
LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

VASARIO 16-toji LOS ANGELĖJE

Šiemet pakiliai buvo atšvęsta Va
sario 16-tos, Lietuvos atstatymo 57 
metų sukaktis.

Vasario 14 d., penktadieni, 11 
vai. ryto įvyko Lietuvos ir JAV-bių 
vėliavų pakėlimo ceremonijos prie 
miesto rotušės. Čia programą pra
dėjo mero atstovas ir pakvietė prel. 
Kučingį pasakyti invokaciją, pas
kui perskaitė mero proklamaciją, 
skelbiančią Lietuvių Dieną. Konsu
las dr. J. J. Bielskis tarė anglų kal
ba žodį Lietuvos reikalais.

V. Čekanauskas pristatė atstovus 
kitų tautybių. Pastebėtina, kad nei 
meras Bradley, nei tarybos nariai 
nedalyvavo iškilmėse.

Vilius Bražėnas, principinis kalbė
tojas šių metų Vasario 16 minėji
me Los Angeles.

Vasario 16 d., sekmadienį, vyko 
minėjimas parapijos patalpose ir 
Marshall mokyklos auditorijoje. 
Prieš pamaldas prie liet, mokyklos 
šauliai ir skautai pakėlė Lietuvos 
ir JAV-bių vėliavas. Organizacijos 
su savo vėliavomis dalyvavo pamal
dose ir salėje. Per šv. Mišias kun. 
dr. A. Olšauskas pasakė patriotinį 
pamokslą.

Po pamaldų įvyko užkandžiai, 
paruošti Lietuvos Dukterų Draugi
jos moterų.

Minėjimo iškilmingas aktas įvy
ko Marshall mokyklos auditorijoje. 
Čia minėjimo programą pravedė 

V. Čekanauskas, ALT-os L. A. sk. 
pirmininkas.
Janina Čekanauskienė. Prasmingą 
religiniai-patriotinę invokaciją pasa
kė prel. J. Kučingis. Žodį tarė ge
neral. konsulas dr. J. Bielskis. 
Sveikino Los Angeles Estii S-gos 
pirm. Ollar Vitsut ir Latvių Pietų 
Kalifornijos draugijos pirm. Leo 
Veis.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo žur
nalistas visuomenininkas Vilus Bra- 
šėnas, atvykęs iš Floridos. Gražiai 
paruoštoj ir sklandžiai pasakytoj 
kalboj išsamiai nušvietė dabartinę 
Lietuvos padėtį. Išdėstė, kaip ko
munistinės santvarkos kūrėjams ap
gaulingais pažadais pavyko šią san
tvarką primesti rusų tautai, o vėliau 
komunizmo vardu jėga pajungti ru
siškajam imperializmui eilę kitų 
tautų, jų tarpe ir mūsų Lietuvą. 
Dabar visi mato, kad komunistiniai 
pažadai buvo apgaulingi Ir prokla
muotos gražios spalvos išbluko; pa
liko tik viena, — vargą ir kraują 
simbolizuojanti, — raudona spalva. 
Kai laisvojo pasaulio tautų žmonės 
džiaugiasi laisve ir daro didelę pa
žangą, keldami savo gerovę, tai 
pati komunistinė Rusija ir jos pa
vergtos tautos kenčia priespaudą ir 
v'sokiausius nepriteklius. Laisvėje 
gyvenančių lietuvių pareiga šaukti 
ir skelbti pasauliui apie didžiąją 
mūsų tautai daromą skriaudą. Kaip 
šv. Povilas sako: ’Jei jūs tylėsite — 
akmenys pradės šaukti’ ”. (J. K.)

Po Bražėno paskaitos pirm. V. 
Čekanauskas perskaitė L. A. ir 
Santa Monikos merų proklamaci
jas. Taip pat buvo perskaitytos ir 
priimtos šio minėjimo rezoliucijos.

Vėliau “Ramiojo Vandenyno ra
jono skautai ir skautės suvaidino 
Jono Kuprionio sukurtą montažą: 
’Mes nunešime Lietuvos trispalvę 
ant Gedimino kalno.’ Šiame monta
že buvo simboliškai pavaizduoti 
svarbesnieji Lietuvos istorijos mo
mentai. Ypatingai jaunimas, bet 
taip pat ir senesniesiems buvo grą
žos ir garsios lietuvių tautos praei
ties prisiminimas. Montažą išpildė: 
Birutė Dabšienė, Linas Butkys, Ri
mas Žukas, Algis Stančikas, Vida 
ir Vilija Butkytės, Ilona Bužėnaitė, 
Darija Žaliūnaitė, Giedrė Dovydai-

ALT-o surengto Vasario 1-6tos minėjimo atidarymo metu giedamas 
Amerikos himnas (sol. J. čekanauskienė), toliau stovi V. Čekanaus
kas, pirm, ir organizacijų vėliavų garbės sargyba.
2. Skautai, suvaidinę istorini montažą.

Minėjimo programa “pradėta 
JAV himnu, kurį giedojo solistė 
tytė, Regina Stančikaitė, Gintaras 
Prišmantas, Dobilas Steikūnas, Vy
tautas Dabšys, Jonas Bužėnas, Sau
lius Vizgirdas, Kęstutis Uldukis, 
Tadas Dabšys, Algis Avižienis. Lie
tuvos kariuomenės atkūrimą pa
vaizdavo kariška daina vyrų kvar
tetas. Pastatymo paruošimui talki
ninkavo Ema Dovydaitienė, Ramū
nas Bužėnas ir Remigijus Vizgir
das. Tik negavimas pilnai naudotis 
scena kiek trukdė pastatymą. Po 
vaidinimo komp. Br. Budriūno va
dovaujamas kvartetas —. Dabšys, 

Poniai VANDAI MAŽEIKIENEI mirus, 
savo bendraminčiams

Umarai ir Tomui Mažeikams 
ir sktfi. Antanui Mažeikai

Gilią užuojautą reiškia

Los Angeles Jūrų skautai-ės ir vadovai

Ilgametei ALT-os veikėjai

VANDAI MAŽEIKIENEI mirus, 

reiškiame giliausios užuojautos vyrui Antanui Mažeikai, 
dukrai Umarai ir sūnui Tomui

ALT-os Los Angeles skyriaus valdyba

E. Jarašiūnas, A. Polikaitis ir B. Se- 
liukas — padainavo tris patriotines 
dainas” (Iš J. K. koresp.)

Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu. Ir bažnyčioje ir salėje orga
nizuotai su savo vėliavomis daly
vavo ateitininkai, ramovėnai, skau
tai ir šauliai.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
buvo surinkta apie $3,500.

Šis Vasario 16-tos minėjimas, 
dėka pirm. V. Čekanausko darbš
tumo, buvo atžymėtas L. A. ir apy
linkių spaudoje. Radijo stotis KNX 
transliavo pasikalbėjimą su pir
mininku V. Čekanausku.
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FRONTININKŲ PARTIJA
Stasio Baržduko dalyvavimas Vakarų apygardos suvažiavime ir 

jo atsakymas į paklausimus mums išryškino, kas yra frontininkai. 
Pats S. Barzdukas įstojęs į Frontininkų politinę partiją, kai perskai
tęs liaudininkų partijos “Sėjos” žurnale, kad žmogus, kuris nepri
klauso' partijai, yra maža vertas. Todėl jis ir įsijungęs į Frontininkų 
partiją.

Iki šiol niekas nebuvo aiškiai pasakęs, kad Frontininkai yra poli
tinė partija. Jie sakydavo esą rezistencinis, sąjūdis, pogrindžio kovo
tojai, Lietuvių Fronto Bičiuliai, ir 1.1.

. Man patiko S. Baržduko nuoširdumas ir atvirumas, tačiau su jo 
nuomone nevisai sutinku. Juk pažįstame daug, vertingų ir garbingų 
asmenų, kurie jokiai partijai nepriklauso. Jie nenori būti įrėmuoja- 
mi į bet kurios partijos platformą. Sutinkame, kad partijos yra rei
kalingos valstybių gyvenime, tik labai abejoju, ar jos turi reikšmės 
mums, gyvenantiems tremtyje. Ir už ką mums čia viens kitam 
“griebti už gerklių”. Jei partinis veikimas mus domina, galime įsi
jungti į gyvenamojo' krašto politines partijas. Gi lietuviškoje veiklo
je turėtume būti vieningi.

SVARBŪS AMERIKIEČIŲ VIETOS RINKIMAI
Š. m. balandžio 1 d. rinkimuose bus perrinkti Švietimo Tarybos 

(Board of Education) ir Kolegijų Tarybos (Community College 
Board of Trustees) nariai.

Mums visiems turi rūpėti mūsų jaunimo' auklėjimas ir turėtume 
visi rinkimuose dalyvauti, kad neišrinktų tokių liberalų, kaip dr. 
Nava arba dr. Doctor, kurie dabar yra. Tokie žmonės kaip' tik ir 
pasinaudoja rinkimais, kai mažai kas eina balsuoti, kai rinkimai yra 
vietinio pobūdžio ir mažai tegauna reklamos. Per tokius rinkimus 
visokie militantai, liberalai sulenda į Švietimo tarybas, teismus ir 
kitokias svarbias pozicijas. Todėl ištirkime kandidatus ir visi daly
vaukime rinkimuose.

MILIJONINIS POLITINIS FONDAS
Detroite Vliko seime, 1972 m., buvo iškeltas klausimas steigti 

“Politinį Fondą”, panašų į Lietuvių Fondą, iš kurio nuošimčių būtų 
galima finansuoti politinę lietuvių veiklą. Šią mintį vienas iš kalbė
tojų paminėjo ir frontininkų simpoziume Los Angeles mieste.

Tautos Fondo vadovybė ir specialistai teisininkai keletą metų 
dirbo, kad aukos Tautos Fondui būtų galima nurašyti nuo mokes
čių. Pagalia šiais metais pasisekė iš valdžios tą “non-profit status” 
pripažinimą gauti. Dabar Tautos Fondas, angliškai ~ Lithuanian 
National Foundation, Ine., vardu inkorporuotas. Pirmąją inkorpo
ruoto fondo tarybą — Board of Directors ~ sudarė: pirm. prel. J. 
Balkonas, nariai: Petras Minkūnas, dr. Br. Nemickas, Aleks. Vak- 
selis ir Jurgis Valaitis.

Šis Tautos Fondas galėtų ir būti milijoniniu fondu politiniams 
reikalams, jeigu bendro darbo skaldytojai nesugalvos dar kitą savo 
atskirą partinį politinį fondą steigti.

Tautos Fondui duodamos aukos dabar yra atleidžiamos nuo mo
kesčių, ir visi davę $25 ar daugiau, gali gauti Eltos biuletenį lietu
vių arba anglų kalbomis (pagal pageidavimą).

Fondo adresas: Tautos Fondas / Lithuanian National Founda
tion, Ine., 64-14 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378.

Viliaus Bražėno veikla

Vilius Bražėnas, gimęs Rygoje, 
mokslus ėjo Kaune — Jėzuitų gim
nazijos auklėtinis, V. D. Universi
teto technikos fakulteto studentas.

1937 m. baigė Karo mokyklos 
aspirantų kursą jaunesnio leitenan
to laipsniu. Nuo 1926 m. priklauso 
Lietuvos Skautų Sąjungai ir yra pa
siekęs skautininko laipsnį.

Skautiškoje veikloje yra ypatin
gai pasižymėjęs savo gabumais lau
žų programų pravedime, už tai jam 
ir teko būti ne tik Lietuvos Skautų 
Brolijos, bet ir kelių Jubiliejinių 
Stovyklų laužavedžiu. Yra laimėjęs 
Lietuvos Skautų Sąjungos himno 
ir dainų žodžių konkursus II-j e 
Tautinėje Stovykloje ir yra auto
rius daugelio skautiškų dainų.

Savo literatūrinius gabumus yra 
parodęs feljetonų rinkiniuose: Vo
kietijoje gyvenant išleista knyga 
“Normuotos šypsenos”, o čia A- 
merikoje — “Kalorijos ir doleriai”. 
Šalia puikaus plunksnos valdymo, 
nepamiršo ir balso, studijuodamas 
dainavimą pas Antaną Kutkų Lie
tuvoje ir Vokietijoje, kas sudėjus 
abu gabumus įgalino jam sėkmin
gai pasireikšti scenoje Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Amerikoje.

Gyvendamas Amerkoje aktyviai 
įsijungė į visuomeninę veiklą, dirb
damas ir su Amerikos Lietuvių Ta
ryba tr su Lietuvių Bendruomene. 
Yra buvęs J. A. V. LB Tarybos 
nariu ir Connecticute — narys ypa
tingiems reikalams.

V. Bražėnas buvo vienas iš pir
mųjų lietuvių, kuris savo dalyvavi
mu JAV politinėje veikloje kėlė 
Lietuvos bylos klausimą viešoje 
spaudoje, rašydamas laiškus, prade
dant Chicago Tribune iki New 
York Daily News. Už šią savo veik
lą 1974 m. buvo atžymėtas Illinois 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos.

Jau nuo 1955 m. plačiai kalba 
amerikiečių publikai apie Lietuvą 
ir jos okupantą. Yra buvęs svečiu 
eilėje vietinių televizijos ir radijo 
stočių diskusijų programose ir po

kalbiuose. Taip pat reiškėsi ir kele- 
toje lietuviškų radijo valandėlių 
programų sudaryme kaip politinis 
komentatorius. Už savo veiklą ame
rikiečių prieškomunistinėse-konser- 
vatyviose organizacijose, drauge su 
savo žmona yra lamėjęs 1971 m. 
“Patriotism Award” Waterbury, 
Conn, vykusiame Americanism 
FoTum’e. Kaipo tokį asmenį, gal 
geriausiai charakterizuoja “Stanford 
Advocate” (Conn.) vienas vedama
sis, pavadintas “Baisusis šešėlis”, 
kur kalbant apie III-jo Pasaulinio 
karo grėsmę ir jo baimę yra sako
ma (dalinai):

“Tačiau yra dar didesnė grėsmė 
negu atominis karas. Vilius Brašė- 
nas, kuris pabėgo nuo komunisti
nio teroro Lietuvoje, kalbėdamas 
Stamforde “Forum for World Af
fairs”, pareiškė, kad blogiau negu 
atominė bomba, tai yra badas ir iš
niekinimas: padėtis, kur žmonės 
gyvena amžinoje baimėje, laukdami 
beldimosi į duris, kai tuo tarpu 
draugai ir kaimynai yra vežami į 
nežinomas vietas. Gyvenimas tokio
se sąlygose yra blogiau už mirtį, 
nes laikas palaužia dvasią.

Čia Bražėnas padarė vieną labai 
svarbią pastabą, kuri itin turėtų bū
ti pabrėžta: Amerika negali stovėti 
suparaližuota iš baimės kovoje dėl 
laisvės. Čia negali būti jokio vidu
rinio kelio tarp komunistinio teroro 
ir laisvės. Pažiūrėkite tik į Lietuvą, 
kuri yra geriausias pavyzdys visam 
pasauliui.

Bražėnas gal ir nežino visų teisi
nių argumentų, bet, išgyvenęs 
Kremliaus žudikų terorą, jis mato 
šią problemą aiškiai ir paprastai 
kaip gyvenimą ar mirtį.

Šiuo pareiškimu jis parodė neiš
semiamą drąsą atsistodamas ir pa
tiekdamas nemalonius faktus. Jis 
parodė pavyzdį visiems čia gimu
sioms. Amerika turi džiaugtis savo 
lasvėmis ir kad tokie žmonės kaip 
Bražėnas gali laisvai kalbėti. Kar
tais yra reikalinga priminti, khd 
šiame materialistiniame amžiuje 
yra aukštesnių idealų, kurių mes 
galėtume sekti.” >
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VIENOS DARBŠČ MOTERS 
GYVENIMO KELIAS

Prisiminus A f A Emiliją Rotkytę- 
Piliponienę

Mintys grįžta į senus laikus, kai 
dar Rusijos caro valdžia viešpatavo 
Lietuvoj.

Mūsų senelis Juozas Rotkis, gi
męs ir augęs netoli traukinėlio sto
ties Kulešiaus, Lietuvos ir Vokieti
jos pasieny (Klaipėdos krašte). Jis 
buvo vienas iš didelės šeimos. Na
muose kalbėjo ir vokiškai ir lietu
viškai. Vedė žemaitę Juzefą Bace
vičiūtę ir apsigyveno Žemaičių 
Naumiestyje. Dirbo pasienio mui
tininku. Senelį Juozą pašaukė į ru
sų karinę tarnybą. Bet, kadangi jis 
skaitė gaidas ir grojo fleita, jį pa
skyrė muzikantu caro orkestre. Jis 
pasakojo, kaip tekdavę groti pui
kiuose soduose per iškilmingus pri
ėmimus ar vaišes. Vakarais tekdavę 
užsižiebti žvakes ir prie smilkstan- 
čų žvakių sekti gaidas, — gal nuo 
to laiko akys sugadintos, nuolat aša
rojo. Prisimindavo ir pasakodavo 
jis, "aiva linguodamas, ne vieną 
baudžiavos laikų incidentą.

Juozo Rotkio šeimoje užaugo 12 
vaikų. Viena iš vyresniųjų buvo 
a. a. Emilija. Kadangi šeima buvo 
didelė, o miestelyje darbų neįmano
ma gauti, visai jaunutė Emilija, per
ėjusi Vokietijos sieną ir ten, susira
dusi darbo šeimoje, dirbo kaip tar
naitė. Vokietijoj išmoko ne tik vo
kiečių kalbą gerai, bet ir žydų. Jau 
Lietuvoje buvo pramokusi rusų 
kalbos.*

Toje vokiečių šeimoje dirbdama 
išmoko gerai virti ir, susitaupusi pi
nigų, apie 1910 metus išvyko į A- 
mekiką. Čia jai tekę siuvykloj ir ne
žinau dar kokiam fabrike dirbti. 
Nors ir buvo nedarbo metais, ji vis 
prasimušdamo — be darbo nebu
vusi.

Cicagoj 1913 m. ištekėjo už 
Vinco Piliponio, kilusio iš Ramyga
los parapjos, Panevėžio apskr.

Juodu abu jau drąsiau griebėsi 
būdų prasigyventi. Nusipirkę maisto 
krautuvę, klijentūrą greitai išsidirbę. 
Čia Emilija turėjo progų sueiti į 
kontaktą su įvairių tautų žmonėmis. 
Išsitobulino rusų kalboj, pramoko 
lenkų ir, žinoma, anglų kalbos. Vė
liau įsigijo restoraną su baru. Tas 
biznis labai gerai ėjo. Vincui prie 
baro sekėsi — jis mėgo žmones ir 
dainą. Emilijai virtuvės darbai ne- 
naujiena: kulinarijos kursus jau bu
vo išėjusi dirbdama pas turtinguo
sius Vokietijoj. Ji taip pat, kaip ir 
vyras Vincas, mėgo diskusijas, pa
šnekesius, dainas ir muzika. Kadai
se, kai abu buvo jauni, nevedę, dai
navo bažnytiniuose choruose. Duk
ras leido tik į lietuviškas parapines 
mokyklas. Nors prie namų ir res
torano Emilija jau samdė žmonių, 
tačiau pati vis dar aktyviai dirbo 
šalpos ir lietuvių katallikų organiza-

Vinco ir Emilijos Piliponių vestuvės 1913 m. Chicagoj. Dešinėj jaunieji.

cijose. Tapo net įvairių kalbų ver
tėja teismuose. Kur galėjo, tarpinin
kavo lietuviams įvairiose dalrbo ir 
valdžios įstaigose.

Bet pasiilgimo jausmas savajam 
kraštui Lietuvai ir jos žmonėms 
buvo nenustelbiamas. Planai keitė
si. Reikėjo išsiparduoti. Kai ką teko 
išmainyti į batų krautuvę, ir rezi
denciją. Pagaliau liko tik rezidenci
ja. Tą palikę išnuomavimui, visa 
ja. Tą palikę nuomavimui, visa šei
ma — Vincas ir Emilija su trim 
dukterimis —išvyko į Lietuvą. Pa
sirodo, ten, Emilijos nurodymais 
ir pinigais jau laukė pastatyti nauji, 
dideli, dviejų aukštų namai pačiame 
Naumiesčio miestelio centre. Atida
rė manufaktūros ir galanterijos 
krautuvę (general store). Pradėjo 
praktikuoti taip, kaip čia Ameriko- 
ja: bandė žmonėms, o ypač ūkinin
kams, patarnauti tada, kada jiems 
patogu: ar sekmadieniais, ar vėliau 
vakarais. Už tai ilr už kitus jai ne
suprantamus “nusikaltimus” nekar
tą buvo bausta pinigine bauda. “A- 
meirikonė — “turi iš ko”.

Neilgai teko bendromis jėgomis 
dirbti, — po kelių metų, 1928 m., 
Vincas Piliponis mirė greitąja vėžio 
liga, būdamas 41 metii amžiaus. 
Emilija liko su keturiom mažom 
dukrom; jauniausioji vos dviejų me
tų.

Papratus visą gyvenimą dirbti ir 
kombinuoti, Emilija viena veda biz
nį; priedo — nuperka penkių butų 
namus Tauragėje, kad nereikėtų 
kasmet dukterim prieglobsčio ieš
koti, lankant gimnaziją. Dar įsigy
ja ūkį Klaipėdos krašte.

Vėliau, perleidžia biznį kitam, o 
pati išsikelia į ūkį. Ten ir vėl iš 
naujo reikia mokytis. Niekada ne
ūkininkavus, nelengvi tie darbai. 
Su laiku suranda gerą paramą — 
išteka už prityrusio ūkininko. Su
silaukia dar dviejų sūnų. Nors šei
ma padidėjo, Emilija vis dar ak
tyviai dirba Katalikių Moterų dr- 
jos valdyboj ir kitose organizacijose. 
Kai kada, kai biznio ar ūkio reika
lais būdavo užimta, savo vietoj 
siųsdavo dukras posėdžiauti ar į 

kongresą nuvažiuoti. Norėjo, kad 

jos dukros visuomenei dirbtų ir, 
bendrai, kad jos tiktų ir prie “tan- 
ciaus ir prie rožančiaus”. Pati mė
go svečius ir svečiuitis.

Viena iš dukterų anksčiau išvyks
ta į Ameriką paliktos nuosavybės 
reikalų sutvarkyti, kita — rusams 
užėmus Lietuvą, o trečioji karo at
blokšta irgi patenka į Ameriką per 
Vokietiją, kaip JAV pilietė. Emili
ja lieka su mažaisiais trim vaikais. 
Okupacijos. Tai vieni, tai kiti re
kvizuoja maistą, galvijus. Slapstan
tis nuo mūšių ir terorizavimo, van
dalai išvogė ir išdraskė, kas dar 
buvo likę. Nebėra kuo maitintis, 
nei kuo laukus apdirbti. Už užsienio 
žinių klausymą naciai ją tardo ir 
kalėjimu baudžia. Ten labai susir
go. Tačiau, paleidus iš kalėjimo, 
dalinai rado būdą nuo bado išsi
gelbėti: pagal įsakymą ar užsakymą 
Emilija pradėjo duoną kepti. Vokie
čių kariuomenė pristato miltus (ne
buvo galima jų gauti nė už pinigą), 
o ji jiems iškeptą duoną (kaip teko 
vėliau sužinoti — pridėdavo bul
vių ir sėlenų, kad daugiau išeitų).

Kai užėjo komunistai, žinoma, 
visą privatų turtą nusavino ir bet- 
kokiuo privačiu bizniu neleido už
siimti. Tada Emilija įsitaisė už vi
rėją kolūky. Neblogai virė —niekas 
neprieštaravo. Be to, dar nenusa
vintame sodelyje augino vaisių ir 
daržovių.

Taip ir praėjo sunkiausi laikai. 
Per tuos sunkiausius laikus dėjo vi
sas pastangas, kad ir mažieji baigtų 
aukštuosius mokslus. Sutaupė gana 
rublių, kad ne tik sau, bet ir visai 
giminei nupirko katalikų kapinėse 
sklypus ir pastatė jiems paminklus. 
Emilija globojo sergančius, išrūpin
dama vaistų ir priimdama savo bu
telyje sustiprėti.. Emilijai teko nu
karšinti sunkiai sergantį brolį ir 
uošvienę. Net sena būdama dar vis 
šelpė ir vienus ir kitus, gimines ir 
svetimus: čia maistu, čia vaistais, 
čia daiktu ar kokiu patairimu. Nie
kad iš nieko neprašė nieko, nors į 
tokį pat vargą buvo patekusi, kaip 
ir visi kiti. Ir visa tai sugebėjo 
padaryti būdama savamokslė, nė 
dienos formalios mokyklos nelan

kiusi.
Ir štai gauname žinią: Emilija 

Piliponienė mirė 1975 m. kovo 6 
dieną, 6 vai. vakare Tauragėje, su
laukusi 84 metų.

Pagal jos parėdymą, palaidota 
savo tėviškės miestelio, Žemaičių 
Naumiesčio, kapinėse, šalia jos tė
velių ilr kitų Rotkių giminės.

Lietuvoje liūdesyje liko duktė, 
antrasis jos vyras ir du sūnūs, šeši 
anūkai; Emilijos sesuo Ona ir du 
sesers sūnūs. Amerikoje liko trys 
dukterys:Emilija Stirbienė, Bronė 
Skirienė, Liucija Zaikenė; seserė
nas Paulius Aras, penki anūkai ir 
daugybė pusseserių ir pusbrolių. S.

Naujausios knygos, gaunamos 
LD knygyne:

Pėdos mirties zonoje, Elenos Ju- 
ciutės atsiminimai iš pergyvenimų 
Sibiro koncentracijos stovyklose. 
544 psL, liustruota. Kaina $10. Iš
leido LŠST Simo Kudirkos kuopos 
New Yorke sudarytas spec, komi- 
tas.

Pagairė, Jurgio Gliaudos premi
juotas romanas. Išleido Liet. Knygų 
klubas. 270 psl., kaina $4.50.

Pasakyta Parašyta, buv. Lietuvos 
prezidento A. Smetonos raštų II 
tomas. Išleido Liet. Enciklopedija 
Bostone. 350 psl., kietais viršeliais, 
kaina $10.

Suvažiavimo darbai, VIII tomas, 
1974 m. Išleido Liet. Kat. Mokslo 
Akademija Romoje. 600 psl., dide
lio formato, $15.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Tarp svetimtaučių gyvenanti lie

tuvaitė norėtų susirašinėti su lietu
viais.

Adresas: Ramunė, P. O. Box 713 
Sun City Az. 85351

• * ^-»-*★*★****★★★★★★★★★***• 
PARDUODAMA ŽEMĖ

Parduodama žemė gerom sąlygom, 
272 akerio (10 sklypų), Silver Queen 
estates, Pine Ave. ir Margate Str. 
kampas.

Tarp Lancaster ilr Mojave.
Te'rautis tel. 662-6906 —

Vladas Gilys
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GRANDIOZINIS BALIUS

Taip buvo skelbiama per radiją, 
spaudoj, panašiai kalbėjo besirengią 
jame dalyvauti bei organizavę gru
pes užsakymui stalų, kurių pritrū
ko dar kelios dienos prieš balių. 
Tai nebuvo tik reklaminis sąjūdis, 
bet, anot pranešėjo Vlado Bakūno, 
kuris - savo programoj žvelgdamas 
iš savaitės nuotolio, pažymėjo: "... 
radijo balius praėjo su dideliu pa
sisekimu, prašokančiu visas rengėjų 
pastangas ir viltis. Balius, kokio čia 
dar nėra buvę. Ką tas balius paro
do, būtent, kad radijo valandėlė 
reikalinga, kad ji yra remiama, kad 
radijo klubo administracija yra ge
rose rankose.”

Kalifornijos Radijo Klubo valdy
bos žmonių bei didelio būrio nuo
širdžių talkininkų įtemptu ir rūpes
tingu darbu balandžio 26 d. va
karą parapijos salėje buvo sureng
ta 270-čiai svečių šauni puota. Gar
bės svečiais pakviesta: parap. kuni
gai, p. p. Bakūnai, Gediminai ir 
KTYM radijo stoties direktorius 
Borrego, pastarasis pirmą kartą da
lyvavo radijo parengime, pasveiki
no lietuvius, pagyrė jų programas, 
kaip geriausias iš kitomis kalbomis 
transluojamų programų, pasigėrėjo 
gražiu lietuvių subuvimu ir pareiš
kė norą dalyvauti sekančiuose ba
liuose.

Meninę programą atliko D. Mac- 
kialienės režisuojamas naujame są
state šių šaunių moterų ir mergaičių 
oktetas su solistu H. Paškevičium 
ir pianiste O. Barauskiene: D. Ba
rauskaitė, L. Čėsnaitė, N. Dobro- 
volskienė, V. Mikienė, D. Mackia- 
lienė, I. Tumienė, R. Urbanienė, ir 
L Žukaitė. Oktetas paprastai daly
vių šiltai priimamas, tačiau šį kartą 
su nauju repertuaru ypatingai su
tiktas ir palydėtas. Programos daly- 
vės ir dalyvis papuošti pavasario 
žiedais.

Malonu pažymėti, kad dabartinė 
valdyba ištiesė ranką savo pirmta
kams, pakviesdama VI. Bakūną 
programų vedėju ir Br. Gediminą 
garso techniku. Vertinant Gedimi
no didelį įnašą, ypač finansinį, — 
per keliolika metų beveik pats vie
nas apmokėjo radijo stočiai už lai
ką, — baliuje valdybos vardu įteik
ta jam ir garbės rėmėjui Daniui Me- 
kišiui trofėjos su Radijo klubo en- 
blemoms. Taip pat labai vertinama 
VI. Bakūno ir kitų anuomet atlikti 
darbai, kurie tinkama proga turėtų 
būt atžymėti. Radijo pradininkų — 
Bakūno su Gediminu — talka ra
dijui dabar labai populiari, tai įro
dė baliaus dalyvių gausoj daug nau
jų, anksčiau nematytų veidų.

Stalų puošnumas, maisto įvairu
mas, skoningas jo išdėstymas me
niškai dekoruotame skobny, kaip 
retai, gal ir niekad šioj salėj. Šo
kiams toną davė gera "Latvala” or
kestro muzika. Didelė atgaivos pa-

klausa kaitino abiejų barų žvalius 
patarnautojus. .'■■■

Būtų neteisu nepažymėti ir šio 
džiugaus reiškinio —. Sofija ir Har
ry Vaitekai, aktyvūs tautinės kryp
ties junginiuose, Vaitekui negala
vus, Sofija pirmąkart atsilankė į 
balių, bet ne viena — ji suorgani
zavo 12 žmonių stalą, apmokėjo 
vienos programos ($75.00) išlaidas, 
tapdama garbės rėmėja (mecenate) 
ir pasižadėjo radijui visokią para
mą. Juozas Matijošaitis ir vėl gar
bės rėmėjas su $75, pasiekęs net 
$700 per ketverius metus suaukotą 
sumą. Visos eilės aukotojų mažes
nėmis sumomis vardai paskelbti per 
radiją.

Negalima tylomis praeiti pro ilgą 
eilę gerų vyrų ir moterų, dosniai 
ir darbščiai suderinusių savo dides
nes ar mažesnes plyteles sukūrusių 
tą puikią mozaiką-balių. Štai jie ir 
jos: V. Dudorienė, I. Simokienė, 
O. Micpovelienė, E. Vasiliauskienė, 
M. Banionienė, O. Motiekienė, S. 
Vizgirdienė, S. Puikūnienė, L. Rei- 
vydas, J. Račius, VI. ir Pr. Bajaliai, 
Izb. Oksienė, St. Žukauskienė, Br. 
Venckienė, A. Skistimienė, I. Šul- 
cienė, Reklaitienė, O. Mironienė, 
K. Kučinskienė, S. Brazauskienė, 
Markienė, O. Macėnienė, Pr. Šu
linskas, H. Tumas, J. Bričkus, R. 
Jurkūnienė, A. Galdikas, Elena Vi
limienė, M. Strupis, A. Marčiuš- 
kienė, Rūta Narakaitė, H. ir A. Ba
jaliai, V. Užkuraitienė ir kt.

Prel. Kučingis, leisdamas be mo
kesčio pasinaudoti sale, palengvina 
radijo darbuotojams finansinį rū
pestį; radijas, kaip atsilyginimui, vi
sada parengty su paslaugomis pa
rapijai.

Šį kartą baliaus svečiai buvo ne 
tik gausūs, bet ir dosnūs: paliko sa
lėje virš $2000, iš kurių padengia
mos rengimo išlaidos. Valdybai pi

nigai reikalingi, nes ji neturi nei 
aparatūros programoms rekorduoti, 
nei kertelės augančiam inventoriui 
pasidėti. Dabar . Amerikoje ir vai
kas jau žino, kad čia bet kokio po
būdžio visuomeniniai junginiai bs 
kietesnio finansinio pagrindo ne tik 
progresuoti, bet net ir egzistuoti 
negali.

Valdyba kiekvienų metų pradžio
je visuotinam narių (nario kvalifi
kacijai pakanka metų laikotarpyje 
prieš susirinkimą prisidėti nema
žiau $5 parama radijo išlaikymui) 
susirinkime, be Veiklos pranešimo, 
duoda detalią finansinę apyskaitą, 
kurios teisingumą patvirtina revizi
jos komisija pagal atskaitomybės 
dokumentus.

Dabartinę valdybą sudaro: J. 
Gedminas, VI. Gilys, D. Kaškelie- 
nė, J. Mitkus ir S. Paltus, pirminin
kas. J. Mtk.

ĮSTEIGTAS TENISO KLUBAS

Gegužės 7 d. dr. J. Žmuidzino 
iniciatyva Tautiniuose Namuose 
įvyko steigiamasis Los Angeles Lie
tuvių Stalo Teniso klubo susirinki
mas. Jame dalyvavo 12 asmenų, 3 
iš jų — gražus jaunimas. liniciato- 
riaus pastangomis gauta salė tau
tiniuose namuose, kuria galima nau
dotis pirmadienio ir trečiadienio 
vakarais. Sale žaidėjai naudosis ne
mokamai dėka Tautinių Namii val
dybos pirm. A. Valavičiaus. Norin
čių žaisti ping-pongą yra gana daug, 
tik iki šiol nebuvo vietos treniruo
tis. Ši sporto šaka lietuviams nėra 
svetima — turėjom gerų žaidėjų 
Lietuvoje ir dabar dvi jaunos sesu
tės Nešukaitytės pasiekė tarptauti
nio masto lygį ir atstovauja Kana
dos rinktinei pasaulinėse stalo teniso 
žaidynėse.

Šiuo metu tėra vienas stalas. Iš 
steigiamajame susirinkime dalyva

vusių narių surinktas įstojamasis 
mokestis įgalins nusipirkti antrą 
stalą. Laikinai sale bus naudojama
si tik trečiadieniais nuo 7 vai. iki 
10 vai. vak.Vėliau, kai atsiras dau
giau žaidėjų ir atsiras, kas apsiims 
pirmadiemo vakarais salėje budėti, 
salė bus atidara ir pirmadieniais 
tomis pat valandomis.

Išrinkta ir laikina valdyba: pirm. 
— dr. J. Žmuidzinas, ižd.—J. Kok- 
lienė ir sekr. V. Mikienė. Jaunimo 
pirm. — D. Raulinaitis, sekr. J. 
Raulinaitytė ir M. Žmuidzinaitė.

Valdyba kviečia visus norinčius 
įstoti į klubą kreiptis pas J. Kok- 
lienę telef. 336-2288, arba ateiti 
trečiadienio vakare į tautinius na
mus ir tenai užsiregistruoti. Įstoji
mo mokestis $5 suaugusiems ir $2 
jaunimui iki 18 metų. Visi pinigai 
eis stalams ir kamuoliukams įsigyti. 
Jei kas norėtų šį naują sporto klu
bą paremti pinigais, prašoma čekius 
siųsti: J. Koklienei, 3311 Wood
reek Circle, Hacienda Heights, 
Calif. (V. Iri.)

Rašytojas Jurgis Gliaudą Šv. Kazi
miero šešt. Lit. mokykloje

Rašytojas Jurgis Gliaudą, pa
kviestas lietuvių literatūros moky
tojos rašyt. Alės Rūtos-Arbiepės, 
balandžio 19 d. lankėsi šeštadieni
nės mokyklos aukštesniuose sky
riuose ir literatūros Būrely. Moki
niai turėjo progos susipažinti su žy
miu rašytoju, gavusiu už savo kūri
nius dešimtį premijų. Mokiniai do
mėjosi, kaip rašytojas savo kūrinius 
parašo. Jis papasakojo, kaip jis ren
ka veikalams medžiagą ir ją planin
gai panaudoja, duodamas atitinka
mą formą ir apipavidalinimą. Mo
kiniai ypatingai su ddelu dėmesiu 
klausėsi rašytojo Gliaudos pasako
jimo, kai jis, gyvendamas Šveicari
joje, rašydavo žavingoje gamtos ap
linkoje, išėjęs į kalnus, kur nors ant 
kelmo. (Ig. M.)

Los Angeles Dramos sambūrio oktetas “Išlaisvintos moterys” atlieka programą Radijo' klubo 
baliuje š m. balandžio 26 d. šv. Kazimiero par. salėj. Iš kairės: Inga Tumienė, Niuta Dobro- 
volskienė, Irena Žukaitė, Dalila Mackialienė,Žentą čėsnaitė, Danutė Barauskaitė, Valerija 
Irlikienė, Raisa Urbanienė.
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J. Daumanto šaulių kuopos baliaus programos atlikėjai. Iš kairės: pianis
tė Raimonda Apeikytė, progr. vedėjas S. J. Paltus, sol. Janina čekanaus- 
kienė, kuopos pirm. K Karuža ir akt. J. Janušauskas.

Šauliai pramogauja kultūringai

Los Angeles J. Daumanto šaulių 
kuopos balius, Įvykęs bal. 12 d., su
traukė pusantro šimto dalyvių i Šv. 
Kazimiero par, salę. Buvo trys daly
kai vienu laiku: koncertas, pasižy
mėjusiems ordenų-medalių įteiki
mas ir vaišės bei šokiai.

Koncertinę dalį atliko Janina Če- 
kanauskienė ir Raimonda Apeikytė. 
Vietos kolonija šias menininkes yra 
mylėte įsimylėjusi. Pirmoji gražiai 
padainavo 4 dainas ir penktą uždė
jo “ant pyrago”. Dainavo: Metrikie- 
nės Dainos, muzika ir gėlės, Kavec- 
ko Na, tai kas, Račiūno Už salo sė
dėjau ir De Curtis Sorendo); antro
ji — akomponavo ir solo paskam
bino: Barclay Alan Cumana. Šaulys 
aktorius J. Janušauskas pedekla- 
mavo J. Slavėno “Visuotinos tai
kos konferencija”. Baladės-monolo- 
go mintis labai tiko šių dienų įvy
kiams — silpnesnis tepasiduoda 
stipresniam, ir bus taika.

Baliun pasikviestas gen. kons. dr. 
J. J. Bielskis įteikė nuopelnų ženk
lus keturiem šauliam ir vietinės AL 
Tarybos pirm. V. Čekanauskui. Pa
starasis čia nemažiau populiarus, 
kaip ir jo Janina. Jis veiklus, drau
giškas, sugeba organizuoti ir vado
vauti, o renkamas tai visuomet vien
balsiai ar beveik vienbalsiai. Dėl to 
ir LŠST apdovanojo jį už nupel- 
nus lietuviškoje veikloje šaulių me
daliu. Tokius pat medalius gen. 
konsulas prisegė taipgi šauliam-lėm: 
Sofijai Vizgirdienei, Onai Micpovi- 
lienei ir Antanui Galdikui. Pirmi
ninkui K. Karužai LŠST centro val
dybos nutarimu įteiktas Šaulių 
Žvaigždės Ordcnas. Jis tikrai vertas 
tokio pagerbimo, nes tai vienas 
iš nedaugelio, be kurių Los Angeles 
lietuviai negalėtų apsieiti. Per pus
trečių metų pirmininkavimą šaulių 
kuopą jis išaugino į didelį 112-kos 
būrį.

Vakarą pradėjo ir svečius pa
sveikino K. Karuža, o vesti progra
mai pakvietė St. Paltų, gražiai kal
bėti mokantį šaulį teisininką. Daili
ninkas S. Raubertas šaulių loterijai 
padovanojo $250 vertės paveikslą, 
šauliai kitų fantų, o šaulės prinešė 
aibes viščiukų, pyragų ir kitokių 
gardumynų. Balių rengiant pasidar
bavo Orlovienė, Kaškelienė, Ba
nionienė, Micpovilienė, Jurkūnienė, 
Barauskaitė, Kučinskienė, Puikū- 
nienė, Macėnienė, Stadalninkienė, 
Liseckienė, Venckienė, Uksicnė, Ja
nušauskienė, Pinkus, Kvečas, Stro
pus, Gilys, Galdikas, Račius ir kt.

Šaulys

Birutietės minės 50 metų jubiliejų
L. D. K. Birutės Dr-jos Los An

geles skyrius a. a. maj. K. Liau- 
dansko ir O. Pulkaunikienės inicia
tyva įsisteigė 1957 m bal. 20 d. Į 
pirmąjį susirinkimą atsilankė tik 11 
narių, bet su laiku skyrius išaugo 
iki 50 narių.

Nuo įsisteigimo dienos iki dabar 
biriitictės nuoširdžiai ruošė balius, 
kurių pelnas ėjo lietuviams ken
čiantiems už geležinės uždangos 
remti. Siuntiniais pasiekė Sibirą ir 
Suvalkų trikampį. Stintiniai ėjo vi
siems, kurie tik prašė pagalbos, vi
sai neatsižvelgiant, ar nelaimingasis 
buvęs karys, ar ne. Svarbu, kad lie
tuvis, kuriam reikia paramos.

Losangelietės savo energijos ir 
darbštumo dėka sugebėjo sukelti 
virš $30,000. Tie visi pinigai, siun
tinių pavdalu, išsiųsti vargstantiems 
lietuviams.

Birutietės pirmosios pradėjo pro
paguoti mūsų tautinius drabužius, 
surengė tautinių rūbų balių, kurio 
metu buvo įteiktos premijos už pub
likos nubalsuotą geriausią tautinį 
rūbą; praėjusių metų rudenį suruošė 
gintarų ir tautinių rūbų balių.

Nepaliko nuošaly ir lietuviškų 
kultūrinių reikalų: įstojo į Lietuvių 

Fondą su 2001 dol. įnašu, parėmė 
besikuriančius Tautinius ir Bend
ruomenės namus. Remia ir jauni
mą — Jaunimo ansamblį, skautus- 
tes, studentus, studijuojančius litu
anistiką UCLA. Remia lietuvišką 
spaudą, kiek jų kasa išgali. Auko
mis prisidėjo prie S. Kudirkos ir 
Brazauskų fondų.

Š. m. birželio 8 d. L. D. K. Biru
tės Dr-jos 30-ties metų įsikūrimo 
jubiliejui pagerbti ruošia iškilmngą 
sekmadienį, kuris prasidės mišioims 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 10 vai.30 
min. ryto. Po to bus iškilmingi pie
tūs Castaway restorane, 1250 Har
vard Rd., Burbanke 12:30 vi. p.p.

V. Andrašūnienė, draugijos narė 
nuo 1935 m., trumpai apžvelgs 
draugijos beiklą per tuos metus. 
Vėliau aktorė N. Apeikienė, pasi
kvietusi mums gerai pažįstamas me
nininkes sol. B. Dabšienę ir pian. 
R. Apeikytę, duos puikią meninę 
programą.

Vietas iškilmingiems pietums už
sisakyti pas: E. Pažėrienę, tek 662- 
7832; A. Paižūrienę, tel. 714-Ke 

'3-4284, M. Vaičienę, tel. 398-20- 
45. > ~—

Reikia tikėtis, kad losangeliečiai 
lietuviai gausiai atsilankys į minė
jimą ir tuo moraliai paskatins biru- 
tietes ir toliau dirbti kilnų artimo 
meilės darbą. (V. Iri.)

Pagerbs Ramovėnų veteranus
— Gegužės 25 d. 1 vai. 30 min. 

p. p. Tautinių Namų salėj Los An
geles ramovėnai, šauliai ir biruti- 
ninkės ruošia subuvmą Lietuvos 
Nepriklausimybės kovų vyresniojo 
amžiaus veteranams pagerbti ir A. 
Norimo knygai “Miršta tik žmo
nės” pristatyti.

Sukaktuvinikus veteranus prista
tys ramovėnas teisininkas S. Paltus. 
Knygą “Miršta tik žmonės” prista
tys rašyt. J. Gliaudą. Meinę dalį 
atliks aktoriai: O. Mironienė, E. 
Dovydaitienė, V. Dovydaitis ir VI. 
Gilys. •

Minėjime knyga bus įteikta vi
siems prie knygos išleidimo .prisidė- 
jusiems-prenumeratoriams ir mece
natams.

Po programos — vaišės. Visi 
losangeliečiai kviečiami ateiti su
kaktuvininkus veteranus pagerbt.

Knygą išleido LKV Sąjungos Ra- 
;movės Los Angeles sk. Ji gaunama 
adresu: Ą. Mironas, 4422 Oakvbod 
Avė., L. A\ Calif. 90004. • • *
Gražiai paminėta Motinos Diena

Gegužės 11d. Šv. Kazimiero Li
tuanistinė mokykla surengė Moti
nos Dienos minėjimą. Programą at
liko mokiniai atskirais skyriais, sa
vo mokytojų vadovaujami.

Minėjimą pradėjo trumpu žo
džiu VI. Pažiūra, šešt. Lit. mokyklos 
direktorius. Programą pravedė dvi 
8-to sk. mokinės: A. Nelsaitė ir A. 
Mičiulytė.

Pirmiausia pasirodė vaikų darže

lis, vedamas mok. V. Radvenienės. 
Mažųjų, kad ir trumpi, žodeliai 
publikai patiko ir sukėlė gardaus 
juoko. Pirmo sk. mokinių grupė, 
vad. mok. A. Balsienės, padeklama
vo ir pašoko “Sėjau rūtą”. Antro 
ir trečio sk. mokiniai, vad. mokyto
jų S., Abelkienčs ir A. Nelsienės, 
padeklamavo eilėraščių.

Didesnį ir įvairesnį programos 
punktą atliko parapijos lituanistinės 
klasės ir šeštad. mokyklos 4-to sk. 
mokiniai. Jie suvaidino 1 veiksmo 
scenos vaizdelį “Birutės darželis”, 
parašytą Irenos Regienės; režisavo 
mokyt. O. Razutienė. Birutę vaidi
no V. Čekanauskaitė; darželio gė- 
les: A. Dabšytė, N. Brinkytė, L. 
Mičiulytė ir R. Valentinaitė; Saulės 
Spindulėlį — D. Trotmanaitė; de
besėliai: S. Kazakevičiūtė ir E. U- 
gianskytė; Paukštelis — B. Trotma
naitė; Katinėlis — D. Petronis; Va
balai: T. Dabšys — karkvabalis, 
kiti — J. Aras, V. ir M. Banioniai, 
D. Vosylius ir P. Žmuidzinas. Visi 
vaikai savo roles mokėjo ir gerai 
atliko. Vaikai vaidinti mėgsta, o 
žiūrovams tokie dalykai irgi pa
tinka.

7 ir 8-to sk. mergaitės, prisitar- 
damos gitaromis, padainavo “Kai 
verkiančios smuikos”.

Po to dar 5 ir 6-to sk. mokiniai 
deklamavo, o M. Tomkutė pagrojo 
akordeonu.

Grupė ateitininkų mokinių atliko 
deklamacijų pynę. Programą už
baigė mokyklos choras, vedamas 
mokyt. O. Razutienės, pritariant 
akordeonu R. Polikaičiui. Choras 
padainavo 4 dainas: Dėkui motu
lei ir Graži Tėvynė mano — B. 
Budriūno, ir dvi liaudies dainas: 
Dobilas ir Našlaitėlė, kurią dainuo
jant paįvairinta R. Stančikaitės ir 
L. Narkevičiūtės deklamacijom. 
Nors choro sąstatas buvo nepilnas, 
bet dainos skambėjo gerai, publikai 
labai patiko. Reikia pastebėti, kad 
mažųjų choras stiprėja.
. Minėjimas baigtas giesme Mari
ja, Marija, kurią giedojo choras ir 
visi minėjimo dalyviai.

Keletas vyresniųjų skyrių moki
nių įeinančioms į minėjimą mamy
tėms prisegtojo gėles.

Minėjimas ilgai neužtruko, buvo 
įvairus, įdomus, nevarginantis-. Tik 
kai kurie tėvai turėtų jausti daugiau 
pareigos savo mokyklai ir savo vai
kų pastangoms ir į minėjimą ateiti 
ir atsivesti vaikus (programai pasi
ruošusius). (Mok.)

LKS 42 kuopos finansų sekretorium 

dabar yra Jonas Venckus, 4342 
Price St., L. A. Calif. 90027, telef. 
664-5381, vietoj atsisakiusios P. 
Graužinienės.

Apdraudos mokėjimų ir pomirti
nės gavimo reikalais prašome kreip
tis į Joną Venckų (tėvą) nurodytu 
adresu. LKS 42 k. valdyba
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L. Moterų Klubų Federa
cijos Los Angeles klubui
Brangios Sesės,

kad ir labai pavėluotai, bet pra
šau, priimkite mano padėką už 
1975 m. vasairio mėn. nepaprastai 
gražų, taurų ir iškilmingą mano 
kuklios dainos ir visuomeniškos 
veiklos paminėjimą, pagerbimą ir 
plačiajai Los Angeles visuomenei 
pristatymą.

Nuoširdžiai dėkoju kun. Vytau
tui Palubinskui palaiminus mus 
malda. Dėkoju: LMKF Los Ange
les pirmininkei Kazei Mattis gra
žiu įvadu pradėjusiai iškilmes: LM
KF garbės pirmininkei ir ALTos 
Los Angeles skyraus vicepirminin
kei Alenai Devenienei, nuostabiai 
pravedusiai popietę ir sveikinusiai 
ALTos vardu. Gili padėka priklau
so komp. Giedrei Gudauskienei, 
nuoširdžiai ir kruopščiai aptarusi 
mano dainos nueitą kelią; prof. Ele
na Tumienei, jautriai atpasakoju
siai mano, kaip ir kiekvienos lietu
vės moters, atliktas pareigas.

Raštu sveikinusiems: Lietuvos 
gen. konsului dr. Juliui Bielskiui, 
Los Angeles; Lietuvos gen. konsu
lui New Yorke Anicetui Simučiui 
su ponia; ir ponai Čiurlienei New 
Yorke.

Pagerbusiam savo atsilankymu 
ir tarusiam žodį PLB garbės pirmi
ninkui S. Barzdukui; raštu sveiki
nusiems: Muzikologijos Archyvo 
steigėjui prof. Juozui Žilevičiui, 
komp. kun. Bruno Markaičiui; 
LMKF-jos pirmininkei Irenai Ba
naitienei, New Yorkte; Chioagos 
LMKF klubui; prof. K.* Alminui.

Dėkoju: I. Yčaitei-Petkienei, ku
rios tėvai Martynas ir Ipatija Yčai 
rėmė mano studijas Berlyne; taip 
pat R. Vailokaitytei-Baker, kurios 
tėvų, Jono ir Aleksandros Vailokai
čių parama galėjau tęsti dainavimo 
studijas Romoje.

Sveikinusiems: Akademikų Skau
tų vardu — Valentinui Varnui; At
eitininkų — Ignui Medžiukui; Ev. 
Luteronų — I Petkuvienei; Biru- 
tiečių — E. Dovydaitienei, taip pat 
už nepaprastą dovaną — A. Pažiū- 
rienės paveikslą; Pr. Visvydui — už 
tartą žodį ir įteiktus sveikinimus 
“Draugo” redaktoriaus Bradūno ir 
ponios; ir Šatrijiečių — Č. Grin- 
cevičiui iš Chicagos; pulk. Jonui 
Andrašūnui, mano Panevėžio kai
mynui, už paveikslą, primenantį 
Nevėžio krantus;

Ačiū iš tolo atvykusiai, iš Phoe
nix, Ariz., E. Mačernytei—Josen ir 
phoenikiečiams. Brangiam ilgų me
tų Lietuvos Valst. Teatro kolegai 
Adolfui Butkui už tartą žodį. Pet
ronėlei Orintaitei ir B. ir D. Ral
iams už gražius poezjos žodžius, 
taipogi Alei Rūtai. Dėkoju M. Ulė- 
nienei iš N. Y. už sveikinimus ir 
dr. Albinai Prunskienei iš Chica
gos. Ačiū P. Jasiukoniui ir V. Fle- 
dzinskui; Teofilei Mickevičienei; 
LB Los Angeles apyl. prm. O. Ra- 
zutienei ir Jaunimo Ansambliui; 
komp. Br. Budriūnui.

Mieliems tolimiems priteliams: 
Pauliui Jurkui ir Jonui Lenktaičiui. 
P. L Naujokatienei iš Pomonos. 
Mano Romos studijų draugei Irutei 
Jacevičiūtei - Petraitienei. Mielai 
Monikai Lembertienei ir visiems, 
prisidėjusiems prie ypatingos dova
nos. Ačiū mano Santa Barbaros kai
mynams — dr. Biržytei, K. ir L 
Galiūnams, Marijai Šimonienei ir 
I. Širvydienei.

Ačiū, ačiū visiems atsilankiu 
siems, pagerbusiems ir parodžiu- 
siems tiek daug šilumos ir meilės. 
Esu sujaudinta, esu dėkinga ir esu 
jums skolinga!

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė- 
Leskaitienė

Santa Barbara, Calif.

Solistė Stasė Klimaitė-Pautienienė

— Stasė Klimaitė - Pautienienė 
šiais metais Santa Monikoje kon
kurso keliu vėl laimėjo pirmą vietą 
dainavimo mene ir Santa Monikos 
Chamber of Commerce ją pakvietė 
dalyvauti tarptautinio festivalio pro
gramoje, kur ji sutiko padainuoti 
lietuvių kompozitorių kūrinių savo 
gimtąja lietuvių kalba.

Mes lietuviai savo kolonijoje Sta
sę Pautienienę pažįstame kaip gerą 
dainininkę solistę ir kaip ilgametę 
Kalifornijos Lietuvių Radijo vado
vę. Savo darbuose ir užsimojimuose 
ji yra parodžiusi daug darbštumo 
ir nuoširdumo, už ką įvairiomis 
progomis buvo įvertinta ir atžymė
ta. Linkime, kad ši dinamiška, 
darbšti, talentinga mūsų dainininkė 
dar ilgai nepavargtų ir gražiai re
prezentuotų mus savųjų ir kitatau
čių tarpe (k. a. p.) 

Š. m. birželio mėn. 1 d. 5 vai. p. p. punktualiai įvyksta 
Los Angeles Jaunimo Ansamblio rengiama, L. Bendruomenės globojama, 
tradicinė — 19-ji

JAUNIMO ŠVENTĖ IR VAKARAS
Veteranų salėj — 4117 Overland Ave., Culver City (netoli Venice Blvd.) 
Programoj: Choras, tautiniai ir kit. šokiai ir naujoj formoj “Lietuviškos 
vestuvės”. Ten pat — jaunųjų menininkų meno paroda.
Dalyvauja per 150 jaunimo!

Po programos — užkandžiai, gėrimai, šokiai iki 1 vai. nakt.
Groja “Latvala” orkestras.

VISI, VISI maloniai kviečiami atsilankyti, pasigėrėti reta Programa ir pa
remti savąjį jaunimą. Pakvieskite ir svetimtaučius. Visiems patiks.

Dalis programos ir svečiai trėmėjai bus filmuojama.
Dėl informacijų skambinti Mrs. O. Razutis (213) 661-0041

įėjimas: $5, 4, 3; stud.: $2.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNG >

3004 Santa Monica Blvd., Suite A 
SANTA MONICA. CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095
? - r

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian

Siunčia Siuntinius į Lietuvą. Didelis pasirinkimas prekių Įstaigoje. 
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mss taip pat siunčiame Gift-centificatesi ir automobilius. 
Paruošiame Įvažiavimo į JAV vizas ir pakvietimus.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone (213) 385-6550

savanoris, neseniai parašė knygą 
“Neišnaudotos progos”, kuri tuo 
tarpu spausdinama “Draugo” at
karpoje.
Velykų tradicinės vaišės

įvyko pas kun. A. Valiušką; da
lyvavo virš 40 asmenų. Velykų A- 
vinėlis, margučiai, pyragai ir kiti 
valgiai buvo pašventinti, Vaišes or
ganizavo E. Josen, B. Strikauskie- 
nė ir Natalija Šatūnienė.

Tai graži tradicija, tinkanti ypač 
mažesnėms kolonijoms, kur beveik 
visi norintieji kartu pasidžiaugti Ve
lykų džiaugsmu, gali dalyvauti.
ARIZONOS LIETUVIAI
Naująją LB apyl. valdybą suda

ro: pirm. -- Emilija Josen, vicep.- 
Leonardas Strikauskas, ižd. -Nata- 
lipa Šutienė, sek. kun. A. Valiuška, 
kultūros reik, narys—Jonas Šereiva.

Revizijos komisija: pirm. P. Mal- 
deikis, nariai: D. Zakaras, J. Rima- 
vičienė.
Petras Maldeikis,
pedagogas ir rašytojas, neseniai bai
gęs didelį veikalą apie prel. Mykolą 
Krupavičių, dabar pasikinkė kitam 
svarbiam darbui, būtent sutiko re
daguoti Krikščionių Demokratų lei
džiamą žurnalą “Tėvynės Sargą”.
Liet Bendruomenės piknikas

Kaip ir kitais metais, šiemet LB 
Phoenixo apylinkė ruošia pavasario 
pikniką gegužės 4 d., No. Mountain 
parke. Piknike bus duodama šiltų 
ilr šaltų užkandžių bei gaivių gėri
mų.
Naujos knygos autorius —

Jonas Demereckas, buvęs Lietu
vos nepriklausomybės kovų karys,

Iš solistės V. Jonuškaitės pagerbimo, kurj surengė Mo/erų Federacijos Los 
Angeles kyrius 1975 vasario 2 d.

Garbingoji solistė, buv. Lietuvos operos primadona susilaukė daug svei
kinimų kalbų ir dovanų Jos darbus apibūdino muz. G. Gudąuskienė, E. 
Tumienė ir Ulėnienė. —• Visiems kalbėjusiems atsako solenlzantė (vid.)
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas 
8500 Wilshire Bouieva. d 
Bevery Hill, Calif. 90212

Telefonas 659-5757

Apdrauda
ROBERTAS BAURAS 

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, Calif. 90404
Office: 828-7525 Res.: 395-6009

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

3002 Santa Monica Bivl.
Santa Monica, Čalif. 90404

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410
Branch Office:

2953 Lincoln BL, Santa Monica, CA 
90405 Phone: 399-9238

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE

< 1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-9772
’lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

BODY and FRAME WORK 
Automobilių taisymas 

Vincas Viskantas, savin. 
1911 Pacific Coast Hwy.

Lomita, Calif. 90717 
Telef. 325-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT

Cocktails and Dancing 
Jonas Spreinaitis, savininkas 

14530 Lanark Street 
Panorama City, Calif. 91402 

Phone 787-9837

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

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS 
Notary Public

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

Baldai
CENTRAL APPLIENCES 

MAYTAG WASHERS 
Authorized Reprezentative

Aleksas Dieninis 
1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291

Phone 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“Flatt e of Hollywood” 
6671' Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Lentai S’ty 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90036 
Tel. WE 9-1448

A. BLAK1S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes;

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by fi^po>’-?,ment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027

Telef 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.

118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

Įstaigos telef. 826-3090 
Namų telefonas 820-2867 

3281 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405 

Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 
Tree, ir šešt. 10 — 12.

(ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

c/o West Coast Pathology Asso. 
450 Sutter Street, Suite 925 

San Francisco, CA 94198
Telef. (415) 668-6227

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

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES 

Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood, California 90028 

Telefonas 466-1066
Phone: 395-6142 Res. 664-8953

Moteliai
MOTEL ROTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Rea Estate—Income Tax —Notary 

Public

1011 — 19th St., Santa Monica,
Calif. 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Res.: 828-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. RBALTORS
3002 Santa Monica Boulevard 

Santa Monlica, Calif. 90404
Office Residence
828-7525 3M-1381

ANTANAS Ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029k

NO 4-2919 Res. TH 2-6394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 900B7 

HO 9-8500

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Sav. Ona žukieni

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0841

Valgyklos

THE ROUND ROBIN
Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitis, eav
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

a j i * d w d d a

PAJAMŲ MOKESČIAI- 
INCOME TAX

Vladas Navickas
Certified Public Accountant

Raštinė: 2838 Clement Street

San Francisco, CA 94121 
Telef. 387-4151 

(vakarais arba šeštadienį)

ALFREDAS ALEKNA, M.D.
atidarė savo kabinetą adresu: 
3838 California St., San Francisco, 
Calif. Telef. 387-6077.

Jis specializuojasi urologijos sri
tyje.

Daktaras A. Alekna dažnai da
lyvauja lietuvių parengimuose San 
Francisco kolonijoje.

Aukos LAV laikraščiui paremti

$11 — Joseph Ambrose.

Po $6 — Dr. J. Juk-gilas, A. 
Mikalajūnas.

Po $5 — Antanas ir Sofija Bra
zauskai.

$4 ~ Mike Pasker.

$2 — K. Aukštikalnis, J. Grika- 
viČius, C. Leonas, A. Musteikis, 
Elena Nelsas, kun. dr. V. Pavalkis, 
J. Račius.

Po $1 ~ L. Bagdonas, J. L. Bat- 
rys, S. Jasutis, F. Kurkusas, K. 
Mattis, A. Maskoliūnas, V. Men- 
deika, D. Mekišius, P. Petraitis, A. 
Šimkus, J. Salys, Irene Steinle, B. 
Stančikas, S. Skirmantas. V. Šur- 
kus, V. Tamošaitis, V. Venckus, V. 
Veimeris, J. Valiukevičius, V. Ze- 
lenis.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM

Šeštadieniais 12:30—4:00 p. p.

Valdybos pirm. i¥ progr. koord. 
Stasys J. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, 
telef. (213) 662-0244. Ižd. Juozas 
Mitkus, 2610 Griffith Pk. Blvd., 
LA, Calif. 90039, telef. 662-6591.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7



UETUVIŲ PARENGIMŲ 
K A L E ND O R I U S

■ ■. ■ ši-

BALANDIS —
6 d. — Skautų i Stovyklavietės ko

miteto balius Brook Side Club, 
Pasadena.

12 d. — L. A. Šaulių kuopos. balius 
šv Kazimiero parapijos salėj.

26 d — Radijo Klubo balius šv. Ka
zimiero parapijos salėj.

MIRTYS
— Kovo 6 d. Lietuvoje mirė E- 

milija Piliponienė, motina Emos 
Stirbienės, Liucijos Zaikienės ir 
Bronės Skirienės. Piliponienė yra 
ilgą laiką gyvenusi Chicagoje, kur 
turėjo valgyklą. Vyrui mirus, par
važiavo ir gyveno Lietuvoje, kur 
nusivežė keturias jaunas dukteris. 
Viena iš jų, Birutė, ir dabar tebegy
vena Lietuvoje.

Los Angelėje gyvenančios Pilipo- 
nytės kovo 8 d. užprašė šv. Mišias, 
į kurias susirinko visos jų šeimos 
in pasimeldė už a. a. E. Piliponienę. 
Paprastai šeštadienio vakaro, mišios 
esti anglų kalba, bet šį kartą solo 
(L. Zaikienė) ir choras giedojo lie
tuviškai.

LA V ir LD redakcijų vardu reiš
kiame gilios užuojautos Pilipony- 
tėms ir jų šeimoms.

— Vasario 12 d. mirė Antanina 
Jucaitienė. Vasario 15 d. palaidota 
Resurection kapuose.

Reiškiame užuojautos dukrai 
Gražinai Bakšienei ir anūkams.

— Sausio 29 d. rastas namuose 
miręs Jurgis Barkauskas (Barry). 
Jis buvo nevedęs ir tik 58 m. am
žiaus. Vasario 3 palaidotas Kalva
rijos kapuose, kur palaidota ir jo 
motina.

J. Barkauskas yra buvęs veiklus' 
mūsų kolonijos jaunimo tarpe, pri
klausė Šv. Kazimiero parapijos cho
rui, vyčiams, šokių grupei.

Reiškiame užuojautą broliui Pet-' 
rui ir sesutei Loretai.

i

— Paulina Aidoock (Eidukienė) 
mirė sausio 12 d. St. Agnes ligoni
nėje, Fresno, Calif.

Eidukai yra gyvenę ilgesnį laiką 
Los Angelėje.

GIMIMAI
— Regina ir dr. Z. Kungiai, 

Cherry Valley, Calif, susilaukė ant
ro sūnaus. Sveikiname!

— Carol ir Jurgis Bichnevičiai 
taip pat susilaukė sūnaus; jie jau 
augina vieną mergaitę.

— Jurgis ir Dorothy Rėkus, Los 
Angeles, vasario 4 d. susilaukė pir
magimio sūnaus, kurį pakrikštijo 
Karolio Jurgio Antano vardais.

J. Rėkus yra Lietuvos Vyčių or
ganizacijos narys ir domisi lietuvių 
veikla.

; TRUMPAI
Prof. dail. Jono Rimšos naujas 

adresas: 1333 — 11 th Street, Santa 
Monica, Calif. 90404. Telefonas: 
394-1456

Dailininkas sustiprėjęs, vėl imasi 
naujų darbų tapymo. Jis nuolat gy
vena kūrybine nuotaika ir rengiasi 
naujoms savo darbų parodoms.

. — Petronėlė Bružienė iš Thun
der Bay, Ont, Canada, ir Irene Chi- 
peska iš Manhattan Beach aplankė 
LAV įstaigą ir įsigijo spaudos bei 
suvenyrų.

— Stasys Barzdukas, Cleveland 
Ohio, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės garbės pirmininkas ir “Pa
saulio Lietuvio”, Bendruomenės 
vaidybos organo red., dalyvavo JA- 
V-bių Liet. Bendruomenės Vakarų 
apygardos suvažiavime ir LF sim
poziume.

Ta proga jis pasiliko Los Ange
les mieste ilgesnį laiką ir, viešėda
mas Medžiukų šeimoje, aplankė L. 
A. ir apylinkių įdomesnes vietas bei 
aplankė daug savo senų draugų.

Šepečiai išvyko į Idaho
Šių metų pradžioje inž. Stasys 

Šepetys buvo perkeltas dirbti į Boi
se, Idaho, kur jo kompanija gavo 
dviejų metų kontraktą gasolino ieš
kojimo projektams.

Stasys ir Stefanija Šepečiai bus 
vieninteliai tame mieste LD ir LAV 
skaitytojai.

— Vytautas Beliajus, tautinių jo
kių specialistas, dabar gyvenąs Den
ver, Colo.,kur leidžia “Viltį”, šių 
metų vasario mėn. 20 d. buvo iš
rinktas Colorado Folk Arts pirmi- 
rhininku. Taip pat jis yra “Colora
do Ethnic Folk Arts Festival Bi
Centennial” minėjimo pirmininku. 
Dalyvauti įsirašė 27 tautybių gru
pės.

Sveikiname Vytautą.

— “Draugo” sausio nr. 3 iš
spausdintas pranešimas, kuriame 
Anatolijus Kairys praneša, kad jis 
nuo sausio 2 d. pasitraukė iš žur
nalo “Į Laisvę”' redakcinio kolek
tyvo ir iš Lietuvių Fronto Bičiulių 
vyriausios tarybos nario pareigų.

J. Gliaudą vėl laimėjo premiją
Šiais metais “Draugo” romano 

konkurso premija vėl atiteko mūsų 
bendradarbiui Jurgiui Gliaudai už 
romaną “Pagairė”. Romanas jau 
spausdnamas ir bus galima įsigyti 
premijos įteikimo išklmėse Chca- 
goje balandžio 6 d.

Antano Saulaičio vizitas
A. Saulaitis, L. S. S. Tarybos pir

mininkas, aplankė Los Angeles 
skautus ir turėjo bendrus posėdžius 
su skautininkais. Kovo 2 d. dalyva
vo jaunimo simpoziume Tautiniuo
se Namuose.

Budriūnai su soliste G. Vasiliaus
kiene Australijoj Naujų Metų suti
kimo baliuje.

Juozo Spreinaičio gimtadienis
Kovo 2 d. Juozo Spreinaičio, 

Round Robin valgyklos ir restorano 
savininko šeima ir tarnautojai su
rengė “surprize party”.....................

Buvo sukviesta nemažai lietuvių, 
ir jie visi buvo pavaišinti lįetuvįš- 
kais valgiais. Po radijo klubo susi
rinkimo naujai išrinktoji valdyba 
irgi čia atvyko. Juozui svečiai su
dainavo “Ilgiausių metų”. Juozui 
suėjo 40 metų, jis turi jauną žmo
nelę Aldoną, kuri jam padeda vesti 
prekybą, ir tris mokslus einančius 
vaikus.

Linkime Juozui geriausios sėk
mės ir turtingų ateinančių metų!

J. Spreinaitis, gimtadienio “surprize 
party” metu užpučia 40 žvakučių; 
stebi žmona Aldona ir duktė Rūta.

Naujakuriai
— Vytautas ir Magdalena Siru

čiai iš Chicagos atsikėlė gyventi į 
Los Angeles. Taip pat atsikelia čia 
gyventi ir jų dukra Gražina.

— Skautų-čių stovyklavietės įren
gimo komitetas balandžio 5 dieną, 
Brookside Club salėj, 1133 N. Ro
semont, Pasedena, ruošia tradicini 
pavasario balių. Programoje — se
serys Ina ir Rasa Lukoševičiūtės iš 
Iš Montrealio.

Bilietus iš anksto užsisakyti pas: 
S. Abelkienę, tel. (714) 523-2066; 
B. Dabšienę, tel. 665-4303; D. Na
vickienę, tel. 464-4790; J. Ugians- 
kienę, tel. 789-1347; A. Venckienę, 
393-2803; H. Vidugirienę, — tel. 
377-3192.

-.TSB

Baliaus pelnas eis likusioms sto
vyklavietės skoloms išmokėti. (V. 
Iri.)
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geics u planuoju čia apsigyventi.

Jau nuo seniau Los Angelės apy
linkėje gyvena jų sūnus Vytautas 
su šeima.

— Feliksas ir Eugenija Tamošai
čiai iš Melbourno, Australijoje, pra
leidę atostogas pas Vytautą ir Ireną 
Tamošaičius, vėl išvyko į Austra-

— Kovo mėn. pradžioje lankėsi 
viešnia iš Venezuelos Jūratė Stat- 
kutė-Gonzales. Lydima savo dėdės 
K. Statkaus, pas kuri viešėjo Santa 
Monikoj, aplankė LAV ir LD lei
dyklą. LD knygynas įteikė jai do
vanų K. Būgos raštų tris tomus.

— Prof. Alexander Grant, iš 
Škotijos, Anglijoje, kovo 1 d. Ged
gaudų bute Santa Monikoje, turėjo 
pranešimą apie Kretos skridulo raš
tą, įrašytą prieš 1700 metų prieš 
Kristaus gimimą. Tas raštas esąs 
aisčių ir lietuvių kalbų pagrindas. 
Po pranešimo papildymus pridėjo 
Č. Gedgaudas ir J. Rosales. Tas 
“Crete disc” tikrai įdomus radinys, 
dabar esąs Kretos muziejuje. Apie 
jį lietuviai, atrodo, dar nieko neži
no; vertėtų patyrinėti. Tuo ir toliau 
žada domėtis prof. Grant ir para
šyti lietuvių spaudai.

»;♦ ♦> •> ••• <• •*. ą ą- •> .♦• *;• •

REKOMENDUOJAME
į Community College Board, ofisą 
No. 3 mums gerai pažįstamą Ro
bert K. Dornan (Nr. 89), televizi
jos ir radijo komentatorių;

į ofisą Nr. 5 — J. William Oroz
co (Nr. 104) ir

į ofisą Nr. 9 — Marian W. La 
Follette (Nr. 110), kurios vyras ad
vokatas ir ji yra buvę mūsų paren
gimuose kalbėtojais.

Patarkime ir kitiems juos parem
ti.

Paremkime M. W. Pikkel
Į LAV redakciją buvo atvykę tė

vas ir sūnus Pikkel. Tėvas, Ludwig 
Pikkel, čekoslovakas, turi maisto 
krautuvę Burbankc.

Sūnus, Milan W. Pikkel, baigęs 
mokslus UCLA universitete, dabar 
kandidatuoja į Board of Education, 
5-ją poziciją (balsavimo lapelyje 
No* 111).

Jis studijavo psichologiją, teisių, 
politinius mokslus ir biznio admi
nistraciją. Yra jaunas, energingas 
ir europietiškai galvojąs vyras. Jo 
tėvas priklausė prie Pavergtų Tau
tų komiteto. Lietuviai yra prašomi 
už Milan W. Pikkel balsuoti.

Audžia lietuvaitėms tautinius 
rūbus-kostiumus|»

Taip pat galima užsakyti kostiu
mui dalių ir kitokių audinių.

Kreiptis: Julija Šlapelytė, 3674 
W. Monon St., Los Angeles 90027 
Tel. 664-59-35.
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