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VLIKO 20 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS LOS ANGELES

Dvidešimties metų sukakčiai nuo Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto sudarymo 
paminėti Los Angeles kolonijoje buvo sudary
tas 30 asmenų komitetas, išrinkęs trijų asmenų 
prezidiumą: J. Andrius — pirm., A. Dabšys — 
sekr. ir V. Varnas — iždin.

Minėjimas-akademija buvo numatyta š. m. 
gruodžio 1 d., bet del Prezidento mirties nukel 
tas į gruodžio 8 d.

Minėjimas vyko Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, tuoj po pamaldų, 12.30 vai. Minėjimo išva
karėse S. Paltus kalbėjo apie Vliką ir jo veda
mą kovą už Lietuvos išlaisvinimą per vietos 
lietuviškos valandėlės radiją. Minėjimą-akade- 
miją atidarė prez. pirm. J. Andrius, kviesda
mas kun. K. Steponaiti paskaityti invokaciją.

Kan. K. Steponaitis kalbėjo: “Dieve., kurs 
leidai tautas ir įdiegei joms laisvės troškimą, 
grąžink, prašome, mūsų tėvynei laisvės dienas.

Kristau, kurs mūsų žemės pakelėse ir kryž
kelėse Rūpintojėliu rymai! Siųsk išminties 
ir stiprybės dvasios tiems,, kurie dirba mūsų 
tautai ir aukojasi jos labui. Suglaudink mūsų 
eiles bendroj visų kovoj už savo Dievą ir už 
savo žemę.

šventasis Kazimierai, mūsų tautos Globėjau, 
vadovauk mūsų laisvės kovai, kaip kitados, 
stebuklingu būdu vadovavai mūsų tėvams?

Amžiną šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie 
jau yra mirę kovoj už tėvynę

Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.”
Pradėdamas J. Andrius pasidžiaugė, kad su

darant komitetą šiam minėjimui ruošti buvo pa
demonstruotas šios kolonijos vieningumas, kaip 
ir prieš 20 metų Lietuvoje, sudarant Vyriausią
jį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą buvo pade
monstruotas nepaprastas visų lietuviškų kūry
binių jėgų vieningumas. Jis kvietė susirinku
sius atsistojimu ir susikaupimo minute pagerb
ti žuvusių Lietuvos laisvės kovoje mūsų bro
lių — nacių kacetose, Sibiro vergų stovyklose 
ar Lietuvos laukuose miško brolių atminimą.

Konsulas dr. J. Bielskis, veteranas kovotojas 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir šiuo laiku 
dėl jos laisvės atstatymo kovos dalyvis. Savo 
kalboje jis džiaugėsi santykių tarp Vliko ir 
Diplomatinės Tarnybos susitvarkymu ir pa
siekta bendrosios kovos veikloje darna. Jis 
sveikino Vliką ir linkėjo jam ištvermės ir sėk
mės kovoje dėl mūsų Tėvynės laisvės.

..Prof. dr. P. V. Rauiinaitis savo paskaitoje 
padarė istorinę Lietuvos laisvės kovų apžvalgą 
ir Vliko sudarymo eigą bei jo struktūrą. Trum
poje, 15 minučių, kalboje prelegentas glaustai 
davė klausytojui Vliko reikšmės ir jo kompe
tencijos supratimą ^Paskaita atspausta “Lietu
vių Dienų” žurnalo gruodžio nr.).

Buvusi Vliko Vykdomosios Tarybos pirminin
kė Alena Devenienė kalbėjo apie Vliko veiklą 
ir sąlygas tai veiklai vykdyti. Davė daug žinių 
iš praktikos ir labai įtikinančiai nupasakojo 
Vliko darbų apimtį ir svarbą. Prelegentė pa
grįstai nusiskundė lėšų trūkumu Vliko veiklai

Nukelta j 3 psl.

VLIKo 20-čiui minėti Los Angeles komiteto prezidiumas: V. Varnas, iždM 
Juozas Andrius, pirm, ir Aleksandras Dabšys, sekr.

Foto nuotraukos L. Kanačusko

LIETUVIŲ KAMBARĖLIS SU KALĖDŲ EGLUTE Barnsdall sodelyje. 
Iš kairės dešinėn stovi: dr. J. Jurkūnas, Milda Mikėnienė, K. Mikėnas, 
kuris meniškai išdekoravo lietuvišką kambarį, ir Antanas Skirius.

Sėdi tą dieną budėjusios skautės: D. Razutytė ir B. Kazlauskaitė.
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MŪSŲ PAREIGOS AMERIKAI IR KENČIANČIAI TĖVYNEI
Mūsų, lietuvių, pareigos yra žymiai didesnės ir žymiai sunkesnės, 

negu kad ir kitų .amerikiečių. Mes turime atiduoti pilną savo, kaip 
piliečių, duoklę JAV-bėms; iš mūsų daug ko laukia ir Lietuva.

Mes, kaip šio krašto piliečiai, privalome kaip galima pilniau daly
vauti visose JAV-bių gyvenimo srityse: politinėje, kultūrinėje, moks
linėje, religinėje, visuomeninėje ir kitose. Mūsų pareiga, kartu su vi
sais kitais geros valios amerikiečiais, išlaikyti JAV-bes kaip pirmau
jančią jėgą visame pasaulyje, kaip tautą, vadovaujančią kovai už pa
vergtų kraštų laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuva, kenčianti komunistų, vergijoje, trokšte trokšta laisvės ir 
nepriklausomybės, šaukte šaukiasi mūsų pagelbos. Visi tie, kurie dar 
laikome save lietuviais, privalome išgirsti tą savo ar savo tėvų gim
tojo krašto, atsidūrusio nepaprastai didelėje nelaimėje, pagelbos 
šauksmą. Tą šauksmą turime išgirsti ne tik mes, bet jį taip pat turime 
perteikti visiems geros valios amerikiečiams.

Sakoma, kad didžiausia nuodėmė esanti neviltis. Be abejo, didžiau
sia tautinė nuodėmė, jei taip galima išsireikšti, yra mumyse neteki
mas vilties visame Lietuvos laisvinimo darbe. Tą viltį turime išlaikyti 
ne tik mes patys savyje, bet ją taip pat įdiegti mūsų jaunojoje karto
je, visuose geros valios amerikiečiuose.

Lietuvos laisvinimo darbas yra toks didelis, kad čia darbo rankų 
niekad nebus perdaug; Lietuvos laisvinimo žygis yra toks šakotas, 
kad jame kiekvienas gali atrasti sau vietą. Visi tie, kurie mėgina pa
teisinti savo nedalyvavimą Lietuvos laisvinimo darbe dėl tariamo 
mūsų nevieningumo, nėra nuoširdūs. Mes, lietuviai, esame vienin
gesni, negu bet kuri kita tautinė grupė JAV-se, neskaitant žydų.

Veiksnių, kurie vadovauja Lietuvos laisvinimo darbui, tegauna 
iš mūsų tik trupinius. Prieš keletą metų šias eilutes rašančiam teko 
vadovauti ALT-bos Los Angeles skyriaus Vasario 16-sios proga da
romai rinkliavai Lietuvos laisvinimo darbui paremti. Tikėsite ar ne, 
iš visų Los Angeles ir apylinkės lietuvių tik 120 asmenų skyrė minė
tam tikslui savo piniginę auką. Šiuo metu padėtis gal kiek pagerėjusi. 
Bet toli gražu dar nėra tokia, kokia kad turėtų būti.

Jei mums ne prie širdies ALT-ba, skirkime savo auką VLIK-ui ar 
Rezoliucijoms Remti Komitetui ar Talkai. Skirkime ne centus, bet 
mažiausia vienos dienos uždarbį. Po visų mūsų dienos uždarbį turė
tų gauti taip pat LB-ne ir BALF-as. Nemanau, kad būtų sunku per 
metus skirti trijų dienų uždarbį Lietuvos vadavimo, lietuvybės iš-, 
laikymo ir lietuvių šalpos reikalams.

Visi darbai ir žygiai atsiekiami ir įgyvendinami ne kalbomis, bet 
kietu darbu, pareikalaujančiu taip pat didelių finansinių resursų. 
Baigdami 1963 metus, padarykime kiekvienas savo sąžinės sąskaitą. 
Jei 1963 metais perdaug suklupdavome savo pareigose JAV-bėms ir 
Lietuvai, tai tų 4 nuodėmių” kitais, 1964 metais, nebedarykime (1. vlk.).
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Nuoširdžiai sveikina visus draugus 
ir bendruomenininkus

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga

Kostas Liaudanskas,
JAV LB Vakarų Ap. pirm.

ANTRAS PUSLAPIS
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Linksmų šv. Kalėaų 
ir laimingų Naujųjų Metų

linki visiems

JUOZAS MILIŪNAS

iš Santa Barbaros, California
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Naujy keliy ieškojimas Lietuvos 
laisvinimo kovoje

Gruodžio 14 d. 7 vai. vakaro Lietuvių Na
mų salėje vyko politinės diskusijos tema “Nau
jų kelių ieškojimas laisvinimo kovoje”. Disku
sijas surengė “Rezoliucijoms Remti Komite
tas”.

Diskusijoms įvadų padaryti buvo pakviesti 
šie Rezoliucijoms Remti Komiteto nariai: Juo
zas Andrius, Juozas Kojelis ir Alfas Latvėnas. 
Kiekvienam jų buvo duota 8 minutes laiko kal
bėti. Diskusijų moderatorium buvo Stasys Pal
tus.

Pirmasis kalbėtojas, Juozas Andrius, naujų 
kelių laisvinimo kovai beieškant pripažino ge
riausių bazę — visų pozityvių lietuviškų grupių 
konsolidacijų Vyriausiame Lietuvos Išlaisvini
mo Komitete. Jo manymu, tokiai kosolidacijai 
kliudo partijų vadų kivirčai — asmeninės sų- 
skaitos.Jis kvietė grupes, stovinčias už Vilko 
ribų, jei jos nenori jungtis į bendrų darbų, bent 
neniekinti veiksnio, dirbančio pozityvų lietuvių 
tautai darbų,ir, juo laibiau, nekliudyti jaįm 
dirbti.

Kalbėtojas pageidavo, kad Vlikas turėtų aiš
kias programas artimai ir tolimesnei ateičiai. 
Kaip sėkmingesnes priemones laisvinimo kovai 
vesti jis nurodė, šias: a) naujų, jaunų jėgų 
įtraukimas į Vliko darbus, b) ieškojimas drau
gų mūsų laisvinimo kovai vesti naujai susikū
rusiose valstybėse Afrikoje ir Azijoje, c) ieš
kojimas draugų šio krašto universitetuose tar
pe studentų, atsiųstų iš kitų kraštų kultūrinio 
pasikeitimo programoje, d) sudaryti prie Vliko 
jaunų laisvojo pasaulio universitetuose baigu
sių tarptautinės teisės mokslus ekspertų-pata- 
rėjų komisijų ir e) šalinti betkokį lietuviškojo 
darbo, paralelizmų, konkurencijos tendencijų ir 
lietuviškų kūrybinių jėgų pulverizacijų.

Antrasis kalbėtojas Juozas Kojelis, naudoda
masis citatomis iš buv. Vliko pirmininko M. 
Krupavičiaus straipsnių “Tėvynės Sarge”, įro
dinėjo, kad Vlikas atitrūko nuo visuomenės ir 
nuo gyvenimo, kaip savo laiku (1946 m.) buvę 
atitrūkę mūsų diplomatai. Jo manymu Vlikas 
įgijęs šio to naujo, geresnio, nenori atsisakyti 
senų blogų dalykų. Deja, kalbėtojas neišvardijo 
nei tų gerų, nei tų blogų dalykų. J. Kojelio ma
nymu, mažosios Vliko grupės turėtų pačios sa
ve suspenduoti — išeiti iš Vliko. Kalbėtojas ne
nurodė, kurios, jo manymu, didelės ir kurios 
mažos grupės. Kalbėtojas mano, kad tarp Vliko 
ir Alto yra daug paralelizmo. Altas nurašytinas 
į nuostolius. Jis neva reformomis norįs tik iš
vengti reikalingų reformų. Bendroje išvadoje 
nei Vlikas, nei Altas nepajėgia dirbti pozityvaus 
darbo.

Trečiasis kalbėjo Alfas Latvėnas.Jo nuomone 
visuomenė yra atšalusi Vilkui, gi vienybės ne
bus tol, kol Vlikas ieškos aritmetikos, o ne 
konsolidacijos. Jis mano, kad ne partijų, bet 
mandatų pagrindu turi būti sudarytas laisvini
mo organas; gi mandatų esu galima gauti tik 
per Bendruomenę. Partijos beišsilaikysiančios 
daugiausia dar 20 metų. Jaunimas taip pat turi 
eiti į laisvinimo veiksnius rinkimo keliu per 
Bendruomenę. Latvėno manymu visa laisvini
mo kova turi būti perleista Pasaulio Bendruo
menės centimi.

Be šių kalbėtojų, dar replikavusių vieni ki
tiems, diskusijose dalyvavo L. Valiukas, A. Ski
rius, gynęs Vlikų ir įrodinėjęs, kad LF ir LTS, 
prieš kelius metus išėję iš Vliko, nieko pozity
vaus neįstengė duoti Lietuvos laisvinimui, dr. 
Jusionis, činga, prof. dr. P. Raulinaitis, J. Mo
tiejūnas, Mažeika ir kt., vieni gynę Vliko pozi- 
jas, kiti Bendruomenės (J. S.)

J. ir S., A. ir E. Puikūnų šeimos 

sveikina artimuosius ir pažįstamus 
su KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

ŠVENTĖMIS, 
linkėdami visiems geros sveikatos
ir laimės.
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Baletininkai J. Puodžiūnas ir V. Karosaitė 
Jie atliks Naujųjų Metų baliaus programų.

Sutikime 1964 metus kartu,

linksmoje, draugiškoje nuotaikoje

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS RENGIAMAME BALIUJE

Ukrainiečių Kultūros salėje, 4315 Melrose Ave., (tarp Vermont ir 
Normandie), Los Angeles, Calif.

gruodžio 31 d., 8 vai. 30 min.

Programoje dalyvauja mūsų žinomi baletininkai

Jonas Puodžiūnas ir Violeta Karosaitė

Programoje: duetai — Romansas (Čaikovskio muzika) ir Rapsodija 
(Liszto muzika).

Be to, jaunimas pasirodys su moderniškais šokiais ir dainomis.

Bilietai gaunami pas valdybos narius,
stalų rezervacijas tvarko A. Skirtus. Telefonuoti NO 4-2919.

Už bilietus atsiskaitoma iki gruodžio 30 d.
Bilietų kainos: $7.00 asmeniui; $4.50 studentams.

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
LA V administracijoje galite Įsigyti šias nau

jausias HI-FI ir Stereo plokšteles:
1. Sutemų garsai. Įdainavo Vanda Stankus.

Valsai, tango, cha-cha ir kt.........$6 ir $7
2. Mylėsi Lietuvą iš tolo. Dainų šventės cho

rų dainos. Išleido LB Chicagos Apygarda.
Kaina $4 ir $5

3. Stasio Santvaro ir Antano Gustaičio Pir
moji poezijos plokštelė. Išleido J. Karvelis

Kaina $5
Be to, dar turime
Vandos Stankuvienės (Stankus) AR PAME

NI? ir ROŽĖS ir TYLŪS VAKARAI;
Sophie Barčus KALĖDINĖS DAINOS ($4);
Liet. Vyčių plokštelė TEŽYDI VĖLIAI LIE

TUVA;
J. Stuko SING ALONG IN LITHUANIAN 

ir kit.
Apsilankykite administracijoje — 4366 Sun

set Blvd., pasirinksite plokštelių, knygų ir kitos 
lietuviškos spaudos.

VALERIJA ir VINCAS KAZLAUSKAI, 

Hollywood Park Paradise namų savininkai 
visiems savo draugams ir pažįstamiems 

siunčia širding us švenčių linkėjimus 
3926 W. Century Bouleward
INGLEWOOD, California 

Telefonas: OR 1-9078 
©©©©©©©eecejeececcceeooceeeeeeeet!

Naujos valdybos

— Gruodžio 15 d. įvykusiame me
tiniame Balfo susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. V. Pažiūra, vi
cepirm. Ign. Medžiukas, J. Motie
jūnas ir P. Raulinaitienė, sek. A. 
Kazakevičius, ižd. V. Čekanauskas, 
nariai — P. Baltakis, Trasikis, A. 
Markevičius ir Graužinienė.

Visi tautiečiai maloniai prašomi, 
jei dar šiais metais nėra atlikę savo 
pareigos artimui, aukas įteikti bet 
kuriam valdybos nariui arba siųsti 
iždininkui šiuo adresu: 315 W. Hill
crest, Inglewood, Calif.

Valdyba

— Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles skyriaus me
tiniame susirinkime gruodžio 8 d. 
išrinkta 1964 metams nauja valdy
ba: A. Mažeika—pirm., Dr. J. Jur
kūnas—'Vicepirm., Alf. Latvėnas— 
II vicepirm., A. Nausėdienė—sekr. 
ir J. Raibys—ižd.

Skyriaus vaidyba priėmė metinį 
darbo planą, kuriame, be kitko, nu
matoma ateinančiais metais pami
nėti skyriaus 15 metų sukaktį.

—Lietuvos Vyčių org-jos Los 
Angeles kuopa (133) 1963 metų 
gruodžio mėn. 15 d. metiniame su
sirinkime išrinko naują valdybą 
1964 metams. Kuopos naują vado
vybę sudaro: pirm. L. Valiukas, vi
cepirmininkai—Ed Bartkus ir Bru
no Katauskas; sekr. Loretta Papšys 
ir kasiu. Ann Laurinaitis.

Naujos valdybos įvesdinimas (in
stallation) įvyks 1964 m. sausio 11, 
šeštadienį, 7 vai. 30 min. Biltmore 
viešbutyje, Rendezvous kambaryje. 
Ten kuopos nariai turės vakarienę 
ir šokius. Asmenys, norį tame pa
rengime dalyvauti , kreipiasi į vieną 
iš naujosios valdybos narių.

Jury skautų žiemos 
stovykla

Pietų Kalifornijos Jūrų skautai 
lapkr. 27 — gruodžio 1 d. surengė 
žiemos stovyklą Salton Sea, naudo 
damiesi švelniu vėju ir šilta saule.

Ant ežero kranto išdygo 7 jūrų 
skautų palapinės, o vandenyje liū
liavo trys laivai.

Stovyklavo 20 jūrų skautų ir va
dų bei tėvelių, kurių tarpe buvo po
nai čiurlioniai ir ponai Raulinaičiai 
su sūnum. Stovykla pasisekė. Bu
riuota 110 valandų, irkluota — 33. 
šiltas vanduo leido mūsij jūreiviams 
maudytis ir važinėtis vandens pa
šliūžomis.

Stovyklos pasididžiavimas buvo 
jūrų jauniai — Bebrai, — kurie per 
.trumpą laiką visai neblogai išmoko 
buriuoti, irkluoti ir pradėjo moky
tis čiuožti vandens pašliūžomis.

A. R.

• Florance Korsak, mūsų žinoma 
solistė, š. m. gruodžio 21 ir 22 d. d. 
vaidino raganos rolę “Hansel and 
Gretel” operetėje, kurią statė Bles
sed Sacrament parapijos operos mė
gėjai.

e Onai Orlovienei, North Holly
wood, Calif., reiškiame užuojautą, 
jos mamytei Krikščiūnienei mirus 
(š. m. lapkr. 11) Lietuvoje.

HELEN'S 
HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS-MOTUŠIS 

5265 Fountain Ave.
HOLLYWOOD California
New Telephone: NOrmandy 5.3351
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LIETUVIŲ REPREZENTACIJA 
TARP AMERIKIEČIŲ

Los Angeles lietuviams atstovauja tarp ame
rikiečių dvi organizacijos — Amerikos Lietuvių 
Taryba ir Liet. Bendruomenės Los Angeles 
Apylinkė. ALT dalyvauja Pabaltijo tautų komi
tete ir Pavergtų Tautų komitete. Bendruome
nės šokėjų grupės dalyvauja Tarptautinio In
stituto parengimuose, Disneyland švenčių pro
gramose, L. A. miesto Kalėdų papročių progra
mose ir Įvairiuose šokių festivaliuose.

įvairių Kraštų Kalėdos
Los Angeles miesto meno komisija jau pen

ketų metų ruošia Meno Galerijos patalpose, 
Barnsdall sodelyj, 4800 Hollywood Blvd. Holly
wood, Calif., Įvairių tautų ir kraštų kalėdinių 
papročių programas ir eglutes, pavadintas 
“Christmas from many lands”, šiemet šios pro
gramos vyko nuo gruodžio 13 iki 21 d. Jose da
lyvavo Čekoslovakija, Danija, Danų-Indonezija, 
Estija, JAV, Japonija, Jordanas, Korėja, Lat
vija, Lietuva, Lenkija, Meksika, Norvegija, 
Prancūzija, Švedija, Šveicarija, Venezuela ir 
Vengrija. Visos tautos stengėsi, ko gražiau pa
puošti savo kambarius eglutėmis ir liaudies 
meno kūriniais, taip pat vakarais davė savo 
tautos kalėdinių papročių programas scenoj
— Kalėdų dainas, giesmes arba Įvairius šokius.

Spaudos ir TV konferencija
Ketvirtadienį, gruodžio 12 d., Los Angeles 

dienraščiai ir TV reporteriai padarė spaudos 
konferencijų. Jie fotografavo, filmavo visų tau
tų eglutes, išpuoštus kambarius. Didžiausių su
sidomėjimų turėjo lietuvių originali Kalėdų eg
lutė. Jų rodė net kelios TV stotys, nuotraukas 
Įdėjo didž. dienraščiai. Spaudos konferencijoje 
dalyvavo šie lietuviai: Nemyra Lembergytė- 
Enok, Aldona Variakojienė, Milda Mikėnienė ir 
inž. Kęstutis Mikėnas.

Lietuvių kambarys ir eglutė
Lietuvių eglutė ir papuoštas kambarys trau

kė daugiausia žiūrovų. Labai originaliai, meniš
kai iš šiaudelių padarytais ornamentais eglutę 
dekoravo ponia Elena. Lembergienė, padedama 
jos dukros Nemyros Enck. Kambarį papuošė 
inž. K. Mikėnas, talkininkaujamas D. Gustai
tės ir Mildos M.ikėnienės. Viskų surinko ir or 
ganizavo LB kult, ir šviet. reik. v. dr. Jurkūnas.

Meninis lietuvių pasirodymas
Sekmadienį, gruodžio 15 d., 3 vai. p. p. lietu

viai turėjo savo meninę programų, kurioje da
lyvavo. šv. Kazimiero par. choras, vadovauja
mas komp. Br. Budrūno ir Tautinių šokių gru
pė, vedama LB Jaunimo reikalų vedėjos O. Ra- 
zutienės. Choras giedojo tris Naujelio giesmes
— Tyliųjų naktį, Piemenėliams ir Linksma 
giesmė, B. Budriūno — Mes atėjom ir M. K. 
Čiurlionio Kalėdų giesmė. Solo dainavo Birutė 
Dabšiėnė. Dirigavo B. Budrūnas. Linksmos Ka
lėdų giesmės publikai labai patiko.

šokėjų grupė pašoko Suktinį, Vyrų Mikitų, 
Mergaičių Mikitų ir Jonkelį. Scena buvo nedi
delė, todėl grupę teko padalinti į dvi dalis, 
šokiams akomponavo Ona Barauskienė ir Algis 
Kazakevičius.

šiais metais lietuvių meninėje programoje 
dalyvavo tiek daug žmonių, kad pusė turėjo sto
vėti.

Budėtojos prie eglutės
Kai kurių tautų kambariuose buvo aiškinto

jos apie tautos papročius, rankdarbius ir 1.1. 
Lietuvių kambaryje skaučių ir jos vadovės Da
nutės Gustaitės dėka kiekvienų vakarų budėjo 
po tris mergaites, kurios buvo pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Jos atsakinėjo į klausimus, 
informavo apie eglutės papuošalus ir lietuvių 
rankdarbius. Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, Gied
rė Gustaitė, Ina Janušauskaitė ir Rima Rozen- 
blataitę atsinešė Radvenio pagamintas stakles 
ir pademonstravo juostų audimų. Susidomėji
mas buvo nepaprastas (S.).

LžS Los Angeles skyriaus naujo
ji valdyba (iš kairės): L. Valiukas 
— vicepirm., A. Giedraitis — vicep.,

V. Mikienė — sekr., S. J. Paltus — 
pirm., V. Bakūnas — ižd.

Foto L. Kančausko

SUDOMINKIME MUSŲ SPAUDA JAUNUOSIUS
Pasikalbėjimas su Stasiu ]. Paltumi, LžS-gos Los Angeles sk. pirm.

S. J. Paltus, studijavęs teisių, 
ekonominius ir viešosios adminis
tracijos mokslus Europoj ir Ame- 
rkoj, yra ėmęs ir žurnalistikos da
lykų. Lietuvoj dirbo Užsienio Rei
kalų Ministerijoj ir vėliau, prieš 
išeidamas į advokatūrų, buvo ape
liacinių Rūmų prokuroro padėjė
jas čia Los Angeles mieste jis bu
vo USC reikalų vedėjas ir Viešo
sios Admin. Fakulteto studijų 
patarėju. Dabar dirba Los Ange
les Daily Journal dienrašty, pri
klausydamas ir amerikiečių žur
nalistų s-gai (The Greater Los 
Angeles Press Club).

— Neseniai buvo atgaivintas LŽS 
Los Angeles skyrius. Kokios yra 
nariams kvalifikacijos ir kiek narių 
skyrius šiuo metu turi?

— Lietuviai žurnalistai tremty 
iš pradžių vadovavosi Lietuvos žur
nalistų S-gos įstatais. Pagal juos na
riai galėjo būti asmenys, kurių ar
ba pagrindinis arba šalutinis užsi
ėmimai buvo žurnalizmas. šalutinis 
turėjo būti išdirbtas nemažiau kaip 
dvejus metus, rašant nemažiau kaip 
po vienų publicistinį straipsnį arba 
po dvi korespondencijas kas mė
nesį. šios kvalifikacijos netiko sve
tur, nes retas lietuvis žurnalistas 
galėjo susirasti nuolatinio žurnalis
tinio darbo. Tuo pačiu ir LžS bei 
jos skyriai ėmė silpti: senieji na
riai mirė ar apilso, o naujų narių 
priėmimas darėsi neįmanomas dėl 
įstatų griežtų reikalavimų. Tad at
gaivinant S-gos ir jos skyrių veiki
mų, yra keičiami ir narių kvalifika
ciniai reikalavimai: priimami na
riais, kas bent kiek dažniau, pasto
viau rašo periodiniame leidiny ar 
dalyvauja žinių skleidimo įstaigos 
teikiamo turinio sudaryme (įskai
tant ir fotografus ir radijo, televizi
jos bei žinių agentūrų bendradar
bius). Dažnumo reikalavimas tiks
liau nenustatomas, nes, esamomis 
sųlygomis, jis būtų sunku įgyven
dinti.

Los Angeles sk. dabar turi 32 na
rius, rašančius įvairių pažiūrų lai
kraščiuose bei žurnaluose, išskyrus 
Lietuvos laisvei nepalankiuosius.

— Ar esate priėmę veiklos planą 
1964 metams? Kokie svarbesni pra

matyti veiklos darbai?
— Pirmiausia, valdyba sieks dau

giau sudominti mūsų jaunuosius lie
tuviška spauda, ruošdama diskusi
jas, kuriose ir jaunieji pasisakytų, 
kas taisytina ir ko jie iš mūsų spau
dos norėtų. Paskatinti jiems pa
tiems rašyti skyrius norėtų sukurti 
fondų, iš kurio būtų skiriamos pre
mijos už jų geresnius rašinius. Pa
gerinti mūsų bendram spaudos turi
niui norima skirti premijas ir rim- 
tųjų žurnalistų geresniems straips
niams, ypač kad mūsų žurnalistai 
dirbu labai svarbų kultūrinį ir lais
vės kovos darbų, yra visuomenės 
tarsi pamiršti. Lėšoms sutelkti sky
rius turės ruošti ir pramogas, bet 
kultūringas. Tanpusaviam lavini
muisi kas mėnesį bus susirinkimai 
su dviem paskaitėlėm: viena lietu
vių kalbos ar gretimos srities klau
simu, ir antra — kuria aktualesne 
laikraštininkams įdomia tema. Kar
tu bus ugdomas ir darnesnis sugy
venimas bei bičiuliškumas.

— Kokia padėtis su jaunaisiais 
mūsų laikraštininkais? Ar jų sky
rius turi ir ar iš viso tokių mūsų 
mieste ir apylinkėj yra?

— Yra gabiai plunksnų valdančių 
jaunuolių, jau pasireiškusių lietu
viškoj spaudoj, kaip Kantrimas Ci
bas, Jurgis Gliaudą ir kt. Gaila, kad 
jie, bendros aplinkos veikiami, yra 
pasirinkę studijas materialiai daug 
žadančiose srityse, kas atima jų vi
sų laikų bei energijų ir kliudo mūsų 
tarpe dalyvauti. Skyrius turi vienų 
jaunesnio amžiaus narį, ir stengsis 
daugiau pritraukti.

— Kokie yra svarbiausi mūsų 
spaudos negalavimai?

— Dažnai apiprastė išvaizda, for
ma (pav., Draugo kultūrinį priedų 
sunku rinkti, komplektuoti), blogas 
laužymas; perdaug kalbos ir korek
tūros klaidų. Turinio atžvilgiu: nė
ra vieningos, tikrai lietuviškos tau
tinės idėjos, net tame pačiame laik
rašty; straipsniai dažnai per ilgi, 
perdaug filosofavimo; perdaug to
kių žinių ar straipsnių, kurie jau 
anksčiau skaityti amerikiečių spau
doj, tad neįdomūs, pasenę; kartais 
prasikiša šiurkštūs asmeniškumai, 
kurie ir skaitytojui neskanūs, atstu
miu.

Nukelta į 5 psl.
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IŠ PO MANO PLUNKSNOS...
TAIGI: KAS MELUOJA?

Los Angeles lietuviai katalikai, išėję iš baž
nyčios, dažnai gali pastebėti mokyklos ir salės 
pasieniais besitrinantį vyruką, primenantį Ve
nice miestelio gyventojus. Kai kas sako, jog 
tai esąs kolonijos reporteris. Savo raportams 
medžiagos pasirinkti jis, matyt, ateina 
pas pašnabždomis įkalbančias moterėles. 
Tik visa bėda, kad jis klausosi ir nenusiklau
so, ir raportai išeina atvirkštiniai.

Kolonijos reporteris, pasirašąs J. Klauseikių, 
viename Chicagos laikraštyje rašo, kad “A. 
Skiriau’s laikraštis paskelbė melą”. Nežinia, 
kodėl rašoma “paskelbė” — rašinys, kurį J. K. 
cituoja, ir dėl kurio pasidaro ištisą istoriją, nė
ra skelbimas. Tai viena. Antra — Scriba pasi
naudojo J. K. žinia apie Dyguldagį, ką po visos 
tirados patvirtina ir pats J. K. Kur čia melas? 
Ir kodėl? Matyt, J. K-kini tas žodis labai patin
ka. Arba jis nori užbėgti už akiu kitai žiniai, 
kurioje jis rašo apie LB Apylinkės valdybos po
sėdį lapkr. 14 d. — nei buvęs tame posėdy, nei 
iš tikrų šaltinių pasiteiravęs, jis skelbia tai, 
ką iš piršto išlaužia. Iš antro galo susukta ir 
naujiena apie Bendruomenės valdybos kasą: 
J. K. rašo, kad B. valdyba kelis šimtus neatsi- 
skaičiusi 1'960 m. buvusiam iždininkui S. De- 
veikiui, o pas valdybos narį pasitikrinus, pasi
rodo, kad Deveikis su Bendruomene neatsiskai- 
tęs ir jau trys metai “tebeveda” kasos knygą. 
Tokia atvirkštinė J. K. logika. Pagal jį ,matyt, 
tas pats, ar Bendruomenė neatsiskaitė su Be
veikiu, ar Deveikis su. Bendruomene. Kaip kad 
tas pats, ar parapijos biuletenis nuplagijavo 
nuo J. Klauseikio, ar J. Klauseikis nuo biulete
nio. Biuletenyje buvo parašyta, kad Frank Mac
konis Griffith Parke užsimušė; žinią pakartojo 
J. K. savo korespondencijoje. Vėliau biuletenis 
pataisė, užsimušusio pavardė ne Mackonis, bet 
Markūnas. J. Klauseikis tyli ir galvoja, kaip 
čia susukti, kad klaidingą pavardę “paskelbė 
Skiriaus laikraštis”, nes antram ALV numeriui 
išėjus jis ne tik korektūros klaidas ištaisė, bet 
ir vieną dviejų eilučių žinutę rado panašią į 
parap. biuletenio žinutę. Jeigu ALV būtų pakei
tę žinutėje minimą pavardę, žinoma, J. K. ne
būti; turėjęs pagrindo kaltinti plagijatu. Bet 
keitimas pavardžių J. K. dorybė, ir jos nei ALV, 
nei Scriba nesikėsina atimti!

(Aš)MENINĖ KRONIKA
Ciprijonas Sietynas, žinomas tarp Holyvūdo 

žvaigždžių ir išgarsėjęs teatro pasaulyje ir jo 
apylinkėse kaip prodiuseris, režiseris, akto
rius, žurnalistas etc., šiais metais, savo devy- 
nerių metų veiklai atžymėti statė Olympo kal
no teatre “Geltonąjį vyną”.

Ateinančiais metais, dar didesnei, dešimties 
metų veiklai įamžinti bus pastatyta garsiame 
Holyvūdo teatre “Poilsio diagnozė”.

Linkime ir toliau nenuleisti skvernų ir vie
nuolikos meti; sukakčiai atžymėti pastatyti 
“Buridano asilą”.

LAZDA TURI DU GALUS... 
arba: nėra to gero, kas neišeitų i bloga...
“Vienybė” š. m. 44 nr. lieja karčias ašaras, 

kad maždaug tuo pačiu laiku, kai V. Tyslia- 
vienė išvyko Lietuvon, vienas žydas pabėgo 
su svetima žmona į Kaliforniją.

Scriba reiškia nuošalią užuojautą dėl to ne
ištikimo žydo pabėgimo, pataria ateity susilai
kyti nuo ilgų kelionių ir nusiraminimui griebtis 
už antro lazdos galo.

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

".048 Temple St., L. A. 12. — Cabinet MA 6-3281, If no answer WE 8-6161 
4408 Santa Monica Blvd., Los Angeles 29, Calif. Telef.: NO 1-4748

Telefonas: NOrmandy 1-4748 
l*44*44¥*4**4-¥-*4¥¥**44¥¥*¥*-¥-¥4**4**-f**¥4*44***¥**¥4-

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 Į Lietuva iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Telefonas: DUnkirk 5-6550

**¥*4******¥4*4*4¥44*4*¥**4*4¥¥¥****4**44¥*444**¥*^
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

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

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ i
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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— Mūsų spaudos gerosios pusės?
— Misų spauda pasižymi savo 

rimtumu ir santūrumu, ko galėtų iš 
jos pasimokyti ir svetimoji spauda. 
Ji nedaro didvyriais nusikaltėlių ir 
nesiskonėja dorovinių iškrypėlių 
žygdarbių smulkmenomis.

— Ko galėtume pasimokyti iš 
amerikiečių spaudos?

— Jos geros išvaizdos, ypač žur
nalą, rūpestingesnės korektūros, ži
nių greito pateikimo, vispusiškes- 
nio ir visiems įdomesnio turinio, as
meniškų įžeidinėjimų vengimo.

— Kaip lietuviai laikraštininkai 
galėtų pilniau įsijungti Į Lietuvos 
vadavimo darbą?

— Patys dalyvaudami organizaci
jose, kurios tiesiogiai jį dirbą; atsi
dėję jų darbus sekdami ir juos pa
trauklia forma plačiajai visuomenei 
perduodami; susilaikydami nuo ža
lingo smerkimo ar kritikos, ypač, 
kai neturi ko kito į tų įstaigų ar 
organizacijų vietą pasiūlyti, atseit, 
nestatęs — negriauk. Stengtis dau
giau įeiti į amerikiečių (kituose 
kraštuose —į vietinės daugumos) 
įstaigas bei organizacijas, kurios 
formuoja visuomenės opiniją ar tu

ri jai įtakos. Reikia stengtis dau
giau užmegzti asmeninių kontaktų 
su nelietuvių spaudos, ypač vyrau
jančios, žmonėmis ir tuos santykius 
puoselėti, reikalui esant juos pa
naudojant mūsų idėjai įterpti ir pra
vesti.

— Kokie galėtų būti lietuvio laik
raštininko pageidavimai lietuvių vi
suomenei ir atvrkščial?

— Kiekvienas kūrėjas nori, kai 
jo kūrinys būtų pastebimas ir ver
tinamas. Laikraštininkas irgi kūrė
jas. Jo kūrinys — pati spauda. Tad 
jo pagrindinis troškimas: kad mūsų 
spauda būtų skaitoma, vertinama 
ir remiama. Su tuo ir mūsų laikraš
tininkų būklė, tiek medžiagiškai, 
tiek dvasiškai, pagerėtų.

Antra vertus, visuomenė turi tei- 
. sės reikalauti, kad jai pateikiamas 
kūrinys būtų tikras — ne falšyvas: 
žinios greitos, neiškreiptos, beša
liškos, visą mūsų gyvenimą apiman
čios, o ne tik tai, kas pačiam laikš 
raštininkui patinka. Publicistiniai 
straipsniai turi būti rūpestingai 
apgalvoti, apdirbti ir privalėtų vi
suomenės dvasią kelti, bet ne ją 
teršti ar smukdyti.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 1963, gruodis, Nr. 4 PENKTAS PUSLAPIS



VLIKO 20 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO 
PROGRAMOS DALYVIAI }

Atkelta iš 1 psl.
palaikyti ir plėsti, nurodydama,, kad visi Vliko 
ir VT nariai dirba be jokio atlyginimo. Lėšos 
reikalingos tik faktinoms veiklos ir propagan
dos išlaidoms padengti. Jautrus A. Devenienės 
žodis išklausytas su dideliu dėmesiu — dauge
liui buvo naujiena sužinoti apie tokią šakotą 
Vliko ir jo įstaigų veiklą.

Po paskaitos Pietų Kalifornijos ALTo pirm. 
Jonas Motiejūnas visų Los Angeles lietuviškų 
organizacijų vardu perskaitė toki sveikinimą 
Vlikui:

“Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles 
Skyrius sveikina Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą jau dvidešimts metų nenuilsta
mai, energingai ir sumaniai vadovaujantį kovai 
dėl lietuvių tautos išlaisvinimo iš okupanto 
vergijos ir Lietuvos valstybės atstatymo lais
vam. ir nepriklausomam gyvenimui ir linki at
eičiai nemažesniu stropumu, atsidavimu ir pa
tvarumu tęsti kovą Lietuvai išlaisvinti. Inž. J. 
Motiejūnas, pirmininkas, A. Markevičius, sek
retorius.”

Tuo oficialioji dalis baigta. Rašytojas Juozas 
Balčiūnas-šva.istas skaitė iš savo kūrybos. Jis 
pasirinko seniau parašytą novelę Eldorado. No
velės skaitymas trūko 45 minutes, kas kitiems 
pasirodė per ilgai. Skaitymui įpusėjus, dalis 
klausytojų, kurie ar tai buvo skaitę, ar perdaug 
išalko, pradėjo skirstytis.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Per minėjimą surinkta $65. Išlaidų turėta 

$25 ^lapelių spausd. $10, radijo skelb. $10, par. 
biulet. $5.) Likutis r— $40 pasiųsta Tautos Fon
dui per TF įgaliotinį A. Skiriu.

Minėjime dalyvavo nedaug virš šimto asme
nų, o tiek mūsų kolonijai aiškiai permažai. Ne
vienas sakėsi nedalyvavęs dėl laiko stokos ar
ba kad nenorįs “kištis į politiką”. Nuo kurio 
laiko, kažin, kova dėl mūsų tautos laisvės vir
to politika? J. A.

Konsulas J. J. Bielskis Raulinaitis

VADOVYBĖS PASITARIMAS. — Rezoliuci
joms Remti Komiteto pirmininkas tariasi re
zoliucijų pravedimo reikalais su vicepirminin
kais ir kasininku. Nuotraukoje iš kairės: pirm. 
L. Valiukas, vicepirm. A. Kalni (estas), vicep. 
A. Skirias, kasiu. G. A. Petrauskas ir vicepirm. 
Reins (latvis).

Nuotrauka L. Kančausko

Alena Devenienė Balčiūnas-švaistas

Jau turime Kongrese 
42 rezoliucijas

Jau turimeJAV-bių Kongrese 42 
rezoliucijas Lietuvos laisvinimo rei
kalu. Paskutinių dviejų rezoliucijų 
autoriai yra: kongresui anas Harold 
D. Donohue (D. — Mass.) ir kon- 
gresmanas Melvin Price (D.— Ill.). 
Visos tos rezoliucijos galios ir ki
tais metais.

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
vadovybė, kurią sudaro Los Ange
les ir apylinkės lietuvių, latvių ir 
estų veikėjai, skirs kitais metais 
visą dėmesį kovai už rezoliucijų 
pravedimą. Tai nepaprastai didelis 
žygis, ir čia reikalinga visų geros 
valios lietuvių talka ir parama. Vi
si geros valios lietuviai kviečiami 
prisidėti prie šio žygio ir darbu ir 
finansine parama. Talkos reikalu ra
šyti tiesiog Komiteto pirmininkui: 
Mr. L. Valiukas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, Calif, 90007. Vi
sas aukas Komiteto darbų parėmi
mui siųsti Komiteto kasininkui: 
Mr. George A. Petrauskas, 3442 Ma
dera Avenue, Los Angeles, Califor- 
na, 90039.
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Vakary Apygardos suvažiavimas
JAV LB centro valdyba lietuvybės išlaikymo 

■bei organizacijos reikalams išdisautuoti patvar
kė sušaukti LB apylinkių rajoninius suvačiavi- 
mus Čikagoje, New Yorke ir uos Angeles.

LB Vakarų Apygardos suvažiavimas įvyks 
1964 m. sausio mėn. 25-26 dienomis Los Ange
les mieste.

•Suvažiavime astovauja LB apylinkių pirmi
ninkai ar jų įgalioti asmenys ir po 1 atstovų 
nuo 25 Apylinkėje įregistruotų narių ir iš šių 
apylinkių: 1. Los Angeles, 2. San Francisco, 3. 
Sacramento, 4. Phoenix, Arizona, 5. Seattle, 
Washington, 6. Portland, Oregon ir Lietuvių 
Klubai Long Beach ir San Diego.

Kadangi šiam suvažiavimui skiriamas ypatin
gas dėmesys, nes jame stengsimės surasti tų 
taškų, kur mes dabar esame ir nustatyti gaires 
miisų tautiniam išlaikymui užtikrinti, įgyven
dinant lietuvių tautinės jungties idėjų organi
zuotoje Lietuvių Bendruomenėje, todėl į šį su
važiavimų kviečiami visų organizacijų atstovai. 
Organizacijas atstovauja pirmininkai ar jų įga
lioti asmenys ir po 2 atstovus nuo organizaci
jos, visi Lituanistinės Mokyklos mokytojai, Li
tuanistines Mokyklos tėvų komitetas, choro ve
dėjas, muzikai, rašytojai, menininkai, spaudos 
atstovai ir svečiai.

Suvažiavimas vyks Lietuvių Namuose — 4415 
Santa Monica Blvd., Los Angeles, Calif.

Sausio 25 d. (šeštadienį) 17 — 21 val.
Numatyta svarstyti:
I. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ORGANI

ZACINIAI REIKALAI:
a) LB idėja ir jos reikšmė tautinės gyvybės 

išlaikymui,
b) Bendruomenės organizacinė forma, '
c) Bendruomenės ir organizacijų klausimas,
d) LB apylinkių, apygardų valdybų ir organi

zacijų uždaviniai kultūrinei veiklai kelti ir ug
dyti,

e) Bendruomenės finansinės problemos ir lė
šų telkimas (solidarumo įnašai ir jų išrinkimas, 
kiti pajamų šaltiniai),

f) JAV LB Tarybos rinkimai ir jų praveda
mas.

Sausio 26 d. (sekmadienį) 14 — 17 vai.
III. TAUTINĖS GYVYBĖS (LIETUVYBĖS) 

IŠLAIKYMAS.
a) šeimoje,
b) Lituanistinis švietimas,
c) Jaunimo klausimas.
Po kiekvieno iškelto klausimo — diskusijos. 

Iš prelegentų bus reikalaujama temų gvildenti 
aiškiai ir trumpai, o taip pat patiekti konkre
čius pasiūlymus dėl kurių būtų pasisakoma dis
kusijose.

Suvažiavime dalyvaus Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirmininkas Juozas J. Ba- 
chunas ir JAV LB centro pirm. Jonas Jasaitis.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti.
K. Liaudanskas,

JAV LB Vakarų Apyg. vald. pirm.

Jonas Matulaitis sėkmingai išlaikė Kalifornijos kontraktoriaus egzaminus 
ir žada toliau tęsti savo praktikų 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 visų 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. EiM 3-81.16

BEAUTY FAIR COIFFURES
6087 Sunset Blvd. 

HOLLYWOOD 28, CALIF.
Telef.: 466-1066

Sav. Elena Astravienė

NAUJI ALINIŲ SAVININKAI
— Spalio mėn. pabaigoje A. Marei uška ir P. 

Bučys nupirko A. J. Beer alinę, 14629 Haw
thorne Blwd., Lawndale, Calif, tel. OS 9-9012 
ir jau pardavinėja alų.

— Prieš keletu mėnesių K. O. Naudžius nu
pirko alinę Hollywood© apylinėje The Orbit, 
4404 Melrose Ave., L. A., 29, Calif. NO 2-1412.

— Jau nuo pernai metų šiame biznyje yra 
A. Paulauskas — turi The Normandie Chateau, 
9626 S. Normandie, L. A., ir Liudas Reivydas, 
turįs Midway Tavern alinę, 7544 Laurel Canyon 
Blwd., North Hollywood, Calif.

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 Tree ir šešt. 10—12

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

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, šildomų didžiulį maudymosi baseinų ir daug kt. patogumų. 

Svečiams duodami veltui bilietai pamatyti filmy, 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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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

10431 SOUTH NORMANDIE AVE.

LOS ANGELES 44, CALIFORNIA 
NO 4-2919

NAUJAKURIAI KALIFORNIJOJE

• Nijolė Mickūnaitč gruodžio 15 d. atvyko iš 
Caracas, Venezuelos. Ji tenai yra baigusi gim
naziją ir L. A. žada tęsti studijas. Apsistojo 
pas tetą Safrončikienę.

• Antanas Niuniava ką tik atvyko iš Pary
žiaus, Prancūzijos. Pastangas jį parsisiųsti čia 
dėjo jo brolis Leonas Niuniava, kuris Whittier 
mieste turi Laundromat biznį. Antano Niūnia
vęs atvykimui daug padėjo kongresmanas G. 
Lipscomb.

• Viktoras Vidugiris, pirma gyvenęs Chica- 
goje ir San Franoisce, dabar pastoviai apsigy
veno Redondo Beach, Calif.

• Ben P. Stankus, Santa Clara, Calif., rašo, 
kad čia yra galimumų gauti geras valdžios tar
nybas (civil service).

• Juozas Krukas, Tampa, Florida, gruodžio 
mėn. aplankė savo sūnų daktarą Algerd Kruką, 
kuris gyvena Encino, Calif.

J. Krukas yra buvęs Peoples baldų Chicagoje 
steigėjas ir dalininkas, taip pat per 20 metų 
vedęs liet, radijo programas Chicagoje; be to, 
buvo vienais iš organizatorių ir vald. narių dau
gelyje liet, organizacijų.

• Jul ius ir Adelė Balsiai gruodžio mėn. 1 d. 
atšventė savo 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Pagerbimo veišes surengė dukra ir žen
tas žibutė ir dr. Zigmas Brinkiai.

• Leonas ir Milda Strikaičiai Placentia, Calif, 
lapkr. 17 d. šv. Kazimiero bažnyčioje pakrikš
tijo savo dukrelę Vitos Onos vardais. Krikšto 
tėvais buvo inž. Zigmas ir Birutė Vismantai. 
Ponios Strikaitienės mamytė Gedmintienė buvo 
atskridusi iš Boston, Mass.

KAS NAUJO SANTA MONICOJE?
♦ Santa Monicos Lietuvių Klubas paaukojo 

“Eglutei” $10.00 ir Balfui — $10.00.
♦ Dr. M. Devenis nupirko prie pat okeano 18 

vienetų apartmentą.
♦ K. Gricius pasistatydino naują rezidenciją.
♦ A. Markevičiaus įstaigos naujas adresas 

yra: 2113 Wilshire Blvd., S. M., tel. EX 3-9801. 
Albinas Markevičius gerai patarnauja namus 
perkant ir parduodant.

♦ šulą i čia i iš Cliicagos, III., nusipirko gražius 
namus Westchester apylinkėje.

♦ Arch. E. ir rašytoja Alė Rūta Arbai nusipir
ko rezidenciją Santa Monicoje, ją dabar moder
nizuoja ir netrukus žada persikelti.

Seasons Greetings from

MARY HAM ROCK 
of

PIERCE — HAMROCK

MORTUARY

921 Venice Blvd. 
Los Angeles, Calif.

Phone: Richmond 9-6091

Autralijos lietuvių veikla besidomintiems

“Lietuvių Dienų” leidykla gavo AUSTRALI
JOS LIETUVIŲ METRAŠTĮ, išleistą Australi
jos Liet. Bendruomenės savaitraščio “Mūsų 
Pastogės”. Metraštis didelio formato, daugiau 
kadip 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.

BUVO...
Dr. J. Bielskis konsulų 
pagerbime

Gruodžio 12 d. Los Angeles mies
to burmistras Samuel Yorty turėjo 
bendrą vakarienę ir priėmimą visų 
valstybių konsulams; Lietuvai at
stovavo konsulas dr. J. J. Bielskis. 
Lietuviai šoko tautų 
festivalyje

Gruodžio 8 d. 3 vai. p. p. Bendruo
menės šokėjų grupė, vadovaujama 
O. Razutienės, šoko suktinį, šustą 
ir malūną rengtoje St. Nikolaus pro
gramoje — Festivalyje, Civic Audi
torijoj, Santa Monica, Calif, šo
kiams grojo pianistė O. Barauskie
nė ir akord. Rimas Pažemėnas. Fes
tivalį ruošė “California Folk Dance 
Federation”. Mūsų šokėjus matė 
ten dalyvavęs Vyt. F. Beliajus ir 
stebėjosi jaunimo judrumu, vikru
mu.

V. Beliajus yra vienas iš žino
miausių JAV tautinių šokių specia
listų, kaip instruktorius kviečiamas 
į universitetus, kursus, stovyklas ir 
šventes. Daugelį kitataučių jis yra 
išmokęs lietuviškų šokių. Redaguo
ja ir leidžia amerikiečiuose papu- 
liaru tautinės kultūros ir šokių žur
nalą VILTIS (Hope).

Žurnalistai veikia ir 
planuoja

LžS Los Angeles skyriaus susirin
kimas gruodžio 21 d. buvo gausus ir 
turiningas. Į centro garbės teismą 
kandidatais išrinkta: dr. P. Rauli- 
naitis, T. Mickus, J. Tininis, S. Pal
tus, I. Medžiukas ir A. Skirtus. At
stovais į Los Angeles Alto sk.: J. 
Tininis, L. Balvočius. (Kandidatas 
A. Mironas). Susirinkime buvo dvi 
paskaitos: L. Valiuko apie svetimos 
spaudos informavimą Lietuvos rei
kalais ir J. Tin.inio — “Dažniausiai 
pasitaikantieji lietuvių kalbos netai 
syklingumai dabartinėje mūsų spau
doje”.

ALp(LKA)1763 
bus... 1963, Nr.4 
Tautini

Los Angeles Lietuvių Tautiniai 
Namai , rengia Naujų 1964 Metų su
tikimą. Rezervacijas galima pada
ryti pas Latvėną: Tel. VE 8-1989, A. 
Bajalienę — . Tel. DU 8-4081 ir V. 
Gilį — Tel. NO 3-5679.

Namų valdyba praneša, kad Tau
tiniai Namai yra atremontuoti ir 
nuomojami įvairiems parengimams. 
Dėl informacijų kreiptis pas A. Lat
vėną — Tel. VE 8-1989 arba pas V. 
Gilį — Tel. NO 3-5679.

Tautinių Namų adresas: 3356 
Glendale Blvd., L. A. 90039. Telefo
nas: 666-9314.

Ramovėnai kviečia
1964 m. sausio 18, šeštadienį, 19 

vai. Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
3356 Glendale Blvd.,, LVS “Ramo
vė” Los Angeles skyrius, talkini- 
kaujant birutininkėms, pirmą • kar
tą rengia meninį - literatūrinį vaka
rą.

Bus patiekti skanūs užkandžiai su 
karštu grogu. Po meninės dalies, 
šokiai. Veiks bufetas.

Kviečiami visi, seni ir jauni. Įė
jimas vienam asmeniui $2.00, stu
dentams $1.50.

Norintieji dalyvauti, maloniai pra
šomi užsiregistruoti iki 1964 m. sau
sio 11 d. Skambinti šiais telefonais: 
NO 5-0794, NO 2-5777 ir PL 4-2355.

Vakaro pelnas skiriamas Tautos 
Fondui paremti. Asmeniški kvieti- . 
mai nebus siuntipėjami.

Ramovenų Valdyba

SLA metinis parengimas 
su vaidinimu įvyks 1964 sausio 26 
d. šv. Kazimiero par. salėje. SLA 
kuopai jau eilę metų pirmininkauja 
Adomas Bėksza.

Lit. mokyklos programa
šv. Kazimiero par. lituanistinės 

mokyklos ir šeštadieninės lituanis
tinės mokyklos mokiniai gruodžio 
29 d., sekmadienį, 1 vai. p. p. para
pijos salėje ruošia kalėdinę progra
mą su vaidinimu ir kt. Visi vaikai 
ir tėvai kviečiami dalyvaut.

Kongresmano Lipscomb 
pagerbimas

Rezoliucijoms^ Remti Komitetas 
ruošia viešą kongresmano Glenard 
P. Lipscomb pagerbimą. Kongres
manas Lipscomb, kaip visiems žino
ma, yra rezoliucijų pradininkas, pir
mosios rezoliucijos autorius Atsto
vų Rūmuose. Pagerbimas įvyks 
1964 m. vasario mėnesį. Tiksli data, 
laikas ir vieta bus pranešta vėliau.

■biiidiiiiiiiiiiim^^

Vienoje 
Paryžiuje 
Amsterdame

LIETUVIŲ AMERIKOS VAKARUOSE DĖMESIUI
Speciali kelionė i Europa per šiaurės poli, sustojant

Londone, " VILNIUJE
Copenhogoje
Maskvoje Warsuvoje
ir New Yorke Pasaulinėje Parodoje.

Lėktuvas išskrenda liepos 11 d. ★ grįžta rugpiūįio 8d.
Visos kelionės kaina, įskaitant viešbučius, ekskursija ir kt. $1,670.40.

Kam reikalinga, gali naudotis FLY NOW, PAY LATĘR planu.
• ■ . . i • j • ’ . I V I

Suinteresuoti kreipkitės į ><.■ . ■
Eugenijus Laidas

SHARP TRAVEL SERVICE
703 Market St, SAN FRANCISCO, Calif. Tel. YU 6-1654 

iiumuhm


	1963-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0001
	1963-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0002
	1963-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0003
	1963-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0004
	1963-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0005
	1963-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0006
	1963-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0007
	1963-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0008

