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L. A. SKAUTAI ATŠVENTĖ ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ

Ramiojo Vandenyno rajono 
skautai-ės iškilmingai atšventė savo 
globėjo šv. Kazimiero šventę, pa
sitaikė gera proga tą pačią dieną, 
kovo 4-tą.

Uniformuoti, su vėliavomis da
lyvavo 10:30 pamaldose, o po pa
maldų įvyko iškilminga sueiga-

Sueigą atidarė dar einantis rajo
no vado pareigas vyr. sk. s. fil. Vy
tautas Vidugiris.

Po rinkimų įvyko vyresniųjų or
ganų pasikeitimas pareigomis-

S. fil. V. Vidugiris savo pareigas 
perdavė naujai išrinktam s. v. fil- 
Eugenijui Vilkui.

Kalniškių tautininkas ps. Kęstu
tis Mikėnas tuntininko pareigas per

davė s- v. vyr. si. Manfredui Priš- 
mantui.

Einantis Dariaus Girėno draugi
ninko pareigas si. Dobilas Steikū- 
nas savo pareigas perdavė s. v. si. 
Rimui Paškauskui-

Ps. Gidas Radvenis iš Anykščių 
Šilelio draugininko pareigų atsista
tydino ir savo pareigas perdavė ps. 
V. Kokliui.

Palangos tunte jokių pasikeitimų 
nebuvo. Visos vadovės pasiliko sa
vo pareigose.

Svarbiausia skautavimo dalis — 
pasiruošimas skautų stovyklai.

Vasaros stovykla įvyks š. m. lie
pos 29 d.— rugp. 12 d- nuosavoje 
Rambyno stovyklavietėje. V. S.

Solistė Vaclava Žiemelytė.

Š. m. kovo mėn. 4 d. Šv. Kazimiero šventėje Įvyko Įvairių skautų pareigų 
perdavimai: s- fil. Vytautas Vidugiris, tapes Brolijos vyriausiu skautinin
ku, savo Ramiojo Vandenyno Rajono vado pareigas perduoda naujai iš
rinktam rajono vadui — v. s. fil. Eugenijui Vilkui.

Foto V- Svidersko

Los Angeles skautų stovyklavietės 
komitetas

balandžio 21 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro Biltmore viešbučio Gold- 
room salėje, ruošia tradicinį Pava
sario Balių- Programą atliks viešnia 
solistė Slava Žiemelytė ir pianistė

R. Apeikytė.
Slava Žiemelytė, kontraltas, ge

rai žinoma ne tik lietuviams, bet ir 
kanadiečiams, yra davusi rečitalį 
Toronte, kur ji gyvena, ir buvo kri
tikų labai gerai įvertinta. Su sol. 
Gina Čapkauskiene ji dalyvavo

koncerte Montrealyje- Priklauso 
Kanados operai ir paskutiniu laiku 
dainavo Floros vaidmenį Verdi op. 
‘’La Traviata”. Solistė dainuos K. 
Kavecko, B. Budriūno, P- Čaikovs
kio, E. Griego, J. Stankūno ir k t. 
kompozitorių kūrinius-

Š. m. kovo mėn. 25 d. Kaziuko mugės atidarymas- Mugės komendante 
buvo s- L. Vilimienė. Mugę atidaro ir nukerpa kaspiną v. s. I. Vilkienė,

Stalus užsisakyti iš® anksto pas: 
B. Dabšienę, telef. 665-4303; R. 
Muloikienę, tel. 368-2032; D- Na
vickienę, tel. 464-2479; E. Vidugi- 
rienę, tel. 377-3192; J- Ugianskienę, 
tel. 789-1347 (v.irl.)

Foto V- Svidersko
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APIE TAUTĄ IR TAUTYBĘ

Vasario 16-ta yra kiekvienam lietuviui amžinai atmintina; ji mums 
daug svarbių dalykų primena, Kas buvo Lietuva prieš tai? Labai apleistas 
kraštas, kur net mergaitės turėjo žagre arti kietą žemę, kur neouvo už
darbio, kur jauni žmonės tik galvodavo, kaip išbėgti į Ameriką, nes namie 
nebuvo matyti šviesesnės ateities- Mokytų žmonių, žemės ūkio specialistų, 
kurie pamokytų kaip dirbti žemę, kad neštų geresni derlių, nebuvo. Viena 
inteligentų karta sulenkėjo gyvendama dvaruose, kuriems lietuviai ku- 
mečiai dirbo, kita karta rusėjo ir nebuvo naudinga saviesiems. Kilo nauji 
pavieniai šviesuoliai,, bet jų, galima sakyti, tik saujelė. Tačiau jų ryžtas 
ir tikėjimas savo tauta — didžiulis. Tas tikėjimas gimdė naujus patriotus- 
kovotojus už savo spausdintą žodi, už savo nepriklausomybę- Tautinis 
susipratimas ėjo per visą kraštą. Ir kai didieji sugriuvo, stojosi gyventi. 
Išsipldė pranašingi Maironio žodžiai: “Silpnas kelias, tvirtas griūna”-

Nepriklausomoji Lietuva, kurioje kūrėsi savos mokslo įstaigos, 
savi mokytojai, gydytojai, inžinieriai, augo ir jungėsi į kitų kultūringų 
tautų tarpą. Tautinė sąmonė pabudo ir reiškėsi visais būdais.

Dažnai dabar girdime kalbas apie tautybes- Jos Amerikoje vadinamos 
mažumomis. Ir mes esame viena iš tų “tautybių”, kuri dar labai gyva 
dar nenorime susilieti su kitomis ir nustoti savo charakterio.

Kasgi ta tautybė ir tauta?

a. Tauta. Istoriškai žinoma žmonių biologinė grupė- Prof. J. Žilins
kas kadaise atliko, antropologines lietuvių studijas Jis priėjo išvados 
kad lietuvių tauta yra graži tauta, gabi ir artistiška, meniška, protinga.

b- Idealiame atsitikime praktiškai tauta yra ir vienos religijos. Kai 
kurios tautos išlaikė tokią vienybę, kaip pvz. lenkai, ispanai, prancūzai — 
tai katalikiškos tautos; kitos, kaip švedai, norvegai, latviai, yra daugiausia 
liuteronai. Lietuva yra laikoma katalikišku kraštu.

c. Geografinė teritorija, kur savarankiškai gyvena, tautos- Be savo 
žemės tauta sunyksta, todėl tautos labai brangina ir gina savo kraštą-

.Savoje žemėje susidaro savi papročiai, savas būdas; tai visa priklauso 
nuo aplinkos, nuo tų gamtinių sąlygų, kuriose gyvenama. Nuo/lietuviškų 
miškų ir upių,nuo pievų ir kalnelių, nuo piliakalnių lietuvis susikūrė įi\ 
savo lietuvišką charakterį. Nepameskime jo, išugdykime jį savo vaikuose-

J. Venckus, SJ

NAUJA VLIK-O VALDYBA
Kovo 11 dienos posėdyje Ta

ryba rinko naują ViLlKu v aioy- 
bą. Prieš rinkdami, atstovai pa
sisakė aėl kanaidatų i Vaiayoą 
ir ananziavo kandioatų ligSionnr 
reiSkimąsi visuomeniniame gyve
nime. Tolimesnėse svarstytose iš
ryškėjo dvi VLIKO atstovų gru
puotes—vienoje nevy m, kitoje 
šeši. Sis nuomonių skirtumas yia 
natūralus demokratinio vyksmo 
padarinys. VL1KO Taryba at
stovus jungia bendras didysis 
tikslas—valstybinės uetuvos ne
priklausomybe ir lietuvių tautos 
laisvė.

Atstovams pasisakius dėl kan
didatų, pirmiausia buvo renka
mas VLiKO Valdybos pirminin-

sais už ir šešiems susilaikius, iš
rinkti kiti septyni Valdybos na
riai: dr. Elenea Armomenė, dr. 
Jonas Balys, Jonas Daugėlą,; 
Liūtas Grinius, dr. Kostas Jui- 
gėla, dr. Jonas Stiklorius ir ar. 
Jokūbas Stukas. Pasikeitus nuo
monėmis kitais klausimais, pen
kių valandų posėdis, vykęs at
viro išsikalbėjimo dvasioj, baig
tas Tautos 'Himnu.

Tarybos pirmininko pareigas 
iš eilės perėmė Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų S,jungos pirmi
ninkas Grožvydas Lazauskas, ku
ris numato šaukti VLIKO Ta
rybą sekančiam posėdžiui gegu
žės 13 d. Čikagoje. Naujoji 
VLIKO Valdyba, perėmusi par
eigas, iki sekančio Tarybos posė
džio paruoš savo šių metų veik
los planus ir VLIKO finansinę 
sąmatą. (ELTA)

kas. Devyniais baisais už ir še
šiais prieš, pirmininku išrinktas
dr. Kazys Bobelis. Devyniais bal- ■n .

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

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R. Nelsas, L- Herzog
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

(LITHUANIAN CREDIT UNION)
tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90038 
telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:

Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d
Duoda II-jį morgičių iki $20,000-00 šeimai.

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef. 752-1H2 \

gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų etatafit
* vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, Mt 

importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konrnw.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat. nemažai ir ii kifių . 
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o aemiail 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytas dešros, žinomo® “Ctem’s psM 
siisage” vardu- ' t

★ Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kiloki mu
zikos reikmenys, sudaro įvairų pasirinkimą

ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE, 
Inglewoode, 8400— 8th Avenue- -•< ‘

Krautuvė atidara kiekvieną dienų, taip pat ir sekmadieniais-

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

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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JIS ATSIVEŽĖ PILNĄ ŠIRDĮ LIETUVOS VAIZDŲ
Dail. J. Andrašūno meno parodos atidarymo kalba 79.111.3.

Aldona Audronytė-Variakojiem

Esu labai dėkinga Birutietėms, 
kad mane pakvietė tarti žodį pono 
Jono Andrašūno meno parodos ati
darymo proga. Man didelė garbė 
kalbėti apie dailininko Andrašūno 
kūrybą, nes aš labai gerbiu p. An- 
drašūną ir vertinu jo meną.

J. Andrašūnas gimė 1896 m. Be- 
lozariškių dvare, Ukmergės apskr- 
Jis nuo pat jaunystės domėjosi me
nu ir buvo toje srityje nepaprastai 
gabus. Kai jis dar buvo gimnazijos 
septintoje klasėje, jam mokytojas 
padarė išimtį ir leido vietoj spalvo
tų pieštukų naudoti aliejinius da
žus! 1915 m. baigė Panevėžio rea
linę gimnaziją ir planavo studijuoti 
architektūrą, bet pirmasis pasauli
nis karas tuos planus suardė — jis 
buvo mobilizuotas į rusų caro ka
riuomenę. Tarnaudamas kariuome
nėje kaip karininkas vistiek palaikė 
ryšius su lietuviais menininkais il
su jais draugavo, pirmiausia su dail. 
Kulviečiu, paskui su Vaičium, Ta- 
rabilda ir kitais-

Pirmojo pasaulinio karo metu, 
kai Andrašūnas pateko į nelaisvę ir 
buvo išgabentas į Vokietiją, menas 
išgelbėjo jo gyvybę. Nelaisvėje jam 
teko labai badauti: 16 žmonių gau
davo maždaug vieną bulvę. Bet kū
no alkis nenustelbė menininko dva
sios, ir jis vistiek, nors ir alkanas, 
piešė. Iš atminties atkurdavo savo 
gimtojo krašto vaizdus ir taip pat 
piešdavo to laiko kalėjimo aplinką- 
Ten pat nelaisvėje buvo prancūzų 
ir anglų, kurių sąlygos buvo daug 
geresnės, nes jie gaudavo maisto 
dėžiukes. Vieną dieną tie prancūzai 
ir anglai pastebėjo Andrašūno pie
šinius ir paprašė, kad jiems nupieš
tų jų nelaisvės patalpas. Ir prasidė
jo mainai: Andrašūnas piešdavo už- 
sakymus, o jie leisdavo jam pasi
rinkti maisto iš dėžiukių, ko tik no
rėjo. Iš pradžiii jis imdavo kuo di
desnę dėžę, bet kai pastebėjo, kad 
didesniųjų turinys ne toks geras, 
kaip mažesniųjų, vėliau išgudrėjo 
ir pradėjo* rinktis tik mažesniąsias- 
Jei ne piešiniai ir užmokestis mais
tu, vargu, ar būtų badu nenumiręs.

1919 m. Andrašūnas įstojo sava
noriu į Lietuvos kariuomenę. Vė
liau buvo Klaipėdos Krašto komen
dantu ir 6-tojo pėstininkų pulko 
vadu.

Vokiečių okupacijos metu (vyks
tant II pas. karui) A- įstojo į Lie
tuvos Dailininkų Draugiją ir daly
vavo lietuvių dailininkų paveikslii 
parodoje Ukmergėje su dviem pa
veikslais. Tremtyje, Vakarų Vokie
tijoje, lankė dail. Janušo studiją 3 
metus. Ten jį mokė ne tik Janušas, 
bet ir dailininkai Kaupas, Dabu- 
žinskis, Osmolskis. Buvo įdomių 
nuotykių. Kartą, kai Janušas susi- 
ginčino su Kaupu, kurio iš jų me

nas geresnis, Andrašūnas įsikišo į 
ginčą, pasakydamas, kad nė vienas 
iš jų ne genijus, Ir kad tokių me
nininkų, kaip jie, esą tūkstančiai. 
Tada abu dailininkai, užmiršę, savo 
ginčą, puolė Andrašūną.

Wiesbadene Andrašūnas ne tik 
tobulinosi tapyboje, bet ir mokė 
piešimą lietuvių gimnazijoje, vėliau 
Schweinfurte. Mano vyras buvo 
vienas iš jo mokinki ir gavo pieši
mo dvejetuką.

Laisvalaikiu Andrašūnas vis pie
šė, tapė paveikslus, darė lėkštes ir 
pardavinėjo amerikiečiams už kavą 
ir cigaretes. Visa tai ponia Andra- 
šūnienė iškeisdavo į maistą. Jis taip 
pat išpaišė lietuviškus raštus ant 
tautinių rūbų Veličkos ir Sodeikos 
ansambliui, ir kai šokėjai scenoje 
šokdavo, atrodė kaip tikrai išausta-

Atvykę į Ameriką, Jonas ir Ve
ronika Andrašūnai gyveno Putna- 
mo seselių vienuolyne; Andrašūnas 
darbavosi spaustuvėje. Gyventi te
ko labai susispaudus, ir viduje na
muose nebuvo vietos tapymui; dai
lininkas tam tikslui naudojo darži
nę, bet ten piešti galėjo tik šiltomis 
dienomis, gi žiemos metu joks ta
pymas buvo neįmanomas. Kadangi 
visą savaitę dirbo ilgas valandas, tai 
piešimui likdavo tik savaitgaliai. 
Vienuolyne gyvendamas A. nutapė 
Aušros Vartų Mariją, kuri dabar 
kabo Villa Marija pagrindiniame 
altoriuje.

Andrašūnui Amerikoje daug pa
dėjo meno srityje savo patarimais 
dail. J. Pautienius- Man įdomiausia, 
kad 1965 m. Chicagoje Dailininkų 
Sąjungos parodoje dail. Andrašū
nas laimėjo 3-čią vietą kartu su J. 
Pautienium, ir jie pasidalino pre
nups pinigus.

lš dail. Jono Andrašūno meno parodos atidarymo. — Žodi taria dail. A. 
Audronytė-Variakojienė- Priešais matyti paveikslų dalis, kairėje sėdi 
dail. J. Andrašūnas.

Nors Andrašūnas bet kokiose są
lygose nepadėjo teptuko iš rankų, 
bet kūrybos sąlygos pagerėjo, kai 
jis Los Angelėse gavo darbą, kad 
turėjo 20 minučių pareigų, ir po to 
vieną valandą ir 40 minučių laisvo 
laiko. Ir taip kartojos kas dvi va
landos- Tuomet buvo jo kūrybos 
derlingiausias laikas. Jis tada diena 
iš dienos galėjo tapyti.

Dailininkas Andrašūnas kasmet 
dalyvauja Barnsdale parke parodo
je, kur menininkai gai išstatyti tik 
po vieną paveikslą. Kasmet jo pa
veikslas būna nupirktas. Jis taip 
pat beveik kasmet Lietuvių Dienos 
parodose kartu su kitais dailinin
kais, savo darbai užimdamas visą 
kambarį. Jo paveikslai labiausiai 
perkami, nes kartu su jo paveikslais 
kiekvienas parsineša namon dalelę 
Lietuvos-

Dailininko Andrašūno tapybą aš 
labai gerbiu. Jo tapytuose paveiks
luose jaučiasi drąsus ir tvirtas brė
žis, kupinas meilės gamtai. Ta 
gamta yra jo pagrindinis tapybos 
motyvas. -Lietuvoje jis buvo me 
džiotojų ir meškeriotojų draugijos 
nariu ir, aišku, praleido daug laiko 
gamtoje ir ją nuoširdžiai pamilo. 
Jis atsivežė pilną širdį Lietuvos 
vaizdų. Jis nebando konkuruoti su 
foto aparatu, bet perduoda drobėje 
savo atsiminimus ir meilę jam 
brangiiĮ Lietuvos vietovių-

Šios dienos parodoje nesimato 
nė vieno, portreto, nes dailininkas 
jų nepiešia, Seniai, dar Lietuvoje, 
jis buvo bandęs šį meną. Pirmasis 
portretas buvo pieštas . pieštuku; 
jam labai kantriai modeliavo jo tė
velis. Portretas išėjo labai vykęs, su 
daugeliu detalių. Visi labai gyrė ir 
stebėjosi. Tada visų skatinamas 
ėmėsi piešimo portreto motinos, 
kuri tada buvo 82 metų- Šį kartą 
dailininkas dar rūpestingiau piešė,

nepraleido nė vienos raukšlelės. 
Kai portretą užbaigęs, su pasididžia
vimu parodė jį mamai, ši, pažiūrė- 
us, pasakė: Fui, kokią seną čia ma
te nupaišei man visai nepatinka. 

Tada ir praėjo noras portretus pieš
ti. 0

Dailininko Andrašūno koloritas 
yra saulės nušviestas, ir jo spalvos 
Irobėje žėri. Nėra diskordo, švei- 
tiai harmonizuojasi. Spalvos grynos 
r švelnios- Jis be pretenzijii sukn
ia vaizdą su patrauklia kompozi

cija ir su nuosavu stiliumi perduo
da jį mūsų akiai ir širdžiai gėrėtis. 
Įo technika yra savita, nepasisavin
ta iš savo mokytojų — Janušo, 
Kaupo, Pautieniaus ar kitų. Jis yra 
tautos dailininkas, išsilavinimą ga- 
'ęs iš daugelio menininkų, neštam

puotas vienos kurios mokyklos, ori- 
triginalus tematika ir išraiška.

Dail. Andrašūnas yra toks gera
širdis, kad neatsisako niekam paau
koti paveikslą labdarybės tikslams- 
Vien tik Birutietėms jis yra paau
kojęs žymiai daugiau paveikslų, ne
gu čia šiandien išstatyta. Užtat vė
liau pakelsim šampano taures ir 
palinkėsim dailininkui Andrašūnui 
dar daug gražių, kūrybingų metų!

Iš “Bangos” klubo veiklos

Gegužės men- 26-27 ir 28 dieno
mis (Memmorial savaitgaly) Los 
Los Angeles sporto klubas “Ban
ga” ruošia slidinėjimo iškylą į 
Mammoth kalnus. Jei atsiras užten
kamas skaičius norinčių važiuoti 
autobusu, bus pasamdytas autobu
sas. Išvykai registruotis iki balan
džio 21 d. pas A. Šėką, telef- (714) 
962-4241 ir G. Dovydaitytę, telef. 
663-6103-

Vasaros metu, liepos mėn, 21-28 
dienomis (visą savaitę) skautų sto
vyklavietėje ruošiama “Bangos” 
klubo sporto stovykla, kurios metu 
bus gana intensyviai treniruojamos 
krepšinio, tinklinio komandos, taip 
pat tenisininkai bei stalo tenisinin
kai. Užsiregistruoti pas A. Šėką ar
ba G Dovydaitytę- (v. iri.)

Los Angeles sporto klubo “Banga”

rengta slidinėjimo išvyka į Mam
moth, dideliai pavyko, išvykoje da
lyvavo per šimtą lietuvių įvairaus 
amžiaus. Oras buvo nepaprastai 
gražus, tad visi, net ir tie, kurie 
neslidinėjo, galėjo pasidžiaugti gra
žia gamta, o vakarais jaunimas ir 
senimas kartu, akordeonui prita
riant, traukė lietuviškas dainas-

— “Bangos” rengti disco šokiai 
turėjo didelį pasisekimą, ypatingai 
jaunimo tarpe. Įdomu, kaip muzika 
ir šokis sujungia visus, ir pradings
ta amžiaus skirtumas ir net įsitiki
nimai. (v. iri.)

LIEUVlAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3
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IS ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

SAULIAI DAUMANTIEČIAI 
VEIKIA

Lietuvos Šaulių Sąjungos Trem
tyje J. Daumanto kuopa savo 15 
metų sukakties proga plėsdama 
kultūrinę veiklą, organizuoja Po
kalbius apie Lietuvą. Tai bus pa
skaitų ir diskusijų renginiai kultūri
nėmis ir politinėmis temomis. 
Kiekvienas, kas tomis temomis do
misi, maloniai kviečiamas rengi
niuose dalyvauti. Pokalbiai apie 
Lietuvą skiriami lietuviškai visuo
menei. Dalyviai kviečiami pareikš
ti savo nuomones nagrinėjamos te
mos pokalbyje. Renginio turinys: 
trumpa paskaita., dalyvių nuomo
nės. Pirmasis pokalbis įvyks š. m. 
balandžio 22 d., sekmadienį, Villa 
“Trakai” svetainėje- Rašytojas Jur
gis Gliaudą supažindins su Pokal
bių apie Lietuvą renginių pobūdžiu.

Po to įvyks šaulių kuopos valdy
bos ir narių svarbus pasitarimas ir 
kiti einamieji reikalai. Kviečame vi
sus šaulius ir šaules būtinai dalvau- 
ti,' nes bus aptarta šaulių kuopos 15 
metų šventės darbų pasiskirstymas 
ir priėmimas atvykstančių LŠST c. 
valdybos ir dalinių atstovų, kurie 
dalyvaus mūsų kuopos šventės iš
kilmėse. Po pasitarimo kavutė ir 
užkandžiai.

Juozo Daumanto. Šaulių kuopa 
1979 m- balandžio1 28 ir 29 dieno
mis Šv. Kazimiero par. didžiojoje 
salėje ir bažnyčioje rengia savo 15 
metų veiklos sukakties atžymėjimą; 
kartų bus pagerbtas Nepriklauso
mos Lietuvos Šaulių Sąjungos įkū
rėjas Vladas Putvinskis-Putvis, 50 
metų mirties minėjimu.

Programa. — Balandžio .28 d. 
7 vai- vakaro, šeštadienį, svečių su
sipažinimo banketas. Meninę dalį 
atliks sol. H. Paškevičius ir aktorius 
J. Janušauskas. Po to vaišės, bufe
tas, loterija- Šokiams gros žinomas 
Victor Wagner orkestras. Įėjimas 
$10 ir studentams $5.

Balandžio 29 d., sekmadienį, 10 
Vai. 15 min. ryto — vėliavų pakė
limas pradžios mokyklos kieme; 10 
vai- 30 mįn. — iškilmingos pamal
dos Šv. Kazimiero bažnyčioje, da
lyvaujant šauliams-lėms ir vietos 
organizacijoms su vėliavomis. Į šią 
iškilmingą šventę kviečiami daly
vauti LŠST c. v. vadovybės parei 
gūnai ir 'rytinių valstybių, Kanados 
dalinių atstovai uniformuoti ir su 
vėliavomis.

12 vai- 15 min: po. p. įvyks aka
deminis minėjimas Šv. "Kazimiero 
par. didžiojoj salėj.

Programa — vėliavų įnešimas, 
Amerikos himnas, invokacija, miru
sių šaulių, partizanų ir karių pager
bimas; sveikinimo žodis; svečių pri
statymas; sveikinimai; paskaita či- 
kagiečio Vytauto D. Šaulių rinkti
nės pirm. Vlado Išganaičio; Lietu

vos himnas; vėliavų išnešimas, 15 
min- pertrauka.

Meninė dalis — sol. J. Čeka- 
nauskienė, pianistė R. Apeikytė ir 
vyrų kvartetas: A. Polikaitis, R. 
Dabšys, B- Seliukas ir E. Jarašū- 
nas.

Seses ir brolius šaulius, organi
zacijų vadovybes, jų narius ir vi
suomenę nuoširdžiai kviečiame kuo 
gausiausiai dalyvauti šioje iškilioje 
šaulių kuopos šventėje. Įėjimas 
laisvas.

LŠST J. Daumanto šaulių 
kuopos valdyba

SPINDULYS DARBŲ ĮKARŠTY
Prasidėjus 1979 metams Spindulį 

užgriuvo darbai. Vasario mėnesį jis 
turėjo 3 pasirodymus: Vasario 11 
d- apie 30 asmenų mašinomis nu
vyko į Phoenix, Ariz., kur, Lietu
vių Bendruomenės pirm. V. Rusec- 
ko pakviestas, atliko Vasario 16-tos 
minėjimo programą, susidedančią 
iš 10 dainų ir 12 tautinių šokių. Be 
to, kun. A- Valiuškos pakviestas, 
giedojo bažnyčioje ir pO' šv. Mišių 
pasirodė senelių prieglaudoj su dai
nom ir tautiniais šokiais. Visur bu
vo labai gražiai sutiktas ir gerai 
įvertntas.

Vasario 18 dieną Spindulys atli
ko dalį programos Los Angeles Va
sario 16-tos minėjime: padainavo 3 
dainas ir pašoko 3 taut, šokius- Po 
šešių dienų — vasario 24 d. — tra
dicinis blynų balius Šv. Kazimiero 
pat. salėj, kur- dalyvavo visos trys 
grupės: vaikų, jaunių ir jaunimo. 
Programa įvairi: vaikučių grupė, 
apie 20 asmenų, scenoj suvaidino 
A- Kalvaitienės “Karalaitė ir sep
tyni nykštukai”. Vaikučiai vaidino 
su dideliu noru. Be to, scenoj dar 
pasirodė ir Spindulio keletas jaunų
jų talentų: Angelė Mičiulytė pašo
ko baletą “Pavasarį ir Rudenį” pa
gal muz. G. Gudauskienės “Keturi 
metų laikai”, o Vita Polikaitytė pa
dainavo “Vasarą” ir “Žiemą”. Dvi 
jaunos plastinių šokių šokėjos, Dai
va ir Gintė Jasulaitytės, pašoko du 
havajiškus šokius. , Visos keturios 
mergaitės; savo rūšies roles atliko 
pasigėrėtinai.

Jaunųjų choras, kurį veda A- Po
likaitis, padainavo 3 liaudies daine
les, kurios skambėjo švelniai. Jau
nimo choras, vedamas O. Razutie- 
nės, padainavo irgi 3 dainas, kurios 
buvo linksmos ir gerai skambėjo. 
Šiam chorui talkina (vyrų balsams) 
A. Polikaitis. Akomponuoja pianis
tė O- Barauskienė.

Prasidėjo linksmoji programos 
dalė — tautiniai ir pramoginiai šo
kiai, kuriems vadovauja D. Razuty- 
tė. Vaikučiai pašoko 3 šokius; jaut
rini irgi tris; gi jaunimo grupės — 
šešis šokius. Daug juoko iš vaikučių 
pasirodymo, kurie kartais nebesu- 
sigaudo savo porų. Jauniai jau 
stengiasi, kai kurie net “persisten

gia”, bijodami “įpulti” į vaikų ra
telį.... Tuo tarpu mūsų jaunimo 
grupės yra labai solidarios: gimna
zistai talkina studentams ir atvirkš
čiai. Todėl ir jų šokimas jau įgauna 
gražų vaizdą. Atrodo, kad jie šoka 
su džiagsmu ir įsijautimu.

Viso “blynų baliuje” šoko ir dai
navo apie 130 jaunimo. Šokiams 
akordeonu grojo Rimas PoLkaitis, 
pianinu skambino O. Barauskienė 
ir 'Orkestras “Vakarų vėjai”, kuris 
vėliau grojo ir vakaro šokiams. Jį 
sudaė: R. Polikaitis, S- Matas, D. 
Steikūnas ir vienas amerikietis. Dai
nomis paįvairino patys orkestrantai 
ir V. Vari akoj y tė.

Po programos Spindulio seniū
nai, Vytas Bandziulis, Ilona Bužė- 
naitė ir Vytenis Vilkas, gražiai vi
siems padėkojo; už atsilankymą, o 
vadovėms ir talkininkams prisegė 
po skaisčią gėle. Po to vyko vaišės-

Jaunimas išnešiojo’ blynus, kuge
lį, dešras ir pyragus svečiams ant 
stalų. Blynų šį kartą nepritrūko, ir 
tai dėlto, kad į talką jų iškepti atėjo 
didelė LB-nės ir ansamblio talki
ninkė Ona Orlovienė. (Gaila, kad 
ansambly nebėra jos vaikų!....), p. 
Paškauskienė — iš 10 svarų. O kur 
kitos mamytės, kaip E- Šepikienė, 
E. Bandziulienė, B. Medziukienė ir 
.... na, kas galėtų visas išvardyti? 
Ačiū visoms!

Neapsiėjom be S. Puikūnienės 
“pončkų”, kurios buvo išgaudytos 
greitai. O M. Žymantienės “Napo
leoną” šį kartą sudorojo šokėjai.... 
Galbūt, jiems tik tiek ir teko, bet 
jie nesiskundžia. Užtai mūsų ma
žieji gardžiavosi mamyčių iškeptais 
pyragais ir “donutais”. Tik nelabai 
gerai, kad “punčą” išgėrę, popieri
nius puodukus išmėtė po mokyklos 
kiemą. Rytą mūsų gerb. prelatas 
pasipiktino tokiuo “mūšio lauku”.. 
Gerai, kad mažiesiems visi grei
čiau atleidžia. Bet .... iki kitų metu 
vaikai turės išmokti taip nedaryti.

Publikos pilna salė, miela, malo
nu jausti tėvelių, senelių ir svečių 
tokią didelę paramą savajam jauni
mui- Buvo ir tokių tėvelių, kurie 
negalėdami į vakarą ateiti, atsiuntė 
aukas už “bilietus” (E. ir I. Vilkai). 
Spindulio kūmutė A. Bajalienė, iš
važiuodama atostogų, prisiuntė au
ką. Dr- Žirgulienė, išgirdusi, kad 
Spindulio choras rengiasi įdainuoti 
plokštelę, ten pat, per LB pirm. VI. 
Šimo'liūną, paaukojo 100 dolerių! 
Prie įėjimo mūsų rėmėjai J. ir B. 
Medžiukai, R- Mulokai, V. Lem- 
bertas ir kiti paaukojo, daugiau ne
gu bilieto kaina. Nors, girdėjom, 
kad vienas kitas pasiskundęs, jog 
po dešimt dolerių bilietai buvę nėr 
brangūs. Sunku visiems įtikti. Ga
vome gerą pelną,' bet jis mums^yra 
labai reikalingas, nes ansamb’^ 
veikla šakota, užsimojimai didelk 
Svarbiausia, kad birželio 24 diena 
įvyks Spindulio 30-mečio didžioji 
šventė Hollywood Palladium, kuri 
surišta su žymiai didesnėm išlai

dom, negu visos šventės iki šiol- 
Šio vakaro pelnas ir čia padės. Gė
rimų “baras”, vedamas R. Bužėno, 
talkinamas suaugusio jaunimo, irgi 
padarė gerą pelną.

Vakaras buvo linksmas. Jauni
mas ir vyresnieji šoko iki 1 vai ry
to-

17-tas blynų balius jau praeity.
Bet Spindulio didieji darbai tik 

dabar prasideda. Į plokštelę įdai
nuoti pasiryžę kompozitorių Br. 
Budriūno, G. Gudauskienės ir kitų 
bei liaudies dainų- Visas reikia ge
rai “apšlifuoti”, Manau, ir vietos 
kompozitoriai mums padės? Be to, 
jau pažadėjo talkinti šie asmenys: 
tenorams B. Seliukas, bosams A. 
Polikaitis ir Vytenis Dūda, kuris ir 
solo su choru padainuos- Jau gauta 
ir pirmosios aukos plokštelei: LB 
Los Angeles apyl. valdyba, per 
pirm. VI. Šimoliūną, paskyrė 100 
dol-; po 50 doh — Birutietės, (per 
pirm R. Šakienę) ir dr. A. Kontvisf 
po 20 dol — prof. Gimbutienė, S- 
Puikūnienė ir A L. Mažeikos; 25 
dol. — A. Lukšienė. Laukiame ir 
iš kitų.

Jaunimas su entuziazmu dainuo
ja ir šoka, žinodami, kad reikia ge
rai pasiruošti didžiajai šventei. 
Jau organizuojasi ir “pirmūnų” 
taut- šokių grupė. Į pirmąjį pasita
rimą atėjo V.ir D. Dūdos, Adrija 
Ivanekaitė, V. Štokas, R. Stočkus, 
S- Stančikas, J. Venckienė. Dar 
laukiame kitų jaunų ir vyresnių 
porų ir pavienių, šokusių ansamb
lyje nuo 1949 metų. Pirmoji pir
mu nų-veter anų repeticija įvyks ba
landžio 1 d., sekmadienį, 7 vai. vak. 
Šv- Kazimiero par. salėj. Norintieji 
įsijungti, kviečiami atvykti.

LIETUVIŲ KREDITO UNIJOJE

Lietuvių Kredito Unija (Tauti
niuose Namuose) 1978 m. baigė 
$42-656 pelnu, kuris, pervedus įsta
tymu numatytas sumas į garantijų • 
fondą, išmokėtas nariams taupyto
jams; nariai už savo indėlius gavo 
7% dividendo. Kr. Unijos balansas 
1978 m. gruodžio 31 d. pasiekė 
$633,643. Narių indėliai buvo 
$544,459- Išduotų paskolų suma 
$514,904. Garantijų ir rezervų 
fonduose buvo $65,718. Nariai tau
pytojai gali gauti gyvybės draudi
mą iki $2000.00. Taip pat apdraus
tos ir paskolos, išskyrus nekiln. 
turto, kurios yra garantuotos na
mais ar žeme- Narių santaupos yra 
apdraustos valdžios įstaigoje iki 
$40,000 sumai.

Šiuo metu valdyboje yra pirm. 
A. Kiršonis, vicep. V. Aleksandrū- 
nas, ižd- ir reikalų vedėjas I. Me
džiukas, sekr. M. Prišmantas ir di
rektorius B. Dūda. Kredito komi
tetas: A. Valavičius, pirm, ir nariai: 
P- Butkys ir I. Medžiukas. Priežiū
ros komitetas: pirm. K. Prišman
tas, nariai: J. Pažėra ir J. Venckus.

(im)
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Kompiuterinės santuokos dalyviai. Iš kairės: Rež* D. Mackialienė, deko
ratorius A. Žaliūnas ir aktoriai: M. Prišmantas, V. Jatulienė, O. Deveikie
nė, J. Raibys, V. Irlikienė, R. Vitkienė, S. Matas, E. Dovydaitienė, V. 
Dovydaitis; prieky kalba autorius — rašytojas J. Gliaudą.

PO "KOMPIUTERINĖS SANTUOKOS"
Kovo 24 d. King Starr Jr. gim

nazijos salėje L. A- Dramos Sam
būris suvaidino J. Gliaudos 2 veiks
mų farsą “Kompiuterinė santuoka”.

Losangeliečiai lietuviai mėgsta 
vaidinimus, ir salė beveik pilna pri
sirinko pagyvenusių ir vyresnių, 
jaunų ir visai jaunų. Spektaklis 
praėjo pakiliai, šį keistokos ir ne
visai sceniškos sąrangos farsą 
Dramos Sambūrio vaidintojai išne
šė ant savo pečių, sudarydami pa
trauklų spektakli. Buvo matyti, 
kaip režisierė sakė, keturių mėne
sių darbo vaisiai: gražus lietuvių 
kalbos tarimas, aiškus ir užtikrin
tas žodžio perdavimas, kuris gerai 
girdėjosi net ir paskutinėse eilėse. 
Iki šiol Sambūris su kiekvienu 
spektakliu stiprėja ir, atrodo, būtų 
pajėgus imtis ir stpresnių veikalų 
Bet iš kur jų gauti? Originalieji be
veik visi panaudoti- Naujų nesiran
da. Gal išsiversti iš anglų ar ame
rikiečių, ar iš kaimynų latvių, kaip 
jau kartą kitą daryta praeityje? 
Teko nugirsti rež. Mackialienės 
nuomonę, — ar tai nebūtų, girdi, 
“išėjimas prieš mūsų dramaturgus? 
Ar nebūtų tas pat, kad verstume 
ir skaitytume svetimus beletristus, 
o neremtume “savo kūrybos”? 
“Savą kūrybą”, tiesą pasakius, rė- 
mėme “iki paskutiniosios”. Siūly
čiau dar vieną išeiti: paieškoti vei
kalų iš okupuotos Lietuvos rašyto
jų. Kitose kolonijose, berods, toks 
eksperimentas mėgintas. Čia, žino
ma, tiktų ne propagandinė makula
tūra, bet kritikinio žvilgsnio kome
dijos, kokių ten pasitaiko-

Grįžtant prie šio spetkaklio. Kri
to į akį skoningai suderinti rūbai, 
geras grimas, pasigėrėtinai puikios 
A. Žaliūno dekoracijos (ypač tas 
didmiečio vaizdas gale scenos) ir 
kai kurių aktorių muzikinis įnašas, 
kaip Sauliaus Mato gitaros solo ir 
Stasės Pautienienės dainos — visa 

tai prisidėjo prie spektaklio paspal- 
vinimo. Gal tik S. Pautienienės pir
moji daina “Mano rožė” buvo per- 
koncertinė ir nesiderino į farsinį 
toną, tačiau solistės V. Jonuškaitės 
nuomone, ji atlikta puikiai. Nevi- 
sos grupinės dainos pakankamai 
surepetuotos, tačiau nebūkime reik
lus, neatsižvelgdami į sąlygas. Šio
je vietoje, pavyzdžiui, būtų labai ti
kę kus nors iš-G. Gudauskienės es
tradinės muzikos kraičio. Ar į ją 
nesikreipta, ar negauta?

Aktoriai. Jie gerai atitiko vaid
menis (žinoma, tai visų pirma 
režisierės nuopelnas) ir visų vaidy
ba buvo darni ir žaisminga- To 
žaismingumo kaip tik reikėjo, nes 
be jo dingtų farso prasmė.

Vaidino: kompiuterių savininką
— Vincas Dovydaitis, inžinierius
— Saulius Matas ir Manfredas 
Prišmantas, jų žmonas — Ramunė 
Vitkienė ir Viltis Jatulienė, pavyz
dingą šeimą — Juozas Raibys ir 
Valė Irlikienė (abudu buvo labai 
“charakteringi”) Domienę — Ema 
Dovydaitienė, vestuvių svečius — 
solistę S. Pautienienė, klouną — 
Ona Deveikienė; kiti svečiai — 
J. Raibys, V- Irlikienė ir D. Mac
kialienė.

Po uždangos autorius Jurgis 
Gliaudą tarė porą padėkos žodžių, 
visi buvo apdovanoti gėlėmis ir 
dovanomis.

Po spektaklio L. Tautiniuose na
muose vaidinimo žiūrovai turėjo 
progą išgirsti rašytojos Alės Rūtos 
parodos atidarymo žodį, kuriame 
jautriai ir pakiliai pristatė dailinin
kę Magdaleną Birutę Stankūnienę 
iš Chicagos ir jos darbus. Dailinin
kė buvo sujaudinta, parodos žiūro
vai meniškai nuteikti. Keliolika pa
veikslų “išėjo” pas dailės mylėto
jus. Dailininkė buvo tokia dosni, 
kad savo darbų “metų ciklo” pa

veikslais apdovanojo visus vaidin
tojus.

Publika iki vėlumos gėrėjosi dai
lininkės menu, vaišinosi šampanu, 
kava ir kepiniais ir dalinosi scenos 
meno ir plastinio meno įspūdžiasi.

Žiūrovas

Žiūrovo pastaba: — Teko girdė
ti, kad Sambūris, vykdamas gas
trolių į Australiją, žada vežtis “Pa
likimą” ir šį farsą. Prieš vykstant į 
tokį tolimą kelią, režisierei reiktų 
sueiti į kontaktą su autorium, ir vei
kalo tekstą dar kiek apšlifuoti: iš
imti pasikartojimus vietoj savų ak
tualijų (kaip aukų davimas, kurios 
čia susilaukė geriausios reakcijos) 
pridėti “australiško” lietuvių gyve
nimo aktualijų ir pan.

ŠEŠTADIENINĖJ MOKYKLOJ

Šv- Kazimiero lituanistinė šeštad. 
mokykla, kurios steigėjas ir globė
jas yra prel. J. Kučingis, birželio 
mėn. 3 d. atžymės 30 metų sukak
tį. Šiais mokslo metais joje mokosi 
118 mokinių. Be 10 skyrių ir dar
želio čia išeinama pilnas aukštes
niosios mokyklos kursas su peda
gogika. Tad mokykla paruošia ir 
jaunų mokytojų, kuriems sudaro
mos sąlygos lituanistiniuose kur
suose pagilinti žinias. Šiais mokslo 
metais mokytojų kolektyvas yra 
sustiprintas, pakvietus aukštų savo 
srities kvalifikacijų asmenis: litera
tūrai dėstyti rašyt. Bern. Brazdžio- 
nį ir stilistikai žurnalistą Br. Railą; 
be to, į mokyklos darbą įsijungė iŠ 
rytinio pakraščio atvykusi jauna 
energinga mokytoja M. Sandanavi- 
čiūtė.

Įspūdinga buvo tradicinė Kalėdų 
eglutė su pritaikintu montažu, pa
vaizduojančiu įvairiuose kontinen
tuose gyvenančius lietuvius ir 
tautinius ryšius tarp jų. Apie Ka
lėdų lietuviškus papročius papasa
kojo M. Sandanavičiūtė, o mokinių 
choras, vadovaujamas A. Polikai- 
čio, pagiedojo kalėdinių giesmių. 
Kalėdų senelis išdalino vaikučiams 
dovanėles. Eglutėje dalyvavo kun. 
A. Saulaitis iš Chicagos.

Neseniai mokykloje atidaryta 
klasė ir nemokantiems ar silpnai 
mokantiems lietuviškai.

Mokyklai jau keletą metų nepa
vargdamas vadovauja mokyt. V. 
Pažiūra, (im)

Nauja Altos vadovybė

Nauju Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininku sausio 10 d. išrink
tas dr. Kazys Šidlauskas, o pirm, 
pavaduotoju dr- Jonas Valaitis. Vi
cepirmininkai: Teodoras Blinstru- 
bas, Povilas Dargis, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, dr. Vladas Šimaitis 
ir adv. Povilas Žumbakis; ižd. J- 
Skorubskas, protokolų sekretorius 
inž. G. Lazauskas, finansų sekr- P. 
Bučas, gen. sekr. kun. A- Stasys. 
Kiti valdybos nariai: O. Baršketytė, 

K. P- Dirkiš, S. Balzekas, Jr., J. Pa
kaliką, J. Talandis ir E. Vilimaitė. 
ALT atstovas Washingtone dr. J- 
Genys.

Radijo valandėlės nauja valdyba

Metinis Liet. Radijo valandėlės 
susirinkimas įvyko kovo 17 d. Šv. 
Kazimiero par- salėj. Į naują val
dybą slaptu balsavimu išrinkti šie 
asmenys: H. Bajalis, V. Bakūnas, 
V. Gidys, Pr. Gustas, D- Kaškelie- 
nė, J Mitkus ir O. Macėnienė. 
Kandidatais liko: J- Gedmintas, S. 
Kvečas, K. Prišmantas.

Į revizijos komisiją įėjo: B. Mer
kis, A. Markevičius ir Alfonsas 
Giedraitis-

Susirinkime dalyvavo apie 100 
narių ir žiūrovų. Jokių pakeitimų 
statute nebuvo padaryta. Susirinki
mui pirmininkavo J. Mitkus, sekre
toriavo J. Gedmintas-

“ALIAS’’ VAKARONĖ — METI
NIS SUSIRINKIMAS

1979 m. vasario 3 d. “Pike’s Verdu
go Oaks”, Glendale, šauniame res
torane Los Angelės inžinieriai ir ar
chitektai (ALIAS) turėjo savo me
tinį susirinkimą, kuris sutraukė 
daugiau kaip 90 dalyvių. Pb vaišių 
įvyko naujos valdybos rinkimai ir 
arch. Edmundo Arbo paskaita, pa
iliustruota skaidrėmis.

Paskaita lietė šių laikų modernią
ją architektūrą ir išeivio architekto 
profesinę praktiką bei jo laisvalai
kių meną.

ALIAS susirinkime ir vaišėse da
lyvavo svečių: PLB pirm. inž. V. 
Kamantas, LB Vakarų apyg. pirm- 
inž. V. Vidugiris, LFB vyr. tarybos 
pirm. A- Raulinaitis, taip pat dr; K. 
Ambrazaitis su žmona.

1977- 78 m. ALIAS kadencijai 
labai sėkmingai vadovavo pirm, 
inž. Bronius Mičiulis su valdyba, 
kurią sudarė: D- Basiulienė, R. 
Mulokas, A. Leškys, A. Sekas ir J. 
Pupius; jie įnešė į Los Angeles 
ALIAS skyrių glaudesnį narių 
bendradarbiavimą, praturtino orga
nizacijos iždą , “Technikos žodžiui” 
paremti paaukojo $100 ir kt.

1978- 79 metų kadencijai išrink
ta nauja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis taip: inž. Algis Gustai
tis — pirmininkas; kiti nariai: vi- 
cep- V. Bandziulis, sekr. M. Sodei
ka, ižd. B. Aras. Į Revizijos komi
siją išrinkti: N. Grakauskienė ir A. 
Sekas-

Naujajai valdybai linkime sėk
mės profesinės ir visuomeninės 
veiklos srityse, ..(dr)

“Lietuviai Amerikos Vakaruose” 
yra mūsų ir kaimyninių kolonijų 

gyvenimo veidrodis*
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VALANČIAUS ŽVIGSNIS J VALANČIŲ Nuomonės
‘‘Santykiavimas su Lietuva pagal 

gilesnį padėties supratimą ir 
apgalvojimą”

Šitaip, keistai skambanti citata,

na iš tokių yra “Palangos Juzė”, ku
rioje labai įdomiai lengvai supran
tama forma perteikia siuvėjo pasa
kojimus. Rusams uždraudus spau
dą, vysk- Valančius suorganizavo paimta iŠ š- m. vasario mėn. 26 d. 
lietuviškų. knygų spausdinimą Ma
žojoj Lietuvoj ir jų slaptą gabenimą 
per sieną. Vienas svarbiausių jo 
veikalų yra “Žemaičių vyskupystė”.

Kovo 11- d- Šv. Kazimiero parap. 
salėje įvyko akademija arba litera
tūros popietė, kurioje buvo prisi
mintas beveik prieš metus miręs dr. 
G. Valančius ir supažindinta su jo 
parašytu dviejų dalių veikalu “Že
maičių Didysis”.

Pradžioje keletą žodžių apie šį
įvykį tarus rengėjų vardu šaulių Vysk. Valančius turėjo labai didelį 
pirm. K. Karužai, buvo pakviestas autoritetą žmonėse, kad net rusų 
sukalbėti maldą klebonas prel- J. 
Kučingis. Su atvykusiu iš New 
Yorko paskaitininku Paulium Jur
kum supažindino rašyt. Alė Rūta, 
nupasakodama, kad jis yra rašyto
jas beletristas, poetas, žurnalistas, 
dailininkas, “Draugo” romano kon
kurso laimėtojas (už romaną “Smil- 
gaičių akvarelė”), vienas “Darbi
ninko” redaktorių. . ...

Jau pačioje pradžioje svečias pa- “

valdžia bijojo jam pakenkti.
Susirinkusieji, kurių buvo pilna 

salė, jų tarpe nemažai ir jaunimo, 
su dideliu susikaupimu išklausė įdo
mios paskaitos “Valančiaus žvilgs
nis į Valančių”, nes paskaitininkas, 
savo kalbos stilium ir įdomia forma 
sugebėjo savo mintis perduoti klau
sytojams-

Po paskaitos ištraukas iš veikalo
- autobiografinius pasakojimus 

paskaitė Vita Polikaitytė ir Saulius 
Matas, o ištrauką iš vysk. Valan
čiaus raštų — Dalilė Valančiūtė-Po- 
likaitienė.

Paskaita visus taip sudomino, 
kad nemažai atsilankiusių įsigijo 
ši idomų dviejų tomų veikalą.

Rengėjai— šaulių kuopa ir ve- 
licinies autoriaus šeima visus pa
kvietė kavai ir užkandžiams.

Rita Bureikaitė

“Drauge” patalpinto straipsnio, 
apie Los Angelėje, įvykusio Vasa
rio 16 d. minėjimą ir neišdrysusio 
pasirašyti savo, vardu, korespon
dento — “Dalyvio”.

Pirmiausiai, tas “dalyvis” nema
to “Pavergtos' Lietuvos”, bet rašo 
lyg dabartinė Lietuva būtų laisva 

’ ir suvereninė valstybė. Net, prieš 
antrą Pasaulinį karą, kai dar Lietu
va buvo laisva, daugelis Amerikos 
lietuvių laikraščių pridėdavo “dik
tatūrinė” ar “fašistinė”. Dabar, .net 
jau daugiau kaip po .30 metų ver-' 
gijos, bijoma daiktus vadinti tikri
niais vardais. Kodėl neparašyti, 
kad ji yra “Pavergta Lietuva”. Ka
žin ar tai nėra pataikavimas, o gal 
bijoma kad pavergėjas gali supykti 
ir neleis jos aplankyti?

Toliau tam “dalyviui” užkliuvo, 
teisininko Vytauto z^braičio paskai
toje paminėtas bendravimas ir san
tykiavimas su pavergėjo siunčia
mais parsidavėliais. Matyt,. “daly
vis” norėdamas atsilyginti, ar įsi
teikti “rodinos-tėviškės” ■ sąjungos 
vyriausiems “džanitarams” už priė
mimą ir vaišes Pavergtoje Tėvynė
je, arba ruošdamas dirvą jos aplan-

vy kymui, surado naują “pažangų” 
terminą, “gilesnį padėties suprati
mą ir apgalvojimą”. Įdomu, koks 
tas “gilesnis supratimas ir apgalvo
jimas” būtų, bendradarbiaujant su 
pavergtais tautiečiais. Gal, kaip ne
labai senai, kai lankėsi vienas iš 
pavergėjui tarnaujančių parsidavė
lių, “draugas” Kazakevičius. Mūsų 
inteligentijos viršūnės, vieni su ki
tais varžėsi, kad kaip nors jį į savo 
namus pasikvietus ir pavaišinus, 
kaip labai garbingą svetį. Arba, kai 
pereitais metais, Tėvynėje lankėsi 
vienas iš mūsų žinomų dailininkų

.skaitininkas sudomino klausytojus 
žodžiais, pacituotais iš vysk. Valan
čiaus .raštų: “Aš esu. Palangos Ju
zei”. Taip pradėjęs savo ilgą pa
skaitą, P- Jurkus nukėlė klausyto
jus į 19-to šimtmečio sąlygas, ku- 
rio§ę( gyyeno ir mokėsi vysk. Valan
čiuj Stipri, bpvo lenkų įtaka, pa
veikusi Lietuvos bajoriją. Paskaiti
ninkas prisiminė, kad jis, būdamas 
vaikas Žemaičių Kalvarijos bažny
čioje matęs didelį vysk. Valančiaus 
portretą su užrašu Walanczewsky- 
Tik paaugęs sužinojo, kad tais lai- *
kais aukštąjį mokslą eiti galėjo, tik ‘‘Darbininko” red. Paulius Jurkus 
bajorai, todėl M. Valančius, stoda
mas akademijom turėjo savo pa
vardę subajorinti.

Paskaitininkas palietė . ir veikalo 
autoriaus G. Valančiaus asmenį, su 
kuriuo jį rišo sena pažintis ir kil
mės vieta. “Žemaičių Didysis” kny
gos autorius dar jaunystėje susido- __  ~__ ~ ________
mėjo. giminystės ryšiu su vyskupu j. veiklą. Publikos prisirinkę pilnu- 
Valančium ir stengėsi jį nustatyti- parapijos salė. Geras -kalbėto- 
Deja, tam nebuvo palankios sąly
gos. Tik senatvėje galėjo atsidėti 
Šiam darbui. Surinkęs daugybę me
džiagos, turėjo ją sutvarkyti. Ta
čiau veikalo antros dalies jau ne
sulaukė, nes' netikėta mirtis tai su
kliudė.

: Toliau paskaitininkas pabrėžė, 
kad būsimam vyskupui M. Valan
čiui, kaip ir. S- Daukantui, didelės 
įtakos turėjo Vilniaus universiteto 
profesoriai nelietuviai, raginę tyri
nėti Lietuvos praeitį. Nors Valan
čius dar vaikas būdamas, jau turė
jo vado ypatybių, taip pavyzdžiui, 
jis suorganizavo pasipriešinimą 
prieš mokytoją Klimavičių, kuris 
neteisingai jį nubaudęs, tačiau jis 
labiausiai pasižymėjo, dirbdamas 
savo tautai ir Bažnyčiai, tik tapęs 
Žemaičių vyskupu. Didelis jo nuo
pelnas parapijinių mokyklų steigi
mas ir kova su girtavimu. Jis jautė 
reikalą šviesti liaudį, todėl rašė 
žmonėms populiarių knygelių. Vie-

kovo 16 d. atsilankė į LD ir 
LA V redakciją ir atvežė medžia
gos apie menininkų veiklą Brook- 
lyne.

Paulius Jurkus kalbėjo dr. Grigo 
Valančiaus knygos “Žemaičių Di
dysis” pristatyme, gyvai nupiešda- 
mas vyskupo Valančiaus asmenį ir

jas visus užimponavo.
„Vieną šeštadienį P. Jurkus lan

kėsi šeštadieninėje lituanistikos mo
kykloje ir ten susitiko su vyresniųjų 
klasių mokiniais, jiems vaizdžiai 
pakalbėdamas apie literatūrą ir 
rašytojo kūrybinį procesą. Buvo at
sivežęs savo naujausios knygos 
“Juodvarniai” nemaža skaičių — 
apdalino mokinius ir savo pažįsta
mus bei literatūros gerbėjus.

Savaitę paviešėjęs, susitiko su 
kolegomis rašytojais, daugeliu savo 
bičiulių ir pažįstamų ir įsigijo nau
jų. Klebono, Polikaičių, Zelenių ir 
kitų padedamas aplankė daugelį 
Pietų Kalifornijos vietų, neišskyrus 
nė Disneylando bei Meksikos. Au
galų ir sodų vaisių egzotika žavė
josi Vištoje, kur pasisvečiavo pas 
A. ir B. Brazdžionius, Damulius ir 
kt. Oras pasitaikė puikus- Kupinas 
įspūdžių vėl grįžo į New Yotrką,

■ kur pateko vėl į žiemą.

ir po to, “Gimtajame Krašte” pa
sirodė, liaupsinant dabartinį “ro
jaus” gyvenimą, nesąmonių pilnas 
straipsnis- Įdomu, kodėl tas “po
nas”, jeigu jau ten toks geras gy
venimas dailininkams, grįžo atgal Į 
tokį kraštą, kur .jų niekas neįverti
na.

' Atrodo, kad tas “dalyvis”, kuris 
rašė apie vasario 16 dienos minėji
mą visiškai neturi jokio supratimo 
apie kažinkokį gilesnį ar net pavir
šutiniško galvojimo bendradarbia-. 
vimą su mūsų pavergtais tautie
čiais. Koks gali būti oficialus bend
radarbiavimas su pavergėjo įgalio
tiniais, kai žinai, kad jie negali nie
ko be “didžiojo brolio” palaimini
mo savarankiškai sakyti, o mažiau
siai daryti. Gal, kaiikurie iš jų yra 
ir . tikri “patriotai lietuviai”, kaip 
daugelis iŠ. “tiltų” statytojų kad sa
ko, bet jie vistiek negali viešai savo 
nuomonės pareikšti, arba pasiprie
šinti pavergėjo įsakymui. Tie visi, 
valdančios kastos nariai, nors jie 
save pristato “patriotais lietuviais”, 
yra tik pavergėjo iškamšos ir jų 
ginklanešiai. Tikrieji Patriotai yra 
tie, kurie nepardavė savo Tautos už 
“gardaus valgio šaukštą”- Tai visi 
40,000 žuvusių partizanų, Kalan
tos, Sadūnaitės, Tamulioniai, Kaz
lauskai, Petkai, Truškauskai ir šim
tai, ir tūkstančiai tautiečių kenčian
čių Sibiro taigose ir “gulaguose”.

Atrodo, kad “dalyvis” šitų Pat
riotų nemato, ar sulyg pavergėjo 
nustatyta linija, neturi matyti, turi 
juos smerkti ir niekinti. Turi ieško
ti ir propaguoti “gilesnį padėties su
pratimą ir apgalvojimą”.

Manau, kad dar jis ar jam pana
šūs, nesulauks tos dienos, kad mū
sų tautiečiai pradėtii garbinti mus 

,j apiplėšusi plėšiką arba jo įgalioti
nius.

Tokiai vilčiai mus skatina, vien 
tik Los Angeles kolonijoje, sudėtų 
virš 8000— doleriu laisvinimo 
reikalams, aukų kiekis- ♦ .

Kazys PriŠmantas

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurniscn.
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 i Lietuvą ir kitus kraštus, 

d.e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dldelj pasi inkimą, ir gana pigiai 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus — 

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p. Sekmadieniais uždaryta- 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
y? :
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Advokatai __
Law Offices of <

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS
3440 Wilshire Blvd> . ' į 

Los Angeles, CA 90010 "
0-2000 — 538-4160

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504

ARTHUR V- DOBLE

Attorney at Law 

he Broadway Plaza Suite 2200 
700 S- Flower Street 

Los Angeles, California 90017

Telefonas (213) 629-5794

Apdrauda
_____ __ - . _____ L . . .............. - T ________ ’

M & R AMERICANA 
Insurance Service, Inc,
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2113 Wilshire. Rlvd. 
Santa Monica, CA 90403

►3-9801 828-7525

.<• ’• •' '■ ■ ' : '

A. F. sklRIUS^;^W^ 
‘ ■ „ ■ ■ ’ • . '<•

INSURANCE AGENT 

4366 Sunset Boulevard 

Los Angeles, CA 90029 

Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717

Tek: 325-3145

Alinės-užeigos
, ■» - . S ■ - - , . U ■ I 1 ■ — - -

THE BIG SHOT
COCKTAILS and DANCING 

Jonas Spreinaitls, savininkas 

14580 Lanark Street 
Panorama City, CA 91402

Phone 787-9387

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitls, sav.
•15 Mouth Brand Blvd.

Glendale, CA 91204

Tel.: 248-1717

Baldai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative 

Aleksas Dieninis 
1915 Lincoln Ave. 
Venice, CA 90291

Phene: 331-2525
____________________________________ __  

»

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hoilywoou 
'uui’l Hollywood i;iv 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member County Dental Society
10900 Warner Ave-, Suite 116

FONTAIN VALLEY, CA 92708 
, (Corner Warner & Euclid) 

Tele. 1 (714) 968-5525 .

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

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, ,CA 96403 

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039

Tel. 660-1205

Gydytojai 

LUIS M. ALBERT, M.D
1337 W. Glenoaks Blvd- 
GLENDALE, CA 91201 

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas, ir chirurgas 
įstaigos telef. 826-3090

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Palaidos: 10-12 ir 3-7; 9-1

JONAS JURGILAS, M.D. 
17427 Chatsworth St. 

Granada Hills, CA 91344

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekolegas ir chirurgas 

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tek: 432-2973 Res. 597-4141

< Grožio salionai
j HOUSE OF BEAUTY

i Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
; 90029

Tel. 665-4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA 
Reul Estate — Income Tax

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, Ca 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
J. Real Estate Broker

ROQUE A MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

Santa Moniea, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PASKEVICIUS 

ir
DANUTĖ PASKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtors

1611 Montana, Suite G
Santa Monica, CA 90403

Tel. 393-5544 Kes. 3u3->31

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI 
Real Estate Brokers

! 4366 Sunset Llvd.
! Hollywood, CA 90029

664-2919

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

2849 Rowena Ave., Loe Angeles

Tel. 660-5984 90039

4*4*¥*¥*****¥****44*4**-»

WALLY & WAYNE 

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca

Telef- 2(13) 864-2063

BRONE SKIRIENĖ, -• -.
oficiali aukštesniojo teismo vertėją 
daro dokumentų vertimus iš lietu 
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka* 
mais patvirtinimais ir notarizavi*

Taip pat padeda parengti iškvie* 
timus giminėms iš Lietuvos vizitu 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu:

849-4192

u) J H

Vytės Nemunėlio

Meškiukas RudimMw 
su spalvotomis V. StančlkalfBs 

iliustracijsmls.

Kaina $4-00

šią ir kitų -knygų jaunimui 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4384 Sunset Blvd., Hollywood, CM 

900$
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

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

tai lietuviški tautiniai audiniai; 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa« 
galvelės, rankšluoščiai ir staltiesės.

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 

Calif. 90029 Tel. 664-2916

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

1366 Sunset Blyd., Hollywood, CA 90029 

664-2919 Res. Phone 842-5344

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS 
LITHUANIAN MELODIES

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

BALANDŽIO MĖN.

21 d -7:30 v. v. Skautų stovykla
vietės rėmėjų vakaras, Biltmor 
viešbutyje.

22 d. Liet. Bendr. Vakarų apyg. 
suvažiavimas Šv- Kazimiero par. 
salėje. ■

28 ir 29 d. d. L. A. šaulių kuopos 
šventė Šv. Kazimiero par. salėj.

GEGUŽĖS MĖN
5 d. 7:30 v. v. Studentų s-gos Ba

lius Šv- Kazimiero par. salėj.

12 d. 7 v. v. Liet Radijo valandė
lės balius Šv Kazimiero parap. 
salėje-

BIRŽELIO MĖN

10 d., dienos metu, tuoj po pamal
dų, Šv. Kazimiero par. salėj Litera

tūros ir dainos vakaras — Liet. 
Rašytojų dr-jos premijos įteiki
mas Stasiui. Santvarui- Rengia 
Santa Monikos LB apylinkė.

TRUMPAI
—- Kun. dr. Juozas Pronskis, LD 

redakcijos narys Chicagoje, lankėsi 
mūsų redakcijoje, lydimas prel. J- 
Kučingio, ir pasitarė spaudos klau
simais.

Kun. J. Prunskis nuo kovo 28 d- 
vedė rekolekcijas Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

— Rūta Skiriutė lankė Pietinės 
Kalifornijos universitetą (USC) ir 
gavo Masters laipsnį administraci
jos srityje (MPA)-

Ji gavo pasiūlymą dirbti univer
sitete ir ruošti daktaro laipsnį. Ji 
rašo straipsnius amerikiečių spau
doje.

Nuo kovo mėn. R. Skiriutė pa
kviesta į LD redakciją anglų k- re
daktore.

— Juozas Krikščiūnas iš Mel
bourne, Australija, per vasario įpe
nėsi atostogavo Los Angeles ir vie
šėjo pas Joną Petronį.

J. Krikščiūnas čia parinko aukų 
leidžiamai Australijoje knygai apie 
Vilniaus universitetą. J- Krikščiūno 
žmona Emilija čia buvo atvykusi 
su choru.

Svečias aplankė LD administra
ciją, užsisakė žurnalą ir įsigijo gra
žių suvenyrų, plokštelių, knygų.

AUKOS SPAUDAI PAREMTI

Los Angeles DLK Birutės dr-ja 
L.A. Vakarams prisiuntė $25 auką. 
Labai ačiū už spaudos parėmimą.

Leidėjas

GIMTADIENIAI

Lietuvos gen. garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas

kovo 10 d. atšventė savo 50 me
tų sukaktį- Žmona Janina ir dukros 
suruošė Vytautui “surprise party”, 
į kurią sukvietė daugau kaip 70 
svečių. Vytautui linkime dar daug 
sėkmingų ir laimingų metų!

Kiškių vedybinė sukaktis

— Antanas ir Alice Kiškiai ko
vo 17 d. atšventė savo 25 metų ve
dybinę sukaktį.

Kathleen, Patricia, Povilas ir 
Vaida—šeimos nariai jiems iškėlė 
pagerbimo vaišes.

A. ir A. Kiškių šeima yra veikli 
skautų organizacijose ir Lietuvių 
Katalikų Susivienijime.

Linkime Antanui ir Alicei Kiš
kiams laimingų šeimoje ir darbš
čių lietuvybės naudai metų.

— Vaclovas Prižgintas, LD re
dakcijos narys, kovo mėn- pradžio
je buvo susirgęs ir savaitę turėjo 
išgulėti ligoninėje daktaro J. Gu
dausko priežiūroje.

Dabar Vacius jau namuose ir 
tikimės, kad netrukus vėl atgaus 
jėgas ir galės talkininkauti LD lei
dyklai bei platinti lietuviškąją spau
dą parapijos kieme,

— Algis Glažė vėl keliavo per 
Pietų Amerikos valstybes- Iš kelio
nės atsiuntė atvirutę, kur rašo:

“Esu Rio de Janeiro ištirti di
džiausią karnavalą pasaulyje. Tai 
iki šiol sunkiausias uždavinys! Vi
sas miestas sumišęs. Masės žmonių 
ir bilietai paradui bei baliams šim
tais skaičiuojami. Hotelių kanos vi
dutiniškai $100. Maistas geras, va
karienės kainos 10-20 dolerių. Su
sisiekimas sunkus- Nepatariu turis
tams šiuo laiku būti Rio de Janei
ro.”

— Jūra J.odelienė, kartu su dr. 
Gnrwln, balandžio 16 d. atidaro 
akinių pritaikymo įstaigą, 3175 
Glendale Blvd. Čia bus pritaikomi 
įvairių rūšių akiniai pagal daktarų 
prirašymus-

Darbo valandos: kasdien 2:30 — 
8 vai. vakaro; šeštadieniais: 9 v. ry
to — 5 vai. p. p-, sekmadienį — 
12 — 4 vai p. p.

MIRTYS
— Bill Dudor (Dudoraitis) mirė 

kovo 15d. ir kovo 17 d. buvo pa
laidotas Šv. Kryžiaus kapinėse.

Dudor buvo kilęs iš Raseinių- 
Amerikon atvyko 1913 m. Gyveno 
Chicagoje ir 1946 m. persikėlė į 
Los Angeles. Mirė sulaukęs 83 m.

Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Violetai ir sūnui Walteriui.

Š. m. kovo mėn. 25 dieną Kaziuko mugės dalis rankų darbelių- Juos pa
ruošė vyresnės skautės, “Gražinos” būrelis. Rankdarbių buvo paruošta 
gana daug, ir publika nemažai jų išpirko.

Foto V- Svidersko

Los Angeles Lietuvos Dukterų

draugijos narės perrinko valdy
bą: V- Irlikienė — pirmininkė, A. 
Vidugirienė — vicep., M. Maske
liūnienė — seki., P. Valiulienė — 
ižd-, E. Skirmvitienė — narė. Vir- 
tuvės-kavutės vedėja — J. Šepetie- 
nė.

Tiems, kuriems reikalinga koki.’, 
nors pagalba, skambinti: V. Bar- 
mienė, tel. 413-6787, arba M- Mas- 
koliūnienei, tel. 394-4406.

SAN FRANCISCO, CALIF

Į San Francisco L. Bendruome
nės valdybą vasario 23 d. buvo, iš
rinkti: Aleksas Atutis, Romas Ter- 
vydas, Janina Šukelienė, Petras Šil
kelis, Petras Indreika, Albina As- 
traitė-Singh, Danutė Janutienė- Jie 
išrinkti kandidatus pasiūlius en. 
bloc, pareigomis dar nepasiskirstė.

Preitais metais sėkmingai pirmi
ninkavo R. Pažemėnas.

Vasario 16 minėjime vasario 23 
d. pagrindinis kalbėtojas buvo J- P. 
Nasvytis iš Cleveland, Ohio.

eeeeeeceeeeeeeeerrrr tf?' 
KNYGOS

APIE SIMĄ KUDIRKĄ
v, • j 'j

gaunamos LD knygyne:

Jurgis Gliaudą, SIMAS. 120 psl. 
Kaina $3-00. Lietuvių kalba. Ne
didelis skaičius belikęs.

Jurgis Gliaudą, SlMASi Anglų 
kalba, įrišta kietais viršeliais, kaina 
$4.00.

A- Rukšėnas, DAY OF SHAME. 
Dokumentinis S. Kudirkos tragedi
jos aprašymas. Anglų k. Kietais 
viršeliais, kaina $8.95-

Simas Kudirka ir Larry Eichel, 
Fč-r those still at Sea, asmeniniai S. 
Kudirkos atsiminimai ir pergyveni
mai Sovietų kalėjimuose, teismuo
se ir siekiant laisvės. Iliustruota. 
Kaina $7-95.

•VJ ! . . ■ •
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Prašome atnaujinti

..“Lietuviai Amerikos Vakaruose”., 
prenumeratą šiems metams. Kaina 
$5.00, Vartokite pasiųstus prenu
meratos atnaujinimo lapelius.
4364 Sunset Blvd., Hollywood, C4 

Telefonas: 664-291”
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