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SUKAKTIES MINĖJIME

Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis Los Angeles buvo paminėta 
vaslairio 17 d. Pakėlus vėliavas Šv. 
Kazimiero mokyklos kieme, visi 
susirinko į bažnyčią iškilmingoms 
pamaldoms. Mišias koncelebravo 
prel, J. Kučingis su prel. V. Bal
čiūnu ir orei, P. Celiešium. Pa^ 
mokslą, surišdumas religinius mo
tyvus su tėvynės meile, pasakė 
kun. dr. V. Bartuška. Gražiai gie
dojo choras, vadovaujamais komp. 
B. Budriūno Po pamaldų susirin
kusieji turėjo progos apžiūrėti Si-
biro kankinių parodėle, atvestą bu v. 
politinės kalinės Elenos Juciūtės 
iš Bostono.

Nepriklausomybės paminėjimo 
akademija įvyko John Marshall 
aukštesniosios mokyklos auditori
joj. Minėjimas buvo rengiamas 
ALT-os, susitarus su LB Vakarų 
apygarda ir Tautos Fondo atstovy
be. Akademiją įvado žodžiu pra
dėjo ir vedė ALT L.A. skyriaus 
pirm. F. Masai l is. Amerikos himną 
sugiedojo A. Polikaitis. Invckac j t 
sukalbėjo prel. J. Kučingis. “Die
ve, Tu vasario 16-sios ženkle 
mums primeni, kad ne liūdesys ir 
verkšlenimas, bet ryžtas ir pasi
aukojimas išvaduos pavergtą musų 
šalį . . . Mes šventai tikimo, kod 
Tavo Apvaizda išves Lietuvą ir T 
šios klaikios vergijos į giedrą rytą 
ir mus pačius parves i tą šalį, už 
kurią mes šiandien sudėjome savo 
karštais maldas ir už kurios lais
vės kovą šiandien atiduosime ir 
savo gausią lauką”—iškilmingai 
skambėjo invokacijos žodžiai.

Trumpai į susirinkusius kalbė
jo LB Vakarų ’aipyg. pirmininkas 
R. Dabšys ir Tautos Fondo Įgalio
tinis A. Skirtus. Sveikino Lietuvos 
gen. konsulas V. Čekanauskas, Es
tijos gen. konsulais E. Lauer, lat
vių ir vengrų atstovai, taip pat 
Pavergtųjų tautii organizacijos 
pirm. O. Klejnot. L.A. miesto bur
mistro sveikinimą, buv. guberna- u7 • o
toriaus R. Reagan telegramą ir šios 
šventės proga priimtą rezoliuciją 
perskaitė V. Bandziulis, o Santa

Monica miesto burmistro sveikini
mą perskaitė dr. B. Raulinaitienė,

Pagrindinę kalbą pasakė buvusi 
Sibiro kalinė mokytoja Elena Ju- 
ciūtė, kuri 1949 m. sausio men. 
buvo areštuota, laikoma Vilniaus 
saugumo ir Lukiškio kalėjimuose, 
už akių nuteista dešimčiai metų ir 
išvesta vergų darbams į Sibirą— 
Gulago salyną. Po Stalino mirties 
jai buvo leista grįžti į Lietuvą. Se
sers, gyvenančios JAV, pagalba 
1966 m. atvyko į Ameriką ir ap

LOS ANGELES VASARIO 16-TOS minėjimo programos atlikėjai, (viršuj?) Jaunimo ansamblio choras su so
listais ir vadovais. Iš k. sol. A. Pavasaris, akomp, R. Apeikytė, A. Polikaitis, O. Razutienė ir B Budriūnas. Sol. 
V. Polikaitytė stovi choristų tarpe. (Žemai) Jaunimo ansamblio šokių grupė. Foto A. Gulbinsko

sigyveno Bostone. Savo kalboje ji 
pasakė, kad pavergtoje Lietuvoje 
daugelis atsvenčia vasario lo su
kaktį tylia malda-, Kauno kated
roje apeidami keliais aplink (altorių. 
Pamini tarp artimiį draugų ir dar
bovietėse, negarsiai pasikalbėdami 
nepriklausomo gyvenimo temomis, 
toliau ji nupasakojo savo pergy
venimus Sibire, kai visos lietuvai
tes. paminėdavo vasario 16, prisi- 
segdamos prie vatinės trispalves, 
padarytas iš skiautelių ar siūĮga
lių. Ta proga pasimelsdavusios, 
deklamuodavusios patriotinius ei
lėraščius. Ji pasakojo, kad neuž
mirštamą įspūdį jai padaręs Lietu
vos nepriklausomybės šventės pa
minėjimas, iškeliant Lietuvos vėlia
vą prie gubernatūros Bostone, kai ji 
tik buvo atvažiavusi 1966 m. į 
Ameriką. Nupasakojusi sunkias gy
venimo sąlygas Lietuvoje, ji pa
sakė, kad tenai nereikia žadintojų, 
kokiais kadaise buvo J. Basanavi
čius, V. Kudirka ir kiti, nes pati 
tauta budi, ir jauni patriotai nepai
so skaudžių pasekmių. Ji pabrėžė 
kad yra nepateisinamas elgesys tų, 
kurie meta akmenį į pavergtą bro
lį; reikia atskirti pavergėją nuo 
pavergtojo. Baigdama pareiškė, 
kad kryžius, kurį neša visa tauta, 
lems mūsų tautai prisikėlimą. Pa- 
skaitininkės kiall/ba buvo, palydėta 

ilgais plojimais. Tikrai tai buvo 
nuoširdi ir objektyvi kalba, kokias 
ne dažnai girdime šilą proga iš
kilminguose minėjimuose.

Po oficialios dalies išnešus iš 
auditroijaus vėliavas, buvo meninė 
programa, kurią išpildė LB Jau
nimo ansamblis, vadovaujamas O. 
Razutienės. Pranešėja buvo pa
kviesta I. Bužėnaitė, iškili ir gabi 
jaunimo veikėja. Solo gražiai pa
dainavo gražiabalsė solistė V. Poli- 
kaitytė. Ansamblio choras, veda
mas O. Razutienės, padainavo ke
letą dainelių, vienai dainai iškvie
tus solistą A. P vasarį ir dirigentą 
komp. B. Budriūną. Ak-omponavo 
A. Apeikytė, O. Barauskienė ir R. 
Polikaitis Ansamblio šokėjai, vado- 
v’aiujima D. Razutytės-Varnienės, 
pašoko keletą tautinių šokių. Minė
jimas buvo baigtas, galingai gie
dant “Lietuva, tėvynė mūsų.”

—I.M
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BŪKIME VIENINGI LIETUVOS LAISVES KOVOJE

‘‘Sandaros” redaktoriaus Groivy- sakydavo, kad pats savanorių pa
do Lazausko kalba, pasakyta Va- šaukimas jau prilygo pirmajam 
sario 16 minėjimo proga Chicago] mūšio1 laimėjimui!

Minint 62-jų metų Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį —< Vasario 16-tąją — noriu 
trumpai paliesti svarbesnius bruo
žus, kuriuos turėtu kiekvienas 
lietuvis prisiminti šia proga.

Nuo ankstyvųjų Mindaugo lai
ku per šimtmečius klestėjo didin
ga Lietuva. Daug kovota dėl Lie
tuvos laisvės ir žemių! Svetimųjų 
priespaudos debesys dengė Liet- 
tuvos padangę. Istorijoj įrašytas 
didingas lietuvių tautos atgimimo 
laikotarpis, nes Lietuvos kaime, 
šiaudinėje pastogėje, ruseno- ne- 
užgestantis lietuvybės židinys. 
Žingsnis- po1 žingsnio eita į Lietu
vos nepriklausomybės atgavimą: 

►Aušros, Varpo ir knygnešių ga
dynė, Didysis Vilniaus seimas, 
Petrapilio lietuvių seimas, Lietu
vos Taryba, ir pagaliau — Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mas — 1918 metų Vasario- 16- 
toji diena.

Be to, tais pačiais metais Til
žėje laipkričio 30 d. Prūsų - Ma
žosios Lietuvos Tautinė Taryba, 
atsižvelgdama į savo tautos etni
nę praeitį, deklaravo to krašto 
laisvę ir susivienijimą su didžiąja 
Lietuva. Šis įvykis irgi yra nema
žiau reikšmingas, kaip ir Vasario 
16-toji.

Vasario 16-tos akto įvykdymui 
reikėjo- kovą tęsti toliau -dėl Lie
tuvos laisvės išlaikymo.

Ministeris pirmininkai Myko^ 
las Šleževičius ir Krašto apsaugos 
ministeris karininkas Velykis pa
šaukia savanorius ginti Tėvynę 
nuo priešų, į kovą už mūsų Mo
tiną Tėvynę, už Lietuvos valsty- 
bę.'

Pirmasis Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas - savanoris, generalinio 
štabo pulkininkas Kazys Škirpa

Taigi, tautos likimą išlaikė ir 
jos nepriklausomybę apgynė eili
niai Lietuvos valstiečiai, vado
vaujami iš to pat Lietuvos kaimo 
kilusių saujelės lietuvių inteligen
tų.

Po- neilgo- — 22-metų — ne
priklausomo gyvenimo, po II-jo 
pasaulinio karo audrų, mūsų Tė
vynė ir vėl pavergta! Tačiau lie
tuvių tauta okupaciniais metais 
pasirodė kaip subrendęs vienetas, 
nenuėjęs nei su -Sovietų komunis
tais, nei su Vokietijos naciais, — 
ir visuomet yra pasirengusi atsta
tyti savo neprikalsomybę!

Per šias okupacijas lietuvių 
tauta sudėjo ant laisvės aukuro 
daug gyvybių: Sibiro bei darbo 
stovyklų kankinių, partizanų, po
grindžio veikėjų ir kt.

Okupuotoje Lietuvoje kovoto
jai už laisvę daug kenčia, rizikuo
dami savoi gyvybe, pasireiškia sa
vo didvyriškais darbais: susidegi
nimais, demonstracijomis, nežiū
rint darbo stovyklose žiaurių 
kankinimų, sukilimais bei strei
kais, viešais politiniais pareiški
mais kartu su latvių ir estų kovo
tojais. Ir jų kančios nepalaužia 
jų kovos dvasios ir patriotizmo.

Vieną iš pavyzdžių, kaip di
džiavyriai nepalūžta, galime pa
minėti rašytojo Balio Sruogos 
vieną eilėraščio posmą, sukurtą 
Štuthofo ka-cete:
“Jei kovoj nelygioj net visi mes 

žūsim,
Už mūs Tėvų laisvę dulkės mūs 

kovos!”
Mes, gyvendami laisvame pa

saulyje, nelikime skolingi savo 
Tėvynei Lietuvai ir, prisimindami 
herojiškai kovojančius tautiečius 
okupuotoje Lietuvoje, daugiau 
aukokimės, vieningai kovokime 

už laisvą, nepriklausomą, demo
kratinę Lietuvą!

Šios Vasario 16-tosios proga 
susikaupkime ir iš geros valios 
pasvarstykime mūsų veiklos išei
vijoje nenormalumus.

Kalbant apie dažnai linksniuo
jamą vienybę, reikėtų prisiminti 
dr. Vincą Kudirka — mūsų tau- c* c c ♦

tos vienybės ir kovos ideologą, 
kuris tame fronte išbuvo iki mir
ties. Jis parašytame Lietuvos him
ne išreiškė savo gilų įsitikinimą 
vienybės būtinumu ir jos svarba, 
ypač kovojant už Tautos Laisvę.

Nors ta vienybė nepražydo Ku
dirkos laikais ir ji neperdaug žy
di dabar, tačiau lietuvių vienybės 
idėja visais laikais buvo ir yra 
gyva.

Jau 1905 metais lietuviai vie
ningai rinkosi į Didįjį Vilniaus 
Seimą, 1918 m. Vasario 16 d. 
Vilniuje vieningai paskelbė atku
riamą Lietuvos valstybę, savano
riai vieningai kovojo1 dėl tautos 
laisvės ir 1.1.

Turėjome daug ryškių pavyz
džių vienybės Lietuvoj, įsteigiant 
VLIKa, ir Amerikos lietuviu vi- C' c
suomeniniame gyvenime — įku
riant Amerikos Lietuvių Tarybą.

Nors daug kam atrodo, kad 
yra sunkus kelias į vienybę, bet 
iš tikrųjų jis yra lengvas tiems, 
kurie turi gerų norų ir tikrai su
pranta vieningumo reikšmę bend-* 
ram visuomeniniam darbui ir 
ypač Lietuvos laisvės kovai.

Mūsų vidujinės vienybės labui 
turėtume žiūrėti ne tik kas mus 
skiria, bet ir kas mus jungia. Dar
bas ir ryžtinga kova už Lietuvos 
išlaisvinimą turėtų jungti visus 
lietuvius.

Gražus pavyzdys yra šių metų 
VLIKo ir ALTo bendras pareiš
kimas, pasirašytas VLIKo pirmi
ninko dr. Kazio Bobelio1 ir ALTo 
pirmininko dr. Kazio Šidlausko.

Dar vienas svarbus dalykas — 
tai tautinis ir politinis sąmoningu
mas. Būkime daugiau sąmoningi 
ir atsparūs, atmeskime okupanto 
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peršamą kultūrine skraiste deng
tą ‘^bendradarbiavimą”, nes oku
pantas tuo, ir visais kitais būdais, 
šiokia panaikinti Lietuvos valsty
bės tarptautinį pripažinimą r 
skaldyti mūsų kovos jėgas.

Kiek įmanoma, palaikykime ry 
šius tik su savo tauta bei paski
rais tautiečiais, bet ne su okupan
tu ar jo agentais.

Okupantas Tėvynėje stengiasi 
visais būdais suniekinti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės min
tį, ypač tai diegiant jaunimui. O 
išeivius imasi visokių priemonių 
nutildyti, kad Lietuvos laisvinimo 
reikalas būtų pamirštas. Kiekvie
nas lietuvis turėtų jausti atsako
mybę prieš kenčiančią Lietuvą, 
kad dėl savo nesąmoningumo ne
užpiltų vandens ant okupanto 
propagandinio malūno.

Vasario1 16-tosios proga turėtų 
kiekvienas pagalvoti, kuo jis pats 
galėtų prisidėti prie Lietuvos lais
vinimo1 bylos.

Lietuvos laisvinimo veiksniai 
— ALTas ir VLIKas — suside
da iš daugelio visuomenę suda
rančių organizacijų. Todėl pir
miausiai stiprinkime kiekvienas 
savo organizacijos veiklą riek 
kiekybe, tiek kokybe, — tai tuo 
pačiu pastiprinsime ir mūsų 
veiksnius bei laisvinimo darbą.

Tarptautinei padėčiai keičian
tis ir bręstant galimybei Madri
do konferencijoje perduoti pa
saulio tautoms Lietuvos nepri
klausomybės reikalavimus, visi 
junkimės į VLIKo ir ALTo ve
dama laisvinimo kova! Būkime <z C

sąmoningais Amerikos lietuviais, 
budėkime ir, reikalui esant, savo 
laiškais ir telegramomis paveiki
me kongresmanus, senatorius ir 
patį Amerikos prezidentą.

Daugiau reikškimės amerikie
čių ir savo spaudoje. Tvirtai ti
kėkime Lietuvos išlaisvinimu ir 
nepriklausomos, demokratinės 
Lietuvos valstybės atstatymu!
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119 darbų. Premijoms buvo skir
ta 12001 dol. Vieną iš premijų 
laimėjo losangeliškė Ilona Braz

džioniene už paveikslą tautine 
tema.

Albinas ■•’Markevičius apdovanotas Šaulių Žvaigžde už nuopelnus 
tautai ir tėvynei. Iš kairės: Lietuvos gen. konsulas V. Čekanauskas, 
atlikęs dekoravimo ceremoniją: A. Markevičius, jo žmona Vita, Los 
Angeles Daumanto Šaulių kuopos vadas K. Karuža, perdavęs žymenį 
ir perskaitęs apdovanojimo aktą. Pagerbimas įvyko A. Markevičiaus 
50 metų amžiaus sukakties minėjime Santa Monikoje.

‘į1 .......... Foto k. R. Pluko

Gimtadienio staigmena
Albinas Markevičius nesirengė 

švęsti savo gimtadienio, nors ir 
neeilinio.

Dr. Emanuelio ir Laimos Jara- 
šūrių pakviestas, išsiruošė su 
žmonaVita paprasčiausiai pava
karieniauti Santa Monikos resto
rane. O tenai laukė gausi artimų 
bei ištikimų draugų, giminių ir 
šeimos narių grupė, kurių buvo 
daugiau kaip šimtas. Pagrindinio 
organizatoriaus E. Balcerio su
kviesti ‘"suokalbininkai” išlaikė 
paslaptį! apie ruošiamą 50 metų 
Albino sukakties paminėjimą. 
Sukaktuvininkas, maloniai nuste
binus ir giliai paliestas, visą va
karą negalėjo atsipeikėti.

Dr. E.'Jarašūnas, visų susirin
kusių. vardu, pasveikino sukaktu
vininką su brandžiu jubiliejum, 
trumpai primindamas Albino nu
eitą kelią, gausti ne tik myliomis, 
bet ir nuveiktais darbais ir pa
siektais rezultatais.
Iškėlė jo— darbštaus, energingo 
ir veržiaus žmogaus — bruožus, 
padarydamas įdomius ekskursus 
į vaikystės svajones ir užsimoji
mus bei karo metų išgyvenimus, 
drąsos pareikalavusius nutikimus 
ir vėlesnius, turiningus ir darbin
gus metus.

Nuo visų susirinkusių, prisimi
nimui, buvo' įteiktas meniškai 
apipavidalintas adresas su visų 
dalyvaiti parašais ir dovana — 
dail. Pėterienės tapytas paveiks
las.

Sukaktuvininką sveikino Los 
Angeles Daumanto Šaulių kuopos 
vadas K. Karuža, perskaitydamas 
Šaulių Sąjungos centro valdybos 
raštą, kuriuo Albinas Markevi
čius apdovanojamas Šaulių Žvai
gžde už žymius nuopelnus tautai

ir tėvynei. Lietuvos gen. konsulas 
V. Čekanauskas dekoravo Mar
kevičių šiuo žymeniu.c •

Jonas Laimis Venckus žvejų- 
mėgėjų vardu nuotaikingai pa
sveikino Albina, įteikdamas ildo- 
mias humoristiškai simbolines 
“žvejybines” dovanas.

Vakaro nuotaikai atitinkančias 
dainas padainavo E. Jarašūnas ir 
A. Polikaitis, Rimui Polikaičiui 
a komponuojant. (G. P.)

LOS ANGELEI SPORTO 
KLUBO “BANGA” ŽINIOS

Los Angeles “Banga” vyrų krep
šinio komanda laimėjo antrą vietą 
Santa Monikos žiemos sezono tur
nyre. Krepšinio vienetas pastiprin
tas naujai atvykusiu A. Varnu ir 
M. Baškausku, laimėjo paskutines 
penkias rungtynes. Klubo valdyba 
yra dėkinga Vincui Dovydaičiui 
už registracijos mokestį įtraukti 
moterų tinklinio komandą į įvyks
tanti žiemos sezono tinklinio tur
nyrą.

Klubo slindinėjimo išvykta į 
Mammoth kalnus vasario 10 die
nos siavaitgalyje praėjo su dideliu 
pasisekimu. Dalyvavo 82 žiemos 
sporto mėgėjai.

Giedra Dovydaitė, klubo iždinin
ke, veikli motorų tinklinio koman
dos organizatorė ir žaidėja, išvyks
ta ilgesniam laikui į Lake Tahoe. 
Klubas pasiges Giedros ir linki jai 
gero sniego žiemos sezono metu ir 
daug laimės Tahoe Casino.

—A. V. S.

Dail. Ilona Brazdžioniene laimė
jo dailės premiją

Š. m. vasario 9-10 dienomis 
New Yorke, Kultūros 'Židinyje, 
įvyko- XI-jo dailės paroda. Joje 
dalyvavo 25 dailininkai, išstatę

)ail. Ilona Brazdžionienė su vienu iš savo paveikslų.
Foto V. Fledzinsko

Los Angeles Tautinės Sąjungos minėjimo 1979 m. gruodžio 8 d. pro
gramos atlikėjai: kairėje — Bronius Dūda, paskaitininkas, ir dešinėje 
solistė Vita Polikaitytė ir komp. Rimas Polikaitis.

LOS ANGELES sporto klubo “Banga” vyrų krepšinio komanda su ko
mandos mecenatu p. A. Markevičium. Iš kairės: Kantas, Šepikas, Jocas, 
Markevičius, Baškauskas, Varnas, Mikuckis.
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O LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □

LB Spindulio tradicinis 
blynų balius U

LB Spindulio tradicinis blynu 
Dalius įvyko š. m. vasario 15 d., 
penktadienį. Nors oras tuo metu 
pasitaikė blogas, bet žmonių pri
sirinko pilna Šv. Kazimiero para
pijos salė. Dalyvavo visos Spin
dulio tautinių šokių grupės ir du 
chorai — vaikų ir jaunimo. Viso 
apie 140 jaunimo. Pasirodė ir 
jaunieji talentai: deklamavo Vy
lius Leskys, Aidas Palubinskas ir 
Ingutė Neis ai tė. Iš vyresniųųjų— 
Angelė Mičiulytė deklamavo sa
vo parašytus eilėraščius: Vėjas, 
Žvaigždė ir Esu. Atrodo, kad iš
augs nauja poetė. Solo gražiai 

padainavo dvi jaunos solistės: 
Daina Gudauskaitė padainavo 
“Graži diena” (ž. Alės Rūtos, 
muzika G. Gudauskienės), Vita 
Polikaitytė padainavo “Na, tai 
kas” (ž. K. Grigaitytės, muzika 
K. Kavecko) ir “Kregždutė” 
(ž. Vytės Nemunėlio, muzika J. 
Gaubo), tą pastarąją padainavo 
su broliu Linu Polikaičiu. Solis
tam akomponavo Rimas Polikai- 
tis. Išauga naujos jėgos! Tai prie
auglis, kuris palaikys ateityje gy
vą kolonijos kultūrinę veiklą. 
Po to smuikininkas Raimundas 
Mickus pagrojo “Mazurką” (Oho- 

.pino) ir antrą, kartu su sesute 
Kristina, kuri jam pritarė fleita, 
atliko “Gegutę”, muzika O. Met- 
rikienės; pati kompozitorė ir 
akomponavo.

Jaunųjų, Šv. Kazimiero Litua
nistinių mokyklų choras, veda
mas Antano PolikaiČiO', akordeo
nu pritariant Linui Polikaičiui, 
padainavo “Pavasaris” (muzika 
Gaižausko) ir “Tau, brangi tėvy
ne” (ž. S. Džiugo, muz. J. Bertu
lio).

Iš tautinių šokių mažieji pašo
ko “Noriu miego”, ’’Dyvai” ir 
’’Kalvelį”, o paaugliai dar pridė
jo “Vėdarą”.

Scenoj išdygo didžiulis (apie 
80 asmenų) jaunimo choras, di
riguojamas mok. O. Razutienės, 
akomponuojant pianistei O. Ba
rauskienei ir padainavo 6 dainas: 
Tykus buvo vakarėlis, liaudies 
daina, Tykus vakars, J. Strolios, 
su sol. A. Polikaičiu, Ko liūdi, se
sele, Kad aš jojau, S. Šimkaus, 
Pamylėau vakar, S. Pociaus, ir 
O, tu Joneli — liaudies daina. 
Choras stiprus, salės akustika ge
ra, dainos skambios, publika 
plojo “nepasamdyta”... Po dainų 
jaunimo ratai išsitiesė, vos sutūp
dami salėj, tautiniams šokiams. 
Pašoko: Suktinį, Dzūkų polką, 
Žekeli ir Suk rateli — susuko i .4, (
“gyvą paveikslą”. Šokius veda 
Danguolė Razutytė-Varnienė, jai 

padeda Vita Polikaitytė ir Vytas 
Bandziulis.

Po programos padėkota para
pijos klebonui prel. J. Kučingiui 
už salę repeticijoms ir šiam vaka
rui, kurią jaunimas gauna tik už 
“Ačiū”. Prelatas, užjausdamas 
vadovės su tokiu dideliu būriu, 
sunkiai suvaldomu, darbą, pado
vanojo garsų švilpuką. “Ačiū!”

Taip pat išreikšta padėka Spin
dulio rėmėjams, ypatingai kūmai 
Adelei Bajalienei ir jos vyrui 
Henrikui už stambiausią auką 
plokštelei — 300 dolerių! Dar 
padėkota gerb. konsului ir poniai 
V. ir J. Čekanauskams už suren
gimą šaunaus jaunimui baliaus 
30-meč:c proga pinaeitą vasarą. 
Spindulio seniūnė Ilona Bužėnai- 
tė prisegė gėles vadovėms ir tal
kininkams kaip padėkos ženklą 
už darbą jaunimui.

Į 'šių metų blynų balių atsilan
kė retu svečiu iš toli: Elena Ju- C
ciutė iš Bostono, kuri buvo atvy
kusi į Vasario 16 minėjimą pa
skaitai, Liūtas Grinius iš Wa- 
shingtono, Stančikienės sesuo iš 
Lietuvos ir kt.

Po to visi vaišinosi blynais, 
atneštais ir čia pat vietoj iškep
tais - talkininkių — Onos 
Orlovienės, Liseckienės ir I. Ok- 
sienės. Blynų, pyragų — kalnai! 
Ačiū visiems: ačiū, kad kepėt, 
ačiū, kad valgėt!

Šokiams trenkė “Vakarų vėjai” 
— lietuviškas orkestras, kurį su
daro D. Steikūnas, R. Polikaitis, 
S. Matas ir vienas svetimtautis. 
Danomis paįvairino Rasa Zele- 
nytė. Netruko ateiti pirma valan
da ir — namo! Jaunimas neno
riai skirstėsi.

Kada vėl bus tokia proga pa
sišokti? Ne už kalnų tradicinė 
Jaunimo šventė, kuri šiais metais, 
įvyks birželio 8 dieną Veteranų 
salėj, Culver City. Iki to laiko 
dar prieš akis — didelis darby
metis: užbaigti įdainuoti plokšte
lę, pasiruošti 6~<tajai tautinių šo
kių šventei Chicagoje ir atlikti 
visus įsipareigojimus — dalyvau
ti visų tautų pasirodymuose 
Long Beach ir San Diego ir kt.

Lauksime orgainzacijų ir visuo
menės paramos tiems visiems 
darbams įvykdyti. Jaunimas gra
žiai dirba, turbūt verta ji remti. 
Ačiū! (O. R.)

Lietuviu Respublikonu 
klubas

Šiais metais, kada vyksta A- 
merikos Prezidento rinkimai, yra 
gera proga lietuviams įsijungti į 
amerikiečių politinę veiklą ir pa
naudoti aplinkybes Lietuvos by
lai pagarsinti bei savo reikalavi

mus pareikšti.
Sausio m. 16 d. Lietuvių Tau

tinių Namų patalpose įvyko Lie
tuvių Respublikonų Klubo narių 
metinis susirinkimas. Šis klubas 
yra įsteigtas 1957 m. Paskutiniuo
sius devynerius metus klubo pir
mininku buvo inž. Vytautas Če
kanauskas. Pirmininko pranešimą 
darydamas, jis apibūdino klubo 
9 metų veiklą bei jo reikšmę. Ne
galėdamas toliau tų pareigų eiti, 
paprašė susirinkimo, kad būtų 
išrinkta nauja valdyba. Į valdybą 
buvo išrinkti nariai, kurie pasi
skirstė pareigomis taip:

Liucija Mažeikienė, pirm., Al
binas Markevičius, vicepirm., V. 
Vidugiris, vicep., Bronė Skirienė, 
sekr., Simas Kvečas, ižd. ir Juo
zas Spreinaitis narys.

Savo' struktūra klubas priklau
so Lietuvių Respublikonų Fede
racijai, kurios centro valdyba yra 
Chicagoje; jos pirm. Anatolijus 
Milunas, vicep. Vakarų rajonui 
Liucija Mažeikienė.

Paskutiniųjų mėnesių laikotar
pyje nariai dalyvavo San Diego 
mieste respublikonų konvencijo
je, kur buvo progos susitikti su 
Reaganu, jo žmona ir senatorium 
Hayakawa ir keliomis mintimis 
pasidalinti. Dalyvauta Los Ange
les mieste Reagano rinkiminėje 
ir gimtadienio programoje. Pa
siųsta telegrama į Washin’gtona, 
prašant paremti rezoliuciją 200. 
Vasario 15 d. dalyvauta Respub
likonų Platformos apklausinėji
me ir įduota 50 egz. mūsų pagei
davimų. Išgautas Reagano Vasa
rio 16-tosios minėjimui sveikini- 
mas-telegrama. c?

Šiuo metu dedamos pastangos, 
kad kuo daugiau lietuvių įsijung
tų į respublikonų veiklą ir padė
tų išrinkti tinkamą respublikonų 
kandidatą į Amerikos preziden
tus. (A. M.)

Amerikos prezidento 
rinkiminė akcųa

Its Angeles mieste gražiai ir 
efektingai per 30 metu veikia 
‘'California Republican Heritage 
Group Council”. Ją sudaro 15 
tautybių atstovai. Lietuviu Res
publikonu klubas jau senokai yra 
įstojęs i šią organizaciją.

Vasario 20 d. Latviu Namuose 
įvyko “California Republican 
Heritage Group, Council” posė
dis. Jame buvo renkami nauii ko 
mitetai. Iš lietuvių atstovu (kurie 
buvo išrinkti Lietuvių. Respubli
konų klubo susirinkime') buvo 
išrinkti į komitetus: į Californi- 
jos valst. komitetą — Liucija Ma
žeikienė — Tautybių (lietuvių) 
vicepirmininkė; Rimas Paškms- 
kas sekretorius. Į Pietų Califor- 
nijos komitetą — N. G. Nyerges 

— sekretorius, Laimis J. Venc
kus — iždininkas, Antanas Ski- 
rius ir Vytautas Vidugiris — di
rektoriais.

Tautybės yra sudariusios spe
cialius komitetus Reagano rinki
minei akcijai išvystyti. Lietuviai 
savo ruožtu, savanoriškai yra su
darę savo komitetą. Į šį komitetą 
yra pakviesti: garbės pirmininke 
Rūta Lee, pirmininke Liucija 
Mažeikienė, vicepirm. Bronė Ski
rienė, patarėjais: Dr. E.Jarašū- 
nas, A. Markevičius, A. Mažei
ka, A. Skirius ir V. Vidugiris. 
Komiteto nariais: Adelė Bajalis, 
Simas Kvečas, F. Masaitis, Rimas 
Mulokas, Romas Nelsas, N. G. 
Nyerges, Rimas Paškauskas, VI. 
Pažiūra, Laimis J. Venckus ir 
Helen Vidugiris.

Komiteto nariai aktyviai reiš
kiasi “Reagan for President Ca
lifornia Committee Headquaters” 
atlikdami įvairius darbus. (A. M.)

HAMILTONO “AIDO” MER
GINŲ CHORO KONCERTAS

Kovo 15 ir 16 dienomis “Ai
das”, vadovaujamas muziko Jono 
Govėdo, koncertuos Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Kartu su choru atvyksta ir so
listas Rimas Strimaitis.

Kovo 15d., šeštadienį, konoer- 
tas prasidės 7 vai. 30 min. vak., 
o kovo1 16 d., sekmadienį, kon
certo pradžia 1 vai. p. p.

“Aido” choras yra pasižymė
jęs Kanadoje; net buvo pakvies
tas į Europą ir Pietų Ameriką.

Visi kviečiami dalyvauti ir pa
remti dainuojantį jaunimą.

Koncertus rengia LB Vakarų 
Apygarda.

LIETUVIŲ KREDITO UNIJOJ

Lietuvių kredito unija, 3356 
Glendale Blvd., L. A., ketvirtą 
metų ketvirtį už laikomus indė
lius išmokėjo 7^ dividendo. Uni
jos aktyvai 1979 metų gale buvo 
$713,465. Paskolos ir trumpalai
kiai investavimai — $699,216. 
Taupytojų indėliai pasiekė 
$620,066. Garantijų ir rezervo 
fonduose buvo $78,600. Nežiū
rint bankuose paskutiniu metu 
imamų aukštų procentų, kredito 
unija galėjo duoti savo nariams 
paskolas žymiai žemesniu pro
centu. Be to, nariai taupytojai ga
li gauti iki $2000 gyvybės drau
dimą, už kurį jiems mokėti ne
reikia. Apdraustos yra ir pasko
los iki $10,000, Išskyrus nekilno
jamo turto. Indėliai yra apdrausti 
Federalinės valdžios įstaigoje iki 
$40,000 asmeniui.

Kredito unija turi 492 narius. 
Valdybos pirmininkas yra A. Kir- 
šonis. (im)
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BALFO 35 M. VEIKLOS PAMINĖJIMAS

1979 metai buvo Balto grafos 
veiklos sukaktuviniai. Šis svarbus 
įvykis buvo atžymėtas Los Angeles 
13 skyriaus iniciatyva, Balto direk
torių suvažiavimo proga lapkričio 
mėn. 17-18 d. Čia buvo 3 nepamirš
tami įvykiai: 1. Direktorių suvažia
vimas; 2. Sukaktuvinis balius ir 3. 
Tos veiklos iškilmingas paminėji
mas; Apie pirmuosius du įvykius 
jau buvo rašyta, todėl dabar tenka 
prisiminti tretįjį, kurs gal yra pats 
svarbiausias.

Tas įvyko lapkr. 18 d., taip pat 
Šv. Kazimiero veiklios parapijos ri
bose. 10 vai, 30 min, buvc< atlaiky
tos Šv. Mišios už visus mirusius 
Balto darbuotojus ir aukotojus. Mi
šių skaitymus atliko direktorių p'r- 
mininkas VI. Pažiūra ir c. valdybas 
pirmininkė M. Rudienė. Jie abu 
atnešė ir Šv. Mišioms auką. Parapi
jos klebonas prel. J. Kučingis atna
šavo Šv. Mišias ir pasakė ypač šiltą 
ir prasmingą pamokslą, skirtą bal
tinei veiklai. Mišių metu giedojo 
mieli solistai: J. Čekanauskienė, Bi
rutė ir Rimtautas Dabšiai, A. Pava
saris ir parapijos choras, vad. kornp. 
B. Budriūno. Jie tatai atliko savano
riškai, atiduodami garb? Viešpačiui 
po pasisekusio koncerto. Jiems vi
siems priklauso ypatinga padėka, 
nes dalyvaujančių pakili malda kilo 
kartu prie Viešpaties gailestingumo 
sosto.

12 vai. 15 min. parapijos salėje 
įvyko viešas 35 metų veiklos pami
nėjimas. Dalyvavo apie 400 žmo
nių. Minėjimą atidarė V. Pažiūra. 
Amerikos himną pagiedojo sol. A. 
Polikaitis, pianinu palydint R. Po- 
likaičiui. Palaimos maldą sukalbėjo 
prel. J. Kučingis. Sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos gen. garbės konsulas 
inž. V. Čekanauskas, pažymėdamas, 
kad Balfas buvo toji pirmoji orga
nizacija, kurioje jis pradėjo visuo
meninį darbą. Palinkėjo baltinin
kams nepavargti ir tęsti kilnų darbą.

Tolimesnei oficialiai programos 
daliai vesti buvo pakviestas ilgame
tis Balto revizijos kom. pirmininkas 
A. Raulinaitis. Jo mama iki pat mir
ties buvo nuoširdžiausia vaidybos 
talkininkė: vicepirmininkė ir iždi
ninkė

Pagal programą buvo numatyta 
du pranešimai: 1. Balfas praeityje 
ir 2. Balto dabarties ir ateities veik
la.

Pirmą pranešimą padarė Alena 
Devenienė, viena iš Balto steigimo 
sumanytojų, ilgametė direktorė ir 
garbės narė. Ji labai puikiai nu
švietė tas Amerikos lietuvių 1944 
m. nuotaikas ir tuos sunkumus bei 
trukdymus, kuriuos teko patirti iš 
valdžios, pataikaujančios rusams. 
Pagaliau lietuvių didelės pastangos 
laimėjo. Leidimas gautas, ir Balfas 
priimtas į National War Fund tik
ru nariu. Buvo gauta iŠ valdžios 

daug paramos: pinigais ir kitomis 
gėrybėmis. Balfas pagelbėjo dešim
tims tūkstančių lietuvių, atsidūrusių 
sugriautoje Europoje, ištremtų į 
Sibirą ir likusių dideliame kalėjime 
Lietuvoje. Neabejotinai didelių 
nuopelnų turi ilgametis jo pirm, 
a. a. prel. I. Končius. Pranešimas 
susilaukė didelio įvertinimo. Nuo
širdi padėka A. Devenienei.

Antrą pranešimą atliko Balto c. 
valdybos pirm, Marija Rudienė. Ji 
papasakojo apie Balto dabarties 
tikslus ir tą sunkų bei nedėkingą 
darbą rinkti aukas. Šelpiami lietu* 
viai, patekę į vargą, kur jie bebūtų, 
tačiau daugiausia tenka pagelbėti 
esantiems Sibire ir Lietuvoje. Pra
šymų gaunama daug, tačiau galima 
patenkinti tiek, kiek geraširdžiai lie
tuviai tam artimo meilės tikslui su
aukoja. Pasitaiko įvairių nesmagu
mų iš tų, kurie patys nieko neauko- 
ja, bet stengiasi Baltui pakenkti, ap
šmeižti. Tačiau, ačiū Dievui, tokių 
nedaug. Jie didelės žalos nepadaro. 
Jų norai išryškėja , iir žmonės jų 
neklauso. Vakar matėme didelį Bal
to baliaus pasisekimą. Jame daly
vavo tiek daug gražaus ir sąmonin
go jaunimo. Vadinas, Balfas Los 
Angeles yra teigiamai vertinamas ir 
remiamais. Išreiškė visiems padėką 
ir prašymą, kad ir ateityje Balto 
tikslus ir darbus turėtume remti, 
nes neaiški taptautinė padėtis ne
žinia ką gali mums atnešti. Gal ir 
vėl teks skubėti su pagalba nuken- 
tėjusiems lietuviams nuo karo ar 
kitokių persekiojimų. Padėkojo au
kotojams, rėmėjams ir darbuoto
jams už nuoširdų priėmimą šios 
Balto šventės metu. Palinkėjo vi
siems asmeninio pasisekimo.

Šis pranešimas susilaukė didelių 
aplodismentų, ir M. Rudienės pa
gerbimui visi atsistojo. Tuo pasi
naudodamas, pirm. VI. Pažiūra par 
prašė visų, įvertinant M. Rudienės 
didelius nuopelnus c. valdyboje, su
giedoti “Ilgiausių metų”. Įvykdyta 
su dideliu pritarimu.

Po, tų įdomių pranešimų A. Rau
linaitis perskaitė Vliko 'sveikinimą:

“Didžiai Gerb. Balto Darbuoto
jai.

Jaučiu ypatingą pareigą ir garbę 
sveikinti jus - mieli pasišventėliai 
artimui - šio direktorių suvažiavimo 
ir Balto sukakties proga Vliko var
du.

Balto istorija yra artima Vliko is
torijai. Abi institucijos buvo sutver
tos stengiantis padėti Lietuvai ir lie- 
tuviams: Vlikas — 1943 metais, 
kaip pogrindžio ir tautos laikyseną 
derinąs centrinis organas Lietuvoje; 
Balfas — 1944 metais Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastangomis, kaip 
pagrindinis pabėgėlių nuo bolševikų 
priespaudos gelbėtoas.

Šiandien, 35 m. nenuilstamo dar

bo sukaktį minint, Balfas tebėra 
prasmingas ir reikalingas. Tiesa, 
nebėra dešimčių tūkstančių pabėgė
lių, bet Lietuvoje ir Rusijos valdo
muose plotuose yra tūkstančiai kali
namų ir ištremtų, ir jų eilės kas die
ną yra papildomos naujomis kovo
tojų už Lietuvą ir lietuvių tautos 
teises aukomis. Dėmesio reikia ir 
kalinamų šeimoms.

Iš jūsų — Balto Direktorių — 
tebelaukiami dideli darbai. Vliko 
vardu linkiu nenuleisti rankų, bet 
su įkarščiu priminti visiems, kad 
lietuvio meilė lietuviui ir Lietuvai 
turi degti ne vien žodžiais, bet di
deliais darbais ir dideliu dosnumu.” 
Pasirašė Liūtas Grinius — valdybos 
vicepirm.

Toliau buvo perskaitytas PLB 
pirm. V. Kamanto sveikinimas:

“Gerbiamieji,
PLB valdybos vardu nuoširdžiai 

sveikinu Balfo Direktorių Suvažia
vimo' dalyvius, linkėdamas daug 
sėkmės Jūsų kilniame darbe.

PLB valdyba, giliai įvertindama 
Balto atliekamą darbą rūpintis pa
ramos reikalingais lietuviais visame 
pasaulyje, visada rėmė ir ateityje 
rems Balto darbus. Su geriausiais 
linkėjimais.”

Toliau pirmininkaujantis pakvie
tė Los Angeles ALTos sk. pirm. F. 
Masaitį perskaityti ALTos centro 
valdybos sveikinimą.

“Kuo nuoširdžiausiai sveikiname 
malonius Los Angeles lietuvius, mi
ninčius mums brangios organizaci
jos Balto 35 m. sukaktį. Šį organi
zacija tai centras, į kurį telkiasi visi 
jautrios širdies lietuviai, susirūpinę 
padėti mūsų broliams, atsidūr.u- 
siems varge ir nelaimėje. Lai tokių 
geradarių gretos auga Balto organi
zacijoje. Tegu visų bendromis pa
stangomis bus didinami ištekliai, 
kad kuo daugiau lietuvių galėtų bū
ti pradžiuginti reikiama pagalba. 
Sėkmės tiems, kurie užjausdami sa
vo tautiečių rūpesčius, buriasi į 
Balto veikla.” Pasirašęs kun. A. 
Stašys, sekretorius.

Toliau žodžiu sveikino ALT S- 
gos pirm. Antanas Mažeika, LB 
Vaikiairų Apygardos pirm. Rimtau
tas Dabšys, LSS Ramiojo Vandeny
no Rajono Vadas Eugenijus Vilkas 
ir Šaulių Sąjungos vardu Kazys Kar 
ruža, Šaulių J. Daumanto kuopos 
vadas. Jie visi išreiškė Baltui malo
nius sveikinimus ir linkėjimus.

Gautus raštu -sveikinimus perskai
tė valdybos sekr. Angelė Nelsienė. 
Štai jie:.

1. Jonas Uždavinys — L. A. sk. 
vienas iš steigėjų ir 1950 m. pirmi
ninkais. Pridėjo auką $20.

2. Santa Monikos Lietuvių Klu
bas. Auka — $100.

3. Long Beach Lietuvių Klubas 
— $50.

4. ALIA Sąjungos L. A. sk. — 
$50.

5. Los Angeles Lietuvių Namai

— $50.
6. Los Angeles LB Apylinkės 

valdyba — $35.
7. Skaučių Palangos Tuntas — 

$50.
8. Skautų Kalniškių Tuntas — 

$25.
9. Skautų Židinys — $25.
10. ASS Los Angeles skyrius — 

$25.
11. Lietuvių Skautų Brolija — 

$50.
12. Los Angeles Kredito Koope

ratyvas — $50.
13. Los Angeles Šiaulių J. Dau

manto kuopa — $25.
14. Lietuvių Karių Veteranų S- 

gos L. A. sk. — $25.
15. ALT S-gos L. A. sk. — $25.
16. Ateitininkų Sendraugių S-gos

L. A. sk. $35.
17. A. Dabšiai ir Grikinaitė — 

$35.
18. Korp Neo-Lituania L. A. sk.
19. LDK Birutės D-jos L. A. sk.
20. Lietuvių Žurnalistų Sąjunga.
Pirmininkaujantis A. Raulinaitis 

padėkojo visoms draugiškoms orga
nizacijoms už dalyvavimą Balto 
šventėje, sveikinimus, linkėjimus ir 
įteiktas aukas. Prie mikrofono pa
kvietė V. Pažiūrą.

Išreiškiau padėką Raulinaičiui ir 
Nelsienei už puikų oficialios dalies 
pravedimą ir visoms organizacijoms 
už gausų dalyvavimą.

Toliau pažymėjau, kad vakar ba
liuje koncertinę programą atliko 
mūsų iškilūs dabarties solistai, o 
šiandie atliks mūsų tautos ateitis — 
jaunimas: sol. Vita Polikaitytė ir 
Vilija Variakojytė, smuikininkas 
Raimondas Mickus, fleitistas Sigitas 
Raulinaitis ir pianistai Ona Metri- 
kienė ir Rimas Polikaits. Šią pro
gramos dalį pakviečiau pravesti ta
lentingą studentę — Šešt. Lit. Mo
kyklos mokytoją Iloną Bužėnaitę.

Jaunimas užkariavo publiką ir jie 
visi susilaukė didelių aplodismentų. 
Programą atliko puikiai. Ačiū, jau
nime!

Įvertinant jaunimo talką Baltui,
M. Rudienė prisegė jiems Balto gar
bės ženkliukus. Taip pat buvo pri
segti ir Balto valdybos nariams.

Padėkojau Balto direktoriams, 
atvykusiems ir nugalėjusiems dide
lius kelio nuotolius savo, lėšomis, 
kad pasitarus baltiniais reikalais ir 
dalyvauti Balto šventėje. Tai didelis 
pasiaukojimas. Palinkėjau laimin
gos kelionės į namus.

35 metų veiklos minėjimas baig
tas Lietuvos himnu.

Vladas Pažiūra

Ta pačia proga pranešu, kad šios 
Balto šventės metu po $100 dar au
kojo Julija ir Emilis Sinkiai, V. J. 
Černiai ir A. Kontviai. Labai atsi
prašau, kad buvote praleisti. Jiems 
irgi įteikti Balto- ženkleliai. Už au
kas nuoširdus ačiū.
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ALT S-GOS SUKAKTIS

Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Los Angeles Skyrius gruo
džio 8 d. iškilmingai paminėjo savo 
trisdešimtą veiklos sukaktį.

Gražiai išpuoštoje salėje narius 
ir svečius pasveikino skyriaus vicep. 
Jonas. Petronis. Sugiedojus Tautos 
himną, akademiją pradėjo pirm. Jo
nas Steikūnas. Skyrių sveikino Gen. 
Garės konsulas Vytautas Čekanaus
kas. centro valdybos pirm, Antanas 
Mažeika ir, žodžiu ir raštu, apie 20 
oganizacijų atstovų.

Vyriausias vakaro kalbėtojas bu
vo, veiklus skyriaus narys ir c. vald. 
vicepim. Bronius Dūda, klausytojus 
dar kartą pravesdamas skyriaus per 

.30 metų nueitu keliu.
Gražiai pasirodė mūsų jaunimas: 

sveikinimus darniai pravedė Laima 
Steikūnaitė ir Daina Petronytė. Pro
gramą atliko sesutė ir brolis Poli- 
kaičiai: Rimas, paskambindamas 
naujausią savo kompoziciją, o Vita, 
broliui akomponuojantf padainuo
dama lietuviškų dainų. Vakarienės 
metu svečius maloniai nuteikė lie
tuviškomis melodijomis Rimas Po- 
likaitis ir Dobilas Steikūnas.

Sekmadienį, gruodžio 9 d„ prel. 
J. Kučingis atlaikė šv. Mišias už 
mirusius skyriaus narius. Mišių me
tu giedojo solistai Birutė ir Rim
tautas Dabšiai ir parapijos choras, 
diriguojant komp. Br. Budriūnui.

(r. s.)

Nauja Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugios valdyba

L. A. Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugija, įsisteigusi prieš apie 
20 metų, po ilgesnės pertraukos, 
praėjusių metų gruodžio 9 d. Tau
tiniuose Namuose sušaukė susirin
kimą Pasisakyta, kad draugijos 
veikla reikalinga, ją teikia plėsti ir 
ne .tik Klaipėdą, bet iir visą Mažąją 
Lietuvą atitinkamomis progomis 
minėti, su jos likimu dažniau supa
žindinti visuomenę, j:

Po Jurgio Jankaus literatūros vakaro — Iš kairės: Pranas Visvydas, Alė 
Rūta, Jurgis Gliaudą, Jurgis Jankus, K. Jankienė, Bronys Raila, Ona 
Metrikienė sol. R. Dabšys, prof. Elena Tumienė, Bern. Brazdžionis.

Per poros dešimtmečių veiklą 
draugija surengė apie tuziną Klai
pėdos (sukilimo) minėjimų. Toks 
minėjimas suruoštas ir š. m. sausio 
13 d. Los Angeles lietuvių parapi
jos salėje bendromis pastangomis: 
Saulių Daumanto kuopos ir Mažo
sios Lietuvos Bičiulių draugijos su
tarimu.

Gruodžio 9 d. susirinkime išrink
ta valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkas — Alg. Glaze, 1 
vicėpirm. ir ryšininkas su kitomis, 
organizacijomis — VI. Bakūnias, iž
dininkas— Vyt. Glažė (visi trys— 
draugijos steigėjai prieš 20 metų), 
II vicep. — Liucija Mažeikienė ir 
sekretorė — Bronė Skirienė. Kan
didatais liko: K. Prišmantas ir A. 
Audronis. Revizijos komisija: Ka
zys Januta, Alfonsas Giedraitis ir 
Vladas Šimoliūnas.

»J ■ i '*'1 LSvečias rašytojas pas Los Angeles' 
lietuvius

Paskutinį pereitų metų mėnesį ir 
pirmąjį šių metų turėjome pažadų 
kad aplankys mus du žymūs savo 
žanro rašytojai: beletristas Jurgis 
Jankus iš Rochesterio ir beletristas 
bei humoristas Aloyzas Baronas iš 
Chicago®. ..

A. Baronas, turėjęs pasirodyti 
Lietuvos Dukterų baliuje kaip hu
moristas, deja, žodžio netesėjo, ir 
balius dėl to neteko nemažo skai
čiaus asmenų, norėjusių pasiklausy
ti “Spyglių ir dyglių” redaktoriaus, 
kelių rinkinių autoriaus, gabaus hu
moristo šmaikščios plunksnos 'iš
daigų.

Jurgis Jankus buvo pakviestas L. 
F. Bičiulių dalyvauti tradiciniame 
literatūros vakare, kurie rengiami 
gruodžio pradžioje ir turi gražų pa
sisekimą. Čia jau turėjome laimės 
girdėti mūsų naujuosius klasikus 
Joną Aistį ir Antaną Vaičiulaitį, o 
taip pat visą eilę jaunesnių ir visus 
savuosius, t. y. losangeliškius rašy
tojus. Pagrindinę šio vakaro pro-

Foto L. Kanto 

gramos dalį užėmė svečias rašytojas 
Jurgis Jankus. Jis kalbėjo apie savo 
kūrybos kelią nuo pat pirmųjų ban
dymų, apie rašymo metodą, o taip 
pat paskaitė savo kūrybos.

Apie J. Jankaus kūrybą apskri
tai kalbėjo rašyt. Jurgis Gliaudą, o 
apie jo naująjį romaną “Anapus ry
tojaus” — prof. E. Tumienė. Jos 
nagrinėjimas buvo tarsi paskaita 
apie J. Jankaus veikalo literatūrines 
dimensijas, naujas mūsų išeivijos li
teratūroje. J. Jankus, mūsų kritikos 
pripažintas vienu geriausių pasako
jimo meistrų, puikiu intrigos mez
gėjų, savo naujuoju romanu užsire
komenduoja kaip modernus žmo
gaus pasąmonės būsenų analitikas, 
visam tam duodamas ne tik intri
guojantį turinį, bet ir meninį drabu
žį. Toks nat “kvapą užimantis” pa
sirodė ir jo naujas neįvardintas pa
sakojimas apie lietuvį Šio karo pa
bėgėlį kažkur rytprūsiuose. Gi pa
gaunantį pasakojimą apie berniuko 
velykinės išpažinties nuotykį publi
ka priėmė linksmai ir nuotaikingai.

Vakaro metu išėjo į žmones ne
mažai autoriaus knygų, kurioms 
jis įrašė daugybę dedikacijų ir auto
grafų.

Tai buvo graži literatūros šven
tė, sutraukusi pilną parapijos salę 
gyvų literatūros mėgėjų, turėjusių 
progos pamatyti autorių, su juo pa
sikalbėti, jam tarti komplimentą.

J. Jankus čia buvo atvykęs su 
savo žmona Kotryna, kuri yra ne
pavargstanti jo visų raštų sekretorė. 
Juodu čia išbuvo apie savaitę laiko, 
apžiūrėjo kai kurias įdomesnes vie
tas, susitiko su kolegom rašytojais.

Saugi vieta taupyti yra LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
3356 Glendole Blvd., Los Angeles 90039, nes narių indėliai yra apdrausti

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (7)1%) 

ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000,
Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

Kitu laiku telef. 663-1819
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

HOLLYWOOD LOS FELIZ

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESU KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys, 
įvairūs dalykai dovanom s, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir 
šeimos šventėms.

Atidaryta: Anfrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt. 
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta

LIETUVIS ADVOKATAS 
KANDIDATUOJA Į TEISĖJUS

Arthur Doble (Dobilas), ad- 
vokalas, antros kartos lietuvis, 
kandidatuoja į Aukštesniojo teis
mo' teisėjus (Los Angeles County 
Superior Court).

Arthur Doble (Dobilo) tėvai 
abu jauni imigravo į Ameriką, 
kur tėvas Pennsylvanijos valsty
bėje dirbo anglių kasyklose. Ne
lengva buvo Dobilų sūnui augti. 
Angliakasių mieste nedaug pato
gumų vaikams. Net už mokslą pa
čiam teko užsidirbti. Tik dėka 
nepaprasto ryžto ir ištvermes, tei
sės mokslus Arthuras baigė Mi
chigan valst. universitete. Po to 
dirbo prokuroro padėjėju ir vė
liau persikėlė į Kalifornijos valst., 
kur Los Angeles mieste jau 17 
metų verčiasi advokato praktika.

Visi lietuviai kviečiami remti 
advokato Arthuro Doble (Dobi
lo) kandidatūrą. Turėsime teisė
ją, kuris puikiai žino apie Lietu
vą ir lietuvius ir kuris toje pozici
joje gali daug laimėti mūsų nau
dai.

Rezoliucija 54

US Senatas gruodžio 20 d. vien
balsiai priėmė rezoliuciją 54, kuri 
yra identiška su Atstovų Rūmų lap
kričio 13 d. priimta rezoliucija 200. 
Ta proga kalbas pasakė senatoriai 
Church, Javits, Percy ir Dole. Ypač 
palanki pabaltiečiams buvo- sen. 
Dole (R. Kan.) kalba. Tas kalbas 
atspausdino Congressional Record 
-Senate, No. 184, Dec. 20, 1979, 
p S 19331-32. (Elta)

Tel. 663-4747
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LIETUVIAI PREKYBININKĄ! - PROFESIONALAI

Advokatai

Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

770-2000 — 538-4160

3440 Wilshire Blvd- 
Los Angeles, CA 90010

ARTHUR V< DOBLE 
(Arturas Dobilas) 

Attorney at Law

The Broadway Plaza Suite 2200 

700 S- Flower Street
Los Angeles, California 90017 

Telefonas (213) 629-5794

Apdrauda

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

All Lines of Insurance 

2113 Wilshire Blvd,
Santa Monica, CA 90403 

193-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

•1366 Sunset Boulevard 

'.os Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Automobilių taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

AUTOTECHNICA

Sav. Jonas Karalius
2849 Rowena Ave., Los Angeles
Tel. 660-5984 90039

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood” 

6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D S 
Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 11G 
Fountain Valley, CA 92708 

(Corner Warner & Euclid)

Tel. 1 (714) 968-5525

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

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403

’ 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

Escrow Companies

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026

413-3370

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090

3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

balandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

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

1052 Atlantic Avenue 
Long Beaeh, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

ALBERT, LUIS M., M.D.

Physician & Surgeon

655 N. Central Avenue

Glendale, CA 91203 

245-1970

830 S. Gage Ave. 
Los Angeles, CA 90023 

263-9847

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

300-2 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers

HENRY J. PASCOE, Realtor*

1611 Montana, Suite G 
Santa Monica, CA 90403

Tel. 393-5544 Res. 393-1381

BRONĖ SKIRIENĖ 

Realtor
4364 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029 

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirius
R. E. Salesman 

(same address)

Blue Carpet Realtors 
JOS, SPREIN 
Realtor Associate

34 East Foothill Blvd.

Arcadia, California 91006

445-6501 Res.: 795 6357

Vaikų darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KI?<IDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.
225 S. Verdugo Rd., Glendale. CA 
Tel. 244-4567 vakare 241-0340

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

t3S6 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

364-2919

GENERAL CONTRACTORS

“BEST WAY”, sav. A. Pečiulis
Remodeling Slpieicaaliisit

Roofing, Plumbing, Painting, 
Electrical, Plastering, Kitchens

2820 Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA. 90027

Phone: 665-7818

WIWWWWH&W Ml

WALLY & WAYNE

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, C*

Telef. 2(13) 864-2063

VERTINGOS DOVANOS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių 
gimtadienių ar kitomis progomis—• 

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

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

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

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Calif- 90029 Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ, 

oficiali aukštesniojo teismo vertėją 
daro dokumentų vertimus iš lietu 
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka* 
mals patvirtinimais ir notarizavk

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

Prašome skambinti telefonu*
849-4192

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stančikaitės 

iliustracijomis.

Kaina $4-00

šią ir kitų knygų jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje; 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA

90029
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 

PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 12:30-1:00 p. p.

Programų Koordinatorius

VLADAS GILYS 
3329% Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

KOVO MEN.

15 ir 16 d. d. — Hamiltono lie- 
. tuvaičiii choro “Aido” koncer

tai parapijos salėj. Ved. J. Go- 
vėdas, solistas R. Strimaitis. »

23 d., sekm. — Tradicinė skautų 
mugė Šv. Kazimiero parapijos 
kieme.

26-30 d. d. Šv. Kazimiero para
pijos rekolekcijos; veda kun. K.

•Pugevičius.
qww&ww&mmm j m m*

TRUMPAI
Lietuvos gen. konsulas Vytautas 
Čekanauskas
buvo pagrindiniu kalbėtoju 'Det
roito lietuviu Vasario lotosios 
minėjime vasario 9 ds. Jame da
lyvavo JAV kongreso nariai ir 
miesto atstovai.

Bernardas Brazdžionis, Vista, 
Cat., išrinktas Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininku, Bronys Rai
la ir Tomas Venclova—vice pirm., 
Alė Rūta Arbienė—sekr., Alfonsas 
Gricius—iždininku..

Milijoninis žurnalas paminėjo 
Jurgį Gliaudą

Dviejų milijonų tiražo amerikie
čių mėnesinis žurnalas “Solidarity” 
praėjusių metų rugsėjo m. nume
ryje papasakojo apie Jurgį Gliaudą, 
suminėdamas, kad jo romanas “Na
mai ant smėlio” buvo įvertintas 
“Time” žurnale kaip geriausias ro
manas apie nacizmą.

Apie jo knygą “Ikaro sonatą” pa
rašė, kad tai esąs beletristikos kūri
nys, vaizduojantis garsaus lietuvių 
kompozitoriaus ir dailininko M. K. 
Čiurlionio gyvenimą.

“Solidarity” korespondentui J. 
Gliaudą pasakęs: "Amerikoje iš ra-, 
sau savo kalba, lietuviškai”. (Iš Eu
ropos Lietuvio, 80.1.14).

DAIVA SAKALAUSKAITĖ Į 
ALTO CENTRA STUDENTŲ 

ATSTOVE

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga savo atsto
vais į ALTo centrą paskyrė du 
studentus: Daivą Sakalauskaitę 
iš Los Angeles ir Vytą Dabrilą iš 
Dorchester, Mass.

S. DAMULIUI 65 METAI

Sausio mėn. 20 d. Stasys Da
mulis atžymėjo savo 65 m. am
žiaus sukaktį.; žmona Stasė su
ruošė šaunias vaišes, susirinko 
beveik tiek, kiek sukaktuvininkui 
•metų, svečių - bičiulių iš Vistos 
ir iš Los Angeles bei Santa Mo
nikos. Iš toliau atvyko1 Nelė ir

Bronius Škėmai, Daugėlos, A. ir 
B. Skiriat, kun. Šiliauskas.

Buvo sveikinimų, kalbu ir lin- 
kėjimii ir gražių dovanų. Kaimy
nas Brazdionis parengė adresą- 
diplomą, kuriuo Damulis kelia
mas Jį žemaičių bajorus; visi da
lyvavusieji adresą pasirašė.

Damulis yra vienintelis lietu
vis, kuris turi dideli avokadų so- 
dą. Jis taip pat augina daug įvai
rių paukščių, tarp kurių yra ir 
fazanų. Taip pat mėgsta bitinin
kystę.

Damulis seka visuomenini ir 
G 

politinį gyvenimą, prenuhieruoja 
nemažai lietuviškų laikraščių, re
mia spaudą ir organizacinę veik
lą. Lietuvoje veikė pogrindyje.

Linkime Stasiui daug metų, 
sveikatos ir sėkmes!

MIRTYS
— Bronius Gieda mirė sausio 29 

d. B. Giedai buvo padaryta plaučių 
operija, po kurios sekančią dieną 
mirė.

Jis Amerikoje neturėjo giminių, 
tad jo laidotuvėmis rūpinosi Jonas 
Petronis, kuriam Bronius tvarkė 
apartmentus.

Rožančius buvo Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, o palaidotas Forest 
Lawn kapinėse.

Bronius Gieda buvo, nuoširdus 
spaudos ir lietuvių organizacijų rė
mėjas.

Jonas Janušauskas, vos sulau
kęs 64 metų amžiaus, mirė 1980 
m. kovo 6 d. Kovo 8 d. buvo; pa
laiduotas Forest Lawn kapinėse.

Rožančius buvo atkalbėtas penk
tadienį, kovo 7 d., Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, dalyvaujant daug jo 
draugų ir pažįstamų.

J. Janušauskas buvo aktyvus 
Lietuvos šaulių organizacijoj, Ben
druomenėj, Radio Valandėlės klu- 
be ir kitose organizacijose. Jis mė
go vaidybą ir deklamacijas, tad 
organizacijoms padėdavo išpildyti 
programas.

Reiškiame giliausią užuojautą 
žmonai Ireniai, dukrai Inai Sekie- 
nei ir jų šeimai.

Pranė Dabšienė mirė kovo 2 d. 
Kovo 4 d. Šv. Kazimiero bažnyčio
je buvo rrozančius, o ketvirtadienį 
Šv. Mišios. Dabšių šeima Los An- 
gelyje yra pasižymėjusi, todėl da
lyvavo daug žmonių. Buvo palai
dota Šv. Kryžiaus kapinėse.

Reiškiame giliausią užuojautą 
vyrui Aleksandrui, sūnui Rimtau
tui ir visai jo šeimai.

Mirė kun. M. Preikšaitis
Los Angeles Evangelikų parapi

jos klebonas kun. M. Preikšaitis 
staiga pasimirė sausio 29 d. ir buvo 
palaidotas vasario 2 d. Forest Lawn 
kapinėse.

Jis buvo gimęs 1908 m. Žemaiti
joje. Baigęs VD universitete Evang. 
Teologijos fakultetą, 1937 m. buvo 
įšventintas į kunigus. Dirbo Sudar
ge, Batakiuose ir Žem. Naumiesty
je. Kovojo su vokietininkais mišrio
se parapijose dėl lietuviškų teisių.

Pasitraukęs į Vakarus, energingai 
reiškėsi, organizuodamas lietuvius 
evangelikus, steigdamas chorus, vai
kams — mokyklėles ir pan,

Amerikoje kun. Preikšaitis iš 
pradžių apsigyveno Chicagoje, ten 
kartu su sen j. A. Trakiu įsteigė 
“Tėviškėlės” parapiją.

Į Kaliforniją atvyko 1955 m. 
Čia kartą į mėnesį laikė evangeli
kams pamaldas. Leido ir redagavo 
religinio turinio laikraštėlį “Širdis 
Aukštyn”. Paruošė atskiru leidiniu 
"Maldos ir Padėkos”. Šiaip jau ver
tėsi daržininko darbu.

Laidotuvių pamaldas atliko St. 
Andrew’s bažnyčios klebonas Wal
ter H. Mees, Jr. E. Balceris sukal
bėjo “Tėve Mūsų” ir perskaitė gau
tą iš Chicago^ senj, A. Trakio atsi
sveikinimo laišką. J. Kutra atsisvei
kino parapijiečių vardu. O. Devei
kienė pagiedojo dvi giesmes. Gen. 
garbės konsulas V. Čekanauskas 
savo laiške pabrėžė, kad “Jo asme
nyje Jūs netekote savo dvasios va
do, o lietuviška visuomenė — pat
rioto lietuvio”.

Kun. M. Preikšaičio mirtis tikrai 
didelis nuostolis visiems, o ypač 
vietos evangelikų parapijai.

J. Ktr.

Mirė VI. Balčas
Vladislovas Balčas, Wally tėvas. 

Tomo,, Antano ir Povilo Balčų se
nelis, gyvenęs Milton, Mass., mirė 
š. m. sausio 13 d., -sulaukęs 92 me
tų amžiaus.

V. Balčas buvo tvirtas lietuvis 
patriotas; Lietuvos nepriklausomy
bės kovų savanoris, iš Amerikos 
nuvykęs su dviem broliais kovoti už 
tautos laisvę; Lietuvos vyriausybės 
apdovanotas vyčio kryžiumi ir ki
tais medaliais. Buvo asmeniškas 
draugas Dariaus ir Girėno-, stambia 
auka parėmęs jų didvyrišką skridi
mą Lietuvon.

Iki paskutinių dienų turėjo švie
sų protą ir domėjosi, kas vyksta pa
saulyje.

Palaidotas Boston. Mass, sausio 
15 d.

Liūdesyje liko žmona, Onutė 
Rumšaitė, duktė Ona Jackūnienė ir 
jos šeima, sūnus Wally, marti Da
nutė (Cerritos. Calif.), Lietuvoje 
(Panevėžyje) — sūnus Valerijus, 
brolio sūnus, skulptorius Vytautas 
Balčas ir Aldona, pianistė. Visas 
dešimtukas anūkų ir viena proanū
kė,

PADĖKA
Sausio 5 d. 1980 metais, sulaukęs 

23 metų 'amžiaus, staiga mirė mūsų 
mylimas sūnus
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mokslą bažnyčioje.

Nuoširdi padėka priklauso Los 
Angeles jaunimui ir jų organizaci
joms: Studentams, Ateitininkams, 
Lietuvių Studentų Sąjungai, Jauni
mo Sąjungai, Jaunimo ansambliui 
“Spindulys", Sporto klubui ’’Ban
ga”.

Širdingai dėkojame inž. Vytautui 
Bandžiuliui už jaunimo vardu pasa
kytus atsisveikinimo žodžius; bažny
čioje solo- giedojusiems R. Polikai- 
čiui, Vidai, Polikaitytei ir Šv. Kazi
miero parapijos chorui, vad. muz. 
Br. Budriūno.

Nuoširdi padėka “Spindulio” va
dovei O. Razutienei, kurios vado
vaujamas < jaunimas dalyvavo šv. 
Mišiose tautiniais rūbais apsiren
gęs.

Taip pat reiškiame nuoširdžią pa
dėką karsto nešėjams, visiems gau
siai dalyvavusiems šv. Mišiose, au
kojusiems šv. Mišioms, atsiuntu- 
siems gėles, pareikštas užuojautas 
žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Taip pat reiškiame nuoširdžią pa
dėką L. Kantui už nuotraukas ir ei
lėraštį.

Nuoširdi padėka J. Griciui už 
brangią paslaugą mūsų sunkiose 
skausmo valandose.

Nuliūdę
Tėvai — Eugenija, Vitas 
Dėdė Simas, Jadvyga Kvečai

□

PADĖKA
Lankiusiems mane ligoninėj arba 

vėliau namuose; atsiųstose korte
lėse bei telefonu linkėjusiems svei
katos: mielam prel. Dr. Petrui Ce- 
liešiui, L., Iz Oksams, Brazaus
kams, Alei Rūtai, Gliaudantis, E. 
Br. Budriūnaims, Bakūnams, Janu
šauskienei, E. V. Dovydaičiams, 
T. Br. Žemaitaičiams, Bonlaitienei, 
Lukšienei, Kvečams, M. Kairienei, 
Prižgintams, Sakams, M. V. Siru
pams, B. J. Venckams, A. S'kiriui, 
Jeličienei, Regina Kungienei, ir 
visiems čia nesuminėtiems.
į Buvusiems bedrandarbiams: Ma- 
ęėnienei ir Gedmintui parašiusiems 
ir pasirašiusiems Radijo Valandė
lės Valdybos vardu gražius linkė
jimus ir aplankiusiems ligoninėj su 
gėlėmis. Dar didesnis būtų buvęs 
džiaugsmas, jeigu linkėjimų korte
lėj būtų pasirašę kas nors ir iš 
valdybos viršūnių. Dėkui V-ka.:.

Sergant neišvengiamai daugiau 
ar mažiau atsiranda reikalas paslau
gų iš šalies. Su tokiomis paslau
gomis nuoširdžiai man padėjo J. 
Kaributas, K. Karuža, J. Gedmin- 
tas ir dukra Violeta.

Jums visiems nuoširdžiai dėkin- 
kas — Juozas Mitkus.
1980.III.5
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