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VLIKO SEIMAS NEW YORKE

Vyriausio Lietuvos Išiaisvini-
mo Komiteto (VLIKo) suvažiavi
mai kasmet vyksta lapkr.-gruo
džio mėnesiais. Vliko vadovybė 
renkama kas treji metai. Šiais 
metais Vliko seimas įvyko lapkr. 
29-30 dienomis Kultūros Židiny, 
New Yorke. Jame išrinkta nauja 
vadovybė.

Seime dalyvavo Vliko Tarybos, 
valdybos nariai, gen. kons. A. Si
mutis ir gausus būrys svečių.

Seimo pirmininku išrinktas dr. 
Domas Krivickas, Ūkininkų par
tijos tastovas. Jo pavaduotojais 
— A. Skirius, Vienybės Sąjūdžio 
tijos at3tovas. Jo pavaduotojai8 
Rytų Lietuvos Rezistencinio S- 
džio atstovas ir Martynas Gelži- 
nis, Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio Sąjūdžio atstovas. Seime 
dalyvavo visos Vliką sudarančios 
grupės su savo 42 atstovais.

Buvo eilė sveikinimų žodžiu ir 
raštu. Po sveikinimų buvo apy- 
skaitiniai Vliko organų praneši
mai. Pirmas kalbėjo Bronius Bie- 
liukas, to meto Tarybos pirm., 
apie Tarybos veiklą nuo paskuti
nio seimo 1974 m. Po kelių pra
nešėjui paklausimų ir trumpų 
diskusijų, antras pranešėjas buvo 
K. Valiūnas, Vliko valdybos pir
mininkas. Po jo kalbėjo Jurgis 
Valaitis, vicepirmininkas visuo
meniniams reikalams. Abu šie 
pranešimai diskutuoti kartu.

Aleksandras Vakselis, vicep. fi
nansų reikalams, kalbėjo apie 
Vliko finansus ir Tautos Fondą. 
Po jo pranešimą padarė A. Kuo
las, Tautos Fondo Kanados At
stovybės pirm.,, kuris seimą svei
kindamas įteikė Kanados Lietu
viu Lietuvos laisvinimo reika- c
lams sudėtų aukų $25,000 čekį. 
Salėje kilo audringos ovacijos. 
Po trumpų pasisakymų dė pra
nešimų padaryta pietų pertrau
ka.

Trečią valandą po pietų įvyko 
antras posėdis. Šio posėdžio dar
botvarkėje buvo prof. B. Nemic- 
ko paskaita “Helsinkio susitari
mų teisinė prigimtis”. Paskaitoje 
prelegentas klausimą nagrinėjo 
išsamiai istoriniu požiūriu. Buvo 
paklausimų ir diskusijų.

7 vai. vakaro buvo seimo narių 
ir New Yorko visuomenės pasi
matymas ir susipažinimas, užtru

kęs daugiau kaip valandą. Po to 
prasidėjo komertas. Dainavo sol. 
G. Ugianskienė, susilaukusi gra
žių plojimų. Kalbą pasakė dr. S. 
Bačkis, Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone patarėjas. Tautos 
Fondas apdovanojo medaliais 
daugiausia aukų per 1975 metus 
surinkusius: A. Firavičiui iš To
ronto, surinkusiam $17,000 ir A. 
Skiriui iš Los Angeles, surinku
siam $9,000.

Trečias seimo posėdi8 vyko lap
kričio 30 d. 1 vai. p. p. Prieš tai, 
nuo 10 vai. vyko Tarybos posė
dis, sudaręs naują Vliko valdybą 
ir komisijų posėdžiai. A. Rauli- 
naitis pateikė politinės komisijos 
pasiūlytus nutarimus, kun. A. 
Stašys — visuomeninės komisijos 
ir T. Staniulį8—finansų. Komisi
jų nutarimus, įnešę kai kurių pa
taisų, seimas priėmė.

Priėmus nutarimus, B. Bieliu- 
kas, tarybos pirmininkas, paskel
bė naujai sudarytos valdybos su
dėtį: dr. Kęstutis Valiūnas — pir
mininkas, nariai: Jurgis Valaitis, 
dr. Bronius Nemickas, Antanas 
Sabalis, Bronius Bieliukas, Algis 
Vedeckas.

Vliko pirmininko trumpu žo
džiu ir Tautos Himnu baigta Vli
ko sesija. (Pagal Eltą).

Mūsų jaunimo atstovai išvyko
Gruodžio 19 d. Brazilų lėktuvu 

Variag išvyko Kalifornijos Lietuvių 
Bendruomenės išrinkti atstovai į III 
Pasaulio Liet. Jaunimo kongresą— 
Grakauskaitė, I. Žukaitė L. Koje
lis ilr V. Skirius. Su jais kartu iš
važiavo D. Kojelytė ir D. Žaliūnai- 
tė.

Be iškylų, ekskursijų ir šokių, ką 
ten jaunimas veiks, organizatoriai 
iki šiol spaudoje, berods, dar nėra 
skelbę. Visiems būtų įdomu, kokias 
ir kas paskaitas skaitys, kas bus dis
kutuojama jų simpoziumuose ir t. 
t. Atrodo, kad organizatoriai dau
giau dėmesio kreipė į išviršinius da
lykus, į aukų rinkmą, negu į kon
greso turinį.

Linkime, kad kongreso turinys 
būtų vertas visų tų dedamų vilčių 
ir aukų. Tikimės, kad spauda bus 
informuojama po to ne vien apie 
gerai, bet ir apie naudingai praleistą 
laiką.

Dr. K. Bobelis, Alto pirmininkas, įteikia garbės adresą laikraštininkui W. 
E. Andersonui. Dešinėje — kongresmanas E. Derwinski, taip pat apdo
vanota? garbės adresu. Abu yra labai padėję lietuviams Helsinkio kon
ferencijos reikaluose.

KAS DABAR SUDARO ALTO TARYBĄ? - Į Altą lapkr. 22 suvažia 
vimo naujai paskirti: iš Katalikų Federacijos į valdybą: dr. K. Bobe
lis, kun. A. Stašys, nariais: S. Kuprys, inž. V. Naudžius, prof. J. Što
kas, E. Paurazienė adv., P. Žumbakis; iš Tautinės s-gos į valdybą 
T. Blinstrubas, A. Jonikas, iž’o globėju V. Abraitis, nariais: inž. E. 
Bartkus, O. Biežienė, Pr. Kašiuba, A. Laikūnas; iš Sandaross į valdy
bą dr. K. Šidlauskas, T. Krizienė, iždo globėju A. Andriulionis, na
riais: A. Devenienė, J. Gulbinienė, M. Vaidyla, G. Lazauskas; iš Liet. 
Katalikų Susivienijimo: į valdybą dr. V. Šimaitis, nariais: prel. J. Bal- 
tusevičius, V .Jucius; iš Amer. Liet. Katal. Moterų s-gos: E. Vilimai
tė, J. Rotsko, M. Srupšienė; iš Vyčių į valdybą: A. Pakalniškis, na
riais: I. Senkutė, kun. K. Pugevičius; iš Lietuvos Atgimimo sąjūdžio 
į valdybą E. Smilgys, nariais: Z. Peckus, K. Dirkis; iš Amer. Liet* 
Respublikonų J. Talandis, Ir. J. Genys, K. Oksas; iš Socialdemokratų 
į valdybą: J. Skorubskas, dr. J. Valaitis, iždo globėju adv. St. Briedis, 
nariais: M. Gudelis, M. Pranevičius, A. Pužauskas, J. Valaitis; iš 
Vilniaus Krašto Lietuvių į valdybą: J. Pakalba, nariais: A. Stankus, 
J. Lekas; iš Amerikos Lietuvių Susivienijimo į valdybą: P. Dargis, na
riais: E. Mikužiutė, A. Čaplikas; iš Am. Liet. Stud, s-gos į valdybą 
Ofelija Baršketytė, nariais: V. Zagarskas. D. Antanelytė.

Gruodžio 5 valdyba posėdžiavo ir pasiskirstė pareigomis; pirmi
ninku vėl išrinktas dr. K. Bobelis.

RADIJO VALANDĖLĖMS

Radijo valandėlėms ALT yra 
pasiryžusi Vasario 16 1. progra
moms parūpinti įkalbėtų juoste
lių lietuvių ar anglų kalbomis. 
Radijo valandėlių vedėjai ar Al

Po M. K. Čiurlionio minėjimo Los Angeles, šv. Kazimiero par. salėj, su
rengto L B. Vakarų apylinkės. Iš kairės — programos atlikėjai ir svečiai: 
V- Romanas, sol. J. čekanauskienė, pianistė R. Apeikytė, I. Simokiene, 
prelegentas Br. Markaitis, SJ, sol. V. Jonuškaitė, Bajorienė, B. Budriūnas.

tos skyriai, norintieji tokią me
džiagą naudoti, prašomi iš anks
to kreiptis į ALT būstinę Chica- 
goje. Praeitai Vasario 16-tai Altą 
radijo programoms išsiuntinėjo
14 įkalbėtų juostelių lietuvių ir
15 anglų kalba.
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HELSINKIO NUOTAIKOS
Po Helsinkio konferencijos lietuvių nuotaikos buvo labai suskilę: 

vieni tvirtino, kad Lietuva jau yra pripažinta Sovietams, kiti tikėjo 
prez. Fordo pažadėjimui, kad Lietuva tebėra dar nepripažinta So
vietams, nes Helsinkyje valstybių sienų klausimas nebuvo liečiamas.

Išklausius paskaitų Altos suvažiavime Chicagoje ir Vliko seime 
Brookiyne, ir pasiklausius diskusijų Helsinkio konferencijos klausi
mu, atrodo, kad tie lietuvių ginčai sumažėjo.

Dabar, Altos pastangomis pravedus JAV kongrese Derwinskio 
rezoliuciją 484, lietuviai, latviai ir estai buvo užtikrinti, kad JAV 
valdžia nepripažino ir nepripažins Pabaltijo' valstybių Sovietams.

Dabar reikėtų tą pačią rezoliuciją pravesti per JAV senatą- Tam 
jau rengiamasi, ir mes turėsime eigą sekti ir prie to prisidėti.

RUSAI PLATINA K. B. KRONIKAS
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos daugelyje Europos vals

tybių gerai žinomos, nes Vliko biuleteniai italų, ispanų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis apie tas kronikas rašo. Tarp pavergtų tautų kro
nikos yra populiarios ne vien Lietuvoje, bet ir Baltgudijoje, Ukrai
noje ir net gilumoje Sovietų Rusijos. Jas platina ir disidentai rusai. 
Štai, neseniai Vilniuje buvo nuteistas už K- B. Kronikas Sovietų 
mokslininkas Kovalevas. Teismo metu į Vilnių buvo atvykęs jo ginti 
žinomiausias Sovietų mokslininkas Sacharovas, Rusijos atominės 
bombos išradėjas. Spauda rašo, kad, kai Sacharovas į teismo salę 
nebuvo įleistas, tai jis šaltyje prie teismo durų protestuodamas iš
stovėjęs net keturias dienas.

Tenka stebėtis, kad net patys rusai nori iš komunistinės vergijos 
išsilaisvinti, o čia kai kurie propaguoja tą sovietinę vergiją-komuniz- 
mą. Mat, daugelis Amerikos profesorių bei mokytojų per pamokas 
skiepija komunizmo idėjas. Jiems būtų geriausi vaistai — pagyventi 
komunistiniuose kraštuose keletą metų.

Gera pamoka galėtų būti Amerikos komunistams juoduko revo
liucionieriaus komunisto Alger Cleaver įvykis. Jis prieš keletą metų 
pabėgo iš teismo nagų ir gyveno penkis metus Kuboje, Rusijoje, Al
žyre, bet pamatęs, kiek ten piliečiai laisvės beturi, nutarė geriau 
grįžti į JAV kalėjimą.

PASIKEITĖ VALDŽIA AUSTRALIJOJ
Gruodžio mėn. Nauj. Zelandijos ir Australijos rinkimuose liberalų 

partija pralaimėjo. Taigi, ir pabaltiečių nedraugas WhHlan, kuris 
buvo jau Australijos gubernatoriaus atstatytas, rinkimuose nelaimė- 
po. Dabar ministeriu pirmininku išrinktas Frc zer, kuris lietuviams 
buvo pažadėjęs, kad kai jis laimės, tai atšauks Lietuvos pripažinimą 
Sovietų Rusijai.

Pernai, kai Australijos valdžia pripažino Pabaltijo valstybes So
vietams, iš viso pasaulio' lietuviai, latviai ir estai siuntė Australijos 
atstovybėms protesto telegramas ir laiškus. Australijos miestuose da
rė demonstracijas, į kurias atvykdavo ir konservatorių partijos va
das Frc/er.

Lietuviai tikisi, kad naujoji valdžia laikysis savo pažadėjimų.

Linksmų švenčių ir laimingų naujų metų!
R. GIEDRAITIS, DDS ir D. GIEDRAITIENĖ, DMD

Los Angeles, California

JONAS SKIRIUS, PH. D.

J. Skirius - profesorius
Nuo 1975 m. rudens Jonas Ski

rius pradėjo dėstyti Brown uni
versitete Providence, R. L, kaip 
assistant profesorius Ispanų stu
dijų katedroje.

1975 m. J. Skirius Harvardo 
universitete, Cambridge, Mass., 
apgynė doktoratą romanų kalbos 
ir literatūros srityje. Savo studi
jose jis specializavosi Ispanijoje, 
Pietų Amerikoje ir Meksikoje. 
Studijuodamas pietų amerikiečių 
literatūrą, istoriją ir kultūrą, 
1971 m. praleido daug laiko Pe
ru, Bolivijoj, Argentinoj, Chilėj, 
Uragvajuj, Kolumbijoj ir Brazi
lijoj (net Amazonės upe, keliau
damas laivu). Argentinoj ir Bra
zilijoj jis susitiko su lietuviais.

J. Skirius, baigęs Burbank, 
Aukšt. Mokykla 1965 m. gavo sti-

pendijai keletą pasiūlymų. Jis 
pasirinko Dartmouth kolegiją, 
Hanover, N. H., ir 1969 m. ją 
baigė ir gavo A. B. laipsnį su pa 
gyrimu "Summa cum Įaudė”.

1969 70 m. Jonas dėstė ispanų 
kalbą Belmont Hill mokykloje, 
Belmont, Mass.

Pamokytojavęs metus, J. Ski
rius keletą universitetų paprašė 
stipendijos tolimesnėms studi
joms siekti daktaro laipsnio. To
kią stipendiją jis gavo iš Harvar
do universitete. Per metus (1971) 
— J. Skirius Harvardo un-te įgijo 
Magistro laipsnį (Master of Arts 
in Romance Languages and Li- 
eratures).

1967 m. J. S. studijavo Sala- 
man'kos un-te Ispanijoj, viename 
iš seniausių Europos universite
tų.
1966 ir 1968 m. vasaras praleido 
Maxico City su Dartmouth kole
gijos projektu statyti namus ne
turtingiesiems.

Jonas Skirius, be ispanų, lie
tuvių ir anglų kalbų, dar moka 
prancūzų, portugalų ir lotynų 
kalbas.

Dabar J. Skirius rašo įtakingų 
XX amžiaus Pietų Amerikos inte
lektualų biografijas.

Los Angelėje J. Skirius dalyva
vo Tautinių šokių grupėj ir Skau
tų organizacijoje. Jis mėgsta mu
ziką, dažnai pasirodydavo skam
bindamas piano (mokėsi pas Bi 
Budriūną ir Dartmouth kolegijo
je). Burbank miesto simfoninia
me orkestre jis grojo violenčele 
(Cello, second seat). Dartmouth 
kolegijoje jis turėjo piano rečitalį.

J. Skirius gerai rašė konkursi
nes temas ir yra laimėjęs keletą 
pirmųjų premijų.

Los Angeles Lietuvių Bendruomenė ruošia Šv. Kazimiero par. salėj 
nuotaikinga

1976 NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
Svečius linksmins visų mėgiamas Vytų kvartetas ir Jaunimo An

samblis. Šokiams gros Doug Perez orkestras.
Pradžia 8 vai. vakaro, gruodžio 31 d.
Bilietai: $10 asmeniui, įskaitant vakarienę ir šampaną.
Stalus skubiai rezervuoti pas Oną Razutienę, telef. 661-0041.
“Atvykę tikrai nesigailėsite” B-nės valdyba

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 53 METŲ JUBILIEJINIAME

MINĖJIME - BALIUJE,
kuris įvyks 1976 m. sausio mėn. 17 d. 7 vai. 30 min. vak. Tautinių 
Namu salėje, 3356 Glendale Blvd., Los Angeles.

ŠVENTĖS PROGRAMA:
1) Iškilmingas Korporacijos posėdis
2) Sveikinimai
3) Vakarienė ir šokiai.

(Vakarienės metu ir šokiams gros R. Latvalos orkestras) 
Įėjimas: $8.00; stud. — $4.00. Staliukai po 8 asm.

Apie Jūsų dalyvavimą šventėje prašome iš anksto iki 1976 m. sausio 12 
d. pranešti: H. Balcerienei — 820-1620; A. Dėdienei — 413-0192; 
E. Gedgaudienei — 399-1825; R. Jufkūnienei — 326-3077; R. Mulo- 
kienei — 368-2032; J. Rukšėnienei — 663-4502.

L.S.T. KORP! NEO-L1THUANIA
LOS ANGELES
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UCLA STUDENTŲ 
DARBUOSE

Retai pasitaiko išgyventi savo et
ninę tapatybę jaunų amerikieičų 
tarpe, kada jie patys pasakoja apie 
jiems nematytą kVaštą Pabaltyje. 
Dar rečiau pasitaiko valgyti jų pa
čių pagamintus lietuviškus balandž
ius, kaldūnus, srėbti barščius, grie
tine užbaltintus, ragauti kugeli, ce
pelinus, spirgučiais užpiltus, na, ir 
užsigardžiuoti blynais, jaunų ame
rikiečių mums aiškinta, buvo kepa
mi senais pagoniškais laikais deivei 
Saulei pagarbinti.

Visa tai vyko UCLA Baltų Mito
logijos kurso studentų suruoštame 
semestro užbaigime jų profesorės 
Marijos Gimbutienės įspūdingoje 
rezidecijoje šiais metais, gruodžio 
6 d. popietėje.

Beragaujant ir beginant skaniai 
ir labai vykusiai pagamintus mūsų 
valgius, paaiškėjo, kad autentiš
kiems receptams gauti UCLA stu
dentės vykdydamos savo semestrinį 
uždavinį, ėjo per lietuvių apgyven
tas vietas ir ieškojo kepyklų bei 
valgyklų. Laimingai jos užtiko lietu
višką spaustuvę, anot jų ’“run by 
one Lithuanian family”, kur prisi- 
stačiusios, gavo gerų informacijų. 
Patekusios į Tautinių Namų valgyk
lą, sako, susipažinusios su fantastiš
kai draugiškomis lietuvėmis, kurių 
jaunesnė puikiai kalbėjo angliškai 
ir viską išaiškino, kaip jos mama 
verda, kepa ir čirškna.

“Dabar, — studentės toliau kle
gėjo, — mes keturias valandas vy- 
niojom tuos kopūstus su mėsa, plo- 
jom cepelini-blimp, raitėm kaldū
nus ‘Lithuanian ravioli’, maišėm bu
rokų salotas; oi, kiek dirbom, pra
šom valgyti” — visiem siūlė.

Ir tikrai, visa tai matėsi iš ap
krauto ganioj ančiom gėrybėm sta
lo ir profesorės virtuvės, kurioje 
įvairaus dydžio puodai-puodeliai ir 
iš vietos išjudinti kitokie nesuskai
tomi rakandai

Tuo tarpu, pilnesnei lietuviškai 
nuotaikai pavaizduoti, buvo pa
kviesta lietuvaitė studentė Rasa Ze- 
lenytė iš CSUN pravesti tautinius 
šokius. Ponios Gimbutienės jau
niausiajai dukrai Rasai (taip pat iš 
CSUN) nededant, jaunimas buvo iš
mokytas Suktinį, Vėdairą ir Rugu
čius. Smagiai trenkė rekorderis 
suktinio takta ant saulėto ‘natio’ ru
dens lapams krentant, o jaunos 
amerikiečių studentų poros su sa
vo profesore jų tarpe, žaismingai 
sukosi stebėdamiesi naujai išmokto 
šokio smagumu. Buvo malonu ste
bėti, kaip Jaunimo Ansamblio šokė
jos, tautiniais rūbais pasipuošusios, 
išjudino svetimtaučių šokėjus į dalr- 
niai šokantį vienetą pagal lietuviško 
šokio ritmą, tuo suteikdamos pro
gos jiems pajusti tolimo krašto žmo
nių sukurtų šokių grakščius bei dar
nius judesius. '

Nūkėlta’ į 4 p.

LITERATŪROS VAKARAS SU 
BERN. BRAZDŽIONIU

Prieškalėdinei nuotaikai pagy
vinti jau eilę metų LFB Los An
geles skyrius ruošia literatūros 
pobūvius. Šiemetinis įvyko gruo
džio 6 d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Jį atidarė A. Raulinai- 
tis, sveikindamas gausiai susirin
kusius, kurių tarpe buvo daug 
iš apylinkių ir net svečių iš Lie
tuvos.

Literatūrine tema kalbėjo rašy
toja Alė Rūta-Arbienė, tardama 
apie vakaro autorių ir priminda
ma visuotina žmonių domėjimąsi c c J c

literatūra.
Dešimtmečio proga apie lite

ratūros vakarų tradiciją kalbėjo 
Ž. N. Brinkienė ir Juozas Kojelis. 
Juodu skaitė buvusių dalyvių ra
šytojų sveikinimus ir pakaitomis 
išvardino visą eilę rašytojų: pasi
girdo A. Barono, K. Bradūno, A. 
Vaičiulaičio, B. PūkelevFiūtės ir 
kitų vardai. Priminė, kad Jonas 
Aistis ir Juozas Tininis jau pa
sitraukę iš yvųjų tarpo. Jų atmi
nimas pagerbtas visų dalyvių at
sistojimu ir susikaupimu.

Visas šio vakaro dėmesys kry
po į Bernardą Brazdžionį, kuris 
programoje išėjo du kartus, pa
skalydamas du pluoštus savo kli
bos: ankstyvųjų ir pačių naujau
sių. Salėje jautėsi, kad Brazdžio
nis sugeba ne tik vykusiai per
duoti savo poeziją, bet ir ja su
dominti. Priminė įvykius, kada 
kokiomis aplinkybėmis buvo pa
rašyti eilėraščiai ir buvo perduo
dami literatūros vakaruose tėvy
nėje ir tremtyje- Nepagailėjo są
mojaus ir autoironijos. Nenuosta
bu, kad už tai susilaukė įvertini
mo ir pagarbos. Publika autorių 
priėmė su dideliu dėmesiu ii' 
šiltai.

Rašančiam prisimena kitas pa
našus vakaras Los Angelėje (rink
tinės leidimo proga), kai iš Otta- 
vos (Kanadoj) buvo atskridęs 
prof. dr. A. Ramūnas-Paplauskas 
(jau miręs) ir savo kalboje at
mintinai deklamavo visą eilę B. 
eilėraščių.

Muzikinėje dalyje B. Dabšienė 
ir akomp. R. Apeikytė nuotaikin
gai svečiams pateikė trejetą dai
nų (žodžiai Brazdžionio, muzika 
Budriūno, Gudauskienės ir Met- 
rikienės), o aktorė D. Mackialie- 
nė paruošė ir įspūdingai pade
klamavo B. “Keleivio talismaną”, 
padedama dramos sambūrio da
lyvių V. Irlikienės, V. Jatulienės, 
L Tumienės ii' R. Urbanienės. 
Viltis Jatulienė jautriai perdavė 
B. patriotinį “Ąžuolą”. Vaikų 
grupė padeklamavo “Meškiuką 
Rudnosiuka” ir k. eilėr. vaikams.c.

Rengėjai, teisingiau pasakius, 
jų žmonos, svečius pavaišino ka
va ir užkandžiais. O kam to ne
užteko, vaišinosi šampanu.

IŠ LFB LITERATŪROS VAKARO SU POETU BERN. BRAZDŽIONIU

I. Nida Brinkienė įteikia Brazdžioniui B. Pūkelevičiūtės, pernai metų 
vakaro dalyvės, dovaną; dešinėje J. Kojelis. Juodu pravedė dešimtmečio 
minėjimo dalį su buvusių dalyvių sveikinimais.

II. Sol. B. Dapšiene, padainavusi dainų B. B. žodžiais; prie pianino — 
pianistė Raimonda Apeikytė-

III. D. Mackialienės moterų grupė deklamuoja "Keleivio talismanas.” 
Iš dešinės: D. Mackialienė, R. Urbanienė, I. Tumienė, V. Mikienė, V. 
Jatulienė. V. Jatulienė solo padeklamavo B. B. "Ąžuolą”.

Foto P. Jasinkonis

Primintinas gražus rengėjų 
gestas A. Brazdžionienei įteikiant 
orchidėjų korsažą ir programos 
dalyves apdovanojant gėlėmis. 
Publikoje matėsi ir Brazdžioniu 
atžalynas—sūnus Dalius su žmo

na ir duktė Saulė su dukromis 
kurios dalyvavo ir programoje.

Linkėtina literatūros vakarų 
tradiciją tęsti, nes visuomenė 
jais domisi. A. R-tis
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IŠ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
metinis susirinkimas

Gruodžio 14 d. 1 vi. p. p. L. T. 
Namų salėj įvyko SLA 75 kuopos 
metinis susirinkimas, kuriame buvo 
renkama kuopos valdyba ir nomi
nacija į Pildomąją Tarybą;- Kuopos 
valdybon perrinkti — pirm.-. Povi
las Petraitis, vicep. VI. Šimbliūnas; 
kasin. F. Collins, protokolo , sekr. 
I. Simokienė ir f in. sekr. J. Ged. 
mintas. Revizijos komisijom A. De- 
venienė, A. Galdikas, A. Nausė
dienė. ■■■■■.

Susirinkimas nutarė kitų metų 
sausio m. 25 d. Lietuvių parapijos 
salėje surengti metinį parengimą. 
Visi kuopos nariai iš anksto kvie
čiam tam parengimui rengtis, kad 
jis gerai pavyktų. .

Po susirinkimo pasivaišinta. ;• ? 
. . •L'VyiEtG?

Vietcjs gėlių auka Balfiii . ?
Prieš kelias savaites iš mūsų lar- 

po išsis tyrėj iš Klaipėdos ■krašto 
kilusi a.a. Glažienė, palikdama gi
liame nuliūdime veiklius lietuviška^ 
me gyvenime 4 sūnus ir dukterį;.: 
Negalėdami laidotuvėse dalyvauti 
Rūta ir Petras Sakai, vietoje gėlių, 
jos, garbingam atminimui įteikė BaL 
fui $.25 auką. -a/. < M

LB Vakarų Apygardos ....
suvažiavimas &
įvyksta 1976 m. sausio 11 d. 2 vai.
30 min. p. p. Tautiniuose NAhiūūB: 
Kadangi į susirinkimą; atvyksta ..iš 
Philadelphijos Krašto valdybos, at-

* stovas, šiemet laukiama įdomaus 
ir reikšmingo metinio sūvažiiVįmo, 
Be to, šiemet bus renkama nauja 
apygardos valdyba. .t N ■ ' - '

Laukiama atsilankant ne tik- vie
tinių bendruomenininkų , - bet- ir at
stovų š Phoenxo, San Francisco, 
Portlando ir gal net iš' besisteigian
čios naujos apylnkės Seattle.

Visi besidomintys lįetuvjšk'a veik
la kviečiami suvažiaviman atsilan
kyti. (j. č.) -—N' L? N >

UCLA STUDENTŲ DARBUOSE
Atkelta iš;:3 psk

Šalia lietuviškų tradicijų, . buvo 
pavaizduota ir makedoniečių- folk
loro. . ? .... ?.•■■.,;■••'

Gyvenant šios dienos- pasaulyje, 
visai susipainiojusiame medžiagos 
garbinime, toks jaunų, studentų do
mėjimasis įvairiu etniniu folkloru, 
jų sugebėjimas įsijausti į amžiais 
perduotų tradicijų nuotaiką,-' kelia' 
viltis į prasmingesnę buitį? ?Šias; ei
lutes rašančiai buvo itn smagu ma
tyti, kad per universitetinio ; lygio - 
pravestas etnines studijas dalelė lie- 
toviškumo sukėlė nekasdienines 
nuotaikas mokslo siekiančiame 
amerikietiškame jaunime, yo? mūsų...; 
išeivijoje išaugusios jaunos jėgos 
galėjo taip gabiai pasireikšti ir tuo 
pačiu dar daugiau sustiprinti • savo 
etninę tapatybę. - V? Z.

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKA

Australiečiai pas mus
Australiečių lietuvių grupė, 

vykdama į III-jį Lietuvių Jauni
mo Kongresą Pietų Amerikoj, su
stoja kuriam laikui Los Angeles. 
Jų grupė nemaža — virš 30 žmo
nių. Nors, daugumas yra studen
tų amžiaus, keliolika yra jau bai
gusių1 nuiversitetus, turinčių ge
rus: darbus; yra net medicinos 
daktarų. Sprendžiant iš losange- 
liečių atsiliepimų, praėjusiais 
metais besilankiusių Australijoj, 
ten lietuviškas judėjimas kai ku
riais atžvilgiais yra stipresnis, 
patys lietuviai solidarūs ir drau
giški.

Los Angeles jaunimas ir visuo
menė, . paprašyti Australųos LB 
Krašto valdybos, lengvai surado 
šeitnų, kurios sutiko apnakvydin- 
til ir. pagloboti prieš kongresą 
gruodžio 15 19 dienomis. vyJcs- 
tant į Pietų Ameriką ir. grįžtant 
atgal gausio 10 — 22 dienomis. 
Dalis australiečių, čia grįžę po 
kongreso, dar paekskursuos po 
JAV prieš išvykdami atgal

: L. A. lietuvių jaunimas ir ben- 
drūomenė ruošia Tautiniuose Na
muose’ sausio 11 d. (sekmadienį), 
6' vai. vak. stisipazinimo-pagerbi- 
mo vakarą bei pasilinksminimą
su Australijos lietuviais. Jų tarpe 
yra įvairių menininkų — solistų, 
muzikų;.,^; pobūvio metu svečiai 
atliks-programą. Taip pat bus at
žymėti .-Kalifornijos kongreso da
lyviai. A v

Norinčius dalyvauti vakare 
prašome iš- anksto ragistruotis 
iki sąirsįb 7 d., nes šeimininkėms 
reikia žinoti tikslų dalyvių skai
čių. Pranešti šiems asmenims- 
rerigėjams: V.’ Bandziulis — tek 
660-0776; D. Rasutytė-395-1995; 
A. Adomėnas 394-0772; O. Ra- 
zutiene — 661-0041.

Praleiskime vakarą su broliais 
australiėčiais, kurie nepagailėjo 
nei didelių išlaidų, nei brangaus 
laiko vykdami į Kongresą ir ap
lankydami mus. J. Č.

k 3 k k n x x w k u: *

, . Hollywoodo apylinkės (24 

Congr. Dįst.) kongresmanas 

Henry A. Waxman įnešė į kon
gresą tokią pat rezoliuciją kaip ir 
kongrsm. Derwinski (Res. 864). 

j. 1975 m. gruodžio 2 d. JAV kon
gresas vienbalsiai (407 balsai už 
ir.nė vieno prieš; 27 nedalyvavo) 
buvo priimta ši rezoliucija. Ją 
paruošė Illinojaųs kongresmanas 
Edw. Derwinskis, talkininkau
jant ALT vadovybei.

L Ta režoliucija senatoriaus Per
cy bus įnešta į JAV Senatą.

Birutiečiy balius
Laikas bėga nepaprastu grei

čiu. Gyvenimo įvykiai, lyg nera
mios okeano bangos, čia skubė
damos veržias į priekį, iškyla į 
aukštį, čia. vėl nusileidžia, susi
lieja su mase, su gyvenimo kas
dienybe. Čia tik, rodos, išsirin
kom naują valdybą, štai ir vėl 
metai prabėgo ir vėl rinksimės 
naujas, nepavargusias jėgas, tęsti 
kilnų artimo meilės ir niekad ne
pailstamą lietuvybės /arba. Čia 
tik sielojomės dėl ruošiamo jubi
liejinių metų užbaigimo rudens 
baliaus, čia viskas jau nukeliavę 
į praeitį ir jau surašytas naujas 
lapas organizacijos prasmingos 
veiklos knygoje.

Lapkričio 15 surengtas balius 
pavyko puikiai. Mūsų džiaugs
mui prisipildė Šv. Kazimiero pa
rapijos salė. Kadangi 'kolonija ne
didelė, tai balių publika beveik 
visada ta pati, ištikima kiekvie
nam reikalui, jauna dvasioje, 
niekad nepavargstanti.

Darbšti ir rūpestinga Birutie- 
čių pinn. E. Pažėrienė vaizdžiai 
pasveikino svečius, pasidžiaugda
ma gausiu apsilankymu ir prita
rimu mūsų šalpos bei visuomeni
niam darbui. ‘‘Tebūna Jūsų pa
silinksminimo valandėlė paskirta, 
nušluostyti ašaras nelaimingiems 
ir skurdo prislėgtiems mūsų bro
liams ir sesėms, išblaškytiems po 
platųjį pasaulį. Linkiu visiems 
pamiršti kasdieninius gyvenimo 
rūpesčius ir nuotaikingai pabu
voti mūsų tarpe.” Tais žodžiais 
pirmininkė užbaigė savo sveiki
nimą, pakviesdama birutietę N. 
Apeikienę pravesti baliaus kon
certinę dalį. Aktorė N. Apeikie- 
nė pradžiai padeklamavo Bimos 
humoristinį eilėraštį “Atostogos”. 
Tada solistė Birutė Dabšienė ir 
Jan ina Čekanauricienė padaina
vo tris duetus: Žvaigždė mano— 
muzika Grodzki, Plaukia sau lai
velis — muzika St. Šimkaus ir 
Barkarolę iš Offenibacho operos 
“Hoffmano pasakos”. Publikai 
labai prašant, bisui pridėjo A. 
Bražinsko^ “Vakaro dainą”. Po to 
N. Apeikienė padeklamavo dr. S. 
Aliūno “Barai ir vakarai”, padė
kojo menininkėms, ir tuo trum
pas baliaus koncertas buvo baig
tas.

Nors programos dalyvės Los 
Angeles publikai labai gerai ži
nomos, ši kartą turėjo malonią 
staigmeną išgirsti abi mūsų pui
kias solistes dainuojant kartu. 
Vertinant jas atskirai, būtų gali
ma pasakyti labai daug, tačiau 
paliekant tai tikriesiems kriti- 
l«ms, mums eiliniams muzikos 
žinovams nesunku buvo teisingai 
susumuoti, kad abi solistės turi 
gražius tembrus, didelį muzika
lumą, stiprų vokalinį pajėgumą 
ir teisingą išreiškimo formą. Jos 
žavėjo publiką ne tik nuostabiai 

gražiu balsų deriniu, bet ir savo 
išvaizda, nes dėvėjo abi vieno
das suknias, ir tas tikrai buvo 
kažkas naujo, kažkas neįprasto. 
Tai buvo pilna to žodžio prasme 
“musira humana” — kūno ir sie
los harmonija.

Pianistė R. Apeikytė, akompo- 
navusi solistėms ir akt. N. Apei
kienė (tebūna leista pasigirti), 
prisitaikė prie tinkamos to vaka
ro programos nuotaikos.

Pasotinus svečius gausia va
kariene, buvo pravestas įėjimo 
traukimas, per kurį 12 laimingų
jų buvo apdovanoti šampano 
bonkomis. Vėliau, baliui įpusė
jus ir kiek pailsus puikiam Lat- 
valos orkestrui, 'įvyko baliaus lo
terijos bilietų traukimas. Ta pro
ga norim padėkoti loterijos do
vanų aukotojams: dail. J. Andra- 
šūnui už aliejinį paveikslą, .Šla- 
pelytei už didelę tautinę lėlę, R. 
Apeikytei už šilkinę, tautinę stal
tiesėlę, jos rankų darbo paduš- 
kaitę ir du vyriškus kaklaraiščius 
ir Ručinskienei už bonką vyno. ’

Mūsų didžiulė padėka solis
tėm B. Dabšienei ir J. Čekanaus- 
kienei, taip pat ir pianistei R. 
Apeikytei už jų paaukotą laiką ir 
talentą atliekant baliaus progra
mą. Taip pat dėkojame broliams 
ramovėnams už visokeriopą pa
galbą prieš balių ir baliaus metu 
ir Kazilioniui už paaukotą visą 
baliaus reikalams duoną. Mūsų 
širdingiausia padėka ir visiems 
baliaus dalyviams. Jūsų pasišven
timas yra mums įkvėpimas dirb
ti dar uoliau ir nepailsti tol, kol 
nebus pakeltas paskutinis suklu
pęs po sunkia gyvenimo; našta, 
svetimoj padangėj ar svetimųjų 
priespaudoj, mūsų brolis, sesė.

N. A.
’/eeeeerr r frwrref rr/f r*

PADĖKA
Mano broliui Rimui Giliui mirus, 

noriu išreikšti padėką šv. Kazimie
ro par. klebonui prel. J. Kučingiuj 
ir kunigams A. Olšauskui ir V. Pa. 
lubinskui už religines apeigas ir pa
lydėjimą į kapus. Dėkoju muz. B. 
Budriūnui įr solistams J. Čekanaus- 
kienei ir R. Dapšiui už giesmes, J. 
Petroniui už laidotuvių pravedimą, 
grabnešiams: J. Petroniui, V. če. 
kanauskui, V. Telyčėnui, V- ir W. 
Rinkams ir J, Dzenkaičiui; prie 
kapo išreiškusioms paguodos žo
džius: J. Mitkui, K. Karužai, T. 
Sereikai, A. Mažeikai, B. Dūdai ir 
J. Petroniui bei kitiems pareišku- 
siems užuojautą. Nuoširdžiai dėko. 
ju visiems draugams ir pažįsta
miems už surengimą šermenų vai
šių ir jų išlaidų padengimą. Negalė, 
damas visų pavardžių čia išminėti, 
pasistengsiu kiekvienam asmeniš
kai padėkoti. Ačiū visiems už gėles, 
korteles, mišias, užuojautas ir pa- 
lyėdjįmą Rimo Į kapus. Prie šios 
padėkos jungiasi ir Rimo žmona 
Gvvenn ir duktė Ieva.

VLADAS G1LYS
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Visiems skaitytojams linksmy švenčių ir laimingų naujų metų
cero — $5, V. L. Mileris, Batavia 
— $5, inž. J. Mikaila iš Southfield, 
Mich. — $10, inž. P. Baltakis, Sil. 
ver Spring — $2. Iš Grand Rapids 
po $1: L. Grinienė ir A. Lukoševi-

Nauja choro va/dyba
Salomėja Šakienė — pirmininkė, 

Vincas Skilius — vicep., Albinas 
Mitkevičius — ižd., Antanas Vo
sylius — sekr., Irena Žukaitė — 
korespondentė.

Gruodžio 5 d. choras gražiai 
ir gaus iai pasirodė su kalėdinėmis 
giesmėmis American Legion susi
rinkime Patroitc Hali. Dabar cho
ras smarkiai ruošia naują kantatą, 
“Vilniuj pasilik, Valdove” Vasario 
16 d. minėjimui. Be to, choras da
lyvaus gegužės mėnesyje Bicenten- 
tennial minėjime, (s. š.)

ao o o-o-o -o o-o-o c

PADĖKA
, . . . .M -U .

Lietuvių Įtarių Veteranų S_go>s 
Ramovės Los Angeles skyriaus val
dyba ir nariai ramovėnąi -reiškia gi
lią padėką apylinkės lietuviškajai 
visuomenei ir jos organizacijoms 
taip įskaitliiinnigai dalyvavusiems ir 
parimusiems Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo 57_rdų metų sukaktį, kuri 
buvo minima š. m. lapkričio 30 d.

Ypatinga padėka pi Įklauso naš tą 
pakėlusiems bendradarbiams ir 
bendradarbėms: Daumanto šaulių 
kuopai su jos pirmininku K. Karu
ža, šauliais ir šaulėmis, ir Didž. 
Lietuvos Kunigaikštienės Birutės 
D.jos Los Angeles skyriui su jos 
pirmininke p. Pažėriene ir sesėmis 
birutininkėmis, kurips kartu su šau? 
lėmis kaip bitelės prinešė gausiai 
svečių šeimai pavaišinti. Visų jų 
pavardės čia sunku ir išvardinti.

Dėkojame šaulių, skautų ir aiteL 
ntininkų atstovams, organizuotai su 
j vėliavomis dalyvavusiems iiškilmė- 
Ise.
į Dėkojame šv. Kazimiero par. kle
bonui prel.. J. Kučingiui už nemoka- 

rmai naudotas parapijos patalpas. 
» Po pamaldi! surinkta $215.85 aukų 

L' Lietuvos karo invalidams šelpti, už 
ką aukotojams nuoširdžiai dėkoja
me.

Dėkojame teisininkui ramovėnui 
Stasiui Paltui už pasakytą turinin
gą i..- gražią kalbą. Mūsų nenuils
tamoms solistei Janinai čekąnaus- 
kienei ir pianistei Raimondai Apei_ 
kytei už puikiai atliktą, gražią, mo
mentui pritaikytą programą. Skau
tų rajono vadui V. Vidugiriui už 
sveikinimus ir linkėjimus kūrėjams 
savanoriams, Vyties Kryžiaus Ka
valieriams ir visiems laisvės kovų 
dalyviams. ■ - .

Dėkojame lietuvių radijo valam 
- dėlės vadovybei už oro bangomis 

praneštą dienai pritaikytą progra
mą.

Didelis ačiū visiems, kurie rado 
noro ir reikalo taip gausiai šiame 
minėjime dalyvauti.

Liet. Karių Vet. S_gos 
į L. A- skyriaus valdyba

Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr-jos 

Los Angeles skyrius šiemet įrengia 
Klaipėdos atvadavimo sukakties mi
nėjimą 1976 m. sausio 18 d. 12 v. 
15 min. p. p. Šv. Kazimiero parap. 
salėje.

Kviečiami dalyvauti visi lietuviai.
Valdyba

— Kalifornijos Lietuvių Radijo 
Klubo valdyba įsigijo naują rekor- 
davimo aparatūrą, kuri įmontuota 
duosnios ir darbščios Radijo valan
dėlės rėmėjos bei talkininkės Onos 
Macėnienės bute.

Pirmieji kandidatai į programų 
rekorduotojus: Gintaras Buivys ir 
Kęstutis Reivydas.

— Šiemet Kariuomenės 57-ji su
kaktis buvo prisiminta net trijuose 
savaitgaliuose. Lapkričio 22 d., išva
karėse lapkr. 23 d., lietuviškoji Ra
dijo valandėlėj buvo transliuojama 
Antano Audronio specialiai parašy
tas ir režisuotas vaidinimas “1892 
metai — vėl laisva Lietuva”. Lapk. 
15 d. toj pačioj valandėlėj buvo pa
darytas platus įvadas į vaidinimą.
Radijo Valandėlės Naujų Metų 
sutikimas

Los Angeles lietuvius jau šešeri 
metai, kaip iš KTYM radijos sto
ties kiekveną šeštadienį 12:30 — 1 
vai. lietuviškas žodis ir lietuviška 
muzika aplanko kiekvieno lietuvio 
namus.

Ar mielieji radijo valandėlės klau
sytojai pagalvojate ir įvertinate, 
kiek laiko, lėšų ir darbo valandų 
reikia įdėti, kad reguliariai ta lie
tuviška radijo valandėlė išsilaikytų?

Radijo valandėlės lėšų sudary
mui, kurios būtinai yta reikalingos 
radijo stočiai apmokėti yra susior
ganizavęs Kalifornijos Radijo Klu
bas, kuris verbuoja klubo narius, 
renka aukas ir rengia įvairius pa
rengimus.

S. m. gruodžio mėn. 31 d. 7:30 
vai. vakare Lietuvių Tautinių Na
mų svetainėje K. L. Klubas rengia 
bendrą šeimynišką, linksmą Nau
jųjų Metų sutikimą su gera menine 
programa gera muzika, lietuviškais 
valgiais ir šampanu. Tas viskas te
kainuos vienam asmeniui tik $7,50.

Atsilankę tikrai būsite patenkinti, 
nes iš patyrimo visiems ylra žinoma, 
kad Radijo Valandėlės parengimai 
yra visų mėgiami ir gausiai lanko
mi, nes ten vyrauja jauki šeimyniš
ka gera nuotaika.

Kviečiame visus atsilankyti ir iš 
anksto rezervuoti vietas, nes vėliau 
gali jų pritrūkti, vietos ribotos.

Užsisakyti stalus plrašom skam
binti šiems valdybos nariams: Dan- 
nutei Kaškelienei — 660-1572; Juo
zui Mitkui — 662-6591; Juozui 
Gedmintui — 665-6420.

R. APEIKYTĖS PADĖKA

Nežinau, kaip galėčiau žodžiais 
išreikšti savo gilią padėką visiems 
kilnios širdies lietuviams, atsilie
pusiems į mano prašymą pagelbėti 
nelaimingai šeimai Uraguajuj. Esu 
fe galo sujaudinta Jūsų visų dos
numu ir nepaprastai dideliu širdin
gumu. Ačiū visiems už tą brangų 
jausmą, kad šiam sumaterialėju
siam pasauly yra dar tiek daug 
kilnių širdžių, degančių artimo mei
le.

Mano ypatinga padėka Bostone 
gyvenančiam p. A. Keturakiui, 
Balto direktorių tarybos pirminin
kui už didelę paslaugą, surenkant 
iš bostoniečių $106 ir už pasisiūlytą 
kitokią pagalbą Gregorjo-šleivys 
šeimai, p. Milaknienei iš Santa 
Monikos, surinkusiai 54 dol., p. Rai
lienei, surinkusiai 31 dol. ir p. A. 
Skirtui už nemokamą šios padėkos 
atspausdinimą.

Taip pat esu labai dėkinga už 
jūsų nuostabiai gražius laiškus, ku
rie bus be galo branginami, nes 
visada man primins, kad šitam di
deliam kontinente turiu tiek daug 
nepažįstamų, bet tikrų ir nuošir
džių draugų.

Iš viso surinkta 500 dol., kuriuos 
mūs gerb. prel. J. Kučingis š. m. 
gruodžio mėn. 12 d. telegrama iš. 
siuntė Gregorio-šleivys šeimai.

šiam labdaringam reikalui auko
jo: iš Det oit, Mich. A Valys — 
30 dol., S. V. Urbonai — $5. Iš 
Boston, Mass.: Bostono skautai 
"Lapinai” — $8, po $5: Z. Al., A. 
Andriulionis, J. Ba'leckas, A. Bal'tra- 
šūnas, J. Griciūnas, O. Ivąškienė, 
J Jurėnas, P. Kaladė, A. Keturakis, 
B. Kruopis, A. Matjoška, K. Mer
kis, A. Mitkus, J. Vembrė, po -3: 
E. Cibas, AL Nieviera, po $2: A. 
Baika, Jr., H. Čepas, V. Montvila, 
po $1: B. Galinis, V. Ivaška, J. Jo
naitis, E. Juciūtė, K. Kalusius, J. 
Mačiulskas, H. Štokus, A. Smitas, 
J. Sonda, K. Šakenis, L. šveinįs, 
V. Tomas, O. Ulevičienė, J. Valic. 
kas, F. Zeleclkas, ir X. P, 
iš Worcester, Mass.: $5. Iš Chica- 
gos, III.: po $10: K. Dabrila, K. 
Pimpienė, J. Vaineikis ir XY. Po 
$2: B. Brazdžionis, A. Kareiva, K.

Mikšys

Petrauskais. M. Sidaravičius iš Ci- 
z h 

ROLLAND A. GIEDRAITIS, D. D. S., 
DANUTE J. GIEDRAITIS, D. M. D.

nuo 1975 m. lapkričio men. pradžios perkėlė savo įstaigas 
į naujas patalpas:

3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 
Telefonas: 660-1205

Darbo valandos pagal paskirtą laiką.

čiūtė Iš Kalifornijos: po $20 — prel. 
J. Kučingis, A. Saja. V. Kazlaus
kas — $16 Po $10 — J. A. Andriai, 
V. N. Apeikįai, P. M. Gasparoniai, 
J. O. Kaributai, M. V. Lembertai, 
V. S. Tusikeniai, Z. Venclauskaitė. 
G. Gudauskienė — $9, S. Nyarges 
— $8. Po $7: A. Adomėnas, dr. V. 
Sruogienė su Kevalaičiais. Po $5: 
dr. Bartkus, Blinienė, V. Černius, 
A. Dabšys, A. Devenienė, V. Gra
kauskas. V. Hriškevįčienė, dr. J. 
Jusionis, Kalvaičiai, V. Karazija. 
J. Kvečienė, A. Kybartienė, J. 
Landsbergienė, A. Lukšienė, V. 
Markevičienė, H. Milaknienė, E. 
Sabalis, T. T. Sereikai, K). Rubac- 
ikienė, S. Užemeckienė. Po $3: J.
A. Kutrai, P. Visvydas. Po $2; A. 
Gečienė, dr. dr. Giedraičiai, B. D. 
Maokialos, M. Naujokaitis, J. B. 
Prakapai, J. Rinkevičįenė. Po $1: 
E. Budriūnienė, G. Kazlauskas, J. 
O. Motiejūnai, L. Naujokaitienė,
B. D. Railos, A. Raulinaitis, I. Tu- 
mieinė, K. Vidžiūnienė, R. Mulokas.

Dėl pašto strieko Kanadoj, pavė
luotai gauta S. Z. Dapkų 10 dol. au
ka iš Toronto, Ont., kuri bus pa
siųsta atskiru čekiu.

Dar kartą mano širdingiausia pa
dėka visiems.

Raimonda Apeikytė

Naujų Metų sutikimas 
Santa Monikoje

Santa Monikos A. L. Klubas 
maloniai kviečia visus lietuvius su 
savo draugais dalyvauti klubo ren
giamame Naujų 1976 Metų sutiki
mo BALIUJE gruodžio 31 d. Bay 
Woman’s Club salėje, 1210 4th St., 
prie Wilshire Blvd., S. M.

Giros geras orkestras, bus skani 
vakarienė, linksma, šeimyniška 
nuotaika.

Įėjimas su vakariene ir šampanu 
$10 asm.

Pradžia 8 vai. vak.
Atskiri pakvietimai nebus siun

tinėjami.
Rezervuoti vietais telefonais pas:

. A. Markevičius — 828-7525; S.
Kvečas — 393-3367; M. Vaičienė 
— 392-3315; E. Gedgaudienė — 
399-1825.

Laukiame visų!
Klubo valdyba
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Gražių Švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

ROQUE and MARK CO., 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

Best Wishes from ACIREMA CORPORATION 
Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

“There’s IN o Business Like Show Business”
FRANCIS VALUSKIS

Buena Park, California

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028 HO 9-8097

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
3356 Glendale Blvd., (Tautiniuose Namuose), Los Angeles, 

priima indėlius ir duoda įvairių rūšių paskolas: nekilnojamam turtui pirkti 
(mortgage), asmenines ir automobiliams įsigyti. Ypač palankiomis sąlygo
mis ir žemais nuošimčiais paskolos duodamos perkantiems naujus auto
mobilius. Asmeninės paskolos duodamos iki $5000 penkeriems metams.

Priėmimo valandos: antradieniais ir ketvirtadieniais 6 — 8 vai. vak.; 
ir šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. Tek 661-5276.
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FRANK KERŠIS
TV ir Radijo mechanikas

Los Angeles, Calif. 90027 Telefonas: 661-4892

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian

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

Mss taip pat siunčiame Gift-certifiicates ir automobilius. 
Paruošiame įvažiavimo į JAV vizas ir pakvietimus.

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

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Call!. 900o9 
Telefonas: 652-7848

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
Licensed by V/O “VNESSHPOSYLTORG” 

(488 Madison Avenue, New York, N. Y. 10022) 
Telefonas: (212) 758-1150; 758-1151

daugelį metų gerai žinoma Amerikoje dėl savo patyrimo siunčiant 
dovaninius siuntinius į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
Taip pat priima užsakymus

Automobiliams, Dovaniniams pažymėjimams, Butams ir daugeliui 
kitų dalykų. Pristatymas garantuotas. Laukiam jūsų pasiteiravimų 
ir tikimės, kad duosit progos patarnauti jums netrukus ir dažnai. 
Tolimesnių informacijų kreipkitės į mūsų skyrius CALIFORNIJOJ:

LOS ANGELES, Calif. 90022° 960 So. Atlantic Blvd.
Tel. AN 1 - 2994

San Francisco, Cali, 94115 1826 Divisadero Street
Tel. FI 6 - 1571

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI!

LITTLE JOY COCKTAILS
LIUDAS REIVYDAS, savininkas 

1477 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026

Telefonai: MA 5-8373; ofiso: 680-0805

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY

Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, CA 91202 
Telef. - 246-2571

Wholesale: 6406 San Fernando Rd., Glendale, CA 91201
Telef. - 246-5591

Savininkas HANS E. HESS 
Gamina ir Clems rūšies lenkiškas dešras.

Importuoja lenkišką kumpį, alų ir vyną.
Siunčiame į bet kurią pasaulio valstybę.
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RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

Telefonas: (213)828-7525 
valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Kalvelis, A. L-k<i

ROUND ROBINS COCKTAILS & DANCING
ALDONA ir JUOZAS SPREINAIČIA1

615 South Brand Blvd., GLENDALE, CA 91204

Telefonas 246-1717

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
telefonas: 061-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ii ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.

Atidaryta pabaltiečių siuntinių bendrovė

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
Adresas: 4369 Beverly Blvd., prie kampo Kingley Din, Los Angeles.

Telefonas: 660-9571
Siuntiniai, siunčiami per šią įstaigą, pasieks adresatą trumpiausių laiku
Taip pat siunčiami pinigų certifikataį (Gjft Certificates) ir sudaromi 

iškvietimai iš Lietuvos.
Darbo valandos:

nuo pirmadienio iki šeštadienio — nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
sekmadieniais — pagal susitarimą.

Vedėju dabar yra estas Leeni TREJUS

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 pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pasitatymui. 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.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGa

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

Telefonas: (213) 828-7095
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai
CHARLES GINTAUTAS KAIRYS 

t 
Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Bouleva d
Bevery Hill, Calif. 90212

Telefonas 659-5757
■ > ■■n ■ ■■ i..............  — mm.................. iw ■

Apdraudę

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 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

Automobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403

Tel. 394-07 Z2 
‘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.

L477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

Dokumenty 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 

"Flatte 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 Denial S'iy 
5410 Wilshire Blvd., 

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

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by s^poi*‘.ment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir 

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D. 
Lietuviai dantistai 

3151 Gleen.da.le Boulevard 
LOS ANGELES, CA. 90039 

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 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405 

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

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

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

San Francisco, CA 94108
Telef. (415) 668-6227

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chateworth St.

Granada Hills, Calif. 91344 
Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—’ 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD
Gyn ekologas ir chirurgas 

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 
90813

Telef. 432-2973, resid. 597-4141

Grožio galionai

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) 847-8815

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS KUTRA 

leal Estate—Income Tax —Notary
Public

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

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker 

ROQUE & MARK GO.
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monliica, Calif. 10404 
Pohne: 828-7525 Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
Reel Estate Broker

Henry J. PASCOE Realtors

401 Wilshire Blvd., Suite 420
Santa Monica, CA 90401

Įst. telef. 393-5544 namų 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ 8KIRIAI
Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90089

NO 4-2919 Res. TH 2-5194

TARBELL REALTORS

1584 W. Katella, Anaheim, Calif.

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

Vyt. A. Lubert

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN

Ona žukienė

215 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0140
—------------------ --------------- —------ j

THE ROUND ROBIN 
Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra 
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je: 

4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029 Tel. 664-2910

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax) 

patarnavimo reikalais kreipkitės j 
ANTANĄ SKIRIU — telefonu 
NO 4-2919.

A. Skirius jau virš 20 metų dirba 
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu- 
ry Dept., Internal Revenue Service 
įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.

Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:

NO 4-2919

J. J B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 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, J1B 
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, 
nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, El»

Dovanos LD ir LAV skaitytojam
Per gruodžio ir sausio mene

sius LD ir LAV prenumeratoriai, 
užėję į administraciją, gaus ne
mokamai po LD išleistą knygą 
pasirinktinai iš 10 leidinių.

Leidykla tai daro tikslu para
ginti tėvus ir vaikus daugiau 
skaityti lietuviškus leidinius ir 
duoti progos pasižiūrėti į įvairių 
leidyklų išleistas knygas.

Administracija

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

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

Valdybos pirm. Vladas Gilys, 
332972 Atwater Ave., Los Angeles, 
Calif. 90039, tel. 662-6906. Ižd. J. 
Mitkus, 2610 Griffith Pk. Blvd., 
LA, Calif. 90039, telef. 662-6591.
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-JETUVIŲ PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

GRUODŽIO MĖN. —

11 d. — LB LA apylinkės rengiamas 
Naujų Metų sutikimas par. salėj 
Pradžia 8 vai. vak.

31 d., treč., — Liet. Radijo valan
dėlės Naujų Metų Balius Tauti
niuose Namuose.

31 d., — Santa Monikos Liet. Kjjubo 
Naujų Metų Balius, Women’s Bay 
Club salėj.

SAUSIO MĖN. —
11 d. — JAV Liet. Bendruomenės 

Vakarų Apygardos suvažiavimas 
ir bendra vakarienė su Australi
jos jaunimu Taut. Namuose.

17 d. — 7 vai. 30 min. LST Konp. 
Neo-Lithuania 53 m. Minėjimas. 
Balius Tautiniuose Namuose, 3356 
Glendale Blvd., L. A.

18 d. — 12 vai. 15 min. — Mažosios 
Lietuvos minėjimas šv. Kazimie
ro par. salėj, 3855 Evans St., L.A.

31 d. — 7 vai. 30 min. vak. čigonų 
Barono operetės premjera, Imma
culate Heart kolegijoje, 2021 N. 
Western Ave., L. A.

VASARIO MĖN. —
1 d. — 2 vai. p. p. čigonų Barono 

ope. etės pakartojimas, Immacu
late Heart kolegijoje.

TRUMPAI
—Lori Bekas, Fountain Valley, 

Calif., Dalios (Telyčėnaitės) ir Edu
ardo Beko duktė, š. m. gruodžio m. 
“Overdrive” žurnale atžymėta kaip 
‘Girl next door’ playing ‘Santa 
Claus’. Žurnale tilpo 3 puslapio dy
džio fotografijos, jos lietuviškas 
veidelis puošė žurnalo viršelį, jos 
rūbai trijų spalvų — geltona-žalia- 
raudona — primena Lietuvos vėlia
vą

Žurnalas pastebi, kad jos tėvai 
prieš 25 metus atvykę iš Lietuvos.

Dabar Lori dirba Disneylande 
kaip vadovė. Lori yra Alfonso Te- 
lyčėno anūkė.

— Čikagietė laborantė Laima 
Vaičiūnienė, žurnalisto ir visuome
nininko Jono Vaičiūno žmona, 
dalyvavo technologų seminare Los 
Angeles Hilton viešbutyje ir ta pro
ga aplankė savo motiną Apoloniją 
Žygienę ir seserį Danutę Žygaitę.

Salomėja ir Kazys Šakiai

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina visus savo draugus ir pažįs
tamus ir linki daug laimės ir sveika
tos.

Vietoj kalėdinių atviručių aukoja 
B alfui $10.

— Al ir Nancy Samolis, San Ma
teo, Calif., lapkr. mėn. buvo nuvy
kę į Chicagą, į sesers Lortraine lai
dotuves. Lorraine žuvo, į ją trenkus 
automobiliui.

Al Samolio sesuo Irene Ditchman 
ir motina M. Samolis gyvena Chi- 
cagos priemiestyje. Al Samolis yra 
inžinierius (Sr. Engineer Floair 
Utah, Inc korporacijoj) San Mateo, 
Calif.

— Jūratė Raulinaitytė lapkr. 16 
su “The Meiremblum California Jr. 
Symphony Orchestra” grojo cello 
Santa Monicos Civic auditorijoje. 
Jūratė yra gabi mokinė ir aktyvi 
moksleivių ateitininkų kuopos narė.

— Vincas Skirius gruodžio 19 d. 
išvykdamas į Jaunimo kongresą — 
Braziliją, Argentiną, Urugvajų, — 
išsivežė dovanoms knygų už $90. 
Gautą iš mokyklos vedėjo V. Pa
žiūros asmenišką auką jis išleido 
nusipirkdamas “Lietuvių literatūros 
istorijos” I ir II tomus. “Lietuvių 
Dienų” leidykla dar paaukojo savo 
leidinių už $70.

Argi nebūtų giražu, kad ir kiti 
mūsų jaunimo atstovai būtų pasiė
mę dovanų knygomis? Ar nebūtų 
tai Lietuvių Bendruomenės pareiga 
— vykstantį jaunimą aprūpinti 
spauda ir panašiomis kultūrinėmis 
dovanomis?

— Lapkr. 6 d. suėjo lygiai dveji 
metai, kai palydėjom į amžinybę J. 
Žuką, darbštų, rūpestingą ir mylintį 
tėvą bei vyrą, organizacijų veikėją.

Liūdnais prisiminimais įr užuo
jauta dalinamės su našle Ona, dukra 
Irena ir sūnumis Rimu ir Julium.

— Sofija ir Henrikas Gorodec- 
kai iš San Diego, Calif, kas šešta
dienį atveža savo sūnų Antaną Kęs
tutį į L. A. Lituanistinę mokyklą.

Kęstutis yira penkių su puse me
tų ir lanko I skyrių. Tai labai gra
žus patriotinis pavyzdys.

— Romas Jasiukonis gruodžio 
25 d. 7 vai. vakaro dalyvaus TV 
5 kanale programoje “Bowling for 
Dollars” _

SERGA

— Elena Butkienė po komplikuo
tos vidurių operacijos jau grįžo į 
namus ir sveiksta.

Linkime Elenai ko greičiau su
stiprėti, kad vėl galėtų padėti LA V 
ir LD administracijos darbuose.

— Elena Markienė, Liet. Vyčių, 
Lietuvos Dukterų, Moterų S-gos na
rė, virsdama nuo laiptelių, sunkiai 
susižeidė. Jos adresas yra: 2818 St. 
George St., L. A.

— Česlovas Tuminas ir sūnus Al
vydas gruodžio 13 d. turėjo skaus
mingą auto katastrofą. Abu buvo 
sužaloti, kai vairuotoja į jų mašiną 
trenkė; ji, palikusi mašiną pabėgo.

Linkime LAV artimiausiems kai
mynams, Tuminams, greitai pa
sveikti.

A. A. RIMAS GILYS.

Mirtys
MIRĖ RIMAS GILYS

— Lapkr. 22 d. rytą nuo širdies 
smūgio mirė Rimas Gilys, 44 m. 
amžiaus. Liko žmona, 13 metų 
dukrelė Jėvutė ir brolis Vladas.

Rimas, kaip is jo brolis Vladas, 
buvo paslaugus, taikaus ir švelnaus 
būdo, mėgo muziką. Buvo įsigijęs 
pramonės bei verslo įmonių apsau
gos alarmo priežiūros specialybę, 
kurioje dirbo savistoviai arba sam
domas. Paskutiniu laiku gyveno Sa- 
nora mieste.

Lapkr. 25 d. už Rimo sielą, ptrel. 
J. Kučingiui vadovaujant, atkalbė
tas mūsų bažnyčioje rožinis ir se
kančią dieną po mišių palydėtas į 
Šv. Kryžiaus kapus, kur laidojimo 
apeigas atliko kun. V. Palubinskas.

Laidojimo apeigose dalyvavo be
veik pilna bažnyčia, į kapus palydė
jo 60 mašinų vora. Atsisveikinimo 
kalbas pasakė Lietuvių Radijo, Šau
lių, Ramovėnų ir Tautinės S-gos 
atstovai; velionies draugas J. Petro
nis pasakė atsisveikinimo ir užuo
jautos žodžius.

Reiškiame gilios užuojautos jo 
broliui Vladui Giliui.

— Lapkr. 17 d. mirė Leonas 
Tompauskas, prieš potrą metų per
sikėlęs su šeima iš Chicagos. Mirė 
staiga savo kieme, ant pievelės.

Velionis buvo 64 m. amžiaus, pa
liko žmoną Birutę, sūnų Rimą su 
šeima ir dukrą Leonardą New Yor
ke. Leonas Lietuvoj buvo įstaigos 
valdininkas. Palaidotas Šv. Kry
žiaus kapuose.

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Birutei, dukrai Leonardai, sūnui 
ir jo šeimai.

— Jonas Lakas (Lukoševičius), 
gyvenęs L. A., persikėlęs į Floridą, 
lapkričio m. staiga mirė.

Reiškiame gilios užuojadtos žmo
nai Viktorijai.

Chicagoje mirė Stasys Metrikis

Po kelių metų širdies ligos, lapk. 
25 d. Chicagoje mirė Stasys Metri
kis. Chicagoje, kur jis nuolat gyve
no, turėjo lietuviškų sūrių bizni 
(kaip “distributor”); šį biznį pradė
jo bendrai su ūkininku Andruliu.

Stasys Metrikis buvo gimęs Chi
cagoje 1911 m. ir mokėsi Šv. Kry
žiaus parapijoj, Town of Lake apy
linkėj. Būdamas jaunuolio metų, 
ugdė savo meno talentą, mokėsi 
“Art Institute”.

Stasys buvo paslankus jaunuolis: 
jis mielai tarnavo mišioms, pakvies
tas kun. Skripkos ir neatsisakydavo 
padėti parapijos reikaluose.

Vedęs Marijoną Moskelaitę, įsi
gijo “Falrm Foods” krautuve, kur 
jiedu turėjo lietuviškų sūrių, impor
tuotų grybų ir dešrų.

Gerai sugyveno su naujaisiais at
eiviais (“dypukais”) itr išmoko gra
žiai lietuviškai kalbėti.

Stasys Metrikis paliko žmoną 
Marijoną ir dvi ištekėjusias dukras 
su šeimomis, seserį Sofiją Chicagoje 
su svainiu dr. Kwinn su sūnumis, 
o Kalifornijoje gyvena vyriausias 
brolis Antanas su žmona kompozi
tore Ona ir dvi jų ištekėjusios duk
ros. Brolis Juozas mirė prieš 5 me
tus.

Chicagoje broliai Metrikiaį turė
jo pramoginės muzikos orkestrą ir 
per daug metų lietuvių baliai ir ge
gužinės buvo linksminamos brolių 
Metrikių muzika.

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Marijai, dukterims Juditai įtr 
Loretai ir broliui Antanui ir jo žmo
nai Onai.

Administracijos pranešimas

žymiai pabrangus popieriaus kai
nai ir pašto ženklams, esame pri
versti LAV metinės prenumeratos 
kainą pakelti iki $5.00.

“Lietuvių Dienų” prenumerata ir
gi pakeliama iš $10.00 iki $12.00.

Tikimės, kad tas skaitytojų ne
apsunkins, ir mes mėginsime suba
lansuoti savo išlaidas. Adm.
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