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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS CENTRO ŽODIS
Į Jungtiniy Amerikos Vaystybiy lietuvius
Chicago, 1969 m. sausio mėn.

Brangūs broliai ir sesės,
Būdami laisvajame pasaulyje,
Praėjusiais, 1968, metais minėjo mes lietuvių kilmės amerikiečiai
me laisvos ir nepriklausomos Lietu privalome eiti į pagalbą pavergtiems
vos 50 metų atstatymo sukaktį pa savo tautiečiams. Tai yra mūsų
gal 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos šventa pareiga. Todėl minint Vasa
Tarybos vieningu pareiškimu pa rio 16 dieną — Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 51 metų sukaktį,
skelbtą aktą.
Pabėgo metai ir vėl stovime ties Amerikos Lietuvių Taryba kviečia
atmintina lietuvių tautai diena — visus patriotus lietuvius dalyvauti
Vasario
Šešioliktąja.
Sukanka savo vietos rengiamuose minėjimuo
51 metai kaip, lietuvių tauta, nusi se ir reikšti protestus prieš barbariš
kračiusi caristinės Rusijos jungo, ką okupanto elgesį pavergtoje Lie
pareiškė pasauliui — gana svetimos tuvoje, prieš brukamą rusifikaciją,
lietuvių turto nusavinimus it kitus
vergijos, norime būti laisvi.
Ilgų metų pavergtos lietuvių tau nusikaltimus.
Amerikos Lietuvių Taryba, kaip
tos troškimas — būti laisvais — iš
sipildė. Kuriant nepriklausomą Lie vienintelė šios šalies lietuvių politinė
tuvos gyvenimą, visomis savo jėgo atstovybė, per eilę metų stovėjo ir
mis ir moraliai ir materialiai Įsijun stovi už Lietuvos nepriklausomybės
gė ir lietuviai - amerikiečiai. Vieni atstatymą. Tai kovai tęsti iki laimė
lankė savo gimines, kiti grįžo gy jimo reikalinga ir lėšų. Patriotinė
venti ir bendrai kurti gražią Lietu lietuvių visuomenė tą gerai supranta
vos ateitį, treti pirko laisvės bonus. ir remia mūsų darbą.
Šiais metais prašomi visi lietuviai
Tačiau neilgai teko džiaugtis laisve
ir kūrybiniais darbais.
taip pat paremti finansiškai Lietu
1940 m. Sovietų Sąjunga, caristi vos laisvinimo darbus ir savo gyve
nės Rusijos pakaitalas imperialisti namose vietovėse aukoti tam tikslui
nio grobiko sumetimais, pavergė ra pagal išgales.
mią ir taikingą Lietuvos šalį. Sunai
kino viską, kas buvo kuriama, tūks
tančius lietuvių patrijotų suėmė;
vieni žuvo kalėjimuose, kiti kon
centracijos stovyklose arba Sibiro
šalčiuose. Okupanto įvykdyti žiau
rumai dabar nebe paslaptis — lie
tuvių tautos kančias vaizdingai nu
šviečia likusių mūsų brolių bei se
serų asmeniškai pasakojimai. Vie
nam kitam pavyksta čia atvykti ir
gyvu žodžiu pavaizduoti barbariš
kus okupanto veiksmus. Kiti nuvy
kę aplankyti giminių rr mirusiųjų
kapų, atveža nemažiau skaudesnių
žinių ir pavergtųjų šauksmą bei
prašymą gelbėti.
Okupantas stengiasi, panaudoda
mas įvairias priemones — brukda
mas savo leidinius, naudodamas čia
esančių savo šalininkų leidžiamą
spaudą, organizuodamas menininkų
ir kultūrininkų pasirodymus, brau
nasi į patriotinės lietuvių visuome
Burmistro S. Yorty pagerbimas
nės darbą ir stengiasi skaldyti mūsų
vieningą nusistatymą — atstatyti
Rezoliucijoms Remti Komitetas
nepriklausomą Lietuvą.
sausio 25 d. Statler Hilton viešbu-

Į prezidento Richard M. Nixon’o Žibutė Brinkiai,'dr. Juozas if Regitrijų dienų — sausio 18, 19 ir 20— na Jurkūnai, Rūta Lee Kilmonytė,
inauguracijos iškilmes Juozas ir Elena Kojeliai, Albinas
Markevičius, dr. Petras ir Atvyra
iš Los Angeles lietuvių gavo kvie Pamataičiai, Antanas ir Bronė Skitimus: Edmundas ir Alė Arbai, Juo riai, Leonardas Valiukas.
zas ir Ona Andriai, Bernardas ir
Teko girdėti, kad tose iškilmėse
Aldona Brazdžioniai, dr. Zigmas ir dalyvavo Rūta Lee Kilmonytė.

ty surengė pagerbimą Los Angeles
burmistrui Samuel Yorty, kuris yra
šio komiteto garbės narys.

Pagerbimo vakarienė įvyko šeš
tadienį, 8 vai. vakaro Golden State
salėje, Statler Hilton viešbutyje,
930 Wilshire Blvd., Los Angeles.
Vakarienės metu pagrindinę kal
bą pasakė meras S. Yorty. Tarė
žodį ir svečias iš Rochesterio, N. Y.
dr. A. Klimas, atvykęs į politinių
studijų savaitgalį.
Po vakarienės įvyko šokiai.

Mūsų meras S. Yorty yra labai
draugiškas lietuviams, latviams ir
estams. Griežtai nusistatęs prieš
Pabaltijo pavergimą ir bendrai prieš

komunistinį kolonializmą.
Pagerbimo banketą pravedė Re
zoliucijoms Remti Komiteto pirm.
L. Valiukas ir ižd. Ž. Brinkienė.
Sveikinimus pareiškė miesto tary
bos narys Lamport, estas B. Nurmsen, latvis Reins, Alto pirm. A. Ski
lius.

Burmistras Yorty savo kalboje
pažadėjo ir toliau padėti Baltijos
tautų išlaisvinimo kovoje, gerokai
pakritikavo Johnsono administraci
jos pataikavimą Sovietams ir Viet
namo karo netinkamą vedimą.
Po jo kalbos buvo ilgos ovacijos;
įteikta metale iškalta dedikacija
(plaque).
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VASARIO 16 MINĖJIMO

LIETUVIAI

PROGRAMA

AMERIKOS VAKARUOSE

Šiais metais Vasario 16 minėjimo
programa yra tokia:
1. Lietuvos vėliavos pakėlimas
prie miesto rotušės — vasavio 14
d., penktadienį, 11 vai. 45 min.
prieš piet.
2. Lankymas prof. Mykolo Bir
žiškos kapo Kalvarijos kapuose —
vasario 14 d., tuoj po vėliavos pa
kėlimo ceremonijų.
3. Iškilmingos pamaldos Šv. Ka
zimiero bažnyčioje — vasario 16
d. 10 vai. 30 min. ryto.
4. Minėjimo aktas ir koncertas—
vasario 16 d. 12 vai. 30 min. p. p.
Statler Hilton viešbutyje, Pacific
salėje, 930 Wilshire Blvd., Los An
geles, Calif.
Čia pagrindiniu kalbėtoju bus dr.
Stasys Bačkis, Lietuvos Pasiuntiny
bės patarėjas Washingtone, D.C.
Meninę programą atliks Šv. Ka
zimiero parap. choras, vadovauja
mas komp. Br. Budriūno; solistai
— Birutė ir R. Dabšiai, akompaniatorė Raimonda Apeikytė.
5. Minėjimo pietūs — tą pačią
dieną, 3 vai. p. p., Sierra salėje,
Statler Hilton viešb. Kalbėtoju pa
kviestas JAV kongreso narys Alphonso Bell.
Visi lietuviai kviečiami gausiai
dalyvauti šioje minėjimo programo
je.
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VASARIO 16-ji IR MES
Kasmet prisimename Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo die
ną — Vasario 16-tąją ir ją iškilmingai švenčiame. Tą dieną susikau
piame ir pasižadame ir toliau dirbti, kovoti, kad Lietuva vėl būtų
laisva ir nepriklausoma.
Lietuvos laisvinimo darbui ir laisvinimo propagandai reikalingos
lėšos. Jas turime sudėti mes; todėl kiekvienas lietuvis, pagal išgales,
aukojame tam reikalui. Lietuvių organizacijos, klubai, sambūriai iš
savo parengimų gauto pelno skiria didesnes sumas. Visos aukos eina
per Amerikos Lietuvių Tarybą, Vliko Tautos Fondą ar Rezoliuci
joms Remti Komitetą.
Vasario 16-sios proga skiriame aukas tik Lietuvos laisvinimo ak
cijai, ne Balfui ar kitiems, nors ir naudingiems ir reikalingiems fon
dams.

BALTŲJŲ DISKRIMINACIJA KOLEGIJOSE
Praėjusį rudenį kažkokios užkulisinės jėgos pradėjo propagandą
kolegijose prieš nejuodžius studentus, profesorius ir mokyklų direk
torius. Ryškūs pavyzdžiai yra San Francisco ir Valley State-Northridge kolegijose. Tikėsite, ar ne, kad ta propaganda yra finansuojama
mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigais. Riaušininkai yra apmokami val
džios pinigais, kad degintų mūsų pinigais pastatytas kolegijas.
Iki 1968 m. rugsėjo mėnesio Valley state kolegijoje, Northridge,
Calif., iš 13,000 studentų tebuvo tik 50 juodukų. Kažkas iš valdžios
įsakė sumedžioti iš Watts apylinkės ir iš kitur 200 juodukų ir 25 mek
sikiečius; buvo renkami net iš kitų mokyklų išmesti dėl labai žemo
mokslo lygio. Jiems buvo suteiktos specialios privilegijos — visi at
leisti nuo mokesčio už mokslą, duota nemokamai bendrabutis su
maistu ir dar primokama valdžios pinigais $1200 į metus.
Tokių stipendijų nė gabiausi studentai nėra gavę. Aš pats esu mo
kėjęs už tą patį bendrabutį po $100 per mėnesį. Aukščiausius pažy
mius turintieji studentai stipendininkai turi mokėti už bendrabutį,
maistą ir, aišku, savo asmeniškas išlaidas.
Turbūt, skaitėte spaudoje, kaip tie nauji “stipendininkai” vieno iš
mokytojų (Mr. Chernofsky) buvo suorganizuoti į “Black Union Stu
dents” ir į “SDS”, abi prorasinės ir prokomunistinės, organizacijas.
Komunistų partijos juos instruktavo, kaip jie su peiliais turi mokyto
jus terorizuoti, kaip deginti mokyklas, net kaip nužudyti mokyklos
direktorių, kaip perimti į savo rankas mokyklos vadovybę. Visa tai
buvo vykdoma su žinia ir finansine parama iš Washingtono.
Mes turime parašyti laiškus mokyklų direktoriams, gubernatoriui,
švietimo ministeriui (dabar yra Finch) ir reikalauti, kad kriminalis
tai studentai būtų tuoj pašalinti iš mokyklų, taip pat, kad mokyto
jai prie riaušių organizavimo prisidėję būtų pašalinti iš tarnybos.
Užteks baltųjų studentų diskriminacijos ir vienos rasės studentų
protegavimo!

NE SAVAIS REIKALAIS RŪPINAMASI
L. Bendruomenes Los Angeles apylinkės metiniam susirinkime
sužinojome, kad praėjusių metų valdyba iš gauto nelno ir surinkto
solidarumo mokesčio skirstydama pinigus, tarp kitų, paskyrė ne
tam, kam leidžia lietuvių bendruomenės įstatai. Revizijos komisija
pareiškė dėl to savo abejonę.
Bendr. apylinkės praeityje remdavo vietos liet, mokyklas, jaunimo
reikalus, jaunimo stovyklas, centro globojamą kultūros fondą, vado
vėlių leidimą ir pan. Kokiais sumetimais praėjusių metų valdyba išėjo
į svetimas lankas (paskirdama $100 kažkieno kažkur steigiamam
muziejui, nesamai radijo programai), niekas net susirinkime tinka
mai nepaaiškino. Daugiau tokių išsišokimų neturėtų būti.
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Amerikos Lietuvių Taryba
Los Angeles sk. valdyba

DR. STASYS A. BAČKIS,
Įgaliotas Ministeris, Lietuvos Pa
siuntinybės Vašingtone Patarėjas.

Gimė 1906 m. Pantakonyse, Jo
niškėlio valse. Biržų apskr. Gimna
ziją baigė Panevėžyje 1925 metais.
Aukštuosius mokslus ėjo Paryžiuje
(Aukštųjų Tarptautinių Mokslų In
stitute), kur gavo valstybini Pary
žiaus un-to Teisių Fakulteto dakta
ro laipsnį (Tezė: “Lietuvos ir Šv.
Sosto konkordatas”). 1944 metais
geriausių tezių viešosios teisės sri
tyje konkurse už savo tezę “Baltijos
valstybių tragedija” gavo Paryžiaus
un-to Teisių Fakulteto “Mention”.
Diplomatinę tarnybą pradėjo Ne
priklausomos Lietuvos U. R. MinisteVijoje 1930, kur jam teko eiti
įvairias pareigas, dalyvauti įvairiose
delegacijose užsieny, atlikti įvairias
misijas. 1938 m. buvo paskirtas
Lietuvos Pasiuntinybės Paryžiuje
pirmuoju sekretorium, o nuo 1939
m. toje pačioje pasiuntinybėje Pa
tarėju. Nuo 1943 m. iki 1960 m.
ėjo Lietuvos Atstovo pareigas Pary
žiuje Patarėjo rangu, o vėliau Įga
lioto ministerio vangu. Nuo 1960
m. dr. S. A. Bačkis užima Lietuvos
Pasiuntinybės Patarėjo vietą Va-

Dr. S. A. Bačkis

šingtone, turėdamas asmeninį Įga
lioto Ministerio rangą.
Nors beveik visą gyvenimą, bai
gęs mokslus, dr. S. Bačkis praleido
diplomatinėje tarnyboje, nesvetima
jams nė visuomeninė veikla bei
publicistika. Jis yra parašęs virš
šimto studijų bei straipsnių lietuvių
ir prancūzų kalbomis politiniais,
juridiniais iir socialiniais klausimais.
Redagavo leidinius prancūzų kalba
“Questions Lithuaniennes” ir “Bul
letin Lithuanien”. Iš atskirų brošiū
rų paminėtina: “Katalikų Bažnyčios
doktrina apie Tautų apsisprendimo
teisę" (Roma, 196I) ir “Socialinis
krikščionybės pajėgumas” (1965).
S. A. Bačkis aktyviai dalyvavo
Ateitininkų veikloje. pradedant
moksleivių kuopa ir baigiant Stu
dentų At-kų Sąjungos centro val
dybos vicepirmininko pareigomis.
Baigęs mokslus, buvo vienas iš
kūrėjų Tarptautinės Teisės Studijų
Draugijos Kaune. Nuo 1933 iki
1938 m. buvo Valančiaus Liaudies
Univeirsiteto rektorium. Dirbo Eu
ropiniame Sąjūdyje ir Europos Federalistų Sąjungoje; vienerius me
tus buvo ACEN (Pavergtų Europos
Tautų) delegacijos Paryžiuje vice
pirmininku. Yra Lietuviu Katalikų
Mokslo Akademijos Romoje narys.
Aktingai dalyvavo Lietuviu Bend
ruomenės Prancūzijoje veikloje.
Vedes Oną Galvydaitę iš Užpalių,
Utenos apskr., užaugino du sūnus,
kuriu vienas ekonomistas teisinin
kas darbuojasi Paryžiuje, kitas —
kunigas Monsinjoras, dabar esąs
Apašt. Sosto Nunciatūros sekreto
rium Ankaroje (Turkijoje).

ANTHONY F. SKYRIUS
Insurance & Tax Service
REAL, ESTATE
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029

NO 4-2919 ir

No 4-2910
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Iš vasaros atostogų Europoje

ISPANIJOS SOSTINĖJ IR APYLINKĖSE

Scena iš pastatymo “Šviesa, kuri užsidegė”.

Foto L. Kantas

MUSŲ DRAMOS SAMBŪRIO TRIUMFAS
Sausio 11 d., vienoje iš Los An
geles miesto salių, (režisuojant Da
iliai Mackialienei, buvo suvaidinta
A. Kairio trijų veiksmų tragedijetė
Šviesa, kuri užsidegė. Vaidintojai
buvo Los Angeles Dramos sambū
rio nariai. Su šituo pačiu veikalu ir
su tais pačiais vaidintojais rež. D.
Mackialienė gruodžio 1 (1968) da
lyvavo Pirmajame JAV ir Kanados
Teatro Festivalyje Čikagoje, kur
šiam Los Angeles Dramos Sambū
riui pripažintas “iškiliausio dramos
sambūirio vardas už jo suvaidintą
veikalą”. Taip pat už šio veikalo
scenovaizdį “pripažintas iškiliausio
scenovaizdžio dailininko vardas Al
giui Žaliūnui”.
Los Angeles lietuvių kolonijoje
statomas veikalas Šviesa, kuri užsi
degė sutraukė daug žiūrovų, kurie
pasibaigus vaidinimui kėlė vienas
kitam klausimus dėl veikalo turinio,
liečiančio partizanų kovą dėl lais
vės. Kokios problemos čia vaizduo
jamos bei sprendžiamos, gal būt
geriausiai bus nusakęs a.a. B. Bb.
(Babrauskas) savo žodyje, atspaus
dintame Festivalio programos le ninyje: “Iš kažkur kažkaip išnirę
kovotojai sunkiais žodžiais be at
sakymo svarsto užgriautos, plrispaustos, kenčiančios tautos ar
žmonijos beviltišką padėtį, negirdi
mą ar nenorimą išgirsti šauksmą.
Greta kančios svarstoma ir laisvės
problema.” Toliau ten sakoma:

“Veikale išnyksta riba tarp realaus
gyvenimo ir vizijos. Švyturys (sce
noje) yra laisvės simbolis, tautos
gyvybės simbolis.”
Vaidintojai buvo šie dramos sam
būvio nariai: E. Janulaitis, M. Prišmantas, V. Jatulienė, V. Dovydai
tis, V. Gilys, J. Pupius, I. Mažei
kaitė, D. Barauskaitė ir V. Vidugi
ris. Technišką scenos sutvarkymą
atliko B. Mackiala ir V. Gilys, o
dekoracijos A. Žaliūno.
Visi vaidintojai savo vaidmenis
atliko pasigėrėtinai, kiekvienas su
kūrė individualų savo personažą.
D. Mackialienė, surežisuodama
šį veikalą, parodė didelį išradingu
mą. Visos jos sukurtos mizansce
nos buvo originalios. O tai rodo jos
kaip dramos meno režisierės auten
tiškus gabumus.

Po vaidinimo, susilrinkus į sceną
visiems aktoriams, LB Tarybos na
rys B. Brazdžionis tarė žodį ir įtei
kė festivalyje laimėtąsias dovanas
režisierei ir dailininkui. Be to, au
torius kiekvienam vaidintojui buvo
atsiuntęs po išspausdinto veikalo
egzempliorių, kurie irgi buvo čia
pat įteikti. Ceremoniją baigiant B.
Brazdžionis pasidžiaugė Los Ange
les kolonijos kitų menininkų laimė
jimais ir iškvietė romano konkurso
laimėtoją J. Gliaudą, žurnalistikos
premijos — Br. Railą ir tautinių
giesmių konkurso laimėtoją komp.
Br. Budriūną.
J. T

iiMMirasiinw

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanų siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki G p p.; sekmd. nuo 10 ryto ’ki 3 vai. pp
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Tas vidaus karas, tarptautinio ko
munizmo kurstomas ir Maskvos re
miamas ginklais ir propaganda, Is
panijai kaštavo vieną milijoną gyvy
bių, bet užtat pietine Europa (Ispa
nija, Portugalija, Prancūzija) buvo
išgelbėta nuo komunistines vergi
jos. Ispanijos patriotinei pusei va
dovavo Firanco; jis, iš niekur kitur
pagalbos negaudamas, turėjo prasy
ti jos iš nacinės Vokietijos. 5i jį ir
rėmė ginklais, lėktuvais ir kita karo
medžiaga. “Demokratinėmis ' idė
jomis sužavėti ir besivadovaudami,
daugelis ir Amerikos liberalų kovo
jo kairiųjų pusėje ne tik ginklu, bet
ir spausdintų žodžiu, iki šiolei pali
kę klaidingą nuomonę, kad jie ko
voję gerųjų, dėl Ispanijos laisves,
pusėje. Spauda, knygos, rašytoja,,
žurnalistai buvo ir tebėlra “rojalis
tų” pusėje, visai nutylėdami tą fak
tą, kad tas “karalininkų” ir neva Is
panijos laisves lageris buvo komu
nistų diriguojamas ir vedamas.

Franko ėmėsi iniciatyvos civili
nio karo žuvusius atžymėti nepa
prastu paminklu. 1940 m. už 10
mylių į kalnus nuo Escorial pradė
jo statyti kariams mauzoliejų: baž
nyčią ir milžiniško aukščio, 410 pė
dų, Kryžių. Prie kalno pastatyti di
deli laiptai, bažnyčios fasadas, o
bažnyčia iškasta Kalne, po bažny
čia — kariams mauzoliejus, gi ant
bažnyčios centro, virš kalno —milžiniškas granito kryžius. Šis monumentalinis projektas buvo baig
tas tik 1959 metais. Po bažnyčia yra
palaidota 80,000 karių, abiejų pu
sių: ir gynusių kraštą ir sukilėlių.
Franko visus lygiai traktavo, prisidėjusiems prie sukilėlių, atlėkda
mas, kaip per nesusipratimą pne
jų prisidėjusiems, sukurstytiems aapgautiems.. Visus atpažintus lavo
nus ten ir palaidojo.
Pradžioje paminklo statybos,
ypač žemės kasimo darbus vykdė
politiniai kaliniai, gaudami čia ge
resnį maistą ir už kiekvieną išdirotą
dieną — tam tikrą kalėjimo su
trumpinimo laiką. Taip daugelis
kalinių savo darbu išsipirko iš ka
lėjimo. Šioje vietoje norėtųsi pra
vesti paralelę tarp Ispanijos vadina
mų “nacių” elgesio ir elgesio ko
munistų pavergtuose kraštuose.
Čia, kaip pavyzdžiui, ir Lietuvoje,
partizanai, kovoję dėl Lietuvos lais
vės, komunistų vadinami banditais;
garbės paminklai ir kapai rengiami
tik rusų komunistų ir Lietuvos iš
davikų palaikams. Net kovoję už
Lietuvos laisvę po I-jo pas. karo sa
vanoriai ir kiti kariai laikomi prie
šais; jų buvę paminklai naikinami
(Nežinomo kareivio kapas karo mu
ziejaus sodely). Pati tauta, žinoma,
kitaip galvoja, bet ką ji gali, būda

ma beviltiškai atiduota į komunistų
rankas, kur šie siautėja be jokios
Kontrolės A- be pasigailėjimo.
Toledo. Kita įdomi ekskursija yra
į loledo, 44 mylios į pietus nuo
Madrido — čia yra graži nauja ka
tedra, Alkazaro tvirtovė ir karalių
rūmai, {domu pamatyti originalų
El Greco paveikslą šedevrą “Kuni
gaikščio laidojimas ’, kuris yra nu
pieštas miestelio senosios Šv. Jono
bažnyčios altoriuje. Buvusiame EI
Greco bute įrengtas jo vardo mu
ziejus. El Greco buvo graikas, pa
varde Dominicus Theotocopulis, tik
visą gyvenimą jis praleido Ispanijo
je, daugiausia Toledo, dekoruoda
mas bažnyčias. Kaip dailininkas
buvo “atkastas” ir pripažintas tik
po 200 metų po jo mirties. Jis piešė
labai savotišku stilium — vieną jo
paveikslą pamatęs, tuojau iš stiliaus
pažinsi ir kitus; be to, dar viena
įdomybė — sakoma, kad jis savo
paveikslų personažams modelius
ėmęs iš bepročių namų. O piešė jis
ne bepročius, bet kunigus, kunigaiščius ir kitus didikus, kurie atIrodo labai iškilmingai.

Avila - Segovia. Įdomiausia ir to
lima ekskursija, trunkanti net 12
valandų, yra į Avilą (70 m. nuo)
Madrido) ir Segoviją, į šoną 10 my
lių nuo Avilos.
Avila yra tikra ispanų karalių tė
viškė, čia bažnyčios rūsy palaidotas
ispanų kilmės jaunas žuvęs kara
lienės Izabelės sūnus. Avilos ka
tedra, statyta kelis šimtmečius, su
milžiniškomis marmuro ir granito
kolonomis daro didingą įspūdį.
Aviloj yra šv. Teiresėlės bažnyčia,
kur gimė ir gyveno šv. Teresė. (Ji
palaidota kitame mieste).
Segovijos miestas tuo įdomus,
kad čia yra išlikęs didžiulis romėnų
karių statytas akvaduktas — iš upės
už kelių mylių į miestą tuo būdu at
vestas vanduo. Kolonos, 50 pėdų
aukščio, pastatytos iš akmenų be
jokio sucementavimo.
Segovijoj karalienė Izabelė ir
Fernandas priėmė Kolumbą, grįžu
sį iš Amerikos Čia yra milžiniška
XVI šimtmetyje statyta miesto ka
tedra.
Grįžtant pakeliui į Madridą yra
La Giranja, karalių vasaros vilos
(rūmai), kurie taip pat išpuošti dau
gybe meno paveikslų ir didžiausiais
pasaulyje olandų kilimais.
Važiuoti įdomu — kalnai, kalnai,
kaip vykstant į Big Bear ežerą. Čia
yra keltuvai vykstantiems į kalnus
sniego čiužinėtojams — pašliužininkams. O aplinkui puikūs pušų
miškai.
(Bus daugiau)
A. Skirius
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Dr. M. Gimbutienė su savo dukromis Živile ir Rasa.

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ KLUBAS RENGIA
DR. MARIJOS GIMBUTIENĖS PAGERBIMĄ
1968 metų pabaiga Los Angeles
atžymėta gražiais Dr. Marijos Gim
butienės laimėjimais. “Los Angeles
Times” išrinko ją viena įžymiausių
tų metų moterimi. Jei gubernato
riaus žmona ar kuri turtinga labda
ros mecenatė esti išrenkama, tai
nenuostabu; bet kada tokia garbė
tenka lietuvaitei, tik apie šešetą me
tų čia tegyvenusiai, tai esame tikri,
kad ji to yra nusipelniusi. Todėl
mes lietuviai ne tik džiaugiamės,
bet ir didžiuojamės ypač tuo, kad
ji buvo išrinkta už savo nuopelnus
mokslo ir kultūros srityje.
Jos gausios knygos ir straipsniai,
jos parinkimas vadovauti svarbioms
iškasenoms Europoje jau daug ką
pasako. Juk Smithsonian Institute,
Mokslų Akademija Washingtone ir
Sheffield Universitetas Anglijoj ne
būtų pavedęs jai tokių atsakingų
pareigų, jei nebūtų žinomos jos
kvalifikacijos.
Pažymėtinas jos
darbštumas, visiškas mokslui atsi
davimas, mokėjimas vadovauti ir
kartu sugyventi su mokslo presonalu bei studentais.
Bet, turbūt, visų svarbiausia yra
jos knyga “Bronzos Amžius”, kuri

laikoma mokslininkų tarpe klasišku
veikalu. Kartais nusiskundžiame,
kad reikalinga daugiau knygų ang
lų kalba. Dr. Gimbutienės knygoje
įrodyta, kad Lietuva nuo amžių bu
vo prie Baltijos ir teritoriniu bei
kultūriniu atžvilgiu buvo didžiausia
ir įžymiausia Europoje! Ir ar daug
išėjo anglų kalba knygų, kurių kai
na $50 .'I: kurios jau išpirktos? Ir
nereikėjo tam nei aukų rinkti, nei
leidėjų ieškoti, tik dešimties metų
sunkaus darbo tai knygai parašyti.
Ir jeigu šiandien vertiname mūsų
tremties laimėjimus, tai Dr. Gimbu
tienės knygos yra mūsų didžiausi
kultūriniai laimėjimai. O jos vei
kalas ’’The Balts' yra jau išverstas
italų kalbon.
Ir gražu, kad Dr. Gimbutienė d džiuojasi savo kilme, savo tėvais,
Lietuvos Universitetu ir jo profe
soriais, kurių dėka ji pakilo į moks
lo viršūnes. Jos nuopelnas, kad jau
6 metai lietuvių kalba yra dėstoma
U. C. L. A.
Todėl Santa Monikoje rengiamas
mūsų tautietės pagerbimas yra jos
didžiai užtarnautas ir vertas visų
dėmesio.
A. D.
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VIENA Iš NEDAUGELIO
Agr. E. Gimbutienei 75 metai

Sausio mėn. 12 d. gausus būrys
svečių susirinko, svetingų p. p. V.
A. Cinikų pakviesti, pagerbti p. Činikienės mamytės agronomės Ele
nos Gimbutienės. — jai sausio 13
d. suėjo 75 metai.
Elena Karosaitė-Gimbutienė gi
mė 1894 m. sausio mėn. 13 d. Sla
vėnų dvare, prie Anykščių. Ji yra
viena iš nedaugelio to amžiaus lie
tuvių moterų su aukštuoju mokslu.
Baigusi gimnaziją 1911 — 1917 m.
studijavo agronomiją Galicino že
mės ūkio kursuose ir Razumovo že
mės ūkio akademijoje. 1928 metais
baigė Dotnuvos Žemės Ūkio Aka

demijos pirmąją laidą. Su šia aka
demija jos mokslo kelias nesibaigė;
toliau žinias gilinti ir mokslintis j
buvo išvykus į Švediją ir vėliau į
Prancūziją.
1926 — 1940 m. agr. Gimbutie
nė dėstė Aukšt. Sodininkystės ir
Daržininkystės mokykloje Fredoje.
Į visuomeninį darbą agr. Gimbu
tienė įsijungė nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės laikų. 1930 m. Vie
noje ir 1931 m. Wellesley, Mass,
atstovavo Lietuvą kaip Lietuvos
Moterų Tarybos atstovė.
Daug rašė lietuvių spaudoj: Kos
mose, Žemės Ūky, Naujojoje Sody
boje, Moteryje, Ūkininko Patarėju
je, Skautybėje, Skautų Aide, Mūsų
Vytyje, taip pat bendradarbiavo L.
Enciklopedijoje. Aktyviai veikė
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skaučių seserijoje.
Nežiūrint gražaus metų skaičiaus,
agr. Gimbutienė yra labai jauna
dvasioje ir randa bendrą kalbą ne
tik su vykesnio amžiaus žmonėmis,
bet ir su pačiais jaunaisiais. Iš jos
dvelkia įgimtas aukštaitiškas nuo
širdumas; nenuostabu, kad jos mo
kiniai Fredos mokykloje ateidavo
pas ją kaip pas savo motiną savo
rūpesčiais pasidalinti, pasiguosti,
pasiklausti patarimų. Tokių šiltų ir
mokiniams atsidavusių mokytojų
buvo labai mažai.
Sulaukusi deimantinio amžiaus,
ji pilna energijos, planų, entuziaz
mo gėlių darželiui, kuris tikrai kles
ti. Skautų Kaziuko mugės metu
vienas didžiulis stalas apkrautas
skautininkės E. Gimbutienės rankų
darbais: gražiai išaugintomis gėlė
mis, paveikslais ir įvairiomis meniš-

komis figūrėlėmis, padarytomis iš
jūrų kriauklių.
E. Gimbutienė yra idealus inte
ligentės lietuvės pavyzdys, kuri per
davė savo nuoširdumą ir kuklumą
savo dukrai Aldonai. E. Gimbutie
nė savo kuklia, šilta, spinduliuojan
čia asmenybe iššaukia pačias ge
riausias savybes žmoguje, kuriam
tenka laimės būti jos daugystėje.
Tai gyva botanikos ir jūros kriauk
lių bei mineralų enciklopedija; jos
klausytis gali su didžiausiu susido
mėjimu.
Būtų gera, kad agr. E. Gimbutie
nė parašytų savo atsiminimų knygą,
kuri mums būtų labai įdomi, nes
jos gyvenimas buvo nepaprastai
margas ir įdomus. Tikimės, kad
mes ją dar ilgai turėsime savo tar
pe, kad bus progos iš jos daug pa
simokyti ir kartu pasidžiaugti.
V. Iri.

STUDIJŲ SAVAITGALIS

Naudingų bei kultūringų dalykų ir
neatsakingo destruktyvaus politika
vimo mišinys

Taip, daug neapsirinkant, galima
būtų pavadinti LFB LA sambūrio
sausio 25 ir 26 dienomis suruoštą
“Politinių studijų lietuviškoms pro
blemoms spręsti” savaitgalį.
Pirmuoju referatu prabilo senas
rezistentas prof. St. Žymantas. Re
ferato tema: “Laisvinimo veiklos ap
žvalga ir įvertinimas”. Jo referatas
turėjo būti lyg ir įvadu į visas stu
dijas, duoti, taip sakant, toną visam
savaitgaliui; bet kultūringas ir tak
tiškas pranešėjas daug ką vyniojo į
švelnią vatą. Jis savo pranešimą pra
dėjo nusiskundimu, kad Lietuvos
nepriklausomybę ir savo tautos lais
vę esame per daug lengvai praradę,
ir tas žymiai sunkina mūsų kovą dėl
laisvės atgavimo. Toliau prelegentas
pažymėjo, kad praėję jubiliejiniai
metai buvę blogai suplanuoti ir or
ganizuoti, ir todėl daugelio užsibrėž
tų darbų liko neįvykdyta. Susirūpi
nimo kelia ir paskutiniųjų Vliko bei
Alto seimų priimtos rezoliucijos, ku
riose nieko konkretaus nesą — jo
kių planų ateičiai. Net ir Rezoliuci
joms Remti Komiteto didelį laimė
jimą prelegentas apėjo tylomis. Lie
tuvos byla įšaldyta — padėta į šal
dytuvą ir nežinia, kada bus iš ten
išimta, o išimti ją būtinai reikia. To
dėl prelegentas ir siūlė pradėti tą atšaldymą nuo sekančių žygių:
a. tuojaus imtis žygių, kad Bal
tieji Rūmai priimtų mūsų diploma
tinės tarnybos šefą S. Lozoraitį il
su juo tartųsi Lietuvos klausimu;
b. neatidėliojant turi būti atnau-

jintos transliacijos lietuvių kalba per
Free Europe radiją.
Toliau prelegentas, konstatavę.,,
kad. išskyrus nedidelę grupelę par
sidavėlių, visa mūsų tauta kovoja su
okupantu, išeivijai reikia jungti su
ja jėgas. Jis numato pavergtai Lie
tuvai ir išeivijai skirtingus kelius ir
skirtingus uždavinius, būtent: išei
vija gali ir turi reikalauti rusų oku
pacijos pašalinimo ir Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo, gi lietu
viai komunistai turi reikalauti lie
tuvių tautai didesnių teisių ilr dides
nių laisvių kad ir Sovietų Sąjungos
ribose. Tarp išeivijos ir okupuoto
krašto lietuvių privalo būti nuolati
niai tamprūs ryšiai. Svarbiausia. —
mums išeiviams neatitrūkti nuo tau
tos ir žiūrėti į Lietuvą ne kaip į ob
jektą, bet kaip į subjektą ir skirti
jai daugiau širdies.
Diskusijose dėl šio referato buvo
stengtasi akcentuoti daugiau nega
tyvius dalykus nei pozityvius. Dau
giausia stengtasi ryškinti veiksnių
neveiklumą Ir jų nereikalingumą.
L. Valiuko teigimu Vlikas visiškai
nieko neveikia dėl darbininkų sto
kos. Neturi darbininkų, nes neturi
pinigų jiems apmokėti. Gi Alto pir
mininkas nepajėgia sušaukti valdy
bos posėdžio, kad būtų galima bent
ką nutarti.
J. Cinga kaltino Altą, kad neat
sakė į laišką. Dr. A. Klimas išsita
rė, kad yra tik žodžių tvanas, o nė
ra veiksmų.
Bet visos šios pastabėlės buvo tik
kaip ir preliudas į didesnę kakofoni
ją, sugrotą vėliau, laike simpoziu
mo. nelaimingo muzikanto dr. F
Pamataičio, pritariant kitiems bičių
Nukelta į 5 psl.

Santa Monikos Amerikos Lietučių Klubas malo
niai kviečia Jus pietų

Prof. Dr. Marijai Gimbutienei pagerbti
Pietūs įvyks 1969 m. vasario mėn. 9 d., sekmadienį.
2 vai p. p. Miramar viešbutyje, Santa Monica, Ocean
ir Wilshire Blvd.
Bilieto kaina $4.00Da’yvaus Universiteto atstovai.
KLUBO VALDYBA
REZERVACIJOS:
393.1914, 467-9741, 393-0615, 399-4950
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RAŠO KITU
“Dirvoje”, sausio 10 d. numeryje
Bronys Raila rašo, kaip jis ir Vla
das Vijeikis, patariami D. Knngos,
1948 m. piketavo Sovietų kompo
zitoriaus D. Šoštakovičiaus kultū
rinių mainų vizitą New Yorke. Po
trijų plačių veik viso puslapio kolumnų savo gudrių plaktų ir dabar
Liet. Vyčių jaunimo “naivių” pla
katų. gale straipsnio "Noreika —
Yes” savo tautinio komunizmo idė
ją perduoda mums taip:
“Plakatais nuo šaligatvio mes kai
kurie kilniai deklaruojam, kad pa
laikom tik laisvos Lietuvos idėją —
bet šuoliui į laisvę jo nekviečiam
Jam asmeniškai sakom ”yes”, bet
piketuojam jo koncertą. Kitame
plakate apkaltinam, kad jis išnau
U.j 1 i.ctuv.šką meną raudonųjų la. u< ar bent leidžiasi tam panaudo
jamas. Aišku, dalyką taip supolitindami. mes ji stumiam atgal ne tik
į “Communist Lithuania”, bet gal
ir į USSR. Ar tai lietuviškas laimė
jimas? Ar mes jau viską tvirtai apsvarstom?
Ar teisingai ir išmintingai darom.
— beveik nežinočiau. Greičiau tik
sakyčiau, kad jaučiu, jog tarp ruso
Dimitro Šoštakovičiaus ir lietuvio
Viirgiliaus Noreikos kazusų visdėlto
yra kažkoks skirtumas. Ir mums gal
gana didelis.”
Skirtumas tikrai yra: šoštakovičius yra rusas ir dirba rusams ko
munistams, o Noreika yra lietuvis,
bet dirba rusams komunistams, va
dinas, yra komunistų kolaborantas,
dirba Lietuvos paveirgėjų naudai,
Maskvos ambasados atstovų lydi
mas ir laiminamas (ne tada, kai Lie
tuvos operoj dainuoja, bet kai dai
nuoja čia, važinėdamas po Ameriką
ir Kanadą, kai dainuoja rusų am
basadoj New Yorke, dėkodamas už
suteiktą laimę padainuoti ponams
sovietams keletą lietuviškų ir rusiš
kų dainų...).
Iš laiškų Redakcijai
’’Lietuviui Amerikos Vakaruose”
Redaktoriui

Gerbiamas Redaktoriau,
Lietuvių Bendruomenės Los An
geles apylinkės susirinkime, kuria
me dėl ligos negalėjau dalyvauti.
1959 sausio 12 buvusios apylinkės
valdybos nutarimu buvau apdova
notas “garbės pažymėjimu”, sutei
kiančiu man, kaip bendruomenės
nariui, tam tikrų privilegijų.
Kad ir reikšdamas padėką uš dė
mėsi, tačiau nesijaučiu, kad išskir
tinų privilegijų būčiau verias, tad
nuo jų ir atsisakau. Be to. iš pincipo
nepritariu pagerbimų infliacijai, ku
ri jau ima suplakti generacijas su
degeneracija ir rezistenciją su koeg
zistencija.
Reiškiu, p. Redaktoriau, tikra
pagarbą.
Juozas Kojelis

KOMI’. BUDRIUNAS LAIMĖJO
DVI PREMIJAS

Šv. Kazimiero parapijos choro
Los Angelėse vadovas komp. Bro
mus Budrumas rasauuo Lietuvių
Bendruomenės valdybos konkurse
laimėjo dvi premijas uz Šias tau
tines giesmes:
L Lietuvių giesmė — žodžiai V.
<xoiaicio-rutino, iir
2. Musų žemė Lietuva — žodžiai
Bernardo Brazdžionio.
Šias abi giesmes komp. Budriūnas jau pradėjo repetuoti su Šv.
Kazimiero choru, ir netrukus mūsų
bendruomenė jas išgirs.
Jurgis Gliaudą vėl laureatas

Dienraščio “Draugo” 18-ji roma
no konkursą laimėjo Jurgis Gliaudą
už romaną ’’Liepsnos ir apmaudo
ąsočiai”.
Iki šiol jis yra gavęs ’’Draugo”
premijas už šiuos romanus: Namai
ant smėlio, Ora pro nobis, šikšno
sparnių sostas ir Delfino ženkle.
$ ųmetinę jury komisiją sudarė:
pirm. Vytautas Alantas, sekr. L.
Rugenienė, nariai — V. BogutaitėKeblienė, K. Keblys ir L. Gražulienė, — visi detroitiškiai. J. Gliaudą
irgi savo laiku ylra gyvenęs Detroite.
Premijos įteikimo iškilmės, jury ko
misijos pageidavimu, bus Detroite.
Tai bus savotiškas rašytojo ’’sugrį
žimas”.

LIETUVIU FONDAS
Lithuanian

Foundation

6643 S. Maplewood Ave., Chicago, Illinois 606. Tel. (312) 778-2858
(Tax exempt status: CHI-EO-64-272, Group 24)

Lietuvių Fondas jau renka antrą
ją pusę milijono. Tai jau didelė
suma, ir iš gaunamų procentų yra
parėmęs ir toliau remia reikalingas
lituanistikos institucijas ir darbus.
Kiekvienai lietuvių kolonijai L.
Fondo valdyba yra paskyrusi su
rinkti po tam tikrą sumą, atsižvel
giant į kolonijos dydį. Yra koloni
jų, kurios paskirtą sumą jau surin
ko ir net perviršijo. Su mūsų kolo
nija dar nėra taip gerai.
Praėjusių metų gale ir šių metų
pradžioje į L. Fondą įstojo keletas
naujų natrių, taip pat kai kurie na
riai savo įnašus papildė iki “apskri
tos” sumos. Štai jie:
Dr. Jonas ir Jadvyga Jusioniai
savo Įnašą papildė iki $1000.

mantui ir kitiems, buvo praleistas
tylomis. Juoba, kad ir tų susirinku
sių buvo nelabai gausus būrelis, o
ir Los Angeles dangus be perstojo
verkšleno. Ir kur gi neveirkšlens, jei
ir paprastam žmogeliui suspaudžia
širdį, klausant tokių kalbų ir siūly
mų. Nenoromis skverbiasi mintis,
kad jei vietoj P. Pamataičio ir J.
Kojelio čia būtų buvę pakviesti kal
bėti kokie Kosyginai ar Priamyginai, tai jie nieko kito, o tik tą patį
būtų pakartoję. Juk rusas okupantas
tik to ir laukia, kad mes likviduotu
me savo veiksnius, susiskaldytume,
nes pulverizuota išeivija yra bejėgė,
o jiems tokios ir reikia.
Labai nuostabu, kad prie šios ka
kofonijos, kad ir pavėluotai, sekan
čią dieną lyg pirmuoju smuiku pr,sidėjo mūsų gerb. gen. konsulas dr.
J. Bielskis, pačirendamas tą pač ą
melodiją, kaip ir P. Pamataitis. Ji-taip pat ieškojo miške medžių ir nė
vieno nerado.
Kas liečia kitus referatus, paskai
tas ar pranešimus, jie buvo nuoš rdūs, žinovų skaityti ir klausyt j i
širdin įsidėti. Čia tenka paminėti
mūsų poeto Bern. Brazdžionio, kal
bėjusio, kaip pats pasakė, ne iš už
rašų, bet iš širdies. Puikiai pasirodė
svečias dr. prof. A. Klimas su turi
ninga paskaita“Laisvojo lietuvio mi
sija”; taip pat nauja jėga iškyla mu
su visuomeniniam horizonte — dr.
J. Žmuidzinas, kalbėjęs apie jaun mo įtraukimą į lietuvišką darbą. A.

Po $100 įnešė: A. Mažeika, St.
Skirmantas, Svajūno Dabrilos var
du — jo krikšto tėvai. Inžinierių ir
Architektų S-gos Los Angeles sky
rius (iš pelno, gauto iš baliaus).
Eilė asmenų yra pasižadėję ir pa-|
žadus pildo dalimis (įneša po 25, po
10 dol. kas mėnesį; juos paskelbsi
me vėliau, kai sudarys pažadėtas
Feljetono konkursas
sumas).
Lietuvių Meno Darbuotojų AT
Los Angeles L. F. vajaus komi
VANGOS skelbtajam Feljetono tetas širdingai dėkoja įstojusiems į
konkursui rankraščiams vertinti ko L. Fondą nariams ir kviečia visus
misija sudaryta Clevelande: poetas lietuvius į talką.
Kęstutis Gaidžiūnas, rašytojas Vik
Adresas: Lietuvių Fondas. 4364
toras Mariūnas ir režisietrius Petras Sunset Blvd.. Los Angeles. Calif.
Maželis.
90029.
Konkurso terminas — 1969 m.
Vajaus komitetą sudaro: Bern.
vasario 15 d. Tema laisva. Rank Brazdžionis, pirm., vicepirmininkai
raščiai pasirašomi tik slapyvardžiu. J. Kojelis, dr. J. Jusionis ir R. DabNAUJOS KNYGOS
Nereikia jokių slaptų vokų. Svar šys, A. Pažiūrienė. sekr.. Ž. Bin
bu pasilikti sau nuorašą. Premijos: kienė, ižd., nariai: J. Motiejūnas.
Antano Ramūno — Iš sutemų į
$250. $150 ir $100. Rankraščius S. Paltus. A. Skirius.
aušrą. 454 psl. Kaina $5.00 Gau
siųsti: Lithuanian Arts Club, Atvan
Įnašų reikalu galima kreiptis į nama Liet. Am. Vakaruose ir L et.
ga, P. O. Box 5178, Santa Monica, kiekvieną čia paminėtų asmenų.
Dienų administracijoj.
Califclrnia 90405.
Fl-of. dr. A. Ramūnas yra OttaIki šiol atsiųsti šie rankraščiai:
wos (Kanadoje) universiteto Lygi
L Fricas nuo Kulių “Švento Jurgio
namųjų Pedagoginių Mokslų centro
išdaigos”, 2. P. Linelis “Seksas ir
STUDIJŲ SAVAITGALIS
direktorius, Psichologinių ir Peda
maistas“. 3. Kazys Pūslys “Priešaki
Atkelta iš 4 psl. goginių mokslų fakulteto ordinari
nis lietuvis". 4. Vainius Linksmuo
nis profesorius. Pasižymėjęs tarp
lis “Parengimas su nuostoliais”. 5.
tautinėse sferose mokslininkas, poli
liams.
Dr.
Pamataitis,
turėjęs
kal

Audė Svilkenis “Šimtadarbis bedar bėti tema “Organizacinė laisvinimo glotas, ugningas kalbėtojas, dide is
bis”, ir 6. Klaustukas “Praeities pa veiksnių struktūra”, pabėrė šių iš lietuvių kultūros vertės skelbėjas,
gerbimas”.
minties perlų: Altas ir Vlikas lemia vispusiškas žmogus. Tat ir jo veika
Iš pasižadėjusių paremti F. kon mos reikšmės nebevaidina; visą at las, parašytas lietuviškai, yra bran
kursą pinigus jau prisiuntė: J. ir V. sakomybę už laisvės kovą turi per gi dovana mūsų skaitytojui, ieškan
Gašlūnai, Chicago; A. ir H. Baja- imti P. Liet. Bendruomenė, todėl čiam gilesnių minčių, platesnių ho
liai. Los Angeles; P. ir S. Keršiai, reikia, kad Vlikas laisvu noru ka rizontų, didingų mostų, aukštų ide
Los Angeles ir A. Markevičius, San pituliuotų ir visą savo darbą per
alų. Enciklopediškai turtingomis
ta Monica. Prašome ir kitus prisi duotų PLB-nei. Jei jis to nenorėtų, žiniomis autorius skaitytoją pilte
tai
turėtų
sutikti
į
artimiausią
savo
dėti.
M. D. Atvangos V-ba seimą įsileisti 50 delegatų iš PLB. užpilia, vesdamas ji per visuotiną
kurie tą Vliką iir likviduotų.
mokslo ir kultūros žinyną, kuriame
Po šitokių “saliamonišku” pasiū- ryškiomis raidėmis išrašvti spindi
Jau išėjo
Ivmu bičiulis J. Kojelis tuoj šoko su ir lietuvių vardai. Autorius operuo
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
siūlymu susirinkusiems čia pat ir ja žiniomis kaip mintytojas, kalba
ALMANACHO
nubalsuoti ir priimti dr. Pamataičio sugestyviai kaip menininkas ir visa
nauja pataisyta ir papildyta laida. S'ūlvmus. J. Kojelio siūlymas buvo
tai skelbia su krikščioniška meile,
Čia yra asmenų, draugijų, biznio sutiktas be ypatingo entuziazmo ir.
užprotestavus A. Devenienei, S. Žy kaip modernus šių dienų apaštalas.
ir kt. reikalingiausi adresai.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5
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iŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
NAUJA LIET. BENDR. LOS
ANGELES APYLINKĖS
VALDYBA

1969 sausio 12 d. įvykusiame LB
Los Angeles apylinkės susirinkime
buvo išrinkta nauja apylinkės val
dyba iš septynių narių. Tą pat die
ną savo pirmame posėdyje valdyba
pasiskirstė pareigomis šia eile: piirmininku — L. Balvočius, vicepir
mininku ir kultūros reikalų vedėja
— O. Razutienė, sekretorium — A.
Šulcas, iždininku — T. Sereika, y, patingiems reikalams narė — M.
Grušaitė, kontaktams su jaunimu—
Vyt. Glažė ir nariu be paskirties —
J. Truškauskas.
Susirinkimų ir parengimų regis
traciją, valdybos paprašyta, sutiko
vesti O. Razutienė. Jos telefonas:
6610041.
Į kontrolės komisiją išrinkti: A.
Audronis, A. Raulinaitis ir A. Šim
kus.
Naujų Metų baliai

Šiemet Naujų Metų baliai įvyko
trys: Los Angeles Bendr. apylinkės
— Ukrainiečių salėj, Santa Moni' kos Bendr. apylinkės — Moterų
klubo patalpose, ir Piliečių Klubo
(sausio 12 d.) — Tautiniuose Na
muose.
Dėl bereikalingos konkurencijos
tarp S. M. iir L. A. apylinkių ir dėl
siautusio Hon kongo gripo abi sa
lės nebuvo pripildytos. Los Ange
lės apylinkės baliuje daugiausia da
lyvavo jaunimo (virš 70 asmenų).
Manome, kad valdyba turėjo pra
matyti platesnę programą ir ją
daugiau pareklamuoti, nes vienam
solistui susirgus, visai neturėta pro
gramos.
Santa Monikos baliaus programą
atliko muzikė G. Gudauskienė ir
dainininkė Liucija Zaikienė.
PADĖKA

L. B-nės Los Angeles Apylinkės
valdybos rengtame N. Metų sutiki
mo baliuje labiausiai pasidarbavu
sioms (ruošiant maistą ir k.) p. p. S.
Puikūnienei, O. Orlovienei, O. Ba
rauskienei, M. Žymantienei, A. Bal
sienei, E. Dambrauskaitei ir Anai
Giedienei ir prie baro bei įėjimo
pasidarbavusiems vyrams: J. Gad
inimui, J, Strupiui, Orlovui ir jau
nimui: D. Razutytei, J. Vileitaitei,
V. Mikaičiui, G. ir V. Sakalaus
kams širdingai dėkojame —
L. B-nės L. A. Apylinkės
valdyba
PASKAITA

— Vasario mėn. 9 d., sekmadie
nį, tuoj po sumos parapijos salėje
erdvių tyrinėjimo specialistas dr.Ar
vydas Kliorė skaitys visuomenei
paskaitą ’’Kitų planetų tyrinėjimas”.
Taip pat bus rodomas filmas. Pra
džia lygiai 12 vai. Įėjimas laisvas.
Visi maloniai kviečiami pasiklau
syti. Paskaitą rengia Amerikos I,.
Inž. ifr Arch. S-kos L. A. sk. valdy
ba.
Vald. sekr.

SLA — 75 k. veikla

1968 m. gruodžio 28 d. įvyko
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
75 kuopos metinis susirinkimas, ku
riame buvo išrinkta tokia nauja
valdyba: pirm. Povilas J. Petraitis,
vicepirm. Feliksas Collins (Karaliū
nas), fin. sekr. Juozas Gedmintas,
prot. sekr. Izabelė Simokienė, ižd.
Jonas Kairys, iždo globėjai — Ale
na Devenienė ir Stasys Jasutis.
1969 m. sausio 26 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje kuopa suruo
šė savo metinį koncertą.
LKS 42 kp. metinis susirinkimas

įvyko sausio 19 d. Lietuvių Bend
ruomenes salėj. Vaidybos pirm. b.
Skitiene, ižo. Marija KisKiene ir
revizijos komisijos pirm. 1. sereiKa
darė pranešimus apie praėjusių me
tų veiklą.
Kuopa paskyrė Lietuvos laisvini
mo reikalams auką įlo.OO (per Ai
to L. A. skyrių).
Kitą susirinkimą numatyta šauk
ti kovo men., kai bus gauti ir iš
dalinami už 19ot> m. dividendai.
Nauja Piliečių klubo valdyba

1969 metams Amerikos Lietuvių
Piliečių klubas vienbalsiai perrinko
tą pačią valdybą: pirm. C. Kirilouckas, prot. sek. E. Padzunas, fin.
sek. b. Žukauskienė, kasininkas Leo
Schultz, iždo globėjai: E. Simokas ir K. Urnezis.
Piliečių klubas yra tik socialinė
senesnės Amerikos lietuvių kartos
organizacija.
Seniorų Vyčių veikla

Gruodžio 29 d. įvyko metinis
Lietuvos vyčių seniorų kuopos su
sirinkimas, kurį pravedė piirm. Jo
nas Činga, sekretoriavo St. Duda.
Pranešimus padarė pirm. J. Čin
ga, už iždininkę — Anna Arnashus, apie kasos stovį referavo Juo
zas Andrius, jis taip pat padarė
pranešimą revizijos komisijos var
du.
Išrinkta nauja valdyba, kurią sudairo: pirm. J. Činga, vicep. Lucy
Padorytė, sekr. Stasys Dūda, fin.
sekr. Antanas Skirius, ižd. Paulina
Petkutė, kandidatai: Bronė Skirienė ir Elena Vilimienė; revizijos komisijon įeina: Juozas Andrius, A.
Norbutienė ir Zuzana Tiknienė;
dvasios vadu kviečiamas kun. Al
girdas Olšauskas.
Vyčiai senjorai turi 40 narių.
Šiame susirinkime įstojo du nauji
nariai Lucy Padorytė iš El Cajon
ii; Stasys Dūda, iš Los Angeles.
Buvo pranešta, kad nariai — Adėlė Petras, Stasys Tiknis ir Marti
na Varkalienė sunkiai serga. Nutar
ta jas aplankyti.
Seniorai vyčiai kartu su studen
tais vyčiais planuoja surengti va
karą.
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Visi, visi maloniai kviečiami atsilankyti į

LB Jaunimo Ansamblio tradicinį BLYNŲ BALIŲ
š. m. vasario 8 d., šeštadieni, 7 vai. vak. Šv. Kazimiero par. salėj.

Programoj jaunųjų talentų pasirodymas: dainos,
baletas, tautiniai šokiai.
Po programo ŠOKIAI prie gero orkestro.
Įėjimas su “blynais ’ — tik $2.50, mokiniams $1.50.
J. Ansamblio vadovybe
18 d., kuriame duota metų veiklos
apyskaita ir išrinkta nauja valdyba.
Revizijos komisija piniginę at
Liet. Kredito Kooperatyvo susi
rinkimas įvyksta sausio 26 d. 4 vai. skaitomybę rado vedamą gerai. Iš
p. p. Lietuvių Tautinių Namų salėj, rev. komisijos akto paaiškėjo, kad
3356 Glendale Blvd., Los Angelei, klubas praėjusiais metais įstojo Į
Lietuvių Fondą su $100 įnašu; be
Calif.
to nemažai paaukojo. Būtent: skau
Bus valdybos narių pranešimai ir tams — $50; Šv. Kazimiero bažny
renkama nauja valdyba.
čiai Los Angelėse — $25 ir jos laik
raštukui — $5; Lituanistinei mo
Amerikos Baltų Komiteto
kyklai-— $25; lietuvių laikraščiams
susirinkime gruodžio 8 d. buvo iš — $60; Balfui — $106.29 (gautas
rinkta nauja valdyba: pirm. — Ai klubo vakaro pelnas).
nis Tūbelis, ižd. — Girts Alksnis,
Valdybon išrinkta: Bruno Morkis
sekr. — Bonita Carter (visi trys lat — pirm., M. Aftukienė — vicep.,
viai); vicepirm. — Avo Piirisild sekr. Stasys Jasutis, kasininkas V.
(estas, buvęs pernai pirmininku) ir Archis ir fin. sekr. Ona Mekišienė.
Antanas Skirius, Alto atstovas.
Revizijos komisiją sudaro: Bronius
Šiemet Birželio liūdnų įvykių mi Basiulis, Juozas Matijošaitis ir J.
nėjimas yra numatytas rengti bir Mikalonis.
želio 15 d.
Susirinkimas nutarė šiais metais
— LB Vakarų apygardos suva vasario 16 minėjimą rengti vasario
22 d. 6 vai. vak., šeštadienį, Ma
žiavimas, kuriame dalyvavo JAV chinist salėj, 728 Elm. Ave., Long
LB cv pirm. B. Nainys, vyko gruo Beach. Progąmai atlikti pakviesta:
džio 14 ir 15 dienomis, Los Ange solistai S. Pautienienė ir Kvirinas
lėse ir Santa Monikoje. Apygardos Dargis, akomp. St. Kalvaitis.
valdybos pirm, buvo I. Medžiukas.
Minėjime bus renkamos aukos
Suvažiavime dalyvavo gen. kons. dr. A. L. F. Be to, klubo nariai nutarė
J. J. Bielskis, LB V Tarybos narys iš klubo kasos pridėti $50 auką.
B. Brazdžionis, linkti apylinkių at
Kalbėtoju pakviestas ir sutiko
stovai ir valdybų nariai. Tolimesnių
LB
Vakarų Apygardos vald. pirm.
apylinkių atstovai neatvyko; prane
D. M.
šimai,ypač centro pirmininko, buvo Ignas Medžiukas.
labai svarbūs, dėl to gaila, kad to
limesnės apylinkės, silpnai veikian Long Beach, Calif.
Long Beach Lietuvių klubas mi
čios, mano, kad joms pasiinformavimas nereikalingas.
nės Vasario 16-tąją vasario 23 d.
0 vai. p. p. Machinist salėj, 728
Elm Ave., Long Beach.
Long Beach, Calif.
Meninę programą išpildys solistė
Metinis Long Beach Lietuvių Stasė Pautienienė, Kvirinas Dargis,
Klubo susirinkimas įvyko sausio akomponuojant Stasiui Kalvaičiui.
Metinis Kredito kooperatyvo
susirinkimas

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujųjų Metų linki

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance
3002 Santa Monica Boulevard
Phone 393-0615

*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*★★*★★★★★*★★★★

Santa Monica. Calif.

******

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN
siunčia siuntinius į Lietuva iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Labiausiai prityrę- siuntimo srityje

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir
kitus kraštus. Taip pat sutvarkome giminių parsikvietimo Į JAV ir
taip pat vizitų į Lietuvą reikalingus dokumentus.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004.

Phone DU 5-6550

-**************************************w******»**

7

LIETUVIAI

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apd rauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Bivl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 39--_> i i?
A. F. SKIRIUS

Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

THE BIG SHOT
Cocktails & Dancing
J. Spreinaitis, sav.
14530 Lanark St., Panorama City,
Calif. 91402
Telef. 787-9837

Baldai
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

Fotografai

Automobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
Vietinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birutė Pranis, sav.
13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242
Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065

Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis

DAISY MAE
6av. Stasys ir Bronė Na ,v:sai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia BlvdLong Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970
JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR
Pete & Zelma Stan.skis, sav.

4157

Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire BlvdLos Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 828-4613 by appointment

Dokumenty 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
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURG1LAS,
17427 Chatsworth
Granada Hills, Calif.
Valandos: 10—12 ir 3—7;
Office: EM 3-5909; Exch.

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

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

326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694

Grožio salionai

PICO

INN

Simas Kvečas, sav.
905 Pico Boulecard
Santa Monica, Calif. 90405
Phone 394-9952

HELEN’S HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus - Motušis
5265 Fountain Avenue
Hollywood, Calif. 90029
Telephone: NOrmandy 5-3351
ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005
Du 8-GOil

BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Vlctoi
420 Castro Steet
San Francisco, Calif. 94114
Phone UNderhill 1-622.,

Suveniry krautuvės
ADAMSON’S ART & CRAFT
Bronė Adamson, sav.
c/o Alpine Village Shoping Center
833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540

Kontraktoriai

82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570
JONAS KUTRA
Realtor
1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3358

Painting, Decorating and Repa.ring

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.

2543 Eucalyptus AveLong Beach, Calif. 90806
Phone: 424-1529

Real Estate Broker
3002 Santa Monica BlvdSanta Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-8680

3308 Wood Terrace
Los Angeles, Calif. 90026
'lei. 662-8822
Acoustic Ceilings, Plaster,
Carpentry, Roofs, Heating, Cera
mic Tiles, Additions, Special Ex
terior Texture — 15 yrs. garantee.

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIA!
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919

Res. TH 2-5394

BLAKIS, D.D.S.

1087 N. Park Ave.
Pomona, California 91767
622-6040
714 Area Code

COCKTAILS — GAMES

Stasys ir Stasė Damullal, sav
GEORGIANA

JONAS MATULAITIS
General Contractor

LITTLE JOY TAVERN
L. & G. Reivydai, sav.

"OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638
Tel. S6S-9098

MOTEL RŪTA & DATE SHOP

BRUNO POŠIUS

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood BlvdHollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

A.

Kepyklos

DU 9-4161

ALF’S CONSTRUTION
General Building Ccntractcr
Alfonsas Budri_nas, sav.
P. O. Bo.< 627,
Santa Monica, Calif. 93406
Phone — 393-6988

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential
Antanas Galdikas, sav......
Ingledale Terr- Los Angeles, Ca.
Tel. Telef. 666-2206
90039

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET
Niuta ir Walter Doorovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calilif. 90260
Phone 676-9217

Moteliai

STASYS SULA,
c/o Shirley R. E.
Tel. (213) 4,79-3615 (West L. A.)
Pirkite žemę Palmdale, kur didžiau
sias augimas prasideda — tiesiog iš
savininkų, akrais, ne sklypais!

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.

TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
HO 9-8500

Vaiky darželiai
PRAIRIE PLAYLAND

137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90250
Sav. Jonas ir Ona Žukas
Tel. OS 5-9051

Valgyklos

AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd- L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712

490 Dolliver St.
Pismo Beach, Calif. 93449
Tel. 773-2725
BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire BlvdSanta Monica, Calif. 90403
EX 4-9144
BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas
1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027
Phone HO 4-4154

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad.
Galima užsakyti grupėms iš anksta

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė
3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: šešt. 2 v. p. p.—
7 v. vak.: sekm. 11 v. ryto-7 v. vak.

ARTCRAFT
PHOTO ENGRAVING COMPANY
1022 SO. GRAND AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA

TELEPHONE: 747-5191
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Aviacijos majorui JUOZUI VAIČIUI mirus,

VASARIO MĖN —

jo žmoną Marcelę, sūnų Kęstutį su šeima ir visus jo artimuosius

8 d. 7 vai. vak. — Jaunimo ansamb
lio Blynų balius Šv. Kazimiero
para®, salėj.
9 d. 11 vai. 45 min. priešpiet ALIAS
paskaita — skaito dr. A. Kliorė.
šv. Kazimiero parap. salėj.
9 d. 2 vai. >p. p. įprof, M, Gimbutie
nei pagerbti pietūs Miramar vieš,
būtyje, Santa Monica.
16 d. 12 vai. 30 min. popiet Vasario
16-tos minėjimas Hilton viešb.
3 v. p. p, — pietūs Sierra Room.
22 d. 6 vai. vak. Long Beach klubo
Vasario 16 minėjimas Machinist
salėj.

giliai užjaučia ir liūdi

Juozas ir Ona Andriai

Lietuvos Vyčių Seniorų kp. vicepirmininkei, jaunųjų vyčių organizatorei

ADELEI PETRAS mirus,
reiškiame užuojautą vyrui Jonui, sūnums Leonardui, Deniui, Jonui
ir broliui Albertui Kuchins ,

Lietuvos Vyčių 132 C. Sr. valdyba

KOVO MĖN. —

15 d. Menininkų grupės koncertas
šv. Kazimiero parap. salėj.
22 d. :— B. Railos pagerbimas. AT
S-ga, Tautiniuose namuose.
23 d. — Balto 25 mettj jubiliejus šv.
Kazimiero par. salėj.
BALANDŽIO MĖN. —

12 d. Skautų Rėmėjų balius. Pel
nas skiriamas stovyklavietei pa
remti. Pickwick klubo patalpose.

šiais metais parengimus regist
ruoja JAV Liet. Bendruomenės L.
A. apylinkės vald, vicepirm. Ona
Razutienė, 3767 Aloha St., Los An
geles, Oa. Tel. 661-0041.
Prašome visų organizacijų valdy
bas, prieš planuojant kokį parengi
mų, pasitikrinti, ar ta diena nėra
užimta. Būtų gera, kad ir Santa Mo
nikos bei Long Beach organizacijos
derintų savo parengimus su L. An
geles parengimais.

MIRTYS
— 1968 m. gruodžio 29 d., Cla
remont, Calif., mirė Marija Banai
tienė, kuri gyveno pas savo dukrą
Hennings. Reiškiame užuojautą
dukrai, sūnui Sigitui Banaičiui ir
Sofijai Ambrazevičienei.
— Sausio 10 d. mirė Uršulė Varnauskienė, sulaukusi 89 metų am
žiaus. Reiškiame užuojautą sūnui
V. Varnui ir dukrai L. Vebeliūnienei.
— Sausio 17 d. UCLA ligoninėje
mirė Adelė Kučinskaitė-Petras. Ji
buvo L. V. seniorų kuopos vicepir
mininkė ir jaunųjų vyčių organizatolrė. Reiškiame užuojautą vyrui
Jonui ir sūnums — Jonui, Deniui
ir Leonardui.
A. Kučinskaitė-Petras buvo gi
musi 1913 m. sausio 23 d. Athol,
Mass. Čikagoj baigė slaugių moks
lus, dirbo kurį laiką Detroite. Į Ka
liforniją atvyko pas brolį Albelrtą
1946 m. Čia specializavosi anastetikoj. 1949 m. ištekėjo už Jono Petrausko-Petro.
Jau Detroite įstojo į L. Vyčių or
ganizaciją ir vėliau įsijungė į Los
Angeles vyčių veiklą.
— Motiejus Budriūnas, muzikas,
chorvedys, mokytojas, mirė Vokie
tijoje, Memmingene, ir ten palaido
tas šių metų pradžioje.
Jo broliui komp. Broniui Budriūnui su šeima, mirusiojo giminėms
bei artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą.
LD ir LAV Leidykla ir Red.

ADELEI KUČINSKAITEI - PETRIENEI
SOLISTAS PAŠKEVIČIUS

Prieš 4 metus Henrikas Paškevi
čius su savo žmona Dana ir maža
dukryte persikėlė gyventi iš Austra
lijos į Los Angeles. Baritonas H.
Paškevičius dainuoti mėgo nuo pat
jaunų dienų. Mokytis dainavimo
pradėjo prieš 10 metų. Iš karto dai
navo klasikines dainas, o vėliau
perėjo į populiarią (šlagerių) muzi
ką. Gal dalinai jam padėjo apsi
spręsti pasirinkti šią sritį jo balso
tembras, emocinė interpretacija ir
didelis pasisekimas klausytojų tar
pe.
Los Angelėse H. Paškevičius daž
nai pasirodo įvairiuose parengimuo
se, koncerutose ir baliuose. Daug
kartų yra dainavęs su M. Krafto
orkestru ir su O. Metrikienės viene
tu. Paskutiniu metu ypač gražiai
pasirodė Santa Monikos baliuje iir
Inžinierių ir Architektų baliuje su
Larry Nelson orkestru.
Henrikui Paškevičiui ateityje tu
rėtų būti dar didesnis pasisekimas,
nes jo talentas yra tikras.
Ž. B.

KRIKŠTAI
—1968 m. gruodžio 28 d. pa
krikštyta dr. Arvydo ir Birutės
Kliorių dukra Saulės Audrėjos var
dais.

MARYHAMROCK
PIERCE — HAMROCK
MORTUARX
921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

mirus,
reiškiame gilią užuojautą vyrui Jonui Petrui, sūnums Jonui, Deniui
ir Leonardui; broliui Albertui Kučinskui (Kuchins) ir kitiems giminėms.

Antanas ir Bronė Skiriai

SVEČIAI
— Juozas Valiušaitis, lydimas dr.
Juozo Jurkūno, sausio 1 / d. aplan
kė LAV ir LD leidyklą. J. Valiu
šaitis yra Lietuvos Atgimimo sąjū
džio (LAS) New Yorko skyriaus
pirmininkas ir aktyviai dalyvauja
Vliko suvažiavimuose.
Juozas iir jo žmona Janina Valiušaičiai sausio mėnesį atostogau
dami nutarė pamatyti Amerikos va
karus ir aplankyti Havajų salas.
Taip jie ir padarė ir džiaugiasi nau
jai patirtais pergyvenimais ir įspū
džiais.

ATOSTOGOS
Prof. dr. A. Klimas,

atvykęs iš Rochesterio, dalyvavo
Politinių studijų savaitgaly sausio
25-26 d., buvo studijų moderatorius
ir skaitė paskaitą apie išeivio misiją.
NAUJAS R. E. BROKERIS

— Jonas Činga, gavęs JAV pilie
tybę, išlaikė valstybinius brokerio
egzaminus ir verčiasi investavimu į
kurortines nuosavybes ir žemę.
Šiuo metu jis parduoda Canyon
Lake vasarvietėj, kur iir keletas lie
tuvių yra įsigiję šio naujo ir puoš
naus kurorto nuosavybių.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAIN I
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

— Ona Vilkienė su dukra Sylvia
Shepherd žiemos atostogas praleido
lankydamos Havajų salas. Rašo,
kad Havajuose labai patinka ir no
rėtų ten kasmet lankytis.

Kanada. Boston Bar, B. C- —
Vasarai rudeniop einant, čia apylin
kėse atostogavo ik riešutavo Anta
nas Šulcas ir Vincas Bartkus, abu
iš Los Angeles miesto gyventojai.
Jie rado Lytton, B. C. miestelio ka
puose lietuvio Puberto MikėnoMickevičiaus kapą, su nuvirtusiu
mediniu kryžium ir baigiančiu žo
lėmis užaugti kapu. Pasinaudoda
mi lietinga diena, atostogautojai pa
dirbo medinį kryžių, jį juodai nu
dažė, uždėjo reikalingus parašus ir
pastatė nuvirtusio kryžiaus vietoj.
A. K-čius
Prekybininkų susirinkimas

Kalifornijos Liet. Prekybos Rū
mų metinis susirinkimas įvyks va
sario 23 d. 12 vai. 15 min. p. p.
Benduomenės namuose. Petras Sa
bas referuos “Motelių prekybos pro
blemos” ir praves tuo klausimu dis
kusijas.

