1973 metai

Vasario - kovo mėn.

Nr. 2-3

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS LOS ANGELES
Vasario 16 minėjimas Los Ange
les lietuvių kolonijoje praėjo su iš
kilia nuotaika, sutraukęs i Šv. Kazi
miero bažnyčią ir i Marshall mo
kyklos salę labai daug žmonių.

Šventė buvo pradėta vėliavos pa
kėlimu Šv. Kazimiero parapijos
kieme, dalyvaujant uniformuotiems
skautams bei kitoms organizacijoms
su vėliavomis; šias ankstyvas cere
monijas pravedė ALT valdybos na
rys V. Pažiūra. Iš čia visi rinkosi
i Šv. Kazimiero bažnyčią, kur už
žuvusius dėl Lietuvos laisvės buvo
atlaikytos iškilmingos mišios su pui
kiu solistų A. Pavasario, J. Čekanauskienės ir B. ir R. Dabšių bei
bažnytinio choro giedojimu.
Tolimesnis šios šventės minėji
mas — akademija vyko Marshall
aukštesnės mokyklos auditorijoje.
Minėjimą pradėjo ALT pirm. V.
Čekanauskas; solistė Janina Čekanauskienė sugiedojo Amerikos him
ną. Prasmingą invokaciją sukalbėja
prel. Jonas Kučingis, Šv. Kazimiero
parapijos klebonas.
Trumpą sveikinimo žodi tarė Lie
tuvos gen. garbės konsulas dr. J. J.
Bielskis. Toliau sekė kiti Pabaltijo
Tautų atstovų sveikinimai

Pagrndinę šio minėjimo kalbą pa
sakė iš Romos atvykęs svečias prel.
L. Tulaba. Prelegentas savo patrio
tinėje, puikiai paruoštoje kalboje
vykusiai pavaizdavo Lietuvos valst.
gyvenimą, padalinęs ji į tris pagrin
dinius jos gyvavimo etapus. Palietes
paskutiniji Lietuvos gyvenimo la:kotarpi — žiauraus okupanto vyk
doma mūsų tautos genocidą, prel.
Tulaba ryškino būdus ir priemones,
kaip padėti mūsų kenč:ančiai tėvvnei ir ragino nepalūžti šioje sunkio
je Lietuvos laisvinimo kovoje, nes
Lietuvos okupantas deda milžiniš
kas pastangas mūsų išeivijos orga
nizuotą laisvės frontą palaužti. Pu
blika prelegento kalbą daug kartų
plojimais pertraukė, o ją pabaigus,
visi sukilo jį pagerbdami.
Po pagrindinės kalbos sekė Ra
munės Vitkuvienės efektingai per
skaitytas Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo aktas, pradžioje
skambant Kauno Karo Muziejaus

varpaams “Lietuva brangi...” ir
baigiant — paskutiniu posmu Ma
žosios Lietuvos himno “Lietuviais
esame mes gimę...”
ALT Los Angelės sk. pirm. V.
Čekanauskas perskaitė Vasario 16
dienos proga paruoštą rezoliuciją,
kuri buvo susirinkusiųjų plojimu
šiltai priimta. (Ši rezoliucija buvo
išsiųsta JAV prezidentui R. Nixon,
Valstybės sekretoriui W. Rogers,
JAV ambasadoriui Jungtinėse Tau
tose Scali ir visai Kalifornijos Kon
greso delegacijai ir spaudai.).
Programos antrąją dalį sudarė
salės priekyje vykusi iškilminga
skautų-čių sueiga su įspūdingais
įžodžiais.
Džiugu, kad skautų vadai į šią
šventę įjungė ir jaunesniuosius.
Mokyt. Onos Razutienės veda
ma tautinių šokių grupė bei jauni
nimo choras, akomponuojant p. O.
Barauskienei, pasirodė puikiai.
Minėjimas salėje buvo baigtas
Lietuvos himnu.
Lietuvos laisvinimo kovai vesti
surinkta beveik 3000 dol. (rekor
dinė suma).
Pabaigoje evengelikų kunigas M.
Preikšaitis sukalbėjo maldą.
Po to Šv. Kazimiero par. salės
apatinėj patalpoj buvo duodami
pietūs, kuriuos paruošė nenuilsta
mos organizacijų talkininkės: Kantienė, Paškauskienė ir Šatnerienė.
Tolimesnis Vasario 16 minėji
mas vyko Lietuvos trispalvės pakė
limu prie miesto rotušės vasario
16 dieną (penktadienį). Vėliavai ky
lant aukštyn, prie jos stovėjo Lietu
vos gen. kons. dr. J. Bielskis, ALT
pirm. V. Čekanauskas ir miesto at
stovas E. Martinez. Iš susirinkusių
jų krūtinių (apie 200 asmenų) ver
žėsi Lietuvos himno žodžiai, o Šv.
Kpy’miero par. mokyklos vaikučiai,
tautiniuose drabužiuose, stovėjo or
ganizuoti aplinkui garbės tribūną.
Čia invokaciją sukalbėjo taip
Šv. Kazimiero par. kleb. J. Kuč ngis.
Lietuvos gen. kons. dr. J. Bielskis
savo trumpoje kalboje ragino kovo
ti dėl Lietuvos nepriklausomybės,
pabrėždamas rusiškojo imperializ
mo didėjantį pavojų.

Jaunimo Ansamblio šokėjų dalis Vasario 16-tos minėjime Los Angeles.

Foto L. Kantas

ALT pirm. V. Čekanauskas pri
statė visus garbės svečius ir perskai
tė ALT-bos tai progai paruoštą at
sišaukimą “Laisvė Lietuvai”.
Los Angeles miesto protokolų
sekretorius E. Martinez įteikė bur
mistro išleistą ta proga proklamac ją.
Atvykęs burmistras S. Yorty
sveikino lietuvius dėl jų ryžtingumo
kovoje dėl Lietuvos laisvės, ragino
ir toliau tą laisvės žibintą nešti, kol
Tėvynei išauš laisvės rytas; pagar
bos ženklan burmistras mūsų genraliniam garbės konsului dr. J. J.
Bielskiui įteikė simbolinį Los An
geles miesto rakta.
Pabaigoje kun, M. Preikšaitis su
kalbėjo padėkos maldą. Vėliau susirinkusiuosieji miesto burmistro
buvo pavaišinti kava ir pyragai
čiais. (V. M.)

Lietuvos vėliavos pakėlimas prie
šv. Kazimiero parapijos mokyklos.
Ceremonijas praveda VI. Pažiūra,.

Foto L. Kantas
Daug kongresmanų ir senatorių

Vasario 16-tos minėjime senate ir
atstovų rūmuose yra padarę pareiš
kimus. Amerikos Lietuvių Tarybos
žinia kongresmanai Glenn M. An
derson (Calif.), James A. Burke,
Lawrence Coughlin, Lawrence J.

Hogan, Edward J. Patten, William
E. Minshail, John E. Hunt, Samu
el S. Stratton, Gilbert Gude, Mario
Biaggi, Henry P. Smith UI, Fer
nand J. St. Germain ir John D.
Dingell padarė stiprius ir atitinka
mus pareiškimus Lietuvos reikalu.

Protonotaro Jono Balkūno, Tautos Fondo pirmininko, pagerbimas jo 70
metų amžiaus sukakties proga š. m. sausio 28 d. Kultūros židinio patal
pose New Yorke. Pagerbime dalyvavo VLko ir Tautos Fondo nariai. Drau
ge pagerbtas ir P. Minkūnas, TF vicepirm., daug metų ėjęs tas pareigas.
Iš kairės (sėdi): J. Valaitis, J. Audėnas, prot. J. Balkūnas, dr. K. Va
liūnas, P. Minkūnas, A. Vakselis, Pažemėnas.
Sovi: V. Radi'ivanas, St. Dzikas, A. Razgaitis, A. Raventas, J. žiūrys ir
J, Vilgalys.
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PAKALBĖKIME PRO IR CONTRA - UŽ IR PRIEŠ
Kudirkos, Jankaus, Basanavičiaus ir daugelio kitų kelta lietuvių
tauta prisikėlė prieš 55 metus ir išaugino gausią savo įpėdinių kartą,
kuri karžygiškai grūmėsi ir tebesigrumia su anais metais užgriuvusiu
maru. O mes? Na, kaip matote, kaip žinote, kaip girdite, — o mes?
Kad atsakytume į tuos klausimus, nubėkime į anų varpų gaudimo
laikus ir pasiklausykime jų balso: ‘"Kelkite, kelkite, kelkite! " Ko* jie
norėjo tada ir ko jie norėtų iš mūsų šiandieną ? Aiškinti galima kelio
mis prasmėmis. Pažvelkime bent į vieną.
Vasario 3 ir 4 dienomis Los Angeles mieste Fronto* Bičiulių pa
stangomis įvyko problemų, liečiančių mus ir okupuotą Lietuvą svars
tymas. Baigiant svarstybas, po daugelio pasisakymų, taip norėjosi
padaryti jų santrauką, pasidarytą klausovo, suvedant visą reikalą į
du žodžius: mokslas ir ignorancija, žinojimas ir neišmanymas. Bet
ribotas laikas nebedavė progos apie tai pakalbėti. Tebūna leista pa
sinaudoti proga dabar, šiame laikraštyje.
Mažai kam ateina mintis pasvarstyti tai, kiek yra ribotas žmogaus
žinojimas. Imkime, pvz., daugiausia paplitusio mokslo šaką — in
žineriją, kurios jauniausia šaka yra elektronika. Bestudijuodami
elektronų pritaikymą, pastebėsime, kad šis mokslas ima šakotis dar į
šakas ir šakeles, ir norint tapti giliu specialistu, reikia pasukti į vieną
ar kitą iš tų šakelių, paliekant migloje kitas.
O kaip su daugybe visokių kitų mokslo sričių? Ar ne tas pats?
Žmogus turi smegenis. Jų pagimdytas kūdikis — skaičiavimo ma
šina, kuri neseniai mums parodė stebuklus, nušaudama vyrus į mė
nulį ir atšaudama juos vėl atgal į žemę. Negalvojant, atrodo, kas
čia tokio, — metei sviedinėlį į sieną ir jis vėl grįžo į tavo rankas.
Visa tai nėra taip paprasta, kaip atrodo, nors tos srities specialistui
viskas aišku ir suprantama. Tačiau pasiūlykite tokiam skaičiavimo
mašinų genijui, kad jis imtųsi pastatyti elektros jėgainę; suprojek
tuotų generatorius, transformatorius, aukštos įtampos linijas. Nors
tai ne dangoraižių ar tiltų statyba, bet irgi elektronų judėjimo pa
daras, bet nėra abejonės, kad jis atsakys: “Ponai, negaliu, šitoje sri
tyje esu visiškas profanas”. Ir kai imi skaičiuoti žmogaus žinojimo
pajėgumą, pamatai, kad pavienis žmogus, nors ir su aukštuoju
mokslu nė 1% nežino to, ką šiandieną kolektyvinis žmonių žinojimas
yra pasiekęs. Iš daugelio mokslo bei kultūros sričių vienas žmogus
gerai tegali pažinti tik vieną kurią specifinę sritį ar jos šakelę.
Dvidešimtame amžiuje atsirado dar viena be galo komplikuota ir
mažai kam suprantama, reikalaujanti gilių studijų sritis — rusiškasis
komunistinis imperializmas, kurio antplūdžio pasaulis niekaip negali
atsikratyti. Negali, nes sveikas protas to* negali suprasti. Nuo jo
yra išmirę daug milijonų žmonių, jis yra prarijęs nemažai valstybių.
Tas maras yra tokia komplikuota liga, jog net tūkstančius mylių
bėgusią nuo jo mūsų “inteligentiją” vis stipriau ir stipriau ima grieb
ti už gerklių, ir ne vieną jau užtroškino. Kodėl? Pažiūrėkime į tų
užtroškintų profilaktinį pasiruošimą. Ar jie pervarė per savo sme
genis stirtas knygų apie rusiškojo komunistinio imperializmo klastas?
Ar jie iš viso yra skaitę ką nors iš vadinamų disidentų literatūros?
Ar jie domisi pabėgusių iš komunistinio lagerio protų bei kūrėjų raš
tais ir pareiškimais? Pagaliau, ar.jie skaito nors tai, kas galima gauti
lietuviškai, kad ir tą patį dienraštį “Draugą” ? Ypatingai jaunesnioji
karta (gal tikriau “vidurinioji”, tarp 30 ir 40 metų amžiaus), išbėgėliai iš tėvų namų, susikūrę savo “namus” — ar jie prenumeruoja
nors vieną lietuvišką laikraštį, rašantį apie tą marą, nusiaubusį tėvų
žemę? Jei ne, tai ar turi teisės neklystamai kalbėti apie dalyką, ku
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rio neišmano! Ar jie nepanašūs į aną elektronikos daktarą, kurs drįso
prisipažinti ne savo specialybėje esąs ignorantu? Kai liga mus pa
guldo ant menčių, ar suriečia į ragą, ar nuėję pas daktarą mokome
jį, kaip reikia gydyti? Nužemintai klausome jo patarimų, skrupulin
gai vykdome prirašytus receptus, net ir teatro salėje besėdėdami,
daugiau žvilgčiojame į laikrodėli negu į sceną, kad nepražiopsotu
me piliulės prarijimo momento. Nekišame nuogų pirštų prie elektros
laidų, kad nenutrenktų. O jau gink Dieve, kaip saugome galvą! Bet
komunistiniam marui atsiduodame su visu kūnu ir su dūšia, sakyda
mi: “O ką jie man padarys — aš jų nebijau, aš esu užsigrūdinęs, man
čia gražu, aš gėriuosi jų menu, man jų politika neprilips!” O nežino
tas drąsuolis, kad politika jau prie jo “prilipo”— eidamas į sovietinių
tarnų rengiamą koncertą jau jis “nusisuko” nuo Vliko, nuo Alto ir
nuo kitų “vaduotojų” politikos ir savo tuo nusisukimu pila vandenį
ant sovietinio malūno.
Ar girdėjote prel. Tulabos žodžius Los Angeles Vasario 16 minėji
me? Aš girdėjau. Ir šimtai kitų girdėjo, ką gerb. prelatas žino iš gyvo
patyrimo, gyvendamas Romoje ir susitikdamas su kunigais ir kitais,
atvykusiais iš Lietuvos. “Neskaudinkit mūsų širdžių! Gastrolieriai
yra sovietų siunČami agentai, dirbantieji okupanto labui.”
Mielas skaitytojau, ne pulti, ne kaltinti ateinu į jaukius Jūsų na
mus, bet, kaip sakiau, baigti nebaigtas diskusijas, kviesdamas pa
svarstyti, padiskutuoti ir paskatinti pastudijuoti karštas šios dienos
problemas, liečiančias savigarbą, tautos egzistenciją bei mūsų išli
kimą gyvais, atsidūrus žydų tautos būklėje. Prašau — neimk tuoj
šiauštis ir kritikuoti ne savo žinojimo srities dalykų, kol esi tų 99%
procentų skaičiuje. Atsisakyk šiek tiek ir savo ambicijos, leisk sau
suabejoti savo įsitikinimais. Nesakyk: “Aš taip manau, ir niekas ne
privers manęs kitaip manyti”. Žinoma, kad neprivers. Šitas reikalas
ne du ir du, kur aišku, kad buvo, yra ir bus keturi Bet tie keturi,
žinok, gali susidėti ir iš vieno plius trys ir iš keturių plius nulis. Ko
dėl tu manai, kad kitų galvojimas — nulis, o tavo — keturi? Ir nelai
kyk savo jaunimo, jei esi tėvas, motina, taip pat nežinojime ir neiš
manyme. Jeigu jis vyks pamatyti tėvų žemės, tegu žino, su kuo
turės oficialius reikalus tvarkyti, kas jį pasitiks, kas vedžios, kas ly
dės, ką rodys ir ko nerodys. Kuris tik jaunuolis paprašo* leidimo, po
pusės mėnesio gauna atsakymą “pažalusta”, o kai jo tėvai prašo —
dažnai po pusės metų ateina mandagus “niet”. Aišku, ko jie laukia
atvykstant: nes i orientuojančių, tuojau patikinčių, susižavinčių, ne
kritikuojančių, bet priimančių “be politikos”...
Mielas skaitytojau, ar sutiksi su šiomis mintimis, ar ne, paskaįtęs
pats, duok paskaityti savo draugams, duok ir priešams, duok savo
jaunimui, ir po to suėję padiskutuokite, pakalbėkite pro ir contra ir
padarykite iš to išvadas. Už savo veiksmus jūs patys ir atsakysite.
Niekas kitas.
Pr. Gilvainis

Gautas atsakymas
IŠ VALSTYBĖS DEPARTAMENTO
į Vasario 16 proga pasiųstus laiškus ir rezoliucijas

"Prezidentas Nixon ir sekretorius Rogers prase mane atsakyti į
jūsų laiško pastabas ir pridėtą rezoliuciją, kuri buvo priimta vasario
11 dieną minint Lietuvos Nepriklausomybes sukaktį.
JAV remia teisę į laisvą gyvenimo būdo pasirinkimą Baltijos vals
tybėms. JAV-bės niekuomet nėra pripažinusios jėga aneksavimo šių
tautų į Sovietų Sąjungą. Mūsų nuomonė ir veiksmai yra nepasikeitę
šiuo atžvilgiu ir yra viešai patvirtinami pripažinimu diplomatinių
ir konsularinių atstovų, paskirtų paskutinių laisvų Baltijos Tautų vy
riausybių. Taip pat ir pasisakymais Jungtinių Valstybių vyriausybės
pareigūnų įvairiuose viešuose susirinkimuose, įskaitant ir Jungtines
Tautas.
Dažnai ir įvairiomis progomis yra keliamas klausimas dėl JAV-bių
iniciatyvos ir iš to galimos naudos, iškeliant Jungtinėse Tautose Bal
tijos kraštams grąžinimo nepriklausomybės ir pravedimo laisvų rin
kimų. Šiuo metu vis dėlto didelė dauguma Jungtinių Tautų narių
nepritaria JAV vedamai politikai šiuo klausimu. Visuomet turėkime
omenyje, kad tokios iniciatyvos nepasisekimas Jungtinėse Tautose
būtų didelis smūgis Jungtinėms Valstybėms ir smarkiai pakenktų
mūsų pozicijai šiame reikale prieš visą pasaulį. Bet kokia JAV ini
ciatyva Jungtinėse Tautose galėtų būti neteisingai suprasta, ir tik
sukeltu daugiau balsų, kad galima būtų daugiau padaryti, negu kad
iki šiol yra daroma Baltijos tautų žmonių atžvilgiu. Todėl mes pilnai
tikime, kad tokie siekimai, bent šiuo metu nepasiektų savo tikslo/'
JOHN RICHARDSON, Jr.
Acting Assistant Secretary for Public Affairs
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KOMPOZITORĖS GIEDROS GUDAUSKIENĖS
KŪRINIŲ KONCERTAS
Šių metų kovo mėn. 18 d., sek
madieni, 3 vai. p. p. Santa Moni
kos Women’s Club salėj, 1210 —
4 gatvė, Santa Monica, įvyksta
kompozitorės Giedros Gudauskie
nės kūrinių koncertas.
Giedra Nasvytytė Gudauskienė
studijavo Kauno konservatorijoje.
Atvykus į JAV, studijas tęsė ir įgijo
Bakalauro laipsnį, baigusi Roose
velt universiteto Chicagoje kompo
zicijos bei muzikologijos klasę.

Los Angeles studijas gilino UC
LA pedagogikos, džazo improviza
cijos bei lengvo žanro muzikinių
veikalų pastatymuose. Yra Kalifor
nijos universiteto alumnų organiza
cijos narė.

Los Angeles meras Sam Yorty su žmona Betty ir savo įnamiais.

KĄ RINKSIME LOS ANGELES MERU
Š. m. balandžio 3 d. Los Ange
les piliečiai turės vietinės, miesto
valdžios rinkimus. Svarbiausia mū
sų vietos valdžios pozicija yra mies
to meras (burmistras). Turime net
14 kandidatų i miesto mero vietą.
Hž kuri balsuoti? Tarp 14 kan
didatų yra ir gerų asmenų, kaip
Dorman, Reddin ir kt, tačiau jie
nėra tiek populiarūs, kad galėtų
laimėti. Svarbiausi konkurentai bus
S. Yorty, Bradley ir Unruh. Brad
ley yra remiamas militantų juodukų
ir komunistų partijos narių, Unruh
— remiamas CDC (Cal. Dem.
Council) ir progresyviųjų demokra
tų.
San Yorty yra konservatyvus de
mokratas, bet dažnai pasisako už
respublikonus, nes jie yra artimesni,
negu progresyvūs demokratai.
LAV kolektyvas rekomenduoja
balsuoti už S. Yorty, todėl, kad jis
mažumoms, o ypač lietuviams, yra
parodęs daug palankumo. Jis yra
asmeniškas draugas Rūtos Kilmonytės, kuri buvo 1972 m. paskirta
“enviromental” komisijos nare; S.
Yorty kasmet Vasario 16-tos minė
jimo proga priima lietuvių delega
ciją ir paskelbia tą dieną “Lietuvių
Diena”. Dažnai jis dalyvauja Lietu
vos vėliavos pakėlimo prie miesto
rotušės ceremonijose.

Per pastaruosius 8 metus Yorty
spaudos, TV ir Radio (News Me
dia) konferencijose kas mėnuo yra
buvę kviečiami ir lietuvių spaudos
atstovai. Tuose suėjimuose daug
kartų dalyvavo LD ir LAV laikraš
čių atstovai J. Andrius, Bern Braz
džionis, A. Skirius, o dabar ir D.
Mackialienė. Čia tenka susitikti ir
išsikalbėti su TV 2, 4, 9, 11 kanalų
atstovais, su Los Angeles Times,
Herald Examiner ir kitų tautų —
vengrų, italų, meksikiečių, japonų
spaudos žmonėmis.

Ką meras Yorty yra gero padaręs
Los Angeles miestui? Jo 8 metų
termino metu ir daugiausia jo ini
ciatyva buvo pastatyta muzikos
centras ir konvencijų centras. Iškilo
miesto centre daugelis New Yorko
tipo dangoraižių. Miesto švara žy
miai pagerėjo. Šiuo momentu pra
deda tvarkyti miesto susisiekimo
reikalus, kurie dėl stokos pinigų
iki šiol buvo apleisti.
Ar nauji kandidatai, kurie neturi
jokio patyrimo, galėtų ką nors ge
resnio padaryti, abejotina.

Yra labai svarbu dalyvauti pir
miniuose rinkimų balsavimuose.
Mes rekomenduojame balsuoti už
Sam Yorty.
LAV Red. ir Adm.

Sukūrė eilę solo dainų, instru
mentinės bei teatro muzikos. Jos
pirmą sukurtą dainą “Viešpaties pa
saulis” (Bern. Brazdžionio ž.) solis
tė V. Jonuškaitė-Zaunienė įdainavo
į plokštelę 1953 m. Vėliau A. Ste
phens vadovaujamas merginų an
samblis “Aldutės” įdainavo G. Gu
dauskienės harmonizuotą lietuvių
liaudies dainą “Pasvarstyk, antele”.
Solistė Gina Čapkauskienė savo
pirmoje plokštelėje įtraukė į reper
tuarą Gudauskienės “01, tu, kregž
dute”:
Komp. G. Gudauskienė yra su
kūrusi muzikos teatro veikalams:
P. Babicko “Gintaro kraštas”, K.
Ostrausko “Kanarėlė”, Alės Rūtos
“Gyvulių teismas” ir Vytės Nemu
nėlio “Meškiukas Rudnosiukas”.
Išspausdinta : “4 solo dainos so
pranui” “Viešpaties pasaulis”, že
mam balsui ir “Norėčiau skristi”,
dainos mažiems ir jauniems.
Koncerto programa apims įvai
riaspalvę komp. G. Gudauskienės

RŪTA,

INC.

Kompozitore Giedra Gudauskienė

kūrybą. Bus atlikta muzikinis mon
tažas “Likimo kryžkelėj” ir “Po
Kalifornijos dangum”. Šioje dalyje
klausytojai išgirs eilę pirmą kartą
atliekamų kūrinių: fortepiono bei
solo dainų. Antrą dalį sudarys jau
nimo bei lengvoji muzika.
Koncerte dalyvauja solistai Biru
tė ir Rimtautas Dabšys, sol. A. Pa
vasaris, sol. L. Zaikienė ir Jaunimo
ansamblio choras, vadovaujamas O.
Razutienės, chorui akomponuos in
strumentais: pianinu R. Pakalnišky
tė, gitara D. Araitė, xilofonu D.
Gudauskaitė.
Koncertą praves A. Žemaitaitis.
Solistams akomponuos pianistė Rai
monda Apeikytė.
Koncertą rengia Lietuvių Bend
ruomenės Santa Monikos bei West
Los Angeles Apylinkė.

Investavimo Bendrovė

3004 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213)828-7525
Valdyba.: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R, Nelsas, J. Karvelis, A. šėkas

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

ROUND ROBIN Restoranas

•

617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204
Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Č. Gedgaudo Lietuvos proistorės
knygos “Mūsų praeities beieškant”
pristatymas
Lietuvių Tautinė Sąjunga, Los
Angeles sk., kartu su S. Monikos
Lietuvių Klubu, š. m. kovo mėn.
25 d. 3 vai. p. p., rengia šį sąbūvį
Tautinių Namų salėje, 3356 Glen
dale Blvd., L. A. Calif,
Knygą pristatys rašytojas Jurgis
Gliaudą.
Meno programoje dalyvaus: so
listė Janina Čekanauskienė, komp.
Bronius Budriūnas, rašytojas And
rius Mironas bei aktoriai: Ona Mironienė ir Vladas Gilys.
Po programos kavutė. Visi kvie
čiami dalyvauti.
Rengėjai
Lietuvių Kredito Unijos veikla

Lietuvių Kredito Unijos (koope
ratyvo) metinis susirinkimas buvo
vasario 25 d. Tautinių namų salėje.
Susirinkimą pradėjo ir jam pirmi
ninkavo I. Medžiukas. Susirinkimą
atidarant pagerbti mirusieji nariai
kun. R. Kasponis ir C. Masalcas.
Apie praėjusių metų darbus ir
finansinį stovį pranešimus padarė
valdybos vardu Ignas Medžiukas
ir VI. Pažiūra. Paaiškėjo, kad
indėliai praėjusiais metais paaugo
49 tūkstančiais dolerių, paskolos
25 tūkstančiais. 1972 m. pabaigoje
Kredito Unijos balansas pasiekė
$391,262.00, o šiuo metu jau per
žengė $400,000.00. Garantijų ir
rezervų fonde Kredito Unija turi
turi $35,000. Pajamų už paskolas
ir investavimus gauta $32,548.
1972 m. pelnas buvo $22,501. Di
videndo nariams išmokėta $15,117.
Kredito komisijos vardu praneši
mus padarė A. Valavičius, Priežiū
ros komisijos vardu K. Prišmantas.
Į valdybą, terminui pasibaigus,
trejiems metams vėl perrinkti V.
Pažiūra ir A. Valavičius, į kredito
. komisiją — V. Apeikis ir priežiū
ros komisiją — J. Pažėra.
Kooperatyvas duoda įvairių rūšių
paskolas, ypač žemais nuošimčiais
paskolos duodamos naujoms maši
noms įsigyti. Paskolos yra apdraus
tos Minnesota Mutual Life draudi
mo kompanijoj, ir mirus skolinin
kui jo įpėdiniams skolos grąžinti
nereikia. Išimtis yra tik nekilnoja
mo turto paskolos, garantuotos jo
įkeitimu (Trust Deed).
Kredito Unija iš savo pelno re
mia lituanistinį švietimą ir ktus lie
tuviškus reikalus, (m.)
Lietuvių Tautinių Namų
dalininkai turėjo metinį susirinkimą
sekmadenį, kovo 11 d. Valdyba ir
revizijos komisija padarė praneši
mus apie praeitų metų veiklą.
Išklausius pranešimus, buvo ap
tarti einamieji reikalai ir svarstyti
ateities veiklos planai. Po diskusijų
dalininkams rūpimais klausimais,
buvo išrinkta ateinančių metų ka

dencijai valdyba ir revizijos komi
sija. Valdybą sudaro: Balys Jackiala — pirmininkas, Sofija Waitek ir
Juozas Raibys — vicepirmininkai.
Edvinas Balceris — iždininkas, GediminasRukšėnas — sekretorius,
Antanas Mažeika ir Henrikas Bajalis — valdybos nariai specifi
niams reikalams. Į revizijos komisi
ją išrinkti: Vanda Mažeikienė, Bro
nius Dūda ir Vladas Pažiūra.
Nustatytas LB rinkimų kandidatams siūlyti terminas

Kaip jau anksčiau spaudoje bu
vo paskelbta, 1973 m. gegužės 19
ir 20 dienomis įvyks JAV Lietuvių
Bendruomenės VII Tarybos ir Pa
saulio Lietuvių Seimo atstovų rinki
mai. Vyriausia rinkimų komisja,
remdamasi JAV LB taisyklių II da
lies c skyriaus 1-mo paragrafo a
pastraipa, nutarė, kad kandidatų pa
siūlymai turi būti apygardų rinkimų
komisijų pirmininkams įteikti ne
vėliau, kaip 1973 m. kovo 31 d.
Siunčiamųjų pasiūlymų vokai turi
būti antspauduoti ne vėlesniu, kaip
kovo 31 d. pašto antspaudu.
SLA 75 KUOPOS VEIKLA

Los Angeles, Calif., š. m. vasario
mėn. 4 d. Lietuvių parapijos salėje
Lietuvių Susivienijimas Amerikoje
surengė metinį parengimą - koncer
tą, kuriam programa atliko visuo
menininke solistė Stasė Pautienienė
ir neseniai iš Lietuvos atvykęs buv.
Vilniaus operos sol, V. Valatka.
Dainininkai padainavo naujų, dar
negirdėtų, liaudies dainelių, atliko
keletą iš operos dalykėlių. Koncer
tas buvo aukšto lygio, įvairus, pa
vykęs, atsilankiusieji' liko patenkin
ti.
Gaila, kad mažas skaičius Susi
vienijimo narių dalyvavo koncerte,
didesnį dalyvių skaičių sudarė ne
susivienijimo nariai. Ateityje Susi
vienijimo valdybai nėra noro bet
kokius parengimus rengti, kad kuo
pos nariai jais nesidomi — juose
nedalyvauja.
Parengimą - koncertą pradėjo
kuopos pirmininkas Povilas Petrai
tis, apibūdinęs susivienijimo tikslus
ir jo atliktus darbus ,tolimesniam
programos vedimui pakvietė VI. Šimoliūną.
Po koncerto darbščiųjų kuopos
šeimininkių Izb. Simokienės, Onos
Macienienės ir Elz. Vasiliauskienės
visi dalyviai buvo pavaišinti gar
džiais užkandžiais.
Šam koncertui rengti buvo iš
rinkta komisija iš šių asmenų: J.
Gedminto, FeLfeCollins, P. Marčiuškos, Iz. Simokienės ir Onos
Macienienės, kurie savo darbą atli
ko tinkamai.
Buvo ir linksmoji dalis, kur Los
Angeles, “kaimo muzikantai” links
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mai pagrojo, o dalyviai smagiai pa
šoko.
Taupymo sumetimais SLA 75
kuopa rečiau daro parengimus ir
susirinkimus. Dauguma kuopos na
rių nario mokesčius kuopos finansų
sekretoriui prisiunčia paštu, kuris
veda atsiskaitymą.
Š. m. kovo mėn. 25 d. 12 vai.
30 min. p. p. Lietuvių Parapijos
salėje yra šaukiamas visuotinas SLA
75 kuopos narių susirinkimas, kurieme bus patiekta kuopos praeitų
metų veiklos apyskaita ir aptarta
kiti ateities darbai, išdalinti iš SLA
centro gauti už 1970-71 metus di
videndų čekiai. Kontrolės komisija
padarys pranešimą.
Nariai, kurie nėra sumokėję apdraudos mokesčių, prašome būtinai
atvykti ir sumokėti.
Po susirinkimo nariai bus pavai
šinti.
J. Gedmintas,
SLA 75 k. fin. sekr.
— LB Vakarų apygardoj sudary
ta rinkiminė komisija iš pirm. A.
Šimkaus ir narių — T. Sereikos ir
V. Sajienės. Kandidatus į LB Tary
bą ir Pasaulio Seimą raštiškai siū
lyti iki kovo mėn. 31 d. Seimo at
stovai į suvažiavimą Washingtone
vyksta savo lėšomis.
LIETUVIŲ FONDAS
Naujoji Los Angeles Lietuvių Fon
do valdyba
susideda iš :Alfonso Tumo, pirmi
ninko, prof. Jono Kuprionio, vice
pirmininko, P. Algio Raulinaičio,
sekretoriaus, ir Gedimino Rukšėno,
iždininko.
A. A. Kun. R. Kasponio atminimui
pagerbti p. J. Rukšėnienė ir K. Priš
mantas surinko $200. Aukojo:
Po $25: Los Angeles skautų-čių
Židinys, Los Angeles Lieuvių Bend
ruomenė.
Po $20: P. A. Raulinaitis, A. ir
V. Pažiūrai, A. ir I. Tumai.
Po $5: V. Sviderskas, J. Pažėra,
J. ir G. Rukšėnai, J. Matulaitis, V.
Lembertas, Edm. Arbas, A. Balsie
nė, J. Narkevičius, P. Gurinskas,
K. Šakys, V. Gilys, P. Pranis, V. ir
M. Sutkevičiai, L ir E. Vilkai, V.
Dovydaitis. Kiti aukojo po mažiau.
Birutiečių vardu A. A. Žilevičienės atminimui per p. Sereikienę
įteikta $40.
Lietuvių Fondo vajus vyksta. Vi
si lietuviai, kurie dar neįsijungė i
šį Fondą, kviečiami ateiti su savo
įnašais, pradžioje kad ir nedideliais,
kuriuos vėliau bus galima papildyti.
Kad Fondas galėtų savo uždavinius
vykdyti, reikalinga visų lietuvių tal
ka. Lietuvybės palaikymo ir lietu
viškųjų vertybių kūrimo laikas yra
dabar. Laukdami rytojaus galime
tiek pavėluoti, kad joks gailestis ir
jokia auka nebegalės atgauti to, kas
prarasta.

Vysk. Deksnys ateitininkų sus-me
Sausio mėn. pabaigoje Europos
lietuvių vyskupas Dr. A. Deksnys,
lydimas prel. dr. P. Celiešiaus,
lankėsi Los Angelėse. Ta proga LA
ateitininkai - sendraugiai, mokslei
viai, studentai ir jaunučiai padarė
jiems pagerbti užkandžius Juliaus
ir Irenos Raulinaičių naujajame
name, Glendalėje.
Vysk. A. Deksnys plačiai papa
sakojo apie Europos lietuvių gyve
nimą ir jų problemas.. Jo kalbą
papildė prel. P. CelieŠius. Taip pat
jie atsakinėjo į įvairius religiniusfilosofinius klausimus.
Po susrinkimo moksleiviai įteikė
svečiams po dovanėlę — jų pačių
paruoštą adresą.
Namo šeimininkė gardžiai visus
pavaišino.

Kandidatai į Amerikos Lietuvių
Bendruomenės VII Tarybą ir
Pasaulio Lietuvių Seimą

turi būti pasiūlyti iki š. m. kovo
mėn. 31 d.
Kandidatai siūlomi raštu, nuro
dant kandidato pavardę, vardą, am
žių, profesiją, adresą ir kurioje
apylinkėje registruotas. Į LB Tary
bą galima siūlyti vienu raštu tik du
(2) kandidatus, kurį turi pasirašyti
bent dešimt siūlytojų, nurodant jų
adresus ir kurioje LB apylinkėje re
gistruoti. Tuo pačiu būdu siūloma
kandidatai į Pasaulio LB Seimą, tik
į Seimą galima siūlyti vienu sąrašu
tris (3) kandidatus.
Prie siūlomojo sąrašo reikia pri
dėti kandidatų raštišką sutikimą
kandidatuoti.
Siūlymo sąrašus reikia įteikti ar
pasiųsti L. B-nės Vakarų Apygar
dos Rinkimų Komisijos nariams:
Aleksandrui Šimkui, Vidai Sajienei,
arba Tomui Sereikai. Jų adresai yra
Lietuviu almanache.

Gautos naujos plokštelės
....Vai, lėkite dainos, — liaudies
dainos, dainuoja Lietuvos Vyčių
choras, diriguoja Faustas Strolia,
akomponuoja Aleksandras Kučiūnas. Solistai: Algis Brazis ir Aud
ronė Simonaitytė.
Antanas Kučingis su orkestru.
Tai mūsų žymusis operos solistasbosas. Vienoj pusėj lietuviški kūri
niai, kitoj — operų arijos (Čaikovs
kio, Mozarto, Musorgskio ir pabai
goje J. Švedo Svajonėlė, išpildoma
kanklių ansablio).
Kokiais keliais aš keliausiu...
įdainavo Vyrų Kvintetas Baltija.
Tai dar neseniai, 1970, įsikūrusio
muzikinio vieneto Vokietijoje de
biutas plokštelėje. Repertuarą suda
ro liaudies ir iv. komp. dainos.
Visos plokštelės stereo — po $6.

L. A. JAUNIMO ANSAMBLIO BLYNŲ BALIUS
Jaunimo Ansamblio tradicinis
vakars - Blynų balius gražiai pra
ėjo. Vakarą trumpu žodžiu pradėjo
Ansamblio vadovė O. Razutienė, o
programą pravedė šokių mokytojos
D. Razutytė ir I. Šepetytė.
Pradžioje pasirodė keletas jaunų
jų talentų. Dvi mergaitės — Liucija
Narkutė ir Regina Stančikaitė —
prisitardamos su gitaromis, padai
navo “Kur dingo gėlelės?” (versta
iš anglų k.). Trys sesutės: Daiva,
Rita ir Vida Čekanauskaitės pašoko
“Tap Dance”; Milda Tomkutė pa
grojo akordeonu; Jonas Žmuidzinas, p. E. Budriūnienės mokinys,
paskambino pianinu. Ramona Alseikaitė, jau žymiai pažengusi ba
leto mene, pašoko “Tarantella”.
Jaunutės šokėjos, išmokytos D. Razutytės, pašoko “žvaigždžių šokį”;
šoko L Leškytė, R. Nelsaitė, L.
Narkutė, D. Petronytė, R. Stanči
kaitė, A. šukštaitė, B. Trotmanaitė ir V. Urbanaitė.
Paskutiniuoju numeriu pasirodė
akordeonų Trio: tai Rimas, Vita ir
Linas Polikaičiai. Jie pagrojo tris
dalykus: “Meilės dainą”, Polką ir
Klumpakojį. Visi jaunieji talentai
savo pamėgtose meno srityse lavi
nasi pas savo tos srities mokytojus,
tai kelia vilčių, kad ir ateityje ne
pritrūksime savų menininkų, nes ne
vienas tų jaunų mokinių turi gra
žius talentus, reikia tik jų neapleis
ti, lavintis, tobulintis. O tokie pasi
rodymai yra labai geras “egzami
nas”, paskatinantis ir jaunuosius ir
jų tėvelius tolimesniam darbui.
Po jų pasirodė didžiulis (šimtas
dainininkų!) jaunimo choras, kuris
padainavo: Tykus vakars, liaudies
daina, Gintarėliai, ž. Pr. Lemberto,
muz. G. Gudauskienės, Eisim gi
rion, 1. d.„ B. Jonušo, Mane motu
lė barė, 1. d., ją dainuoti įsijungė ir
publika, Pamylėjau vakar, A. Po
ciaus, ir Siūbau, lingau paukštelis,
J. Zdaniaus. Chorą veda O. Razu
tienė, akomp. pianistė O. Baraus
kienė. Kadangi choras dainuoja
jau keturiais balsais, tai bosams tal
kino A. Polikaitis, jam išvykus, R.
Dabšys; gi tenorams — B. Seliukas. Dainos skambėjo gražiai. Jau
nimas dainuoti mėgsta. Dvi choro
dainininkės — Regina Pavasarytė ir
Onutė Šepikaitė — vietomis “skam
bino” aukštais tonais, lyg pakšteliu
čiulbėjimas. Publika garsiai plojo.
Klausytojai pripažino, jog choras
auga ir daro didelę pažagą.
Linksmiausia programos dalis—
tai tautiniai ir pramoginiai šokiai.
Jaummo grupės (apie 50 šokėjų)
trenkė Subatėlę, Gyvatarą, Vėdarą,
Klumpakojį ir Suk, suk ratelį. Šo
ka gyvai, su dideliu noru. Jau ne
bereikia raginti šypsotis ir žiūrėti
vienas į kitą — viskas eina natū
raliai. Jauniai neatsilieka: jau jiems
ir Kubilas nepersunkus; net mažieji
jau “įkanda” Kalvelį, Suktinį ir ki

tus Jaunimo šventės šokamus šo
kius. Šoko pakaitomis, todėl nepa
vargo. Pagaliau, Jaunųjų chorui
dainuojant “Nemunėli”, vyresniųjįį
grupė pirmąkart pašoko valsą.
Publika jiems plojo šokio vidury.
Gražu! Gaila, kad niekas niekam
neskyrė premijos, o viena pora
(V. Skirius ir R. Pavasarytė) buvo
jos verta. Šį kartą dar ne visi iš
drįso valsą šokti, bet sekanti kartą
pajudės visi. Šokiams grojo akord.
unas Baškauskas.
Svečių galėjo būti daugiau. Bet
buvome laimingi, turėdami savo
tarpe žymiuosius bendruomenininkus— Tarybos narys B. Brazdžio
nis, K. Prišmantas, B. Graužinis,
ALTo pirm. V. Čekanauskas, ALV
ir Liet. Dienų leidėjas i f. Skirius,
Radijo vai. pirm. S. Pautienienė,
VI. Gilys, užrekordavęs dainas, Šv.
Kazimiero seselės mokytojos, buv.
ilgametis Lietuvių mokyklos vedė
jas I. Medžiukas, Santa Monikos
Tautinių šokių grupės mokytoja L.
Zaikienė ir keletas jos šokėjų, tarp
kuri ii yra vystomas gražus bendra
darbiavimas.
Programai įpusėjus, , savo atsi
lankymu mus pagerbė ypatingai
garbingi svečiai — tai J. E. vysku
pas V. Brizgys, lydimas prelato J.
Kučingio. Visi buvome maloniai
nustebinti ir pradžiugnti. Atrodo,
mūsLį svečiams programa patiko,
nes 3 dainas turėjome iš naujo pa
kartoti. Vysk. Brizgys net tarė gra
žų jaunimą paskatinantį žodį ir
“ačiū” Jaunimas, baigęs programą,
taip pat visimes tarė “Ačiū”, šį
kartą originaliu būdu, bū ent: pa
dainavo iš B. Budriūno operetės
“Sidabrinė diena” ištrauką, trauk
dami keturiais balsais “Ačiū”.
Jaunimas parodė, kad jie jau
galėtų išmokti ir lengvesniąsias
operetines dainas.
Po programos, kuri truko apie
1 valanda ir 30 minučių, prasidėjo
“blynų” ir kitų skanumynų valgy
mas. Mūslį mielos mamytės buvo
nepaprastai darbščios ir dosnios:
prikepė “kalnus”... Net vėdarų ir
dėsni netrūko. Žinoma, negalėtu
me apsieiti be ponios S. Puikūnicnės “pončkiį” ir p. Žymantienės
“Napoleono”! Dieve Duok joms
sveikatos! Šį kartą daug padėjo ir
p. Banionienė. Visų suneštas vaišes
tvarkė O. Kantienė, Kazakevičienė,
Sturonienė ir A. Šukštienė. Gi J.
Žukas ištroškusius “pagirdė”. A.
Pavasaris ir H. Žmuidzinienė iš at
silankiusių porą šimtų pelno “su
krapštė”. Tėvelių pagalba buvo la
bai žymi. Todėl džiaugiamės, kad
mūsų, tuščia kasa (po kelionės i
Chicagą) vėl pasipildė.
Nors btivo ir tokių, kurie tik
vaikus išleido, patys neatėjo, net
neprisidėjo. Tokių neturėtų būti.
Pateisinamas daugumos nusistaty
mas prieš tokius tėvus. Gerai, kad

tokių labai mažai. Bet atsirado ir
tokių tėvų, kurie, negalėdami daly
vauti, savo auką atsiuntė. Vienas
pavyzdys — p. p. Jatuliai. Jeigu vi
si lygūs iš ansamblio imti, tai turi
būti lygūs ir jam duoti
Po vaišių prasidėjo linksmoji da
lis — šokiai, kuriems grojo sve
timtaučių orkestras, nes lietuviško
neturime. Linksminosi jaunimas ir
svečiai iki 12 valandos.
Vakaras gražiai praėjo. Anot po
eto pasakymo “Darbas nein per
nieką”. Dabar jau esam pasiruošę
padainuoti ir pašokti mūsų didžia
jai talkininkei muzikei Giedrai Gu
dauskienei kovo 18 d. jos kūrybos
koncerte Santa Monikoje.
Ir nuo dabar pradedam ruoštis
tradicinei Jaunimo šventei, kuri
šiais metais įvyks birželio 10 d.
Glendale Civic Auditorijoj. Joje
dalyvauti kviečiamos visos L. A. ir
S. M. tautinių šokių grupės ir Lie
tuvių mokyklos.
Ir vėl mūsų gražusis jaunimėlis
dainuos: “Mūsų mokslas ir darbai
— Tau. Tėvyne, Tau tiktai!”
O. R.

ARIZONOS

LIETUVIAI

Arizonos lietuviai mini Vasario 16

Jei Kalifornija kitų kolonijų lie
tuviams atrodo karštas kraštas, tai
Arizona ir jos sostinė Phoenix toli
pralenkia šiltumu labiausiai išsiki
šusią į vakarus “auksinę valstiją”.
Nenuostabu, kad Chicagos ir kitų
rytiniiį vietovių lietuviai, išeidami į
pensiją, dažnai aplanko Phoenixą,
kad radus ramią, šilto klimato vie
tovę praleisti nerūpestingoms die
noms...
Tačiau, kas apsilanko Phoenixe
ir susiduria su čia vadovaujančiais
lietuviais, pamato, kad čie, vietoj
“atsikvėpti”, yra labai darbštūs,
drausmingi ir besistengią vienas
antram padėti.
Ir Vasario 16-tosios minėjimas,
suruoštas LB apylinkės valdybos,
kooperuojant su Lietuvių klubu, bu
vo iki detalių pergalvotas ir nepa
prastai sklandžiai pravestas. Čia
daugiaugiausia darbo, kaip papras
tai, įdėjo pirm. VI. Mieželis, pade
damas parengimų vadovės G. Maželienės. Visur sukosi ir kiti valdy
bos žmonės: J. Sinkienė, E. Josen
ir V. Mozartas.
Ir pačias iškilmes pradėjo ne 10
ar 11 vai., bet 8 vai. iš ryto, pake
liant Lietuvos vėliavą prie Gubernatūros rūmų. Nors dangus buvo
neįprastai apsiniaukęs, tačiau susi
rinko nemažas būrys tautiečių ste
bėti pakylant mūsų trispalvę. VI.
Mieželis taria jausmingą žodį į su
sirinkusius.
11 vai. vėl visi buriasi į Šv. Šir
dies Prieglaudos koplyčią, kur iš
kilmingas pamaldas atlaiko už ken
čiančią Lietuvą bei jos laisvę ir tu
riningą pamokslą pasako Phoenixo
Lietuvių misijos vadovas kun. A.

Valiuška. Tuoj po pamaldų visi
skuba bendriems pietums į Lietuvių
klubą. Suvažiavę iš toliau turi
progos pasišnekučiuoti ir pasidalin
ti įspūdžiais. Greit ir VI. Mieželis
prisiartina prie mikrofono ir skel
bia minėjimo atidarymą. Tnvokaciją skaito ir vėliau angliškai prakal
ba simpatiškasis kun. R. Klumbis.
Svečias iš Los Angeles J. činga
kalba tema: Lietuvos Nepriklauso
mybė ir mūsų uždaviniai. Iškelia
pavergtam krašte spontaniškus lais
vės pasireiškimus ir kuo vakarti pa
saulio lietuviai gali padėti laisvės
kovoj ir lietuvybės išlaikyme.
Pagaliau ateina ir meninė dalis,
kur susirinkusiems buvo įdomu iš
girsti svečio solisto Vidimanto Va
latkos dainavimo. Jo sodrus ir ma
lonaus tembro tenoras visus sužavi
ir ilgais plojimais priverčia solistą
padainuoti dar daugelį į programą
neįtrauktų dalykų. Jam, kaip visa
da, rūpestingai akomponuoja komp.
O. Metrikienė. Ji ne tik padeda so
listams, bet ir veda bažnytinį chorą,
kuris dažnai pasirodo su viešais
koncertais. Sol. Akvilė Ancha pra
džioj solo pagiedojo Amerikos him
ną ir meninėj dalyj porą dainų.
Ir praėjus iškilmėms daugelis sto
viniavo, šnekučiavosi ir dalinosi
įspūdžiai gražiai pasisekusio minė
jimo.
— Phoenix LB apylinkės valdy
ba suformavo rinkimų komisiją LB
Tarybos ir Pasaulio Seimo atsto
vams išrinkti. Komisiją sudaro:
pirm. E. Josen ir nariai M. Gylie
nė ir K. Morkūnas. Kandidatų į
minėtas L. Bendruomenės institu
cijas apylinkė nemano siūlyti.
— Nepriklausomybės minėjimo
išvakarėse VI. ir G. Mieželių rezi
dencijoje įvyko LB apylinkės val
dybos ir veiklesnių bendruomenininkii susirinkimas. Iš apygardos
valdybos dalyvavo J. Činga. Šeimy
niško pobūdžio subuvime pasidalin
ta mintimis apie artimesnį bendruo
menės organų bendradarbiavimą,
naujuosius LB įstatus bei būsimus
Tarybos bei Seimo rinkimus.
Apylinkei sumaniai ir energingai
pirmininkauja VI. Mieželis.
— Phoenixo lietuviai labai susi
domėję geriausio lietuvių jaunimo
šokių ansamblio “Grandinėlės” pa
sirodymu Los Angeles Atvelykio
sekmadienį. Apylinkės valdyba or
ganizuoja grupinį atvykimą į
“Grandinėlės” spektaklį WilshireEbel I teatre.
SELLING CLEM’S POLISH DELI
Established Business
of Home Made Polish Sausage,
Pastry, imported Grocery,
Beer and Wine
also Meat.
759-5058 8 A.M. to 6 P.M

3002 W. Florence Ave., L. A.
California 90043
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NEPAPRASTAS
Visas mūsų lietuviškas gyveni
mas yra tartum vienas didelis ratas,
kurio centrinė ašis yra Šv. Kazi
miero parapija. Ji apjungia ir pri
glaudžia visus, ypatingai parapijos
salė, kur susieina ne tik individai,
bet taip pat ir organizacijos ar tai
pasidžiaugti, ar tai ašarą nubraukti
besirūpinant savimi ir savaisiais.
' Su naujų metų pradžia pagyvėja
ir organizacijų veikimas. Pradeda
mi šaukti metiniai susirinkimai,
kuriuose išgirstame smulkesnius
pranešimus apie tų organizacijų
veiklą; paplojame, o kartais ir pavanojamė kalbėtojus ir kitus po
ranka ar po koja pasimaišiusius; išrenkam naujas valdybas ir einame
patenkinti namo, jog pavyko bent
dar vieneriems metams užtikrinti
tos organizacijos tęstinumą.
Tokie susirinkimai, panašiai kaip
ir įvairūs parengimai bei minėji
mai, jau pradeda nubosti mūsų lie
tuviškai sofistikuotai visuomenei.
Ir štai tai visuomenei patenkinti
reikia ieškoti būdų, kaip tuos me
tinius susirinkimus paįvairinti, kad
jie būtų ne tik vaisingi rezultatais,
bet taip pat nepaprasti savo turiniu.
Toks padėties gelbėjimas šiais
metais pirmą kartą buvo išbandy
tas Kalifornijos Lietuvių Radijo
Klubo. Ši organizacija yra žinoma
kaip netrūkstanti talentų ir patyri
mo, ypatingai paskutiniaisiais me
tais. Ir štai šių metų vasario mė
nesio paskutinį ir saulėtą, sekmadie
nio popietį susirenka didelis būrys
Radijo Klubo rėmėjų, . narių ir
smalsuolių į Šv. Kazimiero parapi
jos salę , asmeniškai pergyventi šį
istorinį momentą.
Pradžia — nieko naujo. Pakvie
čiami pirmininkas ir sekretorius va
dovauti susirinkimui ta pačia sena
nusistovėjusia tvarka. Toliau seka
Radijo Klubo pirmininko (tiksliau
pasakius — pirmininkės) ir iždi
ninko pranešimai, maloniai nutei
kia susirinkusiuosius. Piniginis sto
vis — puikus, ateitis — graži ir
daug žadanti! Revizijos komisijos
pranešimas patvirtina radęs tvarką
knygose ir turtus bankų knygelėse.
Atrodo, tik dėk viską į auksinę
skrynią ateinančioms kartoms pasi
džiaugti, kaip buvo galima gražiai
augti ir klestėti. Nariams ir sve
čiams žandai tik dar daugiau plėtėsi
nuo šypsnių, kai štai pirmininkau
jantis nutarė paimti susirinkimą į
savo tvirtas vyriškas rankas ir pa
rodyti savo talentus.
Nežinia, ar taip buvo numatyta,
ar tai netyčiomis nutiko, vienas
Dievas težino, pirmininkaujantis
belinksmindamas susirinkusius savo
humorstiškais pasakojimais, užmir
šo ne tik kad pasiūlyti, bet ir at
siklausti susirinkimo, ar anksčiau
pirdėti pranešimai yra priimtini, ar
ne. Bet tai maža smulkmenėlė. Visi
mes žinome, jog susirinkome išrink
ti valdybą, o ne apsižaboti save se-

SUSIRINKIMAS
nomis laiką gaišinančiomis taisyk
lėmis ar tradicijomis. Tad ilgai ne
laukiant yra sudaromas norinčių ir
nelabai norinčių kandidatų į nau
jąją Kalifornijos Lietuvių Radijo
Klubo valdybą sąrašas, ir ruošia
masi balsuoti.
Bet štai kažkam pasidaro nevi
siškai aišku, kiek žmonių bus val
dyboje ir už kiek reikia iš viso
balsuoti. Trumpai vykusiose disku
sijose prieinamas sutarimas, nors ir
nevisiems aiškus: balsuoti už pen
kis, o jau jie patys žinos, kaip
susitvarkyti. Gi kandidatų, kaip re
ta, daugiau negu vietų valdyboje ir
prie valdybos, tad ar gali žmogų
kaltinti, jog nežino ne tik už ką,
bet ir kaip balsuoti. Ir pradėjo šla
mėti popieris, lūžti pieštukai, bet
matant tiek pavardžių lentoj para
šytų, visiems naujai kilo ūpas. Juk
nedažnai turi tokį pasirinkimą, kad
galėtum išreikšti savo sprendimą,
kas vertas garbės traukti Radijo
Klubo vežimą, ir kam reikės dar
bent vienerius metus laiko ieškoti
didesnio . patyrimo.
Surinkti, perskaityti, surašyti ir
patikrinti netoli šimto balsavusių
korteles tai ne juokas! Gi per tą
laiką ką nors veikti reikia. Pirmi
ninkaujantis vienas negali visą lai
ką kalbėti; Ir. jam lūpos džiūsta.
Tad jis pasiūlo susirinkusiems, lai
kantis priimtos dienotvarkės, pasi
sakyti visais klausimais, liečančiais
ne tik ateitį, bet ir Radijo Klubo
praeitį. Tuojau pat keletas piliečių
prabyla jiems rūpimais klausimais,
bet..., pasirodo, kad tie klausimai
nelabai įdomavo pirmininkaujantį,
ir kadangi jo yra valdžia ir galybė,
tai minimiems klausimams buvo už
dėtas veto, o klausiantiems — apy
nasris. Kyla klausimas: kodėl? O
atsakymas yra visiškai paprastas.
Prieš tris savaites panaši neįdomi
tema buvo plačiau diskutuojama
kitame viešame susirinkime. Ten
kaip tik buvo kalbama prieš apy
nasrių uždėjimą. Skirtumas čia tik
toks, kad ten tik kalbėjo, o čia ir
uždėjo, ir dar tie patys asmenys,
kurie ten buvo prieš tokį veiksmą.
Štai tau, boba, ir kermošius!
Bet kaip ten. bebūtų, susirinkimas
turi eiti savu keliu. Nutildžius
smarkesnius, lėtesni visiškai apmi
rė, ir tik girdėjosi šnabždėjimas,
jog balso gavimui reikės pirkti lai
ką, kaip tai daroma naudojantis
oro bangomis. Tai bent tvarka: gali
kalbėti kiek nori ir ką tik nori. At
siradus netikėtai tuštumai, pirmi
ninkaujantis ir vėl bandė griebtis
humoro, tik šį kartą jau mažiau kas
dėmesio į tai kreipė. Tad taip ir
liko vieniems klausimai neatsakyti,
kiti kalbėtojai net iki galo neišklau
syti. O: susirinkimai, berods, tam ir
yra, kad būtų galima ne tik prane
šimų išklausyti, bet ir rūpimais
klausimais išsikalbėti. Gi organiza
cija, kuri buvo pristatyta kaip tu
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rinti “daugiausia narių” (kur dingo
Lietuvių Bendruomenė, Balfas, Al
tas ir kiti?), prasilenkė su viena iš
pagrindinių tiesų, jog ne vien tik
spaudos darbuotojai gali ir turi tei
sę klausti ir į klausimus gauti at
sakymus. Ši privilegija, bent šiame
krašte, yra taikoma visiems.
Lietuviškas susipratimas ir draus
mė reikalauja susivaldymo visuose
mūsų veiksmuose. Bet apie tai bus
galima (gal būt?!) kitų organizacijų
susirinkimuose pakalbėti, gi čia,
grįžkime prie valdybos rinkimų re
zultatų, nes matosi, kad vienas
skardžiabalsis balsų skaičiavimo ko
misijos narys jau yra pasiruošęs
pranešti linksmą žinią: “Išrinktaz
nauja valdyba — tegyvuoja nauja
valdžia!” Negaišdami ilgiau gražaus
sekmadienio popiečio, paplojimu
priplojame senąją revizijos komisi
ją (nors ir ne visi jos nariai buvo
susirinkime) dar vienerius metus iš
kęsti, ir, paturtinę kasą naujai su
rinkta šimtine (įrodymas lojalumo
ir padėka apynasrio santaikai),
skirstomės kiekvienas sau namučių
link. Radijo Klubo vargai ir darbai
liks ir vėl našta tų kelių išrinktų.
Pažvelgus į tos popietės organi
zatorių pastangas, tikrai galima
patvirtinti, kad tai nebuvo paprastas
susirinkimas. Įneštos naujovės pa
rodė, kad nesvarbu kas vaidina,
bet svarbu, kas režisuoja. Tad ir
Šiuo atveju, pagerbiant režisierių,
siūlau jį pirmuoju kandidatų šių
metų “Laugh-In” programos Fick
le Finger premijai.
Buvęs

LONG BEACH, CALIF.
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo 55 metų sukaktį paminėjo L.
Beach lietuviai vasario 17 d. 728
Elm Ave., Machinist salėje, Long
Beach mieste.
Minėjimą pradėjo L. B. Lietuvių
Klubo pirm. Br. Morkis. Atsistoji
mu pagerbti žuvusieji už Lietuvos
laisvę. Sol. J. Čekanauskienė pagie
dojo JAV himną. Invokaciją sukal
bėjo kun. V. Palubinskas. Minėji

mo pagrindinę kalbą pasakė inžin.
V. Čekanauskas, Los Angeles Alto
sk. pirmininkas.
Meninę programą pravedė VI.
Gi lys, o ją gražiai atliko sol. J. Če
kanauskienė ir vyrų trio: R. Dabšys,
E. Jarašiūnas ir Br. Seliukas; jiems
akomponavo komp. Br. Budriūnas.
Mergaitės Vida Basiulytė ir Rūta
Seliukaitė padeklamavo eilėraščių.
Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu. Po minėjimo buvo vakarienė ir
šokiai, grojant orkestrui.
Lietuvos vadavimo reikalams su
rinktos aukos perduotos ALT Los
Angeles sk. pirm. V. Čekanauskui.
D. M.
Padėka
Long Beach Lietuvių Klubas
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri
mo 55-tą sukati paminėjo vasario
17 d. Už šio minėjimo pasisekimą
klubo valdyba reiškia nuoširdžią
padėką: Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos gerb. prelatui J. Kučingiui, o mielam kun. V. Palubinskui
už sukalbėjimą invokacijos. Inž. V.
Čekanauskui, Los Angeles Alto sk.
pirmininkui, už prasmingą pagrin
dinę kalbą. Solistei Janinai Čekanauskienei už Amerikos himną, lie
tuviškas dainas ir arijas. Už eilėraš
čių padeklamavimą: Rūtai Ščiukai
tei ir Vidai Basiulytei bei jos mamai
p. Nijolei Basiulenei už eilėraščio
parašymą šiai progai. Už šauniai
padainuotas lietuviškas dainas R.
Dabšiui, E. Jarašūnui ir Br. Seliukui. Komp. Broniui Budriūnui už
akomponavinią ir paruošimą meni
nės programos. Ponui Vladui Giliui
už meninės programos pravedimą.
Labai ačiū ponioms už maisto
pagaminimą: šeimininkei O. Mekišienei, P. Basiulienei, M. Jasiutienei, D. Rudokienei ir M. Mikalonienei. Taip pat vyrams: D. Mekišiui, S. Jasiučiui, ir Vladui Tamu
liui. Širdingas ačiū vsiems atvyktisiems į minėjimą ir už aukas Lietu
vos laisvinimo reikalams.
L. B. L. K. valdyba

ROQUE and MARK CO., INC.
REALTORS * INSURANCE ★ INCOME TAX ★ NOTARY PUBLIC
3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN
c <-«

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas 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 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p,
Sekmadieniais uždaryta.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
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Dokumentų tvirtinimai

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas

ANTHONY 8KIRIUS
Notary Public

8500 Wilshire Bouleva d
Bevery Hill, Calif. 90212
Telefonas 659-5757

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919

Res. prone TH 2-5344

Baldai
Apdrauda
IM——————*— I ■

--*»

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Res : 828-0460

A. F. SKIR1US
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

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

Fotografai
LEONO KANTO FOTO S f ŪDIJA
“Fiatte of Hollywood”
o67) Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Tel.: NO 4-2919

Dantistai
ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance
>506 Garden Av., L. A. Calif. 90039

Telef. 660-4086

Automobilių

STASYS SULA
e/o Intercontinental R. E-

c/o Weat Coast Pathology Asso.

Tel. (213) 399-4766 (Santa Monica)

m—

_____

Phone: 828-7525

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD
Pathologist

BIRU! A BARVIKS, D.D.S.
Member L. A. County Dental S’ty
3410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

taisymas

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

Alinės-užeigos
JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132
LITTLE JOY “Jr.”

Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373
THE ROUND ROBIN

Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717
THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches
M. C. Brown, Ruby & Bill
2407 Pacific Coast Hwy, East
Signal Hill, Ca. 90806
Phone 433-9060
Lithuanians are welcome.

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
Phone 828-4613 by s 'poir meat
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef. 660-1205

450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94108
Telef. (415) 668-6227

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066
Phone: 395-6142
Res. 664-8953

TV taisymai
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
IV, Radio Sale &, Repair
o23j Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
HO 9-8500

Investavimas

Vaikų darželiai

STASYS J. PALTUS
Akcijos (Stocks), Paskolų Lakštai
(Bonds), Bendrieji Fondai (Mutual
Funds), Gyvybės ir Nedarbingumo
Draudimas (Insurance)
MAUNEY COMPANY
3208 W. Magnolia Blvd.
Burbank, Calif. 91505
Telef.: 843-4311849-4584;984-0008
Buto: 662-0244.

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

GLENDALE PRE-SCHOOL
and KINDERGARTEN
225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Sav. Jonas ir Ona Žukai
Telef.; 244-4567Ū vakare 241-0340

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Bus. 828-9914

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-0č3 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai

Gydytojai

Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro
mas — iš savininkų, akrais,
ne sklypais!

Valgyklos
BENDRIJOM. NAMŲ VALGYKLA
IR BARAS
Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Telefonais 664-9712
Veikia tik .šeštadieniais ir sekmai!,
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Kitomis dienomis patarnaujama
pagal susitarimų.
THE

ROUND

ROBIN

Restaurant

GEORGE Z. BRINKIS, M.D.
General Surgery
-AW
--‘•MM
10738 Riverside Drive
North Hollywood, CA 91602
Įstaigos telef. 763-1414 arba 984-2570
Namų telef. 877-3633
M .»■

Antr. ir ketv. nuo 2 v. p.p iki 6 v.v.
Arba; 118 E. Glenoaks Blvd.
Glendale, CA 91202
Telef. 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
‘ Tree, ir šešt. 10 — 12.
JONAS JURGILA8, M. D.

17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 9'1344

Valandos: 10—12 ir 3—7; 8e»t. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 8-8119

JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 50049
Telef. 826-1570

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

BRONĖ SK1RIENE
(Licensed Real Estate Broker)

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-ORO

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

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
R. 'E. Broker

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu* 664-2910 arba namų tel**
fonu TH 2-5394.

ROQUE & MARK CO. REALTORS
3002 Santa Monica Boulevard
Santa Monliica, Calif. 90404
Office
Residence
828-7525
393-1381
ANTANAS Ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
; 4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029^
NO 4-2919
Res. TH 2-5894

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.
4^ a i

Jei dar nesate atsilyginę
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
padarykite tai tuojau:
siųskite $3 prenumeratos mokestį.
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

(M j H, ALp(LKA)1763
Uetuviy parengimy * * *
KALENDORIUS
KOVO MĖN. —

18 d. 3 vai. p. p. — Giedros Gu
dauskienės
kūrinių koncertas,
Bay Woman’s klubo patalpose,
Santa Monica.
25 d. — JAV Liet. Bendruomenės
Los Angeles apylinkės metinis su
sirinkimas šv. Kazimiero parap.
salėj.
BALANDŽIO MĖN. —

1 <1. — Skautų “Kaziuko mugė” —
šv. Kazimiero par. kieme ir salėj.
7 d. — Liet. Radijo Valandėlės ba
lius 'šv. Kazimiero par. salėj
29 d. 3 vai. p. p. — “Grandinėlės”
pasirodymais, Wiilsliire-.Ebe.ll te
atre, 4401 W. 8th St., L. A.

GIMIMAI

J. Spreinaitis ir toliau tebeturi
valgyklą, nes leidimą dėl “cocktailes” be maisto yra sunku gauti.
Tad Round Robin kasdien, išsky
rus šeštadienius, duoda pietus. Sek
madieniais pagamina ir lietuviško
maisto.
Juozui, jo gimtadienio proga, lin
kime geriausios sėkmės!

MMM

1973, Nr.&/3

Kazimierinės

— Kovo 4 d., sekmadienį, Los
Angeles lietuviai atžymėjo švento
Kazimiero dieną. Šv. Kazimiero
bažnyčioje vysk. V. Brizgys atna
šavo iškilmingas šv. Mišias ir pa
sakė pritaikintą pamokslą.
Kazimierai savo prietelių tarpe
atžymėjo savo vardadienius.
Kazys Prišmantas, LB LA apyl.
pirmininkas, ir Bendruomenės Na
mų pirm., savo namuose padarė
baliuką ir pavaišino jį pasveikinu
sius draugus.

Vysk. V. Brizgys “pagirtas’’ tarp Los Angeles mote ų šv. Kazimiero pa
rapijos kieme. Iš dešines: J. E. vysk. Brizgys, B. Skirienė, J. Radvenienė,
Čekanauskaitė, V. PažJiūrienė, V. Mažeikienė, M. Banionienė.
Foto L. Briedis

t

— Dr. George A. Napjus ir Mil
da Skučaitė-Napjus džiaugiasi su
laukę pirmagimio sūnaus š. m. sau
sio 28 d. Jam buvo duotas vardas
Erikas Aras Skučas Napjus.
»
Milda Napjus yra LAV skaity
toja.
— Vasario 18 d. Šv. Kazimiero
bažnyčioje buvo pakrikštyta Gliorijos ir Jono Sadūnų dukra Dijanos
Saulės Marijos vardais. Krikšto tė
vais buvo V. Burokas ir Diana DiFuria.

TRUMPAI
— Dalila Mackelienė, vyr. “Lie

tuvių Dienų” redaktorė, š. m. kovo
4 d. buvo nuskridusi į Chicagą,
kur pravedė koncerto programą A.
Baronui “Draugo” literatūrinės pre
mijos įteikimo proga.
— Gediminas Rukšėnas, ..buvęs

“Nepriklausomos Lietuvos” leidžia
mo savaitraščio Montrealyje ilga
metis administracijos darbuotojas,
dabar perėmė “Lietuvių Dienų” ad
ministratoriaus pareigas vietoj pa
sitraukusio į pensiją Juozo And— Vacys Prižgintas, LD redak

cijos narys ir lietuviškos spaudos
platintojas Los Angelyje, po sun
kios operacijos grižo į namus ir
sveiksta.
Atžymėjo Vladą Gili

— Š. m. vasario 18 d. Liet. Ra
dijo valandėlės valdyba specialiame
susirinkime ir vaišėse pirm. S. Pautienienės bute radijo pranešėjas ir
užrekorduotojas V. Gilys buvo pa
gerbtas už nenuilstamą jo darbai
Jam buvo įteikta gražus Pr. Gasparonio drožinys “Simo Kudirkos
šuolis į laisvę”.

— Antanas P. ir Mikasė Nevada

iš Calgary, Canada, balandžio 14 d.
lankėsi LAV ir LD leidykloje.
A. Nevada yra Calgary Lietuvių
Bendruomenės apyl. pirmininkas.'
Jis turėjo du ūkius prie Calgary,
kuriuos pardavęs, dabar yra laisvas
ir keliauja susipažinti su J. A. Vals
lybėmis ir aplankyti lietuvius.
P. A. Nevada žadėjo Kanadoje
paplatinti mūsų spaudą.
— Alfonsas Telyčėnas, Los An

geles ALT sk. valdybos ir Šv. Ka
zimiero par. komiteto vicepirm.,
išvyko į Havajus, kur praleis kelių
mėnesių atostogas pas sesers duk
terį, savo krikšto dukrą. Atrašė
laišką, kad kelione ir atostomis Havajuose patenkintas. Grįžti
žada po Velykų švenčių.
Prezidento inauguracijos

ceremonijose sausio 17-21 dieno
mis Washingtone dalyvavusi Gabija
Bonataitė savo įspūdžius parašė
angliškai, kurie atspausti vasario
mėnesio “Lietuvių Dienų” žurnale.
Numatyta, kad G. Bonataitė taip
pat talkininkaus Rūtai Lee Kilmonytei kaip pranešėja balandžio 29
d. įvykstančiam Cleveland© “Gran
dinėlės” pasirodyme Wilshire-Ebell
teatre, Los Angeles.
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PAJAMŲ MOKESČIAI
(INCOME TAX)

VLADAS NAVICKAS
Certified Public Accountant

2838 Clement Street
■^■San Francisco, Calif. 94121
Tel. 387-4151
’
Dėl laiko susitarimo skambinti
vakarais arba šeštadienį.

J. Spreinaičio gimtadienis

Kovo 4 d. J. Spreinaitis, savinin
kas Round Robin valgyklos ir res
torano, atžymėjo savo 46 metų gim
tadienį. Prisirinko pilnutėlė salė jo
klientų ir draugų.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)
patarnavimo reikalais kreipkitės į
ANTANĄ SKIRIU — telefonu
NO 4 2919.

Mirtys
MIRĖ ONA VILKIENĖ

Vasario 20 d. West Hills ligoni
nėje po sunkios ir ilgos ligos mirė
LRKSA 42 kuopos steigėja ir pir
moji jos valdybos pirmininkė Ona
Vilkienė.
Po rožančiaus ir gedulingų šv.
Mišių St. Mel’s bažnyčioje ji buvo
palaidota vasario 26 d. San Fer
nando Misijų kapuose greta savo
vyro Domininko, mirusio 1966.
Ona Kasparaitytė-Vilkienė gimė
1892 m. kovo 22 d. Lekėčių mies
tely, Šakių apskr. Į JAV atvyko
1912 m. ir apsigyveno Milwaukee,
Wis., kur tuoj įsijungė į Šv. Gabrie
liaus lietuvių parapijos veiklą. Gie
dojo parapijos chore, buvo vaidy
bos būrelio narė, priklausė Lietuvos
Vyčiams. Čia ji susipažino su Do
mininku Vilku ir 1918 m. Šv. Gab
rieliaus bažnyčioje buvo palaimin
tas jų moterystės ryšys.

1943 m. Vilkų Šeima atvyko į
Los Angeles. Lietuvių tada čia bu
vo dar nedaug, ir visi kas tik gyvas
buvo įsijungę į besikuriančios lietu
vių parapijos darbus. Neatsiliko
nuo jų ir Vilkų šeima. Pati Vilkie

nė su savo dukrele Silvija giedojo
i parapijos chore. Pradėjo steigtis or
ganizacijos. 1947 m. vasario 13 d.
Įsisteigė LRKSA 42 kuopa. Vilkie. nė buvo išrinkta valdybos pirmi' ninke. Tose pareigose ji išbuvo 7
metus. Ir vėliau, jau pasitraukusi iš
pirmininkės pareigų, ji buvo viena
iš pavyzdingiausių kuopos narių.
Rūpindamasi kuopos augimu, ji įrašydino net 4 savo šeimos narius:
dukterį Silviją su vyru ir du vaikai
čius — Deborą ir Christofer Tay
lor. Nebuvo nė vieno susirinkimo,
kuriame ji su savo dukteria ir žen
tu nebūtų dalyvavę. Tik 1972 metų
susirinkime jos nusilpusios jėgos
dalyvauti nebeleido: į susirinkimą
atvyko tik duktė su vyru. Bet ir li
gos prispausta savo pareigų nepa
miršo — atsiuntė mokesčius ir už
save ir už vaikaičius. Apie Susi
vienijimą dažnai kartodavo: “Kad
žmonės žinotų, kiek Susivienijimas
praeityje yra gero padaręs, tai visi
jį remtų ir visi būtų jo nariai.”
Kuopos valdyba reiškia nuoš'rdią užuojautą dukterims Silvijai ir
Onai ir jų šeimų nariams ir kviečia
visus kuopos narius dalyvauti šven
tose Mišiose, kurios velionės inten
cija bus atlaikytos balandžio 8 d.
12 vai. 30 min. Šv. Kazimiero par.
bažnyčioje.
P. Graužinienė
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian
siunčia siuntiniui į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų Įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.
Mee parengiame individualine b ir grupines ekskursijas j Lietuvą ir kitus
krantus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5*6550.

