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Birželio 22 d. S v. Kazimiero 
parapija surengė savo tradicinę, 
22-ją taip vadinamą “Lietuvių 
Dieną’7, kurioje pasirodė vange
lis musų meninių pajėgų — solis
tų ir dailininkų. Dailės parodos 
vyko parapijos patalpose, o kon
certas — Marshall mokyklos au
ditorijoje.

Koncerto atrakcija buvo vieš
nia iš Hamiltono, (Kanadoje; — 
jauna, tik 17 metų solistė Anita 
i'attaints ky te. Ji jau yra pasiro
džiusi ne vienoje Jav-dių lietu
vių kolonijoje; Dainavimo kon
kursuose ivanauoje ji yra laimė
jusi daugelį trofėjų ir pirmųjų 
vietų, kaip daug žadanti ateities 
dainininke. Jos “biografiją” pla
čiai per kelis kartus papasakojo 
programos vedėjas.

Pirmoje dalyje viešnia solistė 
padainavo 4 liet, kompozitorių 
dainas: V. Karnavičiaus Vosilkė- 
liai, G. Gudauskienės Oi, tu 
kragždute; A. Bražinsko Vakaro 
daina; J. Stankūno Vyturėlis.

Jai duodant truputį atsikvėpti, 
pianistė R. Apeikytė. paskambino 
G. Gudauskienės Variacijas for
tepijonui suktinio tema.

Toliau vėl išėjo viešnia solistė. 
Ji padainavo V. Jakubėno Baltą
sias piršlybas, G- Gudauskienės 
Apyinėiį, D. Lapinsko, specialiai 
parašytą dainą Pr. Lemberto žo
džiams Vasaros naktis, ir V. Kup
revičiaus Lakštingalos giesmę.

Čia solistė geriausiai pasirodė 
D. Lapinsko kompozicijoje, ku
rioje jos balsas galėjo pilnai pa
sireikš!.

Buvo įdomu išgirsti B. Budriū- 
no paruoštą kvartetą iš G. Verdi 
Rigoletto; dainavo B. Dabšys, 
J. Čekanauskienė, A. Pavasaris 
ir B. Dabšienė. Publika priėmė 
labai šiltai.

Po pertraukos koncertas buvo 
tęsiamas. Solistė A. Pakalniškytė 
pasirodė su pasaulinių kompozi
torių kūriniais: dainavo iš Rom- 
bergo Dykumų dainą, iš Puccini 
ir iš Romeo ir julietos Valsus; 
pabaigai pridėjo, A. Bražinsko 
Nemunėlį. Solistei publika daug 

plojo ir prašė kartoti. Bisui ji 
padainavo dainą iš My Fair La
dy. Solistė turi malonų sopraną; 
nevengia ir gražiai išpildo kolo
ratūrines dalis.

-Marshall auditorija nėra pato
gi solistams, bloga akustika, rei
kia vartoti mikrofonus, o solistė 
berods tuo nesinaudojo, tat sa
lės gale, kur sėdėjo daug publi
kos, o taip pat ir šių žodžių au
torius, kai kas sunkiai buvo gir
dima ir žodžių nebuvo galima 
suprasti.

Buvo geriau girdėti choras. 
Jis naudojo, garsiakalbius. Šv. 
Kazimiero par. choras, vadovau- 
Rigoletto; dainavo R. Dabšys, 
dė energingai. Jis gerai discipli
nuotas ir paklusta dirigento rei
kalavimams. Užtat jo dainavimo 
malonu klausytis. Padainavo : J. 
Gaidelio Pavasario dainą, liau
dies dainą Anksti rytą atsikėliau,
A. Mikulskio, su solistais: L. Zai- 
kiene ir B. Seliuku; ištrauką iš 
Budriūno operetės — Dainuoki
me visada - solo partijas dainavo
B. Dabšienė, J. Čekanauskienė, 
ir R. Dabšys; ištraukoje iš kan
tatos Tėviškės namai, kurią labai 
įspūdingai atliko choras, vėl pa
sirodė sol. A. Pakalniškytė; ši 
koinp. B. Budrinūno kantatos 
dalis skamba įdomiai, įvairiai ir 
didingai. Paskutinis dalykas bu
vo taip pat Budriūno “Mano pro
tėvių žemė”,; joje solo partiją 
dainavo B. Dabšienė. Ši kompo
zicija, pilna patriotinio patoso, 
yra viena iš geriausių tremties 
dainų, su entuziazmu ir meile at
liekama ne tik šiame kontinente, 
bet ir tolimoje Australijoje. (Kan
tatos ir šios dainos žodžių auto
rius — Bern. Brazdžionis). Tai 
yra vienas gražiausių dviejų me
nininku bendradarbiavimo rezul-

t.

tatų, viena žymiausių mūsų ko
lonijos duoklių išeivijos dainos 
menui.

Koncerto programa pradėta 
JAV himnu, kurį pagiedojo R. 
Dabšys.,

Koncertas baigtas visų gieda
mu Lietuvos himnu.

Solistė Anita Pakalniškytė su Šv. Kazimiero par. choru.. Choras ir solistė 
atliko ištrauką iš komp. B. Budriūno kantatos "Tėviškės namai”.
B. Dabšienė, R Dabšys, J. čekanauskienė ir A. Pavasaris atlieka kvartetą 
iš op. "Rigoletto”. Prie pianino R. Apeikytė. Vadovas B Budriūnas.

Foto Leono Kanto

Programą sklandžiai pravedė 
V. Čekanauskas lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Koncerto staigmena— filmų ak
torės Rūtos Lee-Kilmonytės at
vykimas ir nuoširdus pasveikini
mas angliškai ir lietuviškai.

Prieš koncertą, kaip buvo kle
bonas pažadėjęs, atvyko L. A. 
meras J. Bradley, kuris buvo pri
imtas “karališkai” — prie durų 
jį pasitiko išrikiuoti organizaci
jų pirmininkai. Net buvo gaila 
žiūrėti, kaip mūsų garbingų or
ganizacijų vyrai, kai kurie jau 
pražilę lankstosi. Mūsų garbės 
konsulas taip pat buvo' iš 
temptas ant laiptų prie įėjimo 
nusilenkti prieš svečią. Valsty
bės atstovai turėtų būti daugiau 
gerbiami negu miestų burmis
trai. Chicagoj daug kartų miesto 
burmistras yra atvykęs į lietuvių 
minėjimus, tačiau tokio tūpčioji- 
mo jam nedaroma. Net Nev Yor- 
ko gubernatorius yra dalyvavęs 
lietuvių suėjimuose, bet tokios 
pompos niekas nedarė. Juokingai 
atrodė parėdymas: dabar stokit, 
dabar sėskit, dabar vėl stokit. 
Kam toks tūpčiojimas ir už ką? 
Ar jis paminėjo Lietuvos oku

panto komunisto vardą? Jis tik 
kalbėjo apie laisvę visiems. Bet 
laisvę visiems ir išvadavimą juk 
ir skelbia komunistai. Gal klebo
nas tai darė su savo tikslais ir 
išskaičiavimais? Jei pasieks tai, 
ko siekė, tai iš dalies toks persi
tempimas gal ir būtų pateisintas.

Daugelis gal nė nežinome, kad 
mūsų kolonijoje yra tiek daug 
menininkų. Pilna salė, kelios mo
kyklos klasės buvo perpildytos 
įvairių meno rūšių darbais. Teko 
aplankyti šių asmenų parodas: 
dail. J. Andrašūno, Ilonos Braz
džionienės, A. Pažiūrienės, A. 
Variakojienės, skulpt. P. Gaspa- 
ronio, audinių ir lėlių specialis
tės J. Šlapelytės, P, Valiulienės 
(siūlų kompozicijos meno), kari
katūristo M. Galiūno (labai ašt
raus ir įvairaus!), foto — R. Žu
ko; dar dalyvavo H. Kregždienė, 
Staniulienė, A. Diržys, R. Žmui- 
dzinaitė. Iš arčiau ir iš toliau 
atvykę turėjo progos ne tik pa
sigrožėti mūsų meno jėgomis ir 
jų darbais, bet ir įsigyti sau su
venyrų ir buto papuošimų. Lie
tuviškasis menas visada bus' 
mums arčiau širdies. -
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DARBAS DAR NEUŽBAIGTAS
Šiandien gyvename išvakarėse įvykio, kuris prieš 34 metus Lietu

voje buvo lauktas kaip Velykų Prisikėlimo rytas po ilgos Kančios 
savaitės, nes lietuvių tauta tą savaitę išgyveno vienas iš skaudžiau
sių valandų savo istorijoje. Rusiškasis komunizmas visu smarkumu 
vykdė savo šėtonišką planą, kurio* pasėkoje tūkstančiai Lietuvos sū
nų ir dukterų buvo ištremti į tolimąjį Sibirą vergauti sovietinei sis
temai, iki kol jų sveikata tesėjo arba trūnyti Kremliaus kalėjimuose 
be jokios vilties gyviem išlikti. Okupantas gi, tartum kažką blogo 
jausdamas, skubinosi vykdyti savo užmojus, pasislėpęs už šautuvų 
durtuvų ir tankų.

Ir štai ankstyvą birželio 22-ros dienos sekmadienio rytą, vos tik 
pirmiems karo šūviams nuskambėjus, raudonoji jėga staiga tapo to
kia pat bejėgė, kaip dar prieš kelias valandas buvo bejėgės jos aukos, 
sugrūstos į prekinius vagonus. Su bombų sprogimu spontaniškai 
sukilo- ir visa tauta. Tikėjimas, jog ir vėl kils laisva Lietuva, partiza
nuose sukėlė tiek pat pasiaukojimo, kaip kad ir pirmaisiais Nepri
klausomybės kovų metais savanorių kūrėjų eilėse. Bet ir čia ilgai 
laukta viltis neišsipildė, nes naujasis “išlaisvintojas” turėjo savo pla
nus, kuriuose Lietuvos ir lietuvių reikalai neturėjo vietos. Viena oku
pacija buvo- pakeista kita.

Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir vėl grąžino į Lietuvą raudo
nąjį okupantą, kuris su dar didesniu intensyvumu ėmėsi vykdyti 
anksčiau pradėtąjį lietuvių tautos naikinimą.

Laisvajame pasaulyje atsidūrę lietuviai, nenuilstamai stengiasi 
padėti pavergtiems broliams ir seserims, nuolat primindami pasau
liui Lietuvą ištikusią nelaimę. Tačiau ir šis darbas darosi vis sunkes
nis; daugiau ir daugiau mūsų pačių tarpe atsiranda poreiškių, jog 
įvairūs minėjimai, kaip ir baisiųjų birželio trėmimų, yra tik kai 
kurių veiksnių-rengėjų pareigos atlikimas, jo lankymas, protesto 
išreiškimas prieš sovietinį smurtą ir melą yra paliekamas jokių pa
reigų neinančiam tautiečiui. Atrodo, kad visa tai yra tik nereika
lingas laiko gaišinimas, ypatingai mūsų vadovaujantiems asmenims, 
tremties kelio vairuotojams.

Taigi, taip galvojant pasidaro nenuostabu, jog Australija ir Nau
joji Zelandija pripažino Lietuvos aneksiją ir ta pati grėsmė yra čia 
pat JAV-se, nes mūsų pačių veiksmai pamažu krypsta pavargimo 
linkme.

Neseniai pradėta akcija — spaudimas į JAV, kad ji nepadarytų 
tokio paties sprendimo ateinančioje Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencijoje atnešė teigiamų rezultatų. Raminantys ir 
daug vilčių teikia pasisakymai pradėjo mus liūliuoti greitai pasie
kiama pergale. Tačiau neleiskime būti jais užmigdyti. Žinokime, 
kad mūsų priešas yra atkaklus ir taip pat nesnaudžia. Teko patirti, 
kad yra siunčiamos telegramos, rašomi laiškai (aišku, nepasirašyti!), 
grasinimai mums palankiems kongreso* nariams neremti dabar įves
tų rezoliucijų JAV kongrese. (Taip mums praneša Atstovų Rūmų 
narys Derwinski). Nenutilkime! Mūsų tyla tik prisidėtų prie mūsų 
priešų balso. Tenebūna nė vieno lietuvio, kuris neatliktų bent vieno 
gero darbelio Lietuvos naudai, pasiunČiant laišką ar telegramą oku
pacijos nepripažinimo reikalu.

Darbas dar neužbaigtas. Prisiminkime, jog nebylio niekas negirdi.
Lietuvi, jei dar tau rūpi Lietuva ir jos ateitis, — rašyk, būk išgirs

tas ir naujai tapk Lietuvos laisvės kovotoju, nes to laukia iš mūsų 
pavergta tauta, to laukia broliai ir seserys, to iš mūsų reikalauja 
baisiojo birželio įvykių atminimas! V. Čekanauskas
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"Pasaulio Lietuvio” gegužis nr. 
Br. Nainys straipsnyje “Savais rei
kalais” rašo:

“Bendruomenė jau yra skaldoma, 
traukiama į teismus, jos vadai nie
kinami, ypač tie, kurie sėkmngai 
dirba Lietuvos laisvinimo darbą, 
nes tai okupantui yra pavojingiau
sia. Ar dabar stovėsime ramiai ir 
leisime, kad okupantas mus sužlu- 
dytų? Mes turime laikytis vieningai, 
mūsų darbo ardytojams pasiprie
šinti, Bendruomenę remti, neleisti 
jos skaldyti ir vyti iš Lietuvos lais
vinimo darbo lauko. Jeigu Bendruo
menė suskils, bus sukompromituoti 
jos vadai ir pasitrauks, nuo lietu
viško darbo nusivylusi 
jaunesnoji inteligentija ir 
nis jaunimas. Nebegalimi 
ir tokie renginiai, kaip
kongresas. Liksime tik bereikšmiai 
emigrantai.”

Visi asimename gerai, kas pradė
jo Chicagoje steigti dvigubas apylin
kes, kad daugiau jo idėjos draugų 
įeitų į apygardą. Man prisimena 
liaudies pasakymas: “žydas muša, 
žydas šaukia”. Kasgi įsakymus da
vinėjo Vakarų Apygardos pirminin
kui J. Čingai Simo Kudirkos priė
mimo Los Angelyje, Vasario 16 d. 
proga pravedimu antrųjų aukų rin
kimo, arba visų lietuvių priimtų re
zoliucijų išsiuntinėjimas apygardos

nusisuks 
akademi- 
tada bus 
jaunimo

vardu. Vakarų Apygardos valdybos 
nariai apie tai nieko nežinojo. Tai
gi, kas veda prie skaldymo ir Los 
Angelyje?

J. Kojelis “Draugo” birželio 16 
d. nr. “Lietuvių Bendruomenė — vi
sų rūpestis” straipsnyje rašo:

“Bendruomenė tegu nepadaro 
klaidos, kurią padarė ALT-a, kur 
įvairių manipuliacijų keliu į vyr. 
organą patenka žmonės jokioms or
ganizacijoms neatstovaują”.

Gaila, kad J. Kojelis nesupranta 
ALT-os konstrukcijos ir skelbia ne
tiesą. Visi ALT-os centro valdybos 
nariai yra išrinkti politinių grupių 
ir organizacijų vadovybių. Iš tos 
centrinės tarybos yra išrenkama 
centro valdyba.

Pažiūrėkime, kokius diktatoriš
kus rinkimus J. K. siūlo Bend, apy
gardoms. “Geriausiai apylinkei at
stovauti galėtų tie, kurie joje dirba: 
valdybų ir įvairių komisijų (kultū
ros, talkos Lietuvai ir kt.)”

Taigi, jis nenori, kad į apygar
dą būtų renkami atstovai, bet kad 
apygardą sudarytų įvairūs pakviesti 
talk ininkai. Dažniausiai tais talki
ninkais patys prisistato įvairiais 
“politiniais” ir kultūriniais patarė
jas. J. K. labai apsivylė, kad S. M. 
apylinkės valdybos rinkimuose vos 
keli jo partijos draugai tedalyvavo 
ir nebuvo išrinkti į valdybą ir apy
gardos atstovus.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Caln. 900o9 
telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurniscn.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida. 
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GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi. inkimą, 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; še-štad. 9:00 — 5.00 p. p. 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos. 
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ROQUE and MARK C0.. INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC 

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404 

Phone: 828-7525 -----------Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS 

ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

Branch Office: 2953 Lincoln Blvd., S. M. iOA 90405 ----- — Phone: 399-9238

RŪTA, INC, Investavimo Bendrovė 
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkai
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JIS PUOŠĖ HUNTINGTON PARK MIESTĄ Spauda apie J. Gliaudės "Naktį" ir jos pastatymg

Jono Uždavinio pagerbimas

Suruoštoj Huntington Park mies
to tarnautojų Jonui vakarienėj-ban- 
kiete dalyvavo steito senatorius L. 
Walsh, Los Angeles county atsto
vas Shmuky, miesto meras Roberts, 
miesto valdybos nariai, pairkų ko- 
misionieriai ir kiti Jono artimjejj. 
Po vakarienės ir kalbų, buvo įteik
ta Jonui dovanos ir Los Angeles 
county supervisoriaus P. Shabarum, 
senatoriaus ir miesto mero pažymė
jimai; perskaitytos atsiųstos L.S. 
senatoriaus A Cranstono ir kongres- 
mano Roybal sveikinimo telegra
mos. Miesto meras savo kalboje 
paminėjo: “Jonas buvo užsispyręs, 
bet jo užsispyrimas visados sąžinin
gas ir buvo naudingas miestui. Jo 
buvimo metu pertvarkyti miesto 
parkai ir išleista airti pusė milijono 
dolerių, mes šiandieną turime kuo 
pasididžiuoti...”
... Miesto valdybos narių nutarimu 
memorialiniame miesto rožių sode
lyje (prie Florence ir Bissel gatvių) 
įdėta bronzinė lenta su įrašu: “In 
appreciation to John Uždavinys 
Pąfks Superintendent upon his re
tirement April 1972 for making 
our community beautiful. Hunting
ton Park City Council.”

Jonas buvo atsakingas už visus 
mjesto parkus, centrines miesto 
gatves, automobiliams pastatyti 
aikštes ir jo įsteigtą miesto medely
ną. Be Parkų superintendento pa
reigų dar ilgoką laiką ėjo hr recre
ation • dept, di rcktor iatis pa'rėigas.

Kaip Čia gimęs (Omaha, Nebr.), 
iš Lietuvos sugrįžo 1935 m. Dirbo 
“Vienybėj”, o vėliau perėjo į ”A

meriką”. Rašinėjo Garsui, Darbi
ninkui ir Tėvynei. II-jo pas. karo 
metu ištarnavo trejus su puse metų 
Dėdės Šamo armijoj. Baigęs Land
scape Institutą ir University of 
Southern Calif, of Public Adminis
tration kursus — Public Relations 
ir Supervisory Leadership.

Gavęs civilinę tarnybą Hunting
ton Park Parkų Dept, išbuvo virš 
25 metų.
- Jis L. A. lietuvių veikloje, orga
nizuojant čia LTS, BALFo, ALTo, 
Bendruomenės Centro namus ir ki
ta, daug prisidėjo iir joms pirmi
ninkavo. J. Uždavinys su K. Luk
šiu, Brone Starkięne, P. Žilinsku, 
M. Aftukiene rėmė visas organi
zacijas, daug padėjo tremtinių atsi- 
kvietimui į Kaliforniją. Los Angeles Dramos Sambūris, pastatęs J. Gliauods dramą “Naktis”. 

I kaires: rež. D. Mackialienė, M. P.išmantas, V. Ąžuolaitis, S. Pau
tienienė, R.Žukas, R. Urbanienė, D. Barauskaitė, V. Jatulienė.
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lll-jame Teatro Festivalyje Chi
cago je Los Angeles Lietuvių Dra
mos Sambūris tradiciškai dalyvavo 
su premjera. Tai buvo 3-jų veiks
mų drama “Naktis”, kurią Jurgis 
Gliaudą specialiai parašė sambū
riui. Vėliau, sausio 11 d. sambūris 
“Naktį” pastatė Los Angeles sceno
je. Pastatyme dalyvavo D. Baraus
kaitė, V. Jatulienė, S. Pautienienė, 
R. Urbanienė, V. Ąžuolaitis, M,. 
Prišmantas ir R. Žukas. Režisavo 
Dalila Mackialienė. Dekoracijas, 
pagal S. Makairevičiaus eskizus, at
liko L. Kojelis. Režisūros padėjėjais 
buvo B. Mackiala ir P. Urbonas.

LAV bendradarbis surinko cita
tų iš bendrinės lietuvių spaudos, 
kurios pristato recenzentų ir žiūro
vų nuomones apie “Naktį” ir dra
mos pastatymą. Veikalas sulaukė 
išskirtinio publikos dėmesio. Nuo
monės buvo įvairios. Bendra spau
dos balsų santrauka yra įdomus 
nuomonių ir įvertinimų balansas.

Pateikiamos citatos iš recenzijų 
bei atsiliepimų.

“Žiūrovų prisirinko pilna salė, 
nors oiras buvo lietingas ir žvarbus. 
Pasirodė Los Angeles dramos sam
būris su J. Gliaudos trijų veiksmų 
drama “Naktis”. Režisavo Dalila 
Mackialienė... Šis veikalas visai ki
toks savo vaidyba ir turiniu. Pa
teiktas taip, kaip iš tikrųjų gyveni
mas vyksta. Aktoriai savo vaidme
nis atliko ko geriausiai.”

Balys Brazdžionis, 
Darbininkas, Nr. 51, 1974

“Dalykiškai kalbant, dėl šioje 
dramoje dvasinių konfliktų, viduji
nių išraškų ir judesinių efektų gau
sos, veikalas nebūtų lengvai įkanda
mas ir profesiniam teatrui; ir jeigu 
čia jį pavyko šiaip taip įsceninti, tai 
pirmiausia rež. D. Mackialienės 
nuopelnas, sumaniai parinkusiai ak
toriams atitinkamas roles”.

Alfonsas Giedraitis, 
Naujienos, Nr. 21, 1975

“Veikalas savo forma ir stiliumi 
mūsų scenoje naujas. Autorius pa

teikė gražių samprotavimų, daugy
bę gražių minčių, tiesiog aforizmų, 

verčiančių susmąstyti”. (bk) 
Draugas, Nr. 282, 1974 

“Sekmadienį Jurgis Gliaudą mus 
nuveda į gilų susimąstymą —“Nak
tį” — trijų veiksmų dramą”.

Jurgis JanuŠaitis, 
Draugas, Nr. 269, 1974 

“Drama yra giliai prasminga, 
skirta ne momento džiaugsmui, bet 
rimtai meditacijai.

Šio vaidinimo pasisekimas buvo 
nepaprastas: žiūrovai pripildė di
džiulę salę... Jau pats faktas, kad 
veikalas sukėlė didelį susidomėjimą, 
klausytojuose, yra pakankamas lai
mėjimas, rodantis, kad Gliaudą pa
taikė į jautrią vietą... Dalilai Mac- 
kialienei tenka garbė už puikų pa
statymą ir gabių artistų parinkimą”.

V. J-ka, 
Tėviškės Žiburiai 

“J. Gliaudos ’’Naktis” turi daug 
gyvenimiškos medžiagos, drąsiai 
užgriebiama nūdienė buitis. Čia susi
kerta generacijų mąstysena. Čia su 
aštria satyra pajuokiamas žalingo
mis iliuzijomis gyvenančių žmonių 
pasaulėlis... dramoje tradicinės (Ib
seno, O’Neill) nuotaikos maišosi su 
absurdo teatro (Becket, Ionesco) 
keistumais.”

Pr. Visvydas, 
Draugas, Nr. 21 

“Šio sepktaklio pažiūrėti atėję, 
jaučiasi apdovanoti... Jurgio Gliau
dos veikalas “Naktis” — gilus, niū
rus, kaip miglota naktis, eiliniam 
žiūrovui sunkiai buvo įžvelgiamas... 
D. Mackialienė scenos veikalus sta
tydama ir su jaunaisiais aktoriais 
dirbdama, dažnai yra reikšminges
nė negu lituanistikos mokytojai... 
Išeiname kažką naujo sužinoję, iš
einame susimąstę, išeiname gal su- 
purtinti, o gal nustebę, gal pasipik
tinę, o gal nudžiugę... Bet kiekvienų 
atveju išeiname viduje turtingesni.”

Alė Rūta, 
Dirva, Nr. 6 

Parinko L. T:'^*-’



VAKARŲ APYGARDOS SUVA
ŽIAVIMAS

JAV LB Vakarų apygardos 
metinis suvažiavimas šiemet įvyko 
gan anksti — vasario 1 d. J. A. 
Spreinaičių svetainėje. Tie suvažia
vimai įvykdavo tk gegužės air br- 
želio mėnesiais. Mat, pirm. J. Čin- 
ga panoro turėti paskaitininku Pa
saulio Lietuvio red. , Bendruome
nės garbės pirmininką S. Barzduką, 
kuris čia buvo Fkontininkų rengia
mame politiniame simpoziume.

Suvažiavimą atidarė piirm. J. 
Činga ir perskaitė darbotvarkę. 
Pirmiausia buvo apylinkių pirmi
ninkų pranešmai. E. Josenienė, 
—Phoenix, Ariz., O. Razutienė — 
Los Angeles, Gricius — Santa Mo
nikos ir V. Juodeika — Portland© 
ap.

Toliau buvo apygardos vadovy
bės pranešimai: pirmininko, iždi- 
dininko, jaunimo ir vicepirmininko 
visuomeniniams reikalams (J. Čin
ga, A. Skirius, J. Pažėraitė, dr. J. 
Žmuidzinas). Raulinaitis pranešė 
kultūros popiečių komiteto vardu 
ir V. Pažiūra šeštanieninės lituan. 
mokyklos vardu. Revizijos komisi
jos vardu pranešimą padarė M. Ke- 
valaitis. Visi pranešimai buvo su
važiavimo patvirtinti.

St. Barzdukas kalbėjo lietuvių 
tautinėmis problemomis. Taip pat 
jis atsakė į paklausimus.

Dr. G. Valančius papasakojo sa
vo įspūdžius iš kelionės į Lietuvių 
Dienas, vykusias pernai metų gale 
Australijoje, Adelaidės mieste.

K. L. R. klubo narių susirinkimas
Kovo 2 d. 12 vai. parapijos sa

lėj įvyko Kalifornijos Lietuvių Ra
dijo Įdubo metinis narių susirinki
mas, kurį atidarė klubo valdybos 
pirm. Vladas Gilys ir pirmininkau
ti pasiūlė teisininką Stasį Paltų. 
Pasiūlymą susirinkimas palydėjo 
gausiais plojimais. Pirmininkau
jantis susirinkimo sekretorium pa
siūlė nuolatinę valdybos sekretorę 
Danutę Daškelienę.

Susirinkimo pirmininko patiektoj 
darbotvarkėj porą punktų sukeitus 
eilės vietomis, V. Gilys peržvelgė 
bendrais bruožais paskutinės meti
nės kadencijos darbų pasiskirstymą, 
veiklą ir atsiekimus. Sekretorė D. 
Kaškelienė perskaitė praėjusių me
tų susirinkimo protokolą su jame 
įrašytomis praėjusiame susirinkime 
padarytomis pataisomis bei papil
dymais. Iždininkas J. Mitkus patie
kė- finansinę metų apyskaitą, prie 
paskirų pajamų pozicijų pažymėda
mas eilę vardų: po $200 aukojo 
Vida su Apolinaru Sajai ir Liudas 
Reivydas; keletas po $100; pensi
ninkas J. Matijošaitis kasmet auko
jo maždaug po $150; S. Vizgirdienė 
įr J. Gedmintas rūpestingu aukų 
rinkimu daug prisideda prie gero 
finansinio stovio palaikymo.

Revizijos komisijos aktą, pasira
šytą A. Šimkaus, Br. Morkio ir K. 

Prišmanto, perskaitė Rev. k. pirm. 
K. Prišmantas, kuris teigiamai įver
tino protokolų, susirašinėjimų ir 
finansinės atskaitomybės tvarkymą 
bei iždo padidėjimą. Susirinkimas 
visus pranešimus priėmė be pataisų 
ar pakeitimų.

Naujon valdybon balsų dauguma 
išrinkta: D. Kaškelienė, S. Paltus, 
J. Mitkus, V. Gilys ir J. Gedmin
tas; kandidatais liko P. Gustas ir 
H. Bajalis. Revizijos komisija pa
likta ta pati.

Naujoji valdyba pareigomis pa
siskirstė taip: St. Paltus — pirmi
ninkas ir programų koordinatorius, 
VI. Gilys — vykd. vicepirm., vyr. 
techninis programų koordinuoto- 
jas ir pranešėjas, J. Gedmintas — 
vicep. ūkio reikalams, D. Kaške
lienė — sekt, ir programų vedėja- 
pranešėja ir J. Mitkus — iždinin
kas, finansų tvarkytojas. Kandida
tai — P. Gustas ir H. Bajalis.

Susirinkimas buvo gausus, dar
bingas ir tvarkingas (jm)

— Bakūnas ir Gediminas grįžo 
lietuviškų radijo programų darban. 
Bronius Gediminas pirmasis lietu
vių radijo sumanytojas, įsteigėjas 
ir ilgametis jo finansuotojas Pacifi- 
ko pakrantėj, pradedant 1952 m. 
gegužės mėn. 24 d. programa; žur
nalistas Vladas Bakūnas vienas il
giausiai rengęs programas ir jas 
per eilę metų meistriškai perteikda
vęs klausytojams. Abu, radijo va
dovybės prašomi, vėl įsijungė: Ba
kūnas, kaip programų redaktorius- 
pranešėjas, Gediminas kaip progra
mų rekorduotojas. (jm)

Metinis LB Los Angeles apylinkės 
susirinkimas

Kovo 16 d. Šv. Kazimiero para
pijos salėje įvyko metinis LA Bend, 
apylinkės sus-mas.

Susirinkimą pradėjo O. Razutie
nė savo žodžiu ir pagerbimu miru
sių narių. Į prezidiumą buvo pa
kviesti: pirmininku dr. J. Žmui
dzinas, sekretoriumi VI. Šimoliū- 
nas. Praėjusių metų susirinkimo 
protokolą perskaitė Adelė Balsienė. 

Pranešimus padarė pirm. O. Razu
tienė ir Rev. kom. pirm. A. Rauli
naitis. R. Nelsas perskaitė iždo pra
nešimą. Visi pranešimai buvo pa
tvirtinti.

Naujon valdybon išrinkti: L. Ži
levičiūtė, Danutė Žygaitė, Ona Ra
zutienė, V. Tamošaitis ir Vincas 
Skirius; kandidatu liko L. Balvo- 
čus. Pagal naują LB statutą pusės 
narių paliko iš primai metų valdy
bos: Rymantė Barauskaitė, Romas 
Nelsas ir Aleksandras Šimkus. Re
vizijos komisija palikta ta pati: A. 
Raulinaitis, V. Pažiūra ir R. Dab- 
šys.

Atstovais į Vakarų Apygardos 
suvažiavimą buvo išrinkti: V. Če
kanauskas, E. Radvenis, V. Juodei
ka, I. Medžiukas, A. Polikaitis, K. 
Prišmantas, V. Pažiūra, J. Mitkus, 
kandidatais liko: G. J. Petrauskas 
ir J. Motiejūnas.

Rinkimų balsus skaitė specialiai 
sudaryta komisija iš A. Balsienės, 
Pr. Grušo ir A. Raulinaičio.

Susirinkimas, užtrukęs vhrš dvie
jų valandų, praėjo sklandžiai ir 
darbingai. (V. V.)

— Los Angeles L. D. K. Birutės 
Dr-jos skyrius išsirinko naują val
dybą, kuri pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkė — E. Pažėrienė, vicep. 
— M. Kairienė-Roberts, sekr. — 
A. Liūdžiuvienė, kasin. — A. Pa- 
žiūrienė, narė — S. Leškienė, ko- 
resp. — V. Irlikienė. Naujoji val
dyba jau perėmė pareigas ir ruošia
si sekančių metų veiklai. (V. Iri.)

Šv. Kazimiero parapijos komitetas

vasario 9 d. susirinkimo klebonijo
je buvo perrinktas tas pats: pirm. 
Frank Speecher, vicep. Leonas Ok- 
sas ir sekr. Mindaugas Banionis.

Parapijos komiteto nariai nėra 
renkami, bet klebono pakviečiami.

Vakarų Apygardos suvažiavimo dalis dalyvių. Sėdi (iš kairės): Anelė 
Kupinskienė, O. Razutienė, G. ir S. Kudirkai, S. Barzdukas, J- Činga, 
I. Medžiukas, M. Lembertienė; stovi: A. Adomėnas, dr. J. žmuidzi
nas, L. Zaikienė, E. Josen, Arv. Gricius, G. Mažulienė, J. Kojelis, E. 
Griciuvienė ir A- Skirius.

Vėl susiorganizayo jaunimas

Pasaulio Lietuvių Jaunimo S-gos, 
Los Angeles sk., pirmas susirinki
mas įvyko sausio 26 d. Į pirmąją 
valdybą buvo išrinkti šie asmenys: 
Linas Kojelis, Vincas Skirius, Ire
na Žukaitė, Jūratė Pažėraitė, Vytas 
Bandziulis, Asta Grakauskaitė, Rū
ta Biknevičiūtė, Kęstas Uldukis.

Los angeliečiai pareigomis pasi
skirstė taip: V. Bandziulis — pirm., 
J. Pažėraitė ir R. Biknevičiūtė — 
vicepirm., A. Grakauskaitė—sekr., 
L Žukaitė — spec. reik, sekr., V. 
Skirius ižd., L. Kojelis — sekr. 
informacijos reikalams, K. Uldukis 
— kultūros reik. sekr.

Kiek atsimename, preš trejus me
tus Chicagojc Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga išsirinko savo 
centrinę vadovybę, nepriklausomą 
nuo Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės. Jos pirmininku yra kun. Sau- 
laitis, SI, dabar vedąs misijas 
Brazilijoje. Todėl ir P. L. J. suva
žiavimas šiemet gruodžio mėn. šau
kiamas Brazilijoje.

Tradiciniai Velykų šokiai

Los Angeles PLJS sk. ruošia tra
dicinius Velykų šokius kovo 30 d. 
8 vai. vak. Tautiniuose Namuose, 
3356 Glendale Blvd.

Gros įdomus naujas orkestras 
"RAK ir ŠLAK”.

Bus itališka vakarienė, kuri pra
sidės 9 vai. 30 min.

Įėjimas: $2; su vakariene $3 jš 
anksto pranešus; prie durų — $3.50

Bilietus galima užsisakyti, pas: 
Vytą Bandžiulį, tel. 660-0776: Jū
ratę Pažėraitę, tel. 662-7832; Vincą 
Skiriu, tel. 842-5394 ir Liną Koje- 
lį, tel. 395-8355.

Šokių rengėjai maloniai kviečia 
visą jaunimą dalyvauti. Info. Reik.
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A. A. Vanda Mažeikiene (Butkeviciute)

Netekome Vandos Mažeikienės

Vasario 3 d., pakirstai smegenų 
vėžio, mirė mūsų kolonijos viena iš 
aktingiausių veikėjų Vanda Mažei
kienė. Ji turėjo tik 55; m. amžiaus.

V. Mažeikienė nuoširdžiai dirbo 
Alto-os, Los Angeles sk. valdyboje, 
taip pat atstovavo lietuvių Pabaltie- 
čių ir Pavergtų Tautų komitetuose. 
Ji buvo nuolatinė Dirvos ilr LAV 
laikraščių korespondentė. Taip pat 
ji yra buvusi Birutės dr-jos, Tauti
nės S-gos L. A. šk. pirmininkė ir 
daugelio kitų organizacijų valdybos 
narė. Pavergtų Tautų komitete ji 
per keletą metų buvo iždininke.

Vanda Butkevičiūtė-Mažęikįenė 
kilimo žemaitė — buvo gimus 1919 
m. Rietave, kur jos tėvas J. Butke
vičius buvo Oginskių dvaro elekt
ros įmonės inžinierius.. Ji mokėsi 
Rietave, vėliau Aušros mergaičių 
gimnazijoj Kaune ir baigė suaugu
sių gimnaziją Vilniuje. Buvo pradė
jusi studijuoti, bet karas mokslą 
sutrukdė. \

Vanda buvo ne vien- darbšti, bet 
ir malonaus, draugiško būdo: Todėl 
su ja atsisveikinti vasario 6 d: "va^- d 
kare priėjo pilna Šv. , Kazimiero 
par. bažnyčia?' Rožančiaus pamak?:. 
dose pamokslą pasakę kūh' A. Ol
šauskas. Tarp atsilankiusių .atsį7;;.§ 
svęikipti buvo, matyti konsulas ;,dr..
J. Bielskis sų’^ipona.r r

Rožąnčiaus c pąm aldosę .įgjęųpjp^. 
parap. choras, vad. B? Kudriūno Mr: 
sol. J. ČekanauskidM^^’^^d^v.

- Laidbfuvių^'ėigą ^DirVos^’ • korės-r 
pondentas taip, aprašė. į

"Vasario 7 (T 9 vat ryte "švento'" 
Kaižitnieto lietuviiįpatrapjos ®n^*

čioje atlaikytos gedulingos pamal
dos, po kurių karstas išlydėtas į 
kapus. Gražų pamokslą pasakė 
kun. Vytautas Palubinskas.

Atsisveikinti su velione ir paly
dėti ją į kapus suėjo per 400 as
menų, apgailinčių jos per ankstyvą 
pasitraukimą iš gyvųjų tarpo. Apie 
100 automobilių lydėjo karstą į ka
pus.

Garsiose Forest Lawn kapinėse 
jaukioje aikštėje tarp milžiniškų 
medžių įvyko įspūdingas visuome
nės atsisveikinimas su velione. Mal
das sukalbėjo ir nuoširdų žodį tarė 

, kun. Vytautas Palubinskas.
■/i Atsisveikinimo ceremoniją pra
vedė nęolituanas E. Balceris. Jis pa
sakę šiltą žodį, pareiškė užuojautą 
velionės vyrui inž. A. Mažeikai ir 
šeimai bei giminėms. Po jo kalbėjo: 
ALT LA skyriaus pirmininkas inž. 
Vytautas Čekanauskas, LB LA sky- 
rąus pirm: Ona Razutienė, Vilties 
draugijos vardu — dr. Petras Pa
mataitis, Dirvos vardu - rašytojas 

Tųrgis: Gliaudą, Birutininkių drau
gijos vardu _ pirui- Ema Dovydai- 
tięnė, Skautų. Židinio vardu pirm. 
Juozas Pažėra,- LA Tautinių namų 

$: vardu agronomas Bronius Dūda, 
Žurnalistų skyriaus vardu prof. 
Jonas Kuprionis, SLA ir Lietuviš- 
kbs radijo valandos vardu Vladas 

■įŠimoljųnafo: Ramovėnų vardu teisi- 
ninkas Stasys Paltus, ALTS LA 

i. ^skyriaus; vardu Jonas,: Petronis ir 
iiKorp0: Neo-Lithuaniaivardų. pirmi- 

i;i:hinkas: Rimas Mulokas.
Nuo karšto buvo nuimta velionės 

' ^eo-ITthuan'ia korporacijos kepu-

Iš laiškų Redakcijai

Gerb. Redaktoriau,

maloniai prašau patalpinti Šį ma
no pareiškimą savo laikraščio skil
tyse. Tai būtų patarnavimas suklai
dintai radijo klausytojų bei klubo 
narių daugumai.

Dėkoju.

PAREIŠKIMAS

Šiais metais,, kovo mėn. 2 d., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Kali
fornijos lietuvių radijo klubo me
tinis susirinkimas buvo septintas iš 
eilės. Jame dalyvavo apie 100 na
riu ir svečių. Dauguma susirinkimo 
dalyvių nesuvokė ir nesuprato, kad 
tą dieną čia paaiškės grubi tiesa. 
Aš, kaip radijo klubo įsteigėja bei 
pagrindinė radijo valandėlės orga
nizatorė, šia proga laikau savo pa
reiga galimai objektyviau šį reikalą 
paaiškinti.

1974 m. radjo klubo valdybą su
darė septyni asmenys: V. Gilys, 
prof. J. Kuprionis, V. Šimoliūnas, 
J. Mitkus, D. Kaškelienė, P. Jasiu- 
konis, S. Pautienienė. Į šią septynių 
asmenų grupę tilpo visa klubo val
dyba, redaktoriai ir garso techni
kai. Valdybos dakbas tų metų bė
gyje, kaip niekada anksčiau, nebu
vo nei nuoširdus, nei draugiškas. 
Ir štai dėl ko. Klubo iždininkas J. 
Mitkus, talkininkaujamas D. Kaš- 
kelienės, pradėjo daryti intrygas ir 
varyti akciją (be abejo, su instruk
cijomis iš šalies), kaip iš radijo iš
stumti mane ir P. Jasiukonį. Mane, 
kaip vyr. redaktorę (būk tas titulas 
užstojas saulę kitiems) ir kaip P. 
Jasiukonio bei aukštesnio kultūri
nio lygio šalininkę, P. Jasiukonį — 
kodėl jis už programų užrašymą ir 
redagavimą gauna daugiau negu V. 
Gilys (nors tai buvo nutarta klubo 
valdybos prieš ketverius metus ir 
1974 m. patvirtinta: V. Giliui ski
ria $10, P. Jasiukoniui $20). Ka
dangi J. Mitkui ir D. Kaškelienei 

raitė ir įteikta kartu su korporaci
jos kaspinu inž. Antanui Mažeikai. 
- Atsisveikinimas su velione jau
kioje aikštėje prie didžiulių medžių, 
esant karstui padengtam gėlėmis, 
baigtas visų giedama "Marija Ma
rija” giesme ir Lietuvos himnu.

Gedulingiems pusryčiams visi 
atsisveikinimo dalyviai ir palydovai 
buvo pakviesti į Tautinius Namus. 
Čia inž. Antanas Mažeika, savo ir 
šeimos vardu susirinkusiems padė
kojo už a. a. Vandai pareikštą mei
lę ir pagarbą.”

Jonas Petronis, atžymėjimui V. 
Mažeikienės, surinko Tautos Fon
dui $415.00, kurie buvo pasiųsti 
Fondo valdytojui prel. J. Balkūnui.

: Redakcinio kolektyvo vardu no
rime pareikšti giliausios užuojautos 
šaimai ir giminėms. Po jo kalbėjo: 
Mažeikai, dukrai Umarai, sūnui 
Tomui ir kitems giminėms.

buvo aišku, kad esamoje valdyboje 
šio plano nebuvo galima įvykdyti, 
nes daugumos narių buvo kita, su 
jais nesutampanti, nuomonė, tad jie 
ir pradėjo iš anksto planuoti šį mu
dviejų pašalinimą įvykdyti metinio 
susirinkimo metu. , ,

Susirinkimo pirmininku, iš anks
to susitarus, buvo pakviestas S. Pal
tus, sekretore D. Kaškelienė. Pagal 
patiektą darbotvarkę, mano, kaip 
vyr. redaktorės pranešimas turėjo 
sekti klubo pirmininko pranešimą, 
paskui iš eilės, įprasta tvarka turėjo 
eiti iždininko ir rev. komisijos pra
nešimai. Teis. S. Paltus sugebėjo 
išlaviruoti taip, kad visi pranešimai 
vyktų darbotvarkėj numatyta eiga, 
išskyrus vyr. redaktorės. Jos prane
šimas nukeltas į pabaigą, po valdy- 

. bos rinkimų. Ir kaip tik tuo susirin
kimas buvo suklaidintas, vėliau, kai 
"šaukštai po pietų”, suvokęs, kuo 
čia viskas kvepia. Ir iždininko J. 
Mitkaus pranešimas, ir ypač rev. 
kom. pirm. K. Prišmanto, kuriam 
gerą šiukšlių krepšį mano adresu 
paruošė pats J. Miktus, turėjo pa
grindinį tikslą: mane ir P. Jasiuko- 
nį sukompromituoti, kad j - naują 
valdybą nebūtume išrinkti. Dide
liam visų nustebimui, šis iš anksto 
planuotas žygis pavyko, bet visi la
bai nemaloniai pasijuto. Už penkis 
dolerius (kurie buvo renkami kaip 
nario mokestis prieš susirinkimą) 
žmonės turėjo progos stebėti savo
tišką radijo valandėlės okupaciją. 
Senosios valdybos narių dauguma, 
tik dabar supratusi nešvarią klastą, 
reagavo .ir savo kandidatūrą. į nau
ją valdybą atsiėmė. Aš ir P., Jasiu- 
konis, paveikti « tokio savo bendra- 
darbių-kolegų elgesio, iš radijo dar
bo pasitraukėme.

Tikime, kad šis nelemtas įvykis 
ar nesusipratimas mūsų lietuviškąin 
radijui daug nepakenks, o laikas, 
be abejo, užgydys žaizdas ir atneš 
užsimiršimą. - • ; ,;..r

Su pagarba
Stasė Pautienienė, 

KLR vyt; redaktorė

1975 m. kovo mėn. f>. ..rr. 
Santa Monica ' .

P. S. • ' " . • :

Ta pačia proga noriu padėkoti 
visiems bendradarbiavusiems radijo 
darbe per šešerius metus. Esu pa
tyrusi daug džiaugsmo ir nuoširdu
mo iš klausytojų pusės. Viską au
koju lietuvybės ugdymo idėjai. Už 
paramą ir paguodos žodžius lieku 
giliai dėkinga, ir mano širdyje pa
silieka meilė jums, kur aš bebūčiau.

S. P.

Patikslinimas : i

LAV sausio numeryje, aprašyme 
S. Kudirkos priėmimo programos, 
tarp sveikintojų praleistas ALTos 
LA sk. pirm. inž. V. Čekanausko 
pavardė Tai padaryta be blogos va
lios, per korektoriaus neapsižiūrė
jimą. V. Čekanauską ir ALTos val
dybą atsiprašome. Leidėjas

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5



PHOENIX, Arizona

Vasario 16-tos minėjimas Phoenixe
Tos dienos rytą prie gubernatū- 

ros pakelta lietuvių trispalvė. 11 v. 
Sacred Heart koplyčioje buvo lie
tuviškos mišios už Lietuvos laisvę 
ir laisvės kovotojus. Per misas gie
dojo O. Metrikienės vadovaujamas 
choras. Prie pamaldų iškilmingu
mo daug prisidėjo solisto Antano 
Pavasario giedojimas (pagiedojo O. 
Metrikienės sukomponuotą “Mal
dą”). Pamaldos baigtos Lietuvos 
himnu.

Po pamaldų įvyko oficialioji 
minėjimo dalis ukrainiečių salėje. 
Pradėta Amerikos himnu, kurio 
giedojimą vedė V. ir L. Mozartai. 
Minėjimą atidarė pirm. E. Josen, 
vadovavo V. Zakarienė, pritaikytą 
invokaciją paskaitė kun. A. Valiuš- 
ka, nepriklausomybės paskelbimo 
aktą paskaitė H. Baranauskaitė.

Pagrindinę paskaitą skaitė teisi
ninkas S. Paltus iš Los Angeles. 
Kalbėjo lietuviškai ir angliškai. Po 
paskaitos priimta atitinkama rezo
liucija, kurią angliškai paskaitė V. 
Kurilla.

Meninėje dalyje D. Zakaras pa
skaitė J. Lasienės eilėr. “Gintaro 
šalis”. Akvilė Ancha pagiedojo 
Aukštyn trispalvė ir Kur bakūžė sa
manota. Choras, vadovaujamas O. 
Metrikienės, padainavo 4 dainas: 
Lietuva brangi, Tėvynė Lietuva, 
Kariūnų daina ir Gimtinė šalis.

Pati įspūdingiausia programos 
dalis buvo solisto Antano Pavasa
rio, svečio iš Los Angeles dainos. 
Jį publikai gražiai pristatė S. Paltus. 
Solistas padainavo 6 dainas: Tykiai 
tykiai Nemunėlis, Budriūno, Ten 
mano tėvynė, Metrikienės, Lietuvos 
laukai, Černienės, Nemunėlis, Met
rikienės, Kampelis mielas, Roma- 
naūsko, ir Graži tėvynė mano, Ka- 
čanausko. Publikai dainas priėmė 
labai šiltai ir ilgai plojo, kol išprašė 
dar vieną — solistas padainavo ari
ją iš operos “Jūratė ir Kastytis”.

Pabaigai choras padainavo Lietu
viais esame mes gimę, o visi baigė 
minėjimą Lietuvos himnu.

Laisvinimo reikalams surinkta 
aukų $304.00; L. Bendruomenei— 
$55.00, Altui ■— $91; Tautos Fon- 
dui-Vlikui — $161,
Onos Metrikienės pagerbimas ir 
atsisveikinimas

Vasario 23 d. Phoenixo lietuviai 
surengė kapeliono svetainėj gražias 
O. Metrikienės pagerbimo vaišes. 
Ji čia per ketverius metus suorgani
zavo chorą, kuris gražiai giedojo 
sekmadieniais per pamaldas ir at
likdavo menines programas įvai
riuose didesniuose parengimuose. Ji 
muzikė iš pašaukimo, sukūrusi ne
mažai melodingų dainų. Ją pagerb
dami ir atsisveikindami, Metrikiams 
išvykstant atgal į Los Angeles, kal
bėjo choristų ir bendruomenės var
du. LB pirm. E. Josen muzikei O. 
Metrikienei įteikė ką tik išgraviruo
tą jos pirmąją dainą “Nemunėlį”, 

kurios paruošimą išleidimui apmo
ka LB Phoenixo apylinkė. Vėliau 
bus išleista ir kitos jos dainos, ku
rioms yra jau ir mecenatai: Malda, 
Giesmė į šv. Kazimierą, Ten mano 
Tėvynė, Dainos, muzika ir gėlės, 
Žydėk, Vėjeli brangus, Beržui ber
želiui, Esi tu, Aukštyn trispalvę, 
Užburti gintarai ir Gegute, kur tu.

(Žinios paimtos i š“Arizonos Lie
tuvio”, 1975 m. kovo m., nr. 3).

Kam tarnauja J. Činga?
Per pastaruosius du svarbesnius 

įvykius — Simo Kudirkos priėmi
mą ir Vasario 16-tos mnėjimą Los 
Angeles lietuvių visuomenė pamatė, 
kam tarnauja JAV LB Vakarų apy
gardos pirmininkas J. Činga.

S. Kudirkos komiteto sekretorius 
V. Pažiūra per Vakarų apygardos 
suvažiavimą pasakė, kad J. Činga 
visai nesiskaitė su kitais komiteto 
nariais ir vieke savavališkai, dažnai 
priešingai komiteto nutarimams. 
Komitetas buvo išrinktas visų Los 
Angeles organizacijų atstovų susi
rinkimo, J. Činga savavaliaudamas 
pažeidė visas Los Angeles veikian
čias organizacijas.

Antrą sauvališką žygį J. Činga 
padarė Vasario 16-tos minėjimo 
proga, paskelbdamas Lietuvos lais
vinimo reikalams rinkliavą, išsiun- 
tinėdamas Los Angeles lietuviams 
laiškus ir vokelius, prašydamas au
kų. Tuo pat laiku L. A. Alt-os sky
rius jau buvo išsiuntinėjęs laiškus, 
kviesdamas į Vasario 16-tos minė
jimą ir prašydamas Lietuvos laisvi
nimui aukų.
Altą Los Angelėse yra sudaryta iš 
visų čia veikiančių organizacijų at
stovų. Taigi antru kartu J. Činga 
pažeidė Pietinėje Kalifornijoje vei
kiančias organizacijas.

Visi tie jo žygdarbiai yra sauva- 
liški. Dėl aukų rinkimo nebuvo iš
keltas klausimas vasario 9 d. Vaka
rų apygardos suvažiavime Los An
gelėje, aukų rinkimo klausimas net 
nebuvo svarstomas Vakarų apyg. 
valdybos posėdyje ir net dauguma 
valdybos narių — du vicepirminin
kai, iždinnkas ir sekretorius nieko 
nežinojo, nieko negirdėjo apie šį J. 
Čingos su A. Adomėnu nutarimą.

Tai kamgi dar reikalingi tie apy
gardų suvažiavimai ir valdybų rin
kimai, jei su valdybų nariais nesi
skaitoma?!.

Kam J. Činga tarnauja, ar Vaka
rų apygardos lietuviams, kurie jį 
išrinko, ar kažin kokios partijos in
teresams. Jei iš aukštesnės vadovy
bės duodami' įsakymai yra mūsų 
vietos lietuvių vieningam darbui 
kenksmingi, tai J. Činga vietoje ak
lai juos vykdęs, turėtų tai suvažia
vime ar bent susirinkime pranešti 
ir leisti nariams padiskusuoti.

Yra visiems gerai žinoma, ką 
JAV LB krašto vadovas yra pada
ręs Chicagoje ir Ciceroje, ar to pat 
siekiama ir Los Angelėje?

LONG BEACH, CALIF.

Lietuvių klubo susirinkimas
Šiems metams Lietuvių Klubo su

sirinkime išrinkta nauja valdyba: 
pirm. — Alf. Kontvis, vcepirm. 
— J. Matijošaitis, sekr. J. Mikalo
nis, kasin. B. Tamulienė, f in. sekr. 
A. Nevardauskas.

Aptarta klubo reikalai.
— Long Beach lietuviai Vasario 

16-tąją minėjo vasario 16 d., sek
madienio, vakare Machinist salėj.

— Sausio 26 d. mirė Vladas Ta
mulis, kraujo išsiliejimu ir paralyžu 
susirgęs praėjusių kūčių vakare. 
Palaidotas Šv. Kryžiaus kapuose 
Inglewoode, Calif.

Dideliame nuliūdime liko žmona 
Birutė, duktė Gražina, sūnus Vy
tautas ir sesuo Juzė.

Buvo gimęs 1910 m. Zepvynių 
km., Marcinkonių par., Vilniaus 
krašte. Paskutinius kelius metus gy
veno Long Beach, priklausė Lie
tuvių klubui, buvo Lietuvių Fondo 
narys. (D. M.)

Jie šventė savo gimtadienius
— Vasario 15 d. vakare Adelės 

Šatnerienės ir jos dukters Ernos 
namuose susirinkę jų draugai ir kai
mynai atšventė jų gimtadienius 
(Adelė S. gimusi vasario 7 d., o 
jos duktė Erna vasario 22.)

Adelė, būdama gera šeimininkė, 
keletą metų dirbo šeimininke Lie
tuvių Bendruomenės Centro namų 
virtuvėje, Ii •

Svečiai abiem, mamai ir dukrai, 
palinkėjo geriausios sveikatos ir 
laimingų ateinančių metų.

— Vasario 23 d. Tautinių Na
mų svetainėje, dalyvaujant dideliam 
būriui Antano ir Sofijos Brazaus
kų draugų ir bičiulių, atšvęsta So
fijos gimtadienis.

Antanas ir Sofija B-kai anksčiau 
gyveno ir biznį turėjo Chicagoje. 
Atsikėlę į Los Angeles, čia taip pat 
įsigijo daug draugų. Gimtadienyje 
dalyvavo ir jų geri bičiuliai Marija 
ir Zigmas Lazinskai iš Ghicagos.

Svečius Bražinskai gražiai pavai
šino. Susirinkusieji Sofijai sugiedojo 
“Ilgiausių metų!”, o L. Reivydas

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER ■ 

6934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Caln.
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen. į 7
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.;

9OOOOOOOOOOOC3GOOOOOOOOOQOOCOOOOCXK>OCOOOOGGOCh^^9e0i'

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky v

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius Į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi inkimą, 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.
At^SOOOOQOOOQOOOOCQrcOOCOOQOOGsOOOQOOOOOQOOQOOOQOOa

” ■” ■ ' - • ■ f .• J,V—

Bražinskų garbei parašė “dzinguliu
kus”, kuriuos visi bendrai padaina
vo. Nuotaika buvo puiki. (J. G.)

LIETUVIŲ KREDITO UNIJOJ
Lietuvių Kredito Unijos metinis 

susirinkmas įvyko vasario 23 dieną 
Tautiniuose Namuose. Pirmiausia 
tylos minute pegerbti mirusieji na
riai: Balys Čiurlionis ir Vanda Ma
žeikienė. Iš valdybos pranešmų pa- 
aškėjo, kad baigiant praėjusius me
tus, kredito unijos aktyvai buvo 
456,470 dol. Narių indėliai siekė 
394,834 dol., o paskolų balansas 
buvo 289,357 dol., o šiuo metu yra 
310,000 dol. Procentų už išduotas 
paskolas ir kitus investavimus gau
ta 414,492 dol. Išlaidų turėta 
12,846 dol. Žymiausia išlaidų po
ziciją sudaro gyvybės draudimas — 
4,949 dol. Nariui mirus, jeigu jis 
turi įdėjęs atitinkamo dydžio indėlį, 
išmokama iki 2000 dot, skolininkai 
turi iki 10,000 dol. draudimą; ijems 
mirus skolą padengia draudimo 
kompanija. Praėjusiais metais na
riams išmokėta 21,546 dol. dividen
do, o likusi gryno pelno dalis pa
gal įstatymą pervesta į garantijų 
ir rezervų fondą, kuriame yra 
47,074 dol.

Kredito komisija 1974 m. pa
tvirtinusi įvairių paskolų 124,000 
dol. sumai. Priežiūros komisija, tik
rinusi kredito unijos knygas, pa
klaidų ir nukrypimų nerado. Be to, 
kartą metuose kredito unijos darbą 
ir knygas tikrina Kooperacijų de
partamento revizoriai.

Po to buvo rinkimai. Į valdybą 
vėl perrinkti: V. Aleksandrūnas ir 
I. Medžiukas, (jis taip pat perrink
tas ir į kredito komisiją), į kredito 
komisiją — K. Prišmantas. Valdy
ba pasiskirstė pareigoms: pirm. — 
B. Gedminas, vicep. I. Medžiukas, 
sekr. A. Valavičius, ižd- V. Pažiū
ra, direkt. V. Aleksandrūnas; prie
žiūros komisija: pirm. K- Prišman- 
tas, nariai — B. Stančikas ir J. Pa
žėra; kredito komisija: pirm. A. 
Valavičius, nariai: V. Apeikis ir I. 
Medžiukas. Kredito Unijos teisiniu 
patarėju yra advokatas C. Kairys.

M.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

v
T**““““—■• «“F-

CHARLES GINTAUTAS KAIRYS
Teisininkas ir Advokatas 

8500 Wilshire Bouleva. d 
Bevery Hill, Galit 90212 

Telefonas 659-5757

Apdrauda
.w ■ .■■ .■! .■ i irr •: """. 1 .. " ■ ■ ------------------------

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 Blvi.
Santa Monica, Calif. 90404

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

2953 Lincoln Bl., Santa Monica, GA 
90405 Phone: 399-9238

f A. F. 8KIRIU6
Insurance Agent

•v 4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

•..Tel.: NO 4-2919

Automobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0771
"ietinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

BODY and FRAME WORK 
• ■»« I’ . • • i . ,

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.”
Coektaiis — Pools — Piano 

Liudas Reivy das, aav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.

■' Telef.: MA 5-837'3

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 2-534-1

Baldai
CENTRAL APPLIENCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative

Aleksas Dieninis
19lo Liocuiji /-.we., 
Venice, Calif.

Phone 821-2o2o

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

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

Dantistai
B1RUTA BARVIKS, D. U. S.

Member L. A. County Uciiidi buy 
5410 'Wilshire Blvu., 

Los Angeles, Caln.
Tei. v\'b 9-J410

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by e^poir jnent

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 

3231 Pice Boulevard 
Santa Monica, Calit. 90405

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

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

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

San Francisco, CA 94188
Telef. (415) 668-6227

JONAS JURGILA8, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 91344
Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—1 

j Office: EM 3-5909; Exch. EM 8-8116

Grožio salionai

BEAUTY FAIR COIFFURES 
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood, California 90028

Telefonas 466-1066 
Residence 1 (714) 642-4878

Moteliai

MOTEL RŪTA & 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 v- jaerwnro
1011 — 19th St., Santa Monica, 

Calif. 90403
Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE <& MARK GO.
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Reis.: 828-OLO

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
R. E. Broker

ROQUE & MARK GO. 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. 90029v

NO 4-2919 Res. TH 2-5894

TARBELL REALTORS

1584 W. Kaltella, Anaheim, Calif.

Res: (714) 530-5389; Off.: 635-0070

Vyt. A. Lubert

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN

Ona žukienė

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Telef.; 244-4567Ū vakare 241-0340

RŪTA E. NARAKAS 
Chartered Life Underwriter

Life, Health, Group Insurance An
nuities, Pension Plans

NEW YORK LIFE INSURANCE
COMPANY

50 California St., Suite 900, SAN 
FRANCISCO, Calif. 94111

1 (415) 421-99'60

Jei dar nesate atsilyginę 
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 

padarykite tai tuojau: 
siųskite $4 prenumeratos mokestį 

^304 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029

J. J B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje NT. 458628, registruoti JAV, 
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina 
natūralią plaukų spalvą moterims 
ir vyrams. 100% garantuotai, JIB 
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, 
nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus siųsti: J.LB. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, M 
«r ■*£■&■ ***-*£* ft- ':£**#**£**★★+•

PARDUODAMA ŽEMĖ
Parduodama žemė gerom sąlygom, 
2’/2 akerio (10 sklypų), Silver Queen 
estates, Pine Ave. ir Margalo Str. 
kampas.

Tarp Lancaster ir Mojave. 
Teirautis tel. 662-6906 —

Vladas Gilys

Dovanos angliškai skaitantiems

Viena iš gražiausių dovanų bus 
Adomo Galdiko monografija “A 
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijo- 
ms, su plačiu Waldemar George 
studijiniu straipsniu. 171 psl., di
lo formato, kana $16.00.

Knyga gaunama LAV adm-je: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES 

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Valdybos pirm, ir 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.
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LIETUVIU PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

BIRŽELIO MEN. _
29 d. — Tautiniu Namą gegužine 

^autiniuose Namuose.

LIEPOS. MĖN. —

13 d. — S. M. Lietuvių klubo g e-, 
pažinė — p. M. Vaičienės . sode, 
.1115 Fearl St., S. M.

RUGPJŪČIO MĖN.
10 d. — šauliu Daumanto kuopos 

gegužius Liscku sodyboje, 1300 
Do othy Dr., Glendale, Calif.

RUGSĖJO MĖN. —

14 d. — “Lietuvių Dienų” žurnalo 
metinis piknikas ir dovanų frau-, 
Rimas — McCambridge parke, 
Burbank, Calif.

20 d. — Lietuvių Bendruomenes > 
Diena ir vaidinimas “Čiurlionis” 
Kings mokyklos auditorijoje.

TRUMPAI
— Regina Pakalniškienė su duk

ra soliste Anita, iš Hamiltono, Ka
nadoje, aplankė LD ir LAV lei
dyklą. Patyrėme, kad dukra Anita 
jau nuo 8 metų amžiaus buvo pri
imta į Hamilton Royal Conserva
tory iir ją sėkmingai baigė. Ji už 
dainavimą Kanadoje ir JAV yra 
gavusi daug premijų.

— Stud. Unas Kojelis, L. K. S- 
mo 42 kuodos sekretorius, išrinktas 
atstovu į 66-tąjį Susivienijimo sei
mą, kuris įvyks liepos 6-9 dienomis 
Atlantic City, N. J.

L. Kojelis vasaros metu gavo 
darbą kongresmano Alfonzo Bell 
įstaigoje, Washington, DC, ir ten 
jau išvyko.

■— Inž Vytautas Čekanauskas, 
Korėjos karo veteranas, birželio 10 
d. American Legion Post No. 405 
susirinkime buvo išrinktas vado pa
dėjėju (Vice-Commander). V. Če
kanauskas Los Angeles lietuvius at
stovauja Bi-Centenial minėjimų ko
mitete ir gegužės mėn. kalbėjo per 
9 TV kanalą.

— Samuel Yorty, buvęs L. A. 
burmistras, birželio 8 d. per TV 13 
kanalą kalbėjo apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Jis labai supratingai 
atsiliepė apie tų valstybių, Sovietų 
inkorporuotų, padėtį, minėdamas 
būsimą konferenciją, kurioje Sovie
tai nori jų esamų sienų pripažini
mo. Vertėtų Samualiui Yorty pa
rašyti nors trumpą padėkos laiškelį, 
kad jis matytų, jog jo programas 
sekame ir jo nuomonę vertiname. 
Jo geros programos vyksta per TV 
13 kanalą sekmadieniais 8 vai. 30 
min. vakare.

— Los Angeles L. Šešt. Litua
nistinės mokyklos naują tėvų komi
tetą sudaro pirm. Vitolis Budrys, 
sekr. J. Raulinaitis, ižd. Visgirdie- 
nė„ nariai: Romas Nelsas, R. Bužė- 
nas ir Basiulienė. Mokyklos vedėju 
vėl pakviestas Vladas Pažiūra.

— Alma ir Stasys Paplauskai, 
baigę universitetus, buvo atžymėti 
tėvelių ir draugų specialia puota, 
birželio 22 d. Laimos ir Ruigiu gra
žioje rezidencijoje.

Jauna Paplauskų pora, auginda
ma, dviejų metų dukrelę, įstengė 
baigti kolegijas ir gauti bakalauro 
laipsnius, loks jų ryžtingumas tik
rai sveikintinas.

-— Dr. Rimantas ir Degmar Šar
kiai iš Geiong, Australijos, vykdami 
i Kanadą, dlivo sustoję kelioms die
noms Los Angeiyje. R. Šarkis,
M.B.B.S.. gavo pakyrimą Saska
tchewan mieste, sask. provincijoje, 
Kanadoje.

— pianistė R. Apeikytė ir solis
tai Nerija Linkevičiūtė su B. Pra
puoleniu iš Čikagos rugp. mėn. pra
džioje išvyksta į Pietų Ameriką 
koncertams.

— Prof. J. Kuprionis gegužės 1 
d. buvo atžymėtas Louisianos uni
versiteto, kuriame prieš keietą metų 
jis profesoriavo ir įrengė botankos 
sodą. Jo vardu čia daoar buvo a- 
darytas gamtos grožio literatūros 
skyrius.

Nida Brinkienė baigė teisių 
mokslus

L. A. Herald -Examiner gegužės 
26 d. laidoje patalpino fotografiją 
Nidos Žibutės Brinkienes ir jos vai
kučių — Nidos, Lino ir Edmundo 
— kaip jie sveikina mamytę, bai
gusią Southwestern University Law 
school.

N. Balsytė-Brinkienė anksčiau 
buvo baigusi inžineriją UCLA uni
versitete.

—Elena Sadauskaitė ir Rene Koeb- 
len, Las Vegas, Nev., liepos 25 d. 
švenčia 5 meų vedybinę sukaktį. 
E. Sadauskaitė nuo 1930 iki 1950 
m. dainuodavo New York Radio 
City Music Hali ir Great Waltz 
operetėje. Dabar su vyru yra išėję 
į pensiją ir gyvena Las Vegas.

Vincas ir Valerija Kazlauskai
birželio pradžioje praleido atos

togas New Yorke, New Jersey ir 
Washingtone, DC. Aplankė dukrą 
Birute ir žentą Almi Vitėnus, ku
rie puikiai įsikūrę ir užima žymias 
tarnybas. Washingtone matėsi su 
eile senų pažįstamų, aplankė Vite- 
nų namus (J. Vitėnas prieš 20 me
tų gyveno Los Angeiyje ir redagavo 
Lietuvių Dienų žurnalą).

— Valiuliai iš North Chicago 
atostogavo pas brolį Juozą Macį, 
Fullerton, Calif., aplankė draugus 
A. ir S. Bražinskus ir LAV red. 
Juozas Macis, Sr. ir sūnus J. Ma- 
cis, Jr. yra Los Angeiyje policinin
kai. Jie gimę ir augę Chicagoje, bet 
išmokę lietuviškai kalbėti.

—- Bruno Purvenas, ištarnavęs 
La Quinta County Club, Calif, te
niso instruktorium, praėjusį mėnesį 
buvo atžymėtas pagerbimo pietu

mis. Jam buvo įteiktas dovanų auk
sinis laikrodis. Pietų stalas buvo pa
puoštas Lietuvos ir Švedijos vėlia
vomis. B. Purvenas yra instrukta
vęs tenisą eilei aktorių, kaip Greta 
Garbo, C. Heston, W. Pigeon, Kirk 
Douglas ir daug kitų. Bruno yra 
gimęs Lietuvoje ir pasižymėjęs te
niso sporto instruktoriumi Švedi
joje.

La Quinta yra miestukas netoli 
Indio, Calif. <

— Kazys Karuža birželio 2 d. 
išvyko kelionėn po Europą. Jis ap
lankys savo pusseres ir pusbrolius 
Glasgowe, Škotijoje, kur jo tėvai 
gyveno ir kur gimė jis ir jo brolis 
poetas Petras Karuža. Per du mė
nesius žada aplankyti Vokietiją, 
Šveicariją, Italiją, Ispaniją ir kitas 
valstybes. Bus Londone, Paryžiu
je, Madride, Bonoje, Milane, Gene- 
voje, Berne, Bazelyje, Zuriche, 
Hamburge, Frankfurte, Vasario 16 
gimnazijoje, Oslo, Stockholme ir 
kt. miestuose.

Linkime Kazimierui sėkmingos 
kelionės ir laimingai grįžti.

KRIKŠTAI
Gegužės 24 d. dr. Zigmo ir Re

ginos Kungių sūnus pakrikštytas 
Vaidilos Juozapo vardais. Krikšto 
tėvais buvo Danutė Babušienė ir 
Povilas Butkys. Krikšto apeigas Šv. 
Kazimiero parapijoje atliko kun. A. 
Olšauskas. Tėvai savo giminėms ir 
draugams surengė šaunias vaišes 
Vyšnių Slėnyje (Cherry Valley, Ca
lif.) savo naujoje rezidencijoje. Dr. 
Zigmas Kungys savo daktaro įstai
gą turi Yucaipoje.

Sveikiname tėvus, sulaukusius 
antro sūnaus.

— Prel. dr. Juozas B. Končius 
mirė sausio 13 d. Romoje. Jis buvo 
vienas iš Balfo steigėjų ir ilgametis 
direktorius.

J. Končius gimė 1891 m. birže
lio 16 d. Stulgiuose, Raseinių aps. 
Mokėsi Kaltinėnuose, Raseiniuose, 
Petrapilje ir Kauno Kunigų semina
rijoj e.Breslavo un-te studijavo eko
nomiją. Į Ameriką atvyko 1923 m. 
Studijavo Katalikų un-te ir Ford- 
hamo un-te įsigijo daktaro laipsnį iš 
istorijos. 1927-45 m. buvo klebonu 
Mount Carmel, Pa. parapijoje. Nuo 
Balfo įsteigimo 1944 metais iki 
1964 metų jis buvo Balfo direkto
riumi ir tremtinių reikalais keliavo 
po visą Europą. Jis turėjo Ameri
kos kariuomenės kapitono laipsnį

Prel. dr. J. B. Končius yra pa
rašęs keletą knygų: History of Lith
uania, Vytautas the Great ir atsi
minimus iš Balfo veiklos. (Šios kny
gos gaunamo LAV administracijoj).

Pasitraukęs iš pareigų jis gyveno 
Lietuvių Kolegijoje, Romoje. Buvo 
palaidotas sausio 18 d. Romoje.

Naujas Frank’s TV telefonas 
yra 661-4892. ,

ALp(LKA)1763 
že 1975, Nr.6 
ne
suL.^ -----,------ - ,
griebė ugnis ir apdegė kūnas.

A Ambrose yra motina Eduardo 
Bartkaus. Ji priklausė prie Lietu
vos Vyčių Los Angeles kuopos ir 
L. Katalikių Moterų organizacijos.

A. Ambrose buvo nuoširdi ir re
liginga moteris. Ji yra viena iš pir
mųjų mūsų kolonijos gyventojų, 
daug prisidėjusi prie Šv. Kazimiero 
parapijos rėmimo.

Ji buvo palaidota birželio 21 d. 
Kalvarijos kapuose. Laidotuvių Mi
šias atnašavo ir pritaikintą pamoks
lą pasakė Lietuvos Vyčių dvasios 
vadas kun. A. Olšauskas. Taip pat 
jis velionę palydėjo į kapus,

Reiškiame gilios užuojautos Ed
vardui Bartkui ir jo šeimai.

— Ignas Deksnys, Santa Moni
koje, mirė birželio 20 d. Buvo pa
laidotas birželio 23 d. Šv. Kryžiaus 
kapinėse.

I. Deksnys yra vyskupo A. Deks- 
nio pusbrolis.

Netekome didelio lietuvybės šulo 
— Leonardo šimučio

L. Šimutis mirė š. m. balandžib 
17 d. Chicagoje. Jis per ilgus me
tus buvo vyr. Draugo redaktoriumi. 
L. Šimutis buvo vienas iš organiza
torių Lietuvos Vyčių, Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Jis buvo ilgame
tis pirmininkas L. Katalikų Susivie
nijimo, L. Katalikų Federacijos, 
Tautos Fondo ir kitų organizacijų. 
Jis yra redagavęs Garsą (1918-26).

L. Šimutis buvo gimęs 1892 m. 
lapkr. 6 d. Šėrikų km., Šilalės vis., 
Tauragės apsk. Amerikon atvyko 
1913 m. ir studijavo teisę, žurnalis
tiką ir socialinius mokslus Valpa- 
reso un-te. 1926 m. su šeima grįžo 
į Lietuvą ir buvo išrinktas seimo 
nariu, tačiau 1927 m. grįžo į Ame
riką ir pradėjo redaguoti Draugo 
dienraštį.

Su Šimučio mirtimi netekome 
vieno lietuviškų veiklos šulų Amer- 
koje.

SERGA
—Marija Kantienė bal. 25 d. 

turėjo širdies smūgį. Dabar gydosi 
namuose. Dėl širdies ji turėjo pa
likti Lietuvių kepyklos krautuvės 
tarnybą. Linkime greitai pasitaisyti.

— Jonas Bajoras, Huntington 
Park, Calif, gegužės mėn. turėjo 
širdies ataką. Dabar gydosi namuo
se. Linkime Jonui gretai pasveikti.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Tarp svetimtaučių gyvenanti lie

tuvaitė norėtų susirašinėti su lietu
viais. '-5-

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