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VLIKO DVIDEŠIMTMETĮ MININT
Pirmoji Sovietų okupacija 1940 metais užklu

po mūsų kraštą netikėtai, nepasiruošusį pasi
priešinti okupantui nei aktyviai, nei pasyviai. 
Siautėjant okupantui, užsimojusiam trumpu lai
ku išnaikinti kūrybingąsias lietuvių tautos jė
gas, giliai pogrindy formavosi ir ruošėsi rezis
tencijai nauji kovos sąjūdžiai., apsijungę bend
ru pavadinimu — Aktyvistų Frontas. Ir kai, ne 
pasidaliję grobiu, mūsų plėšrieji kaimynai grie
bė vienas antram už gerklės, Aktyvistų Frontas 
išėjo atviron kovon, išvydamas sovietinį oku
pantą ir atstatydamas Lietuvos valstybės ne
priklausomybę. Deja, užėjęs naujas okupantas 
siekė tų pačių tikslų kaip ir pirmasis, pakeitęs 
tik komunistinį kūjį su piautuvu — sulaužytu 
kryžium — naciška svastika.

Vėl teko eiti į pogrindį ir ten laukti palan
kesnių aplinkybių kraštui išlaisvinti.

Lyg ir atlikęs savo uždavinį, Aktyvistų Fron
tas suskilo į keturius sąjūdžius: Nacionalistų, 
Laisvės Kovotojų, Lietuvių Fronto ir Vienybės 
Sąjūdžio. Tarp šių sąjūdžių prasidėjo nesutari
mai.

Nepakrikti, toliau organizuotis, plėstis ir 
stiprėti, organizuotiems vieningai budėti, tauso
jant jėgas priešintis kur galima tautos naikini
mui, reikėjo aukštesnio vadovaujančio organo, 
kuriam paklustų ne vien visi sąjūdžiai, bet ku
rio balsas būtų girdimas visoje tautoje ir kad 
to balso klausytų visų sluoksnių ir srovių lie
tuviai, visa gyva visuomenė. Pradžioje susidarė 
lyg ir du tokie organai: Vyriausias Lietuvos 
Komitetas ir Lietuvos Taryba, bet netrukus bu
vo įsitikinta, kad pavojus tautai perdaug dide
lis ir šaukte šaukia visą tautą vienybėm Po il
gesnių pasitarimų nutarta vietoj anų dviejų or
ganų sudaryti vieną, į kurį įeitų ne tik visų 
kovos sąjūdžių atstovai, bet taip pat ir visų 
srovių, turėjusių 1926 m. Seime bent po vieną 
atstovą.Toks nutarimas formaliai padarytas mi
nėtų organizacijų atstovams susirinkus 1943 m. 
lapkr. 25 d. agronomo B. Gaidžiūno bute, Kau
ne, Parodos g. Nr. 9. Naujas veiksnys pavadin
tas Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tu, sutrumpintai VLIK’u.

Taigi šiemet sueina 20 metų nuo tos reikš
mingos datos. Tą įvykį ruošiasi minėti visos 
didesnės lietuvių kolonijos visame laisvajame 
pasaulyje. Ruošiasi minėti jį ir Los Angeles 
lietuviai. Minėjimui pravesti ir ano meto mūsų 
vienybei priminti sudarytas platus 30 asmenų 
komitetas. Jame sutiko dalyvauti ir pagal iš
gales talkininkauti šie asmenys:

J. Andrius, J. Balčiūnas-švaitas, B. Brazdžio
nis, A. DabŠys, M. Devenis, A. Devenienė, J. 
Gliaudą, V. Irlikienė. K. Januta, J. Juodelė, J. 
Jusionis, V. Kazlauskas, J. Kučingis, J. Kutra, 
K. Liaudanskas, A. Mažeika, J Motiejūnas, S. 
Paltus, P. Pamataitis, V. Pažiūra,, M. Preikšai- 
tis, A. Rūta-Arbienė, P. Raulinaitis, A. Rauli- 
naitis, J. Repečka, A. Skirius, B. Skirienė, K. 
Steponis, L. Valiukas ir V. Varnas.

Nukelta j 2 psl.

Vliko dvidešimtmečio minėjimui ruošti komiteto nariai, dalyvavę lapkr. 8 . 
d. posėdyje. Sėdi (iš k.): A. Dabšys, A. Devenienė, V. Irlikienė, B. Skirienė, 
M. Devenis; stovi: A. Skirius, K. Liaudanskas, J. Kutra,, J. Andrius, J. Bal
čiūnas, M. Preikšaitis, S. Paltus, L. Valiukas, J. Gliaudą.

LOS ANGELES LIETUVIŲ
Kalėdų Eglutė

- - Praėjusiame LB valdybos po
sėdyje, lapkr. 14 d., buvo svarstyta 
Kalėdų Eglutės Barnsdall Parke ir 
Kalėdė Eglutės Barsdall Parke ir 
Naujų Metų su.ikimo baliaus reika
lai.

Los Angeles miesto Municipal 
Arts department© ruošiamoje pro
gramoje “Xmas from many lands” 
lietuviai dalyvaus sekmadienį, gruo
džio 15 d., 5 vai. p.p. Bus paruošta 
lietuviška Kalėdų eglutė, išdeko- 
ruotas lietuvių rankdarbiais vienas 
kambarys, meninę programą, paruoš 
komp. B. Budriūnas ir mokyt. Ona 
Razutienė.

Naujų Metų sutikimo balius
Naujų Melų sutikimo balius šiais 

metais įvyks gruodžio 31 d. Ukrai
niečių puošnioje salėje. Programai 
atlikti kviečiami baleto artistai J. 
Puodžiūnas ir V. Karosaitė.

Ką parėmė mūsų Apylinkė?
— Be ankstesnių paskyrimų — 

Lietuvių Fondui, L. A. Lituanisti
nei mokyklai, skautų stovykloms, 
šokėjų kelonės išlaidoms, laikr. Eg
lutės leidimui, — dabar dar pasky
rė; Lietuvių Rrašytojų Dr-jos Lite
ratūros premijos fondui — $100,

BENDRUOMENĖS VEIKLA
Lietuvai atstovauti Tarptautinėje 
parodoj New Yorke 1964 m. — $50, 
komp. B. Budriūno kūrinių leidimo 
fondui — $25, Tautinių šokių grupei 
įsigyti vyriškus kostumus — $300,

— L. A. Bendruomenės Apylinkės 
dešimtmečio paminėjimas atidėtas 
iki 1964 m. sausio mėn., kada pla
nuoja čia atvykti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės naujasis pirminin
kas J. Bačiūnas ir JAV LB pirm. J. 
Jasaitis.

« « «

AR STEIGTINAS L. A. LIETUVIŲ 
BANKAS?

L. A. Liet. Prekybos Rūmų susi
rinkime lapkr. 15 d. Lietuvių Na
muose dr. J. Repečka paskaitoje 
“Lietuviai ir bankai” iškėlė klausi
mą, ar nereikėtų čia įsteigti Lietu- 

\ vių Banką?
Kadangi šiame susirinkime nebu

vo numatyta detaliai svarstyti šio 
klausimo, tad atidėta kitam specia
liam susirinkimui, į kurį būtų pa
kviesti visi susidomėję tuo reikalu.

Dr. J. Repečka yra Executive vi- 
cepresident San Fernando Valley 
Banko, Sherman Oaks, Calif.

Susirinkimui pirmininkavo dr. P. 
V. Raulinaitis, sekret. A. Skirius.
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VLIKO VEIKLOS PLOTAI IR MŪSŲ PARAMA
Šiais metais vyriausiasis Rietuves isiaisviniino ivumuetas 

švenčia savo veikios aviaesimnneq. jo tiKSias, Kaip pats varnas suko, 
yra uiruii, Kati sietuva vei outu laisva u nepriklausoma. (Zaiir. ]O 
idiorija i-me šio laiKr. psij.

Raugeus iieiuviu gai nu neiSivaizauoja, koki reiKsmnigą oaroą 
vyKuo sis Komitetas. Rai Kai Kam atrouo, Kati tai enmis Keinį žmo
nių Komitetas, lai Klaidinga nuomone, v imas apjungia visas tiiuZia- 
Sias lietuvių partijas; i jo suueti įeina Kiaipeuos ir Vilniaus Kraštų 
atstOyai. Oių eilučių autoriui per Keietų metų ioko ciaiyvauti viiko 
Suvaziavaiiuose ir is arčiau steueti viiko vemių. viiko veiKimo srins 
butų gailina taip sugrupuoti: i. jd nuėjimas Rietuves laisves irome 
ir vauovavniias, z. iinoimavimas pasaulio vaistyuiu, pomiKU, radijo, 
sparnuos ir net visuomenes, o. laisvo pasaulio lietuvių teiKimas Kovai 
ciei Rietuves laisves, d. likusiu tevyneje iniormavimas, e. pasiruo
šimas tiarom atgavus laisvę. Pasaulio poiitiKai ir spauua informuoja
ma specialiais voKiečių, itaių, ispanų ir angių Kainomis leidžiamais 
biuleteniais (jais yra pasmauaoję pvz. ir ros Angeles televizijos ko
mentatoriai, atiociami žinių iš oKtip. Lietuvos gyvenine). Lietuviai 
plačiajame pasauly informuojami Kitos biuleteniais, kurių žinias pa
naudoja lietuvių spauda ir radijo programos. Lietuviai už geležinės 
uždangos informuojami radijo programomis iš Ispanijos, Italijos ir 
Vatikano. Prie Viiko sudarytos įvairios studijų komisijos ruošiasi dar
bui atgavus laisvę. Renkama medžiaga įvairiais klausimais — ekono
miniais, politiniais, švietimo, Lietuvos sienų ir tt.

Vlikas turi plačius uždavinius, daug darbo ir per mažai finansinės 
paramos. Lietuvių organizacijos turėtų daugiau dėmesio atkreipti ir 
Viiko veiklą paremti aukomis. Vliką išlaiko-TAUTOS FONDAS, ku
ris laukia jūsų dosnios rankos. (Tautos Fondo pirm, yra prėl. Jonas 
Bahamas, 64-14 56 th Rd., Maspeth 78, N. Y.).
iimiiiiiiiiiuiiiiiiiBiiiniiiiffliiiiiNiiiiN

Atkelta iš 1 psl.

Lapkr. 8 d. Lietuvių Namuose įvyko šio ko
miteto posėdis, kurį iniciatorių vardu pradėjo 
J. Andrius. Visiems dalyviams pritariant jis 
pakvietė šiam posėdžiui pirminnkauti A. Dapšį.

Pirmoje eilėje buvo išrinktas komiteto prezi
diumas: J. Andrius — pirm., A. Dabšys — sekr., 
karėse teis. S. Paltus apie Vliką kalbės lietuviš- 
imta Viiko 20 metų sukakties minėjimo progra
ma. Jos svarbiausios dalys yra šios: MINeJI- 
M AS-AKADEM i J A — gruodžio 1 d. 12 vai. die
nos šv. Kazimiero parap. salėje — St. George 
ir Evans St., Los Angeles 27, Calif. Jumatyta 
dvi trumpos (po 15 min.) paskaitos: prof. dr. 
Prano V. Raulinaičio apie Viiko struktūrų ir 
jo atliktus darbus krašte ir tremty ir buv. Viiko 
Vykdomosios Tarybos pirmininkės Alenos De- 
venienės — apie Viiko įstaigų darbų.

Toliau — sveikinimai: konsulo dr. J. Biels
kio ir Kalif. ALT’o pirm. J. Motiejūno. Po 
oficialiosios dalies bus meninė dalis, kurioje 
rašytojas Juozas švaistas sutiko paskaityti iš 
savo kūrybos.

šeštadienį, lapkr. 30 d., t. y. minėjimo išva- 
V. Varnas — ižd. Toliau buvo diskutuota ir pri- 
koje radijo valandėlėje. Daroma pastangų duoti 
medžiagos apie Vlikų didžiajai Los Angeles 
spaudai, o taip pat svarbesniems radijo ir te
levizijos komentatoriams.

Viiko sukakčiai Elta išleido anglų kalbų lei
dinį, kuris taikomas ypač svetimtaučiams. Mi
nėjimo metu leidinys bus galima įsigyti.

Visas parengimo pelnas bus perduotas Tau
tos Fondui.

Komiteto nariai, priklausantieji bet kurioms 
organizacijoms, prašomi paraginti tų organiza
cijų narius dalyvauti Viiko 20 metų minėjime.
’Tikimės, kad plačioji mūsų kolonijos visuo

menė gausiai dalyvaus minėjime,, pagerbdama 
mūsų laisvės kovotojų pasiaukojimų, jų ryžtų 
ir kovas, tuo išreikšdama savo krašto laisvės 
troškimų.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
šių sukaktį minės savo pilnaties sesijoje New 
Yorke š. m. lapkr. 23 d. specialiame posėdyje. 
I .šių sesijų kaip Lietuvių Vienybės Sųjūdžio 
atstovas ruošiasi vykti A. Skirius. J. A.

LOS ANGELES TAUTINIŲ NAMŲ ATIDARYMAS

Tautinių Namų pašventinimo-atidarymo garbės svečių stalas. L. K. foto

Los Angeles tautininkai, kurie 
buvo Tautinių Namų įsigijimo su
manytojai ir dabar yra didžiausi jų 
dalininkai, lapkr. 9 d. vakare suruo
šė iškilmingų Namų atidarymo-pa- 
šventinimo banketų. Buvo pakviesti

visi Namų dalininkai, taip pat dau
gelis Los Angeles lietuvių visuome
nės. Prie gausiomis vaišėmis ap
krautų stalų (ant garbės stalo buvo 
garsiosios šeimininkės Puikūnienės 
tortas) buvo susodinti svečiai. Mal-

^¥4*44*4**¥¥^*4*¥¥*¥**^4¥*4¥¥*4

dų sukalbėjo kun. A. Valinską. Banketų oficia
liai pradėjo A. Latvėnas, pasidžiaugdamas Tau
tiniais Namais ir išreikšdamas vilti, kad lietu
viai juos įvertins ir parems.

Banketo programai vadovavo B. Dūda. Kalbė
jo ir sveikino^—ikons, dr. J. Bielskis, V. Petriks, 
kuris su žmona yra stambiausiomis sumomis 
parėmę Tautinius Namus, LB Los Angeles Ap. 
pirm. A. Skirius, Rez. k-to pirm. L. Valiukas, 
Tautinės S-gos pirm. A. Mažeika, Fronto Bičiu
lių L. A. sk. pirm. E. Arbas, skautų veikėjai — 
VI. Pažiūra, Gustaitė, A. Raulinaitis ir maloni 
viešnia, solistė Vincė Jonuškaitė. Kalbėtojai 
sveikino Tautinių Namų steigėjus, linkėjo 
klestėti, jungti lietuvius ir suteikti prieglobstį 
bei daug džiaugsmo su savaisiais jaunimui ir 
vyresniesiems. Lietuvių Bendruomenės atsto
vai palinkėjo, kad netrukus Los Angelese būtų 
vieni erdvūs ir jaukūs namai, sutalpinu vi
sus lietuvius.

Vaišių metu buvo prisiminta, kad Tautiniai 
Namai, vos tik įsisteigę, jau spėjo parodyti daug 
dėmesio ir nuoširdumo Los Angeles lietuviams 
rašytojams bei kitiems menininkams. Palinkėta 
Tautiniams Namams ir toliau nešti ne vien do
lerinius, bet — svarbiausia — lietuvių kultūri
nius dividendus.

Meninėj programos dalyj maloniai nuskam
bėjo solistės Swaggart dainos, akomponuojant 
komp. B. Budriūnui. A. R.
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Liet. Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius, 
So. Boston, Mass, prie L. E. ir kitu leidinių.

KAZIMIERUI LUKŠIUI MIRUS

DOVANA LB BIBLIOTEKAI

Viešėdamas šių metų pradžioje Los Angeles 
kolonijoje Liet. Enciklopedijos leidėjas J. Ka
počius pažadėjo savo leidiniais paremti prisi
glaudusią. Lietuvos Namuose L. A. LB lietuviš
kų knygų, perijodikos, plokštelių ir k. bibliote- 
ką-archyvą. šiomis dienomis J. Kapočius at
siuntė bibliotekai 23 tomus Lietuvių Enciklope
dijos, pažadėdamas atsiųsti ir kitus išėjusius 
bei išeisimus tomus. Tai didelis turtas ir dide
lė parama LB L. A. Apylinkei. Nenuilstančiam 
kultūrininkui Juozui Kapočiui , tokia vertinga 
dovana praturtinusiam mūsų bendruomenės 
bibloteką, visų L. A. kultūrininkų vardu nuo
širdus ačiū! ,

Apie LE leidimo 10 metų sukaktį plačiai ra
šo Lietuvių Dienų žurnalo lapkričio nr.

Susiorganizavo žurnalistai
— Spalio 20 d. Kalifornijon atsilankiusio žur

nalisto Vlado Mingėlos iniciatyva L. Namuose 
įvyko spaudos žmonių pasitarimas, kuris pripa
žino, kad yra pribrendęs reikalas steigti Los 
Angeles Lietuvių žurnalistų Sąjungos skyrių ir 
tam tikslui išrinko komisiją iš S. J. Paltaus, 
pirm., L. Valiuko, sekr., VI. Bakūno ir I. Me
džiuko, narių. Komisija lapkr. 16 d. L. Namuose 
sušaukė platesnį liet, spaudos bendradarbių su
sirinkimą. Išsiuntinėta per 50 kvietimų. Atsi
lankė 22. Susirinkimui pirmininkavo S. Paltus, 
sekretoriavo A. Giedraitis. Pirmininkaujantis 
paaiškino šio susirinkimo tikslą, apibūdino LžS 
centro valdybos padėtį ir siūlė steigti L. A. LžS 
skyrių. Po ilgesnių diskusijų, vieniems siūlant 
steigti skyrių, kitems — atskirą, nepriklauso
mą vienetą, balsavimu keliu pripažintas reika
las steigti LžS skyrių. Nustatytas metinis $2 
nario mokestis

Valdybon slaptu balsavimu išrinkta: S. Pal
tus, V. Irlikienė, V. Bakūnas, L. Valiukas ir A. 
Giedraitis. Kandidatai: I. Medžiukas ir A. Ski- 
rius. Kontrolės komisijon pusiau slaptu balsa
vimu išrinkta: J. Kaributas, L. Briedis ir G. 
Valančius. Kand. — L. Balvočius.

Garbės teisman pusiau slaptu balsavimu: P. 
Raulinaitis, T. Mickus ir J. Tininis. Kand. — J. 
Andrius.

Valdyba pareigomis pasiskirstė taip: Pirm. 
— S. Paltus, vicepirm. — A. Giedraitis ir L. 
Valiukas, sekr, — V. Irlikienė, ižd. — V. Bakū
nas. ,

“LAV” sveikina naują organizaciją ir linki 
jai sėkmingo darbo, neužmigti ant parsineštų 
iš susirinkimo “laurų”, informuoti visuomenę 
apie visus reikšmingesnius įvykius, nelaukiant 
ir juo labiau nereikalaujant atskirų kvietimų, 
prašymų ir reveransų. Spaudos bendradarbis 
turi brautis visur, kur tik gali, kartais prašo
mas, o dažnai ir neprašomas.

lapkričio 12 staiga mirė Sam. 
Monicos lietuvis Kazimieras Luk- 
šis. Velionis buvo gimęs 1892.4.1 
Lietuvoje

Pirmą kartą į Ameriką. K. Lukšis 
atvyko 1910 m. ir apsistojo Nor- 
woode, kur gavo darbo spaustuvėj 
ir čia išdirbo 4 metus. Po darbo jis 
lankė kino technikų kursus, ir vė
liau kiek užsidirbęs pinigų, jis įsi
gijo Norfolk, Mass. 300 vietų kino 
.eatrą. Kilus I pas. karui ir Lukšį 
pašaukus į JAV kariuomenę, teat
rą teko parduoti. Tačiau su filmu 
K. Lukšis išsiskyrė ne visam laikui. 
Pasibaigus karui, iš kariuomenės 
paleistas, jis nusipirko filmą “Ge
novaitės gyvenimas”, pagamino jam 
lietuviškus parašus ir pradėjo va
žinėti jį rodydamas po lietuvių ko
lonijas. Pažymėtina, kad tai buvo 
pirmas filmas Amerikoj su lietuviš
kais parašais. Su šiuo filmu jis ap
važiavo apie 130 lietuvių kolonijų 
ir pamatė kad lietuviai mėgsta lan
kyti filmus su lietuviškais parašais. 
Jam kilo mintis, kad lietuviams 
būtų dar geriau patarnauta, jei bū
tų kas nors rodoma iš Lietuvos. 
Todėl 1922 m. jis išvyko į Lietuvą 
ir ten nufilmavo žymesnius vaiz
dus. Grįžęs į Ameriką, dalį jų par
davė Fox News filmų bendrovei, o 
iš kitų pasidarė filmą, kurio užte
ko rodyti 3 valandoms. Greta šio 
filmo vaikams dėl įvairumo rodyda
vo kokią amerikonišką komediją.

Tokiu būdu K. Lukšis yra pirmas 
lietuviško filmo gamintojas ir ro
dytojas Amerikoje. Prieš tai tik 
Račiūnas yra Amerikoj rodęs lietu
viškus vaizdus.

Nuo 1920 m. K. Lukšis kiekvieną 
vasarą vykdavo į Lietuvą, tenai fil
muodavo, o žiemą grįžęs į Ameriką 
savo naujų vaizdų filmą rodydavo 
lietuvių kolonijose.

Lankydamasis Lietuvoje, jis kar
tu fotografuodavo Lietuvos miestus 
ir, padaręs atvirukus, juos pardavi
nėdavo savo filmo lankytojams. 
Iš Lietuvos į Ameriką jis taip pat 
atsiveždavo gintaro darbų ir čia 
juos parduodavo.

Vėliau K. Lukšis, vykdamas iš 
Amerikos, ėmė organizuoti ekskur
sijas į Lietuvą. Tokiu būdu jis pa
gyvino Amerikos lietuvių lankymą
si senojoj savo tėvynėj.

1933 m. K. Lukšis pagamino pir
mą garsinį lietuvišką filmą. Tai bu
vo Dariaus ir Girėno skridimo į 
Lietuvą ir Lietuvių Dienos Chica- 
gos Pasaulinėj parodoj vaizdai.

Taip kas vasarą K. Lukšis važi
nėjo į Lietuvą iki 1936 m., per At
lantą ten ir atgal perplaukdamas 15 
kartų.

Nuo 1936 m. K. Lukšis apsigyve
no Lietuvoj, Raseiniuose, kur jis 
jau 1923 metais buvo nusipirkęs 
namus, o 1928 m. pasistatęs naujus 
3 aukštų mūrinius namus, kuriuose 
apsigyvenęs jis atidarė kino teat
rą, viešbutį ir iš to vertėsi.

Būdamas Lietuvoj, K. Lukšis ne
pamiršo ir filmuoti. 1937 m. jis 
nufilmavo kai kuriuos Lietuvos jau
nimo organizacijų gyvenimo mo
mentus.

1940 m. bolševikams okupavus 
Lietuvą ir priverstinai nacionaliza
vus turtus, K. Lukšis neseko visų 
savo bizniti ir turtų, kurių vertė 
siekė 250.000 dolerių. Nebebuvo ko 
daryti, ir K. Lukšis nutarė iš Lie
tuvos išvažiuoti. Bolševikai jį, nors 
ir per didelius vargus, kaip JAV 

pilietį, išleido. Kadangi Europoj ėjo 
karas, tai jam šį kartą į Ameriką 
teko vykti per Maskvą ir Japoniją, 
iš kurios jis išplaukė paskutiniu lai
vu prieš prasidedant Japonijos-A- 
merikos karui.

šį kartą K. Lukšis išlipo į Ame
rikos krantą; turėdamas vos 50 
centų kišenėje. Iš Lietuvos bolševi
kai teledo! pasiimti tik 50 dol., kurių 
neužteko nė kelionei, o Vladivosto
ko muitinėj jie atėmė jam ir visus 
vertingus daiktus: laikrodį ir k. To
dėl, apsistojęs Los Angeles mieste, 
jis griebėsi darbo, kurį gavo laivų 
statyboj kaip elektrotechnikas, čia 
jis išdirbo puspenktų metų. Kadan
gi jam teko dirbti naktimis, 1942 

metais, gavęs nejudamo turto par
davinėtojo (Real Estate) leidimą, 
dienomis ėmė tarpininkauti namų 
bei sklypų pirkimo-pardavimo biz
nyje. Taip jis dirbo iki karo pabai
gos, o vėliau vertėsi tik kaip namų 
pardavimo tarpininkas. Vėliau nu
sipirko Beacon Motor motelį Santa 
Monicoj ir daugiau namų.

Be savo tiesioginio darbo K. Luk
šis gyvai reiškėsi Los Angeles liet, 
visuomeniniame gyvenime. Jis buvo 
vienas iš steigėjų ir ilgalaikis ALT 
pirmininkas, BALFo ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubo aktyvus vei
kėjas, buvęs daugelio kitų organi
zacijų valdybose. Jis yra padėjęs 
prel. Maciejauskui organizuoti Los 
Angeles lietuvių parapiją.

Velionis buvo jautrus tremtinių 
reikalams — jis atkvietė iš Europos 
28 asmenis. Savo lėšomis jis gau
siai rėmė Lietuvos laisvinimo, trem
ties šalpos bei šiaip visuomenines 
organizacijas. Buvo ramaus, lėto 
būdo, turėjo daug draugų.

Palaidotas lapkričio 16 d. Holly 
Cross kapų mauzoliejuje. a. b.

■IIIIIUIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIN

LEIDĖJO PAREIŠKIMAS
Turiu pareikšti, kad “Lietuviai 

Amerikos Vakaruose” laikraštis nė
ra nei JAV Liet. Bendruomenės L. 
A. Apylinkės, nei kitų organizacijų 
leidžiamas bei redeguojamas.

Antanas Skirius
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PORTLAND,OREGON
Oregono apylinke

Portlande ir apylinkėse gyvena 
apie 150 senųjų imigrantų lietuvių 
ir apie 30 naujųjų, po paskutinio 
karo Amerikon atvykusių. Yra įsi
kūrusi vietinė AL Bendruomenės 
Apylinkė. Apylinkės valdybą suda
ro: pirm. Marija Tūbelytė-Kuhl- 
mannienė, vicepirm. dr. Viktoras 
Jasaitis, gyvenąs Idaho, valdybos 
nariai — Jonas Kailius ir Jonas 
Mendeika ir sekr.-ižd. Gražina Juo
deikienė. Koste Garolienė pakviesta 
valdybon tvarkyti meno reikalus.

Portlando apylinkė parodė daug 
gražaus solidarumo ir įdėjo nemaža 
darbo ir aukų pastatant paminklą— 
lietuviškąjį koplytstulpį — žuvu
sioms už Lietuvos laisvę ir komu
nizmo aukoms ir partizanams at
minti. Paminklas pastatytas gau
siai lankomoj Amerikos katalikų 
šventovėj, Sanctuary of Our Sor
rowful Mother. Daug turistų lanko 
kasdien, perka paminklo atvirutes, 
filmuoja ir fotografuoja jį. Yra iš
leista informacinių lapelių apie pa
minklą ir žinių apie Lietuvą. Lape
liai turistų graibstomi.

Paminklas iškilmingai pašventin
tas birželio mėn. Mišios buvo atlai
kytos Grotto po atviru dangum, da
lyvaujant didelei žmonių miniai. 
Gražų pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. J. Norušis, OSM, servitų or
dino vienuolis, čicagoj gimęs lietu
vis. Tėvas Norušis dar gražiai kal
ba lietuviškai. Prieš pašventinimą 
paminklą gražiai atnaujino, nuvalė 
ir nuvarnišavo Jonas Kanius ir Al
gis Gardis.

'Tiesa, praeityjie Portlando lie* 
tuviai buvo išvystę didesnį veiklu
mą, kai visiam veikimui vadovavo 
kan. Pijus Alekna (dabar jau mi
ręs). Buvo mažas choras, tautinių 
šokių grupė, ir kartais trumpi vai
dinimai buvo pastatomi. Dabar ap
siribojama tautinių švenčių minėji
mu ir susirinkimais su paskaitomis. 
Praėjusiais metais paskaitą iš lietu
vių tautosakos skaitė prof. Rafaelis 
Sealey. Būdamas anglų kilmės, R. 
Sealey puikiai išmoko lietuviškai iš 
savo žmonos poetės Danguolės Sa- 
dūnaitės. šiemet dailią paskaitą 
apie Maironį skaitė Marija Tūbely- 
tė^Kuhlmannienė, kuri reiškiasi pie
šimo mene.

Trumpos žinios
• Iš neseniai atsikėlusių j Port- 

landą yra Emilija Henriksonienč iš 
Danijos ir jauna patriotiška Uldu- 
kių šeima iš Australijos. Uldukiai 
apsigyveno Tacomoje, Washington, 
apie 150 mylių nuo Portlando.

• Irena Stepanavičiūte, gailestin
goji seselė (registered nurse), dir
busi kelis metus vietiniame St. Vin
cent Hospital, persikėlė į St. Lucas 
Hospital, Denver, Colorado. Jos 
jaunesnioji sesuo Zina Stepanavi
čiūte medicinos technologė tebedir
ba St. Vincent Hospital.

• Gražina Juodeikienė, dėstanti 
rusų kalbą Portland State College, 
šiais metais pakelta į assistant pro
fesorės laipsnį.

• Vladas Juodeika, Portland u-to 
profesorius, gavo vienerių metų 
atostogas (sabbatical leave) moks
lo tikslams. Išvažiuoja Į Washing- 
toną keliems mėnesiems, o paskui 
lankysis Europoje.

© šiemet mirė Antanas Račkaus

kas, senosios kartos imigrantas; ka
pitonas Bronius Stępanavičius, at
vykęs po karo; ir Leonas Gylys, gy
venęs Seattle, Wash., taip pat po
karinis ateivis.

©Ona Šateikienę,.Mt. Angel, Ore
gon, lankė, savo gimines Chicagoje 
ir Kanadoje.

O Kun. Pranas Baltrūnas, dirbęs 
Portlande Downtown Chapel vika
ru, persikėlė į lietuvišką šv. Anta
no parapiją Cicero, III., prie Chica- 
gos. Portlando lietuviai linki jam 
geriausios sėkmės naujoje vietoje.

• Kun. Pijus Brazauskas sėkmin
gai darbuojasi kapeliono pareigose 
Sacred Heart Hospital, Eugene, 
Oregon. Kun. Brazauskas yra pasi
žymėjęs dailininkas, dalyvauja pa
rodose su dideliu pasisekimu; jo 
paveikslus amerikonų publika visa
da išperka.

Tame pačiame mieste gyvena 
Amerikoje gimusi lietuvaitė daili
ninkė Silvija Vizbaraitė-Seler. Ji 
taip pat yra dalyvavusi keliose pa
rodose.

• Marija Tubelytė-Kuhlmann, pa
sižymėjusi primityvaus meno stiliu
je dailininkė neseniai buvo surengu
si savo paveikslų parodą Portlan
do un-te. Ji taip pat yra portretiste 
ir šiuo metu turi visą eilę portretų 
užsakymų.

©Juozas Paulus, Lowell, Mass, 
gimęs lietuvis užima atsakingą vie
tą anglų eksporto-importo firmoje, 
Portlande. Jis yra patriotiškai nu
siteikęs, skaito lietuvišką spaudą ir 
prisideda prie visuomeninio darbo.

© Dr. J. Mikelionis, vienintelis 
lietuvis gydytojas Seattle, Wash, 
gražiai užsirekomendavo savo pro
fesijoje. Dr. Mikelionis dalyvauja 
ir lietuvių spaudoje.
Sėkmingas lietuvių šeimos biznis

Pakeliui iš Portlando į Seattle, 
ant kelio Highway 99 prie Olympi- 
jos yra pirmos rūšies restoranas— 
Lee’s Restaurant. Tai gerai veda
ma įmonė, gerai užsirekomendavusi 
visoje apylinkėje. Gubernatorius 
Rosselini dažnai lankosi su savo 
svečiais. Restoraną valdo Gylienė 
su sūnum Povilu ir jo žmona, pade
dami jos žento Minelgos.

BALTIJOS KOMITETAS 
OREGONE

Dr. V. Juodeikos iniciatyva buvo 
įsteigtas prieš 8 metus Baltijos Ko
mitetas. Baltijos komitetą sudaro 
9 atstovai, po tris nuo kiekvienos 
— lietuvių, latvių, estų — tautybės. 
Pirmininkas keičiasi kasmet pagal 
eilės tvarką. Komitetas padarė visą 
eilę minėjimų bei parengimų. Taip 
pat veikė politinėje srityje. Praėju
siais metais Oregono gubernatorius 
Mark O. Hatfield, k-to pirmininko 
dr. VI. Juodeikos prašomas, paskel
bė Oregone Pavergtų Tautų savaitę.

Paskutinis k-to posėdis praėjo 
darnioje darbingoje nuotaikoje pri
vačiam bute — p. V. Stepanavičie- 
nė buvo vakaro šeimininkė. Nutarta 
aktyviai įsijungti į Kongreso Rezo- 
liucijų k-to veikimą, paskatinti ir 
padėti tautybių žmonėms parašyti 
laiškus savo Oregono senatoriams 
ir kongresmanams. Be to. nutarta 
daryti žygius organizuoti iš žymių 
asmenų Oregone Pavergtų Tautų 
Savaitės minėjimo komitetą. Nori
ma, kad kiekvienas Oregono gyven
tojas per spaudą, radiją ar TV pa
žintų tikrą pavergtų tautų padėtį.

Nauju Baltijos k-to pirm, yra iš
rinktas estas Gustav Vaga.

BALFO PASITARIMAS VAJAUS REIKALU
Lapkr. 17 d. Pažiūrų namuose Anaheime, 

įvyko Balto darbuotojų informacinis pasitari
mas vykdomo vajaus reikalu. Nutarta vajų pra
tęsti iki gruodžio 8 d. Ižd. V. Čekanausko pra
nešimu, dalis aukų lapų jau grąžinta ir jais su
rinkta 712 dol. Balfo metinis parengimas spalio 
19 d. davė 656 dol. pelno.

Balto skyriaus valdyba nuoširdžiai dėkinga 
Los Angeles Dramos sambūriui, kuris atliko 
parengimo programą ir už tai ne tik neėmė jo
kio atlyginimo, bet net savo sudėtas faktines 
išlaidas padengė iš sambūrio kasos.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
— Kristaus Karaliaus šventės minėjimas įvy

ko spalio 27 d. tuoj po pamaldų šv. Kazimiero 
parap. salėje; jį rengė LRKF Los Angeles sky
rius, kurio valdybą sudaro; pirm. V. Kazlaus
kas, vicep. Ig. Medžiukas ir L. Valiukas, sekr. 
R. Bureikienė ir kasiu. A. Skirias.

Minėjime paskaitą skaitė V. Kazlauskas. Me
ninę programos dalį atliko pian. R. Apeikytė 
ir sol. A. Pavasaris. Solistui akomponavo komp. 
B. Budriūnas. Be to, programoje pasirodė litu
anistinės mokyklos vaikai, vad. mokyt. O. Ra- 
zutienės. žodį tarė svečias iš Oregono kun. J. 
Dakinevičius. Programai vadovavo I. Medžiu
kas.

LRKF Los Angeles skyriaus valdyboj jau eilė 
metų kaip yra tie patys asmenys. Ar nevertė
tų perrinkti?

VAIKŲ RUDENS POPIETĖ
— Los Angeles moksleivių ateitininkų būre

lis lapkr. 10 d. suruošė vaikų rudens popietę. 
Buvo suvaidintas 3 veiksmų scenos vaizdelis 
“Pabėgėlis Rapsiukas” (pagal L. Dovydėno to 
paties vardo apysaką). Pagrindiniais vaidinto
jais buvo Vid. Ąžuolaitis (Rudziukas) ir V. Nar
butas (Rapsiukas). Scenai vaikus paruošė D. 
Poilikaitienė ir J. Ąžuolaitis, sceną dekoravo 
inž. R. Kalvaitis.

Programoje dainavo jaum,at-kų chorelis, vad. 
muz. A. Narbuto; E. Motiejūnaitė paskambino 
piano solo; R. Arbaitė, I. Tamošiūnaitė ir R. 
Motiejūnaitė ir kt. padeklamavo. Programa ve
dė jauna pranešėja D. čingaitė.

Tėvai turėtų pasirūpinti vaikų lietuviškuoju 
tarimu; be akcento kalbančiųjų vaikų pavyzdys 
rodo, kad tai pasiekti įmanoma, tik reikia dau
giau dėmesio kreipti.

Programos popietę paįvairino J. Puodžiūno 
baleto mokyklos jaunesniųjų ir vyresniųjų gru
pės. Pašoko ir pats Puodžiūnas su partnere V. 
Karosaite. D. Tamulaitytė pašoko solo “čiuo
žėją”.

Parengimo pelnas — $100 pasiųstas “Eglu
tės” laikraštėliui paremti. J.V.

IŠRINKTA REZOLIUCIJOMS REMTI 
KOMITETO VADOVYBĖ

— Rezoliucijoms Remti Komiteto centro va
dovybės metinis susirinkimas įvyko lapkr. 15 d. 
8 vai. vakaro dr. Zigmo ir žibutės Brinkių re
zidencijoje. Komiteto centro vadovybė buvo su
daryta iš šių narių: pirm. L. Valiukas, vicepir
mininkai— A. Skirius, A. Kalm (estas) ir A. 
Reins (latvis), sekr. E. Arbas ir kasim J. A. 
Petrauskas.

Kitame posėdyje, kuris įvyks gruodžio 13 d., 
bus priimti veiklos planai ir paskirtos visos 
komisijos 1964 veiklos metams. Vadovybė tiki, 
kad kitais metais pavyks pravesti vieną iš re
zoliucijų, kurių šiuo metu turime jau 40.

TRYS NAUJOS REZOLIUCIJOS
Jau turime 40 rezoliucijų Lietuvos laisvinimo 

reikalu, šiomis dienomis buvo įneštos trys nau
jos rezoliucijos. Naujų rezoliucijų autoriai yra: 
kongresmanas H. Alien Smith (R. — Calif.), 
kongresmanas Bob Wilson (R. — Calif.) ir kon
gresmanas Edward Patten (D. — N. J.) Kon- 
gresmano Smith distriktas yra Los Angeles 
mieste, o kongr. Wilson distriktas apima visą 
San Diego miestą. Naujos rezoliucijos įnešimo 
reikalu į kongresmaną Smith buvo kreipėsi A. 
Dabšys ir R. Bureika.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkr. 17 d. L. A. paminėta Lietuvos kariuo
menės 45 metų atkūrimo sukaktis (Įsakymas 
atkurti Lietuvos kariuomenę išleistas Vilniuje 
1918 m. lapkr. 23 d.).

Iškilmės pradėtos mišiomis Šv. Kazimiero 
bažnyčioj. Kleb. kun. J. Kučingis, leidęs rinkti 
prie bažnyčios aukas Liet, kariuomenės inva
lidams paremti, gražiai paminėjo L. kariuome
nę, skatindamas paremti aukomis invalidus ir 
taip pat gausiai dalyvauti minėjime tuoj po 
pamaldų parapjos salėje. Mišias atnašavo kun. 
A. Valiušika. Puikiai giedojo komp. B. Budriūno 
vedamas choras. Solo pagiedojo buv. Lietuvos 
Valst. Operos primadona Vincė Jonuškaitė.

Minėjimų-akademijų pradėjo L. A. Ramovėnų 
sk. pirm. K. Liaudanskas, vėliau perdavęs pro
gramos vedimų š. Balsytei-Brinkienei. Invoka- 
cijų atliko kan. A. Steponaitis.

Sol. V. Jonuškaitė, komp. B. Budriūnui akom- 
ponuojant, padainavo keletu įvairaus žanro dai
nų. Gausūs apipilnės salės žmonių plojimai ir 
reikalavimai pakartoti rodė meilę ir pagarbų 
vienai iš geriausių Nepriklausomos Letuvos 
Operos veteranei.

Teis. S. Pakaus paskaita apie žymesnius L. 
kariuomenės mūšius išklausyta su dideliu dė
mesiu. S. Paltus turi brangių advokatui dovanų 
kalbėti pasirinkta tema sklandžiai ir turiningai.

Po paskaitos buvo jaunųjų programa: pianu 
paskambino Naujokaitis, karines dainas trio 
padainavo Narbutų sūnūs, jiems akomponuo- 
jant pačiam Narbutui. Akomponuojant B. Bud
riūnui, padainavo jo mokinė Dambrauskaitė, 
turinti malonų balsų. Tris šokius pašoko Ra- 
zutienės vyr. šokėjų grupė. Nuoširdus, be pre
tenzijų jaunimo pasirodymas publikos priimtas 
■šiltai, džiugiai ir skatinančiai.

PASAULINĖ PARODA
Lietuvių Komitetas Pasaulinei Parodai krei

pėsi į JAV LB Vakarų Apygardų tokiu raštu:
“Mieli Lietuviai: 1964-65 m. m. New Yorke 

įvyksta Pasaulinė Paroda, kurioje yra duota 
proga pasirodyti ir mums lietuviams.

Lietuvių dalyvavimas parodoje yra ne tik 
labai svarbus, bet, gal būt, ir vienintelis būdas 
iškelti milijoninei laisvojo pasaulio žmonių mi
niai savo menų, dailę, tautinus šokus, dainų, 
kultūrų, o svarbiausia priminti laisvajam pa
sauliui apie mūsų tėvynei daromas skriaudas 
ir pareikšti mūsų ryžtų atgauti Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę.

Pasaulinė Paroda turi būti visų laisvųjų lie
tuvių solidarumo ir tėvynės meilės pademons
travimas.

šiandienų, kai net vakar dienos maža-kultū- 
rės tautos stoja drųsiai į kovų prieš vergijų už 
laisvų ir nepriklausomų gyvenimų, tuo labiau 
mes, sųmoningi lietuviai turime skubėti su sa
vo pagalba Komiteto užsibrėžtam žygiui — pa
rodyti pasauliui, kad mes lietuviai esame kultū
ringi ir verti laisvo ir nepriklausomo gyvenimo.

Okupanto gujami iš tėvynės bučiavome šven
tų Lietuvos žemelę, prisiekdami jos nepamiršti, 
už jų kovoti. Dabar pats laikas parodyti moti
nai tėvynei, kad mūsų žodžius lydi darbai.

Negana šaukti pasauliui “mes be laisvės ne
nurimsim”, reikia už jų patiems kovoti, auko
tis ir aukoti. Niekas kitas neis mums laisvės 
parnešti, be mūsų pačių.

Tinkamas lietuvių pasiruošimas parodai Ko
mitetui kaštuos daugiau kaip 35.000 dol.
Tad, Mieli Kalifornijos Lietuviai, skubiai sius
kite savo aukas Finansų komisijos pirm. inž. V. 
Diliui, Lithuanian Committee for World’s Fair 
1964, Inc. 543 So. Clinton Street, East Orange, 
New Jersey..

Pasirašė Kun. dr. Stasys Valiušaitis, LKPP 
finansų Sekcijos Koordinatorius.”

JA.V LB Vakarų Apygarda nuoširdžiai pritar
dama Lietuvių Komitetui Pasaulinei parodai, 
maloniai kviečia visus Kalifornjos Lietuvius 
dalyvauti Pasaulinėje parodoje su aukmis.
1963 m. lapkričio 15 d., Los Angeles, Calif.

Su pagarba
K. Liaudanskas,

J AV LB Vakari] Valdybos pirm.

Jūrų skautai savo dešimtmečio minėjimo šventėje. L. Kančausko foto

LOS ANGELES JURŲ SKAUTŲ VEIKLOS SUKAKTIS
Los Angeles jūrų skautai šių me

tų lapkričio 3 d. atšventė savo de
šimties metų veiklos sukaktį.

1953 metais j. sktn. S. Makarevi- 
čius iš skautų vyčių kandidatų bū
relio įsteigė pirmų Los Angeles jū
rų skautų vienetų, kuris davė pra
džių jūriniam skautavimui Pacifiko 
pakrantėse.

Jūrų skautų organizavimų paska
tino kelios aplinkybės, iš kurių 
svarbiausia buvo ta, kad reikėjo 
kuo nors sudominti ir pritraukti tų

SAN FRANCISCO, CALIF.
Pagyvinkime mūsų apylinkės 
veiklą!

JAV L. Bendruomenės San Fran
cisco apylinkė, išvykus kun. dr. V. 
Pavalkiui į San Jose miestų, jau 
daugiau kaip metai neįstengia su
sirinkti ir išrinkti naujų valdybų.

šių vasarų A. Pranio pastango
mis buvo padaryti du piknikai ir 
lapkričio mėn planuota suruošti šo
kius, bet dėl darbo kliūčių vakaro 
rengimas atidėtas po švenčių. I 
San Francisco miestų ir apylinkės 
miestelius atkelia daug jaunų inži
nierių ir kitų specialistų. Jie galėtų 
rasti bent keletu valandų per mė
nesį organizaciniams lietuvių reika
lams. Jiems įsijungus, pagyvėtų 
Liet. Bendruomenės, Balto ir Alto 
veikimas (P. A.)

Mūsų naujakuriai

• Prieš mėnesį laiko iš Naujo
sios Zelandijos atvyko inž. Gaigalas 
ir gavo darbų San Jose mieste.

• Neseniai iš New Yorko atvyko 
inž. Sigitas Novickis su žmona ir 
apsigyveno San Francisco mieste.

• Albinas Liegus su šeima atvy
ko iš Kanados ir apsigyveno Ather
ton mieste, netoli San Francisco.

• Inž. M. Sabanas su šeima gy
vena Berkeley, Calif, ir inž. P. Shu- 
kelis, kurio žmona tik prieš porų 
metų atvyko iš Lietuvos, gyvena 
Oakland, Calif., inž. A. Vaitkus dir
ba ir gyvena San Jose mieste.

• Apie 50 mylių nuo San Fran
cisco, San Jose mieste gyvena Pra
nas Grušas, kurio žmona iš Lietu

vos atvyko prieš dvejus metus. 

jaunimo dalį, kuri iš skilčių jau iš
augo, o į skaučius vyčius dar neti
ko. Jūrų skautavimas su savo įdo
miom programom ir vandens spor
tu sudarė stiprų patraukimų vyres
nio amžiaus berniukams, kurie ki
tais atvejais nuo skautavimo ir daž
nai nuo lietuvybės būtų nutolę. '

Besikeičiančios sųlygos per eilę 
metų keitė ir vieneto veidų, bet pa
grindinis vieneto uždavinys, t. y. 
jūrinio skautavimo pritaikymas 
praktikoje, buvo nuosekliai vykdo
mas, jūrų skautai iškeldavo bures 
ne tik artimuose vandenyno uostuo
se, bet net ir tolimajame Estero 
Bay, prie Meksikos krantų.

Iš pirmojo jūrų skautų vieneto 
eilių išėjo žinomi skautybės darbuo
tojai ir visuomenininkai, kaip sktn.
R. Daibšys, psktn. J. Navickas, Ma
žosios Lietuvos D-jos pirm. A. Gla- 
žė, L.T.C. Namų valdybos narys 
L. Jasiukonis ir visa eilė kitų.

Iš vienos valties jūrų skautų vie
netas išaugo į gerai organizuotų 
laivų, kurį sudaro: Jūrų jaunių, t. 
y. “Bebrų” valtis, vadovaujama bud. 
valt. A. Kašelionio, jūrų skaučių 
valtis “Neringa”, vad. valt. I. Ma
žeikaitės, jūrų skautų valtis “Ni
da”, vad. bud. vair. K. Dūdos ir 
jūrų 'budžių įgula “Klaipėda”, vad. 
bud. valt. V. Jusionio. Bendram lai
vui vadovauja bud. valt. R. Dūda 
ir visų jūrų skautų veiklų koordi
nuoja Jūrų Skautų skyriaus įgalio
tinis v. valt. A. Raulinaitis.

Tektų .taip pat prisiminti ir visus 
senuosius vadovus, kuriais dešim
ties metų laikotarpyje buvo: v. A. 
Glažė, v. J. Glažė, bud. vair. L. Ja
siukonis, valt. R. Petraitis, bud. v. 
valt. E. Kairys ir bud. valt. R. Ga
jauskas.

Vadovai keitės, su jais keitės ir 
vieneto darbai, pasisekimai ir lai
mėjimai, bet per visų dešimtmetį 
tikruoju vieneto ramsčiu ir globė
ju buvo pirmasis vieneto vadas, vė
liau J. S. skyriaus įgaliotinis j. sktn.
S. Makarevičius, kuris ne tik ne
nuilstamu darbu, bet ir savo lėšo
mis rėmė Los Angeles jūrų skautų 
veikimų.

Visiems jūrų skautams-skautėms 
ir jų buvusiems bei esamiems vado
vams šia proga norime palinkėti ir 
toliau nenuilstamai dirbti lietuvy
bės labui, nepalūžti ir nepasiduoti 
pavojams ir ištikimai eiti tikruoju 
jūreiviškai-skautišku keliu. S. P.
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IŠ LAIŠKU REDAKCIJAI
Brangus Redaktoriau!

1963 metų vasario 16 minėjime San Francis
co mieste vienas pilietis skaitė savo įspūdžius 
iš kelionės į Vilnių. Nors iš jo kalbos 
buvo aiškiai galima susidaryti išvadą, kad jis 
pavergton Lietuvon nuvykęs nieko iš giminių 
negalėjo kaip reikiant sutikti, bet visvien jis 
bandė kitus raginti ruoštis tokioms ar pana
šioms kelionėms. Atrodo, kad tas pilietis jau 
antrą kartą pavergton Lietuvon buvo nuvykęs, 
įdomu, ar važiuojama ten tik “susipažinti”, 
ar tikrom “vedybom”? Aras
Paaiškinimas “Epopėjos” autoriui

Tenka patirtai, kad “epopėjos” leidinio auto
rius rūstauja ir esąs susirūpinęs, kodėl ir kaip 
iššifruotas jo slapyvardis. Rodos, jisai turėjo 
suprasti, kad tokie įvykiai privalo būti iššif
ruotais.

Savo “veikalą” jisai prikimšo šmeižtais, ne
apykanta, niekadarybėmis. Laikraštis “Laisvoji 
Lietuva”, No. 21, spalio 24 d., jo leidinį įverti
na taip: “Be pasitaikančios satyros, ten yra 
nemažai pykčio, padažo iš po tulžies.”

Mat, tuo, žmoniškumui nusikaltimu, kitaip 
tariant, tomis šunybėmis buvo įtariami Pilvo
čius, Galvočius, Dalgočius ir dar koks ten Sv- 
čius (tai vis “rašto žmonių” slapyvardžiai!). 
Todėl, suprantama, būtinai reikėjo kaltininką 
iššifruoti ir nekaltuosius nuo įtarimų atpalai
duoti.

Kaip iššifruota? Nagi, visai paprastai. Iš pa
ties leidinio matyti, kad spausdintas komerci
nėje įmonėje. Yra žinoma, kad yra lietuvių, dir
bančių kitataučių spaustuvėse, ir kad jiems yra 
prieinami darbdavių spaudos įtaisai. Bet, be 
ypatingų pastangų paaiškėjo, kad tie vyrai yra 
padorūs, rimti žmonės ir tokiomis niekybėmis 
neužsiima. Tik štai, tasai padorumo matas tam 
autoriui, pasirodo, nepritaikomas. Taip tai jisai 
ir tapo atpažintas — iššifruotas.

Yra gerai žinoma, kad blogai darąs visuomet 
neišvengiamai palieka savo įvairius “pėdsa
kus”. Todėl pagal jo “modus operand!” jisai 
būna atpažintas. Anot armėnų posakio: “Ylos 
maiše nepaslėpsi”. Taipgi čia tinka ir Konfu
cijaus patarlė: “Kitus profanais nevadink, pat
sai būdamas bufūnas”. Tūlas žymus rašytojas 
pareiškė: “All buffoons have most in view, to 
please themselves by vexing you.”

Painiavų Seklys

ĮDOMI KNYGA — GRUNWALDO MŪŠIS
Neseniai “Lietuvių Dienų” leidyklos išleis

ta anglų kalba, knyga The Battle of Grunwald 
sudomino plačią visuomenę ir spaudą. Mūsų 
laikraščiai ją gražiai paminėjo, štai Chicagoje 
išeinantis laikraštis “Laisvoji Lietuva”, nr. 22 
(laipkr. 7 d.) tą knygą įvertina taip:

“Konsulas Dr. J. Bielskis, Los Angeles, Calif, 
dailiai išvertė į anglų kalbą ir išleido vieną 
įdomiausių romanų — “Žalgiris”. Greta B. 
Armonienės “Palik Ašaras Maskvoje” ši kny
ga yra labai verta mūsų spaudinių, teikiamų 
amerikiečiams, lentynose. Kaip Armonienė pie
šia skaudžią mūsų tėvynės dabartį, taip J. 
Bielskio parūpintas romanas atskleidžia skai
tytojui senovės Lietuvos garbingą veidą. Ame
rikietis pamatys, kad jau prieš 500 metų Lietu
va buvo stipri, gerbiama dorų žmonių tauta. 
Ir mokėjo ryžtingai gintis nuo užpuolikų, ši 
knyga (Sokolnikovo parašyta, Sužiedėlio per
redaguota, Bielskio pritaikyta amerikiečiui) 
yra. patrauklios fabulos, lengvo, nepainaus sti
liaus, nesunki skaityti. Jos pateikimas anglų 
kalba tikrai naudingas žygis, nes čia lietuvybė 
pasiūloma svetimtaučiui ne kokia propagan
dine ar politine brošiūra, kokias ne visi mėgs
ta skaityti, bet — gražia beletristika, kuri gali 
patraukti kiekvieną eilinį skaitytoją. O Žalgi
rio aprašymas neabejotinai — puikus turinys.”

Knyga turi 191 puslapį, aprūpinta istorine 
ano meto padėties apžvalga, su paaiškinimais. 
Viršelio aplanką puošia Žalgirio mūšio paveiks
las. Gaunama “Lietuvių Dienų” leidykloje arba 
pas knygij platintojus. Minkštais viršeliais — 
$3.00, įrišta kietais viršeliais — $3.50.

ŠEŠTAS PUSLAPIS

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

JONAS MATULAITIS
General Contractor

Telefonas: 662-8822 3823 Evans St., Los Angeles 27, Calif.

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St. — Granada Hills, Calif.
Valandos: 10—12 ir 3—7; šeštadieniais 9—1.

Office: EM 3-5909 Exch. EM 3-8116

ALEXANDER HAGENTORN, M.D.
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 Evenings NO 1-6260

MATTHEW NAMIKAS, M. D.
Akių gydytojas ir chirurgas
Eye Physician and Surgeon

Glendora Medical Center — 122 W. Alosta Ave., GLENDORA, Calif.
Telefonas: ED 5-0535

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

Įstaigos telefonai: Valandos:
GRanite 9-7755 10—12; 3—7
TRemont 9-0011 Treč ir šešt. 10—12

11660 Gateway Blvd, (prie Barrington,),, Los Angeles 64, Calif.
Narnų telefonas: GRanite 3-3628

i***44*4**AMĮ*4**4*¥4¥*4¥¥*¥**¥¥****¥¥^^*^¥*¥*¥44«
EL DORADO MOTEL

Savininkas Al Samolis
1613 N. Western Ave., Hollywood 27, Calif.

Telefonas: HO 2-6945
Motelis turi 51 kambarį. Visi kambariai liuksusiniai — turi TV, telefonus, 
oro vėsintuvus, šildomą didžiulį maudymosi baseiną ir daug 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 firmą, aptarnaujanti Jus, Jūsų gimines ir bičiulius.
Visuomet siųskite siuntinius tik per Union Tours Parcel Service.

Aplankykite mus — geriausi prieinamomis kainomis maisto siuntiniai.
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IŠ PO MANO PLUNKSNOS...
Dėl Balfo vakaro programos

Spalio 19 d. šv. Kazimiero parap. salėje Los 
Angeles Balfo skyriaus valdyba surengė tradi
cinį vakarė} su menine programa, šokiais, bufe
tu, loterija ir k. Tai gražus ir naudingas darbas 
vietos Balfo valdybos, kuriai pirmininkauja VI. 
Pažiūra. Balfo parengimai paprastai sutraukia 
gausiai kiek senosios, tiek ir naujosios kartos 
žmonių. Daugelis ateina ne tiek pramogos ieš
kodami, kiek gero noro vedami paremti šios 
naudingos organizacijos darbų.

Kuogi šį kartų pavaišinti Balfo geradariai? 
Ir geru ir nelabai kuo. Jei meninėje dalyje 
nedaug buvo meno, niekas dėl to nesiginčys, 
nes buvo gražių momentų, aiškiai patikusių 
publikai — tai “tetulių dainos”, kurias gerai at
liko O. Deveikienė ir D. Mackialienė, balerinos 
V. Karosaitės arabiškas šokis, kai kurie cha
rakteriai “tipų parade”. Silpniau pavyko kome- 
dijėlė “Bailys” ir visiškai nevykus pranešėjo V. 
česnos “programa”. Tokiame parengime kaip 
Balfo ar kitos bendrinės lietuvių organi
zacijos, nevieta paskirų kolonijos narių užgau
liojimams, dargi minint jų pavardes, nevieta 
suvedinėti asmeniškas sąskaitas su savo prie
šais, netaktiška “gribštelti” salės šeimininkui, 
parodžiusiam daug palankumo Baltui. Vadinas, 
tu mus remk, tu ateik ir pasiklausyk, kaip mes 
tave “patrauksim per dantį”. Gal toks “humo
ras” tinka bare, bet ne scenoj. Kaip pranešėjas, 
V. česna, matyt, netur nei patyrimo, nei sąmo
jaus, nei, pagaliau, vaidybinio gabumo, kas to
kiai rolei būtina. Jo seni anekdotai buvo tikras 
balastas, o nevykusiai papasakoti “radijo pra
nešimai” pasižymėjo plokštumų ir ciniškumu. 
Jei laike tų “pranešimų” publika nesijuokė, o 
tik nejaukiai laukė “pranešimų” galo, tai aiš
kus ženklas, kad su tokiais dalykais reikia 
nesirodyti. Balfo valdyba ateity turėti} būti ap
dairesnė, pasirenkant pranešėjus ir jų progra
mų.

KAS GI IŠ TIKRO “EPOPĖJOS” AUTORIUS?

Prieš kiek laiko Los Angelese pasirodė ei
liuotas pamfletas, pavadintas “epopėja”. Jo au
torius ar autoriai prisidengę pseudonimu “Dy- 
guldagis”. Neva eiliuotoje formoje perkratoma 
daugelis žinomesnių L. A. lietuvių kolonijos na
rių, vienus pagiliant. kitus šiaip sau paglostant, 
o kai kų užgauliai pašiepiant. Skonio dalykas!

“LAV” lakraštis atsiliepė švelnia korespon
dento recenzija ir vieno savo skaitytojo laišku, 
griežtai smerkiančiu tokių “kūrybą”. Ir būtų 
viskas. Bet ne. Kiek vėliau imta pardavinėti 
šio “veikalo” II-ji laida, papildyta vienu pusla
piu teksto ir viena iliustracija. Ir keisčiausia 
visoje šioje epopėjoje, tai “autoriaus” atidengi
mas. Kaip parašė Naujienų” korespondentas 
J Klauseikis, autorium šio pamfleto esąs Liudas 
Balvočius, neprikl. Lietuvoje buvęs vienu iš 
tautininkų oficiozo redaktorium, eiles rašinė
jančios Z. Balvočienės vyras. Sunkiai įtikėtina, 
reveliacija. Ir kuo gi L. Balvočius gali įrodyti, 
kad “epopėja” jo sukurta? Ar tik neturime čia 
reikalo su herojišku pasiaukojimu, reikalu pri
dengti tikrų autorių, sumaišyti pėdas ar gal ir 
pasipuošti svetimais laurais? Kad ir kaip L. 
Balvočius šauktų ir įtikinėtų, kad jis yra “epo
pėjos” autorius, jis — jos tėvas, o ji — jo kūdi
kis, sunku jam bus tai įrodyti, kaip iš viso sun
kiai įrodoma, kiekviena “tėvystė”.

WILLIAM J. GRASSKA, M. D.
OBSTETRICS and GYNECOLOGY

1043 Temple St., L. A. 12. — Cabinet MA 6-3281, If no answer WE 8-6161 
4498 Santa Monica Blvd., Los Angeles 29, Calif. Telef.: NO 1-4748

Telefonas: NOrmandy 1-4748

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Salesman

c/o Richey and Associates
Naujas adresas:
2113 Wilshire Blwd. Santa Monica, Calif.

Office - EX 3-9801 Res. EX 4-1601

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
NADIA ABRAMIAN & ONIK ABRAHAMIAN

107 S. Vermont Ave., Los Angeles 4, Calif.

siunčia siuntinius i Lietuva iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.

Telefonas: DUnkirk 5-6550

***44**¥4**¥¥¥444¥¥444*¥¥**44*¥**4****¥*4¥*4*44*¥¥-

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. Commonwoalth 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 0-967G

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887

Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą 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.

PIERCE - HAMROCK MORTUARY
“Serving Lithuanian People for 25 Years”

921 VENICE BLVD., LOS ANGELES 15. CALIF.
Phone: Richmond 9-6091

GARDNER'S FLOWERS
Frank Shilling, owner

FLORAL DESIGNERS 9 CITY-WIDE SERVICE
751 W. Washington Blvd., Los Angeles, Calif. Rl 9-3378
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NAUJAKURIAI KALIFORNIJOJE

O Kazys ir Valerija Barauskai su vaikučiais 
Arvydu ir Danute atvyko iš Cleveland, Ohio į 
Los Angeles pastoviai čia apsigyventi. Sustojo 
pas Vaclovą Sviderską.

• Gražina Bakšienė iš Worcester, Mass. Pra
no Jučaičio dukra, atvyko į Los Angeles apsi
gyventi.

• Inž Vitalis Lembertas su žmona Danute ir 
dukrele Audrute atvyko iš Bostono ir apsigy
veno Santa Monicoj, ten pat gavęs gerą darbą.

• Al Aras, Los Angeles, Calif, nuvykęs i 
Smialūnų k. Seinų apskrityje, lapkričio 6 d. 
vedė vietos lietuvaitę Anielą Sinkevičiūtę.

Sveikiname!
• Felicija Prekerytė, atvykusi iš Stanford, 

Conn., ruošiasi aukštesniam mokslo laipsniui 
UCLA, studijuodama pracūzų kalbą ir kartu 
mokytojaudama tame pačiame universitete.

• Henrikas Macijauskas, iš Clevelando, ieško 
darbo Los Angelėse kaip linotipininkas. Jis 
Clevelande dirbo “Dirvos” spaustuvėje.

• Rimas Urbonas iš Australijos atvyko į Los 
Angeles ir čia. pastoviai apsigyveno. Jis rūpina
si čia įsteigti aero klubą.

• Kleopas Kazlauskas su šeima atvyko iš 
Toronto ir apsigyveno Glendale, Calif., kur įsi
gijo namus.

• J. J. Palukaitis su žmona savaitgaliui buvo 
atvykęs į Los Angeles, kur yra apsigyvenęs 
jo brolis Mindaugas. J. Palukaitis dirba “Dir
vos” spaustuvėje kaip ofseto specialistas.

• Florence Korsak, mūsų kolonijos viena iš 
pirmųjų solisčių, pradėjo vaidinti. Vedamame 
Joe Brown Prestar Teatre ji pasirodė operetė
se Bye, Bye Birdie ir The Boyfriend.

Gduodžio 6 ir 8 d. Florencija dainuos Brent
wood Opera Co. statomoje operoje Haensel & 
Gretel raganos (witch) rolėje.

Dabar F. Korsak turi 10 dainavimo mokinių, 
kurie jau dirba TV ir filmų gamyboje.

• Broniui Stančikui., L. A. Liet. Bendruome
nės Apylinkės vicepirm., Kaiser ligoninėje pa
daryta sunki operacija. Linkime greitai pa
sveikti.

• Dr. Jonas Jurgilas, M D, pasistatydino savo 
įstaigai naujas, moderniškas patalpas ir jau čia 
persikėlė — 17427 Chatsworth St., Granada 
Hills, Calif. EM 3-5909, EM 3-8116. Darbo va
landos: 10-12 ir 3-7, šešt. 9-1.

• Dr. William J. Grasska, MD, atkėlė savo 
moterų ligų gydymo įstaigą į Park View ligo
ninę — 4408 Santa Monica Blvd, (kitoj gatvės 
pusėj Liet. Namai). Tel. NO 1-4748.

Reiškiame užuojautą Vladui Bakūnui, 
tragiškai žuvus jo broliui Vytautui Bakūnui, 
Cleveland, Ohio.

V. Bakūną, einantį skersai gatvę, užvažiavo 
mašina ir mirtinai sužeidė š. m. lapkričio 8 d. 
Vytautas buvo savistovus namų pardavimo biz
nyje — Bakunas Realty Co.

Kai kas mano, kad pradėjus leisti “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose”, nebebus leidžiamos “Lie
tuvių Dienos”. Tai netiesa. “Lietuvių Dienu” 
žurnalas ir toliau eis, kaip ėjęs.

LAV yra tk vietos žinių ir lietuvių gyvenimo 
laikraštis. Antanas Skirius,

Lietuvių Dienų ir LAV leidėjas

Jaunieji L. A. ateitininkai, suvaidinę 
Dekoracijos R. Kalvaičio.

įsisteigė Kalifornijos Lietuvių Gy
dytojų Draugija

1963 m. lapkr. 10 d. dr. Zigmo 
Brinkio rezidencijoje įvyko steigia
masis Kai, Liet. Gydytojų d-jos su
sirinkimas. Išrinkta valdyba, kurią 
sudaro: dr. M. Devenis — pirm., dr. 
J. Kregždė — ižd., ir dr. Z. Brinkis
— sekretorius.

Susirinkime dalyvavo 8 gydyto
jai. Sutikimą priklausyti draugijai 
yra davę 14 gydytojų. Manoma, kad 
Pietinėje Kalifornijos dalyje gyve
na ir dirba daugiau kaip 20 lietuvių 
gydytojų.

PRANEŠIMAS
.Š. m. gruodžio mėn. 7 d., šešta

dienį, lygiai 7 vai. vakaro šv. Ka
zimiero parap. salėje rengiama dr. 
Marijos Gimbutienės paskaita vi
siems lietuviams labai įdomia tema
— “Lietuvių tautos kilmės proble
ma.”

Po paskaitos dr. M. Gimbutienė 
atsakinės į klausimus taip pat ir 
apie savo kelionę už geležinės už
dangos.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami 
pasinaudoti reta proga išgirsti žy
mią lietuvę mokslininkę, sugebėju
sią iškilti tarptautinėje plotmėje.

įėjimas visiems laisvas ir nemo
kamas. ALT P. K. s. v.
Nauja Liet. Piliečių Klubo valdyba

Liet. Piliečių Klubo metinis susi
rinkimas ir vaišės įvyko lapkr. 3 d. 
šv. Kazimiero parapijos salėj. Nau- 
jon valdybon išrinkta: pirm. Ado
mas Bėksza, vicepirm. Wm. L. Was- 
sel, prot. rašt. E. Padzunas. fin.

“Pabėgėli Rapsiuką” (daugiau ž. 4 p.).
Foto L. Kančausko

rašt. C. F. Werbick, ižd. Leo J. 
Schultz.
Diskusijos Lietuvos laisvinimo 
reikalu

— Rezoliucijoms Remti Komiteto 
centro vadovybė ruošia įdomias dis
kusijas Lietuvos laisvinimo reikalu, 
kurios įvyks š. m. gruodžio 14 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakaro LB Centro 
salėje, 4415 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles. Diskusijų tema: “Nau
jų kelių ieškojimas Lietuvos lais
vinimo kovoje.” Diskusijoms įvadą 
padarys: J. Andrius, dr. Z. Brinkis. 
J. Kojelis ir A. Latvėnas. Diskusi
jas moderuos S. Paltus.
Balfo susirinkimas

— Balfo skyriaus metinis susi
rinkimas šaukiamas gruodžio 15 
d. 12 vai. šv. Kazimiero par. salėj. 
Susirinkime bus patiekta metinės 
veiklos ir iždo apyskaita. Be to, nu
matomas specialus vieno asmens, 
neseniai apsilankiusio pavergtoje 
Lietuvoje, pranešimas, ką matė ir 
kokius įspūdžius patyrė.

Balfo rėmėjai malioniai kviečia
mi gausiai dalyvauti ir išsirinkti 
veiklią skyriaus valdybą ateianan- 
tierns metams.

— Kalif. Liet. Teniso Klubas lap
kričio 30 d. 9 vai. ryto pradeda 1963 
m. Kalifornijos lietuvių teniso meis
terio pirmenybes, žaidynėms rezer
vuotos aikštelės Griffith Parke, 
priešais Graikų teatrą. Pirmenybė
se dalyvauja visi liet, tenisininkai. 
Registruotis: č. Gedgaudas, 1021A 
12th St., S. M., tel. 394-8794 arba 
A. Polikaitis, 3111 Ettrick St.. L. 
A., telef. 666-2568.

Teniso klubo steig. susirinkimo prezidiumas (iš k.): R. Dabšys, A. Gustai
tis, V. Gedgaudas, A. Polikaitis ir č. Gedgaudas. L. Briedžio foto
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