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GRAŽIAI PAMINĖTA VASARIO 16-TOS ŠVENTĖ
■P’ef.nšs Kalifornijos lietuviai
Vasario 16-sios sukakties
švjtit; pu;kiai paminėjo. Keletą
dienų prieš šventę Los Angeles ALk. pirm. inž. V. Čekanaus
kas išsiuntinėjo spaudai ir iradijui
pranešimus (Press releases) apie su
kaktį ir Vasario 16-tos minėjimo
šventę. Teko skaityti Herald-Exami
ner tą pranešimą, taip pat straipsni
apie vėliavos pakėlimo progframą.

Vasario 15-tą ir 17-tą dienomis
rad’jo stoties KFWB žinių redak
torius James Mitchell kas valandą
skelbė, kad lietuviai šiandien šven
čia savo tautos šventę ir pacituoda
vo ALT-os valdybos nario nuomo
nę.
Vasario 13-tą dieną vėliavos pa
kėlimo ceremonijose prie miesto ro
tušės dalyvavo apie 100 lietuvių.
Invokaciją pasakė prel. J. Kučingis.
Sveikinimo žodį tarė garbės konsu
las dr. J. J. Bielskis. Miesto tarybos
narys Ferraro perskaitė tarybos ir
mero rezoliuciją. V. Čekanauskas
pasakė angliškai kalbą, kodėl šian
dien mes švenčiame Vasario 16-tąją. Jis taip pat pravedė ceremonijų
programą.
Keliant Lietuvos vėliavą, didingai
nuskambėjo Lietuvos iir Amerikos
himnai.

Sekmadienį, vasario 15 d. 10
vai. ryto lietuvių organizacijos su
savo vėliavomis išsirikiavo prie Šv.
Kazimiero parapijos mokyklos Lie
tuvos vėliavos pakėlimui. Čia žodį
tarė V. Vidugiris ir V. Čekanaus
kas. Paskui visi organizuotai suėjo
į Šv. Kazimiero bažnyčią pamaldų
išklausyti. Devynios organizacijos
su savo vėliavomis dalyvavo bažny
čioje ir minėjime Marshall mokyk
los saėlėje.

Per pamaldas parapijos klebonas
prel. J. Kučingis pasakė patriotinį
pamokslą, o choras ir solistai gra
žiai giedojo.

Po šv. Mišių choras iir visi da
lyviai sugiedojo Lietuvos himną.

Pagrindinė minėjimo dalis įvyko
Marshall mokyklos auditorijoje.
Minėjmio programą pravedė ALT
L. A. pirm. V. Čekanauskas. V. Pohkaitytė ir L Bužėnaitė perskaitė
nepriklausomybės aktą. Tada Įneš
tos į sceną liet, organizacijų vėlia
vos ir sogiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Klebonas prel. J.
Kučingis pradėjo oficialią dalį spe
cialiai šventei parašyta invokacija.
Sveikino Estijos vicekons. E.
Lauer, estų ir latvių organizacijų
atstovai. Lietuvos garbės kons. dr.
J. Bielskis nekalbėjo, nes silpnai
jautėsi. Jam šiemet suėjo 80 metų
amžiaus. Pirm. V. Čekanauskas visų
vardu jį pasveikino ir publika sugie
dojo “Ilgiausių metų”.
Principiniu kalbėtoju buvo dr.
K. Bobelis, ALT-os centro valdy
bos pirmininkas, atvykęs iš Chicagos. Jis pabrėžė svarbiausius Lietu
vos laisvinimo klausimus. Jo kalba,
nors ir ilgoka, visiems patiko (gal
išskyrus keletą militantų).
R. Polikaitis ir T. Balčius per
skaitė Los Angeles ir Santa Moni
kos miestų proklamacijas.
Programoje šiemet pasireiškė jau
nimas, Šv. Kazimiero parapijos
šešt. mokyklos mokiniai. Jiems bu
vo' skirtos dovanos už geriausius
Lietuvos laisvinimo temomis raši
nius. Tuos savo laimėtus rašinius
jie patys perskaitė. Tą programos
dalį pravedė Šešt. mokyklos direk
torius V. Pažiūra.
Kazys Karužai Šaulių kuopos
vadas, buvo gavęs iš centro atžymėjimus dėl V. Čekanausko ir Li
no Kojelio. Tas šaulių žvaigždes
kons. J. Bielskis prisegė mūsų ko
lonijos veikliesiems veikėjams V.
Čekanauskui ir L. Kojeliui.

Šv. Kazimiero parapijos choras,
turėjęs dalyvauti programoje su
nauja Br. Budriūno kantata, nedaly
vavo, nes salės scena buvo užimta
su mokyklos vaidinimo dekoraci
jomis.
Minėjime dalyvavo apie tūkstan
tis lietuvių ir laisvinimo darbams

VIRŠUJE — Dr. K. Bobelis kalba minėjime. Scenoje stovi lietuvių orga
nizacijų atstovai su savo vėliavomis.
APAČIOJE — Lietuvos konsulas dr. J. J. Bielskis prisega V. Čekanauskui
Šaulių organizacijos žvaigždę. Dešinėje stovi L. Kojelis, kuris irgi buvo
atžymėtas Šaulių žvaigžde.
Foto L. Kanto
remti buvo surinkta virš 4 tūkst.
dolerių.
Po minėjimo Tautiniuose Na
muose įvyko vakarienė kur sve
čias kalbėtojas atsakė į dalyvių pa
klausimus. Čia buvo grynai privatus
suėjimas ir asmenų nuomonės netu

THE AMERICAN LITHUANIAN
BICENTENNIAL COMMITTEE
and the
BOARD OF DIRECTORS OF THE
CALIFORNIA MUSEUM OF
SCIENCE AND INDUSTRY
cordially invite you to attend
a reception on Saturday evening,
February 14, 1976, 7 to 9 p.m.
to preview the American Lithuanian exhibition
BALTIC TO L. A.
a presentation of Lithuanian works in the arts and
sciences, with displays of original and
decorative folk art.
Presented through April 4, 1976

Su šitokia Lietuvos istorija buvo
išsiuntinėta 80,000 kvietimų į me
no iir rankdarbių parodą. Kas ją
parašė, dar nepaaiškėjo. Ssą, komi
teto nariai metė bėdą ant į Floridą
išvykusio.

rėjo būti spaudoje keliamos. Ta
čiau kai kurie “Draugo” korespon
dentai tos etikos nesuprato ir be
reikalingai užsipuolė dr. K. Bobe
lį, būk jis tais klausimais savo pa
skaitoje salėje kalbėjęs.
o

o

o

The year was 1253. Mindaugas received the crown
from the Pope and became the first King of Lithuania.
It was the king Gediminas who built the capital
Vilnius and fully established the State of Lithuania
with all its institutions. Under Vytautas the Great,
Lithuania’s territory reached the shores of both the
Baltic Sea and the Black Sea. The University of Vilnius
was founded in 1569, some 160 years before the
University of Moscow, some 60 years before Harvard.
Lithuanians, the original Balts, speak a language that
seems to have evolved from the same family of
languages as Sanskrit. It was after the unsuccessful
uprising against the Tsarist Empire in 1863 that the
first Lithuanians came to the United States and settled
in Pennsylvania. The last wave of Lithuanian
immigrants arrived in America after World War
II and quickly became productive and creative
members of their new country. The American
Lithuanian exhibition is but a brief glimpse at some of
them, their achievements and the land they came from.
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Kas turite adreso pakeitimų ar
naujai atvykusių Kalifornijoje gy
venti asmenų, prašome pranešti,
dar bus galima pakoreguoti bei pa
pildyti.

Taip pat profesionalai ir turin
tieji biznį dar galima įrašyti į kla
sifikuotą sąrašą.

Povilo Puzino tapybos monografija

Dėl spaustuvės techniškų sunku
mų “Kalifornijos Lietuvių Almana
chas” bus atspausdintas tik gegužės
mėnesyje ir visiems užsisakiusiems
išsiuntinėtas.

AMERIKOS VAKARUOSE
LITHUANIANS

no turėta $23,583. Iš šios sumos
Įstatymu numatytą dalį pelno per
kėlus į garantijų fondą, kiti pini
gai išdalyti taupytojams, sumokant
6% dividendo.
Kredito Unija’ duoda įvairių rū
šių paskolas, ypatingai palankom .
sąlygomis duodamos paskolos nau
jiems automobiliams pirkti, tuo bū
du pirkėjui sutaupant daug pinigų.
Kredito Unija iš gauto pelno pa
remia lietuviškus reikalus, ypač li
tuanistinį švietimą. (I. M.)

□

K. L. A. leid.
LIETUVIŲ KREDITO

KFWB RADIJAS APIE LIETUVĄ

Vasario 16-tą dieną, James Mitchell patelefonavo ALT-os L. A. sky
riaus vicepirmininkui A. Skirtui ir pasakė, kad nori atvykti ir pasikalbėti.
Lietuvos reikalais. Jis ALT-os valdybos adresą buvo gavęs iš pirm. V. Če
kanausko spaudai pranešimo apie Vasario 16-tos minėjimo programą.
J. Mitchell, atvykęs į LD redakciją, padarė pasikalbėjimą ir užrašė į
magnetinę juostelę. Jo klausimai buvo tokie:

a) Kodėl mes švenčiame Yasario 16-tąją, b) ar mes tikime, kad Lietuva
atgaus nepriklausomybę, c) kiek gyvena lietuvių L. A. apylinkėje, d) kiek
yra lietuvių JAV-se ir e) kiek Lietuvoje, f) kokios esame nuomonės apie
“detante” susitarimą Helsinkyje?

J. Mitchell, KFWB stoties žinių redaktorius, visą pirmadienio popietę
kartojo: “Šiandien 22 tūkstančiai Los Angeles apylinkės lietuvių švenčia
Lietuvos Nepriklausomybės šventę” ir prie to pridėdavo iš A. Skiriaus
pasikalbėjimo sakinį, kodėl lietuviai tai švenčia ir kodėl nori išlaisvinti
savo brolius iš Sibiro vergijos. Sekančą dieną, vasario 17, antradienį, J.
Mitchell iš ryto iki pietų kartojo jau pakeistą tekstą: “Vakar virš vieno
milijono JAV lietuvių šventė Lietuvos nepriklausomybės šventę” ir prie to
įjungė su A. Skiriu pasikalbėjimą, kodėl lietuviai yra prieš detantės po
litiką.
Reikėtų Los Angeles lietuviams padėkoti KFWB stočiai ir red. James
Mitchell už didelį jų dėmesį dėl mūsų Lietuvos laisvinimo darbo.
KFWB stoties adresas: KFWB Radio Station, 6419 Hollywood Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90028. Telef. 463-5151.
PARODĄ APLANKIUS

Nuo vasario 14 iki balandžio 4 d. vyksta lietuvių meno ir rankdar
bių paroda Exposition Parke esamose Mokslo ir Pramonės patalpose.
Parodą organizavo specialus komitetas, kuriam pirmininkauja ar
chitektas R. Mulokas. Tik įėjus per duris krinta akin didžiulės Lietu
vos ir Amerikos vėliavos, o tarp jų didelėm raidėm išrašyta svarbes
nieji Lietuvos istorijos faktai, čia (ne kaip kvietimuose amerikiečiams)
nepraleista nei Lietuvos Nepriklausomybės atgavimas 1918 m. ir Lietu
vos okupacija 1940 m.

Didokoje salėje buvo išdėstyta lietuvių liaudies drožiniai, audiniai,
senovės lietuvių pinigai, tautiniai vyrų ir moterų kostiumai. Visos
sienos buvo apkabinėtos lietuvių menininkų paveikslais. Labai gausus buvo
gintaro dirbinių stalas. Įdomu buvo matyti per skaidres nušviesti ant sienos
mūsų žymiųjų menininkų paveikslai. Tos skaidrės automatiškai keitėsi.
Trijose gretose visą laiką rodė autoriaus vardą ir jo paveikslus.
Gana silpna buvo Amerikos lietuvių spaudos sekcija. Periodinių leidinių
surinkta gana daug, tačiau knygų, mūsų gražiausių leidinių — Galdiko,
Dagio, Puzino meno monografijų, poezijos antologijų, enciklopedijos, su
kuriais tikrai galėtume pasididžiuoti, visai tenai nebuvo. Viena siena
buvo neskoningai apkabinėta su mūsų veikėjų paveiksliukais, iškarpinėtais iš L. D. žurnalo viršelių. Kodėl reikėjo sugadinti tiek daug brangių
archyvinių numerių? Pilni numeriai būtų atrodę daug gražiau.
Bendrai, paroda paruošta gražiai, gana turininga ir įdomi. Reikia ati
duoti kreditą jauniems inžinieriams, architektams, dailininkams, kurie ga
na daug įdėjo darbo prie tos parodos paruošimo.
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UNIJOJ

Lietuvių Kredito Unijos (Glenda
le Blvd. 3356) 1975 m. pabaigoje
aktyvai pasiekė $516,155. Išduotos
paskolos ir investacijos siekė $511,
382. Narių taupmenos buvo $448,
568. Garantijų ir rezervų fonduo
se — $53,170. Praėjusiais metais
turėta pajamų $42,784. Atskaičius
išlaidas, kurių stambiausia pozicija
buvo gyvybės draudimas, gryno pel

Frederick Whitaker paruošta Po
vilo Puzino tapybos kūrinių mono
grafija buvo išleista 1975 m. pabai
goje. ?Įžangą parašė Povilo žmona
Austrą. Spalvotos 28 reprodukcijos
spausdintos Japonijoje. Knyga yra
didelio formato (11x1272 in.). Kai
na $25.00. Knyga gaunama LD ad
ministracijoje — 4364 Sunset Bl.„
L. A. 90039. Užsisakant paštu pri
dėti vieną dol. pašto ir apdraudos
išlaidoms apmokėti.

Lietuviškos duonos galite gauti
LITAS HOUSE OF PASTRIES
4348 Fountain Ave., Los Angeles, Calif. Telef. 660-5974
Nauja savininkė — filipinietė Carmelita Icamen.
Patarnauja Anele Mironienė
Duoną pristato A- Kazilionis. — Taip pat parduoda įvairius sumušti
nius (sandwiches), kavą, arbatą, įvairiausius pyragus.
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro
Pirmadieniais uždaryta.

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

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
b934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 900o9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

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 pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p.
Sekmadieniais uždaryta.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
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LOSANGELIEČIAI LIETUVIAI EKRANE

Rašytojas Liudas Dovydėnas, kuris kalbės kovo 14,d. Folklorinėje popie
tėje Wilshire Ebell teatro patalpose.
FOLKLORINĖ POPIETĖ
įvyksta š. m. kovo 14 d., sek
madienį, 3 vai. p. p. Reta ir įdomi
programa — lietuvių senovės tau
tosaka, mitologija, humoristika, tau
todailė, liaudies dainos.

Dalyvauja rašytojas Liudas Do
vydėnas, pirof. dr. Marija Gimbu
tienė ir solistė Stasė Pautienienė.
Mitologinėm temom meno kūrinius
išstatys Vytautas Ignas, Algiman
tas Švažas, Halina Žmuidzinienė.
Bus išstatyti reti liaudies dirbiniai.
Vaišės visiems — šampanas, vy
nas, punšas ir užkandžiai.

Pelnas skiriamas lietuvių radijo
programoms anglų kalba paremti.
Auka $7.5 ir $5.00 (pensinin
kams). Moksleiviams įėjimas ne
mokamai.

Adresas: Wilshiire Ebell koncertų
salė, 743 S. Lucerne Blvd., Los
Angeles (kampas S. Lucerne ir Wil
shire Blvd.).
Visi lietuviai kviečiami ateiti į
pirmąjį lietuvių tautosakos pobūvį,
pasidžiaugti mūsų liaudies kūrybos
grožiu. Savo apsilankymu jūs paremsite lietuviškąją radijo programą
anglų kalba. Jau seniai lietuviams
laikas išeiti į plačiąją amerikiečių
visuomenę, parodyti lietuvių tautos
kultūros lobį ir pasakyti teisybę
apie mūsų tautos pavergimą.

NEPRALEISKIME PROGOS

Mūsų lietuviškasis gyvenimas ir
veikla išsišakojusi, kaip lietuviškas
ąžuolas, į visokias šakas, kryptis ir
veiklos sritis. Esame pajėgūs są
moningi ir darbštūs. Turime, savo
laikraščius, knygas, turime daugelį
organizacijų, sąjungų, draugijų ir'
klubų.
Dauguma mūsų lietuviškos veik
los pastangų skiriama mums pa
tiems, saviveiklai, —r mums patiems
išsilaikyti visiškai nepaskendus sve
timose jūrose. Palyginti, permažai
dėmesio skiriama į lietuviškos bui
ties skleidimą svetimųjų tarpe.
Tiesa, turime pavienių asmenų,
kurie sugeba ir aktyviai dalyvauja
šio krašto politinėje arenoje, efek
tyviai padedamai lietuviškam reika
lui. Vienok reikėtų daugiau dėme
sio kreipti į mūsų galimybes kultū
rinėje plotmėje, kas gražiai papil
dytų mūsų veiklą politinėj arenoj.
Mūsų kultūros paroda
Štai čia, Los Angeles mieste tu
rime vieną parodą, kuri labai gra
žiai mus reprezentuoja ir verta mū
sų visų dėmesio: tai mūsų intelektu
alų ir entuziastų suruošta Califor
nia Museum of Science and Indus
try patalpose (700 State Drive. L.
L., prie Exposition Blyd. ir Sporto
Arenos) paroda. Neužtenka mums
patiems atvykti į jos atidarymą,, ją
atidarius pakritikuoti ir palikti
“Dievo valiai”. Yra būtina kviesti
ir vežti į ją mūsų draugus svetim
taučius, sudominti, aiškinti, supa
žindinti ir atsakyti į klausimus, o

Nors vieną kartą čikagiškiai
pralenkė Hollywooda: visada nau
jai susukti filmai pirmą kartą paro
domi tenai, o dabar pirmasis naujo
filmo “Sala” privatus rodymas —
“preview” — įvyko Chicagoje, Jau
nimo Centre, vasario 6 d. (ir tik
kovo 20-21 jo premjera bus Los
Angeles mieste).
Los Angeles lietuvių kolonija pa
vadinta “Sala”. Ją čikagiečiai ste
bėjo su, dideliu susidomėjimu. Juk
tai turtingas dokumentinis filmas
išgarsėjusios Los Angeles lietuvių
kolonijos visuomeninio, kultūrinio,
organizacinio gyvenimo. Buvo taip
malonu matyti ten įsikūrusius įžy
miuosius mūsų rašytojus, solistus,
laikraštininkus, dailininkus, visuo
menininkus, supamus margaspal
vių gėlių, dailių sodelių, ošiančios
jūros. Chicagos lietuviai susikon
centravę sekė nuolat besikeičiančius
vaizdus plačiame, per visą erdvią
salę ištiestame ekrane, klausėsi dai
nų, muzikos, poezijos. Tai buvo
savotiška dailiojo žodžio, meniškos
tapybos, skambių garsų, mielų vei
dų, patraukilų vaizdų mozaika.
“Sala” -— filmas pilna to žodžio
prasme — užtrunka porą valandų,
turįs net arti 4,000 pėdų ilgumo.
Pirmoji dalis — visuomeninis gy
venimas, antroij — įžymieji mūsų
kultūrininkai. Filmas taip įspūdin
gas, kad kai kurie žiūrovai kalbėjo,
jog Los Angeles lietuvių judrumas
stipresnis kaip Chicagos.
Pradžioje filmo kūrėjas kun. Al
gimantas Kezys, ŠJ paaiškino, kad
. filmavimas buvo atliekamas 19721973 metais, lankant organizacijas
bei žymesnius lietuvius jų gyvena
moje aplinkoje, jų darbo atmosfe
roje. .Dėkojo Povilui Jasiukoniui už
garsų įjungimą, filmo redagavimąapipavidalinimą, pažymėjo, kad fi
nansiškai daug padėjo mecenatas
G. Kazlauskas savo stambiomis au
komis. Filmas — visos Los Ange
les lietuvių kolonijos gyvenimas, o
kadangi čia suvažiavę lietuviai iš

įvairių vietų, tai susidaro lyg lietu
viškojo mikrokosmoso mozaika.
Žiūrovai su dideliu dėmesiu ste
bėjo ekrane prabėgančius veidus
lietuvių išeivijoje gilią vagą išvariu
sių mūsų kultūrininkų ir visuome
nininkų, kaip prof. M. Biržiška,
gen. kons. dr. J. Bielskis, Bern.
Brazdžionis, J. Rimša, R. Kilmonytė, prel. J. Kučingis, Deveniai,
Edm. Arbas, Alė Rūta, Br. Raila,
V. Juodeika, J. Kojelis, J. Andrius,
K. Alminas, R. Apeikytė, B, ir R.
Dabšiai, B. Budriūnas, M. Gimbu
tienė. P. Orintaitė. J. Švaistas, Pr.
Gasparonis. E. Tumienė, A. Nori
mas, St. Pautienienė, A. Skirius su
“Lietuvių Dienomis”, D. MickutėMitkienė. L. Valiukas, D. Mackialienė, J. Kaributas ir eilė kitų, o
taip pat ateitininkų, skautų, birutininkių, Altos, Bendruomenės, LietFronto Bičiulių ir daug kitų orga
nizacijų, tautinių šokių grupių, ge
gužinių ir kt. vaizdų.
Taip, kad filmas sudarė labai
platų, labai šviesų Los Angeles ir
artimųjų apylinkių lietuvių gyveni
mo veiklos vaizdą. Laimingi tos
kolonijos lietuviai, kad jie buvo pa
rinkti pirmieji tokiam filmui sukur
ti. Šio filmo rodymas kitose kolo
nijose bus įkvėpimas ir paskatini
mas kitiems pasekti losangeliečių
tauriu pavyzdžiu.
Visam filmui daug jaukesnę nuo
taiką sudaro komp. G. Gudauskie
nės muzikos palyda, parinktų eilė
raščių deklamavimas. Filmas atkū
rė ir amžinybėn nuėjusius talentin
gus rašytojus J. Tininį ir Pr. Lembertą.
viams” filmų apžvalgas, tenka pa
matyti daug Chicagoje filmų. Eidatyti daugelį Chicagoje filmų. Eida
mas iš šio Los Angeles lietuvius
vaizduojančio filmo, galvojau, kad
tai yra pats geriausias filmas iš vi
sų dabar Chicagos teatruose rodo
mų, ypač mums, lietuviams, la
biausiai prie širdies.
Juozas Prunskis

tokių tikrai būtų. Tokiu būdu patei
sintume rengėjų pastangas — kad
kuo didesnis skaičius ją aplankytų,
kad kuo daugiau jų supažindintu
me su Lietuvos praeitimi, kultūra ir
jos problemomis. Paroda tęsis iki
š. m. balandžio mėn. 4 dienos.
Baltų radijo programa
ir Folklorinė popietė
Ta pačia prasme mums yra labai
svarbi ir Baltic Heritage Radio ban
gomis transliuojama lietuviškoji
programa anglų kalboje, kas trečią
trečiadienį (sekanti bus kovo mėn.
10, kovo 31 ir 1.1.) per KCRW
(National Public Radio) 89.9 FM,
stotį Santa Monikoje, 8 vai. vakare
ir kuri tęsiasi pusvalandį.
Vėliau ji pertransliuojama kitose
JAV stotyse.
Ši programa visokeriopai remtina,

nes ji teikia informaciją apie Lietu
vą ir lietuvius.
Baltic Heritage Radio lietuviškos
programos rėmėjai rengia Folklori
nę popietę Wilshire Ebell koncertų
salėje š. m. kovo 14 d. 3 vai. p. p.,
kurios vsias pelnas bus skiriamas
šiai radijo valandėlei paremti.
Kiekvienas sąmoningas ir geros
valios lietuvis turėtų atsilankyti į
šį įdomų parengimą ir paremti svar
bų ir mums naudingą darbą.
Dvi skirtingos sritys, du skirtingi
parengimai, bet vienam ir tam pa
čiam tikslui: abu labai svarbūs, bū
tini ir naudingi. Nepraleiskime jų
neparėmę savo auka, nes abiems
reikalinga mūsų moralinė ir finan
sinė parama. Pakvieskime svetisvetimuosius vienos pasižūrėti, o
kitos pasiklausyti
VRP
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IS ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
BALFO 1975 M. VEIKLA

Valdybos posėdyje kovo mėn.
9 d. buvo numatyta:
1. Priiminėti aukas bet kuriuo
laiku;
2. Surengti koncertą;
3. Pravesti piniginį vajų;
4. Sušaukti metini narių susirin
kimą.
1. Aukas priiminėjome per visus
metus, jei kas tik davė. Pagelbėjom lietuviams, siunčiantiems siun
tinius varge esantiems už geleži
nės uždangos. Uždėdavome ant
siuntinių kvitų Įrašą, kad šis siun
tinys yra pasiųstas šalpos tikslais.
Tai yra konkreti nauda ir siuntė
jui. Už tą patarnavimą gaudavome
didesnę ar mažesnę auką. Taip pat
priminėjome iir rinkome aukas Va
sario 16 gimnazijai. Raginome ir
prašėme tuos lietuvius, kuriems dar
bovietėse yra atskaitoma dėl AID,
United Givers ar United Crusade,
kad pareikštų norą, jog jiems at
skaitoma suma būtų paskirta-pravesta Balfui. Tokių turime apie 14
ir į metus gauname apie $700.00.
Jiems nuoširdus ačiū.
2. Buvo numatyta surengti pui
kų koncertą su tais solistais, kurie
visą eilę metų Balfui talkininkavo,
dainavo ir skambino nemokamai.
Norėjau, kad tai būtų nors mažas
moralinis ir materialinis atlyginimas
už anksčiau padarytas išlaidas, su
gaištą laiką ir įdėtą darbą. Pra
džioje ši mintis rado pritarimą,
tačiau vėliau, kai jau buvo su so
listais susitarta, susilaukė iš kai ku
rių valdybos narių nepritarimo ir
kritikos. Todėl teko solistus atsi
prašyti ir nuo koncerto surengimo
atsisakyta. Nutarta surengti balių.
Programai atlikti pakviesti šeštad.
Lituanistinės Mokyklos vyresnių
klasių mergaitės: V. Polikaitytė, A.
Mičiulytė, A. Nelsaitė, J. Raulinaitytė ir R. Vilkaitė, akordeonistas
R. Polikaitis ir choro vadovas A.
Polikaitis. Balius įvyko lapkr. 22 d.
Atlikta meninė programa visiems
labai patiko. Ypatinga padėka pri
klauso A. Polikaičiui, kurs šią pui
kią programą paruošė. Balius buvo
vienas geriausių parapijos istori
joje. Dalyvavo apie 250 svečių.
Ačiū R. Mulokui ir jauniems Plrišmantams už 8-nių stalų suorgani
zavimą gražaus ir subrendusio jau
nimo. Balius buvo smagus ir links
mas. Gauta apie $1400.00 pelno.
Ačiū ponams Tumams už tar
pininkavimą gauti geros keptos
jautienos, o visoms šeimininkėms:
A. Mitkevičienei, Mučinskienei, R.
Mulokienei, A. Pažiūrienei, J. Rukšėnienei, S. Šakienei, I. Tumienei
ir L. Vaičiūnienei už įvairių priedų
pagaminimą ir malonų svečiams pa
tarnavimą. Dėkoju ir visiems ki
tiems valdybos nariams, prisidėjusiems vienokiu ar kitokiu baliaus
darbu.

3. Kasmetinį piniginį vajų pradė
jome spalio mėn. antroje pusėje ir
oficialiai baigėme lapkričio pabai
goje. Tačiau pavėluotas aukas pri
iminėjome iki gruodžio mėn. 31 d.
Iš viso surinkta apie $4,000.00,
įskaitant ir Šešt. Lit. Mokyklos mo
kinius, kurie suaukojo $42.25. Prie
šio kilnaus pasiaukojimo bandau
pritraukti ir patį mažiausią jaunimą,
kad užaugę žinotų, kas yra Balfas
ir kad reikia nepamiršti varge esan
čių lietuvių, mūsų artimų seserų ir
brolių.
4. Metinį narių susirinkimą su
šaukėme vasario mėn. 8 d., kuria
me išrinkta nauja valdyba. Parei
gomis pasiskirstys artimoje ateityje.
Baigiant, mano nuoširdi padėka
priklauso parapijos klebonui, Balfo
garbės nariui prel. J. Kučingiui
už globą, veiklos rėmimą ir patalpų
davimą nemokamai. Taip pat dė
koju A. Skiriui už visų Balfo skel
bimų atspausdinimą “Am. Lietuviai
Vakaruose” be atlyginimo.. Tai di
delė auka Balfui.
Aukotojų pilnas sąrašas bus pa
skelbtas kitame šio laikraščio nu
meryje.
Ačiū už dėmesį!
V. Pažiūra

II v. — Rita Čekanauskaitė, VII s.
III v.— Audra Kontrimaitė, VI sk.
II grupėj —
I — Audrė Nelsaitė, IX sk.
II — Daiva Čekanauskaitė, VIII s.
III — Rita Bureikaitė, IX sk.
III grupėj —
I — Gintaras Grušas, IX sk.
II — Algis Butkys, X sk.
III — Rimas Polikaitis, M. K.
Visi išvardinti mokiniai pakviesti
į sceną. Pirmos vietos laimėtojai
perskaitė savo rašinius ir susilaukė
publikos šilto įvertinimo.
Alt-os valdybos pirm. V. Čeka
nauskas pasveikino laimėtojus ir
įteikė atitinkamus ir gražiai paruoš
tus atžymėjimus.
Mokyklos Tėvų Komitetas yra
didelis ramstis mokyklos klestėji
mui, todėl jis irgi prisidėjo savo
vertingomis dovanomis: I v. laimė
tojui — $16.00, II v. — $13.00 ir
II v. — $10.00. Dovanas įteikė ir
laimėtojus pasveikino K-to iždinin
kė D. Vizgirdienė.
Džiaugiuos visais mokiniais, kad
aktyviai įsijungėte į šias rašinių
varžybas. Juose išreikšta meilė pa
vergtai tautai ir tėvynei Lietuvai
telydi jus per visą jūsų gyvenimą.
Mokyklos vedėjas

Pirmininkas
ŠV. KAZIMIERO ŠEŠT. LITUANIST. MOKYKLOS MOKINIŲ
RAŠINIŲ VARŽYBOS
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1976 m. Balfo valdyba ir veiklos
planas

AUKOKIME VISI!
Kiekvienas padarykime nors- ma-'
žą darbelį savo artimui, kūlrį turir
me mylėti kaip patys save.
Už rėmimą Balfo tikslų iš anks- to nuoširdžiai dėkojame.
Valdyba
Nauja L. K. Ramovės valdyba

1976 m. L. K. Ramovės valdyba
pareigomis taip pasiskirstė: pirm. J.
Andrius, sekr. V. Šimoliūnas. ižd.
St. Paltus, vald. narius J. Ka
vičius
Kun. V. Palubinskas iškeltas
Į Santą Moniką

Šv. Kazimiero parapijas vikarr. •
kun. Vyt. Palubinskas nuo vasari t
mėn. buvp perkeltas į Šv. Onos pa
rapiją Santa Monikoj.
Jis mūsų parapijoje pasižymėjo
savo originaliais ir patriotiniais pa
mokslais.
Kun. V. Palubinskas yra užaugęs
Argentinoje ir ten buvo ispanų pa
rapijos klebonu.
Kodėl j's buvo iškeltas, yra tik
spėliojimai.
'
'

PRANEŠIMAS1

L. B-nės Los Angeles apylinkės
metinis susirinkimas įvyks š. m.
kovo 28 d. 12 vai. p. p. Šv. Ka
zimiero par. salėj. Bus renkami
valdomieji organai, bus valdybos
pranešimai, diskusijos ir 1.1.
Be to, III-jo Jaunimo kongreso
atstovai padarys pranešimą iš Pietų
Amerikoj įvykusio Jaunimo Kon
greso.
, ' Į^lf ,
Visa visuomenė kviečiama atsi
lankyti. Ta pačia proga galėsite su
simokėti solidarumo mokestį, kuris
nedidelis: šeimai 5 dol., pavieniams
— 3 dol., pensininkams — 1 dol.
Laukiame visų —senų ir jaunų!

Vasario 22 d. naujoji Balfo val
dyba pirmajame posėdyje slaptu
balsavimu pirmininku išrinko V.
Los Angeles Alt-os valdybos min
Pažiūrą. Kiti valdybos nariai sutiko
tis įtraukti jaunimą parašyti trum
būti šiose pareigose: vicep. — R.
pus rašinius apie Lietuvą Vasario
Mulokas ir J. Rukšėnienė, sekr. R.
16-tos minėjimo proga, rado gyvą
Dabšys, ižd. A. Mitkevičius, vieto
pritarimą Š. L. Mokyklos mokyto
vių įgaliotiniais: Los Angeles—R.
jų ir Tėvų K-to tarpe. Todėl visi
Bužėnas, Santa Monikos — S. Kvemokiniai buvo paraginti, pradedant
čas, Long Beach — B. Seliukas, N.
VI sk., aktyviai įsijungti į numa
L. B-nės L. A. apyl. valdyba
Hollywoodo — A. Tumas, Glenda
tomas varžybas.
le — J. Dženkaiits iv S. Šakienė,
Mokiniai susikrstyti į 3 grupes:
Orange County — A. Pažiūrienė,
I gr. — VI ir VII sk. — Tema:
Santa Barbara — M. Šimonienė, Pastabos
Ką man reiškia Vasario 16-toji?
Netikslumai Bend. Vakarų apygar
II gr. — VIII—IX sk.— Lie San Diego — S. Gorodeckienė.
Veiklos planas numatytas šis:
dos rinkimuose
tuvos gyvenimas Nepriklausomybės
1. Priiminėti aukas bet kuriuo
ir okupacijos leaikais.
Pasikalbėjus su Santa Monikos
III gr. — X kl. — Mokyt, kur laiku. Prašyti, kad mirties atveju, Bend, apylinkės išrinktais atstovais
vietoj
vystančių
gėlių
ir
švenčių
pro

sai — Lietuvybės išlaikymas ir lie
—E. Jarašūnu, A. Markevičium ir
tuvių jaunimo darbas Lietuvos lais ga, vietoje sveikinimų būtų aukoja kitais, paaiškėjo, kad tikrai jiems
ma
Balfui,
LF,
lietuviškoms
bažny

vinimo reikaluose
nebuvo pasiųsti kvietimai į apygar
arba — Dabartiniai Lietuvos did čioms ir vienuolynams. Taip pat dos suvažiavimą. Kodėl taip pada
prašyti,
kad
ir
ateityje
atskaitomas
vyriai.
ryta? Tur būt, norint išsirinkti sa
Rašiniai buvo įteikti slapyvardė- sumas AID, United Givers ar Unit vo partinės klikos asmenis valdy
mis Konkurso komisijai, kurią su ed Crusade būt pervedamos Balfui. bom Antras netikslumas buvo, kad
2. Surengti Balių lapkr. 13 d. kažkieno paskirtų ar pakviestų ko
darė: mokytojos — Alė Rūta ir A.
Dudienė, Alt-os valdybos atstovai parapijos salėje.
misijų pirmininkai turėjo teisę bal
—B. Dūda ir V. Šimoliūnas, Tėvų
3. Pravesti piniginį vajų spalio- suoti. Juk tokių komisijų galima
K-to pirm. V. Budrys ir m-los ve lapkričio mėnesiais.
sudaryti daugiau negu valdybon iš
dėjas V. Pažiūra.
Malonūs sesės iir broliai lietuviai, rinktų asmenų. Komisijų pirminin
Visi rašiniai atskirai perskaityti varge esančių mūsų tautiečių, ku kai turėtų būti išrenkami apylinkių
ir vertinti kalbos, stiliaus ir temos rie neturi jokių giminių laisvajame metinių susirinkimų metu, o kvies
išvystymo atžvilgiais pagal 10 taškų pasaulyje, yra daug, todėl mūsų vi tinės įvairios komisijos negali turėti
sistemą. Taškai sudėti ir išvesti vi sų šventa pareiga jų nepamiršti ir balsavimo teisių apygardos valdybos
durkiai.
jiems padėti. Tų asmenų sąrašus rinkimuose.
Varžybų laimėtojai yra:
turi Balfo centras ir jis pagal tai,
Šiais metais renkant apylinkių
I grupėj —
kiek mes suaukojame, siunčia jiems valdybas, atkreipkime dėmesį į šį
reikalą.
siuntinius.
Iv. — Vida Basiulytė, VII sk.

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

5
KLRK NARIŲ SUSIRINKIMAS

LONG BEACH, CALIF.

Vasario 29 d. parapijos salėj įvy
ko metinis Kalifornijos Lietuvių
Radijo Klubo narių susirinkimas.
Pirmininkui Vladui Giliui dėl ne
sveikatos negalint dalyvauti, susi
rinkimą pradėjo virep. Juozas Mit
kus, kuris susirinkimui pirminin
kauti pasiūlė inž. V. Čekanauską
;r sekretoriauti — naują programų
vedėją Litą Žilevičiūtę. Susirinku
sieji gausiu plojimu pasiūlymui pri
tarė. Mandatų komisijos pareigoms
pakviesta revizijos komisija.

Vasario 16-tos minėjimas

Pirm. Gilio pranešimą ir praėju
sio sus irinkimo pirotokolą perskai
tė valdybos sekr. Danutė Kaškelienė. Ižd. J. Mitkus padarė finan
sinio stovio smulkų pranešimą. Iž
do padidėjimas džiaugia! stebino
susirinkimo dalyvius. Rev. komisi
jos iždo tikrinimo aktą perskaitė
komisijos pirm. Kazys Prišmantas.
Valdybos pirmininko, iždininko ir
rev; komisijos pranešimai bei pra
ėjusi metų susirinkimo protokolas
priimta be pataisymų (nors viena
nereikšminga pataisėlė ir buvo pa
siūlyta, bet ji didele balsų dauguma
atmesta).

Iš pasiūlytų valdybon kandidatų
išrinkta; D. Kaškelienė, L. Reivydas, L. Žilevičiūtė, J. Mitkus, VI.
Bakūnas P. Gustas ir O. Macėnienė. Revizijos komisija palikta ta pa
ti: K. Prišmantas A. Šimkus ir B.
Morkis.
Visi susirinkimo darbotvarkės
punktai buvo svarstomi taikliai ir
dalykiškai.

Nutarta ir valdyba įpareigota,
kad esami klubo ižde ir gaunami
pinigai gali būt naudojami tik Kaifornijos Lietuvių Radijo Kubo iš
laikymo lietuviškų radijo programų
reikalams. Tarp klausimų iir pasiū
lymų ryškiausias buvo iškeltas
klausimas, tai patalpų reikalingu
mas, su kuriuo susirinkusius supa
žindino J. Mitkus. Susirinkimas pa
liko valdybos sprendimui patalpų
reikalą, kuris valdybos darbų plane
yra gyvas ir intriguojantis.
' .’C*1'
Susirinkimo pirmininkas Čeka
nauskas susirinkimą pravedė dar
bingoj nuotaikoj.
Išrinktoji valdyba pareigomis bei
darbais pasiskirstė taip: O. Macėnienė — ūkiškų reikalų vad., Pr.
Gustas — iždininkas, L. Žilevičiūtė
— sekretorė programų vedėja ir
yšininkė su jaunimu, D. Kaške
lienė — programų eilės tvarkyto
ja ir programų vedėja, V. Bakūnas
— antrasis vicep. ir programų vedejas,' L. Reivydas — pirmasis vicepiirm. ir J. Mitkus — iždininko
talkininkas ir pirmininkas.

Technikinis personalas: V. Gilys
— vyr. garso technikas, Br. Gedi
minas, K. Reivydas ir G. Buivys
— garso technikai, (jm)

Long Beach lietuviai Vasario 16tą minėjo vasario 14 d. Susirinkimą
pradėjo klubo vicepirm. B. Nevardauskas. Sugiedojus tautos himną,
Stasys Paltus pasakė pagrindinę kal
bą. Po minėjimo buvo užkandžiai.
Minėjimo metu surinkta aukų
Lietuvos vadavimo reikalams 224
dol. Klubo narių pageidavimu, au
kos įteiktos per didįjį Los Angeles
Vasario 16-tos minėjimą Marshall
salėje.

Aukojo:
$25 — Long Beach Lietuvių
Klubas.
$20 — Marija Biekšienė.
$15 — L. Reivydas.
Po $10 — B. ir A. Morkiai, S.
ir M. Jasučiai, V. Gilys, V. Tamo
šaitis, A. ir B. Nevardauskai, J. ir
M. Mikaloniai, J. Matijošaitis, K.
Šerėnas. H. A. Bajalis, A. Paltus.
Po $5 — D. Mekišius, D. Kaške
lienė, P. Sušinskas, P. ir J. Petrai
čiai, J. Mitkus, V. Počas, P. Leimonas, B. Basiulis, L. ir E. Oksai,
A. Wallase, P. Kučinskas. G. Ozalas.
$3 — Mary Conrad.
$1 — Paulina Giraitis.
Long Beach Lietuvių Klubo val
dyba dėkoja visiems aukotojams,
už gausias aukas, o S. Paltui už gra
žią kalbą ir šeimininkėms už gar
džius valgius.
Long Beach Lietuvių
Klubo valdyba
LONG BEACH, CALIFORNIA
Sausio 17 d. įvyko Long Beach
Lietuvių Klubo metinis susirinki
mas. Išrinkta valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė taip: pirm. dr. Al
fonsas Kontvis, vicep. Alfonsas Nevardauskas, kasinink. Vytautas Ta
mošaitis, sekr. Stasys Jasutis, fin.
sekr. Kazys Šerėnas. Revizijos ko
misijon išrinkta Vincas Počas, Bro
nius Basiulis ir Jurgis Mikalonis.
Susirinkimą pravedė vicep. A.
Nevardauskas. Sekr. S. Jasutis per
skaitė praėjusio sus-mo pirotokolą,
kuris priimtas vienbalsiai.
Vasario 16-tąją nutarta minėti va
sario 14 d. Machinist salėje.
Iš klubo metinio pelno nutarta
75% skirti lietuviškiems reikalams.
Long Beach lietuvių kolonija ma
ža, bet lietuviškame veikime neatsi
lieka nuo kitų lietuvių kolonijų.
Praėjusiais metais paaukojo: Blrazinskams Turkijoje — 75 dol.; Liet.
Jaunimo Ansambliui — 50 dol.;
L. Jaunimo Kongresui — 50 dol.;
Kalifornijos Radijo Klubui — 65
dol.; Altui — 150 dol.; Lietuvių
Fondui — 300 dol.
Po susirinkimo pasivaišinta.
D. M.

PHOENIR, ARIZONA

Vasario 16-tos minėjimas
Šiemet Phoenixo lietuviai, L. M.
iniciatyva tautos šventę minėjo va
sario 22 d., sekmadienį. 11 vai. iš
ryto Saared Heart koplyčioje buvo
iškilmingos lietuviškos pamaldos už
Lietuvos laisvę.
Per Mišias giedojo Phoenixo
lietuvių choras, vadovaujamas mu
zikės O. Metrikienės, specialiai tai
progai atvykusios iš Los Angeles.
Pamaldose buvo giedama gies
mės: Apsaugok, Aukščiausias, Panis
Angelikus ir kt., — visa tai prisidėj > prie šventės iškilmingumo. Pa
mokslą pasakė kun. A. Valiuška.
Mišios baigtos Lietuvos himnu.

Minėjimo oficialioji dalis
LB Phoenixo apyl. pirmininkei
E. Josen staiga susirgus, minėjimą
atidarė kun. A. Valiuška, perskaitydamas pirmininkės tai progai pri
taikytą žodį. Toliau buvo JAV him
nas, Liet. Vyčių malda, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto skaitymas,
Arizonos gubernatoriaus deklaraci
ja. Sveikino Pavergtų Tautų komi
teto pirm. W. Chopiwskij.
Pagrindinę kalbą pasakė inž. V.
Čekanauskas, atvykęs iš Los Ange
les. Jis laisvai kalba abiem kalbom.
Kalbėjo angliškai ir lietuviškai. Kal
ba buvo taikli, gerai paruošta, mo
mentui pritaikinta, įdomi. Tas pats
kalbėtojas savo įtikinančiu žodžiu
prieš programos pradžią publikai
pristatė naujai išleistus du tomus
Lietuvių Bažnyčios Kronikos, ku
rios buvo parduota 8 egz. Po kal
bos buvo visų priimta atitinkama
rezoliucija, kurią gražia anglų kal
ba perskaitė V. Kurilla.
Nedidelė ukrainiečių salė buvo
pilna klausytojų. Oficialioji dalis
praėjo sklandžiai iir žmonių neišvar
gino, todėl beveik visi dar pasiliko
ir meninės dalies išklausyti.
Meninė dalis
Meninę programą atliko iš Los
Angeles specialiai atvykusi solistė
Janina Čekanauskienė ir vietos lie
tuvių choras. Viešnia savo maloniu
mezzosoprano balsu davė 6 dainas:
Kampelis mielas ir ramus, muz. J.
Ramonausko, Ramunėlė, zuzika S.
Gaižausko, Oi, greičiau, greičiau,
muz. Stasio Šimkaus, Sielvartas,
muz. A. Kačanausko, Air žinai ša
lį tą, muz. Thomas, ši operos M.
Aukštyn trispalvė, muz. O. Metri
kienės.
Choras padainavo: Lietuva bran
gi, Kur nemunai jaunų dienų, Tė
viškėle, tėviškėle ir Tautiniai dra
bužiai su vietos sol. Akvile Ancha.
Choras pasirodė iš 13 asmenų.
Muzikė O. Metrikienė jį jau gerai
pažinojo. Atvykusi iš Los Angeles,
greitosiomis jį sušaukė ir skubiai
paruošė. Reikia stebėtis, kaip gra
žiai tas nedidelis chorelis atliko tas
dainas!

Be abejo, visų dėmesys buvo nu
kreiptas į viešnią solistę, kuri iš
pradžių kiek rezervuotai, bet vėliau
laisvai ir galingai visus savo balsu
ir aiškia tarsena žavėte žavėjo. Po
paskutinės dainos, kai plojimai kar
tojosi, solistė padainavo dair dvi
dainas: Kur bakūžė samanota ir
Dainos, muzika: ir gėlės. Ypač ši
paskutinioji muzikės O. Metrikie
nės sukomponuota visiems padarė
gilų įspūdį nes niekas iki šiol ne
buvo jos girdėjęs.
Minėjimas baigtas “Lietuviais
esame mes gimę” ir Lietuvos him
nu.
Minėjimą labai gražiai, su dera
mu rimtumu ir gracingai pravedė
Viktorija Zakarienė, kuriai pri
klauso visų padėka ne tik už puikų
programos pravedimą, bet ir rekla
mą vietos laikraščiuose apie įvyk
siantį minėjimą.
Lietuvos laisvinimo reikalams au
kas salėje rinko K. Morkūnas. Viso
aukų lapais surinkta $278.

RŪTOS KILMONYTĖS VESTU
VĖS

Rūtos Kilmonytės-Lee su Webs
ter Lowe sutuoktuvių ceremonijos
įvyko š. m. vasario 13 d., penkta
dienį, Hollywoodo koplyčioje. Jose
dalyvavo tik giminės ir artimieji
draugai.

Sekančią dieną, vasario 14, šešta
dienį, įvyko vestuvinė puota Heffnerio, Playboy klubo savininko, re
zidencijoje, Bell Air milijonierių
miestelyje. Čia buvo sukviesta apie
400 asmenų. Daugiausia buvo Thalian organizacijos nariai, rėmėjai ir
kino artistai, film gamintojai. Iš
lietuvių dalyvavo Rūtos motinos
Marijos Kilmonienės draugai ir dar
perą lietuvių spaudai rašančių as
menų. Vaišės buvo šaunios. Visus
įe'nančius Rūta pasveikino su nuo
širdžiais bučkiais ir supažindino su
savo vyru ir kvietė pasivaišinti. Čia
veikė prieskonių stalas ir baras.
Įeinančius svečius sutiko su or
kestru, tas pats orkestras grojo prie
svečių stalų. Jokio garbės stalo ne
buvo, visi sėdo, kur kas norėjo.
Jaunieji, pakviesti prie stalų, nusifitografavo. Jaunavedžiai buvo
kartu su svečiais, kol balius pasibai
gė.
Webster Lowe yra “LOWE” res
toranų ir “Bonanza International”
restoranų savininkas.
Jaunieji gyvens Dalias ir Forth
Worth, Texas. Rūta savo TV pro
gramas tęs ir toliau. Tikimės, kad
Rūta Kilmonytė, ir išekėjusi, nenu
trauks santykių su lietuviais.
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IŠ LB JAUNIMO ANSAMBLIO
VEIKLOS

Vasario mėnesį LB Jaunimo an
samblis turėjo gerai pasitempti, nes
reikėjo pasirodyti net 3 kartus!

Vasario 14 maža Jaunimo an
samblio grupė (tiek vietos ten tebu
vo) pasirodė Lietuvių Meno-Tautodailės parodos atidairyme, USC mu
ziejuje. Grupė pašoko Lenciūgėlį
ir Kubilą. Šoko: I. Bužėnaitė, V.
Polikaitytė, M. Stočkutė, R. Zelenytė, T. Balčas, V. Skirius, A. Stan
čikas ir J. Žukas. Akordeonu grojo
R. Polikaitis.
Lietuvių tautiniai šokiai publikai,
kuricje buvo nemaža svetimtaučių,
ubai patiko.
Antras pasirodymas — išvyka į
San Francisco.
Jaunimo ansamblis San Francisco

Vasaraio 21 d. anksti rytą iš Los
Angeles į San Prancišką atskubėjo
keturios mašinos su 20 žmonių —
jaunimo ir vadovų. Automobilius
vairavo: Danutė Barauskaitė, Aud
rė Kazakevičiūtė Danguolė Razulyt ir Vincas Skirius. Kelionė sekėsi
gerai. Šią kelionę pinigine auka pa
rėmė L. B-nės Los Angeles apyl.
valdyba.
Pirmoji sustojimo vieta buvo pas
Viją Sehgal, Palo Alto, kur daugu
mas ir apsinakvojo. Kiti išsiskirstė
pas kitus lietuvius: Violetą Dičiūtę,
Pažemėnus, Šukelius, Laurinavi
čius, Tamošiūnus, kur šeštadienio
vakarą įvyko ir susipažinimo su S.
F. lietuvių jaunimu vakaras. Jauni
mas gražiai pasilinksmino, o vai
šingi šeimininkai gerai pavaišino.
Vasario 22 d., apie 12 valandą,
visi rinkomės į San Mateo salę re
peticijai, nes su Los Angeles grupe
pažadėjo pašokti ir keletas S. F.
grupės mergaičių (nors grupė sa
ko, subyrėjusi). Netrukus pradėjo
rinktis ir publika, kurios galėjo būti
daugiau kaip šimtas.
Tai buvo Vasario 16-tos minėji
mas.
Po neilgų kalbų mūsų jaunimas
atliko meninę programą: padainavo
“Mūsų žemė — Lietuva” muz. Br.
Budriūno, “Eisim girion”, harm. B.
Janušo, “Siūbau, lingau paukštelis”,
muz. J. Zdaniaus ir “Tėvynės mar
šas”, muz. G. Gudauskienės. Cho
rui dirigavo O. Razutienė, akomp.
O. Barauskienė. Po dainų sekė tau
tiniai šokiai: Kepurinė, Sukčius,
Kubilas Suktutė, Aušrelė, Malū
nas, Lenciūgėlis (viliotojas V. Ski
rius), Gyvataras ir Ūsauninkas.
Grcjo O. Barauskienė ir akordeo
nistas R. Pažemėnas (vietinis).
Šokius pravedė (ir pačios pašoko)
mokytojos D. Razutytė ir D. Ba
rauskaitė.
Publika, kurioje buvo ir nemaža
jaunimo, labai šiltai mūs programą
priėmė, kas kėlė programos atlikėjų
entuziazmą.
Programai pasibaigus, S. F. L.

B-nės kultūros reikalų vadovė D.
Janutienė įteikė Jaunimo ansamb
liui dovaną — 150 dol. Ačiū!
Po to vyko S. F. LB apylinkės
metinis susirinkimas, kuris taip
greitai pasibaigė, jog mums losangeliškiams tenka tik stebėtis. O vis
dėlto jie išsirinko ir naują valdybą
ir kitus reikalus spėjo aptarti. Pas
kui vyko vaišės, kurias buvo paruošusios S. F. L. B-nės narės. O kai
R. Pažemėnas dar akordeonu užgirojo, visi pradėjom šokti, net ir
mūs jaunimas, prisišokęs atlikda
mas programą.
Buvo malonu čia pat sužinoti,
kad mūsų “pajudinti”, S. F. jauni
mas vėl susitarė sudaryti tautinių
šokių grupę, pasimokyti ir atvažiuo
ti į L. A. — į mūsų šventę ir, gali
mas dalykas, nuvykti net į V-tąją
Tautinių šokių šventę Chicagoje.
Sėkmės! Ir jei taip įvyktų, sveikin
tume S. F. lietuvių jaunimą ir jaus
tumėmės laimingi, kad mūsų “mi
sija” būtų pavykusi.
Lauksime S. F. lietuvių “ravanšo” birželio 13-tą dieną Los Ange
lėje.
Liekame dėkingi San Francisko
Lietuvių Bendruomenei ir visiems,
kurie mus taip gražiai priėmė.
Los Angeles
LB Jaunimo Ansamblis

LB Jaunimo Ansamblio tradicinis
vakaras — Blynų balius jau praeity

Toks vakaras jau buvo 14-tas.
Vakaro programą visada atlieka vi
sas ansamblis. Tai ir yira prasminga
bent kartą metuose šeimyniškai pa
bendrauti tėvams, vaikams ir sve
čiams.
Vakaro programą trumpu žodžiu
pradėjo J. A. vadovė O. Razutienė
ir perdavė programos pravedimą J.
Ansamblio šoki mokytojoms — D.
Razutytei ir D. Barauskaitei.
Pirmiausia akordeonu pagrojo
Živilė Tomkutė. Po to — Alės Rū
tos parašytas “Kanapinis ir Lašini
nis” Kanapinį vaidnio Tadas Dabšys (labai gerai), Lašininį (neblo
giau) Dainius Petronis; gi aiškinto
jais buvo Vytas Banionis ir Sigutė
Kazakevičiūtė. Visi Šv. Kazimiero
parap. mokyklos 5 sk. mokiniai, sa
vo roles išmokę per 3 dienas. Re
gina Stančikaitė padeklamavo ei
lėraštį Po to dvi sesutės, Daiva ir
Gintė Jasulaitytės, pasrirodė su Ha
vajų šokiais. Po jų ūsus raitydamas
j sceną išėijo “Bernelis mūsų” —
Vytas Bandžiulis; paskui jį — pen
kios merginos: Vilija Butkytė, Ele
na Bandžiulytė, Audrė Kazakevi
čiūtė, Aida Klorytė ir Dalė Pretkutė, kurios (su “berneliu mūsų”) pa
šoko ir suvaidino minėtą liaudies
dainą. Pažymėtina, kad jie visi tą
šokį išmoko per vieną repeticiiją.
Taip gali tik labai gerai išlavinti, il
gamečiai šokėjai. Tai šaunioji J.
Ansamblio studentų grupė.
Toliau jaunųjų choras, kurį su
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daro Lituanistinių mokyklų moki
niai, gražiai padainavo 4 dainas:
Dobilas, harm. J. Švedo; Raiba
paukštelė, muz. Raudonikio; Va
io, piovėjėliai, liaudies d., harm.
K. Banaičio; ir Griežk, muzikante,
A. Vanagaičio. Chorui dirigavo O.
Razutienė ir A. Polikaitis, akomp.
pianistė O. Barauskienė ir akord.
R. Polikaitis. Jaunųjų dainos, nors
nestipriai, skambėjo gražiai.
Daina “pakviestas” Latvalos or
kestras užgrojo suktinio maršą. Pir
mose choro eilėse stovėję vaikai iš
sitiesė dviem dideliais rateliais ir
pašoko Suktinį. Šoko septynmečiai
ir dvylikmečiai. Po jų — judrieji
jauniai. Jų tiek daug, jog erdvi Šv.
Kazimiero salė vos talpina. Jie pa
šoko Vėdairą ri Kubilą. G miažiesiems dar teko pašokti Aguonėlę,
kurią jie nelabai mėgsta, esą, ji
“beibiška”... Mat, jie save laiko
jau “vyrais”...
Po tokios jaunųjų programos
scenoj pasirodė mūsų gražiausios,
per daugelį metų išugdytos jaunimo
gretos. Vytenis Vilkas gražiu bosu
užtraukė “Mergužėle, lelijėle, kur
buvai”. Švelniu sopranu atsiliepė
Onutė Šepikaiitė; gi tarsiu tenoru
Rimas Polikaitis pertraukė jų sve
tima gaida pradėtą dainą. Parodę,
jog ta daina turi J. Bendoriaus lie
tuvišką gaidą, pamojo chorui įsi
jungti. Tada iš jaunų krūtinių pasi
liejo gražios jaunimo dainos: Eisim
girion, B. Jonušo ir Pamylėjau va
kar, S. Pociaus; dirigavo O. Razu
tienė, akomponavo O. Barauskienė.
Jaunimo nuotaika pakilo. Pra
moginiam šoky “Dar ne tavo valia”
paskendo visas jaunimo choras.
Toliau — Sukčius. Vėl vaiku
čių “Noriu miego”. O scenoj jau
laukia A. Polkaiičio vadovaujama
šešių mergaičių grupė: A. Mačiuly
tė, A. Nelsaitė, V. Polikaitytė, J.
Raulinaitytė, V. Variakojytė ir R.
Vilkaitė. R. Polikiaitis rėžia akor
deonu “Subatėlę”. Merginis gražiai
dainuoja. O mūs studentų grupė
(be priekaitštų!) labai gražiai salėje
šoka. Po šokio dar tos pačios mer
ginos gražiai padainavo “Mergaitę”
(žodž. Maironio, muz. F. Strolios).
Atsikvėpę jaunimo grupės šokė
jai per visą salę išsitiesė valsui
“Aušrelė”, stilizuotas G. Breichmanienės pagal B. Budriūno muziką
“Pradės aušrelė aušti”. Iš publikos

pakviesti solistai B. ir R. Dabšiai,
A. Polikaitis su šokių mokytojomis
sudarė “chorą” ir tam šokiui pa
dainavo.
Vėl mūsų judrieji jauniai sma
giai šoka Suktutę, o jaunimas Gyvataru užbaigia šokių programą.
Tada visas ansamblis subėga į
sceną (o jų šį vakarą per 120!) ir
užtraukia “Mane motulė barė”; įsi
jungia ir publika. Taip baigiasi va
karo programa.
Toliau seka vaišės — “blynai”,
paruošti mamyčių ir mūsų didžio
sios rėmėjos — Sofijos Puikūnienės, talkinant jos sesutei M. Banio
nienei; ir “Napoleonas”, iškeptas
M. Žymantienės. Virtuvėje triūsė
šio vakaro talkininkės: ponios —
Vosylienė, Sturonienė ir kitos. Su
kugeliu, vėdarais ir blynais, vos per
duris išlįsdamos, ateina Šepikienė,
Banionienė, Prasauskienė, Basiulienė, Nelsienė ir kt. Kur čia visas
išvardinsi! Žodžiu, šį kartą mamy
tės tiek prinešė, kad, turbūt, niekas
nesiskundžia; net vaikai, turbūt, ne
drįso tėvams pasiskųsti “Aš nieko
negavau!?. Kai kas gavo gal net
perdaug. Prie baro vikriai darbavo
si R. Bužėnas, ansamblio iždininkas,
ir J. Vizgirdas, o L Bužėnienė, per
duris įeinančius aprūpino bilietais,
surinkdama kelis šimtus dolerių va
karo išlaidoms ir šokėjų būsimai
kelionei į V-ją T. šokių šventę.
Malonu buvo stebėti, kaip po
programos jaunimas ir vyresnieji
kartu gražiai linksminosi grojant
Latvalos orkestrui. Užgesus salėj
šviesoms, greitai pataisydavo malo
nus budėtojas M. Strupys.
Į vakarą atsilankė daug svečių,
kurių tarpe ir gerb. prel. J. Kučin
gis, Lituanistinės mokyklos vado
vybė, Liet. B-nės atstovai ir kt.
jaunimo rėmėjai.
Porą savaičių paatostogavęs, an
samblis paspartins darbą besiruoš
damas didžiajai (jau 20-jai!) Jauni
mo šventei birželio 13 dieną kartu
su estais ir latviais gražioje Holly
wood Palladium salėje. Iki to laiko
turės būti išmokti visi šokiai V-jai
šoki šventei. Tad, mūs mielas jau
nime, į darbą!
O mūsų mielieji rėmėjai, tikiu,
vėl, kaip visada, mus parems mo
rališkai ir materiališkai.
Laukiame!

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian
Siunčia siuntinius į Lietuvą. Didelis pasirinkimas prekių įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mss taip pat siunčiame Gift-certificates ir automobilius.
Paruošiame {važiavimo i JAV vizas ir pakvietimus.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone (213) 385-6550

<įc?”

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. Šekrl
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Grožio salionai

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

BEAUTY FAIR COIFFURES

Apdrauda
MARKEVIČIUS
Insurance Agent

mLBINAS

oUC2 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

Baldai

Sav. Elena Astravas

CENTRAL APPL1ENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Aleksas Dieninis
19 16 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone 821-2525

6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90028

Telefonas

466-1066

Residence 1 (714) 642-4878

4864 Sunset Boulevard
Les Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-3818

CARAGE BON VOYAGE
1818 Wilshire Blvd.,
Banta Menlea, Calif. 90403
Tel. 894.0772
'lėtiniu Ir importuotų automobilių
taisymu ir datymas.

1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Telef. 325-3145

Aiinės-užeigos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkais
14530 Lanark Street
Panorama City, Calif. 91402
Phone 787-9837

LITTLE JOY “Jr.”
Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.

1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SK1RIUS

Stasys ir Stasė Damuliai, sav

82-063 Highway 99,

Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028

Vladas Navickas

Indio, Calif. 92291

(714) 347-8315

Certified Public Accountant
Raštinė: 2838 Clement Street

Nuosavybių pardavėjai

San Francisco, CA 94121
Telef. 387-4151
(vakarais arba šeštadienį)

6671

HO. 9-8097

Res. HO. 6-6084

BIRUTA BARVIKS, D. D. Š.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036

Tel. WE 9-1448

JONAS KUTRA
leal Estate—Income Tax —Notary
Public

1011 — 19th St., Santa Monica,
Calif. 90403
Tel. 451-3050

A. BLAK1S, D.D.S.

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

i bums 628-4613 by s^poi- .meat
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
Ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
3151 Gleendale Boulevard

NO 4-2919

Res. prone TH 241344

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
luozas ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204

Telef.

246-1717

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

Santa Monica, Calif. 90404

NO 4-2919

Pohne:

828-7525

Res. 395-0410

Telef 660-1205

Henry J. PASCOE Realtors

Gydytojai

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

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.

Įst. telef. 393-5544

namų 393-1381

ANTANAS Ir BRONĖ SKIRIAI
Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029,
NO 4-2919

Res. TH 2-5391

TARBELL REALTORS
1584 W. Katella, Anaheim, Calif.

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

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344

Vyt. A. Lubert

Valandos: 10—-12 ir 3—7; šešt. 9—’
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

Vaikų darželiai

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA
90813
Telef. 432-2973,

resid. 597-4141

J. I B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, registruoti JAV,
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimų, plaukų slinkimų, gražlrra
natūralių plaukų spalvų moterims
ir vyrams. 100% garantuotai, JBB
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių,
nebūsi nei žilas, nei plikas.
Užsakymus siųsti: J.LB. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, Hl,

Dovanos LD ir LAV skaitytojam
Per gruodžio ir sausio mėne
sius LD ir LAV prenumeratoriai,
užėję i 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

GLENDALE PRE-SCHOOL

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD
Gynekologas ir chirurgas

(Income Tax)
patarnavimo reikalais kreipkitės į
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:

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
Reol Estate Broker

LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207
Phone 246-2456

PAJAMŲ MOKESČIŲ

3002 Santa Mouica Blvd.,

LOS ANGELES, CA. 90039

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

PAJAMŲ MOKESČIAIINCOME TAX

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
"Flatte of Hollyweed”

Dantistas (latvių kilmes)

BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.

Gražu dovanų duoti yra

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.
Didelis dovanų pasirinkimas yra

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

Moteliai

Fotografai

Dantistai

Automobilių taisymas

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

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:

MOTEL ROTA & DATE SH
A. F. 8KIRIUB
Inauranse Agent

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

and KINDERGARTEN
Ona žukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Telef.; 244-45S7Ū vakare 241-0340

Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.
Valdybos pirm. Vladas Gilys,
3329'/2 Atwater Ave., Los Angeles,
Calif. 90039, tel. 662-6906. Ižd. J.
Mitkus, 2610 Griffith Pk. Blvd.,
LA, Calif. 90039, telef. 662-6591.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

8

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

LIETUVIU

KOVO MĖN.
14 .d, sekm., 3 vai. p.p. — Folk
lorinė popietė Wilshire Ebell sa
lėj, 743 S. Luzerne BĮ., L. A.

20 ir 21 d. d. — Filmo “SALA”
rodymas parapijos salėj: šeštad.
8 vai. vak., sekmad. 12:30 p.p.
BALANDŽIO MĖN.

24 d., šeštad. 7 vai. 30 min. vak.—
Radijo Valandėlės vakaras Šv.
Kazimiero par. salėj.
GEGUŽĖS MĖN.
1 d. — šeštad. — “Dirvos” 60 m.
sukakties minėjimas Tautiniuose
Namuose.
8 d., šeštad., 7 vai. 30 min. vak.—
L. A. Šaulių kuopos vakaras Šv.
Kazimiero par. salėj.

TRUMPAI
— Kovo 7 d. atšventė savo gim
tadienį Jonas Janušauskas, atžymė
damas savo 60 met sukaktį, asistuo
jamas savo žmonelės Irenos, duk
ros žento Seko bei anūkėlių. Vai
šinguose ponų Janušauskų namuo
se, gražioj puotoj, dalyvaujant solenizanto organizaciniams bendradar
biams, draugams bei kaimynams,
šiltoj šeimyniškoj nuotaikoj smagiai
buvo praleista sekmadienio popietė.
— Tą patį sekmadienį savo gim
tadienį atšventė inž. V. Čekanaus
kas. Šia proga sunku nepasidžiaug
ti šilta jo tolerancija ir gražiu bend
radarbiavimu su organizacijomis,
dirbančiomis naudingą darbą, ir
nepasveikinti jį drąsiai ir taikliai
bepradedantį žengti mūsų didžių
vyrų: Krupavičiaus, Šimučio, Gri
gaičio, Olio, Bačiūno ir kitų įmin
tais takais, (jjm)
— Parapijos rengiamos tradici
nės Lietuvių Dienos meninėj pro
gramoj birželio 27 d. dalyvaus čikagiškiai trys iškiliausieji solistai:
Stasys Baras, Danutė Stankaitytė
ir Jonas Vaznelis — rengėjo prel.
Kučingio tarimu: “Trys didieji”.
Laukiame.

SERGA
Šių metų pradžioje Eleonora Liseckienė turėjo širdies priepuolį.
Dabar jau grįžo į namus ir sveiks
ta vyro globojama.
—Salomėja Šakienė, keletą dienų
išbuvo ligoninėje dėl susilpnėjusio
kraujo. Dabar gydosi namuose.
Abiem LAV skaitytojom linkime
greit pasveikti.
— Henrikas Misiūnas po sun
kios operacijos St. John’s ligoninėj,
Santa Monica, išsikėlė poilsiui į Sun
City, Calif.
Linkime Henrikui greitai pa
sveikti.

SVEČIA!
— Barbara Jakutienė iš Chicagos, sesutė dr. Z. Kungio, lydima
Emos Dovydaitienės, aplankė LAV
redakciją ir užsisakė mūsų leidžia
mą spaudą.
— Ignas Ožalas ir Pranas Kupinskas iš New Jersey atvyko į Los
Angeles ir tyrinėja čia įsikūrimo
sąlygas.
L Ožalas yira statybos kontraktorius, o P. Kupinskas daug metų
turėjo duonos kepyklą Elizabeth,
N. J.

NAUJAKURIAI
— Jonas ir Aldona Valukoniai iš
Detroito, Mich. atsikėlė gyventi į
Kaliforniją ir nusipirko gražią re
zidenciją Huntington Beach pajūrio
mieste. Valukoniai yra Ramunės
Žemaitaitienės tėvai. Jonas Valukonis — matematikas, buvo gimnazi
jos mokytojas ir direktorius, aukšt.
mokyklos dėstytojas, o Detroite
Fordo fabrike turėjo atsakingą dar
bą.

KRIKŠTAI
— Vasario 29 d.buvo pakrikšty
tas Jono ir Gliorijos Sadūnų sūnus
Antano Juozo vardais. Krikšto tė
vais buvo Danguolė Sadūriaitė-Sealey ir Vincas Anelauskas.
—- Vasario 8 d. Šv. Kazimiero
bažnyčioje pąkrikštyta Viktorijos
ir Povilo Valentinų dukra Irenos
Birutės vardais. Krikšto tėvais buvo
Povilo sesuo Aldona ir jos vyras
Jonas Schuessler.
— Janina Žilinskienė, Pittsburg,
Pa., Vlado Pažiūros pusseserės duk
ra, lankėsi LAV ir LD leidykloje.
Janina parėmė mūsų spaudą ir pa
žadėjo Pittsburghe platinti LD žur
nalą.

MIRTYS
— Vasario 15 d. mirė Elzbieta
Konkulevičienė, Elzbietos Milaknienės motina. Palaidota Šv. Kryžiaus
kapinėse.
Reiškiame užuojautos Milaknių
šeimai.
Mirė Vladas Griciukas
Penktadienį, kovo 5 d. nuo plau
čių uždegimo staiga mirė Vladas
Griciukas, tik sulaukęs 62 m. am
žiaus. Jis buvo gavęs taip vadinamą
Viktorijos gripą ir dvi savaites gu
lėjo ligoninėje, bet, atrodo, kad peranksti buvo išleistas iš ligoninės.
Mikė svečiuose pas B. ir L. Vili
mus, jo gimines.
V. Griciuko bute buvo rastas jo
testamentas.
Mirė muzikas Stasys Kalvaitis
Vasario 22 d. mirė pianistas Sta
sys Kalvaitis, gyvenęs Long Beach,
Calif. Jis Long Beach klubo paren
gimams suorganizuodavo orkestrė
lius. S. Kalvaitis iir žmona Long
Beach mieste gyveno iš piano pa
mokų.

AfA VLADĄ HRIŠKEVIČIŲ
AMŽINYBĖN PALYDINT
Kas yra žmogaus gyvenimas? —
Kūdikio džiaugsmingas riksmas,
jungtuvių baltas drabužis, našlelės
rauda vienumoj?

Gyvenimas yra Dievo mums
duota dovana. Gyvenimas — už
duotis ir pareiga, aliekama pagal
mūs gerą valią ir sugebėjimus.
Velionis Vladas, būdamas gar
bingų Žemaitijos bajorų kilmės,
aukšto išsilavinimo ir šviesios sie
los žmogus, turėjo tvirtą pareigos
supratimą ir visuose savo žings
niuose rodė gerą valią žmogui bei
vykdė Dievo Valią žemėje. Jis
praėjo šį gyvenimą, jautriai mylė
damas tėviškę, šeimą, žmogų ir il
gėdamasis tiesos bei grožio spindu
li. Šioje šalyje gyvendamas jis pla
čiai panaudojo savo iškalbos gabu
mus, daugelyje paskaitų nušviesda
mas Lietuvos skriaudą, komunizmo
grėsmę, šėtono darbus jo mylimoj
ir išsiilgtoj tėvynėj.
AfA Vlado rūpestis šeima visada
buvo gilus ir nuoširdus. Štai pora
pavyzdžių. Kankinamas sunkios li
gos, nesiskundė savais skausmais,
o džiaugėsi (viename mūs pasikal
bėjime) jauniausiojo sūnaus moks
lo atsiekimas; prieš pat mirtį dar
pats telefonu užsakė šventas mišias
jo ir savo žmonos Vandos 44 metų
vedybų sukakties dienai, kuri tu
rėjo būti vasario 4 d., bet tą dieną
Vladas buvo jau karste... Juodu iš
augino gausią, gabią, gražią šeima.
Kadangi mylėjo žmogų, buvo gi
liai religingas, gyvenime laikėsi ge
ro krikščionio princip. Velionis tu
rėjo daugelį gerų draugų ir gerbėju
savųjų bei amerikiečių tarpe. Nors
jo auklėjamoji ir informacinė veik
la buvo* daugiau šios šalies žmonėse,
bet jis visados mylėjo ir savus žmo
nes, savo tautą, savo pavergtą šalį,
dėl kurios teisių ir laisvos, gražes
nės ateities tiek daug valandų buvo
sielojęsis ir kalbėjęs. O ruošdama
sis Amžinybei, pageidavo, kad po
mirties rožančių jam sukalbėtų lie
tuvių kunigas. Kadangi priklausė
pamaldžiai Vyčių (Knights of Co
lumbus) organizacijai, jo palaikus į
amžino poilsio vietą palydėjo kunigai-Vyčiai.
Kas yra žmogaus gyvenimas?
Kas buvo AfA Vlado gyvenimas?
Tai šviesos ir tiesos ilgesys, Dievo
ir žmogaus meilė, visada jautrus sūpestis ir meilė tėviškei. Užtat ati
duoti jam paskutinę pagarbą susi
rinko ir suskrido iš tolimų kraštų
jo mylimi vaikai, užtat ir mes, jo
kaimynai, draugai, tėvynainiai, mel
džiamės už jo sielą, giliai liūdėdami.

Užjausdami garbingojo velionio
našlelę Vandą ir jų geruosius vai
kus, vaikaičius bei artimuosius, jų
didžio skausmo bei liūdesio valan
domis būsime drauge maldomis,
mintimis, guodžiančiais broliškais

jausmais. O AfA Vlado šviesus at
minimas bus visada gyvas mūsų šir
dyse, mūsų gyvenimo keliuose... —
Ilsėkis, nusipelnęs gražios Am
žinybės, brangus velioni; paguodos
ir vilties Dievuje visiems pasilikusiems.----------Alė Rūta
1976 m. vasario 5 d.

NAUJOS VALDYBOS
Lietuvių Jaunimo Sąjungos,
Los Angeles sk. metinis susirin
kimas įvyko vasario 29 d. Jame iš
rinkta nauja valdyba, į kurią įeina:
R. Biknevičiūtė, I. Bužėmitė. A.
Gtakauskaitė, J. Žukaitė, V. Brdziulis, L. Kojelis, V. Skirius. T.
Stančikas ir V. Vilkas.

Išrinkta Šv. Vardo dr-jos valdyba
— 1976 m. sausio 11 d. sustin
kime išrinkta nauja Šv. Vardo drjos valdyba: Pranas Speedier, Edw.
Bartkus, St. Liseckas ir Br. Papšys.
Daugelį metų draugijai pirminin
kauja P. Speecheris.
Šv. Kazimiero parapijos komitetas
— Vasario 8 d. komiteto susirin
kime išrinkta tokia valdyba: pirm.
P. Speecheris, vicep. L. Oksas ir
sekr. Ign. Banionis.
Naujais komiteto nariais klebi
nąs pakvietė R. Žemaitaitį ir M.
Strupį.
Nauja S. F. Bend, valdyba

Vasario 22 d. JAV Liet. Bend.
S F. apylinkės metiniame susirin
kime buvo išrinkta nauja valdyba
iš: Tamošiūnaitės, J. Sido, R. An
kaičio, Dr. Petrio, Grigaliūnienės;
kandidatas P. Vadapolas.

— Medicinos daktaras S. F. Babušis vasario 6 d. atsidarė savo
įstaigą adresu: 44241 N. 15th St.,
West Suite 103, Lancaster, Calif.
■6£St”886 (S08) iSBUOjapi,
Naujos prekybos
— Dennis E. Petras pradėjo nau
ją prekybą Bruden Industries. Jis
gamina “Plastic molding and tool
ing” Prekybos adresas: Bruden Industsies, 422 N. Varney St., Bur
bank, CA 91502. Telef. 841-3210.
Administracijos pranešimas

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

