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Tautos Fondo popietė Fondo rėmėjams

pagerbti
Karo invalidu orkestro grojamo maršo
muzika vėliavos nuleidimo iškilmių metu,
prie Nežinomo kareivio kapo Karo muzie
jaus sodely Kaune, pradėta Tautos Fondo
rėmėju pagerbimo popietė, lapkričio 3 d.
šv. Kazimiero parapijos salėje.
Šiuometinis Kalifornijos Tautos Fondo
atstovybės pirmininkas Mykolas Nau
jokaitis, pasveikino Fondo rėmėjus ir
svečius, palinkėjo visiems maloniai
praleisti popietę ir pakvietė Tada Dabšį
programai pravesti.
Jaunas visuomenės veikėjas bet jau
visiems losangeliečiams ir visam lietu
viškam jaunimui gerai pažįstamas Tadas
Dabšys supažindino dalyvius su dr. F.
Palubinsku, Kalifornijos valstijos univer
siteto Long Beaeli profesorium. Dr. F.
Palubinskas buvo pagrindinis kalbėtojas,
davęs paskaita: “Tautos Fondas — tikslai
ir darbai".
Dr. F. Palubinsko gerai paruošta
paskaita, duodanti gera vaizdą Tautos Fon
do veiklos, buvo maloniai sulikta.

Antruoju programos punktu buvo
muziko A. Jurgučio ir dažno scenos dar
bininko Algimanto Žemaitaičio žodžiu ir
muzika, virtuoziškai ir su dideliu
įsijautimu, perduota Maironio baladė
"Čičinskas". Publika labai šiltai dėkojo už
nepaprastai įspūdinga baladės išpildymu.
A. Žemaitaitis ir muz. A. Jurgutis buvo
labai šiltai plojimais palydėti.
Programos vedėjas T. Dabšys pakvietė
visus dalyvius mintimis persikelti į Kaunu.
Tuo metu buvo rodomos skaidrės iš Kauno
vaizdu, su T. Dabšio komentarais (jis
nesenai grįžęs iš kelionės i Lietuva).
Skaidres rodė V. Varnas, muzika prilaikė
K. Uldukis.
Po šios programos dalies M. Nau
jokaitis. prieš įteikdamas Garbės Žymenis
rėmėjams, pareiškė, kad tie žymenys yra
Tautos Fondo padėka rėmėjams.
Tautos Fondo rėmėjai gavę Garbės
Žymenį:

Iš k. i deš.: inz. A. Mažeika, dabartinis Tautos
Fondo Los Angeles skyriaus pirmininkas
Mykolas Naujokaitis ir gen. konsulas inz.
V. Čekanauskas Tautos Fondo rėmėju pager
bimo popietės metu.

—Nuotrauka K Skiriaus

(nukelta į 5 pusi.)

Muz. A. Jurgutis ir akt. A. Žemaitaitis išpildo Maironio poemą “Čičinskas”.
—Nuotrauka V. Skiriaus

Tadas Gintautas Dabšys praveda popietės
programą
—Nuotrauka V. Skiriaus
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Paštu reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro
iškvietimo dokumentus.
Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų,
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, Japoniškų vilnonių šalikų,
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos
automobilių.
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais—
uždaryta.
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CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

Kalėdų šventės ir mes
Artėja Kalėdų šventės. Visi sukam galvas kokias dovanas nupirkti
savo artimiesiems ir draugams. Lakstom po krautuves sušilę,
pavargę, išleidžiam šimtais dolerių. Ir kam? Daugumas kalėdinių
dovanų, kartais ir labai brangių, atsiduria spintose ant lentynų, kur
metų metais renka dulkes... Amerikiečiams biznieriams, tai tikra
šienapiūtė! įsikarščiavę, pervargę žmonės nuperka, kad ir
pakeltomis kainomis, daiktus, kurių per metų eigą niekas nepirko.
Rezultatas — per pačias Kalėdų šventes, daugumas musų esame
tiek pavargę, kad visiškai pamirštam tikrąją Kalėdų prasmę ir
džiaugiamės, kad ačiū Dievui, šventės praėjo.
Ir kodėl svetimiesiems nešti pinigus ir pirkti banalias dovanas,
kada turime savo tautinio meno išdirbinius, savo knygas, save
laikraščius. Yra ir gražiai išdrožinėtų koplytėlių, kryžių, meniškai
išdegintų lėkščių, rankšluostinių, verpimui ratelių, staklių,
lietuviškais raštais išaustų staltiesių, rankšluosčių, takelių, juostų,
lietuviškų lėlių, kaklaraiščių. Šios dovanos labai tinka ne vien tik
lietuviams, bet ir visiems kitiems, nes tokių dovanų krautuvėje
negausi; tai yra savitos dovanos būdingos mums, lietuviams;
dovanos, kurios mūsų vaikams nuolat primins jų kilmę; dovanos,
kuriomis galime įrengti lietuvišką kampelį, kuriuo galime didžiuotis
ir prieš amerikiečius, kurie to savito liaudies meno neturi.
Lietuviškas kampelis ne tik puoš mūsų namus, bet duos ir dvasini
pasitenkinimą ir pasididžiavimą savo tautos menu.
Atsiminkime, kad visi drožinėtojai ir audėjos jau gerokai
vyresnio amžiaus. Kaip ilgai jie bus mūsų tarpe? Kas perims ir
puoselės jų meną? Neatrodo, kad jaunimas būtų susidomėjęs tą
liaudies meną puoselėti. Kad iš to meno pelno nėra, tai savaime
aišku, visi dirba tik iš meilės tautai ir jos menui.
Mūsų vaikai dar žino apie mūsų liaudies meną, skautukės dar
mokosi austi juostas, bet praktiškai juostų audimu neprasideda ir
nesinaudoja. Bet kas bus su mūsų vaikaičiais, jeigu jiems
nepaliksime lietuviško meno pavyzdžių? Ar jie turės supratimo kaip
atrodo lietuviškos staklės? Verpimo ratelis? Tie du patys svarbiausi
instrumentai mūsų senuolių gyvenime! Ar jie suamerikonės ir
neturės jokio supratimo apie savo protėvių liaudies meną, jo grožį
ir savitumą. Kol dar nevėlu, kol dar turime ir drožinėtojų ir audėjų,
kol dar galime pasinaudokime jų darbais iš kurių turėsime dvigubą
naudą: i? savo namus savitai lietuviškai papuošime, ir paliksime
savo tautiško meno pavyzdžius ateinančioms kartoms.
Ne žodžiais, bet darbais įrūdykime lietuviškam prieaugliui, kad
mūsų liaudies menas mums yra ir artimesnis ir brangesnis už
kristalines vazas ir porcelano figūrėles.
2—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, California 90404
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, California 90039
Telef. 661-5276
ATIDARYTAS:
antradieniais ir ketvirtadieniais 6:00-8:00 vai. vak.

šeštadieniais 9:00-12:00 vai.

palankiausiomis sąlygomis skolina pinigus automobiliams
pirkti, baldams įsigyti, duoda asmenines paskolas ir garan
tuotas nekilnojamu turtu (I ir II morgičius) iki 50,000.00 dol.
Jei tau pinigų reikia į kredito 'kooperatyvą eiki!

Crown Escrow Corporation
MARCELLA AUGUS
President

2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
Tel.: 413-3370

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
(213) 986-9247

Home: (213) 664-0791

(213) 660-6600

HOLLYWOOD

_

LOS FELIZ

__

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blv., Los Angeles, C A 90027
Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Duona — German and Lithuanian Bakery
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.

Sekm. ir pirm.-uždaryta.

TeL 663*4747

LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos suvažiavimas
LKMA XIII-jam suvažavimui rengti
komitetas maloniai kviečia L. A. lietuvius
atsilankyti į visus renginius.
Paskaitos vyks Ambassador viešbutyje
(3400 Wilshire Blvd.) “Colonial Room”
ir “Executive suite B” salėse gruodžio
mėn. 26 d. nuo 15:00 vai., iki 21:00 vai.,
o gruodžio 27 d. ir 28 d. nuo 9:00 vai. ryto
iki 12 vai. ir nuo 13:00 vai. iki 17:00.
Įėjimas į paskaitas bus nemokamai.
Penktadienio 27 d. vakare 19 vai. šv.
Kazimiero parapijos mokyklos klasėse bus
atidarymas šių parodų.: dailininkių Inos
Leškienės, Ramunės Motiejūnaitės-Sarup
ir O. Paškevičienės tapybos darbai; Kazio
Karužos — Lietuvos pašto ženklų ir pinigų
rinkiniai; Edmundo Kulikausko —
Lietuvos žemėlapiai ir monetos; dr.
Felikso Palubinsko —lietuviškos knygos ir
LKMA leidiniai. Parodas atidarys Pranas
Visvydas. Tuoj po parodų apžiūrėjimo, 20:
vai. parapijos salėje bus prof. Stasio
Šalkauskio minėjimas, kuriame paskaita

skaitys* dr. Juozas Grinius. Įėjimas į
parodas ir minėjimą. — veltui.
Šeštadienį 28 d. vakare, lygiai 19:00
prasidės pokylis Ambassador viešb. Vene
tian salėje. Jo metu dainuos L. A. vyrų
kvartetas (Rimtautas Dabšys, dr.
Emanuelis Jarašūnas, Antanas Polikaitis ir
Bronius Seliukas), vadovaujamas muz.
Aloyzo Jurgučio. Bus taip pat iškilaus
svečio kalba, tačiau šiuo metu jo pavardė
dar nežinoma. Bilietus i. pokyli. įsigyti iki
gruodžio mėn. 1 d., kadangi reikia iš
anksto apmokėti. Kaina 25 do!. asmeniui.
Sekmadienį. 29 d. suvažiavimo dalyviai
bus lietuviškose mišiose 10:30 vai., o
12:15 vai. parapijos salėje bus baigiamasis
suvažiavimo pilnaties posėdis — Lietuvos
krikšto minėjimas. Jame paskaitą.
“Lietuvos krikštas ir krikščionėj imas”
skaitys iš Romos atvykęs kun. prof. dr.
Paulius Rabikauskas, S. J. Po trumpos per
traukos bus solistės Vitos PolikaitytėsVilkienės ir pianistės Raimondos
Apeikytės koncertas. Po dar vienos per
traukos — trumpas suvažiavimo
uždarymas. Įėjimas į šį minėjimą. 5 dol.;
pensininkams — 3 dol. ir moksleiviams
veltui. Bilietai bus iš anksto pardavinėjami
parapijos kieme sekmadieniais.
Suvažiavimui rengti komitetas: pirm.—
Jonas Motiejūnas, vice-pirm. — prof. dr.
Feliksas Palubinskas; ižd. — Raimonda
Kontrimienė; lėšų teikėjai — dr. Ričardas
Kontrimas ir Pranas Grušas; minėjimokoncerto rengėjai — Antanas Polikaitis ir
Rimtautas Dabšys; parodų rengėjai — dr.

Rolandas Giedraitis ir Vytautas Tamošai
tis; patalpų ir pokylio reikalų tvarkytoja —
Ona Motiejūnienė. Parodas rengti padės:
Juozas ir Laimis Venckai.
Šiam suvažiavimui suruošti reikia daug
lėšų. Visi esate kviečiami aukoti, (auką
galima nusirašyti nuo valstybinių mokesčių.
ID 23 7227294). Čekius rašyti “Lithua

nian Catholic Academy of Sciences”. Dr.
Zigmas Brinkis ir p. p. Kontrimai jau
paaukojo po 1000 dol.
Visais suvažiavimo reikalais kreiptis pas
Joną Motiejūną tel.: (213) 464-9398, 555
N. Beachwood Dr., L. A. Ca. 90004.
Rengimo komitetas

Kalifornijos lietuvių radijo klubo
tradicinis Rudens balius, lapkričio 9 d..
nors kuklus svečiu skaičiumi, bet praėjo
gražiai ir sėkmingai, davęs gražaus pelno,
įgalinančio ir toliau tęsti lietuviškas pro
gramas radijo bangomis.
Trumpą, bet gražią, meninę programą
atliko moterų sekstetas: Onutė Šepikaitė,
Ramutė Ruzgytė, Audronė Kazlauskienė,
Regina Štitilytė, Jūratė Šepikienė ir Aldona

Zirgulicnė, vadovaujant muz. A. Jurgučiui.
Gerą vakarienę paruošė G. Plukienė su
padėjėjom poniom: A. Uldukiene. Ven
ckiene, Ramoniene, Dženkaitiene ir su
būriu kitu, kurios daug prisidėjo prie
baliaus pasisekimo. Radijo klubas joms
nuoširdžiai dėkoja. Taip pat didelis ačiū ir
dovanojusiems puikiu laimikiu laimės
šaltiniui: p. p. Hopkins, G. Binkienei, R.
Šakienei, G. Kudirkienei ir kitiems.
Kalifornijos Lietuviu Radijo Klubo
valdyba dėkoja visiems baliaus talkinin
kams: P. iri. Gustams. H. ir S. Bajaliams;
baro šeimininkams: V. Vaičekauskui. A.
Kungiui: laimės šaltinio pra vedėjams: G.
Kudirkienei. I. Oksienei, V. Šimoliūnui;
dėkoja ir už aukas, bei atsilankymą į balių.

Vladas Gilys
Klubo pirm.

Lietuvos Vyčių susirinkimas įvyko spalio
13 d. Edvardo Bartkaus rezidencijoje. Pir
mininkavo Julius Kiškis, sekretoriavo S.
Sula. Kaip svečiai dalyvavo Pranas
Lubinas su ponia ir Edv. R. Antonaitis.
Susirinkimas buvo įdomus. E. Bartkus
pasakojo savo įspūdžius iš kelionės į
Lietuvą, V. Skirius kalbėjo apie Taikos ir
Laisvės žygio demonstracijas ir kelionę
Baltijos jūra ir sovietams suruoštą teismą
Kopenhagoje.
Po susirinkimo — vaišės paruoštos visų
narių (suneštinė).
V.

L. A. LB SPINDULYS,
pradėjęs šių metu sezoną spalio mėn.
pradžioj, uoliai ruošiasi sekančiu metu
pasirodymams : Blynu balius įvyks 1986
m. vasario mėn 8 d.; filmu, iš 7-tos
tautiniu šokiu šventės Klevelande ir iš visos
Spindulio veiklos, .rodymo popietė —
balandžio 27 d.; 30—ji Jaunimo šventė —
birželio 8 d. Visi parengimai vyks šv.
Kazimiero parapijos salėje, nes norime
daugiau sutaupyti išvykai į Pietų Ameriką,
kuri įvyks ateinančiu (1986) metu vasaros
pradžioje. Pasiruošimas visiems pasirody
mams vyksta pilnu tempu. Repeticijos —
sekmadieniais nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v.
Į Pietų Ameriką jau užsiregistravo apie
30 jaunimo, daugiausia iš vyresnios
grupės. Registraciją baigsime iki Nauju
Metu. “Neapsisprendę" — paskubėkite!
Gali registruotis ir svečiai—palydovai.
Praneškite Spindulio vadovėms, tel.
663-1366 arba Rimui Polikaičiui tel.
666-2568.
Suprantama, kad šiai išvykai įvykdyti
Spinduliui reikalinga organizacijų, rėmėjų
ir visuomenės paramos. Kviečiame visus
į talką! Vajus prasidės Blynų baliumi
vasario mėnesy.Visi rėmėjai bus paskelbti
spaudoje vajui pasibaigus.
Kviečiame visokeriopai jaunimą remti!
Spindulys, Jaunimo šventės proga, ren
gia laimės šaltinį, kuriam labai reikalingi
fantai. Prašome paaukoti ir jų. Jau turime
keletą originaliu paveikslų.
Jaunimas dirba ir reprezentuoja lietuvius
įvairiomis progomis: šį rudenį pasirodė
amerikiečiams 2 kartus. Dabar vėl pa
kviestas dalyvaus gruodžio 1 d. 2:30 v. p.
p. Suvažiavimų centre (Convention
Center) Japonų EXPO, kovo mėn. Anaheimo Suvažiavimų centre.
Jaunimas iš savo pusės viską daro, kad
tik geriau ir dažniau reprezentuotų
lietuvius ir garsintu Lietuvos vardą, mes,
vyresnieji, paremkime jų pastangas n.c tik
moraliai — atsilankydami į jų parengimus,
bet taip pat atidarykime ir širdis ir
pinigines. Ne žodžiais, bet darbais
įrodyk i mc savo meilę jaunimui!
Iš anksto AČIŪ!

Jūsų LB Spindulio vadovybė
Ona Razutienė ir
Danguolė Razutylė-Varnienė vadovės
Padėjėjai: Jonas Bužėnas, Padas Dab
šys, Jonas Šepikas, Linas ir Regina
Pol įkaičiai.

Lietuviai Amerikos Vakaruose laikraštį
aukomis parėmė: J. Baltrušaitis, A.
Činikienė (E. Blynienės prisiminimui) ir
S. Kuzmickas. Visi paaukojo po 10 dol.
Redakcija širdingai dėkoja už paramą.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-3

Pabaltijo Taikos ir Laisvės Žygio
suvažiavimas Los Angeles
Suvažiavimo programa:
Gruodžio 27 d., 7 v. v.:
Iškilmingas pokylis-vakarienė,me

ninė programa, šokiai, Brookside
Country Club.
Įėjimas — 25 dol., asmeniui
(studentams— 20 dol.)

BALF-o sukaktuviniame suvažiavime
Vašingtone

iš Los Angeles dalyvavo 6 asmenys:
Vladas ir Alfonsą Pažiūrai, Alena ir
Kęstutis Grigaičiai, Janina Rukšėnienė ir
Angelė Nelsicnė.
Savo įspūdžiais iš suvažiavimo žada
pasidalinti su mūsų, skaitytojais sekančiame
L. A. V. numeryje.
Gruodžio mėn. 15 d., 12:15 vai. p. p.

Gruodžio 29 d., 3 v. p. p.:
Religinės apeigos.Prisiminti ir pa

gerbti tautiečius žuvusius bei kovo
jančius prieš komunistu žiaurumus
Pabaltijo valstybėse. Latvių bažny
čioje.
Politinis seminaras: 4 v. p. p., Latviu

salėje. Dr. J. Skirgaudas skaitys pas
kaitą: “Abuses of Psychiatry in the
Soviet Union“. Po seminaro - vaišės,
vakaronė ir jaunimo linksmavakaris.
įėjimo mokestis: 8 dol.
studentams — 5 dol.
Gruodžio 30 d. 12 v.:
Demonstracija prie Los Angeles Ro

tušės (City Hali).
Taikos ir Laisvės Žygio
suvažiavimo komitetas
B.B.C (British Broadcasting Co.)
pagaminta istorinė~vidco filmą Taikos ir
Laisvės Žygio kelionė Baltijos jūra bus

rodoma gruodžio 6 d., 7 v. v. Latvių
salėje, 1955 Riverside Dr., Los Angeles.
Video pristatys Žygio organizatorius
Maris Graudins, kuris specialiai atvyksta
iš Čikagos. 8 v.v. jis rodys'kįjdres ir duos
paskaita anglų kalba “Pabaltiečių Laisvės
Žygio įtaka tarptautinėj plotmėj."
Video bus pakartotinai rodomas tuoj po
jo paskaitos.
Lietuvių visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti ir pasigerėti mūsų jaunimo
žygio veikla, kuri taps vienu iš šviesesnių
puslapių mūsų istorijoje.
Įėjimo auka — 4 dol.

šv. Kazimiero parapijos salėje įvyks
BALF-o vajaus užbaigimo iškilmingi
pietūs su menine programa. Taip pat bus
padaryti svarbūs pranešimai.
Aukojusiems 100 dol., bus duota 2
garbės bilietai.
Stalus užsisakyti pas: A. Mitkevičių.
Visus geraširdžius losangeliečius,
suprantančius BALF-o veiklos svarbų,
kviečiame ir laukiame.
Vladas Pažiūra
Valdybos vardu
Amerikos Lietuvių Tarybos

suvažiavime Los Angeles ALT-o skyrių
atstovavo pirm. inž. A. Mažeika ir vicepirm. Daina Pctronytė.
Lietuvos kariuomenės minėjimas

S. m. lapkričio 24 d., sekmadienį,
rengiamas Lietuvos Kariuomenės
atkūrimo minėjimas.
10:15 v. ryto, vėliavų pakėlimas šv.
Kazimiero parapijos kieme; 10:30 v.
r.pamaldos už žuvusius ir kovojančius už
Lietuvos laisvę; 12:00 v. akademinė dalis
viršutinėje parapijos salėje. Meninę
minėjimo dalį atliks Los Angeles Vyrų
Kvartetas, paruošęs naujų repertuarų —
pilnų koncertų; tai bus jų premjera prieš
pakeliant sparnus koncertams Detroite ir
Klivclande.
Visi maloniai kviečiami gausiai daly
vauti.
Organizacijos kviečiamos dalyvauti su
savo vėliavomis.
Rengėjai
Mieli prenumeratoriui,

Los Angeles ALT—o skyriaus valdyba

ir visų organizacijų atstovai, lapkričio 17
d. turėjo bendrų posėdį dėl Vasario 16-os
minėjimo.
Pirmininkavo — Antanas Mažeika, se
kretoriavo — Elena Gedgaudienė.
Buvo vienbalsiai nutarta minėjimų rengti
1986 m. vasario 16 d. Marshall mokyklos
salėje. Pagrindiniu kalbėtoju kviečiamas
Linas Kojelis, kuris lapkričio pradžioje yra
pakeltas į specialų prezidento asistento
postų; jam pavesta užsienio reikalų sritis.
Minėjimo programų sudaryti nutarta
pavesti ALT-o valdybai.
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kadangi pašto persiuntimo išlaidos, ir
laikraščio atspausdinimas gerokai
pabrango, kad ir labai nenoromis, bet
esame priversti L,A.V. prenumerata
pakelti nuo 6 dol. iki 7 dol.
Redakcija tikisi, kad Jus pilnai mūsų
padėti suprasite ir toliau liksite musų
skaitytojų tarpe, mes iš savo pusės ban
dysime laikrašti tobulinti, kiek tik sąlygos
leis.
iŠ anksto dėkojame ir linkime linksmų
šv. Kalėdų ir laimingų ir sveikų Naujų
Metų.
L.A.V. redakcija

San Francisco žinutės
Ruošiamos bendros lietuviškos Kūčios

Keletas aktyvių lietuvių moterų
organizuoja bendras lietuviškas Kūčias
visiems San Francisco apylinkės
lietuviams. Pagrindinė rengėja — Onutė
Vindašienė (tel.: 408-867-7264), talkinama
Felicijos Brown, Aldonos Sehgal ir kitų.
Salė gauta Milpitas parapijoje kun. V.
Pavalkio dėka.
Lietuviai norintieji Kūčiose dalyvauti ar
prisidėti prie jų rengimo prašomi iš anksto
pranešti Onutei.
Lietuvių Respublikonų tarpe

Spalio 27 d. Berkeley, Ca., p. Petrės
Sidienės namuose įvyko S. F. Lietuvių
Respublikonų popietė.
Pirmininkas inž. Vyt. Šliūpas informavo
susirinkusius narius apie San Diego mieste
nesenai įvykusių Calif. Respublikonų
konvencijų, kurioje aktyviai dalyvavo ne
tik lietuviai atstovai, bet ta proga ten buvo
įkurtas ir Lietuvių Respublikonų klubas.
Taipgi informavo apie S. F. skyriaus
priėmimų į Liet. Respublikonų Federacijų,
kurios centras yra Čikagoje.
Keletas amerikiečių norinčių kan
didatuoti sekančiais metais ir būti išrinktais
į JAV senatų (kongresmanas Ed Zschau
nori kandidatuoti prieš sen. A. Cranston)
ir į JAV kongresų (Bill Quraishi kan
didatuoja prieš Tom Lantos) kreipėsi į S.
F. lietuvius respublikonus prašydami pat
virtinti jų kandidatūrų. Taip pat lietuviai
buvo kviesti dalyvauti Calif. Republican
League konvencijoje, kuri įvyko lapkričio
16 d. Hilton viešbutyje prie San Francisco
aerodromo. Konvencijos metu tarp 1:30 ir
3:30 v. p. p., vyko kandidatų debatai —
diskusijos, kuriose dalyvavo ir lietuvių
bičiulis kongresmanas Ed Zschau.
Toliau Felicija Prekerytė—Brown
pranešė apie skyriaus finansus ir ragino
narius dosniai aukoti, nes vien tik nario
mokesčio neužtenka visų išlaidų
padengimui. Taip pat paragino prisidėti
prie lietuviškų Kūčių parengimo.
Ramunė Ambrozaitytė supažindino
narius su organizuojama jaunimo slidinė
to] ų grupe, kuri tikisi susiorganizuoti prieš
žiemos sezonų ir slidinėti pietinėje Tahoe
ežero apylinkėje.
Danutė Janutienė pristatė viešnių iš
Muncheno — Eglę Juodvalkę, kuri gražiai
nupasakojo apie darbus su Laisvos Euro
pos radijo (Radio Free Europe). Po to
viešnia jausmingai paskaitė poezijos iš savo
išleistos knygos “Pas kų žiedas žydi?“.
Popietė buvo baigta skaniais užkandžiais
ir kilnia nuotaika. Ypač buvo malonu
matyt savo tarpe gražaus lietuviško
jaunimo ir gana sunkiai lietuviškai
suprantančių, Amerikoje gimusių, trečios
kartos lietuvių, kurie save dar skaito
lietuviais.
V.

Nauja Lietuvos Vyčių centro
valdyba
Spalio mėnesio įvykusiame Lietuvos
Vyčių seime išrinkta nauja valdyba:
dvasios vadas — kun. dr. Antanas
Jurgelaitis, OP, pirmininkas — Frank
Petrauskas, vice-pirmininkai — dr. Algir
das Budreckis, Marytė Lepera, Elsie
Kosmisky, ižd. — Teresa Trainis, iždo
prižiūrėtojai — Frank Peterson, Paulius
Strolia, sekretorės — Marija Juzėnas,
Elena Skudra, viešiem reikalam — Ann
Klizas-Wargo, lietuviškiem reikalam —
Nancy Pavalauskas-Miro.
Komitetams vadovaus: kultūros —
Regina Kot, apeigų — Rita Pinkus ir Al
Zakarka, religinės šalpos koordinatorė —
Joan Reinhardt, lietuvių kalbos koor
dinatorius — Edmundas Vaičiulis,
“Vyties” redaktorė — Bernice Aviža.
(Garsas)

Ko jaunimas reikalauja
Paulius Strolia vadovavo Vyčių seimo
metu įvykusiam simpozijumui “Ko
jaunimas reikalauja”. Šiame simpoziume
dalyvavo nemažai jaunimo, kuris patiekė
nemažai idėjų, kaip galima juos įtraukti į
veiklą ir po visų kalbų prieita išvados, kad
vyresnieji duotų jiems mažiau patarimų,
bet daugiau pasitikėjimo ir laisvės jų
užsibrėžtuose darbuose,
nes —

“didžiausias nusikaltimas — neprašytas
patarimas...”
(red. pastaba: jaunimas turi racijos. Jie dirba
ne vien tik lietuvių tarpe, eina su gyvenimu.
Patys gerai žinome, kad keičiasi laikai, keičiasi
papročiai, keičiasi sąlygos, prie kurių reikia
prisitaikyti ir jas išnaudoti. Ir kas kitas gali visas
progas taip gerai išnaudoti, kaip mūsų čia
gimęs, čia augęs, čia išsimokslinęs jaunimas?)

Aldonos Stempužienės plokštelė
Gauta ir paminėjimui ir pardavimui ką
tik išleista A. Stempužienės plokštelė,
kurioje įdainuotos: Švedo, Banaičio,
Jakubėno, Gruodžio ir Tallat—Kelpšos
kompozicijos.
Pianistė — Barbara Klonowski.
Plokštelės kaina — 12 dol., su persiuntimu
— 13 dol., gaunama Lietuviai Amerikos
Vakaruose redakcijoje, 4364 Sunset Blvd.,
Los Angeles, C A. 90029.

Jaunųjų žurnalistų dėmesiui
Kaip žinome, prie Lietuvių Žurnalistų

Sąjungos veikiąs Daužvardžio Fondas
kasmet skiria premijas jaunimui už spaudos
darbą.
Kadangi mūsų Los Angeles apylinkėse
turime nemažai jaunų spaudos bendradar
bių, Daužvardžio Fondo pirmininkas pa
kvietė centro valdybą surengti Los Ange
lėse keletą žurnalistikos seminarų, kuriuo
se būtų galima praktiškai pasitobulinti
straipsnių ir korespondencijų rašyme.
Kviečiame šiais seminarais susidomėju
sius susisiekti su R. K. Vidžiūniene, tel.
(805) 259-7020, 23500 Via Galera, Valen
cia, Ca. 91355.___________

Literatūros vakaras
Gruodžio 7—8 d. d. šv. Kazimiero
salėje įvyks Sukaktuvinis literatūros
vakaras, kuriame dalyvaus Paulius Jurkus
beletristas, poetas, dailininkas, “Dar
bininko” redaktorius, “Draugo” romano
premijos laureatas.

Skautų Pavasario balius
Tradicinis skautų-čių Pavasario balius
rengiamas 1986 m. balandžio 26 d.
Šio baliaus pelnas, kaip ir visuomet, eis

stovyklavietės skoloms sumažinti.
Visas organizacijas prašome tą datą
palikti musu skautiškam jaunimui.

Tautos Fondo popietė
(tęsinys iš 1—mo pusi.)

Vincas Anelauskas, Adelė ir Julius Bal
siai, Ilona Brazdžionienė, Elena Butkienė.
Janina Cu kuras, Janina ir Vincas Dovy
daičiai, dr. D. ir dr. R. Giedraičiai, V.
Jasiulionis, Erika ir Kazys Kilikauskai, dr.
A. Kontvis, Lietuviu Tautiniai Namai,
Dana ir Juozas Mitkai, Janina ir Gregorius
Radvcniai, Zita Rudvalienė, Rūta Šakienė,
Angelė ir Bronius Seliukai, Albertas
Sinkys, Augustinas ir Betty Sinkiai, Julija
ir Emilis Sinkiai, Elena ir Pranas Skirman
tai, Marija ir Jonas Šimoniai.

Baigiant M. Naujokaitis padėkojo
visiems dalyviams, aukotojams, ir tiems,
kurie daug prisidėjo prie šios popietės
pasisekimo, ypač P. Maželiui už labai
gražu scenos papuošimą.
_

Kas naujo Jūratės pasaulyje?
Jūratė Nausėdaitė—Ann Jillian, mums
los angeliškiams taip artima, kad užtenka
tik pasakyti “mūsų Jūratė” ir visi žino apie
kokią Jūratę eina kalba.
Su lietuvišku (žemaitišku) užsispyrimu
nugalėjusi visus sunkumus ir ligą, su di
deliu pasisekimu, tęsia savo artistės—
žvaigždės karjerą. Tik gaila, kad ji nuo
gruodžio mėnesio 20 d. išeina iš televizi
jos, gana populiarios programos “Tai
gyvenimas” (It’s a Living), kur ji vaidino
pagrindinę rolę. Savo nusistatymą jau
pranešė studijai su kuria negalėjo susitarti
dėl įvairių dalykų: vienas iš pagrindinių —
programos direktorius (producer) buvo
pažadėjęs programą leisti per visas televizi
jos stotis, kas būtų Jūratei labai gerai, ne
tik reklamos, bet ir finansų atžvilgiu, dabar
nutarė duoti tik 4-am kanalui, visas teises
pasilaikyti sau.
Jos vyras Andy, jau pasirašė sutartis
dviem televizijos filmom: “Dead Ringer”,
kur ji turės dvygubą rolę: savo ir savo neat
skiriamai panašios dvynukės. Ši filmą,

kurią pradės sukti sausio 6 d., bus rodoma
per NBC kanalą sekančiais 1986 metais.
Po to, pradės vaidinti filmoje (laikinai
pavadintoje Ann Jillian story) iš savo
gyvenimo. Žinoma, pavadinimas gali būt
dar pakeistas, kaip atsitiko jau keliomis
filmomis, kuriose ji vaidino.
Mums, los angeliečiams, tikrai bus labai
įdomu pamatyti jos visą gyvenimą ekrane
ir palyginti su mūsų asmeniška patirtimi
bendraujant su Jūrate.
Dar niekas iš lietuvių, lietuvaičių ekrano
pasaulyje nebuvo ir nėra iškilę taip aukštai
kaip Jūratė: du kartus nominuota Emmy
atžymėjimui (pirmą kartą už “Mae West”
ir antrą — už rolę “Ellis Island”), o dabar
visas jos gyvenimas ekrane. Galima garan
tuoti filmoje ne kartą bus pabrėžta jos
lietuviška kilmė, meilė lietuviams ir savo
kraštui. Tai didžiausias laimikis visiems
lietuviams, nes kai kurie amerikiečiai, gal
tik pirmą kartą išgirs apie Lietuvą. Ir ne
vien tik amerikiečiai, bet didelė pasaulio
gyventojų dalis, nes Jūratė yra labai
populiari ir gal net geriau žinoma Hong
Konge ir Australijoje negu čia.

Vaje
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Tolimieji rytai, prabėgomis...
Visiems dažnai girdėti kraštai: Japoni
ja, Kinija, Indija. Apie Korėją, kai kas iš
mūsų, tur būt, pirmą kartą užgirdo tik 1951
metais Korėjos karo metu (nemažai ir
lietuvių šiame kare dalyvavo). Po to
Korėjos vardas vėl buvo linksniuojamas
prieš keletą metų, sovietams nušovus jų
keleivinį lėktuvą. Įdomu pamatyti kraštą,
apie kurį, tiek mažai žinome. Pearl Buck
savo knygoje “Gyva nendrė” (The Liv
ing Reed” kraštą, žmones ir papročius
gana įdomiai ir vaizdžiai aprašė, bet vienas
dalykas apie kraštą paskaityti, kitas —
pamatyti savo akimis.
Tik įlipus į korėjiečių oro linijos lėktuvą
prisėda piloto padėjėjas ir bando užvesti
kalbą pasakodamas apie savo krašto gro
žybes. Patarnautojos, apsirengusios savo
tautiniais rūbais, kurie labai skiriasi ir nuo
kinietiškų ir japoniškų, ypatingai stengiasi
mūsų, norus patenkinti, ypač, kad mudu tik
du baltos rasės, visi kiti korėjiečiai ar
rytiečiai, sunku juos atskirt. Visa bėda, kad
jų. anglų kalba ribojasi tik tuo žodynu,
kurio reikia patarnavimui, jei nori pradėt
pokalbį, tai ‘gali kalbėt ir lietuviškai,
rezultatas tas pats...
Labai įdomus kai kurių Korėjos lėktuvų
maršrutas: iš rytinių Amerikos valstijų
skrenda į Anchorage (Alaska) iš ten, pagal
patį Kamčatkos pusiasalį, į Korėją. Kodėl?
Arčiau? Ne pagal žemėlapį! Arčiau būtų
į San Francisco ir pro Havajus. Netgi iš
Los Angeles kai kurie lėktuvai skrenda per
Alaską ir paskui Kamčatkos pakraš
čiais...Kaip gaila, kad mūsų lėktuvas
skrido per Havajus!
Iš Korėjiečių oro linijos žurnalo
“Rytmečio ramybės šalis”(‘The Land of
Morning Calm’ taip jie vadina savo kraštą,

kaip Japoniją. — tekančios saulės šalim)
matosi kaip stropiai jie ruošiasi XXIV
olimpijadai, kuri įvyks pietų Korėjos
sostinėje Scoule. Juokinga, kaip jie per
dantį traukia rusų olimpijados simbolį —
mešką, kuri, esą, daugiau panaši į gerai
nusipenėjusį meškiuką (Teddy Bear); ne
pamiršta gnybtelti ir amerikiečių olimpi
jados simboliui Ereliui Šamui (Sam the
Eagle), esą, tas tai jau tiesiog iš Walt
Disney kolekcijos, ir, pristato savo —
Hodori (mažą tigriuką), kuris simbolizuo
ja: taiką, ramybę ir progresą. Tik visa
bėda, kad mūsiškom akim, tas “tigras”
irgi iš Walt Disney, “Felix the Cat”
dvynukas. Čia jau skonio reikalas; jiems
tigras, o mums — Felix....
Skrendant dienos metu, labai įdomu, nes
jau iš tolo matosi šalies apybraiža ir duoda
puikų topografinį, vaizdą. Dar įdomiau,
bent pirmą, kartą, skristi pasauliuj: saulė
prieš akis visą dieną, ir 11 vai. vakaro ir
1 vai. ryto... Tik dabar galiu įsivaizduoti
turistų jausmą Alaskoje vasaros metu...
Pirmas sustojimas, pakeliui į Korėją, —
Tokijo. Viešbučio limuzinas veža
greitkeliu. Įdomu stebėti pastatus ir
automobilius; namukai nedideli, labai
švariai ir tvarkingai atrodo. Stogai tamsiai
raudonos arba mėlynos spalvos, ant kai
kurių namukų stogų prisodinta vaismedžių,
gėlių. Mašinos — atrodo naujos, gerai
prižiūrėtos, tokių, “džonkų” kaip pas mus
nesimato. Tik vėliau paaiškėjo jų paslap
tis. Daugumai japonų mašina yra didelis
turtas, tad ir prižiūri kaip savo akį:
išsinuomuoja garažą, už labai augštą kainą,
(maždaug 40 amer. dolerių, kas pas juos
labai didelis pinigas) laiko mašiną, garaže
visą savaitę ir tik savaitgaliais nuplovę ir

nuvaškavę, ir nublizginę, išveža visą šeimą
pasižmonėti. Taip ir primena išeiginius
batus senais laikais Lietuvoje...Bet gatvės
vis tiek pilnos automobilių. Stebint jų
vairavimą, stebėtina, kad dar tiek japonų
gyvų! Visos mašinos — japoniškos, matėm
tik vieną ševroletą, gerokai apdaužytą,
aplamdytą... greičiausiai amerikono.
Mercedes-Benz nesimatė nei vieno, nors
daug japonų galėtų nusipirkti, kadangi šiuo
metu ekonomiškai jie labai gerai laikosi,
bet čia, jau grynai patriotiškumo ir
šovinizmo reikalas: jei ne japonų, tai
niekam tikęs, jeigu ne japonas — tai beveik
nežmogus, ką patyrė ilgai gyvenę Japoni
joje amerikiečiai ir netgi Japonijoje gimę
korėjiečiai (jie turi kasmet registruotis,
kaip kad pas mus neturintieji pilietybės).
(kelionės tęsinys sekančiame numeryje)

Valerija Baltušienė

Dar viena lietuvaitė gavo doktoratą
Rūta Skiriutė, nesenai apgynė savo
doktoratą — teze : “Administracinė teisė:
jos kritiškas nagrinėjimas”. Išlaikius visus
egzaminus ir gavus gerą tezės įvertinimą,
Pietinės Kalifornijos universitetas (USC)
jai suteikė filosofijos daktaro laipsnį.
Rūta Skiriutė yra parašiusi ir išleidusi 4
knygas biznio administravimo ir teisių
srityse, paskutines 3 knygas parašė ben
dradarbiaudama su Larry Greiner.
Losangeliečiams Rūta Skiriutė pažįstama
dar nuo jos vaikystės dienų, kai ji šoko
baletą, išpildė programas ir dalyvavo
lietuviškoje veikloje.
Jau keli metai, kai ji yra “Lietuvių
Dienų” žurnalo, anglų kalbos skyriaus
vyriausiąja redaktore ir savo darbą labai
gerai atlieka; kad jos redaguojamas anglų
kalbos skyrius yra įdomus ir vertingas,
galima spręsti iš didėjančio, lietuviškai
nemokančių, prenumeratorių skaičiaus.

Kredito kooperatyvas sumažino paskolų
procentus

V. Baltušienė garsiame japonų elektronikos centre — Akihabara, Tokijo
—Nuotrauka L. Baltušio
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Lietuvių kredito kooperatyvo valdyba,
kuri turi savo įstaigą Tautiniuose
Namuose, paskutiniame savo posėdyje,
pirm. R. Bužėnui, peržiūrėjusi trečiojo šių
metų ketvirčio apyskaitą, rado kad,
išmokėjus nariams dividendą už laikomus
pinigus, pervedus įstatymu numatytas
sumas į garantijų fondą ir apmokėjus
išlaidas, liko iš šių metų operacijų, daugiau
negu 8000 dol. nepadalinto pelno. Todėl
nutarė sumažinti procentus už išduodamas
įvairių rūšių paskolas. Kooperatyvo
aktyvai ketvirčio pabaigoje buvo
1,280,742.00 dol. Kooperatyvo finansinė
padėtis šiuo metu yra gera: garantijų,
rezervų, ir nepadalinto pelno sąskaitose yra
180,000.00 dol.
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JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

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

Internal Medicine including Cardiology

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

RICHARD A. MASON, M.D.

Res. (818)785-7358

Office: 666-8895

Member of L. A. Board of Realtors

Kelionių agentai
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★lt

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos
Amerikoje ir visame pasaulyje.

Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir
autobusai. Vienas paskambinimas patogiai ir
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eigų.

Internal Medicine

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Pasadena Medical Group, Inc.

Aardvark Travel, Inc.

150 North Hill Ave., Pasadena, CA 91106
793-2181

(818) 361-8666

arba namuose (818) 894-0136

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-7

Roberto ir Aldonos (Juškaitės) Žirgulių

PARENGIMŲ

KALENDORIUS
Lapkričio mėn.
24 d., sekmadienį, Kariuomenės
šventės minėjimas, šv. Kazimiero par.
salėje.

Gruodžio mėn.:
6 d., penktadienį, 7 v. v. Latviu salėje
Britų BBC gaminta video filmą Taikos ir
Laisvės Žygis

7—8 d. d. šv. Kazimiero parapijos salėje
Sukatuvinis literatūros vakaras ir sim
poziumas, ruošia Lietuvių Fronto Bičiuliai
15 d., sekmadienį, 12:15 p. p. šv.
Kazimiero parapijos salėje BALF—o
pietūs
22 d. sekmadienį, šaulių kuopos
ruošiamos kūčios, apatinėje parapijos
salėje.
22d. sekmadienį, Dramos Sambūrio
šventė, viršutinėje parapijos salėje
26 — 30 d. d. Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademijos suvažiavimas
27 — 30 d. d. Pabaltijo Taikos ir
Laisvės Žygio suvažiavimas
31 d. antradienį, P. L. Jaunimo
ruošiamas Naujų Metų sutikimas

Organizacijos ir kiti lietuviai, norintieji
savo parengimų datas įdėti į “LAV”
kalendorių, prašomi prisiųsti žinias
redakcijai.
Los Angeles skautų-čių
Ramiojo Vandenyno Rajono šventė
įvyks gruodžio 8-tą dieną, Tautinių namų
salėje. Iškilmingos sueigos pradžia 12:30
vai.
Tėveliai, draugai ir plačioji visuomenė
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

s. M. Butkienė
Ramiojo Vandenyno Rajono vadė
Antanas ir Emilija Daukantai, L. D. ir
L.A.V. rėmėjai, atostogas praleido Virgin
salyno gražioje šv. Tomo (St. Thomas)
saloje.
Daukantai gyvena Santa Monikoje,
Calif.

— Krikštai —
Jeffrey J. ir Ilonos Bužėnaitės — Valaikų
sūnus, lapkričio 2 d., šv. Kazimiero
bažnyčioje pakrikštytas Christopher An
drew vardais. Krikšto apeigas atliko prel.
dr. V. Bartuška, krikšto tėvai — Audronė
Bužėnaitė, būsimoje skautuko motinos
sesuo, ir Petras Valaika.

Mi

dvynukai, spalio 19 d. šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje, buvo pakrikštyti
Ričardo Jono ir Eriko Vytauto vardais.
Krikšto apeigas atliko prel. dr. Vincas
Bartuška. Krikšto tėvai: Rimas Polikaitis
(vedęs Aldonos sešerį) ir Dalia Le Renard;
Jean Le Renard — Ramutė Polikaiticnė (A.
Žirgulienės sesuo).

Mažųjų lietuviukų tėvas Robertas
Žirgulis pasižymėjo antikomunistine
veikla, apie kurią rašė amerikiečių spauda;
įsteigė jaunimo (daugiausiai studentų) tarpe
populiarią ir labai veiklią organizaciją
“Nemesis” kovai prieš raudonuosius.

(Apie R. Žirgulio veiklą buvo trumpai parašyta
LAV laikraščio lapkričio mėnesio
vedamajame.)

-MIRTYSMirė Valerijonas Šimkus
Lapkričio 9 d. Čikagoje mirė “Laisvo
sios Lietuvos” leidėjas Valerijonas Šim

kus, vilnietis, didis patriotas, nesenai
išleidęs savo prisiminimų knygą “At
siminimai tėviškėje ir nepriklausomoje
Lietuvoje“.
Nuoširdžiai užjaučiame likusią našlę
Oną,
Adelė Casserly sulaukusi 75 m. amžiaus,
mirė spalio 18 d. Palaidota Holly Cross
kapinėse.
Konstancija Grikinienė mirė spalio 21 d.,
sulaukusi 79 m. amžiaus. Gedulingos
mišios atlaikytos šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje, palaidota Holly Cross
kapinėse. Liko vyras Telesforas Grikinis,
buvęs miškininku Lietuvoje, ir duktė
Angelė su šeima.

Juozas Karalius, po sunkios ligos, mirė
rugpjūčio 22 d. sulaukęs 65 m. amžiaus.
Liko našlė Elena, duktė Rita ir sūnūs
Juozas ir Edvardas.

Dr. Marija Apeikytė, vienintelė Vytauto
Apeikio sesuo, mirė Lietuvoje Molėtuose
spalio 27 d.

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, C A 90404

(213) 829-4757
14659 Limedale Street
Panorama City, Ca 91402
(818) 893-7584

A. a. Elmyra Veisaitė—Blynienė
Amžiną atilsį Elmyrai Veisaitei—
Blynienei, kurią pažinau kaip taikią, mielą,
kultūringą lietuvę.
Buvo išsilavinusi, plačiai apsiskaičiusi
moteris; nepriklausomai Lietuvai gražiai
pasidarbavusi diplomatinės tarnybos
baruose, o išeivijoj — skaičiusi bei rėmusi
mūsų spaudą. Jei nematėm visuomeninėj
veikloj, nes ji ne tokios buvo prigimties,
tai jos veidą regėjom visų parengimų, ypač
kultūrinių, metu; nes ji, kaip ir mūsų
dauguma, ilgėjosi Lietuvos ir, kuo
galėdama, rėmėjos prisikėlimo ir laisvės
viltį,
Elmyra Blynienė buvo kilni asmenybė:
tolerantiška krikščionė, pastovi ir kantri,
tyliai nešusi savo skausmus, o švelniai
jautri ir atjaučianti kitus nelaiminguosius.
Atsimenu, ji kartą sakė, — rašanti daug
laiškų, siunčianti siuntinėlius į Lietuvą —
senai mirusio jos vyro giminėms ir — visur
pasauly išsklaidytoms buvusioms mokslo
draugėms; net parodė man siunčiamų jos
atvirukų gražius džiovintų gėlelių
ornamentus...
Ji man liks atminty: kukli, nesigarsinanti, daug davusi tėvynei, o dar daugiau
troškusi duoti, — patriotė lietuvė; ir jos
švelnumas, grožio pajutimas — kaip gėlė,
pastoviai žydinti atvirukuose ir ją pažinusių
žmonių širdyse.---------Reiškiu nuoširdžią užuojautą visiems
Elmyros giminėms ir artimiesiems. Ją
sunkios ligos metu labai stropiai prižiūrėjo,
daug kas lankė, nes ji buvo verta meilės
ir pagarbos.
Ilsėkis ramybėj! Tegu būna Tau,
Elmyra, graži Amžinybė.---------A. R.

