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“VIENO VAKARO MELANCHOLIJOS” PRISTATYMAS
Novelių rinkinys “Vieno Vakaro Melancholi

ja” Los Angeles visuomenei buvo pristatytas 
šiais 1984 metais, sausio mėnesio 22 dieną, 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų pamaldų, 
Lietuvių Tautinių Namų didžioje salėje. 
Kadangi pristatymą ruošė sudėtinė talka 
(bendruomenė, žurnalistai ir radijo klubas), per 
spaudą žmonės buvo iš anksto gerai informuoti. 
Publikos susirinko daug. Visiems, juk, žingeidu 
pabuvoti rašytojų, žurnalistų, radijo darbuotojų 
draugėje, kai ir pati knygos autorė Rūta Klevą 
Vidžiunienė, aktyvi spaudos bendradarbė bei 
gabi redaktorė (tris metus sumaniai redagavo 
“Lietuvi Žurnalistą”) yra šiais metais dar ir 
radijo klubo pirmininkė. Josios pirmąjį novelių 

(Viršuje) Vida Sajuvienė ir Julius Raulinaitis Įteikia gėlių pluokštę R. K. Vidžiūnienei.
(Žemai) Rūta K. Vidžiunienė dedikuoja dalyviams savo knygą “Vieno vakaro melancholija. ”

—foto Leono Kanto

rinkinį, be to, išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Taigi, pasisekimas kaip ir užtikrintas. 
Naują knygą pristatė rašytoja Alė Rūta. Visada 
nuosekli ir pastabi, ji gana plačiai apibudino 
naujosios autorės bruožus, jos žodingumą bei 
tematiką, kai kur iškeldama kalbos ypatumus 
ar švelniai pastebėdama jos trūkumus. Toliau 
programoje sekė duetas iš komp. Gudauskienės 
naujos operetės, kuriai žodžių tekstą parašė 
Vidžiunienė. Tarp kitko, ši operetė numatoma 
čia pastatyti ateinantį rudenį. Duetą išpildė graži 
jaunų vokalistų pora Aušra Šilkaitienė ir Linas 
Polikaitis, pianu akompanuojant Rimui 
Polikaičiui.

Gaila, patalpos akustika nebuvo palanki nei

Rūta Klevą Vidžiūnienė dėkoja knygos 
pristatymo rengėjams ir dalyviams.

—Foto L. Kanto

klausytojams nei atlikėjams. Pabaigoje scenos 
menininkė Stasė Pautienienė vaizdžiai perdavė 
ištisą novelę “Pasimatymas.” Naudojant 
mikrofoną, skaitymas buvo visiems girdimas ir 
su giliu dėmesiu išklausytas. Džiugu, kad 
losangeliškiai vis daugiau pradeda dailųjį 
skaitymą pamėgti ir įvertinti. Tuo pasibaigė 
knygos pristatymo programa.

Išėjusi padėkoti rengėjams, o, taip pat, 
visiems ir visoms už atsilankymą, R. K. 
Vidžiūnienė trumpai pasipasakojo savo rašymo 
istoriją nuo pat mažens, kada honoraro dydis 
priklausė nuo Tėvelio pakilios nuotaikos ir 
pasididžiavimo dėl tokio dukters palinkimo prie 
plunksnos. Programos vedėjas Julius 
Raulinaitis, po to, publiką pakvietė prie vaišių 
stalo.

Besišnekučiuojant laikas bėgo pamažu, visos 
knygos buvo išparduotos, autorė ant jų mielai 
pasirašinėjo. Čia pat šypsojosi malonus poeto 
Bernardo Brazdžionio ir jo žmonos Aldonos 
veidai, sukinėjosi Santa Monikos lietuvių 
pulkas, dramos sambūrio nariai, visuomenės 
veikėjai, radijo darbuotojai, žurnalistai, prelatas 
Celiešius, viešnia iš Chicagos M. Remienė, 
fronto bičiuliu būrys, kai netikėtai, iš kito 
miesto, telefonu buvo perduota džiugi naujiena. 
Pasirodo, tuo pat metu Clevelande vykęs 
“Draugo” romano konkurso komisijos posėdis, 
paskyrė 2000 dolerių premiją kaip tik vienam 
asmeniui, kuris dalyvavo “Vieno Vakaro 
Melancholijos” pristatyme

Pranešus pavardę, visa salė suūžė ovacijomis 
ir budriūnišku “Valio, Valio!” Nieko gražesnio 
ta saulėta diena tokiu supuolimu losangeliečiams 
negalėjo čia atnešti, kaip garsą, kad rašytoja Alė 
Rūta yra ta laureatė. Dar ir dėl to naujos knygos 
pristatymas tikrai paliko neužmirštamą 
pasigėrėtiną įspūdį. —S.V.P.

Kas naujo tarpe lietuvių Amerikos 
vakaruose? Sužinosite skaitydami “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose.”
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ALMANACHAS
Vasario mėn. (1984 m.) jau buvo išsiuntinėta ketvirtoji K.L.A. laida. 

Almanachas buvo pradėtas leisti L. A. Prekybos Rūmų organizacijos var
du 1963 metais. Po to, kas šeši metai jis buvo vėl išleidžiamas.

Ketvirtų laida išleidžiant buvo sunkumų, su laiškanešiais, telefono kom
panija ir su asmenimis.

Iš pasiųstų 2000 laiškų almanacho reikalu paštas gražino su antspauda 
“not deliverable,” “address unknown,” “moved” . Buvo patikrinta 
keletą tokių adresų, ir jie buvo teisingi. Vasaros metu vietoj nuolatinių 
laiškanešių, buvo paimti laikini tarnautojai be jokio pasiruošimo, net 
beraščiai, tik svarbu kad jis juodas. Į patiektus skundus buvo tik parašyta, 
kad bus reikalas ištirtas.

Almanacho redakcijai buvo neįmanoma per ilgąja Kalifornija pervažiuoti 
ir ištirti adresus, teko tik išmesti jau surinkta tekstą.

Antroji labai trukdanti priežastis buvo telefonų kompanijos kaitaliojimai 
“area codes” — pav. San Diego vietoj 714 įvedė 619, San Fernando 
Valley vietoj 213 padarė 818. Tad daugelįadresų teko iš naujo perrinkti. 
Tas užtruko laiko.

Nemaža sutrukdymų padarė ir almanache dalyvaujantieji asmenys, 
darydami įvarius pakeitimus. Daugelis prie savo vardo dar pridėjo ir 
žmonos vardų. Keisčiausia buvo tai savo vardų keitimas, pav. buvo Jonas, 
jis pakeičia į “John,” buvo Walter, jis pakeičia į Vladų ir panašiai. 
Spaustuvė turi perinkti tas eilutes ir įterpti į skiltis (galleys).

Taip keitinėjant pasitaiko daugiau klaidų. Taip pat atsirado apie 10 
asmenų, kurie paprašė išimti jų vardus, dėl kokios tai baimės, kad jų 
netrudytų, jų nerastų.

Prašoma visų, kurių adresai klaidingi, arba kurių vardai netilpo dėl pašto 
ar redakcijos kaltės, tuoj pranešti raštu — KLA, 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, C A 90029. Pabaigoje metų bus spausdinama papildymai ir 
pataisymai.

MIRĖ DIDŽIAUSIAS ŽUDIKAS
Vasario mėn. 9 d. per Maskvos radio buvo pranešta, kad mirė Yuri 

Andrapov, Sovietų Sąjungos diktatorius.
Jis buvo didžiausias žudikas. 1945 m. jis vadovavo Vengrijos užėmime 

ir išžudė tūkstančius vengrų. Vėliau jis buvo paskirtas GPU viršininku. 
Jis įsakė šimtus tūkstančių lietuvių, latvių ir estų išvežti į Sibiru, kur 
daugelis nuo bado ir šalčio mirė.

Jo planas buvo nužudyti mūsų naujai išrinktų prezidentų Ronald Reagan, 
jo planas buvo nužudyti popiežių Povilų II, jo planas buvo nužudyti Birch 
Society pirm. McDonald su 269 keleivių KoreĖjiečių orlaivio nušovime.

Jo planas yra užimti arabų kraštus, kur ir dabar žudo tūkstančius 
afganistiečių, pavergė Sirijų ir kitus arabų kraštus.

Jis suplanavo Afrikos tautas pavergti ir centrinės Amerikos valstybėles 
užimti. Jau užėmė Costa Rica valstybę, nepasisekė užimti Grenados 
valstybės, nes Reaganas nusiuntė savo marinus ir aviacijų.

Jie kaltina Ameriką, kad yra “agresorė,” bet užmiršta, kad moterys 
šluosto ašaras. Klausima yra ar tai iš liūdėsio ar iš džiaugsmo, kad jis mirė.

Nauju Sovietų Rusijos diktatoriumi yra pakviestas Konstantin 
Chernenko, ukrainietis, buvęs Brežnevo patarėju. Jis yra 72 m. amžiaus, 
senosios politikos šalininkas. Jis buvo “grabnešiu” Brežnevui ir An- 
drapovui. Negalima tikėtis iš jo jokių lengvatų, atrodo, kad jis seks 
Brežnevo ir Andropovo politika.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★**★★**********************★★*

COSMOS PARCELS EXPRESS
2841 Sunset Boulevard, LosAngelesCA 90026 Tel.: 413-0177 
Savininkai - BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuva ir kitus kraštus
Be jūsų atneštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimų ir gana 

pigiai, tokių prekių, kurios turi geriausių vertę Lietuvoje
DAUG VIETOS MAŠINŲ PASISTATYMUI. APLANKYKITE MUS 

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai p.p.
Sekmadieniais uždaryta

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ir

HOLLYWOOD LOS FELIZ
VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ 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 dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms.

Visi gaus dovanų, kurie, atėję čia pirktis, parodys šį skelbimų
Atidaryta:Antrad.-Ketvirt. nuo 9-6. Penkt. TPnl
9-7, Šešt. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta Jl vle “ /

MARCELLA AUGUS
President

Crown Escrow Corporation
2839 Sunset Boulevard Los Angeles, CA 90026 

Tel.: 413-3370

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
Kalifornijos Lietuvių Kredito Sąjunga

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 
Phone (213) 828-7095

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039 
(213) 986-9247 - (213) 660-6600 Home: (213) 664-0791

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2472 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 

Phone (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog
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Los Angeles 
Skautų Būklo 
Atidarymas

Vasario Mėn. 12 d. susirinkus gražiam būriui 
skautų tėvų ir rėmėjų skautų būklas-patalpos 
buvo iškilmingai atidarytos.

Tautinių Namų valdyba, suprasdama patalpų 
reikalingumų sėkmingai skautų veiklai, nutarė 
pavesti skautams viena iš ligišiolei nuomojamų 
krautuvių. Ši patalpa yra puikioj vietoj — 
Tautinių Namų pirmajame aukšte. Ji susideda 
iš bibliotekos-skaityklos kambario, posėdžiams 
kambario, ir sueigų-užsiėmimų patalpos.

V.s. Vaclovas Sviderskas ir v.s. Valentinas 
Varnas su skautų ir rėmėjų pagalba puikiai 
įruošė-atremontavo ir išpuošė šių patalpų, jų 
pritaikė skautiškam naudojimui.

Būklo atidarymo apeigas pradėjo Rajono 
Vadas v.s. M. Naujokaitis padėkodamas 
Tautinių Namų valdybai ir jos pirmininkui 
ponui J. Petroniu i už taip duosnių aukų skautų 
veiklai paremti. Dėkojo dirbusius prie būklo 
įrengimo pabrėždamas, kad visa buvo daryta 
su meile ir pasišventimu skautų ir skautavimo 
gerovei; nežiūrint, kad tai pareikalavo labai 
daug ir intensyvaus darbo. V.s. kun. 
Pakalniškis, vizituojantis Los Angeles, buvo 
pakviestas pašventinti buklų ir Rajono jubilie
jinei stovyklos vėliavų. Kun. Pakalniškiui buvo 
padarytas didelis siurpryzas, kai būklo 
atidarymo proga Vyriausio Skautininko 
įsakymu jis buvo apdovanotas “Už Nuopelnus” 
ordinu. Įsakyme buvo pažymėta ilgametė kun. 
Pakalniškio veikla skautų organizacijoj įskaitant 
ir Brolijos Vyriausio Kapeliono laikotarpį.

Ponas Petronis, Tautinių Namų valdyos pir
mininkas pasidžiaugė skautų pavyzdingu susit
varkymu patalpose ir paaiškino, kad Tautinu 
Namų valdyba yra labai patenkinta galėdama 
sudaryti skautams geresnes veiklos sųlygas, 
nežiūrint piniginių nuostolių Tautiniams 
Namams. Doleris išleistas jaunimo auklėjimu 
yra žymiai svaresnis negu kad doleris padėtas 
banke — pabrėžė p. Petronis. Sesė v.s. Valė 
Barmienė entuziastiškai sveikino skautus ir 
būklo įruošėjus, kad patalpa yra puošni ir, kad 
įruoštas labai patrauklus savas kampas.

Sesė rašytoja Klevą Vidžiūnienė iškiliai 
nusakė skautų veiklos ryšį su pasižadėjimu tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Sesė 
Vidžiūnienė randa, kad “kas skautybės idealų 
priėmė į savo širdį, tas lieka skautų įžodžiui 
ištikimas visų savo gyvenimų.” Kalbėdama apie 
būklo reikšmę, sesė priminė “Bet ir būklas 
neliks jums skolingas — jis pradės skautams 
tapti vertingomis asmenybėmis. Jame bus 
įrankiai — knygos, vadovėliai, vaizdų 
rinkimai — iš Tėvynės, iš skautų veiklos, tas 
asmenybes auginti.”

Pabaigai svečiai užkandžiaujant suaukojo 
$2225 skautų veiklai paremti, o ypač būklo 
įrengimo išlaidoms padengti. Didelė padėka turi 
būti pareikšta ponui Broniui Strikaičiui už labai 
stambių skautams įteikta aukų $2000. Tokios 
didelės aukos įgalina skautų vadovus planuoti 
didesnio mušto darbus ir užsiėmimus.

Dažnesni v.s. Svidersko ir v.s. Varno 
pagelbinkai būklo įrengimo darbuos: p.p. A. 
Prasaukas, K. Barmus, A. Del Zoppo, A. 
Dovolg, V. Dovydaitis, ir skautai: psk. V. 
Dabšys, psk. V. Vilkas, sk. vytis K. Uldukis, 

ir sk. vytis G. Prišmantas. —M. M.

* *

Rašytoja Klevą Vidžiūnienė 
apie tarnavimą Dievui, 
Tėvynei ir Artimui

Mūsų visų mielas brolis skautininkas Nau
jokaitis, sužinojęs, kad ir aš buvau skautė ir net 
rašiau tada Skautų Aide, pakvietė mane1 
pasveikinti jus su skautų būklo atidarymu. Argi 
aš pasakiau — buvau skautė? Tai didelė 
netiesa, nes kas skautybės idealų priėmė į savo 
širdį, tas lieka skautų įžodžiui ištikimas visų 
savo gyvenimų.

Neseniai namie paprašiau savo vyrų, kad 
užrištų man mazgų. “Nežinau kaip . . buvo 
atsakymas. “Ar nebuvai skautu?“ 
“Nebuvau” — atsakė. Iš šito mažo nuotykio 
man pradėjo aiškėti, kų skautybė duoda — ir 
ne tik praktiškam gyvenime, bet žmogaus 
asmenybės augime.

Mes sakome: Dievui, Tėvynei, artimui. 
Paimkime atskirai: Dievų . . .Jį matys kiek
viename gėlės lapelyje, kiekvieno vabalėlio 
perfekcijoje, ir jis tuo amžinai tikės.

Tėvynei . . .Turėti širdyje tėvynę, tai reiškia 
p'riklausyti. Kitoks yra kinietis savo asmenybės 
bruožais, kitoks arabas, kitoks italas. Tėvynė 
kiekvienam reiškia priklausymų panašių bruožų 
grupei. Mylėti tėvynę, reiškia mylėti savųjų 
kilmės kraštų, jo istorijų ir viskų, kų ta žemė 
davė asmenybei išaugti.

Artimas — kų tai reiškia?
Tai nesavanaudiškas jausmas, kad aš esu pir

mas ir svarbiausias. Tai jausmas, kuris 
sucementuoja moralę, kuris verčia gelbėti 
skęstantį, ištiesti duonos kųsnį alkstančiam.

Šituose rėmuose subrendęs žmogus visad liks 
skautu, ar jis dalyvaus organizacijos gyvenime, 
ar ne?

Šiandien atidarote savo buklų! — Mylėkit jį, 
ir jis bus tiek šiltas, kiek šilti bus jūsų jausmai. 
Jis bus tiek gražus, kiek jį išpuošite savo 
jaunyste ir jos energija.

Bet ir būklas neliks jums skolingas — jis 
padės jums tapti vertingomis asmenybėmis. 
Jame bus įrankiai tas asmenybes auginti. 
Nepraeikite pro šalį knygų, kurias su meile 
vyresnieji perduoda jūsų globai. Nustebsite, 
kiek daug naujų minčių ir patyrimų jums gali 
duoti knyga. Kažkas sudėjos jų visų širdį, kad 
jums ji prašnekėtų. Mes, vyresnieji 
perleidžiame jums savo gyvenimo patirtį ir mes 
jumis pasitikime.

Gyvenimas visgi nėra vien nuotykiai ir 
linksmybės, jis augina ir turtina žmogų. 
Pasinaudokite turtu, kurį su pasitikėjimu jums 
atiduodame. Jumyse yra mūsų šimtametes 
tautos ateitis. Ačiū.

(Mintys iš rašytojos Vidžiųnienės pašnekėsią 
atidarant Skautų Būklą Los Angeles.)

D. M. RUGIENIŪTĖ - 
NAUJOJI PEDAGOGĖ

Daiva Marija Rugeniūtė

Detroitietė Daiva Marija Rugieniūtė ne tik 
baigė aukštųjį mokslų, bet jau spėjo 
“emigruoti” į Los Angeles, ten gauti darbų ir- 
įsikurti. Stengiuosi aprašyti kiekvienų mokslus 
baigusį jaunuolį, jeigu tik gaunu duomenų. Ne 
dėl mano kaltės Daiva taip ilgai liko “skendėti 
tamsoje.” Bet geriau vėliau, negu niekada . . .

Daiva Marija, vyresnioji visuomenininkų 
Liudos ir Algio Rugienių duktė, pradžios ir 
vidurinį mokslų išėjusi Warren Consolidated 
mokyklų sistemoje, Detroito priemiesty War- 
ren’e, aukštuosius mokslus studijavo Michigan 
State universitete. Baigė 1983 m. pavasarį ir 
gavo pedagogės bakalaureatų. Darbų susirado 
Culver City miestelyje, Kalifornijoj, netoli nuo 
L. A. Dirba su 12 atsilikusių vaikų, talkininama 
dviejų asistenčių.

Daiva nuo mažens aktyviai reiškėsi tiek 
amerikiečių, tiek ir lietuvių organizacijose bei 
klubuose nes visada turėjo daug energijos. Tik 
pradėjusi lankyti vidurinę m-lų (Junior High 
School), gavo vad. “Most Outstanding Citizen
ship Award.” Vid. m-loj žaidė tinklinio koman
doj, kuri laimėjo Michigano valstijos 
čempionatų. Dirbo m-los radijo stotyje. Už 
sportavimų bei organizacinę veiklų įrašyta į 
1979 m. “High School All Americans” knygų. 
Lygiagrečiai lankė ir baigė Detroito “Žiburio” 
lituanistinę m-lų, aktyvia skaute reiškėsi “ Gabi
jos” skaučių tunte, priklausė “Kovo” sporto 
klubui ir dainavo jaunimo chore.

Ar jaunoji mokytoja Kalifornijoj įsijungs į 
amerikiečių klubus, gal sužinosime vėliau. Tuo 
tarpu, tėvų pasakojimu, ji jau įstojusi į Los 
Angeles “Palangos” skaučių tuntų ir pradėjusi 
žaisti tinklinį “Bangos” sporto klube.

Sakoma, kad vaikai dažniau atsigema į 
senelius, negu į tėvus. Ši teorija lengvai 
pritaikoma Daivai. Savo profesija ji pasirinko 
pedagokikų gal todėl, kad jos seneliai, dabar jau 
pensininkai ir nepailstantys keliautojai, Ona ir 
Petras Griškeliai irgi buvo pedagogai, 
nepriklausomos Lietuvos jaunimo mokytojai.

Daivai Rugieniutei Amerikos Vakaruose 
linkiu geriausios sėkmės! — Alfonsas Nakas
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Marijonas Dambrauskas skaito paskaitą Lietuvos kariuomenės įkūrimo minėjime Los Angeles, 
Calif., lapkričio 20 d., 1983 m. —foto L. Kanto

Nominuota premijai
Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian yra nominuota 

premijai, kaip geriausia komike naujose 
televizijos serijose. Filmų magazinas “Movie 
Mirror’’ pašventė visa puslapį Jūratės serijų 
“Jennifer Slept Here’’ gelbėjimui. Žurnalo 
balandžio mėnesio numeryje netgi įdėti 
kuponai, kuriuos skaitytojai gali pasiųsti NBC 
prezidentui Tartikoff. Įdomu, kad amerikiečiai 
taip rimtai rūpinasi ir įvertina Jūratę, ir bando 
visaip įrodyti, kad Jūratė yra populiari jų tarpe. 
O mes, lietuviai?

Jūratė, visapusiškai gabi lietuvaitė, išpildys 
programą, kartu su komiku Don Rickies, Las 
Vegas, Saharos viešbutyje, kovo mėn. 9d. iki 
kovo 14—tos. Po to Lake Tahoe, Harrah’s 
viešbutyje su komiku Rich Little, nuo kovo 
mėn. 23—ios dienos iki 29—os. Abu komikai 
yra labai populiarūs amerikiečių tarpe, tad tikrai 
reikia džiaugtis, kad jie pasikvietė Jūratę į savo 
programas, kaip sau lygią partnerę. Tai dar 
kartą įrodo, kad Jūratė talentinga ir versatili 
aktorė, kurios talentus pripažįsta ne vien tik Bob 
Hope.

Kovo mėn. 30 d. Jūratė išskrenda į Havajus, 
kur praves televizijos programą, kuri vėliau bus 
filmuojama ir duodama per kitas televizijos 
stotis.

Nesenai baigė sukti į televizijos juostas valan
dos ilgumo programą, kartu su Dom De Luise. 
Ta programa turėtų būti gana linksma ir juo
kinga, čia Jūratė galės parodyti savo talentą 
komedijai, kurijai labai prie širdies, ji pati turi 
jumoro ir mėgsta jumorą kituose.

Jūratė visko turi, išskyrus laiką, kurio jai 
tikrai labai trūksta, nes be intensyvių 
pasiruošimų programoms, filmavimui ir 1.1, 
ruošiasi įdainuoti plokštelę, kuri pasirodys 
rinkoje apie spalio mėnesį.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ SEATTLE, WASH.

Nepriklausomybės šventės minėjimas įvyko 
vasario mėn. 18 d. Į minėjimą susirinko gana 
daug žmonių, daugiausiai jaunimo, kas dabar 
tikrai retas įvykis, nes dažniausiai įpratę esam 
matyti vyresnio amžiaus publiką įvairiuose 
minėjimuose, o Seattle — atvirkščiai, jaunimas 
savo skaičiumi viršijo vyresnius.

Programą pravedė ir įžanginę kalbą pasakė 
Ina Bertulytė—Bray. Pagrindine kalbėtoja buvo 
prof. L. Baškauskas iš Santa Monikos, kuri 
kalbėjo tema:“ Lietuvių imigrantų tapatybė ir 
asimiliacija’’.

Programą išpildė jaunimas. L. Sniečkus — 
kanklėmis “Siuntė mane motinėlė’’, liaudies 
daina. Ištraukos iš baleto — Z. Tumaitienė; 
lietuviškas melodijas — G. Reed, čele, K. 
Grybos jam akompanavo pianinu. Z. Petkienės 
vadovaujama tautinių šokių grupė “Lietutis’’, 
pašoko: Kalvelį, Lenciūgėlį, Rugučius, Šustą, 
Žiogelį.

Po programos buvo linksmos suneštinės 
vaišės — vakarienė.

Minėjimo suorganizavimui ir pravedimui 
vadovavo Ina Bray, įdėdama daug laiko ir 
pastangų, kad ši šventė praeitų sklandžiai ir 
įdomiai.

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

Liet. taut, audiniai, kaip takeliai, juostos, 
kaklaraiščiai, medžio išdirbiniai, gražios koplytėlės, 
dėžutės ir dekoratyvinės lėkštės.

LIETUVIAI AMERIKOS 
VAKARUOSE ADM-JE

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel. 664-2919

ATĖJO VALANDA
Brangūs Amerikos Lietuviai:

Su nuoširdžiu įsijautimu tik ką baigėme 
“Aušros’’ metus, o dabar su liūdesiu sužinome, 
kad šiuo metu į Lietuvą vežamą Chicagoje 
perspaudintą “Aušrą’’ okupantų bolševikų nau
jieji žandarai vėl konfiskuoja. Lietuva 
pergyvena naują spaudos draudimo laikotarpį. 
Okupantas Lietuvą pavertęs sava kolonija ją 
išnaudoja, o keliančius balsą dėl žmogaus teisių 
ir laisvių, žiauriai kankina kalėjimuose, beprot
namiuose. Ir šiuo metu kai šias eilutes 
skaitysite, atminkite, kad ryžtingiausi žmogaus 
teisių gynėjai: kun. Alfonsas Svarinskas, kun. 
Sigitas Tamkevičius, Viktoras Petkus, Balys 
Gajauskas ir daugelis kitų kenčia vergų darbo 
stovyklose. Maskva nebesitenkina Afganistano 
užgrobimu, maišaties kėlimu Artimuosiuose 
Rytuose, bet savo agentų, teroristų pagalba 
siekia išplėsti savo kontrolę Centro Ameriko
je, palaipsniui sudarydama grėsmę ir Šiaurės 
Amerikai.

Atėjo didžioji valanda sustiprinti Lietuvos 
laisvės šauksmą ir tvirčiau atkreipti dėmesį į 
grėsmę vakarų pasauliui, net ir pačiai Amefikai. 
Aktyvesnė mūsų visų veikla reikalauja ne vien 
daugiau darbo, bet ir daugiau lėšų.

Žinodami Jūsų idealizmą ir palankumą 
Lietuvos laisvinimo reikalams, maloniai 
kviečiame paremti šias visas pastangas, 
dalyvaujant Vasario 16 minėjimuose, Lietuvos 
laisvinimui skirtas aukas perduodant vietiniam 
Amerikos Lietuvių Tarybos skyriui, gi nesant 
galimybių Jūsų gyvenamoje vietoje įteikti auką, 
malonėkite ją siųsti tiesiai į centrą: Amerikos 
Lietuvių Taryba, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629.

Ačiū už Jūsų įsijungimą į Lietuvos laisvinimo 
darbus.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
1984 m. vasario mėn. 1 d

NAUJAUSIOS KNYGOS
“Šventas Kazimieras 1458-1484,’’ parašė 

Simas Sužiedėlis. Išleido Šv. Kazimiero 
sukakčių komitetas. Leidinį finansavo kun. 
Simonas Morkūnas, šv. Kazimiero liet. par. 
klebonas Sioux City, Iowa. Iliustracijos dail. 
N. Palubinskienės. 62 pusi. Kaina nepažymėta.* * . *

’’Vainikas, kryžius, lelija,’’ Kazimierinė 
grožinės literatūros antalogija. Redagavo Alfon
sas Tyruolis. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. 328 pusi. Kaina—minkŠ. viršeliais $9, 
kietais virš.—$12.* * *

“Saulėtos upės’’—Karolio Milkovaičio 
poezija. 100 pusi., kaina $5. Viršelį piešė Jonas 
Paštukas. Išleido Poezijos Mėgėjų ratelis.* * *
“Žmogus realiame gyvenime’’—vysk. Vincen
tas Brizgys. Išleido Liet. Knygos Klubas. 320 
pusi. Kaina nepažymėta.

Prašome atnaujinti Lietuviai Amerikos 
Vakaruose prenumeratą!
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VASARIO 16 -
JAUNIMO AKIMIS

Vasario 16 d. nėra tik nuobodžių minėjimų, 
apdulkėjusių atsiminimų ir himnų giedojimo 
diena. Toks įspūdis dažnai lieka, ypatingai 
mums, kurie gimėm ir augom išeivijoje, nematę 
laisvos Lietuvos. Mums sunku įsivaizduoti 
Lietuvos gimimą ir nepriklausomybės 
paskelbimą. Nejaučiam tų emocijų, kurias turi 
vyresnieji, neįsijaučiam į tai, kas scenose 
skaitoma. Poezija, montažai, lietuviškos dainos, 
viskas gražu, bet tai tik išorinis grožis, ne širdį 
virpinantis pergyvenimas.

Daug ką prarandam šitaip galvodami, 
spręsdami, kad Vasario 16 mums aktualaus 
pagrindo neturi. Vis dėlto, tas pagrindas 
egzistuoja, gal net daugiau mums negu 
vyresniesiems. Vasario 16 yra idealo šventė, 
yra pasidžiaugimas tuo, apie ką kiekvienas sva
joja. Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, minim daug ką didesnio: viso pasaulio 
žmonių pasitikėjimą savimi. Lietuvos 
nepriklausomybės kovų pavyzdys atstovauja tą 
herojizmą, kuris įtikina žmones, tautas, kad 
pasaulį galima pakeisti.

Ta pati dvasia, kuri stūmė Amerikos 
revoliucijonierius prieš anglus, ta pati dvasia, 
kuri varo žmogų stengtis, bandyti ir siekti; ta 
dvasia yra visur, kur tik lietuviai mini Vasario 
16 dieną. Pasižiūrėjus į veidus, matosi, kad 
daug kam, ypatingai vyresniesiems, ta laisvė 
buvo ir yra gyvenimo giliausias troškimas; tuose 
pačiuose veiduose galima matyti, kad to 
troškimo' išsipildimas gyvenime yra svarbiausia 
esmė. Atsiminimai, gal ir apdulkėję, žiba stipria 
dvasios šviesa, spindi idealu, kurio kiti gal 
neturėjo progos pajausti. Tą dvasią paliesti ir 
perduoti jauniesiems, tai ir yra Vasario 16—tos 
svarbiausia užduotis.

Neatsimenam kovų, karo pergyvenimų ir 
džiaugsmo Lietuvos nepriklausomybės laiku. 
Bet bandykim atsiminti vaizduotėje, žiūrėdami 
į tuos, kurie tikrai atsimena, bandykim 
pasidalyti laisvės sapno išsipildimu, nes mums 
retas sapnas beišsipildo, ir retas laimėjimas toks 
brangus, kaip Lietuvos išlaisvinimas. Gal 
bežiūrėdami išmoksim svajoti didžias svajones, 
užsimoti didiems darbams. Gal suprasim kas 
yra tikrai atsiekti istorinį tikslą. Ar mes, 
išeivijos vaikai, padarysim ką nors verto 
prisiminti po 75 metų? Gal taip, gal ir ne...

Iki to laiko minėkime tuos, kurie svajojo, ir 
po ilgų kovų, pabudo laisvės sapno išsipildime. 
Jie ištikrųjų herojai, ne vien del savo atsiekimų, 
bet ir dėl savo atsiminimų. Tie atsiminimai yra 
vienintelė gairė į tą dvasią, kuri leis ir mums 
sukurt savo Vasario 16 dienas. Ta gaire 
nepasinaudoję nebūsim nieko verti ir neturėsim 
nei atsiminimų, nei minėjimų.

—Linas Palubinskas

IŠTIKIMYBĖ
Knisuos po Chicagos universiteto knygyno 

lentynas. Suradęs “Kalbos kultūros” naujausius 
numerius skubu opesnius straipsnius nusikopi
juoti. Netrukus turiu nemažą glėbį raštų 
perpildytų lietuvių kalbos žiniomis. Čia 
sužinoma apie pasipūtimo reikšmės posakius; 
ten—apie taisyklingą įvardžių vartojimą... 
Lietuvių kalbos išlaikymas dažnai reikalauja 
nepaprastų pastangų; nenoromis reikia 
prisipažinti, kad šeštadieninės mokyklos 
neįstengia pakankamai įskiepyti lietuviškos 
dvasios, nežiūrint kaip sau bandome įsikalbėti. 
Išeivijos lietuvių kalbos lygis yra labai kritęs. 
Ar tam yra priežasčių ar pasiteisinimų?

Spaudos draudimo laikai jau senai baigėsi, 
galime laisvai spausdinti medžiagą lietuviškai, 
tai kur pragaišo gyvas kalbos vartojimas? At
sakymas toks: pasiteisinimų nėra, nebuvo ir 
nebus. Tačiau girdisi kalbos apie lietuviškumą 
be lietuvių kalbos/ ‘Neužmirškime, kad tautos 
kalboje gyvena bei veikia tautos vaizduotė, jos 
jausmai, jos protas, jos išmintis, ir jos 
patyrimas’’(pagal A. Maceiną). Atsižadėdami 
kalbos, atsižadėsim ir tautos. Ta “lietuvybė” 
kuri pasiliks, liks labai dirbtina. Netekus 
lietuvių kalbos, nebus prasmės išlaikyti mūsų 
tautinį vienetą; prarasim vienybę, kuri mus 
jungia. Neapsigaudinėkime — be lietuvių kalbos 
dings ir lietuviai. Lietuva egzistuos kaip grynai 
geografinis žemės plotas. Nedaugiau. Kalbos 
išlaikymas reikalauja atkaklumo, atsparumo ir 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ROQUE and MARK CO., INC.
Realtors ★ Insurance ★ Income Tax ★ Notary Public 

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, C A 90404 
Phone; 828-7525 - Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai
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DANUTĖ GIEDRAITIENĖ, D.M.D. 
ROLANDAS GIERAITIS, D.D.S. 

ALMA VILKAS—STOČKIENĖ, D.D.S. 
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard Los Angeles, Ca 90039
Phone 660-1205 

-BRANCH OFFICE-
710 Wilshire Blvd., Suite 505, Santa Monica, CA90401 
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ryžto, jei to neturėsime prarasime kalbą, 
išduosime tautą. Beveik vienintelė galimybė 
lietuvių kalbai išlikti mūsų tarpe — lietuviškų 
šeimų kūrimas, kuriose būtų kalbama 
lietuviškai, atkurta lietuviška aplinka. Jokia 
šeštadieninė mokykla, nepaisant jos galimos 
aukštos kokybės, neįstengs per 30 dienų įmetus 
išmokyti vaiką lietuviškai. Vadovėlio skaitymas 
niekados neatstos gyvos kalbos vartojimo. Ar 
apsispręsim už garbę ar gėdą? Savo tautos 
išdaviku niekas nenori būti.

Pasimokykime iš praeities: XIX amžiuje 
Lietuva pamažėle nyko, nes nyko jos kalba. Be 
dr. Basanavičiaus būtumėm pasukę jotvingių 
likimo keliu. Neapsimoka rizikuoti savo 
brangiausio turto praradimu — būkime ištikimi 
tautai, tad kalbėkime, rašykime, skaitykime, 
galvokime, sapnuokime ir mylėkime lietuviškai! 
Kartu su poetu Kaziu Bradūnu pritariu:

Būk ramus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio 
Mūs gyvybė, kaip skydas pridengs.

Ir matau — amžių ūkanos švinta, 
Ten žengi, kaip rytojaus žmogus. . 
Tavo galvą žvaigždynai apkrinta, 
Tavo sieloje gyvas dangus.

Vienybėje su kovojančia tauta, 
—Gytis Liųlevičius

Gautos knygos paminėti.
“Pas ką žiedai žydi”, Eglės Juodvalkės 

poezija, 96 psl., kaina 6 dol. Išleido “Ateitis”. 
Gaunama ir “L. D.” knygyne.

“Prierašai”, Kazio Bradūno poezija. 79 
pusi., kaina 6 dol. Išleido “Ateities” leidykla. 
Gavom kelias knygas pardavimui “L. D.” 
knygyne 4364 Sunset Blv. L.A. CA. 90029.
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PARAMA “L.A.V.”
“LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE” 

laikraštėliui paremti aukojo:

Adamson, B. ..........................................$4.00
Aukštakalnis, K...................................... 4.00

Balceris, E............................................. 4.00
Barauskas, M.......................................... 1.00
Baltrėnas, L............................................ 4.00
Bajalis, H...............................................  4.00

Činikienė, A...................................   4.00
Čiurlionis, J........................................... 6.00

Daukantas, A............................................4.00
Domanskis, E. Dr................... ................ 14.00
Dovydaitis, P......................................... 4.00

Grigaičiai, A. K...................................  4.00
Gurdinąs, 1............................................. 6.00
Giedraitis, J........................................... 9.00
Gedgaudai, C. E....................................  4.00

Ivanauskienė, T...................................... 4.00

Jonynas, A...............................................10.00
Jurgilas, J. Dr...................................  4.00

Kildišas, R............................................. 4.00
Kudokas, S............ . .................................15.00
Kalvaitis, E............................................ 4.00
Kasakaitis, Dr........................................ 4.00
Kontvis, A. Dr...................................... 4.00
Kantvydas, A.......................................... 2.00
Kloris, J.'............................................... 4.00
Kutra, J................................................... 10.00
Latoža, B............................................ ...10.00
Lopatauskas, V......................................  4.00

Mattis, K.............. .................................. 4.u0
Mažeika, A. L....................................... 4.00
Maskoliūnas, A......................................  4.00
Markevičius, A....................................... 14.00
Mackiala, B......... . ................................. 6.00
Mekišienė, 0.......................................... 4.00

Nausėda, J................. . ........................... 4.00

Prasauskas, B.................................  4.00
Pužauskas, V.......................................... 4.00
Palubinskas, V. kun..............................  4.00
Petraitis, P. .»....................................... 20.00

Račius, J................................................. 4.00
Roland, J................................................ 4.00

Steinle, I.............................. 4.00
Salys, J. ................................................. 4.00
Sinkys, E................................................ 9.00
Sabalis. E..........................    4.00
Skirmantas. S......................................... 1.00
Skridulis, A.......................   4.00
Survila, A................. ............................. 4.00
Sakas. P................................................... 4.00

Valys, V.....................  10.00

Žaliūnas, C............................................  4.00

Pakeitimai ligoninių 
apmokėjimo sistemoje

Kad sumažinus Medi-Care išlaidas, JAV 
Kongresas pernai patvirtino nauja sistema, 
pagal kuria padengs sergančių ligoninės 
sąskaitas. Ta sistema pradėjo veikti š.m. spalio 
pirma diena. Yra nustatytos ligų klasifikacijos, 
už kurias ligoninei mokama tam tikra suma 
pinigų, nesvarbu ar ligonis sirgtų dvi dienas ar 
dešimt.

Blue Cross ir kitos didesnės sveikatos 
draudimo kompanijos reikalaus panašiu 
nuolaidų ir savo klijentams.

Ligoninės susirūpinusios, nes praras dideles 
sumas pinigų. Ieško būdų, kaip sumažinti 
išlaidas. Gali būti pakeitimų ligonių priežiūroje,

■

S®

Los Angeles Dramos Sambūrio Vl-me Dramos Festivalyje, Chicagoje vaidina D. Mackialienes 
“Nepripažintas Tėvas. ’’ Scenoje; A. Kiškis, E. Dovydaitienė, S. Matas, R. Matienė, V. Jatulienė.

—Foto Z. Degutis

kas liečia nebūtinus arba liuksusinius 
patarnavimus.

Amerikiečių pensininkų organizacijos 
baiminasi, jog ligi šiol visiems garantuoti 
sveikatos patarnavimai dabar bus prieinami tik 

.galintiems užsimokėti. Gali atsirasti dvejopa 
sveikatos priežiūra — turtingiems ir pen
sininkams su Medi-Care.

Iki šiol dolerių taupymas liečia tik ligonines. 
JAV Kongreso Atstovų Rūmuose yra 
pasiūlymas suvaržymus pritaikyti ir gydyto
jams. “House of Representatives Bill 4170” 
(federalinis) siūlo nustatyti kiek ir už ką 
apmokėti gydytojui, kai jis prižiūri Medi-Care 
turintį pacientų.

Už visas aukas širdingai dėkojame.
—Liet. Amerikos Vakaruose leidėjai

Iš VI-jo Dramos Festivalio Chicagoje, Los Angeles Dramos Sambūrio vaidintojai scenoje: A. Kiškis, 
E. Dovydaitienė, S. Matas ir jo rankose K Mažeika, V. Jatulienė ir V. Dovydaitis.

—Foto. Z. Degutis
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JACK ALEX
Attorney at Law

Law Offices of
ALEX & BRINKIS

1500 W. Covina Pkway, suite 103 
West Covina, CA 91790 
Tel.: (213) 337 0777 and 

(213)962*6644

““violetaTutkus--
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 701 
Los Angeles CA 90028 

Tel.: <213) 446-4433
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M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029 

453-1735 828-7525

Anthony F. Skirius
Insurance Agent

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029

Tel.: (213) 664-2919

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav. Wally ir Danutė Balchai 
11985 East Firestone 

Norwalk, CA 
Tel.; (213) 864-2063

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society 

10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708 

(Comer Warner & Euclid) 

Tel.: 1 (714) 968-5525

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (Latvių kilmės)

2901 Wilshire Boulevard 
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by appoinment

Rolandas Giedraitis, D.D.S. 
Danutė Giedraitis, D.M.D. 

Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

BRANCH OFFICE 
710 Wilshire Blvd., Suite 505 

Santa Monica, Ca 90401 
Tel.: (213) 395-2231

Escrow Kompanijos

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology 

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804 

Telefonas: (213) 498-6676

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D. 
& JORGE HOYOS, M.D.

Medical Offices 

2642 Pasadena Avenue 
Los Angeles, CA 90049 

Phone: 222-0211

General Contractors

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION 

Sav. ALOYZAS PEČIULIS
814 5th Street, #8 

Santa Monica, CA 90403 
Phone: 394-2242

AMBO CONSTRUCTION 
COMPANY

Builders and Contractors
CHARLES DARGIS, President 

403 Twelfth Street 
Santa Monica, CA 90402 

Tel.: (213) 395-8746

PAUL NEFAS 
CONSTRUCTION

General Contractor
New Construction - Kitchens 

Bathrooms - Remodels 
(213) 664-2688 

State License No. 441216

ROMAS REMODELING
Plumbing - Electrical - Carpentry 

Cement Work - Construction 
Remodeling - Repairs

ROMUALDAS VAZNELIS
Experienced

3803 Evans Street 
Los Angeles, CA 90027 

Phone (213)664-7163

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS 
MARKEVIČIUS

Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard 

Santa Monica, CA 90404 
Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercial 
Exchanges

Personalized Service With a Smile

(213) 731 -7369 Office 666-8895

BRONĖSKIRIENĖ"
Reul Estate Broker

4364 Sunset Boulevard 
Los angeles, CA 90029 

664-2919 Res.: 849-4192

VINCAS SKIRIUS
Real Estate Salesman 

(Same Address) 

vertingoTdo^ 
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis 
tai lietuviški tautiniai audiniai, kakla

raiščiai, juostos, takeliai, pagalvės, 
rankšluosčiai ir staltiesės

LIETUVIAI AMERIKOS 
VAKARUOSE ADM-JE 
4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel. 664-2919
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

KOVO MĖN.

4 d., sekm., šv. Kazimiero minėjimas. 
Iškilmingos lietuviškos pamaldos, dalyvaujant 
J. E. kardinolui Timothy Manning. Pamokslas 
Tėv. B. Andriekaus iš Brooklyn, N.Y.

11 d., sekm., tuoj po pamaldų tradicinė 
Kaziuko mugė šv. Kazimiero parapijos salėje 
ir kieme.

18 d., sekm., 12 vai. dienos, Tautos Fondo 
vajaus užbaigimo pietūs Tautiniuose Namuose, 
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, CA.

25 d., sekm., 2 vai. p.p Tarptautinė Skautų 
Diena, šv. Kazimiero parapijos viršutinėje 
salėje.

—TRUMPAI“

Šv. Kazimiero jubiliejaus 
minėjimo tvarka 
Los Angelyje

1. Maldos ir susitelkimo tridienis prasideda 
kovo 1 dieną, ketvirtadienį, 7:30 vai. vak. 
Vedėjas Tėv. Bernardas Andriekus, OFM.
2. Kovo 4 dieną, sekmadienį, iškilmingos 

lietuviškos pamaldos, dalyvaujant Jo Eminen
cijai Kardinolui Timothy Manning. Pamokslą 
sako Tėv. B. Andriekus. Kalbės Kardinolas. 
Mišių skaitymus atliks jaunimas. Lietuvių 
tikinčiųjų vardu Kardinolą sveikina Lietuvos 
Generalinis Konsulas Inž. Vytautas 
Čekanauskas. Mišių metu gieda parapijos 
choras, solistai, vadovaujant komp. Broniui 
Budriūnui.

3. Po pamaldų visų dalyvių bendra nuotrauka 
bažnyčios priekyje su “moving camera.” 
Rikiuotis nuo klebonijos iki gatvės kampo.

4. Apatinėje salėje duodami pietūs.

Tautos Fondo nariu pietus
Tautos Fondo vajaus užbaigimo proga Los 

Angeles Fondo komitetas nutarė padaryti pietus 
kovo 18 d., 12 vai. dienos Tautiniuose 
Namuose, 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, 
Calif.

Įėjimas būtų su auka $10.00 ar daugiau. Visi 
Tautos Fondui aukotojai, kurie per keletą metų 
yra paaukoję $300 ar daugiau, gaus cer- 
tifikatus — atžymėjimo ženklam

Apie dalyvavimą Pagerbimo Pietuose prašo
me pranešti pirm. dr. V. B. Raulinaitienei, 
telef. 393-5833, arba kitiems valdybos nariams: 
vice-pirm. M. Naujokaičiui, ižd. A. Nelsienei.

Paskaitos apie
Sv. Kazimierą

Vasario mėnesyje ęrel. Petras Celiešius turėjo 
dvi paskaitas apie Sv. Kazimierą. Pirma jis 
buvo pakviestas kalbėti Ateitininkų Sandraugos 
susirinkime Grušų namuose, Agoura, Calif. 
Nors ir tolimas kelias ten susirinko virš 30 
narių.

Sekantį sekmadienį prelatas sutiko pakalbėti 
apie Šv. Kazimierą Lietuvos Vyčių kuopos 
susirinkime Skiriu namuose, Burbanke. 
Prelegentas paaiškino kad Šv. Kazimieras buvo 
lietuvis, o ne lenkas. Taip pat buvo apibudin
tas jo šventumas, jo padaryti stebuklai.

Besiveržiant į Lietuvą ir Lenkiją protestan
tizmui, kaip tik reikėjo dvasinės stiprybės at
sispirti kalvinistų propagandai.

Kun. J. Pakalniškis, Apsireiškimo parapi
jos, Brooklyn, N.Y. klebonas, atostogavo Los 
Angelyje. Jis buvo sustojęs šv. Kazimiero 
parapijos klebonijoje ir čia prisidėjo prie pastor- 
zacinio darbo, pasakė gražų pamokslą, 
pašventino Skautų būstinę. Jis buvo ap
dovanotas už skautams nuopelnus medaliu.

Petras Maželis, žinomas aktorius, režisorius 
ir dailininkas, po pasisekusio “Posėdis 
pragare” pastatymo, aplankė ir Los Angeles 
lietuvių koloniją. Galvoja, kad išėjęs pensijon 
gal atsikels gyventi į Kaliforniją.

Inž. Vytautas Vidugiris išvyko į Romą 
atstovauti Liet. Skautų Broliją šv. Kazimiero 
iškilmėse. Taip pat išvyko Aldona 
Brazdžionienė.

Dailiųjų Menų Klubas 
stiprina varžtus

Los Angelėje ir apylinkėse nuo 1956 metų 
pavasario veikiantis Dailiųjų Menų Klubas, 
sukviestas pirmininkavusio Bronio Railos, 
vasario 4 d. Railų namuose svarstė pasiūlymus 
stipriau suveržti narius, juos daugiau įpareigoti.

Skaitlingai dalyvavę DMK nariai ilgai tarėsi. 
Išdalinti raštiški pasiūlymai. Sekančiame 
susirinkime vėl bus prie jų sugrįžta.

Kalbėtasi įvairiais kitokiais reikalais, 
būdingais meniškų polinkių asmenims.

Tolesnis DMK-bo pirmininkavimas išpuolė 
Ilonai Brazdžionienei.

Magdalena ir Stasys Jasučiai, 1983 m. 
gruodžio mėn. 25 d. atšventė savo auksinį 
vedybų jubiliejų. Abu Jasučiai iš profesijos 
mokytojai. Mokytojavo Lietuvoje, Tauragėje ir 
Šiauliuose, vėliau Vokietijoje, Dilingene ir 
šeštadieninėje mokykloje Worcester, Mass. 
Dabar gyvena Long Beach.

Savo gražų jubiliejų atšventė savo dukrų ir 
jų šeimų tarpe. Vaišės įvyko dukros ir žento, 
Mirgos ir Algirdo Vaitkų naujoje rezidencijo
je. Dalyvavo ir antroji dukra Birutė 
Prasauskienė su savo visa šeima.
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Vasario mėn
metinis Am. L
kuriam valdybos nariai padarė pranešimus apie 
veiklą. Pirmininkas inž. Julius Kiškis.

Buvo renkama valdyba, į kurią įėjo 1983 m. 
valdybos nariai: pirm. J. Kiškis, vice-pirm. V. 
Šimoliūnas, sekr. L Gustienė, fin. sekr. S. 
Žukauskienė, ižd. J. Gedmintas. Revizijos 
komisiją sudarė: P. Dovydaitis, J. Avižienis ir 
V. Sirutis.

Vasario 16-tos minėjimo proga nubalsuota 
aukoti po $50 ALT-ui, Bendruomenei ir Tautos 
Fondui, o Radijo Valandėlės valdybai $100.

Po susirinkimo nariai ir svečiai buvo 
pavaišinti pietumis ir gėrimais.

KALIF. LIET. ALMANACHAS jau yra 
visiems išsiuntinėtas. Dėl techniškų klaidų buvo 
padaryta keletas klaidų. Prašome ištaisyti savo 
Almanache Antano ir Liucijos Mažeikų 
telefoną — turi būti (213) 821-8681 (ne 82).

Taip pat Petro ir Rūtos Sakų telefonas turi 
būti (213) 6814920. (Buvo įrašyta senasis 
telefonas.)

Atsiprašome už klaidas. —Leidėjas

1984 m. Kalendorius.
Gauta pardavimui Toronto lietuvių kalen

dorius knygos formoje, 208 pusi., kaina 3 dol. 
Išleido Prisikėlimo parapijos ekonominė sekci
ja, redagavo Stasys Prakapas. Knygoje randame 
įdomių straipsnių, eilėraščių, iliustracijų, 
informacijų, patarimų ir 1.1.

GAUTA PAMINĖTI
Jono Minelgos “Žiogas Muzikantas,” 71 pusi. 
Kaina $4.00. Išleido JAV Švietimo Taryba, 
Chicagoje. Iliustravo Diana Kizlauskienė.

Lietuvos senovės paminklai
Marijaus Blyno parašyta įdomi knyga buvo 

išleista 1982 m. 262 pusi., gausiai iliustruota. 
Kaina $10. Gaunama L.D. knygyne.

Rasa Banys Prasčiunas
Realtor

CENTURY 21
Woodland Hills, CA 

(818) 883-1723 Res.: 704-5095

Taupykite 
apskaičiuodami 

PAJAMŲ MOKESČIUS.
Antanas Skirias yra dirbęs Internal Revenue 
Service valdžios įstaigoje ir jau turi 40 metų 
privačią praktiką šioje srityje.

Dėl patarnavimo laiko sutartį telefonu:
664-2919
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