kazimiero par. misiją, jo vietą realiam gyvenime, Budriūno ir G- Gudauskienės — ir
premiją paskyrė mūsų kolonijoje salė poezijos ir dainos mėgėjų- įterpdamas humoristinių “nukrypi vietos autorių žodžiais- Solistė turi
gyvenančiam poetui Bern. Brazdžio Svečių buvo net iš tolimesnių vieto mų nuo temos”, kurie paįvairino ilgą ir gerą mokyklą, jos balsas
literatūriškai rimtą kalbą, leisdama malonus, ypač gražiai skambėjo B.
niui- Kadangi ir mecenatas ir lau vių iki San Diego.
Budriūno Šauksmas ir Mano protė
Be oficialiosios premijos įteiki publikai atsikvėptireatas gyvena Los Angeles apylin
Programą baigus, visa salė su vių žemė, G- Gudauskienės Tu esi
kėse, premijos įteikimo šventė su mo dalies, programoje kalbėjo Lrengta Los Angeles mieste. Į įteiki Rašytojų Draugijos pirm. L. An stojusi plojo savam poetui, tuo lyg ir gerai paruoštos operų ištraukos.
mo iškilmes gegužės 7 d. atvyko driekus, mecenatas K- Galiūnas, B- ir paneigdama senąjį romėnų posa Simpatingai akomponavo R- Apeikytė.
L- Rašytojų Draugijos pirmininkas Raila ir pats poezijos premijos lai kį “nemo propheta in patria sua”poetas T. Leonardas Andriekus. Iš mėtojas.
Jauna solistė V. Balčiūnienė atli
Gale programos dalyviai apdova
kilmes surengė LB Vakarų Apygar
Apie visuomenę ir poeziją Br- ko netrumpą dainų programą, pa
noti gėlėmis ir dovanomis.
dos kultūrinių. popiečių komisija, Railos žodis buvo akademiškai rim dainuodama liet- kompozitorių dai
kurią sudaro: A- Arbienė, R- Dab- tas, stilingas, taiklus ir vietomis nų ir ištraukų iš operų. Solistė paro

SPEKTA K LIS
“SAULĖGRAŽIŲ SALA” . . .

Komedijos “Saulėgrąžų Sala”
spektaklis įvyko 1978 m. balan
džio 29 d. Thomas King Starr
Jr. gimnazijos auditorijoje. Ko
medijoje vaidino: Rimantas Žu
kas, Danutė Barauskaitė, Sau
lius Matas, Viltis Jatulienė, Vin

cas Dovydaitis, Rasa Zelenytė,
Saulius Stančikas ir Manfredas
Prišmantas. Režisavo Dalila
Mackialienė, Scenovaizdis Povi
lo Jasiukonio. Rež. Pad.: Ema
Dovydaitienė ir Inga Tumienė.
Žiūrovai, pavargę perkrautų
savaitgalių parengimais, šį kartą
nebepripildė salę (salėje yra 478

Nuotraukoje: Iš “Saulėgrąžų Sa
los I-jo veiksmo iš kairės: Sau

vietos), kaip būdavo anksčiau.
Matėsi koks šimtas tuščių vietų.
Spektaklio rengėjai ir aktoriai
so režisore įdėjo daug valandų
darbo ir spektaklis buvo kruopš
čiai paruoštas. Dramos sambū
ris šiuo metu gastroliuoja De
troite, kur gyvena ir komedijos
autorius Vyt. Alantas. Ten pat

lius Stančikas, Danutė Baraus
kaitė, Vincas Dovydaitis, Sau

Dramos Sambūris suvaidins ir
B. Pukelevičiūtės “Palikimą.”
Tikėkimės, kad Dramos Sam
būrio darbuotojai bus svetur ge
riau įvertinti, nes sakoma, kad
“savo kaime pranašu niekad ne
būsi.”
Linkime sėkmės! —Ask.

lius Matas ir Rimantas Žukas.
Foto Povilas Jasiukonis
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Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija*
Spausdinami stiaipsnial taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
Kitaip nesusitarta. □ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai ne
būtinai reiškia redaKciiįjos nuomonę. □ Anoniminiai raštai nepriimami.

Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
□

Tie, kurie gauna riebias algeles, veda provokacinę propagandą, kad
nebalsuotų už prop- No. 13- Reikia pasakyti, kad jei propozicija 13 ir ne
būtų pravesta, nuomininkai nukentėtų, vėl būtų pakelti namų mokesčiai,
o tuo pačiu būtų pakeltos butų nuomosMano nuomone, visiems, nuosavybių savininkams ir nuomininkams
reikia balsuoti Yes už prop. 13. ir No už prop- 8, nes ji oanaikina prop.
13-

• LAV redakcija rekomenduoja balsuoti už:
I į gubernatorius — Ed Davis; į vicegub- — (Lieutenant governor) —
Mike D. Antonovich; į valst- sekr. — Jacob “Jay” Margosian; į genAttorney (vyr. valstybės advokatas) — George “Duke” Deukmejian;
į kontrolierius — Diron Arnett; į iždininkus (treasurer) — Donald J
FrenchĮ USA kongeso narius: Dornan, Goldwater, John Rouselot.

Dėmesio!

1978 m- birželio mėn- 10 d., šeštadieni, 7 vai- vakaro,
Veteranų salėj, 4117 Ovtrland Ave., Culver City

Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius- U
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JAUNIMO ŠVENTĖ IR VAKARAS

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMAS
Liepos mėn- Toronte, Kanadoje, įvyksta PL Bendruomenės vadovy
bės rinkimai. Suvažiuos iš viso pasaulio Bendruomenės vadovybėj esą
asmenys ir jie patys save vėl išsirinks sekančiam terminuiPraėjusiame suvažiavime PLB vadovai pravedė statuto paragrafus,
kad tik jie gali dalyvauti suvažiavime ir balsuoti. Reiškia, ta pati vadovybė
suvažiuoja ir patys save išrenka naujon valdžion.
Anksčiau, kol PLB vadovybę ir LB Krašto vadovybę nevaldė nienos
klikos asmenys, būdavo, Bend- apygardos išrenka atstovus į PLB suva
žiavimą, ir jie išrenka naują PLB vadovybę.
Kadangi tokia tvarka dabartiniams vadovams nepatiko, nes gali nauji
atstovai susirinkę jų neišrinkti, tai tą paragrafą pakeitė, kad tik esą val
džioje gali balsuoti. Taigi mes Kalifornijos lietuviai neturime atstovavimo
PLB suvažiavime.
Pasikalbėjus su dalyvavusiais Bend, suvažiavimuose, jie teisinasi, kad
pasiliekant senai vadovybei, nerenkant iš Apygardų atstovus, bus sutaupy
tos išlaidos. Kieno išlaidos? Bend- Apygardos turi pinigų ir gali apmokėti
pašto išlaidasToks balsavimas yra nedemokratiškas ir neteisingas. Tai paneigimas
teisių daugumos Amerikos lietuvių įeiti į Bendruomenės vadovybę.
Šis Bend, vadovybės elgesys man primena vienu metu Lietuvoje
prezidentinius rinkimus- Prezidentas paskirdavo apskričių viršininkus, o
šie, kai ateidavo prezidento rinkimo laikas, suvažiuodavo ir perrinkdavo
tą patį prezidentą.
Atrodo, kad Bendruomenė nukopijavo tą rinkimų sistemą-

r.

Dėmesio!

•

Programoj dalyvauja ne tik Los Angeles LB “Spindplys”
bet ir Toronto ‘‘Gintaras”.
Naujos dainos ir gražiausi tautiniai šokiai jus sužavės!
Po programos — baras, užkandžiai ir šokiai iki 1 vai- ryto
Gros Studentų orkestras ir Toronto akordeonistai.

•

Visi, visi maloniai kviečiami
atsilankyti, pasigėrėti, pasilinksminti ir paremti savąjį jaunimąDėl informacijų skambinti O- Razutienei (213) 661-0041
i4444-4Jr*444¥¥4^*44444444**444*^*¥¥^***^*x*********l

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGa
3004 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095
OOO< O<W>Q-CH>OO QOOOOOWiXKHHKHXiaOO O C-O<H>OOO U CH

ROQUE tend MARK CO., INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC
3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, CA 90404

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

SVARBŪS KALIFORNIJOS VALST- RINKIMAI

Š. m. birželio 6 d- įvyks Kalifornijos valst. valdžios ir įvairių įsta
tymų pakeitimų balsavimaiMes matome prie ko privedė liberališki valdžios žmonės: jie nenori
įvesti mirties bausmės žudikams; jie paleidžia areštuotus vandalus, raipistus; jie nenori suvaržyti meksikiečių bėgimą nelegaliai Amerikon; jie
nori, kad homoseksualistai užimtų valdžios vietas ir būtų mokytojais , mūsų
vaikų; jie nenori, kad būtų sunormuotas nuosavybių mokesčių kėlimas
kasmetPrašome balsuoti už tuos asmenis, kuriuos rekomenduos LAV.
Labai svarbu balsuoti už propoziciją 13 —Yes, kad sustabdytų namų
mokesčių kėlimą- Mokesčiai turi būti ne daugiau kaip 1% pardavimo
vertės.
Iki šiol, kai valdžiai pritrūksta pinigų jų padidintoms algoms, meksikonų ir juodžių pašalpoms (Welfare), mokykloms ir pan., tuoj susirinkę
3 ar 4 spervisoriai nutaria pakelti nuosavybių mokesčius- Ir nėra būdų
prieš tai kovoti, tai sustabdyti- Juk dar yra 15 rūšių mokesčių, kodėl jų
nekelia? Todėl, kad pakelti “Sales tax” ir kitus mokesčius turi nubalsuoti
Steito kongresas ir senatas. Tai padaryti nelengva- Lengviausia išnaudoti
nuosavybių savininkus.
Senesni žmonės, pensininkai, jau dabar nebegali išlaikyti savo na
melių. Jie turi juos parduoti ir nuomoti butus- Štai pavyzdžiai: Mūsų
parapijos apylinkėje už 2-jų miegamųjų namuką pakėlė mokesčius iki
$2500 metams- Savininkas pardavė tą namelį, nes gali pigiau nuomoti
butą- Burbank e už 3-jų miegamų seną medinį namuką reikia mokėti
$1800 mokesčių metams. Argi pensininkas, kuris gauna 150 ar 200 dol.
pensijos per mėnesį, gali savo namelį išlaikyti?
2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef- 752-1002
gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui:
* vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, net
importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kitų
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o neseniai
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish
susage” vardu★ Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kitokį mu
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
Inglewoode, 8400 — 8th AvenueKrautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-

Literatūros plokštelė
Poezijos, satyros - humoro ir prozos kūrinius skaito keturi mūsų rašytojai
PULGIS ANDRIUŠIS,

BERNARDAS BRAZDŽIONIS,

ANTANAS GUSTAITIS Ir STASYS SANTVARAS
Plokštelė ilgo grojimo, H. F.

Kaina $5.0$

Galima gauti leidykloje ir pas platintojus.
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029

Klaidingos apie Lietuva
informacijos per amerikiečiu
NBC televizija
M.

Programoje 'Holocaust” apšmeižta lietuvių tauta—
Kalifornijos lietuviai demonstravo ir reikalauja
neteisybes atšaukti, iškirpti iš filmo
Neseniai per amerikiečių di
delę televizijos stotį NBC (Na
tional Broadcasting Company,
Ine.), matomą visoje Amerikoje,
per keletą dienų buvo rodytas
žydų parengtas filmas vardu
‘'Holocaust.” Tenai norima pa
sauliui parodyti, kaip Vokieti
jos naciai 'kenkė žydams, juos
naikino.
Amerikiečiams, nežinantiems
tikros padėties ir matant tik iš
vienos pusės pavaizdavimus, ga
li susidaryti palankesnės nuotai
kos žydams. O tos prieš žydus
nuotaikos, net JAV-ėse, junta
mai krypsta žydų nenaudai.
“Holocaust” buvo vienas iš dau
gelio bandymų pataisyti žydų
“markę.” Ir tokiam “taisymui”
panaudotos
fantastiškiausios
priemonės, įskaitytinai lietuviai,
kurie tariamai šaudę žydus, ku
rie net buvę susiorganizavę, ar
vokiečių suorganizuoti, į kovin
gus SS pulkus kaip tik žydams
šaudyti.
Tai baisus melas. Lietuviai
niekad neturėjo SS pulko, nei
jokio SS dalinio. (Nacių Vokie
tijoje buvo parinkti kariuomenės
vienetai, vadinami SS, į kuriuos
būdavo parenkami rinktiniai vy
rai ir tie SS daliniai atlikdavo
smogiamiausius žygius krašto vi
duje ar kautynėse.)
Todėl Amerikos lietuviu visuomenė, mačiusieji tą “Holo
caust” filmą, yra labai pasipik
tinę neteisinga ir melaginga žy
dų propaganda prieš lietuvių
tautą, jai suverčiant melagingus
kaltinimus! Užuot lauktos užuo
jautos ir gailesčio žydams, dau
gelyje žiūrovų, kurie žino tikrus
įvykius, kyla priešingos nuotai
G

kos, kurioms gal patikimiausias
žodis: melas, taip nebuvo, dau
gelis dalykų perdėta.
Ne visi žino, kad Antro Pa
saulinio karo metu Vokietija,
valdoma Hitler’io ir nacių, no
rėjo sunaikinti lietuvių lamą po
to, kai pajuto ir įsitiKino lietu
vių tautišKumu ir pasipriešini
mu nacių kėslams, l'ada naciai
pradėjo masiškai suiminėti lie
tuvius, ypatingai vadovaujan
čius asmenis, profesorius, kari
ninkus, studentus ir t.t., juos
kimšo į koncentracijos lagerius
ir tenai naikino, daugelį išrūdy
dami per kamino dūmus į kitą
pasaulį. Apie tai žydai visiškai
nekalba ir stengiasi tai nuslėpti
nuo pasaulio viešosios opinijos.
Demonstracijos įvyko gegužės
12 d. 3:30 p.p. prie NbC pa
stato, 3000 W. Alameda Ave.,
nurbank, California.
Numatytu laiku jau dalyvavo
kelios dešimtys demonstrantų.
Buvo apie 40 plakatų, nešiojamų
lietuivių, lietuvaičių. Keli vaiku
čiai turėjo pasikabinę plakatė
lius, su užrašais: Aš niekad ne
buvau SS nariu; Nemeluokite
apie lietuvius; Aš esu išdidus lie
tuvis, ir pan.
Suaugusieji nešiojo plakatus:
Reikalaujama NBC atšaukti per
“Holocaust” paskleistus melus
apie lietuvių tautą. NBC nusi
kalti tiesai ir neteisingai apkal
tino lietuvius. NBC įžeidė lietuvius žiūrovus filmu “Holocaust.”
Praeiviams, NBC tarnauto
jams, dalinti dviejų rūšių lape
liai, paaiškinantieji demonstraci
jų tikslą ir nurodantieji, kad lie
tuviai niekad neturėjo SS d >

nio, kad lietuviai priešinosi Vo
kietijos šaukimams stoti į na
cių kariuomenę, kad dėl to buvo
suimami.
Demonstraciją
. organizavo
Juozas ir Jūratė Venckai. Jie ir
taip pat Amerikos Liet. Tarybos
pirm. Antanas Mažeika ir Ben
druomenės vadovas Vytautas
Vidugiris ir lietuvių spaudos at
stovas Algirdas Gustaitis nuvy
ko į NBC centrinę įstaigą ir pa
prašė pasikalbėti su atitinka
mais N i C tele vizijos atstovais,
paaiškinant demonstracijos tiks
lą.
NBC atsiuntė du savo atsto
vus: Gene Walsh, Vice President
Public Information ir Bill Stein,
Manager, Media Contacts. Pris statė ne, pasakėme turimas
lietuvių visuomenėje pareigas.
Jie davė savo vizitines korteles.
Pasakėme, kad lietuviai da
bar demonstruoja visuose pa
grindiniuose JAV-ių miestuose
prieš NBC rodytą “Holocaust”:
New York’e, Čikagoje, Philadelphijoje. Cleveland’c, DctroTe
ir kitur. Išdėstėme, kodėl šios
demonstracijos daromos. Prasi
lenkta su tiesa ne vien išvardi
nant lietuvius kain kovojus.us
SS daliniuose, bet bendrai igno
ruojant lietuvius, apie juos ne
duodant teisingų filmų, reporta
žų per NBC televizijos tinklą.
Lygiai tokią pat šmeižimo, nie
kinimo ir nutylėjimo akciją va
ro komunistai, kodėl sekama ne
vykusiais pavyzdžiais? Lietuvių
tauta nuo nacių labai žiauriai nu
kentėjo. Daugybę lietuvių nužu
dė naciai dėl to, kad gel
bėjo žydus. Užuot dėkojus savo
gelbėtojams lietuviams, žydai el
giasi visiškai priešingai: puola
lietuvius! Nors jie, žydai, labai
gerai žino, kad nacių okupacijos
laikotarpiu lietuviai neturėjo va
lios elgtis kaip nori, o buvo dik
tuojami Vokietijos ir jos įgalio
tiniu bei kariškų daliniu.
Mes NBC televizijos atsto
vams įteikėme reikalavimus žo
džiu (vadovai raštų nebuvo pa
rengę):
1. Per visą pagrindinę JAVC

G

G

ių spaudą atitaisyti padarytą ne
teisybę, atsiprašant lietuvių vi
suomenę.
2. Duoti deramą laiką per
NBC televiziją lietuviams išdės
tyti savo atsakymą dėl “Holo
caust” neteisybių.
3. Iškirpti iš “Holocaust” tas
vietas, kur neteisingai minimi
lietuviai.
4. NBC vadovybė turi pati
savo vardu per televiziją pa
skelbti atsiprašymą lietuvių vi
suomenei ir tautos dėl netei
singai duotų sakinių ir įspūdžių
“Holocaust” filme.
NBC atstovai sakė, jie mūsų
reikalavimus perduos atitinka
miems atstovams. Klausė, kur
norėtume turėti oficialų pasita
rimą su NBC atstovais: Los An
geles, New York’e ar kur kitur.
Atsakėme, tai nesvarbu, nes vi
sur turime asmenų, galinčiu deramai atstovauti lietuvių visuo
menei. Jie sakė, mums apie tai
praneš. Iš savo pusės, kai kurie
lietuviai palaikys su jais ryšį ir
žiūrės, kad nebūtu reikalas užmirštąs.
Po to p. Bill Stein nuėjo ban
dyti surasti dar aukštesnių as
menų su mumis pasikalbėti. De
ja, tokių nesuradęs. Tuo laiku p.
Gene Walsh pasakė, kad filmas
“Holocaust” jau parduotas ke
turiolikai valstybių ir netrukus
bus pradėtas jose rodyti. Papra
šius, davė gamintojų adresą (iš
jų jie yra nupirkę teisę filmą ro
dyti per televiziją): Berbert
Boorkin, Titus Production, 211
E. 51st St., New York, N.Y.
Produseris Bųz Burger. Telefo
nas 212 PL 2-6460.
Produseriams nebūtų jokio
sunkumo iškirpti vietas, nepri
imtinas lietuviams. Bet reikia
veikti greitai, iki filmai nepasiųs
ti į kitas valstybes. Po kelių mė
nesių ar vienerių metų numatę
“Holocaust” vėl rodyti per NBC
visai Amerikai. Pagal apskai
čiavimus, tą filmą stebėję apie
120 milijonų žmonių Amerikoje.
Vertėtų iškelti bylą autoriui,
produseriui dėl lietuvių visuome
nės apšmeižimo. —Alg. Gusi
7
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Andrius Norimas

VERTA PAGERBTI
(Jonui Kutrai 70-jo gimtadienio proga)

Vyrą sulaukusį amžiaus garbingo,
Net jau septintą dekadą pabaigus,
Verta pagerbti bent taure vaišinga
Ir pakartot jo gyvenimo eigą.
Kilęs iš Biržų šiaurinės padangės,
Jonas Kutra su teise diplomuota
Karalių mieste konsulate vis stengės ,
O Dancige buvo lenkų areštuotasNegelbėjo pasas, imunitetas —
Jau ultimatumas kaustė Tėvynę....
Vėliau Mažeikiuos notaru padėtas,
Po to jau ir Vilniuj žmonių teises gynė.
Viesulas karo jį bloškė į tremtį,
Kur Hanau mieste vadovavo stovyklai-

Pasiekęs Čikagą, vėl skuba paremti
Lietuvos Tarybos darbų ir ganyklųNaujo amato Jonui Kutrai reikėjo —
Kad būtų arčiau jo įgytos srities.
Nekilnojamo turto keitėju
Kutra pasiliko ligi šios dabarties.
Ak, nuo jaunystės jis mėgo veikimą,
Vis linko prie liaudies ir ūkio žmoniųTikėjimo kelią vadovu sau ima —
Bažnyčios globėju tebėra kilniu.
Mūsų raštiją nuo seno globoja —
Spaudoj rašinėjo ir vertė knygasJis vokiečių kalbą puikiai vartoja,
Žodyną išleido — tai jau ne betkas!
Tik vertęs receptus prieš greitą senatvę,
Jis pats pavyzdingai sveikatą išlaikėNors amžiaus našta kai ką varo į gatvę,
Bet Jonas sau buitį sukūrė jau taikią.

Per trisdešimt devynerias Kalėdas
Jonas su Antanina visad kartu.
Gyvenimo take palieka pėdas,
Kad dviem gyvent saugiau ir pravartu....
O! Jonas ir dabar labai veiksmingas!
Net tolimon kelionėn žada kiltO pavergtoj Tėvynėj juk nestinga
Tautiečių, trokštančių tave naujai pamilt....
Jono Kutros gimtadienio sulaukę,
Mes linkim nuolat sveikai tęsėti
Ir lankymą trobelės gale lauko,
Ir grįžti vėl lietuviŠkojon klėtin.
Kovok, kad nykių žmonių luomų tarpas!
Kad Lietuvai gana gyvent pagautai!
Teskamba visad Tau Kudirkos Varpas!
Teliepsnoja meilė savo Tautai!
Carlsbad-Altamira, Cal1978 m- balandžio 28 d
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Vakarų Apygardos suvažiavimas

Šiais metais Liet- Bend. Vakarų
Apygardos suvažiavimas įvyko ba
landžio 2 d. Šv. Kazimiero par- pa
talpose Los Angeles.
Suvažiavimą pradėjo Apygardos
pirm- inž- V- Vidugiris ir pakvietė
pirmininkauti prof. J. Kuprionį, o
sekretoriauti Jūratę Venckuvienę.
Pranešimus padarė Bend- Apylin
kių pirmininkai: Arizonos — Vin
cas Ruseckas, Los Angeles — VIŠimoliūnas ir Santa Monikos —
M- Kevalaitis.
Apygardos pranešimus padarė
pirm. V. Vidugiris ir ižd- A- Ado
mėnas. Taip pat kalbėjo įvairių ko
misijų atstovai- Rev- komisijos var
du kalbėjo A- Raulinaitis.
Suvažiavimą padarė įdomesniu
LB Krašto valdybos vicep. Aušros
Mačiulaitytės-Zerr dalyvavimas. AZerr atvyko iš Philadelphijos- Ji
mums mėgino išaiškinti dabartinį
politinį bendruomenės stovį, ypač
kas liečia santykius su Amerikos
Lietuvių Taryba.
Suvažiavimas buvo paskubintas
baigti, nebaigus visų diskusijų, nes
viršutinėje salėje vyko sol- Vandos
Stankienės koncertas, kurį daugelis
norėjo girdėti.

CHORO BALIUS
Šv. Kazimiero par- choro rengia
mas BALIUS įvyksta gegužės 20
d-, šeštadienį, 7 vai. 30 min- vak.
parapijos salėjePrograma bus parinkta iš Dainų
šventės repertuaro, kurią atliks cho
ras ir solistai.
Gdojant puikiam jaunimo orkest
rui, bus patiekiama šilta ir skani
vakarienė.
Po to smagūs šokiai ir linksmos
dainos*
Kaina tiktai $10; stud. $7-00Pelnas skiriamas perėmimui cho
ristų, vykstančių į Dainų šventę
Toronte.
Stalus prašome užsisakyti kiek
galima anksčiau pas —
A. Mitkevičių, tel- 662-6413;
ir S- Šakienę, tel- 243-0424.
Choro valdyba

Demonstracijos prieš NBC
TV studiją
Gegužės 12 d-, penktadienį, 3 v.
30 min- ALT, Jaunimo ir Bendruo
menės asmenys demonstravo prieš
NBC — kanlą 4 Burbanke dėl filmos Holocaust, kurioje keliose vie
tose šmeižiami lietuviai.
Po demonstracijų TV studijos
vadovybė priėmė organizacijų at
stovus ir jų pareiškimusPanašios lietuvių demonstracijos
vyko ir kitose lietuvių kolonijose
— Chicagoje, Clevelande, Detroite,
Philadelphijoje ir kt.

RAMOVENŲ NAUJA
VALDYBA
Balandžio 16 d., LKVS “Ra
movės1' susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba iš: VI. Simoliūno, J. Venckaus ir A. Au
dronio. Kontrolės komisiją su
darė: M. Barauskas, A. Miro
nas ir O. Žadvydas.

LOS ANGELES LIETUVIŲ
DĖMESIUI
LAV redakcija gavo tokį laišką
iš Australijos:
Gerb- Redaktoriau,

Š. m- birželio mėnesį į Pasaulio
Lietuvių Dienas Toronte, Kanado
je, vyksta būrelis lietuvių turistų iš
Adelaidės miesto Pietų Australijoje.
Pakelyje į Toronto, nuo birželio
23 d. iki birželio 27 d-, sustosime
Los Angeles miste- Esant galimy
bių, kad Los Angeles‘lietuvių tarpe
yra turistams senų pažįstamų bei
draugų, kuriuos būtų malonu susi
tikti ir atnaujinti pažintis- Ta pro
ga aš nuoširdžiai prašau Tamstą
paskelbti vykstančių turistų sąrašą,
kuris yra:
J. Abukevičius, B. Budrienė, PBakšys, I. Bakšienė, J- Donela, MDaugalienė, P- Duoba, B. Dukauskienė, I. Džiugelis, M- Džiugelienė,
A- Kaminskienė, A. Kriščiūnas, A.
Krivickas, A- Krivickienė, J- Ka
zėnas, E. Marcinkevičiūtė, A. Merunas, I. Pocienė, R- Petkūnienė,
E- Puidokas, A- Skipairis, V. Skobeika, V. Skobeikienė (Patkamarytė), M- Stankevičienė, J. Šulcas, V.
Šukienė, E- Taparauskas, E- Vieraitis, V. Vosylius, J. Vosylienė
(Gavelienė), R. Ziukelis, T- ZiukeliienėSu geriausiais linkėjimais
A* Skiparis

Illinois meno darbuotojų adresų
knyga
Balzeko Muziejus Chicagoje ruo
šia visų meno darbuotojų pabaltiečių, gyvenančių Illinois valstijoje,
adresų knygą.
Kad knyga būtų pilnesnė, prašo
me visus meno darbuotojus: daili
ninkus, architektus, skulptorius, te
atralus, dainininkus, aktorius, bale
to šokėjus, muzikus, kompozito
rius, dirigentus ir visus kitus, kurių
profesija siejasi su bet kuriuo me
nu, pranešti muziejui savo tikslų
adresą, pažymint pagrindinę meno
šaką, kuria praktikuojama.

Muziejaus adresas: 4012 Archer
Ave-, Chicago, Ill. 60632- Telef-:
847-2441.
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ARIZONOJE

Phoenixo LB susirinkimas

Bendras LB narių susirinkimas
Phoenixe įvyko balandžio 16 dukrainiečių katalikų salėje. Susirin
kime duota pereitų metų veiklos
apyskaita, papildyta LB valdyba ir
susitarta dėl aukų pasiuntimo LietFondui, Jaunimo šokių ir dainų
šventeiBe to, LB pirmininkas padarė
pranešimą iš LB atstovų suvažiavi
mo Los Angeles, kur iš mūsų apy
linkės dalyvavo 3 asmenys. Pagrin
dinė pranešimo mintis — visur pa
brėžiamas vienybės reikalas.
Dėl aukų nutarta 500 dol- skirti
Lietuvių Tautos Fondui. Dabar
Phoenixo LB įnašas į Tautos Fon
dą bus 1,000 dol- Jaunimo ir Šokių
ir Dainų šventei skirti 250,00 dolBe to, dar 50 dolerių skirti vienai
jaunimo atstovei iš Los Angeles,
kuri vyksta į Jaunimo Tarybos su
važiavimą.
Lietuvių Bendruomenės naujo
sios valdybos sąstatas dabar yra
toks: pirmininkas — Vincas Rusec
kas, vicep. Donatas Zakaras, iždJuozas Žadavičius, parengimų va
dovė Sofija Liubartienė. Naują val

dybos sekretorių numatyta išrinkti
LB pikniko metu gegužės 7 d★

★

★

DIDŽIAI GERBIAMAS IR •
MIELAS LIETUVI

Šia proga, kreipiame JŪSŲ
malonų dėmesį į piniginio va
jaus reikalą, kuris yra daromas
ryšyje su PASAULIO LIETU
VIŲ DIENŲ parengimais TO
RONTE. To didelio masto pa
rengimo tikslas ne vien tik gra
žiai, kultūringai bendrauti ir pa
sirodyti kitataučių tarpe, bet taip
pat įvairiais būdais pademon
struoti pasauliui mūsų gilų il
gėsi ir meilę savo okupuotai tė
vynei LIETUVAI ir nesibaigian
tį ryžtą kovoti ir dirbti dėl JOS
išlaisvinimo.
Už JŪSŲ auką ir gilų ben
dru reikalu 'Įvertinimą, iš anksto tariame nuoširdų AČIŪ!
Bend. L. A. apylinkės valdyba

Solistas Henrikas Paškevičius
ir muzikė Ona Barauskienė ge
gužės 20 d. išpildė San Francis
co LB baliuje meninę programą.

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

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.
□e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, Ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
uuara 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.

BALTIC BAKERY
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA
Telefonas 547-4331
Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Išvežiojama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškas krautuves.
Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Cali I. 9(K)o9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurinsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

LOS ANGELES LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS NARIŲ
METINIS SUSIRINKIMAS

LIETUVYBĖS TVIRTOVĖ

mybės. Jie lieka šeštadieniais, na
muose, o vaikai gatvėse arba
prie televizijos aparatų.
Anuo metu dr. V. Kudirka
ausnūdusiai tautai šaukė: KEL
KITE! KELKITE! KELKITE!
Tauta prisikėlė. Taip ir dabar
yra pats laikas sušukti: TENELTEKA NEI VIENAS JAU
NUOLIS TURĮS LIETUVIŠ
KO KRAUJO BE LIETUVIŠ
KOS MOKYKLOS IR JAUNI
MO ORGANIZACIJOS. Stoki
me visi bendrą tikros lietuvy
bės išlaikymo darbą, kad mū
sų tautos gyvastingumas nesi
baigtų su mūsų trapiu gyvenimu.
Bet anot tos prasmingos skau
tų vyčių dainos: Kai ateis kitų
eilė, stot vietoj mus, kad būt
garbė.

Baliaus žavią ir įdomią pro
gramą atliko: R. Alseikaitė, pa
šokdama du baleto šokius, o E.
Jarašūnas ir A. Polikaitis duetu
padainavo 7 dainas. Jiems vi
siem akompinavo jaunas muzi
kas R. Polikaitis. Baliaus daly
viai atsilygino mieliems men
ininkams gausiais plojimais, o
Tėvų K-tas kukliomis simbolinė
mis dovanomis. Meninę progra
mą s- maloniu humoru prave
dė 1. Bužėnaitė.
Loterijai fantus aukojo: V.
Budrys, buvęs komiteto pirmi
ninkas, gražų ir menišką kry
žių, kurį laimėjo dr. D. Gied
raitienė; o dailininkė A. Pažiūrienė paveikslą, kurį laimėjo A.
Šimkus.
Baliui grojo jaunimo orkes
tras: R. Polikaitis, Matas, D.
Steikūnas ir vienas amerikietis.
Visi svečiai, kurių buvo apie
200, buvo pavaišinti su skania
šilta vakariene ir vynu. Nuotaika
gera. Visi buvo patenkinti.
Svečiams patarnavo mokyklos
mokiniai:
I. Bužėnaitė, A. Bužėnaitė, J.
Bužėnas, R. Bureikaitė, D. Če
kanauskaitė, R. Čekanauskaitė,
A. Grakauskas, I. Leškytė, A.
Kungys, L. Polikaitis, L. Palu
binskas, R. Vilkaitė.
Visą balių tvarkė Tėvų K-tas,
mielos talkininkės mamytės ir
tėvai.
Nuoširdus AČIŪ visiems re
miamiems mokyklos veiklą.
Jūsų
Vladas Pažiūra

Šv. Kazimiero Šešt. Lituanis
tinė M-la mūsų kolonijoje užima
Siu metų balandžio men. 30 vieną iš svarbiųjų veiklos barų,
d. 12 vai. Lietuvių parapijos pa nors kai kas ją ignoroja. Mūsų
talpose įvyko minėtas susirinki mielas jaunimas mokomas lietu
mas. Nors tam sąlygos nebuvo vių kalbos ir stengiamasi per
labai palankios: buvo labai šil duoti jiems lietuvybės išsilaiky
ta ir, be to, tuo pat laiku buvo mo stiprybes. Nevisada pasiseka
daromi dar keli kito pobūdžio tatai atsiekti, tačiau dėl to ne
parengimai, kurie gerokai iš vien tik mokykla kalta.
Mes turėtume visi be išimties
sklaidė ir taip negausią mūsų
jausti didžią atsakomybę prieš
publiką.
vergijoje ir laisvame pasaulyje
Susirinkimui vadovavo pats išblaškyta lietuviu tauta. Ji vervaldybos pirmininkas VI. Šimo- gijoje įvairiais ir žiauriais bū
liūnas ir sekretoriavo Danutė
dais yra sąmoningai pavergėjo
Žygaitė. Susirinkimas vyko greit
ruso naikinama, o laisvėje esan
ir sklandžiai, pagal iš anksto
tieji patys save naikiname, nu
paruoštą darbotvarkę. Valdybos
toldami nuo lietuviškos veikios
nariams padarius pranešimus su ir net atsižadėdami bei neprisisirinkusieji atktyviai dalyvavo pažindami, kad lietuviai esame.
Kad mokykla galėtų sėkmingai
paklausimuose ir diskusijose. Jau nekalbame lietuviškai patys veikti, reik sutelkti nemažai lė
Susirinkime negalėjo dalyvauti ir nemokiname vaikų suprasti to, šų, kurias sudeda patys stropūs
valdybos iždininkas, Vincas Ski dėl ko pavergtoje Lietuvoje yra ir pavyzdingi mokinių tėvai, o
rtus. Jo paliktą finansų raportą kovojama ir net mirštama. Tai taip pat ir parapijos kklebonas,
perskaitė valdybos pirmininkas. didi mūsii garbingos tautos tra leisdamas naudotis mokyklos pa
Revizijos komisijos aktą perskai gedija.
talpomis nemokamai. Tačiau esu
tė VI. Pažiūra, kuris kartu su
Ar ne laikas kiekvienam rim giliai įsitikinęs, kad prie tų rei
R. Dapšiu patikrinę kasos kny
tai susimąstyti ir ryžtingą spren kalingų išlaidų padengimo tu
gą ir pateisinamuosius dokumen
dimą savyje padaryti. Todėl vi rėtų prisidėti ir visa lietuviška
tus, viską rado tvarkoje. (Revi
si, kurių širdys yra dar jautrios kolonija: gausios organizacijos ir
zijos kom. pirmininkas Algis
lietuviškiems reikalams, turėtu pavieniai asmenys. Todėl š.m.
Raulinaitis buvo iš Los Angeles
me tuo labai susirūpinti ir gel balandžio mėn. 22 d. Šešt. Litišvykęs, bet laiku sugrįžęs spėjo bėti tai, kas dar visiškai nepra uan. M-la surengė gražų balių,
susirinkime dalyvauti.)
žuvo. Yra dar puikių ir giliai kurio pelnas skirstąs mokyklos
Valdybos rinkimai vyko sklan
lietuviškai susipratusių tėvų ir patobulinimui ir pagelbėti ryž
džiai, nes sutikus valdoyboje, an
senelių, kurie ryžtasi kiekvieną tingiems jaunoliamms vykstan
tram terminui, pasilikti Rymanšeštadienį atvežti savo vaikus ir tiems į PLJS rengiamą lituanis
tei Barauskaitei ir Astai Graanūkes net iš toliau kaip 100 tinį 2 savaičių seminarą prie
kauskaitei buvo išrinktas tik mylių. Tai žavėtinai gražūs pa Kent universiteto. Šie seminarai
vienas naujas valdybos narys, vyzdžiai visiems tiems, kurie gy yra ideali vieta pasisemti žinių
Aleksandras Šimkus. Revizijos
vena žymiai arčiau, bet stokoja ir stiprybės, bei ryžto ateityje
komisija pasiliko ta pati. Naują
ryžto, pasiaukojome ir atsako- dirbti savos tautos labui. Mūsų
Liet. Bendruomenės Los Ange
Naujos plokštelės
mokykla jau dvejus metus to
les Apylinkės Valdybą 1978-79
kiems jaunuoliams padėjo ir šį
LD knygynas ką tik gavo parda
m. sudaro:
met
tą
pat
padarys.
Žinoma,
Uksas Masaitis ir Pranas Gru
vimui plokštelių:
Vladas Šimoliūnas, pirminin šas.
mes remiame tik mokyklą lan
kas; Ona Razutienė, vice pirm,
Tik tau vienai, įgrota ir išleista
Apyskaitinius pranešimus pa kančius ir mokykloje dirbančius
jaunimo reikalams; Danutė Ba darė pirm. A. Mažeika, ižd. K. jaunus mokytojus. Norėtume ir Neo-Lithuania, Chicagoje- Kaina
rauskaitė, vice pirm, parengimų
Prišmantas ir Rev. Komisijos kitiems padėti, bet, deja, netu $6.00.
reik.; Danutė Žygaitė, sekretorė;
pirm. A. Raulinaitis. Iš praneši rime pakankamai lėšų.
Laima Stepaitis — soprano lietu
Vincas Skirias, iždininkas; Asta
Baliaus grynas pelnas apie
mų pamatėme, kad ALT sky
vių populiarios ir klasikinės dainosGrakauskaitė, ižd. pav.; Ryman- rius gerai veikė, gražiai repre- $1500. Be to, aukų gauta:
Pianu akomp- Aloyzas Jurgutis.
te Barauskaitė, bibliotekos vedė
zantavo Los Angeles lietuvius
$150.00
—
Dr.
M.
L.
Namikas
Kaina $7-00.
ja; Litą Žylevičiūtė, informaci Pabalitiečių į Pavergtų Tautų
$125.00
—
Jurkūnu
ir
Žemaijų reiki., ir Aleksandras Šimkus,
komitetuose ir aktingai pasireiš čiu šeimų vardu šviesios atminNaujos knygos
narys ypatingiems reikalams.
kė demonstracijuose ginant Lie ties Anelės Žemaitienės prisimi
Kaip iš pranešimų paaiškėjo,
Gavome pardavimui —
tuvos reikalus. Dabar kasoje yra nimui.
naujoji valdyba yra išvakarėse
Anatolijaus Kairio Po Damoklo
$4,601.00.
$30.00
—
V.
G.
Černiai
didelių darbų ir pasiruošimų, bet
kardu, romanas. Kaina $5-00.
$25.00
—
N.
E.
Dovydaičiai,
Į
naują
valdybą
buvo
išrink

netenka abejoti, kad jie visi, dar
Antano Maceinos Filosofijos kil
niai dirbdami savo pareigas at ta: V. Bandziulis, I. Bužėnaitė, Adv. C. G. Kairys, L. G. Her
A. Mažeika, B. Dūda, S. Kvečas zog.
mė ir prasmė* Išleido L. Katalikų
liks gerai. Dieve, padėk!
$20.00—O. Žukienė
ir A. Skirtus. Kandidatais liko—
Akademija Romoje- Didelio forma
—Dalyvis
$15.00—V. Lembertas
D. Barauskaitė, J. Matulaitis ir
to, kaina $16.00$10.00—S. Abelkienė, M.
A. Bražinskas.
Netrukus gausime Z. Ivinskio
Metinis ALT-bos
Revizijos komisija pasiliko ta Lembertienė, A. Devenienė, V.
Lietuvos Istorija (Rinktiniai Raštai)
pati—A. Raulinaitis, V. Pažiū Ruzgys, iP. Starevičiai.
Susirinkimas
ra ir E. Balceris.
Birželio 14 d. įvyko metinis
»»*«***»x***«**«»*«»*«A***»*«»*«»*«**«**«»**«****«*****«****t**t**!**I«*!**!*****I**Z***********«********!'**********!*4‘4i*i,t
Susirinkime niekas neatstova
A. L. Tarybos susirinkimas į vo: Birutiečių, Liet. Dukterų,
kurį 25 organizacijos atsiuntė
RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
Moterų S-gos ir Liet. Žurnalis
savo atstovus.
tu. —L.K.
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Susirinkimą pradėjo pirm. A.
Mažeika ir susirinkimui praves
Telefonas: (213)828-7525
ti pakvietė Algį Raulinaitį, o PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAI
Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L* Herzog
sekretoriauti
A.
Pažiūrienę. TĖS minėjimas įvyks liepos 15
Mandatų komisiją sudarė Fe- d. MacArthur parke.
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LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5

PALIKIMAI IR TESTAMENTAI
. Prieš keletą metų, turbūt, mes
pirmieji Šiame biuletenyje (“Vokie
tijos LB valdybos Informacijos)
iškėlėme reikalą sudaryti testamen
tus ir nurodėme kaip juos surašytiDabar apie paskutinės valios išreiš
kimą jau' kalba Tautos Fondas,
Lietuvių Fondas, BALFas. Šios di
džiosios mūsų bendrinės organiza
cijos aiškiai pamatė, kad dėl testa
mentų nesurašymo atitenka sovie
tams milijoninės sumos svetur gy
venančių lietuvių prakaitu uždirbtų
pinigų- Vadinasi, pinigus gauna
tie, nuo kurių jie bėgo. Apiplėšę gy
vus Lietuvoje, 1940 okupuodami
kraštą, pakeisdami pilnaverčius li
tus į mažaverčius rublius ir nusa
vindami asmeninį turtą — ūkius,
namus, įmones, susisiekimo prie
mones ir t. t- — sovietai apilėšia
ir mirusius, pagrobdami ir svetur
įsigytą turtą- Kaip jie tai atlieka?

Apie sovietinių agentų siautėji
mą JAV-bėse teisinė Tautos Fondo
pataėja dr. E- Armanienė taip rašo:
“Sovietų Sąjungos Teisingumo ko
misariatas yra įsteigęs Vilniuje “In
jurkolegijos” įstaigą (Inostranaja
Juridičiskaja Kolegija) — Teisin
gumo Kolegiją užsienio reikalams,
kuri klastingu ir apgaulės būdu pa
sirūpina išgauti iš Įpėdinių pagal jų
reikalavimus paruoštus anglų ir ru
su kalbomis įgaliojimus, vieniems
tikrai pasirašant, o kitus parašus
suklastojant. Kiekvienas iš mūsų
gerai suprantame, kad Lietuvos
žmonės neturi kito pasirinkimo
kaip tik pasirašyti prievarta jiems
pateiktus įgaliojimus, nes geležinis
pjautuvas yra įtakingesnis už tiesą
ar teisingumą. Tokie įgaliojimai iš
Vilniaus įstaigos yra persiunčiami
į Maskvos Injurkolegijos centrą,
kuris juos persiunčia į New Yorką
Sovietu Sąjungos interesams atstojaujančiai ir stipriai įsigalėjusiai
.... advokatų įstaigai, kuri siaučia
per visus JAV-bių, Kanados ir kitų
kraštų teismus, per savo pasirinktus
patikimus agentus.”

Aprašiusi, kaip sovietų įgalioti
niai per teismus prieina prie lietu
vių palikimų, dr- Armanienė nuro
do tokius jų veiklos rezultatus: “už
darbą — 35% nuo palikimo bendros
sumos (gauna) minėtoji advokatų
įstaiga New Yorke, o pasilikusi, jau
gerokai apkarpyta palikimo dalis
persiunčiama Injurkolegijos žinion
į Maskvą, kuri išmoka, jeigu kas
pasiliko, rubliais ar certifikatais
pirktis dolerinėse krautuvėse, esan
čiose Vilniuje ir kituose Sovietų
Sąjungos miestuose- Taip į Sovietų
Sąjungos iždą patenka visi, lietu
viams priklausą palikimai dole
riais”.
Šiuo metu sovietams dirbanti
New Yorko advokatų įstaiga veda

apie pusantro tūkstančio paveldėji
mo bylų ir tuo pačiu perveda mili
jonus dolerių į Sovietų Sąjungos
iždą. Kad to neatsitiktų, advokatė
ragina lietuvius surašyti tokius tes
tamentus, kurie negalėtų būti pa
vergėjų sugriauti, įpėdiniu įrašyti
Lietuvos išlaisvinimo tautos fondą,
skiriant dalį ar visą palikimą ir t-t.
Tautos fondo atstovybė Kanado
je, surenkant! daugiausia pinigų
tam fondui, dr- Armanienės teigi
nius apie Lietuvoje giminėms išmo
kamus iš užsienio išreikalautus pa
likimus taip papildo: “Sakoma,
kad iš palikimo okupantas pasiima
70%, o likutį rubliais atiduoda pa
likimo gavėjams- Bet jei tas likutis
yra keletas tūkstančių dolerių, tai
ri tą likutį okupantas pasiima sau,
o palikimo gavėjui pasiūlo pensiją,
kurią ir be palikimo privalo gauti
kiekvienas Sovietuos gyventojas,
sulaukęs atitinkamo amžiaus. Ži
nome, kad sovietai už JAV-bių do
lerį skaito 70 kapeikų, o už Kana
dos — 60 kapeikų (Atejtyie už Ka
nados dolerį gali skaityti ir 50 ka
peikų). Išeitų, kad okupantas mums
dar vertingus dolerius paverstų nie
kais, o iš to dar pasiimtų 70%. Taigi
iš 50-000 dolerių palikimo gali likti
apie 1-500 dolerių, nes dalį pinigų
pasiimtų ir Kanados vyriausybė-”

Testamentą surašyti nėra nė kiek
sunkiau, negu paprastą laišką. Ne
reikia eiti nei pas notarą, nei pas
advokatą, nei į teismą, nei pas kurį
kitą valdininką. Naminis testamen
tas turi būti surašytas ranka (ne
mašinėle) ir jame pažymėta surašy
mo vieta bei data ir pasirašytas. Ra
šyti galima bet kuria kalba ir ką
tik nori- Nereikia jokių liudininkųNaminis testamentas patogus dar
ir tuo, kad visados be jokių sunku
mų gali būti pakeistas, parašant
naująSavo santaupas galima užrašyti
kam patinka: giminėms, gyvenan
tiems Lietuvoje (reikia nurodyti
tikslų adresą) ar kur kitur, ar kam
kitam....... Turime savo Bendruo
menę, gimnaziją, labdaros organi
zacijas. Jos visos reikalingos para
mos. Nepamirština ir mūsų spauda
bei anksčiau minėtos bendrinės or
ganizacijos: Lietuvos Išlaisvinimo
Tautos fondas, Lietuvių fondas,
BALFas ir kitos- Jos visos labai
naudingos ir be aukų neišsiverčiaAišku, kad testamentai gali būti
surašyti pas notarą ar teisme, bet
ten jau reikalingi liudininkai- Tose
įstaigose sudarant testamentus, susi
daro ir išlaidų. Jos dar padidėja,
jeigu testamentas paliekamas joms
saugoti. Surašant naminį ar notari
nį testamentą, paprastai nurodomas
ir testamento vykdytojas, pasirink
tas paties testatoriaus.
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Protestuokime prieš žydų melus apie lietuvius!
Šiais metais nuo balandžio 16
šias eilutes verčia mus skelbti
iki 19 d. per JAV televizijos NBC paskutiniųjų metų tautiečių mirtysstotį (5-tą kanalą) buvo rodoma Kai kurie jų nepaliko testamentųprograma “Holocaust” — apie tai, Tuoj įsikišo sovietų pasamdyti ad
kaip Hitlerio naciai naikino žydus- vokatai ir reikalauja palikimų Lie
Europoje. Paskutinėje dalyje, bal- tuvoje gyvenantiems giminėms19 d. buvo rodoma, kaip buvo li Tuos palikimus ištiks dr. Armanie
kviduoti Varšuvos geto žydai su nės aprašytas likimas. Kiti paliki
kilėliai, ir ten vienas jų sukilimo mai, apie kuriuos nepatiria sovietai,
vadas gyniomsi scenoje pasakė: jei nėra palikto testamento, atitenka
“Šaudyki!, naikinkit tuos prakeik gyvenamo krašto iždui. Ar tokia
tus lietuvius SSesininkus — mūsų buvo mirusiųjų valia? Tikriausiai
žudikus.-” (Mano pabraukta). Tą ne- Jei jie paskutinę savo valią, bū
girdėjo visa Amerika, o gal ir dau tų surašę į testamentą, ji būtų bu
giau.
vusi įvykdyta. (Iš “Vokietijos LB
Šis melagingas lietuvių šmeižimas valdybos Informacijos”)toli gražu nėra pirmas. Jau 1958
m- rugsėjo' mėn- Amerikos autorius
(Leo Unis) išleistoje knygoje “Exo Pranas Lukus (Liutkus) kandidatas
dus” ir visose jos sekančiose laido į teisėjus
se bei vertimuose iki šiai dienai yra
Šie išsireiškimai:
Pr- Lukus pranešė mums, kad
“.... Lithuanian guards of the jis kandidatuoja į teisėjus — Mu
Germans who merely clubbed and nicipal Court judge, Office No- 5.
kicked people to death....
“The Jis yra baigęs Arizonos universite
fifteen exits were guarded by Polish tą ir ten gavęs teisių advokato laips
Blues and by Lithuanians. The nį 1970 metais. 1971 m- įstojo į
ghetto had returned to Poland! Advokatų sąjungą Kalifornijoje
(Autorius kalba apie 1940 metus); (State Bar of Calif.)- Nuo 1971 m.
“At three o’clock in the morning, jis yra LA County District Attor
three thousand crack SS troops ney- Turi gerą praktiką teismuoseflanked with Polish Blues and Lith
Jis kandidatuoja prieš esantį tei
uanians threw a ring around the
entire ghetto.” (Varšuvos geto lik sėją Antonio E. Chavez, kuris esąs
nusikaltęs ir Teisėjų kvalifikacijų
vidacija 1943).
Šio ir panašūs šmeižtai prieš lie komisija radusi, jog A. E- Ch. bu
tuvius yra kartoti ir kartojami per vo kaltas už “wilful misconduct in
kai kurią amerikiečių spaudą ir ra office” ir jis dabar esąs cenzūruo
diją- Mes puikiai žinome, kad lietu jamasvių tauta (vienintelė okupuotoje
Frank Lukus patelefonavęs sakė,
Europoje) nedavė nė vieno organi kad jo tėvas yra lietuvis, buvęs
zuoto SS dalinio; mes žinome ir Liutkus, bet pilietybę imant pakei
matėme, kas naikino Kauno ir daug tęs pavardę į Lukuskitų getų, bet ne mūsų reikalas kal
Prašome pabalsuoti už Frank
Lukus į teisėjus birželio 6 balsavi
muose.
tinti kaimynines tautas — jų pačių
vėliavėlės ant rankovių už save kal
bėjoNaujos knygos
Kieno pareiga būtų šiuos šmeiž
tus atremti ir paneigti? Ką pavieniai
Gavome nardavimui —
asmenys darė, tai yra vienas daly
Anatolijaus Kairio Po Damoklo
kas, bet kai visi lietuviai taip me
lagingai prieš visą pasaulį apšmei- kardu, romanas. Kaina $5-00.
žiami, tai mes visi vieningai turė
Antano Maceinos Filosofijos kil
tume reaguoti. Manau, kad tai mū
mė ir prasmė- Išleido L. KatalikiĮ
sų vadovaujančių organic pareiga.
Akademija Romoje- Didelio forma
Jiems patikėta mūsų reprezentacija,
to, kaina $16.00jų balsas, pagal galimybę, turėtų
pasiekti pasaulio opiniją
Netrukus gausime Z. Ivinskio
R. V- Misauskas
Lietuvos Istorija (Rinktiniai Raštai)

"GENEROLAS POVILAS PLECHAVIČIUS"
Š. m. birželio mėn- iš spaudos išeina monografija

Knyga 300 psl-, gausiai iliustruota, kietais viršeliais su aplanku.
Užsakymus siųsti “Karys” 341 Highland Blvd., Broodiyn, NY 11207
Kaina $9-00-

LIETWIAI PREKYBININKAS - PROFESIONALAI

Grožio salionai

Badai

Advokatai

BEAUTY FAIR COIFFURES

PHOTOGRAPHY

Sav. Elena Astravas

Sav- Wally & Danutė Balchai

6087 Sunset Boulevard
Hollywood. Ca 90028

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca.

Tel.: 466-1066

Telef. 2(13) 864-2063

CENTRAL APPLIANCES

Law Offices of
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS
3440 Wilshire BlvdLos Angeles, CA 90010
770-2000
—
385-2837

WALLY & WAYNE

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Alekeas Dieninis
1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291

Res. 1 (714) 642-4878

Phone: 821-2525

17228 Crenshaw Blvd-,
Torrance, CA 90504
538-4160

HOUSE OF BEAUTY

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

Apdrauda
M & R AMERICANA
Insurance Service, Ine.

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

Dantistai

Ali Lines of Insurance

Helen Mockus, Owner
5265 Fountain Ave., Hollywood,CA
90029
Tel. 665-4381

Res.: 466-9094

469-8097

A. "Mark" MARKEVIČIUS

Nuosavybių pardavėjai

Notary Public

5410 Wilshire Blvd.

828-7525

1011—19th St.

Los Angeles. CA 90036

Santa Monica, Ca 90403

Meškiukas Rudnesfobi

Tel. 451-3050

•u spalvotomis V. Stanį įkaitos

A. F. SKIRIUS

lllustrasljsmls.

A. BLAKIS, D.D.S.

INSURANCE AGENT

Dantistas (latviu kilmes)

ALBINAS MARKEVIČIUS

Kaina |M|

Real Estate Broker

Šių k kitų knygų jaunfanui gebėto
gauti "Lietuvių Dienų" leMyktoje:
4364 Sunset Blvd., HeUyweeA CA
•HM
Phons: I64-2I1I

:.?6G Sunset Boulevard
2901 Wilshire Blvd.

" os Angeles, CA 90029

Santa Monica, CA 90403

ROQUE & MARK CO.

Phone 828-4613 by appointment

3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monies, CA 90404

Automobilių

taisymas

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.

Phone: 828-7525

Res. 395-0410

Ir

Mūsų knygyne imp pat gailis ga®*i

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.

BODY and FRAME WORK

Lietuviai dantistai

Automobiliu taisymas

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

Branch Office:

Isngvssles mualksa

2953 Lincoln Blvd.
Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

lokių, marių, chorų dainų,

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

ir

Gydytojai

VERTINGOS DOVANOK

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ
LUIS M. ALBERT, M.D.

Alinės-užeigos

HENRY J. PASCOE, Realtor/

Phone 246-2456

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

COCKTAILS and DANCING

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Res. 393-j381

Tel. 393-5544

Gydytojas ir chirurgas

14530 Lanark Street
Panorama City, CA 91402

įstaigos telef. 826-3090
Namu telefonas: 820-2867

Phone 787-9387

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI

3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

THE ROUND ROBIN

Valandos: 10-12 ir 3-7; Šeštad- 9-1

JONAS JURGILAS, M.D.

Tel.: 246-1717

Granada Hills, CA 91344

Didelis dovanų pasirinkimas ym

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029

List Amerikos Vakarutes A4m>t
4364 Sunset Blvd., «os Angdm,

Calif. 90029

LITHUANIAN MELODIES

GLENDAL^ PRE-SCHOOL
and KINDERGARTEN

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

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

NOTARY PUBLIC

1052 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029
Res. Phone 842-5344

TsL 6644*11

KALIFORNIJOS LIET. RADIIJM

Vaikų darželiai

Stotis KTYM, banga 1460 AM

Šeštadieniais 12:30— 1:00 >p.

Ona Zukiene

664-2919

ir autentiškos koplytėlės, UstuviNtos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygan

17427 Chatsworth St.

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

ANTHONY SKIRIUS

Gražu dovanų dneti yni

Real Estate Brokers

664-2919

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, CA 91204

Dokumentų tvirtinimai

Vestuvių, sukaktuvių, varMMą
gimtadienių ar kitomis prsfasHp—
tai lietuviški tautiniai miMHiitoi:
kaklaraiščiai, juostos, taksti< pa
galvėlė!, rankšluoščiai ir stoilMe.

Reel Estate Brokers

118 E. Glenoaks Blvd.
Glendale, CA 91207

THE BIG SHOT

Cocktails and Dancing

atskirų šėliotų

PLOKŠTELIŲ.

Tel. 660-1205

Tel.: 325-3145

Jonas Spreinaitis, savininkas

Prašome skambinti telefonu:

Vytos Nemunėlis

Tel. 939-1448

. Tol.: 664-2919

Taip pat padeda parengti iškvie
timus giminėms iš Lietuvos vizitui
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Root Estate — Income Tax

Member L.A. County Dental Society

Santa Monica, CA 904G3

oficiali aukštesniojo teisino vertėją
daro dokumentų vertimus iš lietu
vių kalbos j angių kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarizavi-

664-2910

JONAS KUTRA

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

2113 Wilshire Blvd.

393-9801

BRONE SKIRIENĖ,

Tek:

432-2973

Res. 597-4141

225

S.

Verdugo Rd.,

Tel. 244-4567

Glendale.

CA

vakare 241-0340

Pirm. Juozas Mitkų
2610 Griffith Park Blvd., Los An
gelei, Ca. 90039. Tel. 662-6511
Sekr. Lite Žilevičiūtė, tol. 244-6712
^es^s^^e^ee^d^oseemeoesuNeof
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F A R E N G I M Ų
K A L E N D O R I U S
GEGUŽĖS MĖN.

20 d- — šeštadienį, Šv. Kazimiero
parapijos choro balius Šv- Kazi
miero parapijos salėje.
BIRŽELIO MEN

IU d. — LB Jaunimo Ansamblio
“Spindulys” ,šventė ir vakaras
Culver City Veteranų salėj, 4117
Overland Ave., Culver City, Cal’ 18' d- —Šv. Kazimiero parapijos
tradicinė “Lietuvių Diena”, Šv. Kazimiero par. salėje ir Marshall
High School auditorijoje — kon
certas ir dailės paroda-

TRUMPAI
— Dr. Birutė ir Viktoras Rauliliaičiai, gyvenę Fresno, Calif., da

bar persikelia'gyventi į Santa Mo
niką, kur nusipirko kooperatyvinius
apartmentus.
V- ir B- Raulinaičiai yra LD žur
nalo skaitytojai, ir rėmėjaiTeuisistas Vitas Gerulaitis

vėl žais Los Angeles apylinkėje
— Anaheime gegužės 31 d. 8 v.v.
Daugiau informacijų ir bilietų
•'į galima įsigyti pas R- Mulokienę,
' tėlef- - 368-20324

Solistas Antanas Pavasaris

Dailininkas JONAS RIMŠA.
gyvenęs' Santa Monikoje, Calif,
gegužės 6 d. buvo išvykęs į Toron
tą, kur dainavo Lietuvių Vyrų cho- .... mirė'- -gegužės 13 d. ir tą pačia
ro koncerte, atlikdamas keletą char ■ fiięįien^oęku-nas- buvo sudegintas.
'^Nefeiiito jokių laidotuvių apeigų,
rakteringų dainų.
Jis taip pat dainavo gegužės 14 ' atrodg,.lvkad-jis turėjo toki testamenfą.'; pa rašęs. Jis Amerikoje
d. H- Kačinsko deklamacijų vakareneturėjo ‘jokių giminių. Jonas
> Rimša- gimęs Lietuvoje 1903 m.
MIRTYS
bįrželio-28 d. Tėvas buvo pasi
žymėjęs 'siuvėjas Kaune ir no
DR GRIGAS VALANČIUS
rėjo. Joną padaryti siuvėju ir ji
išsiuntė į Europą mokytis to
mirė gegužės 11 d. Presbiterian
amato. 'Tačiau sūnus Europoje
ligoninėje. Rožinis buvo atkalbėtas
mokėsi meno vietoj siuvėjo
Šv- Kazimiero bažnyčioje gegužės
amato. Iš Europos nuvyko į
12 d- Palaidotas gegužės 13 Forest
Pietų Ameriką , ir Bolivijoje pa
Lawn kapinėse, dalyvaujant dide
sižymėjo kaip geras dailininkas.
liam skaičiui giminių, draugų, bi
Ten jis'įsteigė Meno Akademiją
čiulių ir parapiečių.
ir už tai buvo valdžios atžymė
Paskutiniais metais jis parašė di
tas aukščiausiu medaliu.
delį veikalą apie vyskupą Valančių
Apie Joną Rimšą kaip daili
ir I-mąją dalį dar spėjo išleistininką daugiau medžiagos buvo
Dr. G. Valančius buvo ekonomis
Lietuvių Dienų žurnalo 1972 m.
tas, bet reiškėsi ir humanitarinėje
spalio numeryje ir jo kūrybos
srityje, įdomiai kalbėjo ir rašė, bu
reprodukcijų 1965 m. balandžio
vo spalvingas asmuomėn. numeryje.

Reiškiame gilios užuojautos duk
rai Dailiai ir visai Polikaičių šeimai.

mirė, su
laukusi 85 metų, senelių prieglau
doje gegužės 11 d. Palaidota geg13 d. Šv- Kryžiaus kanose.
Monika buvo viena iš pirmųjų
Los Angeles katalikų organizacijų
veikėjų. Ji rėmė spaudą — kurian
tis “Lietuvių Dienų” žurnalui linotipui pirkti ji paskolino $2000Reiškiame užuojautos dukrai Josefine Foote, sūnui J. Dubauskui ir
anūkams.
— Monika Slaterienė

FELIKSAS GRUŠAS, brolis
Lietuvoje likusio rašytojo Juo
zo Grušo, mirė gegužės men.
17 d. Los Angelyje. Šv. Mišios
buvo atlaikytos gegužės 19 d.
Šv. Kazimiero bažnyčioje.

— Juozas Mitkus, Los Angeles

Lietuvių Radijo Klubo pirmininkas,
balandžio pradžioje buvo sunegala
vęs, bet po trumpo laiko , grįžo iš
ligoninės ir gydosi namuose.
Veikliam mūsų kolonijos nariui
linkime greitai., atgauti sveikatą ir
toliau našiai darbutis radijos veik
loje.
Kun- T- Leonardas Andriekus,

Lietuvių Rašytojų Draugijos pir
mininkas, poetas, gegužės 7 d. daly
vavo poetui Bernardui Brazdžioniui
poezijos premijos įteikimo iškilfnėse.
Poezijos popietę dainos koncertu
papildė iš Bostono atvykusi sol. VBalčiūnienė.
Kun. L- Andriekus buvo Šv. Ka
zimiero par- klebono svečias; sek
madienio pamaldose jis pasakė pui
kų šv. dvasios-sekminių progai pri
taikytą pamokslą-

— Jurgis Gloveckas, Sun City,

Calif-, mirė balandžio 5 d. J- Glo
veckas anksčiau 'gyveno Los Ange
les mieste ir buvo aktyvus rėmėjas
lietuviškų reikalų.
Reiškiame gilios užuojautos jo.
žmonai; Petronėlei;
r
— Ona Labutienė-Kuktienė, su
laukusi 89 metų, mirė bal.; 17 dReiškiame gilią užjuotautą jos sū
nums Bernardui, Pranui ir Gregoriui Kuktoms.
BRONIUS KETARAUSKAS,
nuo širdies smūgio mirė balan
džio 13 d. Lietuvoje B. Keterauskas buvo matematikos mo
kytojas Raseiniuose. Amerikoje
dirbo įvairius
darbus. Los AnC
gelyje jis vedė Stasę Cilvinaitę.
Pastaruoju metu mažai kur te
išeidavo, bet daug skaitė lietu
viškosios spaudos.
s
B. Keterauskas buvo gimęs
1905 m. liepos 17 d. Pašilės pa
rapijoje, Raseinių apskrityje. ,
Gegužės 17 d. buvo atlaiky
tos Šv. Mišios Šv.- -Kazimiero
bažnyčioje ir palaidotas' Kalvari
jos kapų mauzoliejuje, v
Reiškiame žmonai Stasei gi
liausios užuojautos.
?

šiemet rengia latviai, dalyvau
jant so menine programa lietu
viams ir estams. Minėjimas
įvyks sekmadienį, birželio 11d.
12:15 p. pietų Latvių salėje—
1955 Riverside Dr., Los Ange
les. Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti.
Dėmesio, šiauliečiai!

Ryšium su Pasaulio lietuvių die
nomis Toronte birželio 28 — lie
pos 4 dienomis, Šiauliečių Sambū
ris Toronte praneša, kad ruošiasi
sutikti atvykstančius šiauliečius sa
vo informacija, o atsiliepus dides
niam skaičiui atvykstančių, ir bend
rai sueigaiKreiptis neatidlioj'ant į: Dr. WS- Mastis, 240 Durie St., Apt- 203,
Toronto, Ont- M 6 S - 3 G 1
Ca
nada.
Šiauliečių Sambūrio Toronte
valdyba

BRONES SKIRIENĖS,

nuosavybių pardavėjos, naujas
namų telefonas yra:
(213) 849-4192

— Edward Bradūnas, Danbury,

Ct.,Anna Arnashas brolis, mirė ba
landžio 14 dAnna Arnashas neseniai grįžo iŠ
Floridos, palaidojusi seserį ir suži
nojo, kad mirė brolisReiškiame gilios užuojautos.

Reikalingas “part time” typistasPageidaujamas geras anglų ir lietu
vių kalbų žinojimasTeirautis: (213) 820-1160

GIMIMĄ!

NAUJOS KNYGOS

— Algis Raulinaitis, Los Angeles

Calif-, išrinktas Lietuvių Fronto Bi
čiulių tarybos pirmininku. Tarybos
prezidiumas yra vyriausias šios or
ganizacijos organas, nustatąs veik
los liniją- Prezidiumo nariais iš
rinkti dr- Z. Brinkis ir arch. ĘArbas.
i
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J- I. Kraševskis, Vitolio rauda.
Vertė P- Gaučys- Su autoriaus por
ra balandžio 29 d. ištekėjo už Tho
tretu, 50 dail- V. Smakausko me
mas Messick.
džio raižinių ir dviem originalais tiPetras Barkauskas’ir Ona Nagi, tuliniais puslapiais. Išleido prel. Jnytė-Barlkiausikienė yra buvę Vyčių
Karalius, meninė priežiūra V- Oaktyvūs nariai. Petras buvo metus
Virkau, kalbą žiūrėjo Pr. Razmi
L- A- kuopos pirmininkunas- Spaudė M. Morkūno spaustu
— Dalios (Aušrotaitės) ir LeRoy vė, Chicago, 1977. Gaunama LD
^’allace pirmagimis sūnus balan knygyne- Su prisiuntimu $6.50.
džio 15 d. Šv- Kazimiero oar. baž
Jurgis Matulaitis, Stasys Ylanyčioje pakrikštytas Justino And Biografinė apybraiža. Išleido ir
riaus vardais- Krikšto tėvais buvo spaudė N. M. Pr- Seserys- 370 psl.
Albinas Sekas ir Daiva Jusionienė. 1977- Kaina su persiuntimu $7.41Knyga gaunama ir LD knygyne— Sylvijos (Vilkaitės) ir Samuel
Jurgis Jankus, Ir nebepasimatėm.
Shepherd, Canoga Park, Calif-, ba PasakojimaiIšleido Lietuviškos
landžio 23 d. Šv- Kazimiero baž. knygos klubas, 1977. Spaudė Drau
nyčioje pakrikštyta Susanos Mari go spaustuvė. Kaina $7jos vardais- Krikšto tėvais buvo Ne
Lithuanians in Multi-Ethnic Chi
lė ir Bernardas Skiman (Škėma).
cago Until World War II by David
Fainhauz- Lithuanian Library Press,
Gautas naujas siuntinys lietuviškų Inc. and Loyola University Press,
drožinių
Chicago Ill- 1977. Price: $20-00.
Knyga didelio formato, patrauk
Tik ką gavome LAV administra
cijoje naują siuntą lietuviškų dro li, gausiai iliustruota, tinka dovano
žinių:' rūpintojėlių, kryžių ir ko tiAutorius —istorikas, vilnietis,
plytėlių.
Įstaiga — 4364 Sunset Blvd-, Los baigęs Vilniaus un-tą ir ten likęs
Angeles, Ca. — atdara kasdien profesoriauti. Toliau studijas gilino
(išskyrus sekmadienius). nuo 7 vai- Varšuvos, Jeruzalės ir kt. universi
;ryįo iki 7 vaęvakarotetuose— Onos ir Petro Barkauskų duk
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