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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 16 d. minėjimas čia šie

met buvo švenčiamas dvi dienas.
Pačią vasario 16-tą dieną, ket

virtadienį, 11 vai. ryto įvyko Lietu
vos vėliavos pakėlimas prie Los 
Angeles miesto rotušės (City Hali). 
Burmistro pavaduotojas Mr. Jo
seph M. Quinn (pats burmistras S. 
W. Yorty buvo Thailande) paskai
tė proklamaciją, kuvia toji diena 
skelbiama Lietuvos diena, ir tarė 
trumpą žodį. Trumpą kalbą, ang
liškai paaiškindamas lietuvių šven
tės reikšmę, pasakė Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas dr. Julius J. 
Bielskis. Pakėlus mūsų trispalvę, 
buvo sugrotas bei sugiedotas Lietu
vos himnas.

Iškilmės lauke pasibaigus, bur
mistro pavaduotojas pakvietė visus 
lietuvius vaišėms — kavai su pyra
gaičiais — rotušės rūmuose, bur
mistro konferencijų salėje.

Pagkindinis minėjimas su meni
ne programa įvyko vasario 19 d., 
sekmadienį. Šventė prasidėjo pa
maldomis už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Lietuviams katalikams pa
maldos buvo Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, 2718 St. George 
St., 10 vai. 30 min. ryto. Šv. mi
šias aukojo ir pamokslą apie kata
likybės persekiojimą Lietuvoje pa

sakė svečias iš New Yorko prel. J. 
Balkūnas. Pamaldose giedojo Šv. 
Kazimiero par. choras .vedamas 
komp. Br. Budriūno. Lietuvių ev. 
pamaldos įvyko J 1 vai. ryto Lietu
vių Tautiniuose namuose, 3356 
Glendale Blvd.. Pamaldas laikė ir 
pamokslą pasakė kun. Mairtynas 
Preikšaitis.

Pats minėjimas - koncertas pra
sidėjo 12 vai. 15 min. p. p. Šv. 
Kazimiero parap. salėje. Invokaciją 
kalbėjo kun. dr. P. Celiešius. Šven
tei prilaikytą kalbą pasakė Lietuvos 
gcn. garbės konsulas dr. J. Biels
kis.

Paskaitą, tema “Tarptautinė pa
dėtis ir Lietuva”, skaitė žymus vi
suomenės veikėjas prel. J. Balkū
nas. Be vadovavimo Tautos Fondui, 
jis yra Centro bei Rytų Europos 
Kilmės Amerikiečių Konferencijos 
(Conference of Americans of Cen
tral and Eastern European Des
cent) pirmininkas. Ši organizacija 
jungia dešimties Amerikoje gyve
nančių tautybių centrines organi
zacijas: albanų, bulgarų, čekoslo- 
vakų, estų, latvių, lenkų, lietuvių 
(ALT), rumunų, ukrainiečių ir 
vengrų, kurios bendrai kovoja už 
savo kraštų laisvę, o joms visoms 
vadovauja lietuvis prel. J. Balkū

Vasario 16 minėjime. I. iš dešinės: prel. J. Balkūnas. Mr. and Mrs. Norem.
II. Dalis oublikos šv. Kazimiero par. salėj. Foto L. Kančauskas

nas. Be to, prel. Balkūnas yra pre
zidento Johnsono pakvietimu, ir 
Valstybinio Bendruomenių Santy
kių Komiteto nalrys (National Com
mittee for Community Relations). 
Jis yra ėjęs ir įvairias kitas atsa
kingas pareigas lietuvių ir ameri
kiečių organizacijose bei dalyvavęs 
daugely delegacijų pas Amerikos 

prezidentą ir valstybės sekretorių 
(užsienio reikalų ministrą). Būda
mas gilaus išsilavinimo ir didelės 
visuomeninės patirties, prel. Balkū
nas yra apdovanotas iir gražia iškal
ba. Jo kalba buvo išklausyta su di
deliu įdomumu, kartais pertraukiant 
pritariančiais plojimais. (Kalbos 
santrauka atspausta Lietuvių Dienų 
žurnalo vasario numeryje).

Šalia turiningos iškilmingosios 
dalies buvo ir patraukli meninė 
programa. Solo dainavo Zina Kal- 
vaitienė. Jai akomponavo ir atski
rai solo paskambino jauna virtuoze 
pianistė Raimonda Apeikytė. Sceni
nį montažą “Vasario šešioliktoji — 
seniau ik dabar”, susidedantį iš de
klamacijų, dainų ir tautinių šokių, 
atliko LB Jaunimo ansamblis ir ki
tas jaunimas. Vadovavo O. Razutie- 
nė. Muzikinę dalį atliko O. Baraus
kienė ir Ad. Narbutas.

Šiais metais aukų surinkta dan
gau, kaip kuriais kitais metais — 
arti $1500.00. (S. J. P.).

Delegacija pas Los Angeles bur
mistrą. Vasario 8 d. L. A. lietuviu 
delegacija lankėsi pas Los Angeles 
miesto burmistrą. To lankymosi 
padarinys: vasario 16 d. paskelbta 
Lietuvos Diena ir Lietuvos vėliava 
su iškilmėmis pakelta prie miesto 
rotušės.

Iš kairės: A. Devenienė, A. Bal
sienė, S. J. Paltus, Alto pirm., 
Joseph M. Quinn, L. A. burmistro 
pavaduotojas (burm. S. W. Yorty 
tuo laiku buvo Thailande), dr. J. J. 
Bielskis. O. Razutienė, A. Marke
vičius.
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ŠVYSTELĖJIMAI IR KLYSTELEJIMAI
Atšventėme Vasario 16-sios, Lietuvos Nepriklausomybės paskel

bimo, šventę. Šia proga kalbėtojų buvo svarstyta dabartinis Lietu
vos laisvinimo stovis. Aiškiai šį stovį pavaizdavo mūsų kolonijoje 
kalbėjęs prel. J. Balkūnas, aktyvus Vuko narys, dabar einąs Tautos 
Fondo pirmininko pareigas. Jis sutrauktai palietė Lietuvos laisvini
mo darbe pernai metais įvykusius “švystelėjimus” ir "klystelėjimtis'.

Prie “švystelėjimų” Lietuvos laisvinimo kelyje priskiriama: Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas, Reizgytės pokštas Paleckiui, jaunimo 
žygis į Jungtines Tautas, Šiluvos koplyčios įrengimas Washingtone 
ir, žinoma, reikšmingiausias iš visų — tai rezoliucijų priėmimas JAV 
kongrese ir senate.

Mūsų kolonijai tenka garbė, kad čia Rezoliucijų komitetas buvo 
pradėtas ir per šešerius metus nenuilstamai dirbta, vadovauta, kol 
rezoliucijos buvo priimtos. Sis kreditas tenka “Americans for Con
gressional Action to free the Baltic States” pirmininkui Leonardui 
Valiukui, jo komitetui ir komiteto vienetams kituose miestuose. Šios 
rezoliucijos palengvina Alto ir Vliko veiklą.

Prie “klystelėjimų” buvo minima- pagerbimas atvykusio iš Lietu
vos Kapsuko vardo Vilniaus universiteto rektoriaus, faktinai Mask
vos skirto komisaro, Kubiliaus; vienos “apsišvetusios” grupelės kul
tūrinio bendradarbiavimo su Paleckinės Lietuvos kultūrinėmis in
stitucijomis propagavimas, į Šviesos-Santaros susirinkimą New Yor
ke Jungtinėse 1 autose dirbančio rusiško komisaro Vladimirovo pa- 
sikvietimas; Prancūzijos (Paryžiuje) lietuvių veikėjų dalyvavimas 
Lietuvos okupanto diktatoriaus Kosygino ir kitų komunistinių bat- 
laižių pagerbime...

Šitokie įvykėliai ne lengvina, bet sunkina Lietuvos laisvinimo 
darbą, nes įneša nesutarimo į išeivių organizacijas ir okupantui duo
da pasiteisinamų argumentų — va, matote, dori lietuviai mums pri
taria!.. Dėl dorumo, gal jie ir dori, nesiginčysim, bet kad situacijoje 
pasimetę, tai daugiau negu tikra.

Labai gaila, kad šie “klystelėjimai” kyla daugiausia iš vienos — 
Šviesos-Santaros jaunimo organizacijos ir jų kraštutinių kairiųjų va
dų, kaip Greimas, Kavolis, Kiznis ir keleto kitų. Jų veikla visiškai su
tampa su komunistinio okupanto tikslais — palaužti mūsų jaunimo 
patriotinį nusistatymą ir palenkti juos į promarksistinį, kartu ir pro
sovietinį politinį galvojimą. O po galvojimo konsekventiškai eis ir 
veikla. Kai kuriuos tų veikėjų komunistinė okupuotos Lietuvos 
spauda jau sutinka išskėstomis rankomis, savo skaitytojams pristato 
kaip jų malūną sukančius žmones.

Visos lietuviškos patriotinės organizacijos ir spauda turėtų nuo 
tokių “mokslo vyrų” griežtai atsiriboti.

MES JAU NE LIETUVIAI
Tik ką gautame iš ok. Lietuvos “Lietuvių kalbos žodyno” VII to

me, 449 puslapyje, rašoma:
“Lietuviai — tauta, gyvenanti Tarybų Lietuvoje, kalbanti baltų 

kilmes kalba."
Taigi, dabartinėms okupuotos Lietuvos prorusiškoms instituci

joms lietuviai, gyvena ne Tarybų Lietuvoj, jau nėra lietuviai! Bur- 
liokėliai, atkelti iš Rusijos į okupuotą Lietuvą ir pramokę lietuvių 
(“baltų kilmės”) kalbos jau tikrieji lietuviai, nors jie ir terorizuoja 
okupuotos Lietuvos lietuvius, su aiškiu tikslu — juos išnaikinti, pa
gal žodyną, kalbėdami “baltų kilmės” kalba.

Amerikos, Kanados, Pietų Amerikos lietuviai, pagal žodyno redak
ciją, kurios techninis, taigi faktinas, redaktorius yra C. Vyšomirskis 
(irgi pramokęs “baltų kilmės” kalbos) jau nėra lietuviai.

Tai štai kokią kultūrą ir kokį mokslą skleidžia mūsų valstybės oku
pantas per “Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Instituto” darbus.

Teisinga informacija — pirmoji 
spaudos pareiga. Spaudai tenka in
formuoti apie malonius ir nemalo
nius įvykius, spaudai tenka tuos 
įvykius ir vertinti. Šiuo kartu 
“LAV” laiko savo pareiga paskelb
ti kai kuriuos faktus, tuo tarpu su
silaikydami nuo tų faktų vertinimo.

Prieš kelerius metus Kalifornijos 
un-te (UCLA) pradėta dėstyti lie
tuvių kalbą. Lietuvių kalbos ka
tedra atsirado slavų kalbų depar
tamente. Bet ne šis faktas registruo
jamas. Čia registruojamas faktas, 
kad lietuvių kalba į paskaitų tvark- 
raščius buvo Įtraukta kaip slavų 
kalba.

Prieš perą metų tame pačiame 
un-te buvo suruošta poeto Kristi
jono Donelaičio minėjimas. Paskai
tininkas Aleksis Rannit kažkodėl 
rado reikalo ta proga paskelbti, kad 
lietuvių kalba esanti slavų kilmės 
ir lietuviai kultūriniai surišti su sla
vais: Donelaitį jis išimtinai lygino 
su rusų rašytojais, nors Donelaitis 
ir savo kultūra ir kūryba išimtinai 
susirišęs tik su Vakarais.

Turime teisės Rannito intencijo
mis suabejoti, nes jis, 1940 m. Lie
tuvą okupavus rusams, “Darbo Lie
tuvoje” rašytais straipsniais lietuvių 
tautos vardu sveikino pavergėją ir 
reiškė džiaugsmą. Okupantui pasi- 
tarnavimą darė savanoriškai, nes 
jokių įgaliojimų iš lietuvių tautos 
neturėjo. Žiauriausio lietuvių tau
tos priešo naudai jis tąsyk sufalsi- 
kavo lietuvių tautos jausmus, ir iki 
šiol savo pareiškimų nėra atšaukęs, 
nei jų apgailestavęs.

I966.X1.20 — 1967.11.5 tame 
pačiame un-te vyko lietuvių liaudies 
meno paroda. Kolonijoje iš tam tik
rų žmonių pusės jaučiama didžiulės 
pastangos parodą pavaizduoti kaip 
begalinės reikšmės lietuvišką įvykį. 
Mes registruojame abejojimus:

L Parodą dominavęs žemėlapis 
nevaizdavo nei teisinės, nei faktinės 
tikrovės. Pagal žemėlapį, Lietuva su 
SSSR nei rytuose, nei pietuose įle

susisiekia. Jas skiria didžiulė Gu-
dija. Su SSSR Lietuva susisiekianti 
tik vakaruose, mat, pietinė Mažosios 
Lietuvos dalis (Rytprūsiai) priskirti 
Sov. Sąjungai.

2. Parodoje išstatytus eksponatus 
aiškinantieji parašai iki įkyrumo re
mia Lietuvoje okupanto lietuvių 
etnologijai primestą tezę, kad lie
tuvių liaudies menas reiškiąs lietu
vių pagonišką dvasią. Rimtieji lie
tuvių etnologai laisvajame pasau
lyje šią tezę atmeta.

3. Neaiškumų kelia didžiosios 
eksponatų dalies atsiradimo kelias. 
Spaudoje tvirtinama, kad dalis 
eksponatų privačiai surinkta Lietu
voje, o kita dalis — tai Vilniaus 
etnografinio muziejaus dovana. Žo
džiu. aiškinama, kad dalis iš Vil
niaus paskolinta, kita dalis nelega
liai iš Lietuvos išvežta. Okupuotos 
Lietuvos spaudoje įrašoma, kad eks
ponatai iš Lietuvos išvogti.

Jei eksponatai paskolinti ar do
vanoti. kyla klausimas, kodėl Lie
tuvos okupantas nori pasauliui pa
rodyti tai, ką pačioje Lietuvoje taip 
žiauriai persekioja. Jis turi savo 
tikslus, bet reikia abejoti, ar verta 
jam lietuviškomis rankomis talkin
ti. Jei sakoma, kad nelegaliai iš
vežti, turime pagrindo tuo netikėti.

Turime su apgailestavimu regis
truoti, kad visuose šiuose įvykiuose 
aktyvią rolę vaidino kelis kartus 
pavergtą Lietuvą lankiusi UCLA 
profesorė dr. Marija Gimbutienė.

Norime registruoti šių įvykių ir 
šviesiuosius taškus. Lietuvos konsu
lo dr. Juliaus J. Bielskio pastango
mis lietuvių kalba buvo išimta iš 
slavų kalbų skyriaus. Taip pat Šv. 
Kazimiero parapijos choras nubal
savo parodos uždarymo programoje 
nedalyvauti.

Redakcijos prierašas:
Aštrios diskusijos parodos klausi

mu Los Angeles kolonijoje vyksta. 
Duosime tuo klausimu ir kitiems 
pasisakyti.

Klaipėdos atvadavimo minėjimo sausio 14 d. programos dalyviai.
Iš kairės: V. Glažė, H. Tumas, V. Mitkutė-Gedgaudienė, M. Preikšaitis,

L. Zaikienė ir A. Glažė. Foto L. Briedis
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IŠ LIETUVIU ORGANIZACIJŲ VEIKLOS<. t.

Lietuvos Vyčiy veikla
Lietuvos Vyčių senjorų-sendrau- 

gių Los Angeles #133 kuopos me
tinis susirinkimas Įvyko sausio 29 d. 
Lietuvių Bendruomenės namuose, 
4423 Santa Monica Blvd.

Kuopos pirm. J. Andrius atidarė 
susirinkimą, pakviesdamas seniausią 
amžiumi vytį sukalbėti, visiems pri
tariant, maldą. Buvo prisiminta 
mirę kuopos nariai: prieš trejus 
metus miręs kuopos dvasios vadas 
kan. A. Steponaitis ir praėjusių 
metų gruodžio 1 1 d. miręs vytis 
Motiejus Ambrose. Jie buvo pa
gerbti atsistojimu, susitelkimu ir 
nutarta už juos užprašyti pamaldas 
š. m. balandžio 2 d.

Metiniam susirinkimui pirminin
kauti pakviestas J. Činga ir sekreto
rium V. Tuskenis, Kuopos pirm. J. 
Andrius savo pranešime pastebėjo, 
kad 1966 metai buvo lietuvių jauni
mo metai ir todėl jiem buvo duo
dama visu progos lietuviškoj veik
loj pasireikšti. Vyčių senjorai kiek 
ir kur galėdami jaunimą rėmė. Kuo
pos dvasios vadas dr. kun. P. Ce- 
liešius dalyvavo Jaunimo Kongrese 
ir Dainų Šventėj Čikagoj.

Finansų sekr. A. Skiirius padarė 
pranešimą apie pajamas iš narių 
mokesčio, pastebėdamas, kad visas 
pusšimtis narių tvarkingai jį moka, 
atsilikusių yra nedaug. Iždininkas 
L. Oksas pranešė kuopos kasos 
stovį. Protokolų sekretorius J. Pui- 
kūnas perskaitė paskutinio susirin
kimo protokolą. Rev. komisijos 
pirm. V. Tuskenis perskaitė pra
nešimą. Abu protokolai buvo priim
ti ir patvirtinti. Dvi kadencijas iš
buvusiai kuopos valdybai pareiškus 
atsistatydinimą, buvo išrinkta nauja 
valdyba: dvasios vad. dr. kun. P, 
Celiešius, J. Činga, pirm., Adelė 
Petras ir Jonas Puikūnas — vice- 
pirm., A. Skirtus, fin. sekr., V. 
Tuskenis, protokolų sekr., Ann 
Arnashus, ižd. Rev. komisijon iš
rinkti: J. Andrius, B. Skirienė ir B. 
Starkienė.

Išrinktoji vicepirm. Adelė Petras 
pranešė a>ie jau pribrendusias gali
mybes suorganizuoti jaunųjų vyčių 
būrį ir apsiėmė bandyti tai atlikti.

Aptariant kitus svarbesnius Los 
Angeles Vyčių reikalus besiplečian
čioj šioj jaunoj lietuvių kolonijoj 
Pacifiko pakrantėje, pripažinta rei
kalinga ir Vyčių Sendraugių kuopos 
įsikūrimo ir veiklos dešimtmetį at
žymėti kultūriniu - meniniu paren
gimu. B. Skirienė referavo apie 
programos sudarymą. Programą at
liks moterų “Sutartinė”, padainuo
dama harmonizuotų liaudies dainų 
ir įvairių kompozitorių naujai su
kurtų dainų su atitinkamais mon
tažais. Dar talkininkaus sol. Henri
kas Paškevičius, su kuriuo numatyta 
atlikti įdomios dainų variacijos. Šo
kėjų grupė pašoks bacarų šokių, 

kurių dalis buvo šokta statant 
“Faustą”.

“Sutartinę” dabartiniu metu su
daro: Aukštkalnytė, Bajalienė, 
Dambrauskaitė, Radvenienė, Skirie
nė, Stroputė, Tumienė ir muzikos 
vadovė O. Metrikienė.

Koncertas įvyks balandžio 2 d., 
sekmadienį, Šv. Kazimiero parap. 
salėje, 3855 Evans St., Los Ange
les, 1 vai. 30 min. po piet. Bilietai 
tik po $1.50, studentams — 75 et. 
Bilietų iš anksto galima gauti pas 
“Sutartinės” nares ir visus Vyčius.

J. M.

Susiorganizavo jaunieji vyčiai
Vasario 26 d. įvyko jaunųjų vy

čių steigiamasis susirinkimas, kurt 
sušaukė 133 Sr. kuopos vicepirm. 
Adelė Petras.

Pirmojon valdybon buvo išrink
ta Richard Oksas, pirm., Rūta Ski- 
riutė, vicepirm., Joan Lubin, sekr., 
Jonas Petras, fin. sekr. iv* M ar an 
Masulis, ižd.

Kitas susirinkimas numatytas 
balandžio 9 d. pas Praną Lubiną, 
žinomą Lietuvos krepšinio žaidėją. 
Po susirinkimo įvyks “swimming
party”. Birželio mėnesyje numato- 
na padaryti “beach-party”.

I čia kuopą priimama studentų 
tmžiaus jaunimas. Kas norėtų įsto
ti, gali gauti daugiau informacijų 
pas organizatorę — Adelę Petras, 
elef. TH 2-5736.

o o o

LONG BEACH, CALIF.
Vasario 26 d. Long Beach Lie- 

uvių klubas gražiai paminėjo Lie- 
uvos nepriklausomybės šventę — 

Vasario 16-tą.
Klubo pirm. Br. Morkis, atidaręs 

Minėjimą. programai vesti pakvietė 
i,. Mikalonytę. Amerikos himną 
tugiedojo Florence Korsak, akomp. 
nuzikui Stasiui Kalvaičiui. Atsisto- 
imu pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę. Iškilmių proga sveikini- 
no žodį tarė Gen. Lietuvos konsu
las dr. J. J. Bielskis. ALT Los An
geles skyriaus pirm. Stasys Paltus 
pasakė turiningą pagrindinę kalbą.. 
Sol. Fl. Korsak padainavo lietuvių 
iaudies dainą, akomponuojant St. 

Kalvaičiui. Mergaitės — Rūtelė 
Seliukaitė, Laimutė ir Danutė Pra- 
sauskaitės — padeklamavo lietu
viškų eilėraščių. Viešnios iš Los An
geles — ponios D. Mackialienė ir 
O. Deveikienė duetu padainavo l'e- 
tuviškų liaudies dainų, akordeonu 
pritariant V. Giliui. K. Dargis pa
dainavo Kur bakūžė samanota ir 
ariją iš Toscos, akomp. St. Kalvai
čiui.

Tuo programa ir baigta. Padėkos 
žodį tarė klubo pirm. Br. Morkis. 
Minėjimas baigtas lietuvos himnu.

Lietuvos vadavimo reikalams su
rinkta aukų apie 150 dol. Aukas 
trinko Marija Aftukienė ir Aldona 
Merkienė.

Iš Long Beach Vasario 16 minėjimo. Stovi L. Mikalonytė, 
programos vedėja; prie garbės stalo (iš k.): D. Mackialienė, 
Lietuvos gen. konsulas dr. J. Bielskis, St. Paltus.

Minėjimas padarytas atitinkamame — medinė lėkštė, kurioje iš- 
papuoštoje salėje. Scenoje prie kai-drožinėta Vargo mokykla. Iš šonų 
l.ėtojų stalo ant sienos kabėjo Lie-buvo Lietuvos ir JAV vėliavos, 
tuvos Vytis, žemiau buvo lietuviškųSalėje stalai buvo apdengti ir pa- 
raštų divonėlis su įrašu Kur bėgapuošti gėlėmis — tai sudarė daly- 
Šešupė, kur Nemunas teka... Vieviams jaukią nuotaiką. Į minėjimą 
name šone kabojo rankšluostis suatsilankė gausus vietos ir apylinkės 
išaustu Lietuvos himnu, kitame šo-lietuvių būrys. D. Mekišius

BIRUTININKĖS PACIFIKO PAKRAŠTY
Nepriklausomoj Lietuvoj Didž. 

Kunigaikštienės Birutės Draugija 
buvo grynai Lietuvos karių žmonų 
tlrganizacija. Ten jos turėjo savo 
specifinius uždavinius, gyveno ka
lių šeimų atmosferoje ir sąlygose, 
ir tokia organizacija buvo reikalin
ga ir naudinga.

Atsidūrusios tremty, visos lietu
vės moterys rado tas pačias sąly
gas, nebuvo nieko, kas jas išskirtų 
iš kitų tarpo, o Lietuvos laisvės 
idėja, artimųjų vargas krašte ir 
Sibire visas jas jungė į vieną jau 
bendrą lietuvių organizaciją.

Los Angeles birutininkių skyrius 
čia įsikūrė prieš 10 metų, ir šiemet 
švenčia savo veiklos dešimtmečio 
jubiliejų.

Skyrius veikė kukliai, moterys 
rinkdavosi dažniausiai iš eilės vie
nos pas kitą ir aptardavo savo bui
ties reikalus. Bet vien tuo jos nesi
tenkino ir, štai, per tuos dešimt 
metų birutininkės pasitarnavo ne 
tik sau, bet padėjo labai daug ir ki
tiems. Jų parengimai tapo trad el
niai, — vienas pavasairį, antras — 
rudeniop. Į tuos parengimus balius 
jos sunešdavo savo pagamintą mais
tą, pačios valė, patarnavo ir tuo 
būdu tie baliai galėdavo joms duoti 
“gražaus pelno”. O pelnas ėjo šal
pai, kiekvieną prašymą, kiekvieną 
sumanymą jos visada kruopščiai 
apsvarstydavo, kad viskas būtų pa
naudota tiksliai, bešališkai.

Ir dabar, pavarčius jų archyvą su 
prašymais ir padėkomis, matyti, ko
kie rezultatai.

Jos išsiuntė į Lietuvą, Sibirą ir 
Suvalkus 112 siuntinių sumoj: virš 
$6,500. Jos palaikė senelius signa
tarus ir senus, vargan patekusius 
veikėjus, rašytojus; šimtais siuntė 
sanatorijose esantiems, šimtus davė 

Lietuvių Fondui ir dar daugiau Va
sario 16 gimnazijai — ir toji suma 
toli prašoka $3,000. Visi vietos su
manymai, rinkliavos, jaunimo pa
rama, spauda, parengimai ir gi ga
vo iš čia netoli $2000. Taigi biruti
ninkės savo darbu per tą dešimtmetį 
surinko ir atidavė mažiausia 12 
tūkstančių dolerių! Ar daug ylra 
mūsų organizacijų tarpe tokių, ku
rios tiek būtų paaukojusios lietu
viškiems reikalams?

Aukos išdalintos po visur, jos 
vienoje krūvoje atrodytų didesnės, 
būtų stipresnė reklama, didesnė 
garbė, juk pinigas daug reiškia.

Bet birutininkės atsiliepė ten, kur 
jų šaukėsi, ar pačios matė, kad rei
kia, tyliai, kaip tos skruzdės nešė 
savo dalį į savo idėjos ir alrtimo 
meilės rūmą. Už tai joms priklauso 
mūsų visų pagarba ir parama.

Šiais metais, švęsdamos savo de
šimtmetį, jos ruošia didelį balių 
— balandžio 29 d., paėmę gražias 
patalpas ir lauks mūsų visų atei
nant Ir mes ateisime, nes negalime 
neparemti tokio gražaus ir naudin
go darbo.

Birutininkės nėra apleidusios nė 
savitarpės veiklos — štai, bal. 12 
d. jos rengia Tautiniuose Namuose 
viešą paskaitą, kurią skaitys dak- 
t£l.ė J. Žirgulienė, MD., moteris to
li pažengusi savo mokslo srity. Vė
liau žada sekti visas ciklas kitų 
p askaitų, kurių taip pasigendama 
šioje kolonijoje.

Visuomenė nėra akla ir kurčia 
gražiems darbams, ir mes galime 
didžiuotis jumis, birutininkės, ir 
linkėti sėkmės ir ištvermės.

Mes visi būsime su jumis ir pas 
jus.

Valio Los Angeles birutininkės, 
žengiančios į antrą veiklos dešimt
metį! A. B.
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INŽINIERIŲ-ARCHITEKTŲ ŽINIOS
Vienintelis Kalifornijoj lietuvis — 
konstrukcijų inžinierius

Inžinierius Julius Azis Raulinai- 
tis išlaikė Kalifornijoj konstrukci
jų valstybinius egzaminus ir 1966 
m. gruodžio mėn. gavo statybos 
konstrukcijų specialybės valstybines 
teises (Structural Engineering Re
gistration).

Konstruktyvinės teisės egzaminai 
Kalifornijoj yra ypatingai sunkūs, 
surišti su įvairių konstruktyvinių 
rėmų tipais, jų analizėm ir atspa
rumu žemės drebėjimams. Su to
kiomis teisėmis Kalifornijoj tėra 
nedidelis skaičius inžinierių.

J. Raulinaitis gimnaziją baigė Vo
kietijoj, Freiburge, studijavo Karls
ruhe Technische Hochschuhle, vė
liau Astralijoj Melbourne un-te ir 
inžinieriaus diplomą gavo Univer
sity of Southern California, Los 
Angeles, 1958.

1963 m. išlaikė civilinės inžine
rijos Kalifornijoj valstybinius egza
minus, suteikiančius profesinės 
praktikos inžinieriaus teises.

1964 m., betęsdamas vakarines 
studijas po darbo, gavo magistro 
laipsnį.

Praktikos stažą J. Raulinaitis įsi
gijo bedirbdamas Washingtone ir 
Los Angeles inžinierinėse firmose 
prie įvairių konstrukcijų projekta
vimo ir apskaičiavimų: mokyklų, 
radaro bokštų, antenų, dangorai
žių, pramonės pastatų, ligoninių ir 
t. t.

Visuomeninėje veikloje. J. Rauli
naitis dar bestudijuodamas reiškėsi 
aktyviai. Buvo vienas iš steigėjų 
Lietuvių Studentų Sąjungos Mel
bourne, 1952. Atvažiavęs į JAV, 
įsijungė į Ateitininkų studentų veik
lą, vėliau į Los Angeles Technolo- 
gų-Inžinierių architektų sąjungą. 
Dabar yra Los Angeles ateitininkų 
sendraugių valdybos pirmininku.

1958 m. J. Raulinaitis vedė che
mikę Ireną Krivickaitę, kuri, neat- 
silikdama nuo vyro, povestuvines 
studijas apvainikavo irgi magistro 
laipsniu.
I. ir J. Raulinaičiai augina dukrytę 
Jūratę ir sūnus Arvydą ir Sigitą.

Los Angeles kolegos inžinieriai 
ir architektai sveikina su sėkme pro
fesiniame ir šeimos gyvenime nau
ją profesionalą, konstrukcijų ir ci
vilinės inžinerijos inžinierių Julių 
A. Raulinaitį.

Atostogavo Australijoj
Losangeliečiai inž. Vytautas Ta

mošaitis su žmona Irena šventėms 
buvo išvykę Australijon aplankyti 
giminių iir vietų, kur jie patys gy
veno.

P. Tamošaičius Sydnėjuje pasiti
ko inž. Algis Kabaila, PLIAS na
rys, profesoriaująs Nek South 
Wales Universitete, aprodė Sydnė- 
jaus garsiąją operos rūmų statybą, 
kuriai buvo numatyta išleisti 6 mi
lijonai, o dabar biudžetas pašoko 

jau iki 30 milijonų. Komplikuota 
pastato konstrukcija privedė staty
bos darbus prie valstybinio skan
dalo.

Po trumpos viešnagės Sydnėjuje 
sekantis etapas buvo Melbournas. 
Čia statybos darbai visur vyksta gy
vai. Inžinerių iir profesinių žmonių 
pareikalavimas didelis. Lietuviai in
žinieriai dirba daugiausia pas kon
sultantus. Jų uždarbiai sudaro 60- 
70 procentų amerikietiškųjų uždar
bių. Dabartinė Australijos reziden
cinė ir komercinė statyba nesiskiria 
nuo Kalifornijos. Statyboje vyrauja 
plytos; stogai dengiami daugiausia 
čerpėmis.

Tamošaičiai atgal grįžo piro Nau
jąją Kaledoniją (Prancūzų kolonija 
Pacifike). Gamta nepaprastai gra
ži, žmonės draugiški. Kainos gan 
aukštos, kaip kad ir Amerikoje. 
Kaledoniečiai dėl darbo ir uždar
bių nesijaudina, kai bananai, duo
nos medžiai, kokoso palmės ir kitos 
žemiškos gėrybės auga ant medžių, 
Pramogai paskerdžiama kiaulė, pil
vas prikemšamas vaisių, daržovių ir 
kepama karštuose pelenuose. Mu
zikai grojant, šėlstant šokiui, vaiši
namasi karštu kiaulienos kepsniu, 
užsigeriant vietiniu punšu.

Tamošaičiai buvę nepaprastai 
sužavėti Tahiti salos klimatu ir 
gamta. Girdi, jei kas klaustų, “kur 
yra rojus žemėje?” be abejonės pa
sakytume, kad Tahiti saloj”. Jei 
kas yra matęs paskutinę filmą 
“Mutiny of the Bounty”, kuri buvo 
suskta Tahiti saloj, tas gali suprasti, 
kaip atrodo ta nuostabioji sala, kur 
gyveno ir kūrė dailininkas Gaugen 
ir kur taip pat kurį laiką buvojo 
mūsų dailininkas Jonas Rimša, pa
sisemdamas ten temų iir įkvėpimo...

Ten yra ir prancūzų atominės 
energijos tyrimo centras.

Los Angeles ALIAS skyriaus
visuotinas susirinkimas įvyko š. m. 
vasario 25 d. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Susirinkimą pravedė val
dybos pirmininkas inž. V. Vidugi
ris. Referuota ALIAS įstatai, nau
jos PLIAS centro valdybos rinkimo 
klausimu, prof. Šimoliūno pamink
lo statybos reikalu, Lietuvos konsu
lo dr. J. Bielskio fondo klausimu. 
Perskaitytas sveikinimas - adresas 
nuo L. A. ALIAS narių Leonardui 
Valiukui, pagerbiant jį kaip Rezo
liucijoms Remti Komiteto pirminin
ką, pravedusį rezoliucijas JAV Se
nate ir Atstovų Rūmuose. Adresas, 
visų dalyvių pasirašytas ir inž. Vi
dugiriui pavesta įteikti L. Valiukui 
jo pagerbimo pobūvyje vasario 26.

Išrinkta revizijos komisija: dr. V. 
Grakauskas, pirm., J. Motiejūnas ir 
Sodeika — nakiai.

Po susirinkimo inž. Tadas Mic
kus su paaiškinimais parodė filmą 
iš dabartinių projektų, vykstančių 
Douglas Aircraft Corp, ir moder
niosios Meksikos vaizdų. Šember- 

gas rodė ekrane spalvotas nuotrau
kas iš 1966 m. L. A. technologų iš
vykos prie jūros.

Po oficialiosios dalies iki vėlu
mos sekė alutis iš bačkos puikūs 
užkandžiai, dainos, šokiai ir muzi
kinė dalis, kurią atliko inž. Rimas 
Kaminskas. Pasirodo, jo esama ne 
tik pasižymėjusio lėktuvų konstruk
toriaus, bet ir puikaus muzikanto 
įvairiais instrumentais, o ypač akor
deonu. (E. A.)

AUKOS ALT-ui
1967 m. vasario m. 19 d. surinktų 
Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles sk. Vasario 16 d. minėjimo 

AUKŲ SĄRAŠAS
Po $50 — Deveniai Mykolas ir 

Alena.
Po $30 — Skiriat A. ir B.
Po $25 — Kučingis, J., kun. 

prel,, Petrikai J. P., Pranis Pr., 
Radveniai E. D., SLA 75-ji kuopa, 
Šinkys Em.

Po $20 — Činga J., Jodelė J., 
Uksai J. M., Vailokaitis D., Zmui- 
dzinas J. Dr.

Po $15 — Balsiai A. J., lašini
niai N. H., Kalvaitis R., Pažemė- 
nai K. K., Opulskienė J., Polikai- 
čiai A. ir D., Tumas A. Ig.

Po $10 — Abelkis P., Butkys P., 
Banionis M., Bakūnai O. B., Braz- 
džioniai A. B., Celiešius P., Kun., 
Collins F., Dargis Kv., Dabšys, 
Dabšys-Grikinaitė, E., lešmantienė 
M., Jurgilas J., M.D., Jovaiša E., 
Gasparonis Pr., Grušas, Gustienė 
O., KVšonis A., Keršis Pr., Kal
vaitis A., Kuoriai A. ir B., Kontvis 
A., Kudirka F., Kutra J. A., Kaz
lauskas V. V., Lukšys Charlies, 
Lukšienė Ant., Lukoševičius J., 
Lembertas Pr., Medžiukas L, Mit- 
kai J. D., Mironai A. O. (ir 6 et.), 
Motiejūnas J., Naujokaitis M., Nar
kevičius A., Nefas L., Paltus St., 
Preikšaitis Martynas, Pažiūra V., 
Parker M., Prodzinskas J., Saba
liauskas A., Stropus M., Stadalnin- 
kai L. V., Stančikas B., Tamašaus
kas O., Tumavičius J., Raulinaitis 
J. A., Radvenis Gr., Vaičiai J.M., 
Valiulis G., Ūsas.

Po $9 — Steponis C., kun.
Po $& — Jakubauskienė L.
Po $6 — Andlrašūnai V. ir J., 

Babickas Leonas, Litvinai P. ir A.
Po $5 — Adamoniai S. S., Apei- 

kiai V. N., Anelauskas V., Andrius
J. O., Alekna Pr., Baltrušaitis J., 
Balčiūnas J., Baltrušaičiai G., Ba
nionienė M., Baurienė K., Barmai
K. V., Bernotai S. P., Bulotai A. K., 
Dambrauskas V., Domkus P., Du- 
dienė Ag., Gieda Br., Gedmintas J.. 
Grikinai, Jakubėnas J., Janulis B., 
Karuža K., Kavaliai V. O., Kemek
lis H., Kijus AL, Kiškis J. P„ Ku- 
zavinis, Kulnys A., Kulvinskas S., 
Kniuipys J., Latvėnas A., Lapataus- 
kas, Liutermozienė, Navickas J., 
Narbutai A. A., Narbutai B. G., 
Mažeikai A. V., Matulaitis J., Mo- 
tušis K. C., Medelis L., Mikuckis. 
Mačys V., Nijergienė, Palaikis, 

Paplauskas, Pažėrai, Petrauskas, 
Petronis J., Prišmantas K., Sabalis 
E., Saladžius V., Stancelis V., Stu- 
ronas A., Seliukai, Stočkus E. B., 
šešplaukis lg., Šimkevičiai Br. A., 
Shultz A., šepetys, S., Švaistas J., 
Telyčėnas A. L., Tininis J., Truš- 
kauskas E. J., Radvenis Gr., Rač
kauskas A., Račius J., Razutis A., 
Raulinaitis A., Rukšėnas J. G., Ul- 
dukis A. V., Vainauskas J. R., 
Varnas J., Vasiliauskas E., Vidžiū
nai J. R. K., Žilevičius, Žarskus, 
Žemaitaičiai.

Po $4 — Aušrota S., Janulaitis 
A. P., Brazdžionis D., Narbutai D. 
A., Sušinskas Pr., Lansbergienė J.

Po $3 — Avižieniai, Diržys A., 
Balvočius L., Gustas Pr., Karibu
tas, Naudžius K., Stančikai M.. 
Sumaniai, Saras V.

Po $2 — Butkevičienė J., Dau
kantas, Duda St., Corika A. A., 
Gieda A., Galdikas A., Macėnas A., 
Margis M., Mickevičienė T., Mil
kevičius A., Mieželiai, Tuminai V., 
Rimša J., Ratkelis S. E., Rodnitė 
V., Šulaitis V., Šliupaitė, M D, Spi- 
rauskas J., Žukas J., Veimeris E. 
A., Zinkė M.

Po $1 — Brazauskas A., Grikas, 
Pažemėnas K., Pamataitis P., Šu
laitis V., Sliakis A., Samson, Še
pikas E., Stankus J., Tomašiūnienė 
M., Žukauskas S., Mikulka B.

Iš aukotojų, nenurodžiusių savo 
pavardės, buvo gauta ....... $68.05

Viso aukų surinkta .... $1543.11
Pagal aukotojų pareikštą valią iš 

aukščiau pažymėtos sumos buvo 
skirta:

Tautos Fondui ------ $65.00;
Rezol. Remti kom. — $65.00; 
Lietuvių Fondui ------ $5.00;

Los Angeles ALT 
skyriaus valdyba

A. Landsbergio "Penki stulpai tur
gaus aikštėje Los Angeles scenoje

Los Angeles Lietuvių Dramos 
Sambūris balandžio mėn 15 d., šeš
tadienį, 7 vai. 30 min. vakaro stato 
Algirdo Landsbergio 3-jų veiksmų 
dramą “Penki stulpai turgaus aikš
tėje”.

Šis veikalas yra laimėjęs 1957 m. 
Clevelando dramos konkursą, ir 
1958 m. pirmą kartą pastatytas 
Clevelando Lietuvių Teatro “Vai
dila”. Veikalas buvo suvaidintas 
Chicagoje ir Detroite. Po Chicagos 
ir ypač po Detroito vaidinimų ši 
jautri partizaninė veikalo tema bu
vo sukėlusi kontraversiją.

“Penki stulpai turgaus aikštėje” 
buvo išverstas į anglų kalbą ir vei
kalu susidomėjo amerikiečiai ir 
neo-kanadiečiai. Anglų kalboje vei
kalas buvo suvaidintas New Yorke, 
Chicagoje ir Toronte.

Ar atsiras smerkiančių autoriaus 
iškeltą partizaninės kovos tragedi
ją Angelų mieste?

Atsakymas į šį klausimą, gal būt, 
bus įmanomas tiktai po spektaklio, 
kurį pamatyti kviečiami visi An
gelų miesto ir apylinkių lietuviai.
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Leonardo Valiuko pagerbime dalis artimųjų svečių. Foto L. Kančauskas

UŽTARNAUTAS PAGERBIMAS

ATLIKIME PAREIGAS SĄŽININGAI

Vasario 26 Michael's Los Feliz 
restorane iškilmingų pietų metu 
buvo pagerbtas Rezoliucijoms rem
ti komiteto pirmininkas Leonardas 
Valiukas. Jo ištvermingai vadovau
jamas rezoliucijų sąjūdis per šeše
rius metus įveikė visas kliūtis ir 
Lietuvos laisvės reikalu JAV-bių 
Senate ir Atstovų rūmuose pravedė 
reikalingą rezoliuciją.

L. Valiuko nuopelnus šiame žy
gyje gražiai įvertino žymūs lietuvių 
visuomenės atstovai. įtakingi ame
rikiečiai ir gausiai pagerbimo pie
tuose atsilankę L. A. lietuviai.

Lietuvos atstovas Washingtone 
p. J. Rajeckas savo sveikinime pa
stebėjo, kad L. Valiuko “nenuilsta
mos pastangos 416 rezoliucijai pra
vesti JAV Atstovų rūmuose ir Se
nate yra didelio pasišventimo ir gi
lios Lietuvos meilės vaisius. Lietu
vos bylos gyvybei palaikyti toji re
zoliucija turi didelės reikšmės... Vi
si lietuviai, kur jie bebūtų, tų rezo
liuciją sutiko su pasigėrėjimu ir di
deliu pasitenkinimu. Jie gražiai 
Įvertino Jūsų darbą. Tos pagerbtu- 
vės — to įvertinimo išraiška.”

Senatorius Thomas H. Kuchel ir 
kongresmanas Glenard P. Lips
comb, 1961 m. vasario mėnesį pir
mieji įnešę rezoliucijas JAV kon- 
gresan, atsiuntė nuoširdžias sveiki
nimo telegrams:

“...Leonardas yra mano draugas. 
Bet tai ne taip labai svarbu. Daug 
svarbiau, kad jis su ryžtinga ištiki
mybe dirba žmonių laisvės reikalui 
ir šauniai vadovauja kovai už did
vyriškos lietuvių tautos ir kitų Bal
tijos valstybių žmonių, taip ilgai 
laikomų komunizmo grandinėse, iš
laisvinimą. Leonardai, nepavark, 
tęsk kovą” (Kuchel);

“...Jūsų ištvermingos pastangos 
ir vertingas Įnašas laisvės reikalui, 
ypač Lietuvos ir kitų Baltijos regio
no pavergtų tautų labui, Jūs užsi
tarnavote daugelio žmonių respek- 
tą ir pripažinimą” (Lipscomb);

“J Jūsų pagerbimą žiūriu kaip į 
Jūsų didelio ir reikšmingo darbo 
supratimą, įvertinimą ir pripažini
mą” (St. Barzdukas, PLB vardu).

Panašiai nuoširdžiai sveikinimus 
L. Valiukui atsiuntė generalinis 
konsulas dr. Julius J. Bielskis, buv. 
viceprezidentas Richard Nixon, 
"Darbininko” vyr. redaktorius, 
LFB centro valdyba, Lietuvos Vy
čių centro valdyba, Rochesterio 
lietuviai, kun. Jonas Jutkevičius 
(vyčių lietuvybės komisijos pirm.). 
New Yorko ir Chicagos rezoliuci- 
ninkai. latviai rezoliucininkai, dir. 
V. Vardys iš Europos ir daugelis k.

Pietų metu, įvertindami rezoliuci
jų reikšme ir L. Valiuko asmenišką 
įnašą šiame sąjūdyje, kalbas pasa
kė rašytojas J. Gliaudą ir dr. J. Jur
kūnas. Vietos organizacijų vardu 
sveikinimo žodžius tarė Ig. Medžiu
kas (JAV LB Vakarų apygarda), dr. 
F. Palubinskas, (LB Los Angeles 
apylinkė) V. Kazlauskas (L. A. Ka
talikų Federacija) rašytojas J. Tini- 
nis ( "Lietuvių Dienų” žurnalas), H. 
Tumas (Mažosios Lietuvos ,°ez.), dr. 
J. Jusionis (Gydytojų dr-ja), komp. 
B. Budriūnas, K. Liaudanskas, B. 
Nurmsen ir kt.

Atsakydamas į sveikinimus, 
trumpa žodi tarė ir pats L. Valiu
kas. Jis pagerbimo dalyviams pa
pasakojo įdomesnius kovos už re
zoliucijos pravedimą momentus. Vi
sas pagerbimas praėjo jaukiai lie
tuviškoje dvasioje (Vn.)

Laisvojo pasaulio lietuviai nau
dojasi išskirtinomis privilegijomis, 
kurių neturi didžioji tautos dal.s, 
pasilikusi tėvų žemėje. Šita musų 
laisvė ir privilegijos kartu uždeda 
mums ir pareigas: išlikti patiems 
Letuviais ir padėti vargstančiai Lie
tuvai.

Šitų dviejų tikslų įgyvendinimui 
vien moralinės paramos neužtenka. 
Reikalinga ir medžiaginė, konkre
čiai — piniginė parama.

Norėdami išlikti patys lietuviais 
turime puoselėti savo tautines ir 
kultūrines vertybes, domėtis savo 
menu, literatūra, steigti ir remti 
lituanistines mokyklas, darželius, 
aikšteles, stovyklas, kuriose mūsų 
jaunimas turėtų palankias sąlygas 
dirbti ir žaisti.

Vienas iš geriausių būdų konkre
čiai prisidėti prie lietuvybės palai
kymo ir pagelbėti vargstančiai Lie
tuvai ateityje yra per Lietuvių 
Fondą, kuris kaip tik šitam tikslui 
ir buvo sumanytas. Lietuvių Fon
das stovi ant tvirtų ekonominių pa
grindų. Visos surinktos lėšos 100 
procentų laikomos “užšaldytos”, iki 
bus galima jas parvežti į laisvą Lie
tuvą. Gi lietuvybės palaikymui yra 
naudojami tik nuo pagrindinės su
mos gaunami procentai.

Įgyvendinę užsibrėžtąjį tikslą — 
tai yra surinkę į Lietuvių Fondą mi
lijoną dolerių — vien tik iš procen
tų kasmet lietuvybės palaikymui

AUKOS LAISVĖS KOVAI
Los Angeles frontininkai jau ke- 

leri metai Vasario 16-tos proga sa
vo narių tarpe renka aukas laisvės 
kovai vesti. Tautinio potencialo iš
laikymas. tautinės kultūros kūryba 
ir tiesioginė laisvinimo akcija veda 
į tą patį didįjį tikslą — laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Laisvės rei
kalui dirba visa eilė politinių veiks
nių. švietimo ir kultūros institucijų, 
todėl L. A. tlrontininkuose susidarė 
tradicija aukoti tai institucijai, ku
rios darbą aukotojas pripažįsta la
biausiai remtiną. Šis aukojimo prin
cipas prie frontininkų aukotojų są
rašo kartais patraukia ir kitos or
ganizacijos žmogų.

Šiais metais frontininkų sąrašų 
suaukota 303 dol., kurie pagal au
kotojų valią paskirstyti taip:

Rezoliucijoms remti komitetui— 
110 dol.; Lietuvių Fondui — 110 
dol.; Tautos Fondui — 45 dol.; 
Altui — 30 dol. ir “Į Laisvę Fon- 
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GLOBE PARCEL SERVICE

galėsime skirti apie 50.000 dol.
Visos aukos Lietuvių Fondui gali 

būti nurašomos nuo mokesčių (tax 
deductable). Ir mažiausia auka yra 
nuoširdžiai priimama ir bus lygiai 
ta,p pat panaudojama, kaip ir di
desne suma. Labai gražus pavyz
dys jva tų, kurie įtraukia savo mi
rusiuosius į Lietuvių Fondo narius 
tuo budu Įamžindami jų atminimą. 
Paaukojusieji 100 dol. tampa pilna
teisiais Lietuvių Fondo nariais. Jie 
turi balsavimo teisę ir tam tikra 
prasme gali aktyviai dalyvauti Lie
tuvių Fondo reikalų tvarkymo ir 
pinigų paskirstyme.

Lietuvių Fondas yra visų lietu
vių fondas. Jis remiasi demokrati
niais ir biznio principais. Jam, kaip 
ir Lietuvių Bendruomenei, gali pri
klausyti kiekvienas geros valios lie
tuvis, nežiūrint jo politinių ar reli
ginių įsitikinimų. Lietuvių Fondo 
veiklos planai yra ilgalaikiai, o ne 
vietinio pobūdžio maži projektėliai, 
kuriems mes irgi dažnai esame pra
šomi aukoti.

Štai dėl to aš ir manau, kad per 
Lietuvių Fondą yra pats geriausias 
būdas prisidėti prie mums uždėtos 
pareigos lietuvybei ir Lietuvai atli
kimo. Delsimui ir abejonėms vietos 
neturėtų būti. Jei kiekvienas pagal 
išgales savo pareigą atliksime sąži
ningai, milijono fondą tulrėsime 
greičiau, negu manome.

Žibutė Brinkienė

dui” — 5 dol.
Aukojo: Airbai — 10; Brinkiai

— 100; Čiurlioniai —20; Gliaudės
— 5; Graužiniai — 10; Jusioniai
— 25; Jurkūnai — 10; Kojeliai — 
10; Kulniai — 25; Motiejūnai — 
10; Pažiūros — 20; Prakapai — 
13; Raulinaičiai (Alg.) — 15; Rei- 
vydai — 20; Valiukas — 10. Be 
to, Rezoliucijoms remti k-tui savo 
aukas Vasario 16 proga tiesiog pri
siuntė dar šie losangeliečiai: P. Pra- 
nis — 20 dol.; A. Mironas ir L. 
Niuniava — po 10 dol., Jul. Rauli- 
naitis — 15 dol., S. Paltus ir P. 
Grušas — po 5 dol.

Jk.

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service 

REAL ESTATE 
4366 Sunset Boulevard 

Los Angeles, California 90029 
NO 4-2919 ir No 4-2910

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real Estate — Insurance
3002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai, 

tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.
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VAKARAS VYTAUTUI F. BELIAJUI PAGERBTI

Los Angeles ir apylinkių lietu
viai vasario 4 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje pagerbė garsųjį mū
sų tautinių šokių mokytoją JAV-se 
ir folklioro žurnalo “Viltis” redak
torių Vytautą Beliajų. Didžiulės 
programos vykdymas su prakalbo
mis, sveikinimais ir linkėjimais, su 
baleto iir tautiniais šokiais, su vai
šėmis ir pasilinksminimo šokiais, su 
šokių “orkestru”, jei jį taip galima 
pavadinti, dalyvaujant dideliam 
skaičiui kitataučių sausai prikimš
toj salėj parodė, kaip atsargiai ir 
kruopščiai reikia parengimus pla
nuoti, kad įdėtas į parengimą dide
lis darbas neduotų neigiamų rezul
tatų.

Taip įvyko šiame parengime. 
Nors atskiros programos dalys dau
gumoje buvo gerai išpildytos, bet 
dėl nepakankamai apskaičiuoto lai
ko, vietos, maisto kiekio ilr kai ku
rių programos detalių, prieš kita
taučius svečius teko jaustis labai 
nesmagiai.

Patikrinkime faktus iš eilės. So- 
lenizantui pagerbti komitetą suda
rė: I. Medžiukas, St. Paltus, E. 
Radvenis, O. Razutienė, A. Skirius, 
L. Zaikienė ir J. Žukas. Nežinau 
kompetencijos pasiskirstymo tarp 
komiteto ir meno programų vykdy
tojų, faktas tas, kad mažieji šokė
jai apsirengę scenai prasėdėjo per 
visą ilgą oficialiąją programos dalį. 
Oficialioji dalis, L. Zaikienės veda
ma, praėjo labai sklandžiai. Ponia 
Zaikienė labai gražiai pranešinėjo 
anglų kalba, skaitė sveikinimus ir 
pristatė svečius. Pristatant svečius 
salėje buvo tamsu ir tų atsistojusių 
pristatomųjų negalima buvo matyti. 
Per visą oficialiąją dalį salė turėjo 
būti pilnai apšviesta. Gal reikėjo 
daugiau įterpti lietuvių kalbos. Po
nas Medžiukas plačiai ir jautriai 

V. F. Beliajaus pagerbime Los Angeles kolonijoj. P. Puikūnienės paga
mintą tortą piauna V. Beliajus. Toliau matyti torto autorė, A. Skirius, O. 
Razutienė, p. konsulas dr. Bielskis su ponia, I. Medžiukas, Zaikienė ir kt.

papasakojo V. Beliajaus biografiją.
Po oficialiosios dalies gal reikėjo 

padaryti pertrauką, nes tai progra
mos daliai ilgai užsitęsus, kitatau
čiai, nesuprasdami lietuviškai, vis 
klausinėjo, kada kalbos pasibaigs, 
kada pasibaigs. Gal juos reikėjo 
pakviesti tik meninei programai, 
nes, tur būt, tam jie ir atėjo. Jų 
daugelis pavėlavo ir buvo sodinami 
laike programos, vietų trūko, ir tas 
įnešė tam tikrą netvarką, nors p. 
Paltus tai tvarkė, kiek galėdamas.

Meninę programą išpildė Jauni
mo ansamblis, vadovaujamas O. 
Razutienės ir LB Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama E. Radvenio. 
Pranešėjos buvo B. Kazlauskaitė ir 
D. Razutytė.

Meninę programą pradėjo jaunie
ji solistai: du pianistai, jaunųjų trio, 
vienas vokalistas ir smuikininkas. 
Gaila, fortepijonu solo skambinti 
gražūs dalykai, o taip pat ir akom
panimento fortepjjonu išpildymas 
labai nukentėjo dėl nesuderinto for
tepijono. Toks gražus dalykas kaip 
R. Draugelytės skambintas Br. Bud- 
riūno “Audringi debesys virš Kau
no”, lyg griaustinio dundėjimas, 
daug nustojo dėl nesuderinto forte
pijono. Jauno pianisto virtuozo A. 
Aro išpildytas Shopeno Valz Bril
liant visai kitaip būtų skambėjęs 
ant suderinto instrumento. Čia di
delis programų tvarkytojų neapsi
žiūrėjimas. Aš jaučiaus nejaukiai 
prieš kitataučius. Jie, turbūt, pa
manė: “Kokios skurdžios priemo
nės”.

Mokytojos O. Razutienės vado
vauti šokiai su dainomis ir pasaka- 
baletas paliko malonų įspūdį. Ta 
pasišventėlė lietuviškam darbui, jau 
septyniolika metų nenuilstamai be
sidarbuojanti lietuviškoje mokyklo
je ir vadovaujanti jaunimo šokiams 
ir dainoms, surado laiko paruošti 

ir išpildyti gražią programą su ma
žaisiais. Pasakoje - balete mūsų 
mažieji gražiai inscenizavo žvėre
lius ir paukštelius su baletui gabia 
Diana Vidugiryte šokėjos rolėje. 
Jaunimo šokių su dainomis malonu 
buvo klausytis ir žiūrėti, skambant 
švelniom lietuviškom melodijom, 
kaip “Siuntė mane motinėlė” ar 
“Kas subatos vakarėlį”.

Tautiniai šokiai išpildyti gražiai. 
Bet kadangi svečių tarpe buvo ne
mažai kitataučių, amerikiečių, kurie 
šokių įvairias figūras nelabai atski
ria, tai jiem mūsų šokiai atrodo 
monotoniški. Mūsų viešnios ameri
kietės visą laiką žiovavo. Iš tikrųjų 
mūsų šokiai yra per ilgi, trumpiau 
šokant padarytų didesnį įspūdį. Tuo 
klausimu teks rašyti atskirai, pla
čiau. Šiame parengime įspūdį gadi
no šokiai dviejose vietose: sceno
je ir salėje, kas išblaškė publikos 
dėmesį. Be to, labai kenkė iš abiejų 
pusių šviečiantieji prožektoriai, ne
įmanoma buvo nieko matyti, švie
čiant prožektoriui į akis. Geriau 
būtų gerai apšviestoj salėj, be pro
žektorių.

Programoje buvo paminėtos vai
šės ir šokiai. Su tom vaišėm tai 
buvo visiškas nesusipratimas. Ant 
stalo, prie kurio man teko sėdėti ir 
kurio pusė buvo užimta kitataučių, 
buvo padėta keletas riekelių kum
pio ir lietuviško sūrio; duonos ne
buvo. Viešnios amerikietės vis 
dangstė juos su popierių ar lėkštėm 
apsaugoti nuo dulkių. Pasibaigus 
programai aš nuėjau ieškoti duonos, 
bet nė pirmame, nė antrame salės 
aukšte neradau nė (trupinėlio. Vie
nas vyras davė dvi apdžiūvusias 
plutas, bet sugrįžus su jomis prie 
stalo, neberadau maisto, nes tas ke
lias riekeles kumpio ir sūrio sve
čiai bematant pasidalino. Viešnios 
amerikietės teiravosi, kas tai per 
sūris, kurio vienom teko paragauti, 
kitom neteko, nors, sakosi, jom 
buvo minėta, kad bus pavaišintos 
lietuvišku sūriu. Tai ar taip reikia 
feprezentuotis prieš svetimuosius 
kviestinius svečius? Baltintos kavos 
vieną puoduką pasisekė gauti, ant
ro nebesulaukėm, sako — nebebu
vo pieno. Valgyklose už 10 et. duo
da kavos kartoti kiek nori, tai ar 
už pustrečio dolerio nederėtų gauti 
antro puoduko kavos? Tuo labiau, 
kad ir bufete negalima buvo sodės 
gauti. Mūsų pačių tarpe tai nebū
tų didelė tragedija, nors ir nemalo
nu vietoje vaišių ieškoti šalto van
dens atsigerti, bet prieš svetimuo
sius buvo labai nepatogu. Aš sėdė
jau kaip ant adatų.

Paskutinė programos eilutė sakė: 
Vaišės ir šokiai, grojant “gerai” mu
zikai. Tai “muzikai” sutarškėjus, 
mes visi griebėmės užsiimti ausis, o 
viešnios amerikietės pašoko, greit 
susirengė ir išbėgo. Jei jau ameri
kiečiai negalėjo pernešti tokių gar
sų, tai ką kalbėti apie mus. Muzi-

Giedra Dovydaitytė — vasario 20 
d. dalyvavo TV programoje ir šoko 
Family Affairs vaidinime.

Foto L. Kančauskas

ka to triukšmo jokiu būdu pavadin
ti negalima buvo, nes muzikiniu 
garsu vadiname pastovaus aukščio 
(pitch) toną, ko nebuvo to “orkes
tro” bildesy.

Ir vėl. Lietuviško jaunimo paren
gime derėjo pradėti šokius kokiu 
nors lietuvišku šokiu, suktiniu tlr 
klumpakoju, kas būtų įdomu ir ki
tataučiams. Tačiau pradėjo šokti 
kažkokį pakaruoklių šokį su išty- 
susiais kaklais, skeryčiodami ranko- 
komis. Iš šalies žiūrint atrodė, kad 
pakaruokliai tampomi už virvių. 
Rengėjai čia nieko dėti nes pana
šūs šokiai dabar paplitę po visą pa
saulį. Gaila, kad kultūringos tau
tos pasisavino laukinių šokius.

Baigdamas noriu pasakyti, kad 
rengėjų daug darbo įdėta pagerbi
mą ruošiant, už ką jiems ir pro
gramos vykdytojams reikia tarti 
širdingą ačiū. Klaidų visur pasitai
ko, ir čia jos paminėtos, kad atei
tyje jų būtų galima išvengti.

Kazys Pažemėnas

LAV skaitytojai palaiko biznierius 
kurie skelbiasi LAV-se.

MARY H A M R O C K
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARY 
921 Venice Blvd. 

Los Angeles, Calif 
Phone: Richmond 9-6091
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent 

3002 Santa Monica BlvĮ. 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Cali. 

Tel. 394.0772
Vietinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR 

Emil & Julia Budvilaičiai, sav. 
2527 Burbank Blvd., Burbank, Calif.

Phone 846-1743

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birute Pranis, sav. 

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif.

Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa

Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

CHET’S TAP
Oes. & Aleksandra Vilčinskai, sav.

166 E. Orange Grove Dr.
Burbank, Calif.
Phone 846-9710

DAISY MAE 
Sav. Stasys ir Brone Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis 
1642 E. Artesia Blvd., 

Long Beach, California 
Tel.: 423-9970

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav. 

4157 Redondo Beach Blvd. 
Lawndale, California 

Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN 
326 So. Broadway 

Los Angeles, California 
Phone 689-9694 

L. & G. Reivydai, sav.

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy. 

La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav.

Tel. 868-9098

LE ALLEZ BEER LOUNGE
Alfonsus Samolis, sav.

1601 N. Western Ave., Los Angeles 
Hollywood 2-6945

1967 metų vasario-kovo mėn.

“SWING’N DOOR” ALINĖ 
Sav. Ant. Kašelionis 
13708 Inglewood Ave. 

Hawthorne, Calif. 
Tel. 679-8322

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav.
905 Pico Blvd., Santa Monica, Cal. 

Phone 394-9952

Baidai
MAYTAG WASHERS 

Authorized Reprezentative 
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave., Venice, Calif. 
Phone EX 6-4246

TREND UPHOLSTERY 
Sav. Vincas Počas 

4348 E. Florence Ave., Bell, Calif. 
Phone LU 9-4482; Res. 434-3736

Buhalteriai, Revizoriai,
VLADAS NAVICKAS 

Certified Public Accountant 
3400 Balboa Street, San Francisco 

California 94121 
Telefonas 387-4151

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 

Hollywood 28, Calif.
HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif.

Tel. WE 9-1448

BLAKI’S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės) 

2911 Wilshire Blvd., Santa Monica 
California

Phone 394-0114 by appointment

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public 
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29 

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos tel. GRanite 7-2730 
Namų telefonas: GR 3-3628 

3105 Pico Blvd.. Santa Monica, Calif. 
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM

Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.

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

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M.D.
Obstetrics &Genecology

1087 N. Park Ave. 
Pomona, Calif.

622-6040 714 Area Code

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 388-1889

Veterinarijos klinikos
17060 Ventura Blvd., Encino, Calif. 

Dr. L. R. Garskis, sav.
Tel. State 4-7066

Senelių namai
Ann Bobber's Guest Home 

16801 Addison St., Encino, Ca. 91316 
Tel. 789-4808

Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 
HELEN MOCKUS - MOTUŠIS 

5265 Fountain Avenue 
Hollywood, California 

Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.

Du 8-C011 DU 9-4161

FRANCHELL’S BEAUTY SALON 
Valda Šerėnas, sav.

2403 Pacific Ave., Long Beach, Cal.
Tel. 427-6962

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing 
2543 Eucalyptus Ave. Long- Beach, 

Calif. Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor 
3305 Wood Terrace

Los Angeles, Calif. 90026 
Tel. 662-8822

Darome priestatus, virtuves.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor

Alfonsas Budriūnas, sav.
P.O.Box 627, Santa Monica. Calif.

Phone — 393-6988

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Victor 
420 Castro Str., San Francisco, Cal.

Phone UNderhill 1-6223

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER, 
Funeral Counselor 

c/o Edward Brothers Colonial 
Mortuary

1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Bus. RI 9-8281 284-6489

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET 

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav. 
15732 Hawthorne Blvd. 

Lawndale, Calif. 
Phone 676-9217

Moteliai
AMBER MOTEL 

V. ir J. Dovydaičiai, sav.
490 Dolliver St. 

Fismo Beach, Calif.
Tėl. 773-2725

BEACON MOTOR HOTEL .
A. Lukšienė, sav.

3020 Wilshire Blvd., Santa Monica 
EX 4-9144

BARBARA MOTEL
Al and Janina Rimavičius Own.

„A Home Away from Home” 
TV, Radio, Air Cond., Kitshenettes 
2148 West Buckeye Road, Route 80 

PHOENIX 9, Arizona

EL DORADO MOTEL 
Al Samolis 

1615 North Western Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

HO 2-6945

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA 

Realtor 
1543 — 3rd Street 
Santa Monica, Calif.

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker

3002 Santa Monica Blvd., 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker
4366 Sunset Blvd.

Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919 Res. TH 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd. 
Hollywood 27, Calif. 

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND

137th & Prairie, Hawthorne, Calif. 
Sav. Jonas ir Ona Žukas 

Tel. OS 5-9051

Valgyklos
ANGLER’S CAFE 

141 Fisherman’s Wharf (Pier) 
Redondo Beach, Calif. 

Albert & Maria Boreišiai, sav.
Phone: 372-7226

THE TAVERN 
Cocktails—Luncheon—Dinner 

Banquet Room 
Monica Dantienė, sav.

8924 Long Beach Blvd., South Gate
Tel. 569-8139

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SVETAINĖ 
Vedėja Adelė šatnerienė 

4415 Santa Monica Blvd., L. A. 
Lietuviški pietūs, alus, muzika, 

bilijardo stalas.
Svetainė atdara penkt., šeštad. ir 

sekmadieniais.
Tel. 666-4585

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

7



LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

A. F. SKIRIUS 
4366 Sunset Boulevard

Loe Angeles, California, 90029 
Telefonas: NO 4-2919

4545 West 63rd Stroat 
Chicago, Ill.

Return Requested

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

BALANDŽIO MĖN. —

2 d. — Liet. Vyčiu Senjorų kuopos 
dešimtmečio minėjimas ir koncer
tas šv. Kazim, par. salėj 1 vai. p,p

8 d. — Tautinės Sąjungos skyriaus 
pobūvis.

15 d. — Dramos ratelio vaidinimas 
“Penki stulpai” parapijos salėj.
22 d. — Sol. A. Pavasario rečitalis 

šv. Kazimiero par. salėj.
29 d. — Birutininkių sukaktuvinis 

balius Pickwick salėj Burbanke.
30 d. — šaulių sąjungos sukilimo 

minėjimas.
o o o

GIMIMAI
—Daliai ir Jonui Navickams ko

vo mėn. 3 d. gimė duktė Rima-Ma- 
rija. Sveikiname tėvus ir senelius!

—Violeta Virginija Jasiukonytė 
gimė vasario 1 d. Sveikiname tėvus 
Leoną ir Marytę Jasiukonius.

MIRTYS
Vasario 7 d. mirė Povilas Gra

žys (Paul Gray), vienas iš pirmųjų 
mūsų kolonijos gyventojų. Reiškia
me užuojautą dukrai Genovaitei ir 
žentui Juozui Šliakiams ir kitiems 
giminėms.

— Vasario 1 d. staiga mirė Pet
ras Kveselevičius, artimas prof. VI. 
Motiekaičio šeimos draugas.

Alicija Baltrušaitienė mirė 
-sausio 28 d.. Laidotuvėmis rūpinosi 
giminaitė Elzbieta Vasiliauskienė.

— Vasario 2 d. buvo palaidota 
Kazimiera I). Stonienė. Reiškiame 
užuojautą sūnui Juozui Stoniui 
(Stone).

— Sausio 27 d. mirė ..Antanas 
Mocevičius. Laidotuvėmis rūpinosi 
J. Kojelis.

Ona ir Vladas Jasiulioniai. Ona Ja- 
siulionienė sauso 29 d. atvyko pas 
vyrą iš Lietuvos. Foto L. Briedis

TRUMPAI
— Tėvas dr. T. Žiūraitis iš Wa- 

shingtono, kunigas vienuolis domi
ninkonas, filosofas ir pamokslinin
kas, kovo 5-12 d. vedė rekolekcijas 
Los Angeles lietuviams Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje. Jo pasi
klausyti lankėsi net toli nuo para
pijos bažnyčios gyvenantieji. Jo pa
mokslai pasižymėjo minties gilumu, 
patlriotiniu akcentu, plačia ir. gyva 
ekumenine dvasia ir literatūriniu 
stilium. Vakarais po pamokslų prie 
bažnyčios galėjai išgirsti stoviniuo
jančius būrelius, gyvai besidalinan
čius girdėtomis mintimis. Losange- 
liškiai seniai beturėjo tokį šaunų mi- 
sijonierių.

— Prcl. J. Kučingis šiemet buvo 
pakviestas vasario 16 JAV-bių kon
grese pasakyti invokaciją pradedant 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą.

Šią invokaciją kasmet kalba iš 
įvairių lietuvių kolonijų kviesti ku
nigai.

— Algis Račius gavo sporto sti- 
pediją San Fernando Valley state 
kolegijoj, Northridge. Calif.

Sveikiname Algį ir linkime sėk
mės ir sporte ir moksle.

— Laima Sturonaitė, 6 metų am
žiaus mergaitė, vasario 7 d. daly
vavo su kitais vaikais Art Linklet
ter šeimos televizijos programoje.

ooo

ANTANO PAVASARIO DAINŲ 
REČITALIS

Balandžio 22 d., šeštadienį. 8 vai. 
vakaro Šv. Kazimiero par. salėje 
įvyks solisto Antano Pavasario dai
nų rečitalis.

Solistas A. Pavasaris pernai gra
žiai pasirodė katalikų kongrese Wa
shingtone, kur dainavo programoje 
Šiluvos koplyčios atidarymo iškil
mių proga.

Jis savo repertuarą yra gerokai 
papildęs naujomis dainomis.

PADĖKA
A. A. mano vylrui Antanui Žit

kui tragiškai žuvus, nuoširdžiai dė
kojame kun. A. Valiuškai už laido
tuvių apeigas; grabnešiams už pas
kutinį patarnavimą: visiems kitiems 
draugams, pažįstamiems ir nepa
žįstamiems. kurie jį taip gausiai pa
lydėjote ir kurie mums žodžiu ar 
laiškais pareiškėte užuojautą: vi
siems. kurie užprašėte už mirusio 
vėlę šv. mišias: visiems, kurie lan
kėte mane ligoninėje.

Ypatingai dėkojame mums vis
pusiškai labai daug padėjusiems 
p. p. Sinkiams, Vyšniauskams. Kut- 
rams ir Paskauskams (Pasker).

Agn. Žitkienė, 
dukros ir žentas

Dailininkas V. K. Jonynas ir p. E. 
Dovydaitienė, atsisveikinimo popie
tėje, kurią surengė E. ir V. Dovy
daičiai, sukviesdami dailininko gi. 
mines ir draugus, svečiui po atos
togų išvykstant į New Yorką.

Foto A. Raulinaitis

PETRO LUKO PARODA
Gegužės mėn. pradžioj dail. Pet

ras Lukas išvyksta į Indiją nuolat 
ten gyventi. Jis ylra gavęs pakvie
timą vienoje mokykloje dėstyti me
no dalykus.

Prieš išvykdamas jis dar rengia 
savo kūrinių parodą balandžio 9 d. 
.Lietuvių Namuose, 4423 Santa- Mo
nica Blvd:, L. A., Calif.
■* Paroda bus atdara sekmad.'"nuo 
11 vai. 30 min. iki 6 vai. vakaro?

Visi turėsime progos pamatyti 
įvairiaspalvę P. Luko kūrybą ir įsi
gyti jo paveikslų. P. Lukas nemano, 
kad jam teks grįžti į JAV-bes.

Klaidų pataisymai kai susipažinti su dainininke.
Praėjusiame LAV nr. paskelbta- 4 Rečitalis ir pasilinksminimas įvy- 

me Balfo aukotojų sąraše per ne-Ljko Friendship Club patalpose prie 
apsižiūirėjimą buvo mano praleis- §v- Bonifaco bažnyčios, San Fran
tas p. Balys Čiurlionis, paaukojęs cisc0 mieste. Akomponavo Charles 
$20.00 vietoje gėlių a.a. Paulinai Perlee.
Raulinaitienei pagerbti.

Už šią klaidą ir moralinę skriau
dą jį atsiprašau.

J. Motiejūnas,
Los Angeles Balfo 13 sk. iždininkas

Lilija Malinauskaitė iš Santa Bar
baros. Calif, prašo pataisyti žinute, 
tilpusią LAV sausio nr., kad ji 
Santa Barbaros universitete buvo ne 
mokytoja, bet sekretorė ir kad grį
žusi iš kelionės ten nebedirba.

Jei dar nesate atsilyginę
už 1966 metų LAV prenumeratą, 
malonėkite pasiųsti $3.00 čeki šiuo 
adresu: 4364 Sunset Blvd., Los An

geles, Calif. 90029.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Adelės Druktenytės dainų ir operų 

arijų rečitalis.
San Francisco, Calif. Sausio 21 

d. San Francisco ir apylinkių lietu
viams buvo maloni proga išgirsti 
panelės A. Druktenytės dainų ir 
operų arijų rečitalį, kurį suruošė 
San Francisco Lietuvių Bendruome
nes valdyba.

A. Diruktenytė yra gimusi ir au
gusi Amerikoje. Baigusi Šv. Kazi
miero kolegiją (dabar Mana High 
School) Čikagoje, ji toliau dainav,- 
mą studijavo Italijoje, Milane. Kaip 
dainininkė ji iki šiol lietuvių tarpe 
nedaug kur tėra pasirodžiusi, todėl 
ir šis jos koncertas - rečitalis dau
giausia susidėjo iš nelietuvių kom
pozitorių kūrinių, daugiausia italų. 
Lietuviškai šiame rečitaly teko iš
girsti tik tris daineles: Budriūno 
"Tykiai tykiai Nemunėlis teka, Šim
kaus — Kur bakūžė samanota iv 
Gruodžio — Burtai. Itališkai: Ros
sini La Gita in Gondola ir La Pas- 
torella delle Alpi. Toliau keletas
arijų iš operų: Mozarto — II Re 
Pastore, Puccini — La Boheme ir 
Boito — Mefistofele.

Tai buvo pirmas platesnio masto 
panelės Druktenytės pasirodymas 
San Francisco lietuviams, kuriame 
ji pasirodė kaip subrendusi ir kul
tūringa dainininkė, verta platesnio 
lietuvių visuomenės dėmesio. Deja, 
San Francisco lietuviai nei lietuviš- 

■ kps operos, nei gero akompaniato
riaus, su kuriuo dainininkė galėtų 
praturtinti savo lietuvišką repertu
arą, dar neturi.

Po rečitalio buvo draugiškas po
būvis - pasilinksminimas, kuriame 
klausytojai turėjo progos asmeniš-

Vasario 16 minėjimą
San Francisco ir apyl. lietuviai su
rengė vasario 19 d. Šv. Jono par. 
salėje. Rengė LB vaidyba. Buvo pa
skaita ir meninė dalis. LB valdybą 
sudarė: S. Kungys — pirm., V. Di- 
kinienė — vicepirm., M. Ilgūnas— 
sekr. G. S. Victor — ižd. ir A. Jaz
butis — kultūrinių reikalų ved.

NAUJOS PREKYBOS

— Alfonsas ir Juzefą Jakubėnai, 
atvykę iš Australijos, atidarė rūbų 
valymo agentūrą — SAV-ON 
CLEANERS, 4343 Crenshaw Blvd. 
Los Angeles, Calif.
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