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VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMO ŽINGSNIAI
Los Angelėse, kaip ir kituose
Amerikos miestuose, buvo atžymėta
Lietuvos Nepriklausomybės 51 me
tų sukaktis.
Daugelis skaitytojų nė nepastebi,
kiek įrengėjams tenka Įdėti darbo
ir laiko, kad toji šventė būtų pilnai
ir efektingai atšvęsta. Štai kokie
darbo žingsniai tenka atlikti: iš
anksto užangažuoti kalbėtojus pr.c
vėliavos pakėlimo (prie miesto ro
tušės); rasti kalbėtojus pačiame mičiame minėjime ir bankete su gar
bės svečiais; vėliau painformuoti
spaudą, radijo ir televizijos progra
mas; pagaliau sukviesti lietuviškąj į
visuomenę.
Delegacija pas burmistrą

Vasario 4 d. lietuvių delegacija
vadovaujama gen. konsulo dr. J.
Bielskio, nuvyko pas Los Angeles
miesto buvmistrą Samuel Yorty su
prašymu paskelbti Los Angeles
mieste “Lietuvių Dieną”. Delegaci
joje dalyvavo Bern. Brazdžionis, V.
Čekanauskas, Danguolė Razutytė,
Ona Razutienė ir Antanas Skirius,
Alto skyriaus pirmininkas.
Burmistrui Yorty buvo įteik
tas Lietuvos Nepriklausomybės 50
metų paminėjimui išleistas medalis,
o burmistras sutiko paskelbti vasa
rio 14, 15 ir 16 dienas “Lietuvių
Dienomis”; jis taip pat leido iškil
mingai iškelti Lietuvos vėliavą prie
miesto rotušės ir pats dalyvauti
programoje.
Vėliavos pakėlimo apeigos

prie miesto rotušės Įvyko vasario
14 d., penktadieni, 11 vai. 15 min.
ryto. Čia atvyko pirmą kartą pas
lietuvius pats burmistras Yorty ir
padėjo kons. Bielskiui ir Alto pirm.
A. Skiriui pakelti Lietuvos vėliavą.
Keliant vėliavą buvo grojami JAV
ir Lietuvos himnai. Programą pra
dėjo A. Skirius, pakviesdamas kun.
A. Olšauską pakalbėti invokaciją,
o paskui perdavė pirmininkavimą
miesto protokolo šefui Martinez.
Kalbas pasakė burmistras Yorty,
miesto tarybos narys Paul Lamport,
konsulas J. Bielskis ir estų konsulo
atstovas Ernst Laur.
Apeigose
dalyvavo tautiniais
drabužiais pasipuošę lietuviai moks
leiviai, O. Razutienės globojami,

ir Liet. Karių Ramovė, ir Lietuvos
Šaulių atstovai su vėliavomis.
Po ceremonijų burmistro Įstaigos
sekretorės visus dalyvius pavaišino
kavute ir pyragaičiais.
Vasario 16 akto signataro Mykolo
Biržiškos kapo lankymas

Kasmet vasario 16 d. minėjimo
metu yra aplankomas Liet. Nepri
klausomybės akto signataro prol
M. Biržiškos kapas. Mykolas Bir
žiška ilgą laiką gyveno Los Ange
les mieste. Mirus jis iškilmingai pa
laidotas Kalvarijos kapų mauzolie
juje (St. Fillipe koplyčioje).
Alto valdybos nariai nuvežė gė
lių puokštę ilr papuošė Mykolo ir
Bronislavos Biržiškų mauzoliejaus
urnas.

SVEČIAI VASARIO 16 MINĖJIME. — Viršuj: Iš kairės stovi programos
vedėjas V. Čekanauskas, sėdi Alfonse Reins su žmona,, latvių kons. Leo
Andersen su žmona, kons. dr. J. Bielskis, buv. JAV ministeris Lietuvai
dr. Owen C. Norem.
Apačioj — Kalba Los Angeles miesto tarybos narys Paul Lamport,
prel. J. Kučingis, dr. St. A. Bačkis.

Foto nuotraukos L. Kanto

Pamaldos už žuvusius

Įvyko vasario 16 d. Šv. Kazimiero
par. bažnyčioje 11 vai. 30 min.
Alto valdybos užprašytas mišias at
laikė r pritaikytą jausmingą pa
mokslą pasakė klebonas prel. J.
Kučingis.
Pamaldose dalyvavo organizaci
jos su vėliavomis, ypač daug buvo
skautų.
Parapijos choras su savo choris
tais giedojo mišias, o pabaigoje visi
pamaldų dalyviai pagiedojo Lietu
vos himną.
Minėjimas ir koncertas

Svarbiausia Vasario 16 minėjimo
dalis vyko Hilton viešbučio didžiau
sioj salėj 12 vai. 30 min.
Oficialiąją dali pradėjo A. Ski
rius. Įneštos Lietuvos ir Amerikos
vėliavos ir sol. R. Dabšys pabiedojo Amerikos himną. Invokaciją pa
skaitė prel. J. Kučingis. Sveikinimo
žodį tarė kons. dr. J. Bielskis. Buvo
pristatyti šventėn atvykę estų ir lat
vių atstovai. Pagrindinę kalbą pasa
kė Lietuvos Pasiuntinybės Washing
tone patarėjas dr. A. Bačkis (Jo kal
bos ištrauka spausdinama šio nr.
2 psl.).
Po dr. S. Bačkio kalbos buvo
priimtos rezoliucijos ir programos
vedėjas paaiškino apie VLIKo ir
ALTO tikslus ir paprašė tų Lietuvos
laisvinimo organizacijų reikalams
kiek kas gali paaukoti.

Kinijos gen. konsulas su ponia Phillip Y Liu ir Lietuvos gen. konsulas su
ponia dr. Julius J. Bielskis Kinijos naujų metų iškilmėse vasario 17 d,

Koncertinė dalis

Koncertinę programos dalį atliko
Šv. Kazimiero pair, choras, veda
mas komp. B. Budriūno, solistė B.
Dabšienė ir B. Budriūno naujai su
organizuotas vyrų kvartetas.
Programa pradėta vyrų kvarte
to dainomis: Jau pravertos dvaro
stonios. Op, op. Nemunėli, ir Tė
vynei (B. Budriūno kompozicija).

Vyrų kvartetą sudaro keturi šau
nūs žaliūkai: M. Ilgūnas, Br. Seliukas, A. Polikaitis, R. Dabšys. Visi
balsingi. Skambėjo darniai ir Įspū
dingai. publika karštai plojo.

“Kas nežino, jog Budriūno vado
vaujamas choras puikiai dainuoja?”
— taip reiktų pradėti kalbą apie
Nukelta Į 3 p.
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Šiais metais švenčiant Lietuvos
nepriklausomybės šventę Statler
Hilton viešbutyje mūsų diplomatai
— konsulas dr. Bielskis ir Lietuvos
Pasiuntinybės patarėjas dr. Bačkis
— pabrėžė vieningo darbo Lietu
vos laisvinimo darbe svarbumą.
Štai keletas ištraukų.
Dr. J. Bielskis:

...Lietuvos laisvės priešai ir lietu
vių tautos žudikai kaip tik ir sten
lllllHIIIIIUIIIIIIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIlllillIlllIliHiillIIIIIllIllllliillllllllUIO
giasi tikslus ir priemones maišyti,
drumsti ir tuo būdu kelti mūsų tar
pe nesantaiką, įtarinėjimą, mūsų
KETURIOS BENDRUOMENINĖS PROBLEMOS
organizacijas silpninti ir net jas ar
Iš B. Nainio, JAV LB cv pirmininko kalbos Vakarų apygardos
dyti. Tos visos lietuvybės priešų pa
suvažiavime Santa Monikoje 1968 m. gruodžio 1d cl.
stangos yra nukreiptos prieš mūsų
... Kai kas Bendruomenei Įsakmiai tepriskiria tik kultūrinį darbą svarbiausius tikslus: tautos išsilai
ir bet kokį politinį pasireiškimą jai uždraudžia. Kiti vėl įsakmiai lie kymą, Lietuvos laisvinimą ir Ne
pia kopti į politines viršūnes, lenciūgėlius paliekant kam nors kitam. priklausomos valstybės atkūrimą.
Be abejo, mes aiškiau numatytu
Vieni Bendruomenės vadovybėje nori matyti tik kultūrininkus, o kiti
ją nori atiduoti politikams. Tokioms nuotaikoms banguojant, kartais me priežastis savitarpio nesutarimo
pasitaiko ir rimtesnio pasiblaškymo ir, valdyboms keičiantis, dažnai ar nesusipratimo, jei mes visuomet
savo mintyse laikytume esanti skir
keičiami LB institucijų tikslai ir veiklos kryptys.
Ar ne laikas Bendruomenei rimčiau paieškoti atviresnių durų į tumą tarp svarbiausių tikslų ir prie
laisvinimo darbą ir savais metodais pradėti tiesti naujus kelius. J po monių. Priežastis supratę, nesutari
litinę veiklą Bendruomenė galėtų išeiti kad ir nauju, visuomeninių mus ir nesusipratimus lengvai paryšių principu, periodiškai informuodama reikalingus svetimuosius šalinsim.
Tautos tikslo siekiant mums yra
apie mūsų siekius, dabartinę Lietuvos padėtį, pavergėjo veiksmus,
būtinai
reikalinga visų lietuvių su
o praeičiai pristatyti galėtu būti paruoštas ir anglų kalba išleistas
kapitalinis veikalas. Panašių būdų ir kelių yra labai daug ir labai sirūpinimas ir veikla. Taip pat tos
apleistų, kuriais LB labai efektyviai galėtu naudotis ir daug laisvės veiklos suderinimas ir paryškinimas.
Kiekvieno lietuvio pastanga ir jėga
bylai laimėti.
yra brangintina ir mielai laukiama.
Pagaliau ir pats lietuvybės išlaikymas, o kartu ir kultūrinis darbas
Manau, reikia pakartotinai pa
neina tokia vaga, kokią mes patys kadaise numatėm. Bendruomenės brėžti, kad dėliai tautinių tikslų
organizavimui ilgiau užsitęsus, reikalui verčiant, lituanistinis švieti mes esame vieningi. Jei kas negeis
mas buvo pradėtas kurti partizaniškai ir kiekvienoje vietoje kitaip, tino ar neigiamo mūsų tarpe pasi
taikantis prie aplinkybių ir galimybių. Daugelyje vietovių ir šiandien reiškia, tai įvyksta tik laisvės prie
mokyklos veikia atskirai nuo Bendruomenės, su ja pasigiminiuoda- šams įsikišus. Jau esam gerai paty
mos tik švenčių progomis arba kai prireikia pinigų. Apskritai, litu rę, kad mūsų nesutarimai pasireiš
anistinis švietmas nėra pakankamas, kai kur visai silpnas. Stokojame kia dažniausiai dėl asmens pažiūrų
lėšų, mokymo priemonių, nebeturime mokytojų. O rimtos mokytoju į veiklos priemones skirtumo. Tas
ruošos kaip ir nėra.
priežastis bent dalinai galim paša
Daugumoje šalia Bendruomenės vyksta ir pats kultūrinis darbas, linti pasinaudodami suėjimais ir iš
pastarajai kartais tik padedant suorganizuoti kultūrinių laimėjimų samiais pasitarimais. Lietuviškose
pristatymą, gaila, kad kol kas irgi tik savųjų tarpe. Iš dalies taip gal bendruomenėse laisvajame pasauly
ir gerai, nes Bendruomenės tikslas yra daugiau rūpintis kultūrininku je dažniau sueidami pasitarti, iškel
prieaugliu, sudarymu sąlygų jų kūrybai, bet ne kultūrininkų rikiavi tas mintis apsvarstyti išsiaiškinti. [
mu tam tikromis kryptimis ir naudojimu tam tikriems tikslams. Ta tokius pasitarimus reikia kaip ga
čiau lėšų stoka neleidžia Bendruomenei kol kas kultūriniams reika lint daugiau jaunimo įtraukti. Kur
būtų lietuvių kilmės jaunimo silp
lams išvystyti rimtesnės paramos.
Su čia suminėtomis trimis problemomis glaudžiai rišasi ir pati nokai kalbančio lietuviškai, tose
ryškiausia ir skaudžiausia Bendruomenės problema — jaunimo nu vietose pasitarimus reikia surengti
tautėjimas. Daug apie ją kalbame, daug rašome, skundžiamės ir anglu arba gyvenamos šalies kalba.
dejuojame, nemažai ir darbo įdedame, bet jai sprendimo kol kas ne Stengtis kaip galima daugiau jauni
turime. Ir vargu ar dėl to mes galime kaltinti vien tik gyvenimo mo 'traukti į organizacijų vadovau
aplinką, nors toji aplika gal ir yra pati didžioji nautautimo priežastis. jančius kadrus...
Spausdinami straipsniai 'trumpinami ir taisomi redakcijos nuož.ūra.

Prie mūsų kažkaip nelimpa ir tas jaunimas, kuris kartais ir gana ak
tyviai dalyvauja kitų organizacijų veikloje. Šiek tiek vandenį pa
maišė Pasaulio Lietuvi'! Jaunimo Kongresas, bet po jo stebuklai ne
pasidarė. Dabartinė Centro valdyba tą problemą bando judinti iš
kitos pusės, į jaunimą bandydama eiti per jaunosios kartos lietuvius
mokslininkus. Ju nirmasis suvažiavimas numatytas darbo dienos sa
vaitgalio metu Čikagoje 1969 metais.
Šios čia paliestos keturios Lietuvių Bendruomenės problemos
sprendimo jau senai laukia.

ALBINAS MARKEVIČIUS

ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance
8002 Santa Monica Boulevard
Santa Monica. Calif.
Phone 393-0615
ji*************************************^ *.**4*» <
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Dr. S. A. Bačkis:

...Siekiant Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo tenka sunkūs, rim
ti uždaviniai. Be ryžto reikia nuola
tinio budrumo, veiklos. Laimi tie,
kurie dirba. Veiklai reikia piniginių
išteklių, aukų. Reikia pasišventėlių,
rūpestingų žmonių, kurie visą laiką
dirbtu. Mūsų pajėgumas turi būti
toks, kad nereikėtų sakyti — netu
rime žmonių, neturime pinigų ir dėl
lėšų stokos negalime tai padaryti.
Nei ALT, nei VLIK, nei kiti veiks
niai su metiniais 30.000 dolri-iu biu
džetais nedaug ką gali atlikti. Toks
biudžetas
tai pasiturinčios vienos
amerikiečių šeimos metinis biudže

tas, kurio pasiekia ir ne viena lie
tuvio šeima...
Pagalvotina, ar kartais nėra įsi
brovusi liga mūsų tarpe per daug
viešai negeroves kelti ir puldinėti,
kritikuoti asmenis, kurie yra atsa
kingose pareigose.. Atrodo, jog bū
tų pamirštama gražus šūkis, kurį
buvęs Lietuvos prezidentas dr. K.
Grinius, būdamas Vokietijoje, yra
pasakęs: “paskelbti vieni kitiems
amnestiją.”
Su pasigėrėjimu, su džiaugsmu
ir pagarba mums tenka sutikti kiek
vieno lietuvio kūrybą ar laimėji
mus ir pasišventimą tautinėje veik
loje. Tenka mums visiems talkos
būdu įsitraukti į bendrą darbą,
įprasti išvien kartu veikti. Savitarpyje vieningai veikdami, jaunųjų
padedami, mes svariau galime ir
pas svetimuosius pasireikšti bei
juos mūsų bylai palenkti, nes mūsų
akademikai, jaunimas turi gražių
ryšių ir gali jau nemaža įtakos tu
rėti.
Nepaisant sunkiu mūsų darbo są
lygų ir Sovietų Sąjungos itakingumo. mūsų visų bendra veikla, su
derinta su kitų pavergtųjų kraštų
veikėjų darbu, gali daug sėkmingų
rezultatų duoti. Mūsų jėgos, palygi
nus su mūsų pajėgomis ir veikėju
skaičiumi 1917-1920 metų laikotar
piu, visais požiūriais yra šimterio
pai didesnės. Mūsų finansinis pa
jėgumas vra stipresnis. Mūsų rvšia>.
prityrimas ir galimybės pasiekti as
menis. kuriuos norime matyti, yra
neblogiausioje padėtyje. Lietuvos
diplomatinės ir konsularinės tarny
bos pasiuntinybių ir konsulatų eg
zistavimas, Lietuvos valstybės oku
pacijos nepripažinimas iš JAV ir
kitų valstybių pusės yra dalykai, ku
re padeda Lietuvos bylą išlaikyti
gyvą. Mes giname ne paprastą rei
kalą, bet lietuvių tautos likimo by
ląLikimo lemta buvo man iš arti
pažinti partizana Juozą Lukšą —
Skrajūną — J. Daumanta. Leiskite
man priminti žodžius, kuriuos ne
kartą esu iš jo girdėjęs: “Krašte
gaivu yra. Mes žinosime, kas, kaip
ir kada darytina. Pamokymų mums
nereikia. Krašte mes laukiame iš
laisvu lietuvių pagalbos ir para
mos.”
Tokie yra dviejų diplomatų žo
džiai. Jų mintims negalime nepri
tarti, nes, manome, kad ir mūsų
daugumas taip galvoja. Tik reiktu
nuo žodžių eiti prie darbų. Mūsų
diplomatai turėtų atkreipti dėmesį
ir ispėti vieną politinę lietuvių gru
pelę, kuri planuoja ne bendran dar
ban įsijungus bendrai dirbti, bet
sugriauti vieningą Alto ir Vliko
veiklą, siekdami tas laisvinimo in
stitucijas užvaldyti patvs ir joms
diktuoti, paneigiant demokratinį
principą. Visuomenė taip pat turėtų
čia savo žodį tarti. Gana tokios
veiklos, kad vieni veža, o kiti i
ratus pagalius kaišioja. Šių dvieju
vvru paskelbtos vieningo darbo
mintys turi būt gyvendinamos visų
darbais.
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chorą. Tai teisybė. Bet to dar ma
ža. Šį kartą choras publiką tiesiog
užhipnotizavo. Kad ir nuolat pasi
pildydamas naujais balsais, choras
yra lygus, be duobių ir be iškišulių:
visi dainuoja kaip vienas, visose
dainose jaučiama stipri dirigento
ranka.
Koncerto pradžioje pirmą kartą
išgirdome dvi Budriuno komponuo
tas tautmes giesmes: Mūsų žemė
Lietuva ir Nuo jūrų eina... Už jas
kompozitoriui paskirta Bendruome
nės konkurso premijos. Pirmoji —
paprasta, dviems balsams giesmėdama — skiriama jaunimui. Jos
melodija nesudėtinga, nesunkiai įsi
menama T prieinama bet kokio pa
jėgumo dainininkams. Antroji —
skiriama suaugusiems — jau žy
miai sudėtingesnė, turi daug iškil
mingumo ir patoso; gerai išmokta
ji turės pavaduoti nusibodusias ir
nuvalkiotas senąsias patriotines dai
nas, iki šiol giedotas tik dėl to, kad
koncerte reikia ką nors patriotiško
Įterpti.
Lengvai ir pagaunančiai skambė
jo Kurteliai sulojo Šienapiūtės dai
na ir kt. Aukščiausią viršūnę cho
ras pasiekė su daina “Mano protė
vių žemė’’. Šis Budriūno kūrinys
jau giedamas visur, kur tik yra kiek
pajėgesnis lietuviškas choras. Su di
deliu pasisekimu ji nuskambėjo
Australijoje. Vienas recenzentas, ja
susižavėjęs, parašė, kad Mano pro
tėvių žemė skambėjo tartum him
nas. Ir šį kartą publikos plojimas
buvo begalinis, choras ją turėjo kar
toti. Girdėjosi balsų: “Kuo daugiau
kaktų tos dainos klausausi, tuo di
desnį įspūdį ji man daro.” “Su tuo
kūriniu Budriūnas pagavo mūsų vi
sų mintis, jausmus ir išsakė stipriau
sia iki šiol tremtyje parašyta tauti
ne daina.”
Girdėti, jog yra balsų, kad ta
daina būtų įtraukta į dainų šventės
programą; ji to verta.
Solo partiją čia jautriai padaina
vo Birutė Dabšienė.
Chorui dirigavo Br. Budriūnas.

akomponavo R. Apeikytė. Pranešė
jos vaidmenį puikiai atliko Violeta
Gedgaudienė.
Minėj.mas baigtas pirm. A. Skiriaus padėkos žodžiu ir Lietuvos
himnu.
Minėjime dalyvavo arti tūkstan
čio žmonių.
Pietūs su svečiais

įvyko tuoj po koncerto sekančia
me kambary, tame pat viešbutyje.
Į pietus daug norinčių nebepate
ko, kas neturėjo iš anksto įsigiję bi
lietų, nes visi (o telpa tik 160 asm.)
buvo parduoti iš anksto.
Šią minėjimo dalį pravedė ALTo
sk. sekr. V. Čekanauskas, daugiau
sia angliškai, kadangi nemaža buvo
nelietuvių. Dalyvavo ir kalbas pasa
kė estų org-jų atst. Avo Piirisild,
latvių — Alfons Reins, latvių kon
sulas Leo Andersen ir estų konsulo
Mvas E. Laur.
Ilgesnę kalbą pasakė buv. Lietu
vai JAV ministeris dr. Owen C.
Norem; paskui — Paul Lamport,
kuris tarp lietuvių gerai jaučiasi,
nes sakosi esąs kilimo iš Lietuvos,
ir kons. dr. J. Bielskis.
Pianistė Raimonda Apeikytė ge
rai visus nuteikė, paskambindama
iš lietuviškos kūrybos fortepijonui.
Aukos laisvinimo reikalams

Šiais metais aukų surinkta virš
2000 dolerių, be to, ta proga suau
kojo arti $1000 Lietuvos Fondui ir
kitoms organizacijoms. Fronto Bi
čiulių sambūris pasiskelbė kad at
skirai surinko $850. Tad viską su
sumavus aukos siektų pernai jubi
liejinių metų surinktas aukas —
apie 3000 dolerių.
Yorty pradėjo rinkiminę
kompaniją

Kovo 2 d. Hollywood Palladium
salėje didžiuliu banketu mūsų bur
mistras Samuel Yorty pradėjo rin
kiminę kompaniją. Buvo įvairi
tarptautinė programa, šokiai, kal
bos.
Savo kalboje Yorty pareiškė ne
pasitenkinimą. kad L. A. Times,

Alto pirm. A. Skirius sveikina L. A. burmistrą S Yorty jo pagerbimo ban
kete, surengtame sausio 25 d. Hilton viešbutyje. Dešinėj — S. Yorty,
vidury — programos vedėja ž. Brinkienė.
Foto L. Kanto

varydamas ilgą kompaniją prieš jį,
talpina laikraštyje tik tai, kas mies
te vyko neigiamo — riaušės, piketavimai, teismai, — visa tai išpūs
damas ir tarsi bandydamas įtaigoti
skaitytoją, kad dėl to kaltas burmis
tras; o to, kas gera padaryta ir da
roma, — nemato arba stengiasi nu
tylėti. Burmistras Yorty ir nori eiti
dar vienam terminui, kad pradėtus
darbus ir užsibrėžtus planus galėtų
pilnai įvykdyti.
Burmistras Yorty ir jo žmona yra
katalikai, iš tradicijos demokratai,
bet dažnai paremia respublikonų
kandidatus ir jų darbus. Jis yra
griežtai nusistatęs prieš komunistus
ir jų kenksmingą veiklą gyvenime ir
tarp mokyklinio jaunimo. Savo
nuomonę jis sako tiesiai ir atvirai,
dėl to taip puolamas kairiųjų ir prokomunistų. Lietuvių tarpe turi pa
žįstamų ir palaiko draugiškus ry
šius. Visą laiką, kai jis yra bur
mistru. lietuviai gauna leidimą va
sario 16 proga prie miesto rotušės
atlikti vėliavos pakėlimo ceremoni
jas, o pats burmistras išleidžia Lie
tuvių Dienos proklamaciją.
Lietuviai, nežiūrint, kokios parti
jos jie būtu, dalyvaudami rinkimuo
se turi atsiminti, kas yra Lietuvos
laisvės bylai pritariąs ir kas kartu
eina vienam fronte prieš Sovietus
ir jų kėslus, kaip jie bepasireikštų ir
kur jie bebūtų.

Po programos kuklios, bet nuo
širdžios vaišės.
Visus maloniai kviečiame daly
vauti ir moraliai paremti Balfo bu
vusią ir ateities veiklą.
Balfo valdyba

Aktorė N Apeikienė

Dainos, muzikos ir poezijos
Koncertas

Kovo 15 d. 7 vai. 30 min. vaka
ro Los Angeles scenos menininkų
grupė Šv. Kazimiero parap. salėje
rengia dainos, muzikos ir poezijos
vakarą — koncertą. Programoje
BALFO KONCERTAS
dalyvauja: solistai — S. KlimaitėŠiais metais Balfui sueina 25 me Pautienienė, F. Korsakaitė, A. Pa
tai, kai jis buvo geraširdžių Ameri vasaris; pianistė R. Apeikytė; ak
kos lietuvių sukurtas pagelbėti savo toriai: N. Apeikienė ir J. Kaributas.
Koncerto pirmoji dalis bus atlik
tautiečiams, pasitraukusiems iš Lie
tuvos nuo baisaus rusiško komuniz ta montažine forma — Tėvynės
mo. Tada gyvendami karo sunai pasiilgimo bei prisiminimų išgyveni
kintuose kraštuose žinojom, kad mų fone.
Kviečiami atsilankyti ne tik Los
mus gelbsti T padeda mūsų broliai
lietuviai, gyveną laisvajame pasau Angeles, bet ir visų apylinkių lietu
lyje. Beveik kiekvienas iš mūsų esa viai ir tuo pareikšti dėmesį šiai me
me daugiau ar mažiau gavę, ką A- nininkų grupei, kurie dažnai aukoja
merikos lietuviai suaukojo ir surin laiką ir pastangas, talkininkaudami
ko. Jų darbas buvo neapsakomai įvairiems parengimams.
Koncerto pelnas skiriamas lietu
kilnus, pilnas artimo meilės.
Atvykę į Ameriką mes juntėmės viškai vietos radijo valandėlei pa
: Balfą ir padėjome tęsti toliau tą remti ir Vasario 16 gimnazijai.
Bilietai gaunami prie įėjimo. Sugražų šalpos darbą esančiam savo
broliui ir sesei lietuviui Sibiro taigo n’igiisiems po $2.50, studentams —
se, sugrįžusiam į Lietuvą be svei po $1.50.
katos ar dar esančiam be įsikurtos
tėvynės Vokietijoje ir kitur. Šiame
25 metu laikotarpyje Balfas atliko
be galo didelį ir kilnų darbą. Mes
visi esame daugiau ar mažiau gerai
įsikūrę ir turime rimtai pagalvoti ir
prisiminti, ką Balfas yra davęs kam
asmeniškai, šeimai, pažįstamam ar
nepažįstamam tautiečiui ir ką Bal
fui esame davę mes. kad galėtų pa
gelbėti dar esančiam bėdoje ir rei
kalingam mūsų jautrios širdies.
Los Angeles Balfas š. m. kovo
mėn. 23 d. 12 vai. Šv. Kazimiero
parapijos salėje rengia iškilminga
25 metu sukakties minėjimą. Pro
gramoje oficialioji ir meninė dalis.
Oficialioje dalvje S. Paltaus žo
dis ir sveikinimai.
Meninę dalį solistai B. Dabšienė.
A. Pavasaris, pianistė R. Apeikytė
Pianistė R. Apeikytė
ir aktorė-režisierė D. Mackialienė.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3
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Sausio 15 d. surengto Klaipėdos minėjimo dalyviai ir rengėjai. Iš kairės:
H. Tumas, O. Metrikienė, K. Dambrauskaitė, R. Aukštkalnytė, A, Audro
nis, S. Pautienienė, M. V. Glažė, dr. E. Tumienė, A. A. Glažė.

IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Balfo 1968 mėty veikla
Kaip jau įprasta, kiekvienais me
tais BALFas duoda savo mieliems
rėmėjams metinę piniginę apyskai
tą. Šią pareigą su malonumu darau,
nes tik jūsų gerų širdžių dėka BAL
Fas gali atlikti tą kilnų tikslą: padė
ti varge esančiam tautiečiui.
1968 m. pajamos: 1967 m. kasos
likutis $82.55; Aukos $1670.00;
Vakaro pajamos $1123.82; Iš viso:
$2,876.37.
Išlaidos: pasiųsta į Balfo centrą
— $2,200.00; Vakaro išlaidos —
$591.03; Kitos išlaidos $16.23; iš
viso $2,807.26. Likutis 1969 me
tams — $69.11.
Aukotojų sąrašas jau du kartus
buvo skelbtas “Lietuviai Amerikos
Vakaruose”. Tačiau peir neapsižiū
rėjimą buvo praleisti šie aukotojai:
po $10.00 — M. R. Banioniai, F.
Colins, T. Mickevičienė, V. Z. Vis
kanta; po $5.00 — V. Trumpis ir
po $1.00 — M. C. Alminas.
Visiems nuoširdus ačiū ir atsi
prašome.
Ta pačia proga Balfo vardu reiš
kiu nuoširdžią padėką:
Šv. Kazimiero parapijos šeimi
ninkui prel. J. Kučingiui už leidimą
naudotis parapijos patalpomis ne
mokamai.
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
leidėjui A. Skiiriui už visus Balfo
reikalais skelbimus nemokamai.
Vakaro programos atlikėjams: O.
Metrikienei, A. Metrikiui, A. Že
maitaičiui ir visam “Vakarų Aidai”
muzikiniam ansambliui: R. Aukštkalnytei, J. Čekanauskienei, B.
Dabšienei, K. Dambrauskaitei, L
Mažeikaitei, A. Narkevičiūtei, O.
Orlovaitei, J. Radvenienei, 1. Tumienei, A. Bakui, J. Bergenui, J.
Butkui, R. Dabšiui, K. Dargini, A.
Polikaičiui, L Scepanovic, A. Že
maitaičiui ir Tautinių šokių grupei
“Audra”.
Parengimo šeimininkėms: S. Ša
kienei, B. Dzenkaitienei, A. Milke
vičienei, G. Prišmantienei, E. Vasi
liauskienei, A. Vaicekauskienei.
Gėrimų tvarkytojams: A. Raulinaičiui, K. Prišmantui, V. Čeka
nauskui ir J. Gedmintui.
Bufetui įvairaus maisto aukoto

joms: Šakienei, Dabšienei, Dovy
daitienei, Abelkienei, Medziukienei,
Mikuckienei, A. Raulinaitienei, I.
Raulinaitienei,
Dzenkauskienci,
Motiejūnienei, Jurkūnienei, Graužinienei, Bulotienei, Balsienei, Bonatienei, Litvinienei, Prižgintienei,
Milkevičienei, Vaicekauskienei, Žilevičienei, Ąžuolaitienei, Pažiūrienei Prišmantienei, Stadalninkienei,
Gliaudienei, Šimkevičienei.
Loterijai paveikslų aukotojams:
J. AndrašūTnui, S. Raubertui ir jos
tvarkytojoms: O. Motiejūnienei, A.
Pažiūrienei, I. Raulinaitienei, D.
Polikaitienei, Milaknytei ir L. Žile
vičiūtei.
Visai Balfo valdybai už labai dar
nų ir nuoširdų darbą: S. Šakienei
J. Motiejūnui, P. Litvinui, A. Mitkevičiui.
Balfo Revizijos komisijai: K. Ša
kiui, I. Medžiukui ir J. Uksui.
Žiūrėdami į šį ilgą Balfui dirban
čiųjų sąrašą, galime tvirtai sakyti,
kad Balfas yra dar labai gyvas ir
tvirtas su viltimi į ateitį. Tikimės ir
ateityje Jūsų malonios pagalbos ir
aukų.
1969 m. Balfo valdybą sudaro:
Pirmininkas — V. Pažiūra; vice
pirmininkai — inž. J. Motiejūnas ir
P. Litvinas; sekr. — S. Šakienė; ižd.
— A. Mitkevičius; vicepirmininkai
ir L. A. apylinkių atstovai: Ingle
wood — inž. V. Čekanauskas; Long
Beach — J. Matijošaitis; Santa Mo
nica — A. Markevičius.
Revizijos komisija: K. Šakys, I.
Madziukas ir J. Uksas.
Jau šiais metais Balfui aukojo:
Raulinaitienei, B. Dzenkaitienei,
$24. — J. Šimonis, $20 — L.
Grinius, $13 — B. Gediminas, po
$10 — S. J. Sula, J. Uksas, F. Skir
mantas: $3 — J. Kojelis; po $2 —
J. Matulaitis. V. Tuskenis.
Visiems ačiū už dėmesį.
Pažiūra,
BALF’o pirmininkas

Jaunimo Ansamblis šoka
Vasario 8 d. įvyko JA metinis
vakaras — blynų balius. Jis buvo
visais atžvilgiais sėkmingas. Salė
pilna žiūrovų, programos dalyvių
daugiau kaip šimtas. Pusantros va
landos programa vyko labai sklan
džiai. Pasirodė jaunieji talentai: Li
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nas Kojelis su savo kūryba, taip
pat du seniūnai — V. Kevalaitytė
ir A. Mikuckis; Algis ir Rasa Drau
geliai smuiku ir piano atliko Sarati
Romansą ir dar bisui pridėjo. Ma
žosios baleto šokėjos, vadovauja
mos D. Razutytės, pašoko baletą
“Žiemos naktis”, kur debesėliai bu
vo R. Alseikaitė, D. Augutė ir D.
Sakalauskaitė; snieguolės: J. Augu
tė, R. Bureikaitė, L. Narkutė, D.
Petronytė ir D. Žmuidzinaitė;
žvaigždutės: D. Kazakevičiūtė, A.
Sodeikaitė, L. Strikaitytė ir M.
Žmuidzinaitė; mėnulis — R. Stočkutė. Įvado deklamatoriai: N. Ker
šis ir V. Vilkas.
Vaikų choras padainavo: Pasėjau
linelį, liaud. dainą, harm. A. Mi
kulskio, Plaukia Nemunėlis ir
Punsko liet, dainą, harm. S. Sližio,
visas jaunimas kartu su publika pa
dainavo liaud. dainą Mane motulė
barė. Jaunimo choras padainavo:
Mergaitė (žodžiai ir gaida kun. P.
Butkaus), Miškų gėlė ir Pamylėjau
vakar (A. Pociaus).
Tautinių šokių pašoko visos trys
grupės: vaikų gr.: Noriu miego ir
Voveraitę; jauniai — Vėdarą ir
Klumpakojį; jaunimas — Sukčių,
Ketvirtainį ir Lenciūgėlį, kuriame
viliotojas buvo R. Žukas; mergai
tės: Violeta ir Dalia Dičiūtės, J.
Pažėraitė ir D. Razutytė, kuri buvo
ir vakaro programos vedėja.
Taut, šokiams ir chorams vado
vavo mokyt. O. Razutienė.
Akomponavo pianistė O. Baraus
kienė, ir mokyt. J. Puškorienė;
akordeonu grojo A. Kazakevičius.
Dekoracijos — dail. S. Rauberto.
Po programos buvo vaišės, ku
rioms mamytės prikepė gardžiau«:ų “blynų”, o S. Puikūnienė —
“pončkų”.
Nuoširdus tėvų bendradarbiavi
mas įgalino surengti tokios plačios
apimties vakarą.
Tėvų komitetas— E. Vilkas, V.
Irlikienė ir J. Žukas — vikriai su
kosi savo pareigose. Visiems nuošir
dus ačiū.
Po vaišių visi smagiai pasišoko
prie akordeono muzikos ir jaunimo
orkestro.
Gauta gražaus pelno, kuris ski
riamas J. Ansamblio kultūrinei
veiklai bei Jaunimo šventei, jvvkstančiai šį pavasarį — birželio 29 d.
Dabar belieka ruoštis tai didžia
jai šventei, kurioje žada dalyvauti
apie 200 jaunimo. Pasirengimo dar
bai jau vyksta pilnu tempu. Bet
apie tai — kitą kartą.
O. R.

Vasario 16-ta mokykloj
Los Angeles Šv. Kazimiero litu
anistinė šeštad. mokykla Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo 51 me
tu sukaktį paminėjo vasario 15 d.
parapijos salėje. Susirinkus moki
niams, jų tėveliams ir mokytojams,
minėjimas buvo pradėtas tautos
himnu. Referatą apie nepriklauso
mybės prasmę perskaitė Vaidilutė
Butkytė, 8 sk. mokinė. Kęstutis
Reivydas, 9 skyr. mokinys, per
skaitė Vasario 16 aktą, kuriuo Vals
tybės Taryba pranešė pasauliui at
statanti Lietuvos nepriklausomybę.

Soliste Stasė Pautieniene

Nauja radijo valandėlė
Nuo š. m. vasario 16 d. buvo
pradėtas lietuviškas radijo pusvalan
dis per KTYM — 1460 kc. ilgų
bangų rad'jo stotį kas sekmadienį
nuo 5 vai. p.p. iki 5 vai. 30 min.
Programą organizuoti ėmėsi L.
Bendruomenės Los Angeles apylin
kė. Buvo suorganizuotas Radijo
klubas, kurio valdybon išrinkta šie:
p.irm. Stasė Pautienienė, vicepirm.:
J. Motiejūnas ir Stasys Paltus, sekr.
J. Gedmintas, ižd. Teklė Sereikienė, narys techn. reikalams—Vladas
G i lys. Programos vedėjas Stasys
Paltus ir padėjėjas VI. Gilys. Pir
mąsias valandėles pravedė Stasė
Pautienienė.
Radijo pusvalandis numatomas
išlaikyti iš aukų ir prekybininkų
skelbimų bei šeimyninių pranešimų.
Radijo programa plačiai pasklidusiems Los Angeles ir apylinkių
lietuviams reikalinga, vietinė spauda
(mėnesinė) negali visų žinių skubiai
pateikti; pranešimai apie susirinki
mus, vakarus, koncertus, paskaitas
ir kita vietos skubi kronika labai
gera turėti pa: savaitę į priekį. Tik
visa tai, pridėjus muzikos ir šiaip
kultūrinės dalies, turėtų būti patie
kiama kondensuotai ir tvarkingai,
iš anksto sudarant rad'jo programos
tvarkarašti ir nesiblaškant nuo vie
nos minties prie kitos. Plokštelių
muzika taip pat reiktu reikl'au pa
trinkti, nes klausytojams duodant
banalius, nuvalkiotus dalykus,' tik
laikas gaišinamas. Pranešėjai turėtų
būti keli: vienas ir tas pats per visa
pusvalandį nusibosta. Įvairumas ir
įdomumas, aktualijos ir viso to kul
tūringas pristatymas valandėlę gali
padaryti klausomą ir populiarią. To
radijo klubo entuziastams ir linki
me.

Toliau buvo deklamacijos: Linas
Butkys ir Rimas Polikaitis, 5 sk.
mokiniai, padeklamavo patriotinių
eilėraščių.
Parodytas montažas “Kur bėga
Šešupė”. Dslr buvo atlikti imitaci
niai žaidimai. Mokiniai pašoko
“Noriu miego" ir “Zuikelis bebėg
damas”. Pagaliau mokyklos choras
padainavo keletą dainelių: Ten, kur
žaidžia Nemunėlis, Atskrend saka
lėlis, Vilniaus kalneliai. Minėjimas
baigtas giesme “Marija, Marija!”
Priimamos vedėja buvo Audra
Griniūtė, 8 sk. m.
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
Santa Monikos Amerikos Lietuvių
Klubas išsirinko naują valdybą

Santa Monikos Amerikos Lietu
vių Klubas savo metiniame susirin
kime 1969 m. sausio 31 d., daly
vaujant gausiam skaičiui narių, iš
sirinko 1969 metams naują 5 asme
nų valdybą, kuri pasiskirstė parei
gomis taip: pirmininkė — Alena
Devenienė, vicepirm. — Albinas
Markevičius, iždin. — Vitalis Lembertas, vald. sekr. — Regina Aukštkalnytė, prot. sekr. — Elena Ged
gaudienė. Į revizijos komisiją iš
rinkti: prof. K. Alminas, dr. M.
Devenis ir V. Plukas.
Be to, susirinkimas išrinko tris
pagalbines komisijas:
Narių verbavimo komisija — P.

Alekna, A. Mikolajūnas, V. Rinkė,
VI. Rees-Hriškevičius ir A. Daukan
tas;
Moterų pagalbinė komisija — S.
Jonynienė, M. Lembertienė, A. Rinkienė, J. Sinkienė ir L. Hriškevičiūtė-Tremblay;
Parengimų komisija — A. Gied
raitis, D. Lembertienė, S. Pautienienė, A. Žemaitaitis ir A. Markevi
čius.
Dr. M. Gimbutienės pagerbimo at
garsiai

bintų asmenybių.
Klubo vardu dovaną-adresą dr.
Ai. Gimbutienei įteikė pirm. A. De
venienė.
Programą meniškai papuošė sol.
Stasė Pautienienė, padainuodama
trejetą liet, liaudies dainų; jai akomponavo O. Metrikienė. Lietu
viškos dainos entuziastės pasirody
mas tokia proga labai tiko — su
sirinkusieji solistę palydėjo gausiais
plojimais.
Pabaigoje tarė žodį patį dr. M.
Gimbutienė. Jos kalba buvo tokia
kukli ir nuoširdi, kad ne vienam iš
spaudė ašarą. Jos ypatingas padėkos
žodis buvo skirtas motinai žemei,
motinai gimdytojai ir lietuviškai
deivei Laimai, kuri lydi ir laimina
jos kelią.
Gale, baigdamas pobūvį, dr. A.
Avižienis pasidžiaugė, kad lietuviš
koji ir angliškoji kalbos taip darniai
pynėsi šiame pobūvyje.
Parengimas susilaukė palankaus
atgarsio ir amerikiečių spaudoje:
jo aprašyms išspausdino S. Monikos
“Evening Outlook” ir L. A. Times.
Klubo pirmininkė gavo nemažai pa
dėkos laiškų iš profesūros ir kitų
dalyvių.
Lankėsi viešnia iš Paryžiaus

LONG BEACH., CALIF.

Lietuvos Diena Huntington Beach

Long Beach Lietuvių klubas Lie
tuvos neprikl. 51 metų sukaktį pa
minėjo vasario 22 d. Minėjimas
praėjo gražioje nuotaikoje, atsilan
kė nemažas skaičius žmonių, salė
buvo gražiai papuošta.
Minėjimą pradėjo Br. Morkis.
Vyr. kalbėtojas buvo Vakarų apyg.
pirm. I. Medžiukas iš Los Angeles.
Sveikinimo žodžius pasakė: Lietu
vos gen. konsulas dr. J. Bielskis ir
Los Angeles apyl. pirm. L. Balvočius. Meninę programos dalį atliko
Stasė Pautienienė, Kv. Dargis ir
St. Kalvaitis.
A. Liet. Tarybai surinkta 178 do
leriai (čia įskaitant ir Liet, klubo
50 dol. auką).
Apie minėjimą rašė ir vietinė amerikiečių spauda.

Huntington Beach News vasario
13 d. laidoje patalpino lietuvių de
legacijos pas burm. Alvin McCoen
fotogjrafiją.
Burmistras McCoen paskelbė va
sario 16-tą Lietuvių Diena Hunting
ton mieste.
Delegacijoje dalyvavo: Marija ir
Juozas Aftukai, Aldona Variakojienė ir Aldona Merkienė.

L. B. lietuvių klubo narius praė
jusių metų pabaigoje užpuolė ligos.
Muzikui Stasiui Kalvaičiui, pulk. B.
Basiuliui. V. Šerėnienei ir Stasiui
Jasučiui padarytos operacijos; jie
jau grižo iš ligoninių ir baigia sveik
ti. Juozas Aftukas, M. Biekšienė
grįžę iš ligoninės jau pasveiko. Juo-,
zas Balsavich iš ligoninės grįžęs į
namus pamažu taisosi.
Klubo pirm, ir Liet. Fondo va
jaus komiteto pirm. V. Archis po'
lengvo širdies smūgio grįžo į na-,
mus pasveikęs.

, Sausio mėnesyje Santa Monikoje
Santa Monikos A. Liet. Klubas lankėsi Danutė Kučinskaitė-KučinsD. Mekišius'
š. m. vasario 11 d. 2 vai. p. p. su kaitė, dabar ponia Japy. Danutė yra
ruošė Miramar viešbutyje pobūvį- ištekėjusi už prancūzo advokato ir SAN FRANCISCO, CALIF.
Mūsų Lietuvos nepriklausomybės.
pietus dr. M. Gimutienei pagerbti, nuolat gyvena Paryžiuje. Nuo perei
sąryšy su jos pernai metais Times tu metų ji yra išvykusi į kelionę po 51 metų minėjimas įvyko vasario
atžymėjimu -išrinkimu viena iš JAV ir Kanadą. (Jos tėvelis Ku 1 5 d. San Meteo mieste. Minėjimą'
“Metų moterimi” (Woman of the činskas Lietuvoje, Plungėje, turėjo atidarė ir kalbą pasakė pirm. dr. P.
Mačiulis. Invokaciją sukalbėjo kun.
Year).
tekstilės fabriką).
Didelė viešbučio salė buvo pilna
D. Japy buvo apsistojusi pas Čes Manelis. Dlkinienė padeklamavo 4'
(apie 300) svečių — prof. dr. Gim lovą ir Eleną Gedgaudus, savo se D. Sadūnaitės-Sealey eilėraščius.
Po minėjimo vyko valdybos rin
butienės kolegų prof, iš UCLA, nus bičiulius iš Paryžiaus laikų. S.
spaudos atstovų, šiaip amerikiečių Monikoje ji išbuvo 9 dienas ir iš kimai. Jau treti metai iš eilės ap-‘
ir gausaus skaičiaus lietuvių iš S. skrido i Miami, Flo. pas J. Tube- silenkiama su Liet. Bendr. statuto
Monikos, Los Angeles, Santa Bar lienę. Iš ten pasuks į San Domingo įstatais — nepadaryta jokio nei val
baros, Long Beach ir kt.
valstybę, aplankyti savo draugę Eg dybos, nei revizijos komisijos pra
Po pietų įvyko dr. M. Gimbutie lę Klimaitę, kuri dabar ištekėjusi už nešimo. Tiesa, pasakė, kad kasoje
nės pristatymas ir pagerbimas. S. prancūzų diplomato, kuris šiuo me yra 400 dol., kad iš jų 100 paskir
Monikos Liet, klubo pirm. A. De tu užima Prancūzijos ambasado ta jaunimo organizacijai. Kokiai?
venienė tarus trumpą įžangini žo riaus postą San Dominge. Iš ten Žmonės stebėjosi, kad susirinkime
dį, pažymėjo, kad dr. Gimbutienė D. Japy per Washingtona ir New nepaminėta net organizacijos vardo.
— tai Lietuvos dovana Amerikai ir Y^rką, kfi." praleido Vasario 16-tą, Kodėl? Dėlto ir aukas renkant
nemažai kas susilaikė, nes nežinia,
pasauliui.
gržo namo — į Paryžių.
Pagrindinis kalbėtojas buvo prof,
Paryžiuje ji yra viena iš Lietuvių kas renka, kam ir kur tos aukos
nueis. Reiktų pagaliau, kad ši LB
dr. J. Puhvel, kuris trumpai, bet Bendruomenės valdybos narių.
apylinkė išeitų iš vystymosi stadijos
išsamiai ir šiltai apibūdino dr. Gim
ir pradėtų tvarkingai veikti. Tatai
butienę kaip mokslininkę ir kaip Feljetono konkursui atsiųsta
priklausys nuo naujos valdybos, į
žmogų. Sveikinimo žodį tarė UCLA
26 rankraščiai. Terminas baigėsi kurią išrinkta: A. Saliamonas, SaFakulteto dekanas prof. Levine.
vasario 15 d. Jury komisija sudary ratoge, M. Sabanas, Berkeley, A.
Pagerbimui vadovavo prof. A. ta Clevelande: Viktoras Mariūnas.
Avižienis. Jo kalba buvo perpinta Kęstutis Gaidžiūnas, Petras Maže Vaitkus, San Jose, A. Kudirkienė,
humoru ir rimtimi. Vietos lietuvių lis. Jiems pasiųsti gautieji rankraš San Jose, ir prof. R. Sealey, Ber
sveikintojų žodžiu buvo du: O. Ra- čiai. Premijos bus: I — $250, II — keley. Valdyba pareigomis dar nepasiskirstė.
Y.
zutienė — Alto vardu, ir Lietuvių $150 ir III — $100.
Bendruomenės — Tarybos narys
Premijuotieji ir atrinktieji tinka
Bern. Brazdžionis; be to, iš Cleve mi snaudai feljetonai numatoma iš
land© atvykusi Pas. Liet. Bendruo leisti atskiru leidiniu. M.D. Atvanga ANTHONY F. SKERJVS
menės valdybos vardu sveikino
Insurance & Tax Service
M. Lenkauskienė.
MARY HAMROCK
Parengimų komisijos narys A.
REAL ESTATE
PIERCE — HAMROCK
Žemaitaitis kalbėjo angliškai ir lie
4366
Sunset Boulevard
MORTUARV
tuviškai, j savo kalbą įpindamas ke
Los Angeles, California 90029
921
Venice
Blvd.
letą mūsų poezijos ištraukų. Jis
Los Anceles. Calif.
NO 4-2919 ir
No 4-2910
paminėjo ir publikai pristatė taip
Phnne:
Richmond 9-6091
pat daugiau kolonijos žymių kūry-

O

O

O

Nukantėjusių nuo okupantų
dėmesiui
/

'

Lietuvos Tyrimo Institutas yra
numatęs išleisti anglų kalba knygą,
kurioje nori parodyti pasauliui, kiek
daug yra nukentėję lietuviai nacių
ir sovietų okupacijų metu, prade
dant Klaipėdos krašto užėmimu iki
šių dienų. Tuo tikslu yra paruošti
lapai su atitinkamais klausimais.
Šiuos lapus (anketas) turi užpildyti
kiekvienas nukentėjęs lietuvis "arba
turįs žinių apie kitus nukentėjusius.
Šių lapų galima gauti pas JAV LB
Vakarų apygardos vicepirm. A. Ski
riu, 4364 Sunset Blvd., Los An
geles, Ca. 90029.
O

O

O

Susiorganizavo lietuviai studentai

Vasario 22 d. LB salėje įvykęs
steigiamasis studentų susirinkimas
išsilrinko valdybon: pirm. Margi
Matulionį, vicep. Betą Jagminaitę,
ižd. Rimą RozcnbJataitę, sekr. Da
ną Tuminaitę, soc. reik. ved. Julių
Šermukšnį, nariais — J. Venckų.
V. Katilių ir K. Domkų.
Naujoji valdyba tuoj pradėjo
veikti, nutarė narius daugiau infor
muoti apie lietuvių politinį, kultū
rinį, visuomeninį veikimą J. Ame
rikos valstybėse.
Kovo 2 d. valdyba pakvietė Alto
pirm. A. Skiriu pakalbėti apie Alto
ir Vliko tikslus bei veiklą. Parapi
jos mokyklos vienon klasėn susi
rinko apie 40 mūsų studentiško
jaunimo. Studijuojantis jaunimas
savo atsilankymu ir paklausimais
išreiškė nemažą susidomėjimą Lie
tuvos laisvinimo politine veikla.
Naujai pataisytame ir papildytame
KAL. LIETUVIŲ ALMANACHE
jūs rasite visus reikalingiausius ad
resus asmenų, draugijų, biznierių.

Gaunama LAV administracijoje.

Jau laikas atsiskaityti su dėde
Samu ir Kalifornijos valstybe —
paruošti
Pajamų mokesčių / Income Tax

palreiškimus.
Šioje srityje turiu 18 metų prity
rimą. Susitarti dėl vietos ir laiko
skambinkite
395-3358 ar 395-6142
JONAS KUTRA,

Realtor — Income Tax Con
sultant — Notary Public
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Iš vasaros atostogų Europoje

ISPANIJOS SOSTINĖJ IR APYLINKĖSE
KAS CHARAKTERINGA
MADFIDE

Pirmą kartą patekus į Madrido
gatves, pastebima nepaprastai dide
lis judėjimas, tiek mašinų, tiek žmo
nių. Beveik visi automobiliai maži,
— SEAT, FIAT, PEGEOT ir pan.
Taksiukai irgi maži, jų labai daug,
triskart daugiau negu privačių ma
šinų. Visi važiuoja labai greit ir ne
silaiko taisyklių, nes nėra motociklistų policininkų, kurie juos gaudy
tų. Dauguma važiuoja apžergę li
niją ir paskui pasuka ton pusėn,
kur laisviau. Gatvių sankryžoje ap
sisuka. Važiuoja taip arti vienas ki
to, kad reikia staiga sabdyti; praei
vių perdaug nepaiso — kartais vos
ant kulnų neužvažiuoja.

Labai įdomi šaligatvių prekyba.
Daugiausia šaligatviuose geria ir
valgo. Miesto centre pristatyta dau
gybė staliukų ant visų šaligatvių,
ypač prie restoranų. Čia susėdę
žmonės ilsisi, geria Coca eolą su
ronu (rum), tonicą su džinu, kavą,
arbatą ir užkandžiauja. Ir tai tęsia
si nuo ryto 10 vai. iki po vidurnak
čio 3 valandos.
Daug pastebima neturtingų mo
terų, kurios sutūpusios prie pastatų
mūro, pasidėjusios savo krepšiuką
su cigaretėmis, jas siūlo praeiviams.
Daugiausia parduoda amerikietiš
kas cigaretes, kurios čia kainuoja
35 pesetos (pusė dolerio). Kiti siūlo
nuvalyti batus, treti šaukia, kad
įvyks valstybinė loterija ir siūlo
pirkti bilietą. Spaudos ir atvirukų
kioskų yra beveik ant kiekvieno
kampo. Čia galima rasti ir britų
“The Times” ir amerikiečių “He
rald-Tribune” (speciali N. Y. Times
ir Washington Post laida, taikoma
užsieniui, be jokių vietos skelbimų).
Ir čia pastebimi didžiuliai pastatai
bankų, apdraudos bendrovių ir vieš
bučių, kurių yra po keletą viename
skersgatvyje.

UŽDARBIAI

Uždarbiai gana nelygūs. įstaigų
aukštesni tarnautojai gana gerai
uždirba, darbininkų algos nustaty
tos unijų. Pvz., viešbučių tarnauto
jos už 8 valandų darbo dieną gau
na tik apie 100 pesetų ($1.50). Bet
jie dirba lėtai ir lengvai 3 merginos
aptarnavo 12 apartamentų po 4
kambarius. Matėme, kaip 5 vyrai
valė su šluotomis muziejaus kilimą:
vienas jų prižiūrėtojas (tas nieko
nedaro, tik prižiūri) o keturi —
jie taip dulkina kilimą, lyg steng
damiesi, kad tų dulkių ilgam už
— Tadas Mickus tarnybos reika International S. A. yra Briuselyje,
tektų.
lais metus praleido Europoje, ke Belgijoje. Todėl ir visa Mickų šei
Valgyklose padavėjų, patarnau liaudamas per įvairias valstybes. Jis ma ten buvo nusikėlusi gyventi.
tojų būna visa daugybė: vienas jų su žmona aplankė ir Vilnių.
Šią vasarą jie vėl grįš gyventi į
Jo prekybos įstaiga Borg-Wairner Los Angeles.
tik vyną pila (vandens čia neduoda
prieš valgį, nei kavos — po valgio),
kitas padengia salą, trečias — at
neša valgį, ketvirtas — patiekia
sąskaitą, o penktas nuvalo stalą.
Amerikoje visa tai atliktų vienas ir
tas pats asmuo. O tų indų, lėkščių,
GLOBE PARCEL SERVICE
peilių, šakučių, tokia daugybė, lyg
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
kiekvieną kąsnį turėtum imti su
nauju įnagiu. Kam? Nesupratau,
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
— ar toks formalumas, ar kad
Siunčia dovanu siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.
tarnautojai būtų užimti. Valgyklo Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai
se ir viešbučiuose patarnautojai vien
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
tik vylrai.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
Kaip žmonės rengiasi? Ir vyrai, atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp
ir moterys gražiai, skoningai apsi
rengę. Iki pietų būna ir vienmarš
kinių vyrų, bet su kaklaraiščiais.
PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Vakarais beveik visi formaliai, su
ONIK ABRAHAMIAN
švarkais apsirengę.
siunčia siuntinius j Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų ištaigoje.
Ispanai labai myli savo vaikus ir
Labiausiai prityrę- siuntimo srityje
juos gražiai, tvarkingai rengia, su
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir
šukuoja. Nemačiau nė vieno ispakitus Kraštus. Taip pat sutvarkome giminių parsikvietimo Į JAV ir
niuko apžėlusio, baso, apdriskusio,
taip pat vizitų j Lietuvą reikalingus dokumentus.
ar apsikarsčiusio suplyšusiais skur
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004.
Phont DU 5-6550
liais bei čia taip mėgiamais pasku
tiniu laiku “papuošalais”. Kiek te
ko sutikti hipių tipo jaunimo (tik
ne baso), ilgokais plaukais, vien
marškinių, — visi buvo “turistai”
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
iš Amerikos, Kanados ar Anglijos.
(Bus daugiau)
8934 Santa Monica Blvd.. West Hollywood. Calif. 90069

NURMSEN PAINT CO.

A. Skirius

Telefonas: 652-7848
■■iDmiiiaHiiuiiiiiiiiiiifflniiiiiiB

Atnaujinkite

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

LIETUVIAI AMERIKOS
VAKARUOSE”!
Siųskite metinę prenumeratą $3
adresu:
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
4364 Sunset Bld., Los Angeles, Sa.
90029.

Galima LAV užsisakyti ir patele
fonuojant — NO 4-2919.

A. Skirius prie Milano katedros,
Italijoj (įspūdžiai kitame nr.).

Užsakykite LAV savo giminėms
bei draugams, gyvenantiems rytinė
se ir vidurio Amerikos valstybėse,
tegu susipažįsta su mūsų veikla ir
gyvenimu.

6 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

PERKANTIEMS AUTOMOBILIUS ŽINOTINA, KAD
LOS ANGELES LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

už duodamas automobiliams pirkti paskolas ima tik
palūkanų mėnesiui
nuo nesumokėto paskolos balanso. Pavyzdžiui, už 2000 dolerių paskolą 36
mėnesiams Jūs mokėsite kas mėnesį tik $63.60, įskaitant ir palūkanas.
Pirkdami automobilį, palyginkite mūsų duodamas paskolas su kitų kre
dito institucijų duodamomis paskolomis.
Dėl smulkesnių informacijų skambinkite tel. 661-5276 darbo valando
mis: antradieniais ir ketvirtad. 6-8 vai. vak.; šeštad. 9-12 vai. priešpiet.
L. A. Lietuvių Kredito Kooperatyvas

3356 Glendale Blvd., Los Angeles
•!•••••••♦*• *2*
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PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

LIETUVIAI

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent

3002 Santa Monica BlvI.
Santa Monica, Calif. 90404
?houe 393-0615
Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Automobiliy

taisymas

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

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birute 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

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

ALLSTATE VACUUM & SEWING
MACHINES
Leonas Kossell. sav.
2413 W. Santa Barbara Ave.,
Los Angeles, Calif. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

4157

Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
1’hone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
L. & G. Reivydai, sav.
326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694

"OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638
Tel. 868-9098

PICO

INN

COCKTAILS — GAMES
Simas Kvečas, sav.
905 Pico Boulecard
oanta Monica, Calif. 90405
Phone 394-9952

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

A.

BLAK1S,

JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortines nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90896
Phone: 424-4529

1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3358
ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-8680

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

Res. TH 2-5394

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor
Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627,
Santa Monica, Calif. 90406
Phone — 393-6988

STASYS SULA,
c/o Shirley R. E.
Tel. (213) 479-3615 (West L. A.)
Firkite žemę Palmdale, kur didžiau
sias augimas prasideda — tiesiog iš
savininkų, akrais, ne sklypais!

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

TV taisymas

D.D.S.

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

Dokumenty tvirtinimai

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.

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

Moteliai

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

Grožio salionai

3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
EX 4-9144

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 9-4161

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

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-97.12

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad.
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

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

FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
HO 9-8500

Valgyklos

AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.
490 Dolliver St.
Pismo Beach, Calif. 93449
Tel. 773-2725

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

Du 8-6011

82-013 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

JONAS KUTRA
Realtor

Dantistai

Gydytojai

Pete & Zelma Stan.skis, sav.

Suveniry krautuvės

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

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

Nuosavybiy pardavėjai

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

JIMS PLAY PEN

LEE’S BAR

GEORGIANA BAKERY
Sav. Goerge <£• Ann P. Victm
420 Castro Steet
San Francisco, Calif. 94114
Phone UNderhill 1-6223

Fotografai

ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919
Res. prone TH 2-5344

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

I

JONAS MATULAITIS
General Contractor

DAISY MAE
6av. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

Kepyklos

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.

PHOTO ENGRAVING COMPANY
1022 SO. GRANO AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA

TELEPHONE: 747-5191
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TRUMPAI

PARENGIMŲ
KALENDORIŲ S

— Stasė Mantautienė iš Klaipė
dos, dabar atostogauja pas savo pus
seserę Stella Batkienę, Glendale,
Calif.

KOVO MĖN. —
15 d. Menininkų grupės koncertas
šv. Kazimiero parap. salėj.
16 d. —• Skautų Kaziuko mugė. šv.
Kazimiero par. patalpose
22 d. ■.— B. Railos pagerbimas. AT
S-ga, Tautiniuose namuose.
23 d. — Balto 25 metų jubiliejus Šv.
Kazimiero par. salėj.
BALANDŽIO MĖN. —
12 d. Skautų Rėmėjų balius. Pel
nas skiriamas stovyklavietei pa
remti. Pickwick klubo patalpose.

— Leonas Kantas, mūsų spaudos
reporteris, kovo 14 d. išvyko į Bu
enos Aires, Argentinoje, aplankyti
savo giminių ir draugų. Jo foto stu
dija ir tuo metu — iki balandžio 15
dienos — veiks, nebus uždaryta, jo
je dirbs buvęs šios studijos savinin
kas.

GEGUŽĖS MĖN —
17 d. — Birutininkių Pavasario Ba
lius — šv. Kazimiero par. salėj.
Solistas Antanas Pavasaris

Solistas A. Pavasaris neseniai iš
leido pirmąją savo dainų plokštelę,
kurioje yra įdainuota 11 dalykų.
Pirmoje pi. pusėje randame lie
tuviškas dainas: Budriūno Šauks
Del parengimų skelbimų kalendo
riuje prašoma susitarti su LAV ad mą ir Tykiai tykiai, O. Metrikienės Nemunėlį, Mano tėvynę ir Dai
ministracija telefonu NO 4-2910.
nos, muzika ir gėlės; Štarkos — Pa
likti namai, Čerienės — Lietuvos
laukai ir Čaikovskio ariją iš Onegi
ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ
no operos. Antroje pi. pusėje ran
DĖMESIUI
dame vien tik arijas: Leoncavallo,
Donizetti, Pucini, Bizet, Halevy ir
LAV administracija už parengi kitų kompozitorių.
mų reklamas yra nustačiusi šias
A. Pavasaris vietos kolonijoje yra
karnas.
mėgiamas ir susidaręs vardą solis
1. Už patalpinimą “Parengimų ka tas. Daugiausia mėgiamas jis yra už
lendoriuje” — pirmų kartų — $2; populiarąsias dainas, kaip Granada
už kiekvienų sekančio mėn. nume ir pan., kurių šioje plokštelėje pa
ryje pakartojimų — po $1.
sigendame. Gražu, kad mūsų so
listai atiduoda duoklę saviems kom
2. Už pranešimus (rengėjų para
šytus), kad bus ar įvyks vakaras, pozitoriams, bet ir čia turėtų išlai
balius etc. — už 1 skilties 1 inč. kyti saiką ilr proporciją. Šiaip A.
pranešimų — $2 ir už sekančio inč. Pavasario plokštelė skamba gražiai
skelb. po $1; puslapio aukščio skil ir yra viena iš geresniųjų šiuo me
tis — $10.
tu užplūdusiam plokštelių balaste.
Ta pati kaina už aukotojų įsąrašų,
PI. gaunama pas solistą ir pas
padėkų ir pan. rašinių talpinimų.
spaudos platintoją V. Prižgintą Šv.
3. Už didelį skelbimų (display ad) Kazimiero par. kieme sekmadie
2-jų skilčių pločio, 1 inč. aukščio— niais po pamaldų.

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.

$5; ir už kiekvienų sekantį inčių —
po $5.

4. Jei norima, kad redaktorius ar
redakcijos narys atvyktų į parengi
mų ir apie jį parašytų (neįsipareigojant būtinai teigiamai), prašoma
atsiųsti redakcijai 2 bilietus nemo
kamai (complimentary). Redakcijos
nariai atsisako nusipirkti bilietų ir
po vakaro dar gaišti valandų kitų
aprašant įvykį.

5. Klišių padarymas iš prisiųstų
fotografijų — Maža kaštuoja $4-00
(per vienų skiltį), didesnė (per dvi
skiltis) — nuo $7 iki $10.
Tas sąlygas prašome atsiminti vi
sų organizacijų valdybas, taip pat
ir atskirus asmenis.

Mūsų laikraštis iš niekur negauna
jokios paramos, neturime brangių
skelbimų; už viską turime užmokė
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir
suinteresuotieji, kurie nori, kad
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
tų jų nuotrauka.
LAV Adm.

LAV skaitytojams

Bendradarbiaukite laikraštyje:
siųskite žinučių, korespondencijų,
straipsnių, įrašinių apie kolonijos
problemas, pragyvenimą, darbus;
pridėkite foto nuotraukų, — daly
vaukite savo kolonijos istorijos
kūrime.

— Šv. Kazimiero par. mokyklos
lietuviai mokiniai su mokytoja O.
Razutiene, seselėms leidus, vasario
14 d. dalyvavo prie miesto rotušės
pakeliant Lietuvos vėliavą, o sugrį
žę paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį mokykloje, supažin
dindami su Lietuvos padėtimi savo
mokslo dlraugus kitataučius.
Nauja Birutininkių valdyba

Naujai išrinktoji L. A. birutinin
kių valdyba 1969 metams iš —
Agutės Dudienės, pirm., Janinos
Radvenienės, vicepirm., Emos Do
vydaitienės, sekr., Alfonsos Pažiūrienės, ižd., Juzefos Žilevičienės.
narės, — ruošiasi artėjančiam pa
vasario baliui, kuris įvyks gegužės
17 d. Šv. Kazimiero par. salėj.
— Leonas Kossell savo prekybą
“Allstate Vacuum & Sewing Co.”
perkėlė į naują vietą: 2413 West
Santa Barbara Avė., Los Angeles,
Ca. 90008. Tel. 296-8644 arba
296-8677.

Čia pairduodama ir taisoma siu
vimo mašinos ir oro siurbliai. Ne
mokamas paėmimas ir pristatymas.
»• ••

KULTŪRINGAS LIETUVIS
domisi savo tautine kultūra visame
laisvajame pasaulyje, domisi lietu
vių organizacine ir politine veikla,
stebi, ką kuria mūsų poetai, rašyto
jai, dailininkai, mokslininkai. — Vi
sa tai rasite “Lietuvių Dienų” žur
nale, kuris eina jau dvidešimtus me
tus, leidžiamas Antano Skiriaus, re
daguojamas Bernardo Brazdžionio
ir redakcinės kolegijos.
Nejaugi jūs dar neskaitote “Lie
tuvių Dienų”? Pasiteiraukite LAV
administracijoje ir užsakykite sau
ir savo artimiesiems kitose koloni
jose ar kitose valstybėse.

— Ateinantį trečiadienį šv. Juo
zapo diena. Tą dieną kiekvienais
metais į Capistrano, prie Pacifico,
reguliariai parskrenda kregždės. Pa
tikrinkite, ar šiais metais jos irgi
nepasivėlins?
Mūsų kolonijoje yra daug Juozų
— atsimindami lietuviškus papro
čius, jie kelia juozines. Prisidedame
ir mes prie jų — sveikiname mūsų
administratorių Juozą Andrių, LD
literatūros redaktorių Juozą Tininį
ir kitus mūsų kolonijuos Juozus.
jjj
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Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas Skirius yra dirbęs Inter
nal Revenue Service valdžios įstai
goje ir jau turi 25 metų privačią
praktiką šioje srityje.

Dėl ptarnavimo laiko susitarti
telefonu: 664-2919.

• -T « •
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BRONĖ SKIRIENĖ

MIRTYS

(Licensed Real Estate Broker)

patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namu tele
fonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles

Reiškiame gilią užuojautą
Albinui, Birutei ir Anelei, jų brangiai mamytei
AGOTAI MARKEVIČIENEI
mirus.

Antanas ir Bronė Skiriai

AGOTAI MARKEVIČIENEI mirus,
reiškiame gilą užuojautą
Albinui Markevičiui.

Vida ir Apolinaras Sajai

— Antanas Slabis, mirė vasario
4 d. po ilgos ligos. Slabis buvo vie
nas iš pirmųjų Los Angeles koloni
jos gyventojų.
Reiškiame užuojautą dukrai Es
telle ir žmonai Vicentai.
— Vasario 12 d. mirė Ona Paltienė, veikėjo Stasio Paltaus žmo
na. Pradedant mūsų vietinę spaudą,
O. Paltienė savo darbu yra prisidė
jusi prie administracijos tvarkymo.
Buvo tyli, kukli moteris, vėliau sir
guliavo ir maža kur rodėsi. Mirė
nuo širdies smūgio.
Reiškiame užuojautą sūnui Al
fredui. vyrui Stasiui ir velionės gi
minėms.
— Juozas Vaičius, buv. Lietuvos
kariuomenės karininkas (majoras)
mirė vasario 15 d.
Reiškiame užuojautą žmonai
Marcelei ir visai šeimai.
— Kovo 9 d. mirė Agota Mar
kevičienė, Albino Markevičiaus mo
tina. Reiškiame užuojautą visai
šeimai.

