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BENDRUOMENĖS MENO ŠVENTĖ
Rugsėjo mėnuo planuojama padaryti Lietu
vių Bendruomenės susikaupimo ir veiklos su
stiprinimo mėnesiu, o rugsėjo S-ji — Bendruo
menės švente, šių metų rugsėjo aštuntoji Liet.
Bendruomenės Los Angeles Apylinkės jau pa
daryta ne eiline, o puikia, iškilia meno švente.
Jau pats gausus lietuvių susibūrimas nutei
kia jaukiai ir iškilmingai. Įdomios svečių ir sa
vųjų kalbos, skanūs lietuviški pietūs, graži lie
tuviška muzika — pasijunti esąs lyg savoje že
mėje, lyg kur atlaiduose, ar svečiuose pas ar
timus gimines. Bendruomenės susibūrimai at
šaukia broliškus jausmus ir šiltų “lietuvio šalia
lietuvio” jausmų. Sukelia ir norų rūpintis sa
vais reikalais, kad be pėdsako nedingtum sve
timose žemėse.
Bet maloniausiai šioje šventėje nuteikė me
ninė programa, sumaniai organizuota, parinkta
ir užtat gerai pavykusi, šventės rengėjų dėka,
sukviesti geriausieji ir daugiausiai žadu meni
ninkai: svečiai iš toliau — solistas Jonas Vaznelis (iš Čikagos), dailininkė Anaztazija Tamo
šaitienė (iš Kanados) ir savieji — poetas Ber
nardas Brazdžionis, solistė Zina Kalvaitienė ir
Los Angeles tautinių šokių grupė, vadovaujama
mok. Onos Razutienės.
Retai būna Bendruomenės šventėse literatū
rinė programos dalis. Ir labai pagirtina Los An
geles B-,nės Apyl. valdyba, kad šiemet pakvietė
poetų Bernardų Brazdžionį. Jo du ilgesni poezi
jos kūriniai buvo maloniausias šios šventės
siurprizas. Eilėraštis “Tėvynės poteriai” stip
riu alegoriniu žodžiu veikė klausytojų širdis;
gili ir šiurpi malda plėšėsi kartu su autorium
iš kiekvienos nostalgijoj skęstančios sųmonės:
Viešpatie, padėk svetur nežūti! (“Ir pravesk
pro pagundų nutautėti”). Satyrinis eilėraštis
“Mecenato pasikalbėjimas su Horacijum” pasa
kė daug gyvenimiškos tiesos apie tremties poetų-rašytojų, kuris kloja savo kūryba takus,
puošdamas jais vaikštantiems, o šie svaigsta
nuo amerikinės prabangos; “mecenatas” laiko
saujų suspaudęs kietai, nes doleris nuperka
jam gyvenimo ir mirties patogumus, o poetas
išdidus savo posmuose, nors, bent satyroje, ža
da apdainuoti mecenato “garbę”. Bernardo
Brazdžionio žodžiai publikos priimti entuzias
tingai.
Solisto Jono Vaznelio repertuaras buvo pa
rinktas su dideliu menininko rimtumu ir sko
niu; su tokiu pat rimtumu ir sugebėjimu atlik
tas. Tai rodė, kad Vaznelis atsidavęs vien tik
rajam muzikos menui, nesiekia lengvo pasise
kimo. Sodriu balsu ir meniniu atlikimu jis ža
vėjo žmones, pažįstančius menų; žavėjo ir sub
tiliai, nuoširdžiai atliekamomis dainų detalė
mis. Publika priėmė gausiais plojimais. Jam
akomponavo Ruth Buell.
Zinos Kalvaitienės solo pirmų kartų Los An
geles taip stipriai ir maloniai nuskambėjo. SoPabaiga 2 psl. III skilty

Los Angeles Lietuvių Dienos rengėjai (LB Apylinkės valdyba) ir progra
mos dalyviai. I eil. (iš kairės): sol. J. Vaznelis, sol. Z. Kalvaitienė, dail. A.
Tamošaitienė, Bern. Brazdžionis; II eil.: V. Sakalauskas, O. Razutienė, A.
Skirius (pirm.), N. Vaznelienė, K. Čibiras, L. Žilevičiūtė, dr. J. Jurkūnas,
B. Stančikas, Jurkūnienė, K. Liaudanskas, Markevičius.

Foto L. Kančauskas

SĖKMINGA KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENA
JAV L. Bendruomenės L. A. Apy
linkės iniciatyva, su pritarimu be
veik visų kolonijos organizacijų
rengta Kalifornijos Lietuvių Diena
1963 rugsėjo 8 buvo viena iš sėk
mingiausių. Arti tūkstančio vien lie
tuvių tesusirenka tik minint Vasa
rio 16-tųjų ir per Bendruomenės
Lietuvių Dienų, neminint tų pa
rengimų, kurie rengiami ne vien
lietuvių ir tik ne lietuvių naudai).
programa buvo įvairi ir įdomi.
Tuoj po pietų pradėta su dailinin
kės A. Tamošaitienės meno paroda.
Parodų sutvarkė Kult, ir švietimo
reikalų vedėjas Dr. J. Jurkūnas,
talkininkaujant Alg. žaliūnui, E. Arbui, D. Karaliūtei ir jūros skautų
grupei. Parodų atidarė dr. J. Jurkū
nas. Bern. Brazdžionis apibūdino
dailininkės darbų pasaulį. Pati dai
lininkė dėkojo už pakvietimų ir dė
mesį jos kūrybai.
Meno paroda iš Breakfast klubo
patalpų, po Lietuvių Dienos, buvo
perkelta į Lietuvių Namus, kur per
savaitės laikų vakarais dar perėjo
keli šimtai lietuvių ir įsigijo bei

užsisakė dailininkės darbų (18 pa
veikslų, 15 tautinių kostiumų, 4
kilimus).
Oficialiųjų L. Dienos programų
pravedė pirm. A. Skirius. Organiza
cijų posėdžio pageidavimu, oficia
lioji dalis buvo suspausta į pusva
landį. Raštu buvo gauti sveikini
mai iš gub. E. Brown, burmistro
S. Yorty, sen. T. Kuchel ir C. En
gle, kongr. Lipscomb, dr. P. Padalio. žodžiu sveikino Lietuvos kon
sulas dr. J. J. Bielskis, paliesdamas
rugsėjo 8 d. šventės reikšmę ir LB
dešimtmetį, ponia Juodeikienė svei
kino Oregono LB Apylinkės vardu.
Iš amerikiečių trumpai pasveikino
L. A. Respublikonų pirm. Phil Bar
dos, Pavergtų Tautų komiteto pirm,
dr. E. Onaca ir ukrainiečių pirm. p.
Weseli.
Pagrindinę kalbų pasakė svečias
iš Urugvajaus — žurnalistas ir dip
lomatas Kazys Čibiras, kuris buvo
atkviestas iš Toronto (ten dalyva
vęs Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seime).
Pabaiga 2 psl. I skilty
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BENDRUOMENĖS MĖNUO
Pasaulio Liet. Bendruomenės sei
mas, įvykęs šiais metais Toronte
nutarė, kad rugsėjis yra Bendruo
menės mėnuo, o rugsėjo 8 d. —
Bendruomenės šventė. Los Angeles
Apylinkė rugsėjo 8 d. jau pastaruo
sius metus švenčia.
Solidarumo įnašai
Prieš seimą buvo pasklidę dis
kusijos, kad gal nereikia reikalauti
solidarumo mokesčio (ypač balsa
vimo metu); L. A. Apylinkė buvo
nuomonės, kad solidarumo įnašai
yra būtini. Balsavimo metas kaip
tik geras, nes juk valdybos iždinin
kui neįmanoma visus aplankyti po
30-40 mylių tolio.
Lietuvių chartoje yra aiškiai pa
sakyta: “Tautinio susipratimo ir
lietuvių vienybės ženklan, kiekvie
nas lietuvis moka nuolatinį tautinio
solidarumo įnašą”, šiuo įnašu pa
rodomas ne vien pritarimas Bend
ruomenės siekimui, bet sudaromas
finansinis pagrindas bendruomeni
nių institucijų veiklai.
JAV Liet. Bendruomenės centro
valdyga savo aplinkraštyje rašo:
“Solidarumo įnašų dalis skirta JAV
LB centro valdybai yra vienintelės
pastovios pajamos, kurių ribose pla
nuojama ir vykdoma centro valdy

bos ir kitų centrinių institucijų
veikla. Prašome apylinkių valdybas
paskutiniaisiais šių metų mėnesiais
dėti daugiau pastangų solidarumo
įnašų išrinkimui iš galimai dides
nio lietuvių skaičiaus.”
Kultūrinių reikalų rėmimas
Los Angeles Apylinkės valdyba
rugsėjo mėn. išsiuntinėjo apie tūks
tantį laiškelių su voku, prašydama
solidarumo mokesčio ir taip pat pa
aukoti, kiek sąlygos leidžia, kultū
riniams reikalams — Kultūros Fon
dui ir Tapkime Lietuvos Laisvės
Knygnešiais Fondui. Į šiuos laiškus
atsiliepė dar tik apie 50. Valdyba
tikisi, kad ikiNaujų Metų visi Los
Angeles lietuviai sugrąžins vokelius
su aukomis ir solidarumo įnašu.
Bendruomenė iš savo fondų lei
džia mokykloms vadovėlius, litua
nistines mokslines knygas, platina
tarp svetimtaučių knygas (anglų,
ispanų kalbomis) apie Lietuvą, or
ganizuoja lituanistinius kursus, šeš
tadienines mokyklas, skiria litera
tu premijas, remia jaunuomenės
veikimą, rengia dainų, šokių ir kt.
šventes.
šie kultūriniai užsibrėžimai ir dar
bai turėtų rasti visų lietuvių nuo
širdų pritarimą.
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SĖKMINGA K. L. DIENA
Pabaiga iš 1 psl.
Meninę dalį pravedė Apylinkės
sekr. L. Žilevičiūtė (Apie tos pro
gramos dalis skaitykite rašytojos
Alės Rūtos aprašymą).
Po programos, grojant M. Krafto
orkestrui, jaunimas smagiai pasi
linksmino, pasišoko. Programos da
lyviai turėjo bendrą vakarienę.
Finansiškai šiemet Lietuvių Die
na irgi pasisekė dvigubai geriau —
gauta dvigubai daugiau pelno, ne
žiūrint, kad išlaidų turėta apie pus
antro tūkstančio dol.
Visi valdybos nariai, pasidalinę
darbus ir susiorganizavę savo tal
kininkus, savo darbą atliko sklan
džiai ir gerai.
Skyrium tenka padėkoti maistą
ruošusioms ponioms: Orlovičienei,
Razutienei, Rozenblatienei, Stirbienei, žadvydienei ir visiems kitiems,
prisidėjusiems prie šios dienos pa
sisekimo.
A. Skirius

Gavome šimtus laiškų ir prenume
ratų su aukomis paremti mūsų nau
ją užsimojimą leisti Vakarų lietu
viams skiriamą laikraštį. Tas mus
drąsina ir skatina. Labai ačiū.
Formuojame pastovų redakcijos
kolektyvą iš įvairių organizacijų,
srovių bei paskirų kolonijų. Laik
raščio uždavinys bus aprašyti lie
tuvių, gyvenančių prie Paciflko,
veikimą, darbus, užsimojimus. Dau
giausia bus dėmesio kreipiama į
bendruomeninį ir ypač jaunimo vei
kimą.
Atsiųsdami prenumeratą,
dar pridėjo aukų po keletą dolerių:
Mrs. Natalia Phillips iš Alaharnbra, Calif; St. Džiugas iš Chicagos,
III., E. Venckūnienė iš Santa Moni
ca, Calif., Dr. Matthew L. Namikas
iš Glendoros, Calif., Rimas Kalvai
tis iš Canoga Park, Calif., Antanas
Minelga Iš Olympna, Wash.
Visiems, parėmusiems “L.A.V.”
leidimą, nuoširdžiai dėkojame. Adm.

JAV Lietuvių Bendruomenės Los Angeles Apylinkės rengiamas
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įvyks 1963 metų gruodžio 31 d. vakare
UKRAINIEČŲ KULTŪROS CENTRO SALĖJE
4415 Melrose Ave., Los Angeles, Calif.
Visi rezervuokite šią datą
kartu palydėti senuosius metus ir sutikti naujuosius 1964 metus!

ANTRAS PUSLAPIS

Jauniausias jūrų skautas Saulius su savo tėvu
jashta Hermes II-ja plaukia į Catalinos salą.

LIETUVIAIVĖL| JŪRĄ!
Tik nepalankioms geopolitinėms aplinky
bėms susidėjus lietuvių tauta šimtmečiams bu
vo atstumta nuo jūros ir tuo būdu pasmerkta
gyventi sausumos garde, iki Nepriklausomybės
galia jai vėl prakirto vartus į jūrą.
Dėka lietuvio sumanumo, jo ryžto, ištvermės,
greitai apsitvarkęs sausumoje ir be atodairos
ir, žinoma, Poseidono palaimos, jis nuostabiai
metėsi jūropin.
Pasakiškai gražioje Lietuvos dukros Nerin
gos pašonėje — spingsančiųjų Kuršių Marių
žiotyse — greitai išaugo moderniškas Lietuvos
uostas Klaipėda. Nenuskriaudė laisvasis lietu
vis ir savo kunigaikštytės Birutės krašto — Pa
langos. Jis jai pašonėje dovanojo gražų žvejų
uostą šventąją.
Ir taip atrodė, jog laisvę išvydęs lietuvis, žiū
rėdamas iš Rambyno kalno į mūsų palaimą —
lietuvišką pajūrį, matė tarytum kokį miražą,
stebuklą, klausėsi tartum mielos, lietuvišką šir
dį kutenančios pasakos.
Toliau — 4 psl.
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Atkelta iš 1 psl.
listė įrodė, kad ji rimtai nori augti ir kad jau
pasiekusi džiuginančių rezultatų. Akomponavc
jos dabartinis mokytojas kompozitorius Bro
nius Budriūnas.
Dail. A. Tamošaitienės meno paroda buvo ir
dailus visos šventės fonas, ir vienas iš prasmin
gų jos turinių. Paroda mirgėte mirgėjo žaviais
jos rankų darbais: kilimais, tautiniais drabu
žiais ir kt.; jos mintys ir polėkiai tiek tauti
niuose ornamentuose, tiek kilimų raštuose bei
abstraktiniuose paveiksluose rodė nuoširdžią
ir plačios skalės menininkę.
Jaunimo tautiniai šokiai buvo gyvi, margi,
su stropumu paruošti ir jaunatviškai atlikti.
Vadovė — mok. O. Razutienė; pianistė — O Ba
rauskienė, akordeonu pritarė — R. Pažemenas
ir A. Kazakevičius.
Los Angeles LB Apyl. vadovauja Antanas
Skirius, kultūros reik. ved. — dr. J. Jurkūnas.
A. R.
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Laimei, tai buvo džiuginanti realybė, čia
tikrai pražydo lietuviškas pajūris, čia atgijo
lietuviškas genijus, čia nutūpė lietuviškųjų bi
čių spiečius, šimtmečius tūnojusi ir pamotiškai
globojama mūsų pajūrio žemė savo sūnų ran
kose pasipuošė gerais prekybos ir žvejybos
uostais, lietuviškuoju prekybos, karo ir pasie
nio apsaugos laivynu, naujomis prekybos ir
pramonės įmonėmis, visa eile kultūrinių bei
švietimo įstaigų ir organizacijų, čia, ir ne kur
kitur, įsikūrė Lietuvos Buriuotojų Sąjunga, pir
moji Lietuvos Buriavimo Mokykla ir Klaipėdos
lietuvių Jachtklubas. Tuo būdu Klaipėda tapo
lietuviams buriuotojams it kokia Meka.
šių lietuviškųjų pajūrio pažangų, šį vyzdžiu
nepasiekiamų lietuvio jūreiviškų polėkį, tų jau
natviškai plakančių lietuviškųjų gijų, lyg Per
kūnas iš giedro dangaus, pakirto žmonijos rau
donoji giltinė.
Ir vėl lietuvis tapo pavergtas, beteisis, nuže
mintas, ir daugelis mūsų brolių ir sesių pa
smerkti tremtim, išeivi j on.
Bet ir tokioje nedalioje lietuvis nesugniužo
ir iš savo rankų laisvės ginklo neišleido ir ne
išleis. Tai liudija tūkstančiai tėvynėje supiltų
laisvės kovotojų kapų ir pasilikusiųjų savo že
mei ištikimųjų vaikų, kur jie bebūtų, tvirtas
pasiryžimas vykdyti žuvusiųjų testamentų.
Kova dėl Lietuvos laisvės ir Nepriklausomy
bės vyksta mūsuose organizuotai ir pavieniui.
Ji turi įvairias formas. Džiaugiamės, kad joje
dalyvauja ir mūsų pajūrio vandeniu krikštyti
broliai. Vienas jų prieš trejus metus sumaniai,
it dramblys pro adatos skylutę, paspruko iš
Lietuvos pro geležinę uždangų, svetur per porų
metų pasistatė jūrinę jachtų ir šiemet perskro
dė Atlantu ir iškėlė Lietuvos trispalvę Ameri
kos pakrantėse, šio drąsaus žygio garbė tenka
mūsų šauniam buriuotojui Broniui Rožinskui.
Jį plačiai pažymėjo mūsų, amerikiečių ir užsie
nio spauda.
Ir tai ji darė, matyti, ne dėlto, kad mūsų
tautiečio kelionėje per vandenynus neišvengia
mai turėjo sensacijos ir avantiūros žymių, bet
dėlto, kad ji nenujautė, jog šiame žygyje slypi
gilus turinys, pati žmogaus buitis. Neapsiriko.
Jau pirmajame savo pranešime plačiajai Los
Angeles lietuvių visuomenei ir kiek vėliau už
sienio spaudai suruoštoje konferencijoje Los
Angeles mieste kap. Bronius Rožinskas atiden
gė savo odisėjos aukščiausių tikslų, pareikšda
mas, jog visa tai jis darė Lietuvos garbei. To
kiu būdu mes savo narsųjį buriuotojų, tikrų
jūrų vilkų, Bronių Rožinskų su reikiamu dė
kingumu ir pagarba įrikiuojame į taip patAtlantų nugalėjusių garbingų mūsų tautos sūnų
Dariaus ir Girėno eiles.
Reikia tikėtis, kad šis narsus ir garbingas
jūreiviškas žygis žymiai prisidės prie mūsų
jūros mėgėjų ir jūros sportininkų nepalaužia
mo entuziazmo, gražaus susiorganizavimo ir
nuolat didėjančio plėtimosi išeivijoje. Jau pir
mieji ženklai yra džiuginu. Dėka kap. Rožinsko
pasišventimo ir nuolatinės paramos, sujudo, su
kruto losangeliečiai, senimas ir jaunimas, ku
riems jūra yra prie širdies.
Jachta Hermes II San Fedro uoste tapo mūsų
jūrų skautų tikra baze. Apie jų sukasi viskas ir
jie visi. Su Hermes II, kap. Rožinskui vado
vaujant, mūsų jūrų skautai nepersenai suruošė
puikių stovyklų Catalinos saloje ir, be to, keletu
kartų išplaukė į jūrų. Pažymėtina buriavimas
į Catalinos salų su žymiais užsienio spaudos
atstovais. Visus šiuos svarbesnius įvykius bei
kitus mūsų jūrinius pasireiškimus pravers pa
liesti atskirai.
Jūrų teis. Dr. J. Jurkūnas

VISOS ORGANIZACIJOS, sambūriai, klubai,
ansambliai, draugijos ir kiti vienetai kvie
čiami informuoti “Lietuviai Amerikos Vakaruo
se” laikraštį apie savo veiklų. Taip pat kviečia
mi rašyti visi, kuriems rūpi savos kolonijos dar
bai, gyvenimas ir idėjos. Siųskite nuotraukų.
Padarykite laikraštį pilnu įvairaus lietuvių Va
karuose gyvenimo veidrodžiu.
Red.

Kazimieras Čibiras, Lietuvos Pasiuntinybės narys Urugvajuje
Daugiau kaip savaitę Los Ange
les mieste viešėjo Kazimieras Čibi
ras, Lietuvos Atstovybės narys
spaudos reikalams Montevideo, Urugvajuje. Jis PLB seime Toronte
atstovavo Urugvajaus lietuvius.
LB Los Angeles Apylinkės pa
kviestas, K. Čibiras, vykdamas į
Pietų Amerikų atgal, buvo sustojęs
mūsų kolonijoje, dalyvavo Bend
ruomenės Lietuvių Dienoje, pasaky
damas turiningų, patriotinį žodį.
Rugs. 14 vakare vietos liečti Viams
(LB kviestame susirinkime) Benddruomenės Centre jis padarė pra
nešimų apie Pietai Amerikos lietu
vių gyvenimo sąlygas, tautinį vei
kimų ir politinę padėtį bei Lietuvos
Atstovybės darbų ir vedamų kovų
Lietuvos laisvinimo reikalu.

Pats K. Čibiras yra didžiausias
Lietuvos reikalų propagandistas is
paniškai kalbančioje Amerikoje. Jis
yra išleidęs keletu puikių veikalų
ispaniškai, taip pat daug rašo vie

tinėje spaudoje, keldamas Lietuvos
laisvės klausimų ir demaskuodamas
komunistinius kėslus ir darbus Lie
tuvoje ir kituose okupuotuose kraš
tuose. Diplomatinėje tarnyboje K.
Čibiras veikia jau 15 metų. Jam jis
yra atsidavęs visu nuoširdumu ir
visa savo energija.
# # *
• Svečiui iš Urugvajaus — K. Či
birui priėmimus surengė kons. J. J.
Bielskis, dr. M. Devenis, Dičiai, Deveikiai, Prageliiai, Mitkai (pas juos
svečias buvo apsistojęs), Oksai,
Skiria! ir Sakalauskai.

Solistų J. Vaznelį vaišino Dabšiai,
Lukšiai, Ąžuolaičiai, Motiejūnai ir
Skiriat
Dailininkė A. Tamošaitienė sve
čiavosi pas Brazdžionius, Mitkus,
Deveikius, Skirius, Raulinaičius,
Fabianienę, Gliaudžius, Raubertus,
Narbutus, dr. J. ir ponių Naujokai
čius.

Iš dail. A. Tamošaitienės dailės parodos Los Angeles, kurią surengė LB
L. A. Apylinkė Lietuvių Dienos proga, rugsėjo 8—15 d.d. Parodoje buvo
išstatyta tautinių drabužių, kilimų, gobelenų ir paveikslų. Paroda turėjo
didelį pasisekimą.
Foto L. Kančauskas
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TREČIAS PUSLAPIS

Patikrinkite, kokių knygų trūksta Jūsų knygų

KNYGOS

lentynoje,

Dyguldagis, Eiliuota Los Angeles
Lietuviška Epopėja. Los Angeles,
1963.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
CENTRAS
4415 Santa Monica Boulevard,
Los Angeles 29, California

Namų svetainė atdara savaitga
liais:
šeštadieniais ir sekmadieniais —
12 vai. dienos — 12 vai. nakties.
Svetainėje veikia valgykla ir ba
ras. šeimininkė A. šatnerienė gami
na įvairius lietuviškus valgius pie
tums ir vakarienei, šeštadienio pie
tus prašoma užsisakyti iš anksto
telefonu— Svetainės: 666-9908 arba
šeimininkės: NO 4-0372.
Be to, namuose yra: salė susirin
kimams, minėjimams, mažesniems
parengimams; minėta svetainė (su
virtuve) posėdžiams ir mažesniems
susirinkimams; 4 butai (visi išnuo
moti); skautų buklas; biblioteka.

Kreiptis: reik. ved. J. Andrius,
NO 4-2910 dieną ir NO 2-1728 vak.
Svetainės telefonas: 666-9908.

Dar galima gauti Bendruomenės
Centro akcijų

Kalifornijos Lietuvių Bendruo
menes Centras (Lithuanian Commu
nity Center, Inc.) savininkas Lietu
vių Namų svetainės, apartamentų
ir salės — 4415-23 Santa Monica
Blvd., Los Angeles, Calif. 90029 —
praneša, kad dar turi atsargoje ke
lias šios bendrovės akcijas (Šerus).
Norintieji jų įsigyti, prašome kreip
tis pas direktorius J. Andrių ir A.
Skiriu darbo valandomis — 4364
Sunset Blvd., Hollywood, Calif.
90029. Vienos akcijos kaina 25.00
dol. Akcijos parduodamos tik Kali
fornijos lietuviams.

Jūrų skautai minės dešimtmetį

Lapkričio 3 d. 5 vai. p. p. Los
Angeles jūrų skautai ir skautės
rengia iškilmingą savo 10 metų
veiklos minėjimą - sueigą. Įvyks
Liet. Tautinių Namų patalpose,
3356 Glendale Blvd., Los Angeles.
Po 10 metų sėkmingos veiklos
Jūrų skautų skyriaus įgaliotinis
jūrų psk. S. Makarevičius iš parei
gų pasitraukė. Į jo vietą įgaliotiniu
paskirtas v. v. Algis Raulinaitis, ku
rio žinioje bus jaunesnis jūrų skau
tų veikimas Los Angelėse.
7 jūrų skautai iš Los Angeles da
lyvavo Lietuvhj Jūrų Skautijos Ju
biliejinėje stovykloje prie Mičigano
ežero, čia susirinko jūrų skautai ir
skautės iš visos Amerikos ir Ka
nados. Mūsų losangeliečiai šioje
stovykloje gražiai pasirodė ir užsi
rekomendavo.
Jūros Vėjas

KETVIRTAS PUSLAPIS

Prieš kurį laiką Los Angelese pa
sirodė Dyguldagio slapyvardžiu pa
sirašyta šafirografuota satyra, ku
rioje autorius iš humoristinės pusės
bando apdainuoti daugelį šios lie
tuvių kolonijos žinomesnių gyven
tojų. Ypač daug vietos epopėjoje
skiriama Los Angeles rašto žmo
nėms. Satyrinės strofos, liečiančios
tą ar kitą asmenį, nėra užgaulios,
bet ir ne visada taiklios. Tik gal
konsulas Bielskis per žiauriai “pa
liestas”. štai viena tos epopėjos iš
trauka, liečianti rašytojus:
Mylėčiau jų kiekvieną —
ir prastą ir nedarbo dieną —
visas šias rašyto žodžio šventąsias
Danutę Mitkienę
/ir karalienes:
Zefiriną Balvočienę
ir Romą Dapšienę...
Alę Rūtą,
Orintaitę Petronėlę
ir Eleną Tumienę —
šitas, kur jau prigamino savo raštų
/tomus...
Autorius nepraeina ir pro muzi
kus bei dainininkus, nepasakęs jiem
humoristinio žodžio:
Dainavo solo Birutė Reivydaitė,
dainavo solo Rimtautas Dabšys,
paskui suėjo į duetą,
o po dainelės “Oi lijo, lijo”...
išgirsim netrukus ir Dabšių trio.
Epopėjos gale duota losangeliečių žurnalistų straipsnių, spausdin
tų laikraščiuose, kai kurios ant
raštės. Pvz.: Kas netiki destalinizacijos palaima Lietuvai, tas tikė
jimo priešas (J. Gobis, “Vienybė”).
Epopėja turi 16 psl. Ji buvo iš
siuntinėta iš Santa Monicos kai
kuriems rašto žmonėms.
šiomis dienomis pasirodė nauja,
kaip tituliniame lape rašoma, “per
plauką” pataisyta ir papildyta lai
da; ją galima įsigyti pas knygų pla
tintoją V. Prižgintą.
N. R.

tokiais poeto Margalio žodžiais
A. Dabšys pradėjo surengtą Bend
ruomenės Centre F. Žukausko pra
nešimą apie jo kelionę į pavergtą
Lietuvą. Ne tik Žukauską, bet ir
kitus panašius keliauninkus pava
dindamas “perankstyvais paukšte
liais”, skrendančiais į savo kraštą,
kur esamose sąlygose nėra nei ko
pamatyti, nei atvirai pasikalbėti,
kad ir su artimiausiais giminėmis.
<Su nedidele humoro doze F. Žu
kauskas nupasakojo visą savo kelio
nę iki Vilniaus, kur susitiko su iš
kaimo atvažiasiomis giminėmis, ir
atgal. Iš pasakotojo žodžių, užuomi
nų ir nutylėjimų susidarė įspūdis,
kad kaip jis, taip ir jo artimieji bu
vo baimės sukaustyti, kalbėjo tik
paprasčiausiais šiokiadieniais daly
kais, gink Dieve, neliesdami esa
mos santvarkos ar politikos klau
simų.

įsigykite

tiesiai

toją V. Prižgintą).
KNYGOS LIETUVIŲ KALBA
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□
□
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Vidudienio sodai — Midday Gardens, prize win
ning poems by Bernardas Brazdžionis. Price: $4.00
Vyskupas ir velnias — The Bishop and the Devil,
short stories by the late Ignas Šeinius. Price: $3.00
Paukščių Takas — Milky Way, poems by A. Radžius.
Price: $1.50
Pažadinti sfinksai — Awakened Sphinxes, poems by
Alfonsas Gricius.
Prince: $1.50
Varpai Skamba — The Bells Toll, a novelprice: $2.50
Karaliai ir šventieji — Kings and Saints, poems by
Elena
T u m i e n ė.
Price: $2.50
Dažytas vualis — The Painted Veil, a novel by S.
Maugham, transl. by S. Zobarskas. Price: $3.00
Amerikos lietuvių vardynas — Lirhuanian Who's
Who in the U. S.
Price: $7.00
Kovose dėl Lietuvos — In The Wars For Lithuania,
2 volumes, memoirs of General Stasys Raštikis,
a Lithuanian bestseller. The firt volume is sold out.
Price: $7.00
Lietuvių tautos kelias — The Course of the Lithua
nian Nation, 2 volumes, by Prof. M. Biržiška.
The first volume is sold out.
Price: $3.00
Rinktinės mintys — a collection of statements,
phrases made by world-famous people, prepared
by Rev. Dr. J. Prunskis.
Price: $4.00
Patarlės, priežodžiai ir posakiai — a collection of
Lithuanian proverbs and sayings.
Price: $3.50
Lietuvių liaudies dainos jauniesiems pianistams —
Lithuanian folk songs for young pianists, arranged
by Vytautas
K e r b e I i s.
Price: $2.00

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Q
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PAUKŠTELIAI

“Per anksti, paukšteli pas mus parkridai,
Veizėk, nepaleido dar upių ledai,
Dar sniegas tebtirpsta ant mūsų
laukų,
Dar tebėr nuplikęs apdaras miškų...”

ir

leidykloje (arba pas Los Angeles knygų platin

[J

PERANKSTYVI

pasižymėkite

Crosses — Kryžiai, an incomparably exciting Lith
uanian novel in English.
Price: $4-00
Lithuania Through The Ages, a fine, short survey of
Lithuanian history, lavishly illustrated. Price: $3.50
The Evening Song, charming Lithuanian tales in
English. Illustrated.
Price: $3.00
The Forest of Anykščiai, a masterpiece of Lithuanian
poetry by A. Baranauskas, translated by Nadas
Rastenis.
Price: $2.00
The Dance of Lietuva, Lithuanian folk dance pag
eantry.
Price: $5.00
Lithuania Land of Heroes. Short sketches of Lithu
anian history, language, art; Lithuania's fight for
freedom. Illustrated.
Price 4.75
The Battle of Grunwald. An historical novel in Eng
lish- Translated by J. J. Bieskis.
Price 3.00

KITI LEIDINIAI
O
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Anglų-Lietuvių kalbų žodynas — English-Lithuanian
Dictionary, by V. Baravykas.
Price 6.00
Lietuvos žemėlapis — Map of Lithuania, multicolor
ed map of Lithuania, by J. Andrius.
Wall map, approx. 35x46 — Price: $4.50
Book map, in folder — Price: $3.50
Lietuvių dainos ir šokiai (16 dalykų) — Lithuanian
songs and dances (16 numbers in all). Price: $5.00
Popular Lithuanian Recipes. Paruošė J. J. DaužvardienėKaina $2.00
The Ordeal of Assad Pasha. Ignas Šeinius. Transl.
by R. Sealey. Išleido Manyland Books.
$2-00
Lietuvių kaibos vadovas. Parengė P. Skardžius, St.
Barzdukas, LaurinaitisKaina $4.00
Valgių gaminimas. Išleido J. Karvelis. 550 p. $7.50
Leave Your Tears in Moscow. B- Armonienės pergynimai Sibire Surašė A. L. Nasvytis.
Kaina $3.00
Lithuanian Self-Taught. Marlboroughs. Kaina 1.25

e Užeikite į “Lietuvių Dienų” leidykla — čia
rasite ir daugiau Įvairių leidinių,, žodynų, lietu
viškų plokštelių.

“LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDYKLA
4364 Suncet Boulevard
Hollywood 29, California
Tel.: NO 4-2919
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L. A. Lituanistinė šešt. mokykla
Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinė šešt.
mokykla šį rudenį pradėjo 15-sius mokslo me
tus. Pirmieji jos žingsniai 1949 metais buvo ne
tvirti ir vargingi. Garažas ir rūsys buvo mo
kyklos patalpos. Neturėta nei vadovėlių, nei
kitų mokslo priemonių. Tokiose sąlygose mo
kykla įkurta kun. J. Kučingio, pakvietus lietu-'
vaites seseles pranciškietes mokyti, pradėjo
savo vargo kelius su 25 mokiniais. Vėlesniais
metais mokinių skaičius buvo įvairus, kai kada
pasiekdamas iki 60.
Nepalyginamai geresnėse sąlygose mokyklai
tenka dirbti paskutiniaisiais metais. Pastačius
šv. Kazimiero paraip. mokyklą, šeštadieninė li
tuanistinė mokykla gali naudotis erdviomis švie
siomis tos mokyklos klasėmis. Paruošta ir dalis
tinkamų vadovėlių. Mokykloje stengiamasi iš
eiti nustatytas lituanistinių dalykų kursas,
tiksliai prisilaikant LB švietimo tarybos pa
ruoštos programos. Didelis dėmesys kreipiamas
į dainavimą ir tautinius šokius, šių dalykų mo
kymas yra pavestas mokyt. O. Razutienei. Ką
mokiniai šioje srityje išmoksta, visi turi pro-1
gos pamatyti laike viešų mokyklos pasirodymų,
rengiant Kalėdų eglutę, Motinos dienos minėji
mą ir kit.
Mokykla paskutiniuoju metu rengia mokslo
metų baigimą, kurio programoje dalyvauja vi
sų klasių mokiniai. Geriausiai pasireiškusiems
skiriamos dovanos.
šiais metais lietuviai tėvai, suprasdami ką
mokykla duoda jaunimui, parodė didelį susipra
timą, atvėpdami vaikus net iš tolimesnių vieto
vių — 30 mylių ir daugiau. Pirmąjį skyrių lan
ko net 22 mokiniai. Mokykloje veikia 8 skyriai
su 67 mokiniais ir prie mokyklos esančiam val
kų daržely yra 14 vaikučių.
Lituanistinės mokyklos vedėjas yra I. Me
džiukas, mokytojai: O. Razutienė, A. Balsienė,
B. Čiurlionienė, J. Jodelė, kun. A. Valiuška ir
sesuo Liurda. Vaikų darželį veda N. Grakaus
kienė. Tėvų komiteto pirmininkas yra J. Mo
tiejūnas. Kiti komiteto nariai: L. Pažemėnienė,
I. Kliorikaitienė ir Ei. Dovydaitienė.
Lituanistinę mokyklą kasmet pinigais pare
mia LB Los Angeles Apylinkė.

Jonas Matulaitis sėkmingai išlaikė Kalifornijos konts aktoriaus egzaminus
ir žada toliau tęsti savo praktiką kaip “General Contractor”, šioje srityje
dirbęs daugiau kaip 15 metų Kanadoje. Atsikėlęs i Los Angeles savo ilga
mete praktika žada padėti losangeliečiams lietuviams ir duoti statybos
reikalais patarimų nemokamai. Matulaitis yra pastatęs visą eilę tekių ir
panašių gyvenamų namų, komercinių pastatų bei atlikęs daug kontraktų.

JONAS MATULAITIS

General Contractor
3823 Evans St., Los Angeles 27, Calif.

Telefonas: 662-8822

JONAS JURGILAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas
10718 White Oak Avenue
Granada Hills, Calif.
Office: EM 3-5909

Res. EM 3-5707

ALEXANDER

Physician & Surgeon
Valandos: pirm., trečiad., penkt. — 5:30—8:00; šeštad.— 3:30—5:00.

4655 Kingswell Ave.> L. A. Suite 215
c/o Alameda Med. Group — RI 7-7667

BALFO VAJUS

MYKOLO

BIRŽIŠKOS

Akių gydytojas ir .ėhirurgas

Eye Physician and Surgeon
Glendora Medical Center — 122 W. Alosta Ave., GLENDORA, Calif.
Telefonas: ED 5-0535
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★XXXXXXX’xX'xXxxX'W fttwe A-Xxx « x xx;

J. J. GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas

įstaigos telefonai: ..
GRanite 9-7755
TRemont 9-0011

Valandos:
10—12; 3—7
Treč ir šešt. 10—12

11660 Gateway Blvd, (prie Barrington), Los Angeles 64, Calif.

Namų telefonas: GRanite 3-3628

ELDORADO MOTEL
Savininkas Al Samolis
1613 N. Western Ave., Hollywood 27, Calif.
Telefonas: HO 2-6945

MIRTIES METINĖS

Rugsėjo 29 d. Akademinio Skatų Sąjūdžio
Los Angeles skyrius surengė prof. Mykolo Bir
žiškos mirties metinių minėjimą. Programoje
buvo: F. Kudirkos paskaita, M. Naujokaičio
žodis apie Biržiškos veiklą skautiško jaunimo
tarpe; V. Pinkas paskaitė iš M. Biržiškos raš
tų; iš magnetofono juostos perduota ištraukos
iš Biržiškos kalbų. Meninėje dalyje dalyvavo
R. Apeiikytė, G. Gudauskienė, R. Dabšys.
Salėje, kur vyko minėjimas įruošta graži pro
fesoriaus darbų parodėlė.
Minėjime dalyvavo apie 100 asmenų. Progra
ma truko neilgai, pravesta įdomiai.
Bažnyčioje 10 vial. 30 min. už M. Biržiškos
vėlę atlaikytos šv. Mišios.

Evenings NO 1-6260

MATTHEW NAMIKAS, M. D.

Lėšų telkimas Balfui vyksta sėmingai

šiais metais BALF Los Angeles skyriaus val
dyba pakvietė talkon vietos organizacijas, kad
jos parinktų aukų iš savo narių. Pirmieji su
rinko daugiau kaip 100 dol. ir įteikė Balio iždi
ninkui Ateitininkai sendraugiai. Kitos organi
zacijos aukas teiberenka. Balto sk. valdybos na
riai spalio 6 ir 13 d., klebonui kun. J. Kučingiui
sutikus, aukas rinko prie šv. Kazimiero bažny
čios durų. Jiau surinkta keletas šimtų dol. Ligi
šiol didžiausią 25 dol. auką yra įteikęs kun. J.
Kučingis. Vajus bus tęsiamas iki lapkričio mėn.
pabaigos.
Balio sk. valdyba maloniai kreipiasi į visus
Los Angeles lietuvius, prašydama savo metinę
auką į vargą patekusiam tautiečiui įteikti Bal
to įgaliotam rinkėjui arba bet kuriam skriaus
valdybos nariui.
Aukokime, kad ir po nedaug, bet visi.

HAGENTORN, M.D.

Motelis turi 51 kambarį. Visi kambariai liuksusiniai — turi TV, telefonus,
oro vėsintuvus, šildomą didžiulį maudymosi baseiną ir daųg.kt. patogumų.

Svečiams duodami veltui bilietai pamatyti filmų studijas.

UNION TOURS PARCEL SERVICE
Sav. Mr. & Mrs. George Pearl
344 No. La Brea, Los Angeles, Calif. Telef.: WE 5-1545
Seniausia, patikima firma,, aptarnaujanti Jus, Jūsų gimines ir bičiulius.
Visuomet siųskite siuntinius tik per Union Tours Parcel Service.
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PENKTAS PUSLAPIS

IŠ LIETUVOS KONSULATO LOS ANGELES
Gautomis žiniomis iš Lietuvos
Konsulą, o Los Angeles mieste da
bartiniu laiku Konsulato darbas
daugiausia susidaro iš teikimo ži
nių apie Lietuvą, dalyvavimų ofi
cialiuose ir žymesniuose tarptauti
nio pobūdžio parengimuose ir atsi
lyginimais savais parengimais. Taip
pat rūpinamasi įvairių dokumentų,
palikimų ir panašiais reikalais.

Konsulatas gauna daug paklausi
mų, prašoma literatūros apie Lie
tuvą. Daugiausia tokių paklausimų
gaunama iš moksleivių. Tuo reika
lu vedama plati korespondencija.
Sekama Amerikos spauda ir atitin
kamai reaguojama. Kartkartėmis
kaikurios organizacijos kviečia kon
sulą pakalbėti apie Lietuvą. Prieš
kiek laiko konsulas Bielskis buvo
garbės svečiu Kiwanis Klubo pa
rengime, Los Angeles. Konsulą pri
stačius, dalyviai pasveikino jį at
sistojimu ir aplodismentais. Po
konsulo kalbos audiencija vėl atsi
stojo ir tuo pareiškė pagarbą pa
vergei Lietuvai.
o

Tarp svarbesnių parengimų, ku
riuose konsulas Bielskis su ponia
dalyvavo, buvo Anglijos, Prancūzi
jos, Belgijos, Japonijos, Kanados,
Filipynų Respublikos, Korėjos Res
publikos, tautinės šventės arba ne
priklausomybės sukakties minėjijimai. Tokius minėjimus oficialiai
rengia t kraštų Generaliniai Kon
sulatai.

MŪSŲ KOLONIJOS

*

Rugsėjo 8 d. Californijos Univer
siteto (UOLA) kancleris Dr. F.
Murphy su ponia surengė metinį po
būvį Konsulariniam korpui pagerb
ti Konsulas Bielskis su ponia buvo
kviesti ir dalyvavo. Rugs. 29 d.
Bielskiai dalyvavo iškilmingame
San Marino mieste, kur Los Ange
les Chamber of Commerce prezi
dentas p. Wilcox su ponia surengė
Konsulariniam korpui pagerbtuves.
Spalio 1 d. jiedu dalyvavo Los An
geles miesto burmistro S. W. Yorty
iškilmingame gimtadienio minėji
me. Spalio 5 d. dalyvavo Rotary
Klubo parengime Pasadeno mieste.
Parengimas skirtas pagerbti užsie
nio studentijai, esančiai tame rajo
ne. Spalio 6 d. dalyvavo Long Beach
miesto iškilmėse, kurias surengė
admirolas K. L. Ve th, JAV laivyno
šio rajono viršininkas. Parengimas
skirtas Konsulariniam korpui pa
gerbti. Spalio 10 d. jiedu pakviesti
dalyvauti Kinijos Respublikos 52
metų sukaktį paminėti. Rengia tos
šalies (laisvosios Kinijos) Generali
nis Konsulatas. Spalio 11 d. Loty
nų Amerikos Konsulų Sąjunga kvie
čia dalyvauti jų metiniame paren
gime Beverly Hills mieste. Ten
minima Amerikos atradimo sukak
tis ir vainikuojama “Miss Latin
America“. Spalio 12 d. pakviesti
dalyvauti metiname International
Institute parengime.
s

Violeta Mitkutė ir Mindaugas Gedgaudas, ve

dę 1963 m. liepos 13 d. Violeta labai aktinga
liet, organizacijų —; ateitininkų, choro, bend
ruomenės ir kt. narė veikėja.

Gauta pakvietimas iš Los Ange
les Chamber of Commerce, “Los
Angeles Beautiful” skyriaus, daly
vauti “Los Angeles International
Airport” sode medžių sodinimo
iškilmėse. Kviečiama prisidėti, pa
sodinant vieną medį Lietuvos vardu.
o

Pastaruoju laiku konsulas su po
nia Bielskiai vaišino savo vasar
namyje kalnuose Anglijos Genera
linį Ko’, sulą p. Gamble su ponia.
Kiek anksčiau pas juos viešėjo
Šveicarijos Generalinis Konsulas
p. Pernet su ponia ir taip pat Libanono Konsulas p. Dib su ponia.
Numatoma ir kitų šalių konsulus
pasikviesti.

Konsulas J. J. Bielskis
o

Stengiamasi nepraleisti nors žy
mesnių privačių organizacijų pa
rengimų. Ypač, kur būna dalyvau
jančių konsulų vėliavos iškeltos ir
konsulai tinkamai pris.atyti. Tai
būna gera proga Lietuvai ir jos
reikalams pageidaujamos publikaci
jos gauti. Pavyzdžiui, neseniai tokį
parengimą sudarė Elks Klubas
Long Beach mieste. Po iškilmingų
priėmimų konsulai buvo pakviesti
auditorijon, kur jau buvo susirinkę
apie 800 klubo narių (sakoma, tas
klubas turįs apie 9,000 narių). Kon
sulai pakviesti prie garsiakalbio ir
paprašyti nors trumpai pakalbėti
apie savo atstovaujamą kraštą. Vi
sa konsulų pristatymo programa
buvo perduota per televizijos 6-jį
kanalą. Konsulas Bielskis suglaus
tai pakalbėjo apie Lietuvą ir jo da
bartinę padėtį.

ŠEŠTAS PUSLAPIS

IŠ LAIŠKŲ REDAKCIJ/d
Pavydas? Pagieža? Neapykanta?

Kai kurie lietuvių darbuotojai
Los Angeles kolonijoj gavo kelioli
kos lapų sąsiuvinį, pavadintą “Epo
pėja”. Ten neva satyros formoje vi
sa eilė žymių visuomenės darbuo
tojų įžeidžiama.
Ką gi tuo norima atsiekti? Reiš
kiama pavydas? Neapykanta? Pik
ta pagieža? O gal net toji senoji
forma spaudžiama į “naujus rėmus“
ir pavartojama “kultūriniam bend
radarbiavimui” su Lietuvos okupan
tu? Juk kaip tik pastaruoju laiku
Lietuvos okupantai per savo agen
tus ir parsidavėlius puola, juodina,
įvairius apkaltinimus verčia ant
žymių lietuvių veikėjų, esančių lais
vajame pasaulyje. Be abejo, vėliau
viskas išeis aikštėn.
J. A.

Virginia Dičiūtė ir Antanas Brevin, abu Šv.

Kazimiero parapijos choro nariai, vedę 1963 m.
.f

f

AR TURITE “KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
ALMANACHĄ”? Jame yra beveik visu čia gynančių lietuvių adresai ir telefonai,, draugijos,
biznieriai ir kt. Įsigyti galima A. Skiriaus įstaitaigoje, 4366 Sunset Blvd. L. A. ’' Kairia $2.
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JAUNOSIOS ŠEIMOS

Stovyklautojai su vadovais prie lietuviškos vėliavos.

L. A. JŪRŲ SKAUTŲ STOVYKLA CATALINA SALOJE

Onutė Sumantaitė ir Arvydas Vaišnys, choro
ir kitų organizacijų nariai, vedė 1963.VIII.31 d.

Vida Mikuckaitė ir Egidijus Radvenis, skautų
ir šokių grupės veiklūs nariai, vedė 1963.IX.7.
Jaunąsias šeimas sveikiname ir linkime, kad
kurdami^ laimingą savo asmenišką gyvenimą
neužmirštumėte, jog esate didžiosios lietuvių
šeimos nariai, kad aktyviai dalyvautumėte lie
tuviškoje veikloje, būdami gyvi Bendruomenės
nariai, gyvosios Lietuvos kūrėjai ir kovotojai.

Rugpjūčio paskutinę savaitę Los
Angeles jūrų skautai suruošė čia
pat pašonėje esančioje gražioje Catiilina saloje labai gražiai pavykusią
dešimties dienų stovyklą. Jon suburiavo visi Los Angelėse pasilikę
jūrų skautai ir skautės, kuriuos ly
dėjo dvi tėvų šeimos.
Iš uosto j salą persikėlė kap. B.
Roži’.nsko jachta Hermes II. Jai
talkininkavo jūrų skt. S. Makarevičius su savo 17 pėdų motorlaiviu.
Per du kartu 21 myliąRamiojo Van
denyno perburiavo 18 skautų ir 5
tėvai. Tai buvo ne šiaip koks eili
nis paplaukiojimas, bet iš anksto
gerai apgalvotas ir suplanuotas žy
gis j jūrą. Ypač romantiška buvo
pirmosios grupės nakties kelionė.
Kai Hermes II iškėlė inkarą ir 11
vai. nakties atsisveikindama su
uosto švyturiu pasipuošė baltomis
burėmis, jos dalyviai pasijuto it
teatre esą uždangai atsidarius: ne
didelės bangos švelniai kuteno Her
mes II-ją iš visų šonų, vėjelis, Po
seidono palaima, tyliai glostė mūsų
baltosios gulbės sparnus, iš gražios
dangaus mėlynės spindėjo ir mei
liai mirkčiojo nesuskaitomos gra
žuolių akytės-ž-vaigždės, o jų rink
tinė — Paukščių Kelias — mus ve
dė Lesiai Į “Geros Vilties Iškyšulį”
— Isthmus Cove, pasirinktą stovyk
lavietę. Ją pasiekėme dar prieš auš
rą. Vakare sulaukėme antrosios
grupės, čia, kaip grybas po lietus,
pasakiškai gražioje vietoje išdygo
lietuvišką palapinių sodyba. Ją pra
kilniai puošė mūsų trispalvė, kuri,
be abejo, šitoje vietoje suplevėsavo
pirmą kartą.
Be teoretinių žinių, čia mūsų
skautai ir skautės turėjo progos
įsigyti nemaža jiems labai reika
lingos praktikos. Buvo atlikti du
mokomieji buriavimo pratimai: vie
nas jauniams, — bebrams, aplink
šiaurinę salos dalį, antras — vy
resniesiems — aplink pietinę salos
dalį. Pratimai pavyko puikiausiai.
Jiems vadovavo kap. Rožinskas. Vi
si dalyviai grį'žo iš jų pilni įspūdžių,
džiaugsmo ir pasitenkinimo.
Dienos programon įėjo ir plau
kiojimas. Jį visi labai mėgo. Ir tai
nenuostabu, nes tokio švaraus pajū
rio ir tokio krištolinio vandens var
gu kur kitur rasi. Dienos pratimus
ir darbus lydėdavo vakarinė mal ia
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su vėliavų nuleidimo ir po to jau
kus stovyklos laužas, kurį dažnai
stebėdavo ir pašaliečiai.
Įspūdingas savotiškai mistiškoje
aplinkoje buvo duotas bebrų įžo
dis. Jį davė šie bebrai: R. čiurnis, G. Gudauskas, S. Gudauskas, T.
Mažeika ir J. Petrauskas. Skautybės
mazgą ant kaklaraiščių rišo Jūrų
vyr. valt. Skautų Skyriaus įgaliotiniis Algis Raulinaitis, o jūrinin
kystės mazgą — kap. B. Rožinskas.
Stovyklavimo proga, Jūrų Skautų
skyriaus įgaliotinio įsakymu, už
pavyzdingą pareigų ėjimą, kruopš
tų darbą organizuojant stovyklą ir
įgytą nemažą patyrimą buriavime
budys vairininkas Antanas Kašelionis pakeltas į valtininko laipsnį.
Per stovyklavimo laikotarpį jūrų
skautai ir skautės išburiavo 240
valandų.
Stovyklą globojo Jūrų Skautų
skyriaus įgaliotinis vyr. valt. A.
Raulinaitis, o jai vadovavo laivo
vadovas budys valt. R. Dūda. Sto
vyklos komendantas — budys vaiir.
V. Jusionis, ūkio vedėja jūrų skau
čių valties vali, gintare I. Mažei
kaitė ir uosto vedėjas budys valt.
A. Kašelionis. Jiems talkininkavo
su savo motorlaiviu jūrų skt. S.
Makarevičius. Jo paramą stovykla
labiausiai juto. Didele talkininke
stovyklos vadovybei buvo pedago
gė p. Čiurlionienė, ūkio, ypač virtu
vės reikaluose, daug prisidėjo mo
tinos: Mažeikienė, Raulinaitienė,
Jurkūnienė. Tėvai taip pat pagelbė
jo. Mažeika su Jurkūnu, bežvejodami, stovyklą aprūpindavo skania
žuvimi:.
Stovyklą aplankė nemaža tėvų ir
bičiulių. Jų tarpe buvo matyti dr.
Jusionis, A. Petrauskas, skautų tė
vų k-to ižd. šakys su ponia, Dženkaičiai, broliai Jasiukoniai ir kt.
Jei valstybei visų rūšių ginkluoti
vienetai yra labai reikalingi ir jų
harmoini. gas veikimas laidoja jos
saugumą ir išsilaikymą, tai tuo la
biau šis principas taikytinas mūsų
Išeivijos “armijai”, o ypač jos jau
nimui. Visi skautiški padaliniai bei
jų rūšys yra lygiai geni ir mūsų di
džiajam lietuviškam reikalui lygiai
naudingi ir reikalingi. Tik bėda,
kad negalime pasidžiaugti, jog tu
rime tik gerus jų pasekėjus,
o tuo labiau jų vadeivas.
J. J.
SEPTINTAS PUSLAPIS

LSS JM STOVYKLOS

LOS ANGELES LI ETUVIŲTAUTIN1 Al NAMAI
šiemet turi tikrą rugiapiūtę. Naujoji valdyba
yra nusistačiusi namus tinkamai aptavarkyti
ir galutinai baigti Įrengti taip, kad jais būtų
galima naudotis pagal jų paskirtį. Visi įrengi
mo darbai jau eina prie galo ir lap.kr. 9 d. val
dyba skelbia namų viešą atidarymą.
Valdyba ir dalininkai įdėjo nemaža darbo, pa
siaukojimo ir ypač pinigų. Bet be to neapsieisi,
jei norime, kad mūsų kultūriniai židiniai išsi
laikytų ir būtų naudingi bei patrauklūs kiek
senumui, tiek ir jaunimui.
Tautiniais namais dabar naudojais daugelis
mūsų lietuviškų organizacijų: čia turi savo
būstines lietuvių bankelis, skautės, jūrų skau
tai, L. Tau. S-gos skyrius ir Dramos ratelis.
Liet. Taut. Namų valdyba džiaugiasi, kad jos
pastangas remia ne vien tik dalininkai, bet
ir plačioji mūsų visuomenė. Ypač valdyba pa
juto apčiuopiamą paramą gegužinių-piknikų me
tu, kurių Namai šiemet suruošė net tris. Šis
visuomenės pareikštą Taut. Namams dėmesį
ir dosnumą nuolat paremia ir pavieniai tautie
čiai savo auka ar dalininko įnašu. Tad valdyba
visiems ir už viską yra labai dėkinga.
Liet. Tautiniai Namai kol kas yra atidaryti
tik šešt. nuo 5:30 vai. popiet ir sekmad. nuo
12 vai. dienos iki 10 vai. vakaro. Visi maloniai
kviečiami juose lankytis ir jaustis kaip namie.

PAGERBTAS PARTIZANAS
“Partizanas, tai žmogus, atsidūręs nepapras
tose aplinkybėse ir tapęs didvyriu. Kapas jo
Kiekvienas turime prikelti jį savo širdyje. Parnepalaid.os ir neuždengs jo gyvenimo saulės,
tizano žodis — tai deklaracija kovoti dėl idė
jos sunkiausiose aplinkybėse,” — kalbėjo Los
Angeles LFB išvažiavimo metu rugsėjo 21 d.
rašytojas Jurgis Gliaudą prie simbolinio kapo,
pagerbiant Lietuvos laisvės kovotoją-partizaną.
LF bičiulių išvažiavimas, kuriame su svečiais
ir šeimų nariais dalyvavo per 60 asmenų, p.p,
Damulių sodyboje, Canoga Park, Calif., prasi
dėjo tradiciniu jaučio kepimu. Išvažiavimo da
lyviai buvo vaišinami dviejų svarų “sterkais”,
kuriuos meistrišku įgudimu čirškino dr. Z. Brinkis, inž. S. Kungys, talkinant E. Kungienei, ž.
Brinkienei ir A. Raulinaiitienei.
Oficialioje programos dalyje, kuriai vadovavo
LFB sambūrio pirm, areli. Ed. Ar.bas ir valdy
bos narys Alg. Raulinaiitis, rašytoja Alė Rūta
pateikė išvadinęs mintis iš ALB Tarybos se
sijos Chicagoje ir PLB seimo Toronte, J. Ko
jelis — žiupsnelį svarstymų politinėmis temo
mis. žodį tarė svečias dr. J. Jurkūnas.
Įspūdingai buvo pagerbtas Lietuvos partiza
nas. Prie simbolinio kapo su žvakutėmis ran
kose 'Išsirikiavo 20 vyresnio ir jaunesnio am
žiaus vaikų, ant kapo padėta gyvų gėlių puokš
tė, visų dalyvių giedamos giesmės bei dainuojatnos partizanų dainos. Įspūdingą žodį tarė
rašytojas J. Gliaudą.
Dainos — linksmos ir liūdnos — nusitęsė j
vėlyvą naktį.
Vn.
AŠTUNTAS PUSLAPIS

Los Angeles 11 skaučių ir 7 skau
tai dalyvavo JM stovykloje prie At
lanto. Ačiū Dievui, jie visi laimin
gai nuvyko kupini smalsumo susi
tikti su kitų kolonijų jaunimu ir
parvyko pilni įvairių įspūdžių.
Džiugu, kad mūsų skautiškas jauni
mas JM stovykloje neliko paskuti
nis, bet pirmavo ir ėjo daugiau ar
mažiau atsakingas pareigas. Svei
kiname!
Negalintiems dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių leistis į tolimą ke
lionę, buvo suorganizuota vietinė
J M Rajono stovykla Sequoja vals
tybiniame parke nuo rugp. mėn. 24
d. iki rugsėjo mėn. 2 d. čia didelių
kalnų papėdėje ir milžiniškų pušų
pavėsyje įsikūrė skaučių, skautų,
ASS ir židinio pastovyklės. Skaučių
past, vadovė v. si. D. Gustaitė, skau
tų — v. si. V. Anelauskas ir ASS
— ps. f ii. L. Grinius. Stovyklos ko
mendantas v. si. fil. A. Kazakevi
čius, ūkio vadovas v. si. K. Prišmantas. Stovyklos viršininkas —
rajono vadas s. V. Pažiūra. Stovyk
lavo 50 skaučių, 41 skautas, 12 ASS
ir daugiau kaip 30 židiniečių, tėvų
ir svečių.
Gauti sveikinimai raštu: Lietuvos
konsulo dr. J. Bielskio, LSS Pirani
jos pirmininko s. A. Dundzilos, VS
v. s. O. Zailskienės, v. s. K. Kodatienės, VS s. E. Vilko ir iš stovyk
lautojų prie Atlanto.
Visų nuotaika buvo gera. Nieks
rimčiau nesusirgo ir nesusižeidė. Už
atsiųstą Konsulo $10.00 auką buvo
nupirktos 5 knygos ir įteiktos ge
riausioms skautams-tėms. Taip pat
gauta 7 knygos iš L. A. Liet. Bend
ruomenės, kurios irgi įteiktos pasi
žymėjusiems skautams-tėms. Dova
nų įteikėjams skautiškas ačiū.
Stovyklavęs

Naujų kelių ieškojimas
Lietuvos laisvinimo kovoje
Rezoliucijoms Remti Komiteto
vadovybė rengia viešas diskusijas
šia tema: “Naujų kelių ieškojimas
Lietuvos laisvinimo kovoje”. Dis
kusijos įvyks 1963 m. lapkričio 9
d., šeštadienį, 7 vai. vakare LB
Centro salėje, 4415 Santa Monica
Blvd., Los Angeles. Diskusijų mo
deratoriumi bus R-joms Remti Ko
miteto pirmininko pavad. teis, ir
ekonomistas Stasys Paltus. Disku
sijoms įvadą padarys keli komiteto
vadovybės nariai. Los Angeles ir
apylinkės lietuviai kviečiami gau
siai tose diskusijose dalyvauti.
Amerikiečių Politinės Partijos ir
Lietuvos Byla
Lietuvių respublikonų vienetas, —
Li eth uani an-Am erican Republ ic an
Assembly, — buvo suruošęs 1963
metų spalio 12 d. LB Centro salė
je, Los Angeles mieste viešas dis
kusijas tema: “Amerikiečių politi
nes partijos ir Lietuvos byla”. Įžan
gą diskusijoms padarė S. Paltus,dr.
P. Pamataitis ir A. Skirius. Disku
sijoms moderavo J. Kojelis.
Sustiprinama Lietuvių Respubliko
nų vienetas
Kalifornijoje veikia du lietuvių
respublikonų vienetai: LithuanianAmerican Republican Assembly ir
American-Lithuanian
Republicans
of California. Pirmajam vienetui
šiais metais vadovauja L. Valiukas,
o antrajam — dr. P. Pamataitis.
Pirmasis vienetas šiuo metu prave

da naujų narių verbavimo vajų. As
menys, norintieji įsijungti į šį vie
netą, kreipiasi į valdybos narius:
L. Valiuką, Br. Budriūną, E. Arbą,
E. Stirbiehę, Miss A. Laurinaitis,
A. Skiriu, C. Lukšį, A. Gustaitį, B.
Janulį, J. Jodelę, J. Kojelį, A. Šamolį ir F. Valuskį.
Rezoliucijoms Remti Komitetas
Ruošiasi Didžiajam žygiui
Rezoliucijoms Remti Komiteto va
dovybė mano, kad kitais metais
(rinkiminiais metais) tikrai pavyks
pravesti JAV-bių Kongrese vieną
iš rezoliucijų, kurių ten šiuo metu
yra jau 37. Jų bus dar gerokai
daugiau. Komiteto vadovybės nau
jų organų rinkimai įvyks 1963 m.
lapkričio mėn. 15 d. susirinkime.
Nominacinei komisijai vadovauja
J. Kojelis, kiti nariai: kun. E. Caune (latvis) ir B. Nurmsen (estas).
Sudarytas taip pat specialus komi
tetas patikrinti visą kasos stovį,
šiai komisijai pirmininkauja A.
Reins (latvis), kiti nariai — A. Skrius ir A. Kalm (estas). Visai kitų
metų veiklai ruošiamas didelis ir
detalus planas. Į visą šį žygį bus
įjungtos visos galimos jėgos iš pabaltiečių ir kitų geros valios ame
rikiečių.
Vyčių Seniorų susirinkimas
Rugsėjo 29 d. Lietuvių Namuose
įvyko L. Vyčių Seniorų susirinki
mas, kurį pravedė pirm. J. Kiškis.
Pranešus, kad mirė narė F. Kau
nienė, nariai nutarė užsakyti šv.
Mišias ir pasiųsti gėlių vainiką ir
dalyvauti laidotuvėse. Kan. A. Ste
ponaitis, kuopos dvasios vadas pa
žadėjo atlaikyti šv. Mišias,
Rudenį vyčiai seniorai numato
padaryj vakarą, kurio programą
atliktų talentingieji orgąmzacijos
nariai. Nutarta nariams laipsnius
įteikti pagal ritualą, suruoštame
bendrame susirinkime su jaunųjų
kuopa.
Rugsėjo 28 d. mirė Lietuvos Vy
čių kuopos narė Pranciška Kaunie
nė. Pamaldos už jos vėlę buvo
Blessed Sacrament bažnyčioje Hollywoode. Spalio 1 d. vyko laidotu
vių pamaldos. Jose dalyvavo daug
L. V. narių, kurių vardu buvo iš
statyta gėlių su užuojautos užrašu.
Per šv. Mišias Florencija Korsak
pagiedojo solo kelias giesmes ang
liškai ir Marija, Marija lietuviškai:.
Kaunienė paliko tris sūnus: Den
nis, Juozą ir Praną., ir keturias
dukras: Anną, Marytę, Martą ir
Eleną. Juozas Kaunas — Joe Con
ner vardu žinomas filmuose; jis
yra buvęs H. Bogarto antrininku.
Giminėms reiškiame užuojautą.

REIŠKIAME UŽUOJAUTĄ
Česlovui Norkui ir Juliui, Vladui
ir Antanui Kiškiams, jų mamytėms
Lietuvoje mirus;
mirus Jonui Navickui — žmonai
Cnai ir sūnums Jonui ir Petrui;
Onai Jokubauskienei. (Seyodoff)
mirus vyrui Vincui Jakubauskui.
Santa Monicos Lietuvių Klubo
susirinkimas įvyko rūgs. 28 d.
“Uncle John Pancake” valgykloje.
Be narių, šiame susirinkime daly
vavo nemažai svečių, tarp jų gana
tolimų, — iš Chicagos Dalia Bobelienė, Devenių dukra, ir ponai Jan
kauskai.
Susirinkimui pirmininkavo Klubo
pirm. Albinas Markevičius'.
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PLUNKSNOS...

“Kultūrinio bendradarbiavimo su tėvyne”
filmai
Dviejų “pisčikų” pastangos...

Vienas pusamžis vyrukas prieš keletą, metų
atvyko į L. A. iš Pietų Amerikos ir įstojo be
veik į visas katalikiškas organizacijas, para
pijos chorų ir net bendruomenės apylinkę (iš
apylinkės buvo pašalintas, kai norėjo pasigrob
ti protokolus ir sųrašus). Jis kiekviena proga
— su naująja, “pažangia, paleckine tėvyne”,
piršo “kultūrinį bendradarbiavimą, su tėvyne”
Lakstė, rinko adresus, “organiziavo” komunis
tuojančius Yucaiipoj, Long Beach, San Diego ir
kt. Paskui nuvyko į Vilnių ir vedė per laiškus
susipažintą, merginą,, kad lengviau komunistai
jo žmonelę išleistų, vaikinas užsimanė dar
daugiau jiems pasitarnauti.
Vieną, dieną, jis pasiskelbė, kad Vyčių vardu
ir jų naudai rodysiųs filmus iš Vilniaus. Kai
Vyčių valdyba sužinojo, atšaukė savo vardų.
(Tada ir Lietuvių Namų vedėjas atsakė salę).
Filmuotojai P. ir V. filmų rodymų vistiek pa
skelbė per radijų — dabar jau savo vardu. Į
salę nebuvo įsileisti. Tada organizatorius, tik
per pusvalandį prieš filmų rodymų, telefonavo
parapijos vadovybei, ir ten buvo priimtas. Fil
mai buvo rodomi tų patį vakarų, rugp. 24 d.
8 vai. v. šv. Kazimiero parapijos salės rūsyje.
Ten susirinko apie porų dešimtų asmenų, jų
tarpe ir du kunigai. (Gal jiems buvo meluota,
kad tai rodomi L. Vyčių filmai?)
Kas gi buvo tuose filmuose rodoma? Vilniaus
vaizdai — silpni, pastatai, paminklai Leninui
ir kitiems komunistų didvyriams; V. žmonelė
bikini kostiume, uniformuotų komjaunuolių bū
relis ('Kai iš salės ėmė šaukti, rodytojas paaiš
kino, jog tai jaunimas, panašus į mūsų skau
tus...)
Los Angeles visuomenė tokiu V. agresyvumu
yra pasipiktinusi. Kažin, kiek ilgai jis išsilaikys
organizacijose, į kurias yra įlndęs?
Dar vienas su “perplautais” smegenimis...

Apie “smegenų perplovimų” (brain washing)
skaitydamas vis dar suabejodavau, ar toks da
lykas galimas. Bet štai — skaitau “Vienybės”
Nr. 21, psl. 8. Juozo Kaributo laiškų, ir įsitikinau^kad toks dalykas galimas. Juk dar tik prieš
kiek metų, kai paleckine valdžia per senuosius
Amerikos lietuvius komunistus atvežė filmų—
parodyti, kaip gražu “išvaduotoj” Lietuvoj su
Stalino ir karvių melžėjų paminklais, tai dau
gumas lietuvių, jų tarpe ir J. K., piketavo... O
dabar pats tai komunistinei propagandai pasi
šauna talkininkauti!
Va, paties J. Kaributo žodžiai: “Kviečia į Los
Angeles su filmais iš Lietuvos”. (Bendras laiš
kas leidėjai ir redaktorei).
“...Nepaprastai bųtau nustebintas, gavęs pro
gos pažiūrėti ir . Jūsų Lietuvoje suktų filmų...
Filmai padarė man gilų įspūdį. Kaip buvo miela
žiūrėti tuos miestus, kuriuose prabėgo dalis
jaunystės...” Laiškų baigia: “...kviečiu atva
žiuoti ir pasiimti abu filmus. Juk čia mes tik
iš spaudos esame susidarę klaidingų nuomonę.
O pamatyti manau, kad ir čia visi labai norėtų.
Man viskas atrodė kitoje šviesoje, kada pats pa
mačiau ir pasikalbėjau...”
Kas atsitiko . šų J. K.? Ar tik neplanuoja pra
šyti vizos pamatytį > “kitoje šviesoje” tų vietų,
kur “prabėgo dalis jaunystės”? Gal pritrūko
Holyywoode kino artisčių ir nori savo “šeimos
albumų” papildyti rusiškomis katiušomis?
Netenka abejoti, kad J. K. rodomas filmas
patriotinė lietuvių visuomenė piketuotų, kaip ir
piketavo anksčiau atsiųstųsias.
Scriba

BIRUTININKĖS

VEIKIA

D. L. K. Birutės D-jos Los Ange
les skyrius yra viena iš veikliausių
organizacijų Los Angeles mieste,
ši organizacija šiemet pradeda savo
sentintuosius metus. Skyrius buvo
įsteigtas p. O. Pulkaunikienės ini
ciatyva. Steigiamajame susirinkime
dalyvavo 11 asmenų, šiuo metu sky
rius turi daugiau kaip 50 narių. Sky
riui šiemet labai sėkmingai pirmi
ninkauja p. V. Mažeikienė.
Birutininkės, norėdamos sukelti
lėšų savo labdarybės veiklai, du
kar u per metus suruošia didelius
parengimus, kuriuos lietuviškoji vi
suomenė labai pamėgo ir gausiai
lanko.
Birutininkės šelpia kenčiančius
nepriteklių tautiečius Sibire ir Lie
tuvoje, aukoja kultūriniams reika
lams, talka ir darbu padeda vieti
nėms organizacijoms. Prie skyriaus
yra įsteigtas Vasario 16 gimnazijai
remti būrelis, kuriam energingai
vadovauja p. Sofija Puikūnienė.
Nuo 1960 m. gegužės mėn. surinkta
ir nusiųsta gimnazijai daugiau kaip
pusantro tūkstančio dolerių.
Šį rudens sezonų birutininkės ati
daro tradiciniu Rudens Balium, ku
ris įvyks spalio mėn. 26 d., šeštadie
nį, 8 vai. vak. St. Nicholas Audito
rijoj, 2308 W. 3rd St., Los Angeles,
Calif.
Programų atliks neseniai iš Venecuelos atvykęs solistas Antanas
Pavasaris. Jis yra baigęs geriau
siais pažymiais Caracas Konserva
torijos Operos klasę. Pietų Ameri
koje dainavo daugelyje operų, o te
levizijos ir radijo programų suruoš
tuose konkursuose laimėdavęs pirmųsias premijas. Solistas gyvena
Los Angeles mieste ir lietuviškai
visuomenei pasirodys trečiu kartu
su nauju repertuaru.
Solistui akomponuoja Raimonda
Apeikytė, jauna ir labai gabi pianis
tė bei akomponiatorė. Raimonda
muzikų studijuoja garsioje Imma
culate Heart kolegijoje, kur savo
muzikos mokytojų yra aukšiai ver
tinama.
šokiams gros M. Krafto orkes
tras. Bus leidžiamos laimėjimų dodanos.
Gautų baliaus pelnų paskirstys už
geležinės uždangos broliams bei se
sėms šelpti.
S. E.

Iš ALTo veikimo
ALTo Los Angeles skyriaus ini
ciatyva buvo užsakyti VLIKo lei
džiamo .ELtos biuletenis anglų kal
ba Los Angeles radijo ir televizi
jos komentatoriams. Tas duoda ge
rų rezultatų — jau keli jų pasinau
dojo gautomis žiniomis.
štai, Harold Fishman per kanalų
13 sekmadienį pacitavo gautas ži
nias iš Lietuvos: koks yra skirtu
mas tarp gero ir blogo mokytojo
— tas mokytojas, kuris žino savo
dalykų ir gerai dėstio dar nėra ge
ras mokytojas, bet tas mokytojas,
kuris gerai skiepija komunizmų, koKoja Vakarų politikų ir Amerikos
kapitalizmų, tas yra tikrai geras
Pas mus Kalifornijos valdžia irgi
dirba komunizmo labui. Dabar gu
bernatorius Brown paskyrė visos
valstybės mokyklų Inspektoriumi
Thomų Braden, kuris yra išleidęs
jauniems gimnazistams blevyzgų
žodynų, proteguojantį nihilizmų bei
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visokias laisves, kuris priešingas
M. Rafferty norui įvesti mokyklose
Amerikos patriotizmo dalykų dės
tymų.
Moksleivių vaidinimas

Los Angeles moksleiviai ateiti
ninkai jau ilgesnis laikas rušiasi
vaikų rudens popietės programaipasirodymui, kuris įvyks lapkr. 10
d. 1 vai. p.p. šv. Kazimliero parapi
jos salėje. Bus suvaidinta alegori
nis vaidinimas pagal L. Dovydėno
apysakų “Pabėgėlis Rapsiukas”.
Vaidinimo veiksmas vyksta miške,
veikėjai — miško žvėrys ir žvėre
liai. žinoma, vaidinimo prasmę vie
naip išsiaiškins vaikai, kitaip — su
augę, tačau įdomu bus visiems.
Dekoracijas piešia gabus jaunas
menininkas inž. Rimas Kalvaitis,
scenos drabužius ruošia meno stu
dentė Nijolė Skaudytė.
Vakaro programoje taip pat pa
sirodys baleto mokytojo Jaunučio
Puodžiūno mokinių lietuviškoji kla
sė.
Po programos įvyks visų vaikų
bendras pasilinksminimas, gi prieš
vaidinimų parapijos apatinėje sa
lėje bus duodami pietūs visai nau
ju stiliumi: su valgių pasirinkimu
ir pilnu svečių aptarnavimu.
Į parengimų kviečiami jauni ir
seni. Visiems bus įdomu ir linksma.
Iš gauto pelno bus paremtas vaikų
laikraštėlio Eglutės leidimas.
Vyskupas pas ateitininkus

J. E. vysk. V. Briizgys rugpjūčio
mėn. lankėsi moksleivių at-kų sto
vykloje Arrowhead kalnuose. Su
moksleiviais pavakarieniavo, drau
giškai pasikalbėjo, tarė žodį, ragin
damas išlikti gerais lietuviais ir ka
talikais. Tuo pačiu metu stovyklon
buvo susirinkę ir ateitininkų sen
draugiai. Vyskupas sendraugiams
laikėpaskaitų, aptardamas katali
kiškos ir lietuviškos veiklos būdus,
priemones ir galimybes. Po paskai
tos įvyko nuoširdus pasikeitimas
numonėmis.
Ateitininkų globos komitetas

Los Angeles atitininkų sendrau
gių valdyba sudarė ir patvirtino
Los Angeles moksleivių ir jaunučių
atkų globos komitetų. Komiteto sųstatan įeina: Alė Rūta-Arbienė, Ja
nina Puškorienė, Juozas Ąžuolaitis,
Julius Jodelė ir Juozas Kojelis.
šiuo metu gražiai veikia jaunu
čių ir jaunesnių moksleivių at-kų
būreliai. Jaunučiams vadovauja Dalilė Polikaitinė, moksleiviams — Zi
na Kalvaitienė. Į darbų su mokslei
viais įsijungė du broliai studentai
— Romas ir Laimutis Dovydaičiai.
Pirmas viešas moksleivių at-kų
pasirodymas įvyksta laipkr. 10 d.,
kur tarp kitko bus suvaidinąs “Pa
bėgėlis Rapsiukas”.
Talka Eglutei

Vienintelis laisvojo pasaulio vai
kų lietuviškas laikraštėlis Eglutė
susilaukė talkos ir iš Los Angeles
lietuvių. Rašytojos Alės Rūtos ini
ciatyva praėjusių vasarų kolonijoje
buvo suorganizuotas Eglutės talkos
komitetas, kurio veikloje be pačios
vadovės gyvai reiškėsi E. Dovydai
tienė, V. Mažeikienė ir D. Narbutie
nė. Gauta aukų iš trijų organizacijų
ir eilės pavienių asmenų. Viso su
rinkta Eglutei ir pasiųsta 88 dol.
Stambiausia — 25 dol. auka gauta
iš LB L. A. Apylinkės.
DEVINTAS PUSLAPIS

MINĖSIME VYRIAUSIO LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETO
DVIDEŠIMTMETĮ
išiais metais VLIKas švenčia savo veiklos
dvidešimtmetį, kuris žymia dalimi yra ir mūsų
laisvės kovų sukaktis.
Gaila, kad per ‘tiek laiko laisvės nepasiekė
me savo tautai, bet tai ne mūsų kaltė, o istorija
žino daug ilgesnių laisvės kovų. Minėdami šių
sukaktį turime ne aimanuoti ir kaltininkų ieš
koti savo tarpe, bet padidinti ryžtų ir kovų
tęsti iki laimėjimo.
ši Vliko sukaktis bus plačiai minima visose
lietuvių laisvojo pasaulio kolonijose.
Los Angeles kolonijoje minėjimui pravesti
yra susiorganizavęs komitetas, į kurį įeina
■įvairių grupių bei organizacijų asmenys. Jis
dar vis papildomas (jo sųrašias bus paskelb
tas kitame LAV numeryje). Minėjimas-akademija su menine dalimi įvyks š. m. gruodžio 1 d.
12 vai. šv. Kazimiero parapijos salėje.
Sveikinimo žodį minėjime sutiko tarti Lietu
vos konsulas dr. J. J. Bielskis. Paskaitų apie
Vliko sudarymų ir jo veiklų skaitys prof. dr.
P. V. Raulinaitis.
Minėjimo dalyviai bus prašomi aukoti po $1
rengimo išlaidoms padengti ir Tautos Fondui
paremti.
J. Andrius,,

Vliko įgaliotas minėjimų rengti

WILLIAM J. GRASSKA, M. D.
4408 Santa Monica Blvd,, Los Angeles 29, Calif.

Telefonas: NOrmandy 1-4748

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Salesman
c/o Richey and Associates

2923 Wilshire Blvd.
Office - EX 3-9801

Santa Monica, Calif.
Res. EX 4-1601

YODELIS JEWELRY
120 South Brand Blvd., Glendale 4, Calif.

Telefonas: Citrus 1-1750
Registered Jeweler — Certified Gemologist A. G. S.
Savininkas: C. A. Yodel is

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
NADIA ABRAMIAN & ONIK ABRAHAMIAN
107 S. Vermont Ave., Los Angeles 4, Calif.

siunčia siuntinius į Lietuva iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Telefonas: DUnkirk 5-6550

“KAIP' SU DARBAIS KALIFORNIJOJE?”

panašiai klausiami kaliforniečiai, o taip pat
ir mūsų laikraščio redakcija.
Dažniausiai atsakoma: visi Kalifornijoje gau
na darbus; turintieji praktiškas profesijas leng
viau ir gerai apmokamus, bet negyvena be dar
bo ir ypatingos profesijos neturintieji.
Ateityje LAV redakcija stengsis duoti repor
tažų apie darbus, biznius ir apskritai įsikūrimų
Kalifornijoje.
“Kodėl LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
neplatinami už Kalifornijos — kitose JAV vals
tybėse, Kanadoje?” —

gauname ir tokių paklausimų. Laikraštis yra
vietinio pobūdžio,'bet jei kam kitur gyvenan
čiam būtų įdomu susipažinti su kaliforniečių
gyvenimu ir veikimu, kiekvienas gali užsisaky
ti — prenumerata priimama iš visur.
• Australijos lietuvių veikla besidomintoms.

“Lietuvių Dienų” leidykla gavo AUSTRXiT
JOS LIETUVIŲ METRAŠTĮ, išleistų Australi
jos Liet. Bendruomenes savaitraščio “Mūsų
Pastogės”. Metraštis didelio formato, daugiau
kaip 300 psl., gražiai įrištas ir kaštuoja $10.
Metraštyje plačiai ir išsamiai aprašyta Aus
tralijos lietuvių kolonijų, visuomeninių ir kul
tūrinių organizacijų veikla, gausu iliustracijų,
vietinių menininkų kūrinių reprodukcijų ir lite
ratūros kūrinių su autorių aptarimais bei at
vaizdais.
Taip pat turime keletu egz. Ruigio Andriušio
ir Vlado Radzevičiaus redaguotų leidinį apie
lietuvių įsikūrimų ir gyvenimų Pietų Australi
joje, vardu “Blezdingėlės prie Torrenso”. Iš
leido J. J. Bačiūnas. Didelio formato, kaina $2.
šios aJbi knygos ir daugiau naujų leidinių ga
lima gauti “Lietuvių Dienų” leidyklos knygyne
— 4364 Sunset Blvd., Los Angeles 29, Calif.
***4¥¥*¥*4¥¥¥*4**¥444*¥¥*¥*4¥¥*4

ANTANAS SKIRIUS
• Namy pardavimas
• Apdrauda
Pajamų mokesčių apskaičiavimas
Notaro patarnavimas
4366 Sunset Blvd., Los Angeles 29

Telefonas: NO 4-2919

v DEŠIMTAS PUSLAPIS

¥¥¥44¥¥*4¥4**¥*444¥*¥4*¥****4¥**4****44*4¥****4¥AHM

FRANK'S TELEVISION AND

RADIO

Sales & Service
TV — Stereo — Hi-Fi — Small Appliances

Automobile Radio Repaired While Waiting
5239 Hollywood Blvd., L. A., 27

HO 9-8500

P. V. RAULINAITIS
Real Estate, Insurance, Tax Service, Notary Public,
Bookkeeping, Translations.

1972 N. Commonwealth Ave., Los Angeles 27, Calif.

NO 2-5433

ACIREMA INVESTMENTS, Productions & Theater

ACIREMA CORPORATION
“There’s No Business Like Show Business”
FRANCIS VALUSKIS

Box 7, Buena Park, California

CLEMS MARKET
Clem Taberski

Lithuanian & Polish Sausages, also Imported Polish Beer, Wine,
Ham, Candies, and Canned Goods.
3002 W. Florence Ave., L. A.
PL 9-5058
7529 So. Normandie, L. A.
PL 0-9676

Atvykus į Kaliforniją, kviečiame į

BEACON MOTOR HOTEL
arti prie Pacifiko pakrantės, netoli nuo Westwood, Beverly Hill ir
Hollywood.
EX 4-9144 * 3020 Wilshire Blvd., Santa Monica * EX 4-2986
Mr. & Mrs. Luksis — savininkai ir vedėjai

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis

J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887
Siunčia dovanų siuntinius Į Lietuva ir kitus kraštus. Be Jūsų atneštų
prekių, čia rasite didelį pasirinkimą., ir gana pigiai, tokių prekių, kurios
turi geriausią vertę Lietuvoje.

Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 a. m. iki 7 p. m.; sekmad. nuo 10 a.m. iki 4 p. m.
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AUDIETUR

ET

ALTERA

J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LOS ANGELES APYLINKĖ
Lithuanian American Community of U.S^A^Inc.
Los Angeles District

PARS

šį viešą. JAV Bendruomenės Los
Angeles Apylinkės laišką “Lietu
vių žinių" Redaktoriui ir Leidėjui
kun. J. Kučingiui spausdinu, neno
rėdamas, kad jis sutrūnytų Bend
ruomenės bylų archyve, o liet, vi
suomene liktų suklaidinta.
Kova prieš Bendruomenę išėjo
net į spaudą, kai iut>2 Lietuvos Atpasireiškusi Australijoje (Melbour
ne), Kanadoje (Montrealy ir kt.)
ir ulevelande, Ohio (kun. Vilkutaičio par.), los Angelese nuo pat
apylinkės jsisteigimo irgi negauta
nuosiraaus pritarimo. Bendruome
nei palaipsniui stiprėjant, santykiai
blogėjo. Gana griežtai išeita į kovą
prieš ketverius metus, kai Bendruo
menės Apylinkė ėmėsi iniciatyvos
įsigyti sau salę ir svetainę. Visą
kovos smūgį teko pakelti tuometi
niam Bendruomenės pirmininkui J.
Ąžuolaičiui ir visai valdybai.
1961 m. Los xAngeles Apylinkei
pirmininkaujant inž. Jonui Motie
jūnui, buvo pradėta rengti Kalifor
nijos Lietuvių Diena, čia ir prasidė
jo aštriausias susikirtimas: kas tu
ri teisę rengti visų lietuvių vardu
Lietuvių Dieną, ar suteritorinta vie
na parapija, ar Bendruomenė su
beveik visų L. A. ir apylinkių or
ganizacijų pritarimu. Bandyta tar
tis dėl vienos Lietuvių Dienos ren
gimo, tačiau nieko neišėjo.
Kova prie Bendruomenę išėjo nei
į spaudą, kai 1962 m. Lietuvos At
stovas Washingtone atšaukė savo
pažadą atvykti į parapijos rengia
mą Lietuvių Dieną-Fiestą.
Buvo taip. Klebonui paskelbus,
kad į jo Fiestą sutiko atvykti Lie
tuvos Atstovas iš Washington©,DC,
privačiai keletas lietuvių painfor
mavo Atstovą laiškais apie čia vyks
tančią kovą dėl parapijos atlietuvinimo ir dėl Lietuvių Dienos. Lie
tuvos Atstovas telefonu painforma
vo kons. Dr. Bielskį, kad atvykti
negalėsiąs.
Vietos Alto skyrius jau anksčiau
buvo kalbinęs Atstovą atvykti į Va
sario 16-tos minėjimą. Atrodo, kad
Atstovas, painformuotas, apsispren
dė geriau vykti į visų lietuvių ren
giamą Vasario 16-tos minėjimą. Jis
atyko 1963 m. vasario 10 d., daly
vavo minėjimo iškilmėse.
Gi parapijos vadovybė, matyt, pa
maniusi, kad Bendruomenė Atstovą
kvies į savo rengiamą Kalifornijos
Lietuvių Dieną, klaidingai apkalti
no L. A. Apylinkės valdybą ir ypač
pirm. A. Skiriu, savo kaltinimą pa
skelbė parapijos komiteto vardu
“Lietuvių žinių" biuletenyje Nr. 17.
Negana to, raštą išsiuntinėjo Ame
rikos lietuvių spaudai, ir kai kurie
laikraščiai jį ištisai persispausdino.
Taip vietos nesklandumai visai
be reikalo paskelbti “urbi et orbi”
ir, svarbiausia, neteisingai užpul
tas asmuo bei organizacijos valdy
ba, Teisingumas reikalauja peskelbtą melą ar neteisingą puolimą at
šaukti. Ir JAV Bendruomenės Los
Angeles Apylinkės valdyba 1962 m.
rugp. 12 d. posėdyje vienbalsiai pri
ėmė pareiškimą — į parapijos ko
miteto neteisingą puolimą atsaky
mą ir pasiuntė “L. žinioms”, ta
čiau raštas grąžintas, melagingas
užsipuolimas neatitaisyta.
Asmens, neleidusio užpultiesiems
savo žodį pasakyti, matyt, nesaisto
net toks aiškus nuo semi laikų vyk
domas principas: audietur et alte
ra pars (išklausyk ir kitos pusės).

unset Blvd., Los Angers 29,

ANTANAS SK

Pirmininką

4366 Sun
Los Angelos
NO 4-2919
KAZYS LUKŠYS

Vicepirminink

501 21 th PI.
Santa Monica, Calif.
EX 3-3571

uviu Žinios" Redakcijai
St. George Street
Angeles 27, California

DALIA KARALIŪTĖ

Sekretorė
5833 Gregory Ave., Apt. 10
Hollywood 38, Calif.
HO 5-8206
BRONIUS STANČIKAS

Iždininkas
2410 McCready Avo.
Los Angeles 39, Calif.
NO 1-8517
ONA RAZUTIENĖ
Jaunimo reikaly vedėja
3767 Aloha St.
Los Angeles 27, Calif.
NO 1-0041
DR. JUOZAS JURKŪNAS

PAREIŠKIMAS

Lietuvių Bendruomenės Los Angeles skyriaus Valdyba
savo posėdyje s.m. rugpjūčio 12d. be kita ko svarstė
L.A. Šv. Kazimiero parapijos Komiteto paskelbtą pa
rapijos laikraštėlyje (Nr. 17) pareiškimą, kuriame
parapijos Komitetas ; yšiumi su jo rengiama Lietuvių
Diena tiesioginiai smerkia tariamąją p. A. Skiriaus
veiklą, ir kartu daro nepamatuotų priekaištų pačiai
Bendruomenes skyriaus Valdybai.

Kultūros ir švietimo rcikaly vedėjas
25618 Reed St.
Lomita, Calif,
DA 6-3077

Akivaizdoje visa to valdyba taria:

JUOZAS ĄŽUOLAITIS

Narys {patingiems reikalams
2012 N. Catalina St.
Los Angeles 27, Callf.
NO 3-7832

1.
Ji nei viename savo posėdžių nėra svars
čiusi bet kokios intervencijos ryšiumi su parapijos
ruošiama Lietuvių Diena, ir jai tuo labiau nėra ži
noma, kad valdybos vardu kuris iš jos pareigūnų būtų
įtaigojęs p. J. Kajecką atšaukti savo pažadą atvykti
į. parapijos rengiamą Lietuvių Dieną.
Tokiu būdu pa
rapijos Komiteto pareiškime siejimas p. A. Skiriaus
asmens su pačia Los Angeles Lietuvių Bendruomenes
Valdyba klaidina visuomenę ir nepamatuotai diskre
dituoja Bendruomenės organizaciją.

2.
Bendruomenės Valdyba taip pat laiko nepamatuotu
priekaištu tai, kad Bendruomenė ruošdama Lietuvių Dienas būk
pamėgdžiojanti ir imituojanti tokias pat parapijos ruošiamas
Lietuviu• Dienas.
Bendruomenė
u ruošia
✓
tLietuviu Dienas ir vartoja tokį, pavadinimą ne ką nors pamėgdžiodama, bet tai daro
vykdydama savo statuto nuostatus.

3. Bendruomenės Valdyba vienu is svarbiausiųjų savo
veikimo principų skaito vienybę ir^solidarumą tarp visų geros
valios lietuvių, ir juos apjungiančių kultūrinių organizacijų
bei grupių. Ji besąlyginai neigia visa tai, kas tokiai vie
nybei ar solidarumui kenkia ar mėgintų kenkti. Todėl Valdyba
turi pagrindo apgailestauti, kad parapijos Komitetas tokio
turinio pareiškimą rado reikalo paskelbti visuomenes žiniai.
Sis pareiškimas tikriausiai neprisidės prie musų mažos kolo
nijos gražaus sugyvenimo ir sklandaus organizacinio veikimo.
4. Valdyba mano, kad tokie ir jiems panašus nesusi
pratimai turėtų būti sprendžiami taip, kad nebūtų pakenkta
mūsų lietuviškų organizacijų orumui ir jų veikimui.
5.
Si Valdybos sprendimą pasiųsti parapijos laikraš
tėlio redakcijai ir laikraščiams, kuriuose eventualiai būtų
paskelbtas minėtas parapijos Komiteto pareiškimas.

Su pagarba,

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES
LOS ANGELES APYLINKES VALDYBA
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© Vladas Mikšys su šeima atvyko iš Mont
realio (Kanadoje) ir apsigyveno Los Angelėse.
® Kvirinas Dargis, jauniausias ponios Rūtos
Arienės brolis, su žmona Laima atvyko iš To
ronto, Kanadoje, ir apsigyveno Hawthorne,
Calif. K. Dargis pradėjo maisto išvežaojimo pre
kybą.
© Juozas ir Konstancija Prušinskai su stu
dente dukra Gražina atsikėlė gyventi į Los An
geles net iš sostinės Washington©, D. C.
@ Kęstutis ir Ona Kudirkos su dviem vaikads
— Dalia ir Ričardu persikėlė iš Toronto, Ont.
į Los Angeles pastoviai čia apsiigyventi.
• Juozas ir Aldona Spreinaičiai iš Toronto
atvyko į El Monte, Calif., pastoviai apsigyventi.
• P. Ašmonas atvyko iš vakarinės Kanados
ir apsistojo Santa Monica, Calif., kur planuoja
apsigyventi.
• Andrius Trečiokas d.š Newark, N. J.,antru
kartu atvyko į Los Angeles ir čia ieško pelnin
gos nuosavybės Įsigyti.
• Vladas šurkus su šeima atvyko iš Chicagos ir apsigyveno Los Angelėse.
• Dr. Marija Gimbutienė su dviem dukromis
Živile ir Rasa atvyko iš Bostono ir apsigyveno
gražiame Pacific Palisades, Calif. Dr. Gimbu
tienė pakviesta profesoriauti UCLA un-te.
• K. Žukauskas iš Kanados persikelia į Los
Angeles, Calif. Žukauskas Kanadoje leido hu
moro laikraštį “Pelėdą”.
• EmilijaVenckus iš Cicero, III., apsigyveno
Los Angeles, Calif.
• Gediminas Rukšėnas iš Montrealio, Cana
da, buvęs “Nepriklausomos Lietuvos” savait
raščio administratorius, persikėlė gyventi Į
Glendale, Calif.
• Dr. J. J. Gudauskas, persikėlęs iš Chicagos,
išlaikė Kalifornijos valst. reikalaujamus gydyt,
egzaminus ir atidarė savo kabinetą vakarinėj
Los Angeles dalyj, netoli Santa Monicos —
11660 Gateway Blvd, (prie Barrington), L. A.
64. Važiuojant Pico ar Santa Monica gatvėmis,
persėsti Į autobusą Nr. 8 prie Westwood ir St.
Monicos.
@ Romualdas Valentinas, neseniai atvykęs
iš Pietų Amerikos, apsigyveno Los Angeles ir
gavo pastovų dažytojo darbą.
• Inž. Vitalis ir Irena Budriai iš Milwaukee,
Wise., apsigyveno Inglewood, Calif. Budrys ga
vo gerą darbą kaip aeronautikos inžinierius.
• Vladas ir Liucija Morkūnai su vaikučiais
atvyko iš Venecuelos Į Los Angeles ir čia mano
pastoviai apsigyventi.
© Eugenijus Laidas iš San Francisco, Calif.,
su žmona ir dukra rugpiūčio mėn. buvo nuvykę
Į Vilnių aplankyti savo tėvių, kurių nebuvo ma
tęs nuo vaikystės dienų.
® Kasta Urnėžius ir F. Žukauskas iš Los Antyti su giminėmis. Nė vienam nebuvo leista na
geles šią vasarą buvo nuvykę Į Vilnių pasimavykti Į tėviškę. Žukausko 18 giminių iš Tau
ragės Naumiesčio sunkvežimiu atvažiavo Į Vil
nių. Įspūdžiai nekokie.

• Ona Vilkienė iš Encino, Calif., L. Vyčių
Seniorų narė, parašė laišką iš Singapūro, Toli
muose Rytuose. Ji jau aplankė Singapūrą,
Bankok ir kt. miestus, žada keliauti kelis mėn.
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Metinis Balfo parengi
mas

Hermes II žyc
žurnalistams

Įvyksta spalio 19 d., šeštadienį,
7 vai. vakaro šv. Kazimiero para
pijos salėje. Rengiama įdomi ir ori
ginali programa. Dramos sambūrio
nariai D. Vebeliūnaitė, V. Gilys ir
K. šakys suvaidins komediją “Bai
lys”. Baletininkai J. Puodžiūnas ir
V. Karosaitė atliks charakteringus,
Los Angeles kolonijos scenoje dar
nematytus šokius. Bus “radijo va
landa” su visomis mūsų kolonijos
gyvenimo aktualijomis: dar negir
dėtomis naujienomis, plepalais ir
kt. šios valandos pranešėjas ir vi
sos vakaro programos tvarkytojas
V. čėsna. O. Deveikienė ir D. Mackialienė atliks “Tetulių dainas”. Pa
galiau vyks Los Angeles lietuvių
visuomenės tipų paradas; dalyvau
ja J. Pėterienė, J. Kedienė, J. Ja
nušauskas, V. Dovydaitis, J. Raibys
ir V. Plukas.
Turintieji paaukoti tinkamų daik
tų laimėjimų lentynai, prašomi juos
įteikti Balfo sk. sekr. S. Šakienei.
Balfo sk. valdyba visus maloniai
kviečia į šį parengimą atsilankyti.
I. M.

Rugsėjo 10 d. rašyt. A. Gustaičio
rūpesniu ir Bendruomenės Apylin
kės parama, buvo suruoštas Rožinsko, jachta perplaukusio Atlantą, už
sienio ir amerikinės spaudos žurna
listams pristatymo konferencija.
Vyko Greater Los Angeles Press
Club patalpose.
Įvado žodį tarė dr. J. Bielskis,
paminėdamas lietuvių sportininkus
Lietuvoje ir Amerikoje. Lietuviškai
kelionę pasakojo B. Rožinskas, ver
tė M. Stark. Konferencijai vadova
vo A. Gustaitis. Dalyvavo 32 ame
rikiečiai, užsienio ir lietuviai rašy
tojai bei žurnalistai.
Malonu pastebėti, kad konferen
ciją sekė tolesnis užsieniečių susi
domėjimas Hermes II-ja. Kitą dieną
gražiame Long Beach jachtų uoste
Hermes II aplankė su dovanomis
svečiai, kurių tarpe buvo matyti la
biausiai Šimo žygiu susidomėjusi ita
lų spaudos atstovė Doris Cerea.
Rugsėjo 22 d. rytą A. Gustaičio
pastangomis Hermes II su būriu
svečių išplaukė Catalinos salon, šio
je gražioje išvykoje dalyvavo: da
nų rašytojas-žurnalistas dr. Sven
Rye, Hollywood’© Foreign Press
Association pirmininkas, rašyt.-žurnalistė Doris Cerea, Romos ir Mi
lano spaudos atstovė, Gerard Alcan,
Paryžiaus spaudos korespondentas,
filmuotojas, Brigitte Heiberg, Dani
jos gražuolė šių metų grožio varžy
bų Long Beach dalyvė, ir šių eilu
čių autorius. (J. J.)

Kovojusių už Lietuvą minėjimas
Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ra
movė” Los Angeles skyrius š. m.
lapkričio 17 d. rengia 45 metų Ne
priklausomos Lietuvos Kariuome
nės šventės minėjimą.
Minėjimas įvyks šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje 10 vai. 30 min.
pamaldomis už žuvusius kovose dėl
Lietuvos Nepriklausomybės karius,
šaulius, partizanus, o taip pat ir ki
tus dėl Lietuvos laisvės kritusius.
12 vai. parapijos salėje įvyks aka
demija su trumpa paskaita ir me
nine dalimi.
Maloniai kviečiami visi lietuviai
gausiai dalyvauti. Kaip kievienais
metais, taip ir šiemet, tik vieną kar
tą per metus prisimenam Nepri
klausomybės kovų gyvuosius liudi
ninkus — karo invalidus. Jų mate
rialinė būklė dėl įvairių sužeidimų
(daugumas nešioja protezus) ir jų
senyvo amžiaus yra labai sunki.
Būtų visų lietuvių pareiga jų būk
lę palengvinti. Tam reikalui, kun.
klebonui leidus, prie bažnyčios bus
renkamos aukos. Būkime dosnūs ir
aukokime, kiek gas galim.
Ramovėnų valdyba

Įsteigtas teniso klubas
Vytauto, ir Česlovo Gedgaudų ini
ciatyva spalio 13 d. Los Angelese
įsteigtas Kalifornijos Lietuvių Te
niso klubas Banga. Tuo jis atsi
skyrė kaip bendro sporto klubo
sekcija.
Valdybon. išrinkta: Česlovas Ged
gaudas — pirm., valdybos nariai —
Antanas Polikaitis ir Algirdas Gus
taitis. Valdybos nariu ir klubo at
stovu San Diege — Pranas Baltakis.
Dabar tenisininkų yra 30. Tuoj
bus pradėtos varžybos dėl 1963 me
tų Kalifornijos teniso meisterio ti
tulo ir pereinamos Algirdo Gustai
čio taurės. Iki šiol meisteriais buvo:
Ričardas Ringys, Antanas Polikai
tis, Petras Ąrmonias, o 1962 m. vi
sus nugalėjo jaunas, 17 metų Vy
tautas Gedgaudas. Be šių meisterių
varžybose pažadėjo dalyvauti buvęs
Lietuvos teniso meisteris Jakutis,
gyvenantis San Francisce ir dar
keletas geresnių tenisininkų. Suda
ryta ir silpnesniųjų grupė.

Knygų platintojas V. Prižgintas
kiekvieną sekmadienį po panikių
iki 1-2 vai. kieme prie salės išstato
du stalus su lietuviškomis knygo
mis ir plokštelėmis, čia gaunamos
visaipe laisvajame pasaulyje išlei
džiamos lietuviškos knygos, kai ku
rie žurnalai ir plokštelės.
Tarp naujai gautų knygų šiuo
metu yra: Panevėžio monografija,
J. Krumino romanas “šeštasis me
dis”, N. Jankutės-Užubalienės pa
sakojimas vaikams “žebriuko nuo
tykiai miške”, Leonardo Andriekaus poezijos rinkinys “Naktigonė”.
Tarp naujųjų plokštelių yra Il-sios
dainų šventės plokštelė “Mylėsi
Lietvą iš tolo”, kanklių muzikos
plokštelė, lengvos muzikos pi. —
“Tylūs vakarai” ir kt.
švenčių, sukakčių ir kitomis pro
gomis losangeliečiai kviečiami nu
pirkti ir padovanoti lietuvišką kny
gą arba plokštelę. Neužmirškite pa
pildyti ir savo knygynėlio.

Dr. Marijos Gimbutienės paskaita
Gruodžio 7 d. 7 vai. vakaro Altas
rengia prof. Marijos Gimbutienės
paskaitą “Lietuvių tautos kilmės
problema”. Paskaita vyks parapi
jos salėje. Dr. M. Gimbutienė, vi
zituojanti profesorė UCLA, po pas
kaitos sutiko atsakyti į klausimus
dėl jos kelionės už geležinės uždan
gos.
Lietuviai 40-j Tarptautinėj Dienoj
Spalio 12 ir 13 dienomis Tarptau
tinio Instituto patalpose, 435 S. Boy
le Ave., Los Angelese įvyko 40-ji
Tarptautinė Diena, kurioje dalyva
vo ir lietuviai. Su savo tautiniais
šokiais pasirodė jaunių ir vyresnių
jų grupės, vad. O. Razutienės.
Parodėlę tvarkė LB L. A. Apyl.
vald. šekr. Litą Žilevičiūtė.
&

