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LB VAKARŲ APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
“Tik organizuota tautinė >endruo- 

menė išlaikys lietuvybę tnnltyje,” 
— kalbėjo JAV^bių LB Getro val
dybos pirm. Jonas Jasaitis LB Va
karu apygardos suvažiavine, kuris 
įvyko 1964 m. sausio m.ėx. 25 d., 
šeštadienį, LB Centro salėje, 4415 
Santa Monica Blvd., Los Angeles 
mieste. Be J. Jasaičio suvažiavime 
dalyvavo dar PLB Centro valdybos 
sekretorė Milda Lenkauskienė iš 
Clevelando.

Suvažiavimą, suorganizavo ir pra
vedė LB Vakarų apygardos valdyba, 
kurią sudaro: pirm. Kostas Liaų- 
danskas, sekr. Ignas Medžiukas ir 
kasiu. M. Aftukienė. Jiems talkinin
kavo LB Los Angeles apylinkės val
dyba, pirmininkaujant Antanui Ski- 
riui. Suvažiavimui pirmininkavo

tyviais jos nariais — ir čia gimę 
ir augę lietuviai.

Tautinės gyvybės išlaikymas 
šeimoje

“Tikiuosi būsiąs arti tiesos, teig
damas, kad bent 99% tremtinių tė
vų nori savo vaikus matyti lietu
viais, tačiau 90%, manau, arba nieko 
nedaro arba naudoja tik dalines 
priemones, kad tie norai taptų re
alybe,” — kalbėjo Juozas Kojelis, 
nagrinėdamas tautinės gyvybės iš
laikymo šeimoje problemą. Anot 
paskaitininko, norint įdiegti lietu
vybę jaunime, tam turinti būti gera

Nukelta į 2 psl.
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JAV LB Vakarų Apygardos suvažiavimo sausio 25 d. garbės prezidiumas. 
Iš kairės sėdi — JAV LB c. vald. pirm. J. Jasaitis, PLB centro vald. sekr. 
Milda Lenkauskienė, vienas iš suvažiavimo pirmininkų A. Mažeika, Lie
tuvos konsulas dr. J. J. Bielskis, Vakarų Apyg. pirm. K. Liaudanskas. 
Kalba Stasys J. Paltus. Foto L. Kančausko

ANGELES MIESTO BURMISTRĄ SAMUEL W. YORTY DĖL VASARIO
Aleksandras Dabšys, Antanas Ma
žeika ir Algis Raulinaitis, gi sekre
toriatą sudarė Leonardas Valiukas, 
žibutė Brinkienė ir Dalia Karaliūtė. 
Suvažiavime dalyvavo ir jį sveikino 
Lietuvos konsulas dr. Julius Biels
kis. Suvažiavime dalyvavo visi veik
lesnieji bendruomenininkai; savo 
atstovus į suvažiavimą buvo atsiun- 
tusios beveik visos patriotinės lietu
vių organizacijos pietinėje Kalifor
nijoje. Buvo atstovų ir iš tolimesnių 
vietų. LB Phoenix, Arizona, negau
si apylinkė buvo atsiuntusi net ke
letą atstovų.

Jasaičio ir Lenkauskienės mintys
Suvažiavimas buvo pradėtas 5 vai. 

po pietų ir tęsėsi apie šešetą valan
dų. Buvo iš trijų dalių ir kiekvienai 
teko po maždaug porą valandų.

Pirmoje dalyje kalbėjo svečiai: 
JAV-bių LB Centro valdybos pirm. 
Jonas Jasaitis ir PLB Centro val
dybos sekr. Milda Lenkauskienė.

J. Jasaitis kvietė visus suvažiavi
mo dalyvius jungtis prie LB. stipri
nimo darbo. Anot jo, mes turime 
stengtis turėti LB apaštalų kiekvie
noje vietovėje, kur tik yra lietuvių. 
Ragino LB darbuotojus, skirti dau
giau dėmesio solidarumo mokesčiui 
ir jo išrinkimo. Anot jo, tikrai būtų 
puiku, kad ir darželio ir pradžios 
mokyklos vaikučiai kasmet skirtų 
nors ir po keletą centų lietuvybės 
išlaikymo reikalams. Ragino skelbti 
karą tautiniam nuosmukiui.

M. Lenkauskienė kalbėjo ap’.e LB 
organizacinę formą. Anot jos, atski
riems tikslams reikalingos organiza
cijos, gi bendriesiems reikalams — 
būtina Lietuvių Bendruomenė. Or
ganizacijos LB-nės vienybės neskal
dančios. LB-nė . esanti jau tvirtai 
Įleidusi šaknis JAV-se,.: tik: reikią 
daugiau darbininkų — LB apaštalų. 
LB-nėje visi turėtų surasti sau vie
tą, į ją turėtų jungtis — tapti ak-

16-SIOS PROKLAMAVIMO LIETUVOS DIENA. BURMISTRAS SUTIKO PROKLAMUOTI IR IŠKELTI LIETU
VOS VĖLIAVĄ VIRŠUM LOS ANGELES MIESTO ROTUŠĖS.

Iš kairės į dešinę: Lietuvos gar
bės konsulas dr. Julius J. Bielskis, 
Felicija Prekerytė, burmistras S. 
W. Yorty (laiko delegacijos dova.-

vicepirm. Stasys J. Paltus, ir ALT 
Los Angeles sk. ižd. K. Liaudans
kas. (Skyriaus pirm. Jonas Motie
jūnas negalėjo dalyvauti.).

notą S. Zobarsko parengtą knygą 
Selected Lithuanian Short Stories), 
žibutė Balsytė-Brinkienė, delegaci
jos pirm. — ALT Los Angeles sk.
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VASARIO 16-TOJI - VISŲ LIETUVIŲ ŠVENTĖ

VAKARŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS Atkelta iš 1 psl. 
dirva šeimoje — čia turinti būti 
sukurta tikra lietuviška aplinka. 
Tarp tiesioginių tėvų pareigų, J. Ko
jelis akcentavo tėvų ryžtingą “ne” 
vietoje pusiau gailestingo “taip”, 
kai vaiko elgesys ar įnoriai graso 
lietuviškajam jo apsisprendimui.” 
Tarp pagelbiinių lietuviško ugdymo 
priemonių minėjo paskaitininkas: 
vaikų leidimą į lituanistinę mokyk
lą; užprenumeravimą vaikams lie
tuviškų laikraštėlių ir nupirkimą 
lietuviškų knygelių; vaikų įjungimą 
į lietuviškąsias organizacijas ir kt. 
Anot J. Kojelio, įugdyme į lietuvy
bę šeima sudaranti vaikui pirmąjį 
“lietuviškos atmosferos” sluoksnį.

žvilgsnis į ateitį

■ Diena ritasi po dienos »— ir visos nugrimsta į nežinią ir pamiršimą. 
Betgi yra dienų, kurios išsiskiria iš pilko vienodumo, kurios nutviska 
nauja šviesa, kurios pakeičia net mus pačius. Krikščionims tokia diena 
yra Kalėdos. Bet ir kiekviena šeima, kiekvienas atskiras žmogus turi tokią 
išskirtinę dieną: sūnaus ar dukters gimimas,, šeimos sukūrimo sukaktuvės^, 
brangaus asmens, amžinybėn nukeliavusio, prisiminimas. Tokiu laiku 
norime pamiršti mus supančią paprastą kasdienybę, norime pasikeisti, 
norime būti visiems švelnūs ir geri.

Tokia ypatinga diena, išsiskirianti iš visų dienų, yra lietuviams va
sario šešioliktoji.

Per metus galime ginčytis dėl mūsų skirtingų politinių ar pasauližval- 
ginių pažiūrų^ galime nesutikti dėl asmeninių būdo savybių ar skirtingo 
galvojimo, galima šaipytis iš vienas kito dėl tarmės skirtybių ar atskirų 
Lietuvos kraštų papročių tariamų keistybių, bet kai ateina vasario šešio
liktoji, visa tai pamirštama, visi skirtumai išnyksta — mes visi esame 
tik lietuviai.

Met būvyje ne visi visur dalyvaujame. Yra pobūvių, švenčių, minėjimų, 
į kuriuos ir nenueiname, bet į šešioliktosios minėjimą visi turime sueiti. 
Negali būti jokių pasiteisinimų ar išsisukinėjimų, negali būti jokių atsi
kalbinėjimų, nes tai yra visų švenčių šventė: visų lietuvių motinos — 
Lietuvos diena.

Į tą šventę ateiti yra ne tik pareiga — yra ir malonumas, šventės 
rengėjai yra parūpinę tikrai vertingą ir įdomią programą.

Vasario 16-tosios, sekmadienio rytą, 9 vai. 15 min., visi kas tik galime 
renkamės prie Los Angeles miesto rotušės — City Hali, kur bus iškilmin
gai pakelta Lietuvos trispalvė plevėsuoti viršum didžiojo Los Angeles 
miesto, čia tars rimtą žodį Lietuvos garbės konsulas dr. Julius J. Bielskis. 
Moterys ir mergaitės kviečiamos dalyvauti tautiniais drabužiais. Tai 
suteiks daugiau iškilmingumo, daugiau grožio ir spalvos.

Po to, 10 vai. 30 min., sueiname į šv. Kazimiero bažnyčią dalyvauti 
iškilmingose pamaldose už žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Pritaikytą pa
mokslą pasakys kun. dr. P. Celiešius.

Didysis minėjimas prasidės 12 vai. 15 min. šv. Kazimiero parapijos 
salėj. Pagrindinę kalbą pasakys dr. Pranas Padalis, Arizonos universiteto 
profesorius, buvęs VLIKo narys, aktyviai dalyvavęs pogrindžio veikloj 
prieš okupantus.

Meninėj daly pamatysime vaizdelį “Mūsų senovė”, atliekamą skaučių, 
vadovaujamų L. Pažemėnienės ir A. Pažiūrienės. Po to seks tautiniai šo
kiai, šokami LB jaunimo ansamblio, vadovaujamo Onos Razutienės.

Solo dainas dainuos mūsų iškilusis bosas Rimtautas Dabšys, akompo- 
nuojamas komp. Broniaus Budriūno., ir mūsų jaunoji dainos žvaigždė 
Zina Kalvaitienė. Jai dailiai akomponuos gabioji pianistė R. Apeikytė.

Ir visą šventę apvainikuos šv. Kazimiero parapijos choras trimis rink
tinėmis dainomis. Diriguos kompozitorius Bronius Budriūnas. Akomponuos 
pianistė Raimonda Apeikytė

Programą įdomiai pranešinės patrauklioji Birutė Lembergaitė.
Ateiti į šventę — visų mūsų tautinė pareiga. Atėjus — bus pasigėrėji

mas, malonumas ir džiaugsmas.
Tenebūnie nė vieno, kuris neateitų į Lietuvos Nepriklausomybės 

šventę I
Vasario šešioliktoji yra tik kartą metuose. Būkime visi kartu tą dieną. 

Parodykime savo meilę ir pagarbą mūsų senajai Tėvynei, dabar nelaimėj 
kenčiančiai. Pagerbdami Lietuvą, mes pagerbsime patys save.

Tegu tą dieną visi keliai veda mus visus į Lietuvos laisvės šventę.
S. J. PALTUS

“Jaunimą išlaikysime savo tarpe 
tik turėdami stiprias jaunimo lietu
viškas organizacijas,” — kalbėjo 
Ignas Medžiukas, nagrinėdamas jau
nimo išlaikymo tautinėje bendruo
menėje klausimą. Jaunimas, anot 
paskaitininko, nesišalina nuo kon
krečių darbų. Tarp kartų — jauni
mo ir senimo — ypatingų skirtumų 
nesą. Tam tikros trinties atsirandą 
tik dėl skirtingo vertybių suprati
mo. Anot I. Medžiuko, organizaci
jos, norinčios išlaikyti jaunimą savo 
tarpe, turinčios paruošti tam tikrą 
ir įdomią programą, patraukiančią 
jaunimą.

Lituanistinis švietimas
Lituanistinio švietimo klausimu 

kalbėjo J. Jasaitis ir dr. A. Avižie
nis, lektoriaująs Kalifornijos uni
versitete (UCLA). Abu pranešimai 
buvo labiau informacinio pobūdžio. 
J. Jasaitis suminėjo visus LB Cent
ro valdybos darbus ir pastangas li
tuanistinio švietimo srityje. Anot jo, 
LB apylinkės turinčios visomis jė
gomis padėti išlaikyti lituanistines 
mokyklas. Dr. Avižienis painforma
vo apie lietuvių kalbos, kaip atskiro 
dalyko, įvedimą Kalifornijos uni
versitete. Tai būsiąs keturių se
mestrų kursas. Lietuvių kalbos dės
tytoja esanti dr. M. Gimbutienė, 
(Daugiau apie tai žiūr. pranešimą 
3 psl.).

Tautinės kultūros svarbumas
“Išsigelbėję iš torpeduoto laisvės 

laivo ir įsikūrę svetur, mes į savo 
tautinę kultūrą turime atsiremti 
visu svoriu. Dabar ji mums yra 
vienintelė ir efektingiausią priemo
nė mūsų tautinėj gyvybei išlaikyti 
ir bene svarbiausias ginklas Tėvy
nės nepriklausomybei atgauti,” — 
kalbėjo d r. Juozas Jurkūnas, gvil
dendamas LB apygardų, apylinkių 
ir organizacijų pastangas kultūrinei 
veiklai kelti ir ugdyti. Savo paskai
toje dr. J. Jurkūnas akcentavo dar
bo koordinacijos būtinybę; ragino 
visus lietuvius apsidėti lituanisti
nio švietimo mokesčiu; visos orga
nizacijos turėti] daugiau skirti dė
mesio kultūrinei veiklai; plačiau 
atidarytinos durys jaunimui į orga
nizacijų postus; stovyklaviečių rei
kalingumas kiekvienoje lietuvių 
bendruomenėje. Kvietė visus geros5 
valios lietuvius nepalūžti ir ištverti.

Lietuvių Fondas ir LB organizaci
niai reikalai &•

“LB Vyr. Tarybos rinkiniai 
tai LB egzaminai,”— kalbėjo J. Ja
saitis. Kvietė visus LB darbuotojus 
skirti tam reikalui didelio dėmesio. 
Anot J. Jasaičio, šiuose rinkimuose 
turį dalyvauti visi geros valios lie
tuviai; balsuotojų skaičius turįs 
būti keletą kartų didesnis, negu

kad buvo prieš trejetą metų. LJ 
apylinkių valdybų nariai, visi LH 
darbuotojai, organizacijos ir kiti 
vienetai turį pravesti nepaprasta 
reklamą, išjudinti tam reikalui visul 
lietuvius, kurie tik dar domisi kie$ 
lietuviškais reikalais ir Lietuvos 
laisvinimo darbu.

“Teneliaka nė vieno geros valios 
lietuvio, kuris neįsijungtų savo įna 
su iį Lietuvių Fondą,” — kalbėjc 
Stasys Paltus, pasisakydamas savo 
trumpoje kalboje Lietuvių FondoJ 
reikalu. Kalbėtojas kvietė ne tik' 
pavienius lietuvius, bet taip pat ii 
visas organizacijas tapti LF na 
rials. Lietuvių Fondas, anot S. Pal- 
taus, būsiąs ateityje visos mūsų 
veiklos didžiausias ramstis. Vieno 
miliono dolerių surinkimas galimas 
ir turįs būti surinktas.

Diskusijos
Trečioji .suvažiavimo dalis buvo 

skinta diskusijoms tais klausimais, 
kurie buvo kelti ir nagrinėti paskai
tininkų ir pranešėjų pirmose dvie
jose suvažiavimo dalyse.

J. Kojelis: “...Mūsų reikalavimai 
jaunimui jokiu būdu neturi mažėti... 
Nedarykime kompromisų... (atsaky
mas I. Medžiukui).

Dr. P. Raulinaitis: “...Kodėl mū
sų jaunimas neišmoksta tinkamai 
abiejų kalbų — lietuvių ir anglų. 
Tas jiems nieko nekainuoja. Tėvai 
nieko neima už lietuvių kalbos mo
kymą, o mokyklos — už anglų kal
bos mokymą...”

J. Jodelė: “...dėl vieno kito atsili
kėlio lituanistinėse mokyklose ne- 
mažintinas standartas kitiems...”

J. Motiejūnas: “...išeštadieninėse 
mokyklose skirti daugiau dėmesio 
teatrui, vaidinimams... Vaikai tuo 
domisi ir tuo pačiu išmoksta lietu
viškai;..’

J. Kojelis: “...Didelė stoka litera
tūros jau kiek paaugusiam jauni
mui...”

Balsienė: “...Vadovėliai nėra pil
nai išlyginti ir paruošti — vyresnie
siems skyriams lengvesni, negu kad 
žemesniems...”

O. Razutienė; “...šeštadieninių 
mokyklų mokinių tėvai turėtų la
biau prižiūrėti savo vaikus, kad jie 
paruoštų tinkamiau i pamokas...”

Alė Rūta-Arbiene: “...Nusiskun 
džiama literatūros stoka jaunimui... 
Kodėl neskirti premijų jaunimo li
teratūrai?!”

L. Valiukas: “...Skundžiamasi, kad 
jaunimas nesi jungia į visuomeninę 
veiklą... šeštadieninės ir lituanisti
nės mokyklos turėtų įskiepyti val
kuose meilę lietuviškoms organiza
cijoms ir visuomeninei veiklai...”

Dr. G. Valančius.(atsakydamas dr. 
J. Jurkūnui): “...Koncentruotis apie 
Lietuvių Fondą... Nebesteigti naujų 
fondų...”

B. Graužinis: “... Ar LB Centro 
valdyba yra dariusi pastangų įjung
ti į LB tam tikrąs grupeles, kurios 
vis dar šiaušiasi prieš LB?”

J. Jasaitis: “...Buvo bandyta. Tam 
tikros grupelės Chicagoje ir kitur 
dar kiek kartkartėjnis pasišiaušia 

/. prieš LB-nę ir tai yra tik nuotaikos 
reikalas...”

L. Valiukas: “...Ar buvo bandyta 
*į LB veiklą įjungti daugiau čia gi
musių lietuvių?”

J. Jasaitis;' '“...Pastangų buvo 
daug, ir rezultatai dar nėra tokie, 

Įkokių kad mes norėtume...”
Jono Jasaičio baigiamosios mintys

“Įgyvendinkime visas sugestijas 
ir rekomendacijas.,. Jų tikrai daug 
ir puikių buvo pareikšta šįvakar... 
Dirbkime visi nuoširdžiai ir su už
sidegimu LB-nei...” (C. C.)
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JAV LB Los Angeles Apylinkės dešimtmečio minėjimo garbės stalo 
svečių dalis: (iš kairės) — kalba dr. J. J. Bielskis, O. Bielskienė, kan. A. 
Steponaitis, PiLB c. vald. sekr. M. Lenkauskienė, JAV LM c. vald. pirm. 
J. Jasaitis, LB Vakarų Apygardos pirm. K. Liaudanskas.

Foto L. Kančausko

LOS ANGELES APYLINKĖS DEŠIMTMEČIO SUKAKTIS

Naudojantis LB Vakarų Apygar
dos atstovų suvažiavimu, kuriame 
dalyvavo JAV LB ir PLB centrų at
stovai, Los Angeles apylinkės val
dyba sausio 26 d. suruošė Lietuvių 
Namuose apylinkės dešimtmečiui 
paminėti ir buvusiems apyl. valdy
bų pirmininkams pagerbti pietus, 
kuriuose dalyvavo apie 100 asmenų.

Los Angeles apylinke įsteigta 
1953 metais. Pirmasis jos pirminin
kas buvo Antanas Audronis; po jo 
sekė Jonas Uždavinys, Bronius Bud- 
riūnas, Kazys Alminas, Kostas Liau
danskas (2 metus), Juozas Ąžuolai
tis, Jonas Motiejūnas (2 metus) ir 
dabartinis — Antanas Skirius (ant
ri metai).

Dešimtmečio veiklos apžvalgų 
padarė Ign. Medžiukas (ji bus at
spausta kitame nr.).

Pietų programą sumaniai tvarkė 
teisiu. A. Dabžys. Sveikintojų eilė 
dėl laiko stokos buvo sutrumpinta, 
taip pat buvo trumpinami ir patys 
sveikinimai. Daug gerų minčių pa
stebėta. iš praeities ir nemažai mes
ta į ateitį. Gražūs žodžiai tiko prie 
skanių pietų.

/ACL

JAV LB Los Angeles Apylinkės dešimtmečio minėjime. Sėdi iš dešinės: 
programos vedėjas A. Dabšys, LB Apyl. pirm. A. Skirius, LB L. A. Apyl'. 
kultūros ir švietimo reikalų ved. dr. J. Jurkūnas su žmona, Alto sk. pirm. 
Jonas'Motiejūnas. (Nugarom į šią pusę sėdi: I. Medžiukas, Dabšienė).

.. .. ..... .. Foto Leono Briedžio

LIETUVIU KALBA
Kalifornijos universitete

Nuo 1963 metų rudens UOLA 
(University of California, Los An
geles) universitete Slavų Kalbų De
partment© globoje yra. dėstoma lie
tuvių kalba.

Lietuvių kalbos kursų dėsto Dr. 
Marija Gimbutienė, į UOLA atvy
kusi iš Harvard universiteto. Praė
jusi semestrų buvo dėstomas pirma
sis kursas 125A (Elementary Lithu
anian) ; ateinantį 1964 metų pava
sario semestrų bus dėstomas antra
sis kursas 125B (Intermediate Lith
uanian). Yra numatoma, kad se
kančiais metais bus du semestrai 
toliau pažengusiems studentams.

Kurso pavadinimas: Slavic Lan
guages 125B — Lithuanian; 3 units.

Laikas: paskaitos vyks pirmadie
niais (4-5 p.m.) ir ' trečiadieniais 
(4-6 p.m.). Pirmoji paskaita bus pir
madieni, vasario 10 d.

Studentai ir registracija. Kursų 
gali lankyti iš UCLA ir iš visų kitų 
Los Angeles ir apylinkių un-tų stu
dentai. Registruojamasi įprastu bū
du. Kursas yra "upper division elec
tive” ir užskaitomas kaip “humani
ties elective” daugelyje mokslo ša
kų. Sekenčiais metais (1964-5) bus 
galima surinkti 9 unitai.

Visi kiti studentai registruojasi 
per University Extension, Univer
sity of California. Daugelis univer
sitetų ir kolegijų priima kreditus už 
UC Extension baigtus kursus, todėl 
šiuos lietuvių kalbos kursus galima 
naudoti kaip “electives” daugelyje 
universitetų ir daugelyje mokslo 
šakų. Registracijos mokestis $45 
(ne UOLA studentams).

UC Extension adresas: 10851 Le- 
Oonte Avė., L. A. 24. Valandos: 9 
a. m. — 9 p. m. darbo dienomis. Už
siregistruoti bus galima po pirmo
sios paskaitos.

Smulkesnių informacijų galimi 
gauti paskambinus į UCLA dr. M. 
Gimbutienei (478-9711, ext. 2951) 
arba dr. A. Avi-žieniui (478-9711, 
ext. 7103; namų telefonas 477-3806). 
Dr. M. Gimbutienės adresas yra: 
Dr. M. Gimbutas, Dept, of Slavic 
Languages, University of Califor
nia, Los Angeles, Calif. 90024.

(Sekančiame LAV pasistengsime 
duoti žinių apie šio kurso studen
tus ir darbų).

Skaufy Sąjungos 
vadovybė

1963 metų rudenį pravestas LSS 
korespondentinis suvažiavimas 1963 
-1966 metų kadencijos Sąjungos va
dovybei išrinkti baigėsi. Į LSS va
dovybę išrinkta —

į LSS Tarybų: bendru sąrašu — 
ps. dr. A. Avižienis, s. A. Dundzila, 
ps. adv. A. Kėželis, v. s. A. Matonis, 
v. s. K. Palčiauskas ir v.s. A. Sau- 
laitis; Seserijos sąrašu — s. J. Bo- 
binienė, v. s. S. Gudauskienė, s. F. 
Kurgonienė ir s. I. Vilkienė; Broli
jos sąrašu — ps. K. Cijūnėlis, v. s. 
Br. Gurėnas, s. J. Raškys ir ps. dr. 
T. Remeikis; ASS sąrašu — ps. dr. 
J. Gimbutas, s. E. Korzonas, ps. V. 
Mikūnas ir ps. L. Petrauskaitė.

Seserijos Vyriausia Skautininke— 
v.s. O. Zailskienė; VS pavaduotoja
— s. M. Jonikienė. Garbes Gynėja— 
v. s. K. Kodatienė.

Brolijos Vyriausiu Skautininku— 
j. s. Br. Juodelis; VS pavaduotoju
— s. J. Bružinskas. Garbės Gynėju

ASS vadijos pirmininku --- s. A.

Po kan. A. Steponaičio specialios 
maldos pirmasis prabilo A. Skirius, 
trumpai pranešęs tikslą šio suėjimo 
ir padėkojęs visiems, prisidėjilsiems 
ir padėjusioms per dešimtį metų 
augti ir dirbti lietuviškoje dirvoje 
dar palyginti silpnam diegui — Lie
tuvių Bendruomenei.

Ilgesnis žodis duotas konsului dr.
J. Bielskiui, kuris nuo vietos rei
kalų nuėjo iki platesnių bendruo
menės ir lietuvių žygių, iki stato
mos W.ashingtone memorialinės ko
plyčios ir lietuvių aukų jai.

Toliau sveikino PLB centro sekr. 
M. Lenkauskienė, JAV LB c. vald. 
pirm. J. Jasaitis, Vakarų Ap. pirm.
K. Liaudanskas, buv. LOK-o pirm, 
dr. P. Pamataitis, pirmasis apyl. 
pirm. A. Audronis, kun. dr. P. Ce- 
liešius, ALT-bos pirm. J. Motiejū
nas, LRD pirm, ir LD-nų vyr. red. 
Brazdžionis, Ralfo pirm. V. Pažiūra, 
Phoenixo apyl. pirm. Emilija Jo- 
sen, mokyt, ir šokių ansamblio ved. 
O. Razutienė, Tautinės S-gos pirm. 
A. Mažeika.

Pietūs baigti Tautos himnu.
Buvęs

Treinys; pirmininko pavaduotojas
- ps. D. Bulgarauskaitė — Bulga- 

rytė.
į LSS Garbės Teismą — v.s. V. 

Barmienė, s. Vyt. Kamantas ir s. 
M. Naujokaitis.

Į LSS Kontrolės Komisija — ps. 
dr. R. Povilaitis, ps. J. Toliušis ir 
s. N. Užubalienė.

Rajonų vadais išrinkti: Australi
jos — v. s. Vyt. Neverauskas, JAV 
Atlanto — ps. R. Kezys. JAV Vidu
rio — v. s. V. Tallat-Kelpša, JAV 
Pacifiko — ps. J. Pažėra ir Angli
jos rajono vadu išrinktas s. J. Al
kis. R. K.

Donelaičio 250 metų 
minėjimas

— Kovo 15 d., sekmadieni, 12 vai. 
30 min. dienos metu Lietuvių Rašy- 
■vCjų Draugijos valdyba šv. Kazimie
ro parapijos salėje rengia Kris
tijono Donelaičio 250 metų sukak
ties minėjimų. Bus plati ir turinin
ga programa: paskaita apie Done
laičio kūrybą, jo “Metų” vertimai 
įvairiomis kalbomis, Donelaitis — 
žmogus ir menininkas ir kt.

Antra programos dalis bus skirta 
L. R. Draugijos Literatūros premi
jos mecenatams pagerbti. Kaip ži- 
ma, LRD kasmet skiria $500 premi
ją už geriausių praėjusių metų gro
žinės literatūros veikalų. Ir šiais 
metais mecenatai (paaukoję po 
$100) yra losangeliečiai. Tų dieną 
j'.e bus pranešti. Premijos įteikimo 
vakaras bus rengiamas skyrium, 
programoje dalyvaujant pačiam lau
reatui. Jury komisija sudaryta iš 
Rytinėj JAV dalyj gyvenančių rašy
tojų.

LRD valdybą sudaro: Bern. Braz
džionis, pirm., Br. Raila, vicepirm., 
Alė Rūta, sekr., J. Tininis, ižd.

JAV L. Bendruomenės 
Tarybos rinkimai

— JAV LB IV-sios Tarybos rin
kimai įvyks 1964 Donelaičio metų 
gegužės mėn. 9 ir 10 dienomis. Rin
kimai vyks penkiomis rinkinėmis 
Apygardoms. Mūsų, VAKARŲ APY
GARDA, yra Pirmoji JAV LB Ta
rybos rinkiminė Apygarda ir api
ma : Aliaskos, Arizonos, Californi- 
jos, Colorado, Havajų, Idaho, Mon
tanos, Nevados, N. Mexicos, Orego
no, Washingtono, Idahos ir Wyo- 
mingo valstybes. Jose veikia šios 
LB Apylinkės: Colorado, Los Ange
les, Phoenix, Portland, San Fran
cisco ir Seattle.

Vakarų Apygardos rinkimams 
pravesti yra sudaryta Vakarų Apy
gardos Rinkiminė Komisija šios su
dėties:

1. Dabšys Aleksandras ■— komisi
jos pirmininkas,

. Prišmantas Kazimieras — vice
pirmininkas,

3. Jodelė Julius — vicepirm.,
4. Navickienė Dalia — sekretorė,
5. Gilys Juozas — narys.
Komisijos adresas: A. Dabšys, 

3517 C-restmont Avė., Los Angeles. 
Calif. 90026. Telef. NO 5-0566.

Tapkime knygnešiais
— .Tapkime Lietuvos Laisvės 

Knygnešiais sąjūdžio Los Angeles 
skyriaus valdyba savo posėdyje 
sausio 12 d. be kita ko nutarė 1863 
metų pinigų telkimo vajų pratęsti 
iki š. m. vasario 1.6 d.

Valdyba prašo visus vajaus talki
ninkus iki minėtos dienos prisiųsti 
v-bos iždninkui J. Ąžuolaičiui aukų 
lapus su surinktomis aukomis.
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L. bendruomenės Arizonos Apylinkės atstovai Vakarų Apygardos suva
žiavime Los Angeles mieste. Iš kairės: Janina Rimavičienė. Algis Rima- 
vičius, Emilija Josen, LB prmininkė, ir M. Bojavienė.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

PHOENIX, Arizona
— 1963 kovo mėn. įssteigęs JAV 

Liet.. Bendruomenės Arizonos Apy
linkė gerai veikia. Vasario 2 d. susi
rinkime numatyta Vasario 16-sios 
minėjimą rengti kovo 1 d. Progra
mai atlikti nutarta kviesti talentai 
iš Los Angeles, Calif.

Sausio 26 d. Arizonos Apylinkės 
atstovai Emilija Josen-Jasinskienė, 
Algis ir Janina Rimavičiai ir Marija 
Bojevienė dalyvavo Vakarų Apygar
dos suvažiavime ir Los Angeles 
Apylinkės dešimtmečio minėjime. 
Pirmininkė E. Josen Losangelie- 
čiu gražiu žodžiu nuoširdžiai pa
sveikino.

Minėjimo dalyviai su entuziazmu 
priėmė malonią žinią, kad E. Josen 
pirmoji iš Vakarų Apygardos paau
kojo $1000 Lietuvių Fondui.

Dabartinę Arizonos Apylinkės val
dybą sudaro: pirm. Emilija Josen- 
Jasinskienė, vicepirm. Alg. Nakas, 
sekretorė Dalia Vyšniauskienė, ižd. 
Vladas Green, koresp. Janina Rima
vičienė. Revizijos komisijoje yra: 
Petravičius, A. Rimavičius ir A. 
Janson, švietimo ir parengimų ko- 
misijon įeina: dr. P. Padalis, Pau
lina Urbutienė ir Jonas Vyšniaus
kas.

— Algiui ir Janinai Rimavičiams 
dešimt metų vedybinio gyvenimo 
proga, V. Sakalauskai savo bute 
sausio 26 d. surengė pagerbimo 
pietus, kuriuose dalyvavo ir kons. 
dr. J. Bielskis su žmona.

OREGON, Washington
Respublikonų Tautybių komitetas

1960 m. įsteigtas Oregono Respub
likonų Tautybių Komitetas. K-to 
pirmininku paskirtas dr. VI. Juo
deika. I komiteto darbą yra įtrauk
tos šios tautybės: lietuviai, estai, 
latviai, suomiai, čekai, ukrainiečiai, 
rusai, vokiečiai, italai, vengrai ir 
arabai. Komiteto vadovybėn įeina 
vadovaujantys tautybių asmenys.

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK

MORTUARY 
921 Venice Blvd. 

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

VAIKU KAUKIU BALIUS
Los Angeles ateitininkiškas jau

nimas vasario 9 šv. Kazimiero pa
rapijos salėje organizuoja jau tra
dicija tapusį vaikų kaukių balių, 
kuriame kviečiami dalyvauti visi 
kolonijos vaikai.

Praėjusiais metais vaikų kaukių 
balius praėjo su milžinišku pasise
kimu ir reikia laikyti vienu iš nuo- 
taikingiausių ir jaukiausių iš iki 
šiol buvusių parengimų vaikams. 
Visa popietė ištisai buvo skirta vai
kams: jie atliko programą, jie šo
ko, žaidė, dainavo, užkandžiavo. Ir 
tai ne auditorijai linksminti, bet 
patys sau.

šiais metais vaikų kaukių balius 
vasario 9 (sekmadienį) prasidės 
3 vai. po pietų. Vaikai yra kviečia
mi su kaukėmis. Vaikų pasilinks
minimo stebėti kviečiami ir suau- 
gieji šeimos nariai. Tai vaikui su
teikia daugiau džiaugsmo. Progra
ma bus paruošta iš anksto, tačiau 
niekam neteks nuobodžiauti: visi 
bus įtraukiami į veiksmą.

Norintieji apie šį parengimą dau
giau informacijų gali kreiptis į D. 
Polikaitienę (Telef. 666-2568) arba 
J. Ąžuolaitį (Telef.NO 3-7832).

Du šaunūs dainininkai — Virgis ir 
Vygis Narbutai dainuos Vaikų Kau
kių Baliaus metu, sekmadieni, va
sario 8 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

©eoeeeeceeeeeeeeceeeeece

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles 29, California

NOrmandy 4-2920

Ramovės
Literatūros - meno 
vakaras

Lietuviai atsargos kariai sausio 
18 d. Tautinių Namų gražiai atnau
jintoj salėj suruošė pilnutėlę salę 
publikos pritraukusį vakarą.

Energingasis sk. pirm. K. Liau- 
danskas, atidaręs vakarą, pristatė 
PLB sekretorę Mildą Gulbinskaitę- 
Lenkauskienę žodžio tarti. Viešnia 
su poetiniu polėkiu pasveikino los- 
angeliečius, linkėdama sekinės ir 
toliau gražiai lietuvišką darbą dirb
ti.

Programai pravesti pakviestas 
Stasys J. Paltus.

Literatūrinėj daly rašytojas lau
reatas Juozas Balčiūnas-švaistas 
įdomiai paskaitė savo dar niekam 
negirdėtą neregėtą novelę “nemia- 
mosios kūčios.”

Muzikos meno daly pasirodė dvi 
“tetulės” — Una Deveikienė ir D. 
Mackialienė, svajingai nukeldamos 
klausytojus į toli likusias tėviškes. 
Nenuostabu — jų dainos buvo: Ant 
kalno gluosnys, Plaukė antelė, Alu
tis ir Linelius roviau ne viena. 
Joms akordeonu akomponavo Vla
das Gilys.

Pianino solo pateikė gabioji Rai
monda Apeikytė, žaviai paskambin
dama S. Rachmaninovo Preliudą G 
minor ir F. Chopino Polonaise — 
Opus Nr. 40.

Vyrų oktetas, kurį sudaro Pr. Bal
takis, R. Dabšys, Kvirinas Dargis, 
Vyt. Dangis, Jonas Petronis, Ant. 
Polikaitis, Br. Seliukas ir Vidman
tas Varlakojis, su jaunatviška jėga 
sudainavo Stepo Graužinio-B. Bud- 
riūno Jau pravertos dvaro «tonye, 
A. Račiūno-B. Budriūno Karas, E. 
Gailevičiaus Ramovėnų maršą ir 
M. Petrausko Gaudžia trimitai. A- 
komponavo R. Apeikytė

Visų linkėjimas oktetui: neiširki
te ir skleiskite stipriai gražią lietu
višką dainą ne tik mūsų vakaruose, 
bet ir plačiajame Ramiojo Vande
nyno krašte.

Trumpą paskaitėlę, paaiškinda-

Ar žinoma Lietuva?
Sausio 5 d. 5 vai. 30 min. ketvir

tuoju televizijos kanalu buvo per- 
duta dviejų kolegijų studentų var
žybos (nuolatinė General Electirc 
kompanijos apmokama programa). 
Varžybų dalyviams statomi klausi
mai, i kuriuos jie atsakinėja ir tuo 
būdu renka taškus. Laimėtojams 
General Electric kompanija skiria 
stipendijas.

Tą dier.ą dalyvavo aštuoni stu
dentai: po keturis iš kiekvienos 
kolegijos. į daugelį klausimų stu
dentai neįstengė atsakyti. Tarp 
kitų klausimų buvo ir toks:

— 1940 m. Sovietų Rusija okupa
vo tris Pabaltijo valstybes. Pasa
kykite tų valstybių vardus.

žiūrovui teko nudžiugti, kad veik 
visi aštuoni šoko į šį klausimą at
sakyti. Taigi, mūsų kraštų nelaimė 
Amerikos akademiniam jaunimui 
yra žinoma. Vn.
ococcoooooccocoocoooocoo

L. Kančauskas
Foto Studijos “Flatte” savininkas.

6671 Hollywood Blvd., Hollywood 28
Tel. HO 9-8O97 

mas vakaro tikslą, skaitė St. J. Pal
tus.

Vakaro siekimas buvo sukelti 
bent 100 dolerių, kuriuos būtų gali
ma įnešti į Lietuvių Fondą, tuo Ra
movės skyriui tampant Fondo na
riu. Tikslas buvo su kaupu pasiek
tas. Tai galėtų būti pavyzdžiu ki
toms organizacijoms, kaip yra įma
noma, parodant sumanumo ir darbš
tumo. Lietuvių Fondą paremti. Sky
riaus pirm. K. Liaudanską ir visą 
valdybą tegalima maloniai sveikinti.

Meno gerai nuteikti, vakaro da
lyvi?.! šoko ir gražiai linksminosi 
iki ankstyvųjų kito ryto valan lų.

P. Skriaudžmk:s

Post d Kleopo Jurgelionio 
m*'ėjimas

Liet, žurnalistų S-gos L. A. sky
rius sausio 11 d. Lietuvių Namų ža
lėj suruošė Kūčių dieną netolimoj 
Riversaidėj mirusio senesnės kartos 
poeto-laikraštninko Kleopo Jurge- 
lionio-Kalėdų Kaukės viešą minė
jimą.

Kartu su įminimuoju buvo taip 
pat S. J. Paltaus trumpu žodžiu ir 
visų susikaupimo momentu pagerb
ti: Kalėdų rytą Brooklyne miręs 
komp. prof. Kazys Viktoras Banai
tis ir sausio 5 d. Bostone užgesęs 
poetas Faustas K’rša. Ta pačia pro
ga buvo prisiminti ir pagerbti lie
tuvių spaudai daug davę: prieš 20 
metų Clevelande tragiškai žuvęs 
Antanas Smetona ir Sibire komu
nistų nukankinti prof. Pranas Do
vydaitis ir dr. I. Skrupskelis.

Labai gerai paruoštoj neilgoj pa
skaitoj “Kleopas Jurgelionis — 
žmogus, -poetas, laikraštininkas” 
rašytojas Juozas Balčiūnas-švaistas 
vaizdingai nupiešė Jurgelionio vai
kystę Kupiškio krašte, jo jaunystę 
ir studijas Petrapily, Krokuvoj, 
Amerikoj, ir jo kūrybą bei visuome
ninį darbą vienoj ir kitoj Atlanto 
pusėj. Paskaitininkas su giliu įžvel
gimu atkreipė visų dėmesį į velio- 
nies akotą asmenybę ir jo daugia
lypius gabumus.

K. Jurgelionio 6 eilėraščius, ku
rių tarpe buvo “Pasaka” ir ’’Jūra ir 
mergos’, su jautriu įsigyvenimu me
niškai paskaitė D. Mackialienė.

Paklausimuose ir pasisakymuose 
gyvai dalyvavo: dr. M. Devenis, A. 
Giedraitis, dr. J. Jusionis, dr. P. V. 
Raulinaitis, L Balvočius, J. Tininis, 
S. J. Paltus ir kt. Dr. Devenis ir 
A. Giedraitis stipriai gynė minimąjį 
ir jo kūrybą. J. Tininis iškėlė epi- 
zodėlį iš Jurgelionio gyvenimo Pet- 
raapily, atpasakodamas jo pasikal
bėjimą su Aišbe-Kriščiukaičiu ir A. 
Voldemaru. Prelegentas J. Balčiū
nas-švaistas, atsakydamas paklau- 
■sėjams bei oponentams, dar paryš
kino kai kurias savo mintis.

Minėjimui pirmininkavo S. J. Pal
tus, sekretoriavo V. Irlikienė.

Reikia pastebėti, kad tuo metu, 
kai vyko kultūringai turiningas mi
nėjimas, gretimoj svetainėj kai ku
rie, kartais spaudoj išvardijami kul
tūrininkais ar veikėjais, kultūrą ra
do skardinėj alaus ir kaladėj kortų. 
Ar tai nebūtų geriau tikę vėlesnei 
atvangai? (P. Sk.)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★i-

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CENTRAS

4415 Santa Monica Boulevard, 
Los Angeles 29, California

Namų svetainė atdara Mvaitga*
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LOS ANGELES LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA

šv. t\azimiero parapijos ir Lituanistinės Šeštadieninės mokyklos Kalėdų 
eglutės, įvykusios 1963 m. gruodžio 29 d., programos dalyviai.

Kalėdų Eglutė ....
Šv. Kazimiero par. ir šeštadieni

nės Lituanistinės mokyklų Kalėdų 
Eglutė, įvykusi 1963 m. gruodžio 
mėn. 29 d. šv. Kazimiero par. salė
je, praėjo su gražiu pasisekimu. Bu
vo suvaidintas J. Juozuko 2 veiks
mų vaizdelis: “Paskutinis sapnas 
žemėje”, kuriame dalyvavo apie 70 
vaikų. Svarbesniąsias roles vaidi
no: V. Tumas,A. Mikuckis, R. Drau
gelyje, J. Zeidotaitė, D. Kojelytė ir 
A. Ruigytė. Režisavo mokytojos 
Ona Razutienė ir Birutė Čiurlionie
nė. Vienu ar kitu būdu talkininka
vo: mokyt. A. Balsienė, Grakauskie
nė, I. Medžiukas (vedėjas), muzi
kai: O. Barauskienė, Br. Budriūnas 
ir A. Narbutas.

Dekoracijas ir šviesas pritaikė 
dail. S. Raubertas ir A. žaliūnas.

“Atvykęs iš Lietuvos” Kalėdų Se
nelis (Janušauskas) vaikučius ap
dovanojo, kurių prisirinko apie 170.

Po programos rengėjai ir vaiku
čiai buvo pavaišinti šeštadieninės 
Moyklos tėvų k-to, kurį sudaro: 
J. Motiejūnas (pirm.), Bužėnas, Do
vydaitienė, Kliorikaitienė ir Paže- 
mėnienė.

Sekantieji mokyklų parengimai - 
Motinos Diena ir mokslo metų už
baigimas.

JAUNIMO ANSAMBLIS
LB Jaunimo Ansamblis, vadovau

jamas O. Razutienės, bendradar
biaujant Alei Rūtai-Arbienei, O. 
Barauskienei, G. Gudauskienei, B. 
Čiurlionienei, J. Ąžuolaičiui, B. Bud- 
riūnuii, A. Narbutui, G. Radveniui 
ir akordeonistams A. Kazakevičiui 
ir Pažemėnui, gražiai veikia.

Vyr. Tautinių šokių grupė jau tu
ri 32 narius. Atsiradus daugiau vy
rų, ji galėtų sudaryti du vienetus po 
8 poras. Vaikų grupes sudaro šv. 
Kazimiero par. ir šeštad. mokyklų 
mokiniai.

Jaunimo grupė repertuare turi 
per 20 tautinių šokių, šiais darbo 
metais jau turėjo 6 pasirodymus. 
Numatomi seka: Vasario mėn. 8 d. 
— blynų baliuje ir Vasario 16-tos 
minėjime šv. Kazimiero par. salėj. 
Bal. 4 d. tarptautiniame koncerte 
Filharmonijos salėj. Birželio 7 d. 
Jaunimo šventėje šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose. Rugpjūčio mėn. 
23 d. Pasaulinės Parodos metu “Lie
tuvių Dienoje” New Yorke ir k t.

J. Ansamblį globoja ir remia LB 
Los Angeles Apylinkė ir šv. Kazi
miero parapija, kurių patalpomis jis 

naudojasi nemokamai.
Vyr. Tautinių šokių grupės tėvų 

komitetą sudaro:A. Dudienė, pirm., 
V. Kazlauskienė, Rozenblatienė, P. 
Pakalniškis ir R. Pažemėnas.

šie metai J. Ansamblio sukaktu
viniai metai — 15 metų nuo jo įsi
kūrimo.

NAUJOS VALDYBOS
VYČIAI SENIOKAI

—Lietuvos Vyčių Seniorų 133 kuo
pa š. m. sausio 17 d. turėjo metinį 
susirinkimą, kuriame išrinkta nau
ja valdyba: pirm. J. Kiškis, vicep. 
Z. Tiknienė, sekr. M. Riškienė, ižd. 
F. Korsak, fin. sekr. A. Skirius, Re
vizijos komisija: J. Andrius, J. Pui- 
kūnas ir S. Leonavičienė.

BALFAS
— Naują, 1964 metų, Balto valdy

bą sudaro: pirm. V. Pažiūra, vicep.
J. Medžiukas, J. Motiejūnas ir P. 
Raulinaitienė, sekr. A. Kazakevi
čius, ižd. V. Čekanauskas, nariai — 
P. Baltakis, Trasikas, A. Markevi
čius ir Graužinienė.

Visi tautiečiai yra maloniai pra
šomi, kurie šiais metais dar nėra 
atlikę savo pareigos artimui, aukas 
įteikti bet kuriam valdybos nariui 
arba siųsti ižd. V. čakanauskui ad- 
dresu: 315 Hillhurst, Inglewood.

Valdyba

S LA 75 KUOPA
— S LA 75 kuopa pernai metų 

gruodžio 15 d. susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirm. Alg. 
A. Boreišis, vicepirm. L. Jasiuko- 
nis, sekr. A. Nausėdienė, fin. sekr.
K. Januta, ižd. F. Collins ir iždo 
globėjais M. Aftukienė ir I. Simo- 
kaitienė.
LRK SUSIVIENIJIMAS

— Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimas Amerikoje, Los Ange
les skyriaus metinis susirinkimas 
įvyko vasario bėn. 2 d. Lietuvių 
Namų salėje. Susirinkimas buvo 
gausus. Svečiai skaniai pavaišinti. 
Buvo taip pat meninė programą, 
kurią atliko Birutė Kazlauskaitė ir 
Danguolė Razutytė, paskaitydamos 
dialogą, ir Carol Dombrosky, akom- 
ponuojant Jonui Skiriui, padainavo 
keletą dainų.

Po valdybos pranešimų išrinkta 
nauja valdyba. Pirmininke ketvir
tus metus iš eilės išrinkta Bronė 
Skirienė. Vicepirmininkais: P. Bal
takis ir Emilija Stirbienė; finansų 

sekretorium Balys Graužinis; pro
tokolų sekr. Petras Gauronskas; iž
dininke C. Dombrosky; koresp. J. 
Jakubauskas; programos reikalų 
vedėja O. Deveikienė. Revizijos ko- 
misijon išrinkta; J. Kiškis, J. Kal
vaitis, Ona Vilkienė.

Jūros skautai
— Sausio 12 d. Jūrų Skautų Tėvų 

vai vasario 1 d. Lietuvių Tautinių 
Namų salėje surengė šokių vakarą. 
Buvo šokiai, dainos, šalta vakarie
nė, bufetas. Visas pelnas skiriamas 
laivui įsigyti.

Sausio 12 d. Jūrų Skautų Tėvų 
susirinkime išrinktas 1964 metams 
Tėvų Komitetas; K. šakys, R. Jur- 
kūnienė ir W. Račius.

Susirinkime nuodugniai apsvars
tyti Jūrų Skautų baliaus, kuris ren
giamas vasario 1 d., reikalai ir, be 
to, nutarta, steigti Laivo Fondą, šio 
fondo tikslas bus sutelkti reikiamą 
sumą pinigų Jūrų skautams pirkti 
atitinkamą jūrų sporto pastatą.

Los Angeles jūrų skautai jau turi 
savo “laivyno” užuomazgą — įsigy
ta burinė jolė, Pingvino klasės, kar
tu su automobilio priekaba trans
portui ir mažu pagalbiniu motoru.

Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas auga

Tik prieš pusantrų metų įsikūręs 
Los Angeles Lietuvių Kredito Koo
peratyvas, populiariai vadinamas 
“Bankeliu”, pernai gruodžio 31 d. 
jau turėjo 190 narių su $83,253.33 
narių įnašų. Išduotų paskolų suma 
pasiekė $73,446.27. Kasoj buvo 
$12,252.72 grynų pinigų, kurie galė
tų būti panaudoti norintiems naujų 
paskolų prašyti. Tuo būdu koopera
tyvas virto rimta lietuvių kredito 
įmone. Jis gali patarnauti norin
tiems taupyti, ir taip pat yra pasi
rengęs padėti tiems, kurie būtų 
paskolų reikalingi. Tai, tarp kitų 
reikšmingų faktų, paaiškėjo iš Kre
dito kooperatyvo pirmininko, eko
nomisto Alekso Kiršonio, praneši
mo, duoto metiniame susirinkime 
š. m. sausio 25 d. vakare Tautiniuo
se namuose.

Kredito kooperatyvui ir toliau 
lieka vadovauti pirm. A. Kiršonis, 
turįs didelį toj srityj patyrimą. Ki
ti valdybos nariai: vicep. Dr. P. Pa
mataitis, sekr. F. Masaiitis, ižd. ir 
reik. ved. Br. Gediminas ir vald. na
rys A. Laitvėnas.

Į kredito komitetą, kuris spren
džia paskolų davimo klausimus, 
naujai išrinktas inž. St. šepetys 
(vietoj išėjusio inž. V. Varno).

Lietuvos Vyčiu 133 seniorų kuopa. Prieky sėdi: (iš kairės) fin. sekr. A. 
Skirius, rev. kom. narys J. Andrius, dvasios vadas kan. A. Steponaitis, 
ižd. Florance Korsak, pirm. J Kiškis, Br. Skirienė ir rev. kom. pirm. J. 
Puikūnas.

Vietoj pasitraukusio A. Mažeikos 
į priežiūros komitetą išrinktas Ed
vardas Stočkus.

Kooperatyvo mokamas 5% divi
dendas prašoka bankų ir kitų tau
pomąjį] įstaigų mokamas palūkanas. 
Be to, nariai taupytojai nemokamai 
gauna gyvybės draudimą. Visi in
dėliai ir paskolos apdrausti.

Taip pat įsidėmėtina, kad koope
ratyvas labai geromis sąlygomis 
duoda asmenines paskolas iki 
$3,000, automobiliui įsigyti pasko
las iki 70% jo vertės, taip pat ne
trukus ims davinėti paskolas ir 
nekilnojamam turtui įsigyti. SJP

Glenard P. Lipscomb 
Pagerbimo banketas
Kongresmanas Glenard P. Lipscomb 
(R. - Calif.), rezoliucijų pradinin
kas, kurio pagerbimas įvyksta š. 
m. vasario 15 d. Los Angeles mieste.

Kongresmanas Glen Lipscomb (R.

- Calif.), rezoliucijų pradininko JA- 
V-bių Kongrese Lietuvos laisvinimo 
reikalu, iškilmingas pagerbimas 
įvyks 1964 m. vasario 15 d., šešta
dienį, 7 vai. vakare Sheraton-West 
viešbutyje (Regency ir Wedgewood 
salėse), 2965 Wilshire Blvd., Los 
Angeles mieste. Kongresmano Glen 
Lipscomb pagerbimą ruošia Rezo
liucijoms Remti Komiteto vadovy
bė. Pagerbimas yra viešas, ir į jį 
kviečiami visi Los Angeles ir apy
linkės lietuviai. Vakarienės (dinner) 
kaina vienam asmeniui $7.00.

Iškilmingų pietų metu lietuvių 
vardu žodį tars Lietuvos konsulas 
dr. J. J. Bielskis, LB Los Angeles 
pirm. Antanas Skirius, ALT-bos Los 
Angeles skyriaus pirm. J. Motiejū
nas ir prof. dr. P. Padalis, kuris ry
tojaus dieną bus pagrindiniu kalbė
toju Vasario 16-sios minėjime Los 
Angeles mieste.

Prieš oficialiąją dalį bus trumpa 
meninė programėlė, kurią atliks so
listai Birute ir Rimtautas Dabšiai. 
Meninę programėlę tvarko komp. 
br. Budriūnas.

Po pietų ir programos bus šokiai. 
Krafto orkestrui grojant.

Bilietus į šį kongresmano Glen 
Lipscomb pagerbimą galima užsisa
kyti pas šiuos asmenis: J. Andrių, 
J. Ąžuolaitį, dr. Zigmą ir žibutę 
Brinkius, R. Bureiką, A. Dabšį, J. 
J odelę, dr. J. Jurkūną, V. Kazlaus
ką, J. Kojelį, S. Kung,į A. Latvėną, 
B, Lembergaitę, K. Liaudanską, A. 
Markevičių, 1. Mažeikaitę, J. Motie
jūną,S. Paltų, dr. P. Pamataitį, A. 
Skiriu, L. Valiuką ir L. Žilevičiūtę.



PLUNKSNOS IŠ PO

Suvažiavimas ar kursai?
LB Vakarų Apygardos atstovai ir 

svečiai, sugužėję į Lietuvių Namus 
S. m. sausio 25 d. pasigedo Apygar
dos valdybos r Apylinkių atstovų 
pranešimų bei apyskaitų. Kažkodėl 
nerasta reikalo atvykusius iš centrų 
atstovus ir suvažiavusius iš kitų ko
lonijų atstovus painformuoti, kas 
per eilę metų buvo daroma ir kas 
padaryta organizuojant LB apylin
kes. Ne vienam būtų buvę įdomu iš
girsti, kad per tris šios valdybos 
kadencijos metus nepajėgta nuvyk
ti, sušaukti susirinkimus ir įsteig
ti LB apylinkes čia pat pašony esan
čioje Santa Monicoje ir kiek toli
mesniame San Diego. Taip pat gal 
būtų buvę pravartu pareikšti užuo
jautos Apygardos valdybai dėl Long 
Beach ir Yucapoje mirusių apylin
kių ir pakutenti padus giliu miegu 
užmigusioms San Francisco ir Seat
tle apylnkėms.

Daugelis stebėjosi, kad vietoj 
pranešimų suvažiavimo programoje 
atsirado naujas punktas — dalyva
vimas SLA parengime, kuris vyko 
kitoje salėje. Dėl to vargšas L. A. 
apylinkės istorijos pranešėjas zova
da turėjo perskaityti tuštėjančiai 
salei pranešimų!

Lietuvybės išlaikymo diskusijose 
disonansu nuskambėjo kai kurių vi
suomenės veikėjų pareiškimas, kad 
LB centras ne tik jų vaikus, bet ir 
lituanistines mokyklas turėtų aprū
pinti importuota literatūra, kitaip 
manančių nuomonę vadindami “su- 
pernaivumu”. Bet kas iš tiesų su- 
pernaivus, paaiškėjo iš LB c. vald. 
pirm. J. Jasaičio žodžio; jo paaiški
nimų tuo klausimu susirinkimas 
pritarė karštais plojimais.

Aftukienes pamokslas bendruome
nes suvažiavime

...Mūsų jaunimas neina ir neis į 
prastas saliukes, reikia pastatyti 
gražių, puošnių, didelę salę... Tas 
galima, aš viena surinkčiau kelis 
tūkstančius. Prie šios salės šunelis 
loja ir per maža, vieta... — tokia 
būtų sutraukta Aftukienes pamoks
lo bendruomenės suvažiavime min
tis.

Sėdėjęs salėje Lietuvių Namų da
lininkas manęs paklausė: kų Af- 
tukienė padarė būdama Namų direk
tore, — ar pastatydino pažadėtų 
pastogę (patio) tarp virtuvės ir 
salės, kelis faktinai gavo naujus da
lininkus, kodėl net savo 4 Šerus 
pardavė, kų nuveikė per trejus me
tus būdama Vakarų Apygardos iž
dininke, kodėl sugriuvo K. Liau- 
dansko pastangomis įsteigta Yucai- 
pos Apylinkė?

Vienas dalykas yra kritikuoti ir 
mokyti, net barti, o visai kitas da
lykas dirbti. Pasirodo, griauti leng
viau, negu organizuoti. Gi nežinant 
faktų, daromos išvados išeina klai
dingos. Kad ir su jaunimu, kuriam 
reikia puošnios salės! Net jai čia 
bekalbant, viršuje, savo būstinėje 
skautai darė fantus Kaziuko mugei, 
tik prieš kelias savaites akademikai 
skautai toje pat salėje turėjo naujų 
metų baliukų, o ateitininkai kas sa
vaitę ruošėsi savo programai. Koks 
jaunimas laukia, kol Aftukienė pa
statys savo puošnių ir didelę salę?

O kad šunelis: lojo, kų tu žinai, 
gal jam nepatiko pamokslas?

MANO PLUNKSNOS...
Parapijos apyskaita

Sausio 26 d. šv. Kazimiero para
pijos klebonas pamokslo vietoje 
perskaitė praeitų metų apyskaitų. 
Pajamų ir išlaidų turėta daugiau 
kaip $100.000. Būtų reikalinga, kad 
detalizuota apyskaita būtų paskelb
ta parapijos biuletenyje — pa.rapi- 
ječiai geriau galėtų įsižiūrėti, kaip 
jų suaukoti pinigai buvo sunaudoti.

Pastebėtina, kad beveik dvigu
bai užmokėta už mokyklos 3 kam
barių pristatymų, už mašinoms sta- 
tyit aikštelę. Nepaprastai brangiai 
kaštavo trijų mokyklos kambarių 
planai — net $2400. Paklauskite lie
tuvių architektų, už kiek jie pada
rytų planus?

Nuostabiai mažos pajamos — tik 
$189 per metus — gauta už salės 
nuomų. Už jų reikia mokėti mokes
čiai, apdrauda, kaštuoja šiluma,, 
šviesa ir švaros palaikymas; tos iš
laidos gali siekti iki $5000. Dažnai 
salė duodama nemokamai ar tik už 
šviesos išlaidas. Tokių salės naudo
tojų tarpe yra organizacijų, kurių 
nariai visai nelanko bažnyčios ir 
nieko neaukoja jos palaikymui.

Po pranešimo paskelbta, kad visi 
parapijos komiteto nariai kviečiami 
kitų sekmadienį susirinkti į klebo
nijų— bus renkamas naujas para
pijos komitetas. Įdomi rinkimų sis
tema: ateina senas komitetas ir iš
renka naujų. Kų tada jis atstovauja 
— parapijiečius ar patys save?

JAV Lietuvių Bendruomenės Los Angeles Apylinkės surengto Nauju Met 
sutikimo baliaus vaizdas. Foto L. Kančausk

Kaip senais laikais...
Kai dar neseni šio krašto atei

viai, pabėgę nuo okupanto, laikinai 
buvo prisiglaudę Vokietijoje ir gy
veno vadinamose DP “kempėse”, 
kai laiko turėta marios, tarp kitų 
įvairių gerų ir negerų pomėgių iš
augo ir vienas ypatingas pomėgis 
arba kaip čia vadina hobby. Tai 
švabų mosto gabenimas į Lubekų, 
iš ten silkės į Hanau, prancūzų kon
jakas į Augsburgu, Hamburgo ak
menėliai į Kemptenų, o Gmundo 
sviestas — į Biberachų... Oficialios 
įstaigos juos vadino spekuliantais, 
o mūsų humoristai su Ruigiu prie
šaky — gražiu Krėvės vardu — 
vaizbūnais. Tas įprotis kai kam taip 
įsisunkė į kraujų, kaip cholestero
lis ir pasiliko, matyt, visam amžiui.

Tik pasekite kuriame nors Bend
ruomenės ar Birutininkių baliuje 
tokių cholesteroliu sergančių veik
lų! Rengėjai dirbo, plušo, samdė 
sales, orkestrus, sunešė valgius, 
kąd į jų parengimus atėjęs jaunimas 
bei šiaip geros valios tautiečiai pa
silinksmintų, jaukiai praleistų laikų 
ir .savo duokle paremtų bendrus lie
tuviškus reikalus. Ateina ir buvę 
vaizbūnai. Bet jie netušti ateina: 
iš po jų skvernų kyšo bonkos kon
jako, viskės ar kitokio “mosto”. 
Didelio pelno čia nėra, bęt užtat nė
ra ir didelės rizikos! Bet koks ma
lonumas “apstatyti” baliaus rengė
jus: sėdi jų samdytoje salėje, nau- 
dojies jų samdyto orkestro muzika 
ir rengėjams nė šnipšt! Dargi sma
gu, kad praėjai pro kontrolierių, ir 
jis tau nieko negalėjo padaryti. Iš- 
didus ironiškas šypsnys nuo veido

• nenueina visų vakarų! Tai bent 
malonumas!

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

1048 Temple St,, L. A. 12. — Cabinet MA 6-3231, If no answer WE 8-611 
4408 Santa Monica Blvd., Los Angeles 29, Calif. Telef.: NO 1-4748

Telefonas: NOrmandy 1-4748 
‘•¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*♦1

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Salesman

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

Office - EX 3-9801 Res. EX 4-1

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

Įstaigos telefonai: Valandoj
GRanite 9-7755 10—12; 3-
TRemont 9-0011 Treč ir šešt. 10-1

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

i*4*4***44*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥W

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 3-8115

^**444*^j|t4¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥-¥¥¥¥¥¥¥¥W

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 bičiulii 

Visuomet siųskite siuntinius tik per Union Tours Parcel Service.

Aplankykite mus — geriausi prieinamomis kainomis maisto siuntinia

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus. Be Jūsų atneš 
prekių, čia rasite didelį pasirinkimą,, ir gana pigiai, tokių prekių, kuri

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 
ACIREMA INVESTMENTS, Productions & Theater

4**4*4^*j^*4¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥**
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Sausio mėn. pradžioje beveik visi 
Los Angeles lietuviai gavo 1964 m. 
sausio 8 d. (Nr. 6)Ch.icagos “Nau
jienas”, kuriose išspausdintas K. Ja
nutos melu ir šmeižtu puslapis — 
“Iš A. Skiriaus spaudos karalystės”. 
Taip K. J. padaro nebe pirmą kartą, 
taigi be “Tėvynės Balso” iš Berly
no, L. A. lietuviai dar turi malonu
mo nemokamai gauti naujieniškos 
marksistinės propagandos su vietos 
organizacijų ir asmenų niekinimais.

Kadangi kai kurie paliesti klau
simai yra ne mano asmeniški, bet 
organizaciniai, turiu bent trumpai 
visuomenę painformuoti.

Dėl politinių gangsterių

Gal būt K. Janutai Stalinas, Chur
chills ir Rooseveltas, atidavę Vidu
rio Europą ir mūsų tėvynę komuniz
mo kankinimui, didvyriai, tačiau 
milijonams pavergtų ir išžudytų 
asmenų jie yra ir bus politiniai 
gangsteriai. Prieš kelis metus Pa
vergtų Tautų Komitetui Los Ange
les mieste minint negarbingą Yaltos 
dešimtmečio sukaktį, pagrindinis 
kalbėtojas, kongresmanas iš Michi- 
gano — Machrovic, pats būdamas 
demokratas, tą patį kaltinimą da
rė JAV buvusiam prezidentui. Be 
Europos, Rooseveltas komunimui 
atidavė beveik visą Aziją, žinoma, 
marksistams tie trys vyrai yra did
vyriai.

O kaip su “Naujienų” kolchozu?
žinau, kad jau keletas linotipi

ninkų ir spaustuvės darbininkų dėl 
per mažų algų išbėgo iš “N. kol
chozo” Ar tik ir pats K. J. ne dėl 
to paliko aną “kolchozą”? Tokių 
pabėgėlių aš net asmeniškai pažįs
tu Chicago je ir L. A. virš 10. Taigi, 
ko čia K. J. rūpintis mano “skur
džiai” apmokamu kolchozu. Gal ži
note, keli iš mano įmonės pabėgo 
dėl per mažo atlyginimo? Gi “N.” 
reklamuojasi darbininkų “užtarėju” 
— rašo apie tai straipsnius, organi
zuoja. gegužės 1 d. minėjimus, pa
skaitas, o daro viską atvirkščiai. 
Atrodo, kad K. J. dar tebegyvena 
Vokietijos lagerių dvasia ir dar vis 
ilgisi Lietuvoj paliktų kolchozų.

Begėdiškas pasijuokimas net iš 
mirusių

Tiek begėdiškos satyros dar iki 
šiol niekur spaudoj neužtikau, kaip 
aprašyme ir pajuokime mano tar
nautojo mirusios žmonos, kurios 
antkapio ir kitoms išlaidoms biruti- 
ninkės, kaip savo narei, parinko au
kų. Gaila, kad ir toji maloni ponia, 
per tiek metų nukankinta žiaurios 
artriitis ligos, turėjo užkliūti K. Ja
nutai.

K. J. — suteritorintos parapijos 
gynėjas

Nuo to laiko, kai visos L. Ą. ka
talikiškos organizacijos išėjo- į ko
vą atgauti šv. Kazimiero parapijos 
lietuviškoms teisėms (nes klebo- 
nas įsauvališkai parapiją suteritori- 
no), K. J. ar savanoriškai ar pa
kviestas, išėjo ginti klebono J. Ku

čingio. Kodėl? Todėl, kad jam ta 
parapija nerūpi; jis niekad tai pa
rapijai neaukojo ir nedirbo. O da
bar susidarė gerą progą įsiteikti 
klebonui, kuris neliko skolingas ir, 
malonėjo ateiti į jo klubo susifin- 
kimą, ir uždėjęs ranką ant pečių, 
pasakė; perrinkite tą vyrą į pirmi
ninkus ar sekretorius! Tuo tarpu 

tas pats klebonas, būdamas katali
kiškos organizacijos dvasios vadu 
(o kai kurių net nariu) per dešim
tį metų nėra įkėlęs kojos į jų susi
rinkimus.

K. Januta-KIauseikis mini, kad 
aš nusigręžęs nuo savo klebono ir 
kelinti metai blaškausi... Man kle
bonas dar ne Dievas ir prie jo pri- 
sigręžimas — dar ne tikėjimas. 
Klebonas šiandieną tas, už kelių 
metų gal bus kitas. Gal K. J. turi 
kokių išskaičiavimų, kad taip viso
mis keturiomis giną kleboną, kurio 
netekęs, netektų savo koresponden
cijoms gausaus šaltinio.

Janutai blogai, kad Altui gerai

1962 m. K. Januta pradėjęs šmei
žimo kompaniją prieš ALT-bos vie
tos skyrių, paskelbė “Naujienose”, 
kad tais metais buvę surinkta au
kų $1500 ir kad visa ta suma sunau
dota vietoje. Tada atsakiau, kad tai 
yra melas, nes Los Angeles koloni
jos istorijoj tiek vienais metais ne
buvo surinkta aukų. K. J. čia ALTui 
nėra aukojęs, nėra buvęs Alto val
dyboj ir nežino aukų rinkimo tvar
kos. Jis mane vadina melagiu, kam 
aš parašęs, kad 1962 vasario 16 d. 
minėjimo metu buvo surinkta tik 
824.75, vėliau rašyta, kad 883.00, o 
iki metų galo pasiekta iki 909.75. 
Suma, kaip matome, augo. Ko čia 
kaltinti tą ar kitą, kad suma auga, 
o ne mažėja! K. J. nežino, kad po 
paminėjimo ALT-bos iždininkas dar 
daug aukų gauna laiškais iš tų, 
kurie dėl susidėjusių aplikybių ne
galėjo dalyvauti minėjime. Tos au
kos tęsiasi per kelis mėnesius, pas
kui prisideda Birželio įvykių minė
jimo pelnas ir nuošimčiai.
Kas kam “mina ant maželio”?

Negeriau K. J-ta.i sekasi nė apie 
Bendruomenės Aylinkės finansus ra
šant, nė valdybos posėdžio “nutari
mus” skelbiant. Dėl LAV atspausto 
vienbalsiai 1962 m. priimto laiško 
spaudai K. Januta parašė “N-se”, 
kad Apylinkės valdybos posėdis 
“nutarė” pareikšti pirmininkui pa
peikimą. Jokio panašaus nutarimo 
nebuvo, atvirkščiai, pasidalinus 
mintimis, daugumas valdybos narių 
pritarė ir pirmininko veiksmą pa
teisino.

Kitą juoką K. J.-J. Kl. išfantazuo- 
ja dėl 1960 metų buvusio iždininko 
St. Deveikio; tuo, esą, pirmininkui 
A. Skir.iui “užminta ant mazolio”. 
Tik Janutos logikai įmanoma da
bartinį pirmininką kaltinti už ne
susipratimus, kurie įvyko kitam pir
mininkaujant. Į S. Deveikio bylą 
K. J-ta įsipainiojo, kaip viščiukas 
į pakulas: ankstesniame N. nr. jis 
kaltino mane dėl to, kad buv. iždi
ninkui negrąžinama skola; kai LAV 
buvo parašyta, kad ne Bendruome
nė Deveikiui skolinga, bet Deveikis 
su Bendruomene neatsiskaitė (ka
sos knyga ir sąskaitos), tai dabar 
“N-nų” Nr. 6 K J. rašo: ’’Vadinasi, 
pats pirmininkas nė nežino, kad ka
sa netvarkoje. Mums nė dabar ne
svarbu, katras su katruo neatsiskai
tę, bet faktas, jog bendruomenės at
skaitomybėje netvarka, žinotinas. 
Bendruomenė priekaištingai ragina 
mokėti solidarumo mokestį, einame 
į bendruomenės parengimus — or
ganizaciją remiame, tai galime ne
sibijoti, ar ponui A. Skirtui patinka, 
ar ne, ir faktą iškelti, jog net tre
jus metus bendruomenėje tebesi
ginčijama su buvusiu iždininku.”

Nuo kada irgi ponas K. Januta 
pasidarė bendruomenės rėmėjų? Vi
są laiką pažinome kaip šmeižėją. 
Iš kur tos žinios, kad kasa netvar
koje? 1961 m. vasario 25 d. padary
ta revizija (G. A. Petrausko ir J. 
Puikūno); metiniam susirinkime bu
vo duotas revizijos koniisijos ..pra
nešimas ir ižd. S. Deveikio prane
šimas ir abu pranešimus susirinki
mas priėmė. Nuo to laiko jau tre
čias iždininkas veda bendruomenės 
kasą, ir niekas, kas padėtį žino, ne
siskundžia. Tik irgi ponui K. J-tai, 
stovinčiam nuošaliai, kyla visokie 
neaiškumai. Kam tad pačiam tu
rint kasos netvarkos baimę gąsdin
ti bendruomenę ir skelbti savo fan
tazijoj gimusias insinuacijas?

Kad nemalonų nuplagijuotos ži
nutės faktą užtušuotų, ponas K. 
J-ta knisasi po senus LD nu
merius, ieškodamas korektūros klai
dų. Taigi, pagal jį ir čia aš kaltas, 
jei koks bendradarbis padarė ar 
skaitęs korektūrą praleido klaidą. 
Kažin ką sakytų ponas K. Januta, 
jei už P. Orintaiitė'S knygose paliktas 
klaidas imtų kas kaltę mesti jam?

čia neliepiu. Liudo, nei jo Epo
pėjos, nei jo “Lietuviai Amerikos 
Viduriuose”, nes nenoriu įsitraukti 
į ginčus dėl asmens, ne taip senai 
grįžusio iš ligoninės.

Nevartoju vien J. Klauseikio sla
pyvardžio, neš labai daug asmenų 
klausė, kas tas per slapukas. Tai 
kogi man jį... vėl slėpti? Turime me
džiagos, kaip K. Januta stengėsi 
Balto skyriaus teises atimti, kaip 
rengė su klebonu kartu 1963 m. at
skirą Vasario 16-tos dienos minėji
mą, kaip kovojo ir tebekovoja su 
tais, kurie rūpinasi Lietuvos lais
vinimu (Rezoliucijų komitetu, Al
tu), bet tai panaudosime vėliau.

Gavau iš bendradarbio ištraukas 
iš spaudos apie K. J. šantažus 1962 ■ 

SUMAŽINAMI MOKESČIAI
dar šiais metais nebus, bet kiekvienas 

turėtų žiūrėti,, kad nesumokėtų veltui perdaug mokesčių nuo savo pajamų.
Jeigu turite kokių rūpesčių ar abejonių dėl savo INCOME TAX’u, 

atvykite pas mus ir būsite visai patenkinti.
Pildome Income Tax’us Įvairių profesijų asmenims ir biznio įmonėms.

H. L. YANG, Ph. D., menedžeris,
BLOCK, INC., 4261 Cranshaw Blvd., Los Angeles 8, Calif.

Nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p. . Telefonas: 296-0140

LIETUVIŲ AMERIKOS VAKARUOSE DĖMESIUI

Speciali kelionė i Europa per šiaurės poli, sustojant
Londone, " VILNIUJE Vienoje
Copenhogoje Paryžiuje
Maskvoje ^Varšuvoje Amsterdame
ir New Yorke Pasaulinėje Parodoje.

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

Kam reikalinga, gali naudotis FLY NOW, PAY LATER planu.
Suinteresuoti kreipkitės į

Eugenijus Laidas
SHARP TRAVEL SERVICE

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

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 ’•

metais, štai ką jis rašo:
Janutos “veiklos” rezultatai nuo 

jo atsikėlimo iš Čikagos maždaug 
tokie:

1. Naujienose per savo šmeižtų 
“sąrangą” yra perleidęs šias Los 
Angeles lietuvių organizacijas: Al
tą, B,alfą,' Bendruomenę, Lietuvių 
Namus, Kultūros klubą, Rezoliuci
joms Remti Komitetą.

2. žemo lygio niekinimais, pastip
rintais nemažomis insinuacijų dozė
mis Naujienose piktai yra palietęs 
šiuos kolonijos gyventojus: Arbą, 
Gliaudą, Jodelę, Kojelį, Motiejūną, 
Skiriu, Valiuką...

1962 m. liepos mėn. 19 d. Draugo 
dienraštyje tuometinis Alto sk. pir
mininkas inž. Julius Jodelė viešai 
pareiškė protestą, kuriame Janutos 
“žurnalistinė veikla” buvo aptarta 
taip:

“Naujienų redaktoriaus valios 
vykdytojas Los Angeles kolonijoje 
K. Januta-Klauseikis, prasilenkda
mas su elementariais padorumo 
principais, skleidžia melą... verčiasi 
šantažu ir insinuacijomis. Kadangi 
Los Angeles kolonijoje Naujienų 
skaitytojų nedaug, tai K. Januta iš 
savo “boso” gauna didesnius kie
kius Naujienų, kur telpa jo kores
pondencijos, ir siuntinėja kolonijos 
gyventojams.”

“Grigaičio-Janutos įžūlus visos 
eilės Los Angeles ir kitur gyvenan
čių lietuviij dergimas liudija pasi
baisėtinai gilų Naujienų žurnalisti
nės etikos nuosmukį.”

Kaip reagavo Januta? Gi nauju 
šantažu: terminuotu ultimatumu 
spaudoje pareikalavo Jodelę šį kal
tinimą atšaukti. Jodelė neatšaukė, 
o Januta iki šiol jokių žygių ne
drįsta daryti.

Matyt, Januta įsitikino, kad Jode- 
lės kaltinimai teisingi. A. Skirius
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Buvo...
Pasaulis be vyrų

— Los Angeles Dramos Sambū
ris sausio 26 d. parapijos salėje su
vaidino vieno veiksmų moterų sap
ną “Pasaulis be vyrų”. Vaidino: E. 
Dovydaitienė, A. Dudienė, G. Gus
taitė, D. Mackialienė, O. Naudžiu- 
vienė, J. Pėterienė, D. Vebeliūnaitė. 
Režisavo D. Mackialienė, padedant 
V. Giliui ir K. šakiui. Vakarą rengė 
SLA 75 kuopa.

— Ateitininkai Sendraugiai sausio 
5 d. surengė viešą paskaitą apie 
Vatikano suvažiavimą. Referavo Jo
nas Puškorius, talkininkavo J. Jo- 
delė ir J. Raulinaitis. Apie suvažia
vimą manoma dar dvi paskaitas su
ruošti.

—Dailininkas Jonas Andrašiūnas 
padovanojo pilną kolekciją paveiks
lų — Lietuvos valdovų portretų nuo 
seniausių laikų iki naujausių. Pa
veikslai, padedant A. žaliūnui ir D. 
Vebeliūnaitei, tvarkomi, įrėminami 
ir netrukus bus pakabinti Lietuvių 
Namų patalpose.

Bus...
— Kovo mėn. 2 d. 1.33 kuopos — 

senesnieji ir jaunesnieji Vyčiai pa
minės šv. Kazimiero dieną.

9 vai. ryto išklausys šv. Mišių ir 
priims šv. Komuniją šv. Kazimiero 
bažnyčioje 10 vai.. Po to Lietuvių 
Namuose bendri pusryčiai ir inž. 
Juliaus Kiškio paskaita apie šv. Ka
zimierą.

— Kovo' 7 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakaro Daliųjų Menų Klubas, kurio 
pirmininku dabar yra J. Tininis, 
rengia viešą mirusiųjų rašytojų mi
nėjimą. Kviečiami dalyvauti visi.

— Kovo 8 d., sekmadienį, šv. Ka
zimiero parapija švenčia savo pa
trono dieną. Numatyta paskaita ir 
meninė programa parapijos salėje.

— Kovo 14 d., šešt., Lietuvių žur
nalistų S-gos Los Angeles skyrius 
ruošia diskusijas. Vieta: Tautiniai 
Namai. Laikas: — 7 vai. vak.

— Kovo 22 d., sekm., skautai ruo- 
ia šv. Kazimiero “rinkelėje” tradi
cinę “Kaziuko Mugę”.

— Romas Gudas iš Toronto, Ca- 
nadoje, dabar studijuojąs Los An
geles miesto kolegijoj, žaisdamas 
futbolą, nusilaužė ranką. Kadangi 
pragyvenimui jis pats užsidirbo ir 
neturi tėvelių, prašomos organiza
cijos ir asmenys jam padėti, kol 
išgis. Kreiptis į Evą Jankauskienę, 
179i/2 S. Vermont, L.A. Tel. 388-7963

REIŠKIAME UŽUOJAUTAS

— Architektui Tadui Visgirdai, 
Sacramento, Calif., ir dailininkui 
Viktorui Vizgirdai, Boston, Mass., 
mirus Lietuvoje jų broliui Juozui 
Vizgirdai, buvusiam Lietuvos teat
ro ir operos administratoriui, reiš
kiame užuojautą.

— Solistei Elenai Sadauskaitei- 
Richards, mirus sausio 13 d. jos vy
rui Gordon H. Richards.

— Broliams Jonui ir Petrui Balt- 
rėnams, mirus jų mamytei Domicė
lei Baltrėnienei š. m. sausio 27 d.

—Onutei Samsonaitei, vasario 2 
d. mirus jos broliui, Amerikos ka
riuomenės veteranui K. Samsonui.

— Stasiui ir Zuzanai Tikniams, 
sausio mėn. gale mirus Antanui 
Tikniui, Irvingtone, N. J.

— Juozui Bričkui, Chicagoje mi
rus jo mamytei Onai Bričkienei.

— O. Barauskienei ir M. Žyman
tienei, mirus prof. Viktorui Biržiš
kai Chicagoje, III.

— Sausio 25 d. mirė Domas Kar
ri i nskas, 65 metų amžiaus. Laidoji
mu rūpinosi atvykęs pusbrolis J. 
Kardinskas.

Elena ir Gordon H. Richards prie 
gimtadienio baliaus stalo.

Sausio 31 d. Gordon H. Richards 
mirė ir palaidotas Valhala Memo
rial Park kapinėse.

Elena Sadauskaitė-R'.chards savo 
laiku buvo žinoma solistė New Yor
ke,' o jos vyras Gordon H. Richards 
— dramos artistas.

Gerbiamas skaitytojau,
jau gavote keletą “Lietuviai Ame

rikos Vakaruose” numerių susipa
žinti. Prašytume LAV užsisakyti ir 
užsakyti savo giminėms, draugams, 
gyvenantiems kitose valstybėse ir 
kraštuose. Prenumerata metams bet 
kuriame krašte $3.00. Galite siųsti 
kartu su “Lietuvių Dienų” žurnalo 
prenumerata. Red. ir Adm. adr.: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca
lif. 90029. Tel.: NO 4-2919.

Bendruomenės rengto Naujų Me
tų sutikimo baliaus programos atli
kėjai: ’

I. (viršuij): V. Korsakaitė su Jo
nu Puodžiūnu šoka čigonišką šokį 
“Rhapsodą”.

II. (vidury): Rūta Skiriutė šoka 
modernišką šokį “Let there be 
drums”.

III. (apačioj): V. Radvenis ir V. 
Dūda dainuoja moderniškas ameri
kiečių dainas, pačių verstas lietu
vių kalbon. Foto L. Kančausko

Baliai
Losangeliečiai netik dirba, bet 

mėgsta, ir pabaliavoti. Tai rodo ir 
Naujų Metų sutikimo baliai, kurių 
šiemet turėta net keli. Vieši baliai 
buvo du: Lietuvių Bendruomenės ir 
Tautinių Namų. Liet. Bendruomenės 
baliai kasmet sutraukia po 350-400 
dalyvių, šiemet balius buvo paruoš
tas ypatinga gražiai: puikiai išde- 
koruota salė, paimtas 5 asmenų or
kestras, puikiai šeimininkių paga
mintas maistas, įdomi programa. 
Todėl šis parengimas ir sutraukia 
tiek dalyvių, ypač daug jaunimo. 
Pažymėtina yra šių metų programa: 
V. Karosaitė ir J. Puodžiūnas, mūsų 
žinomi baletininkai, pašoko Roman
są ir Rapsodiją, Rūta Skiriutė šoko 
modernišką šokį “Let there be 
drums”, o V. Dūda ir V. Radvenis 
padainavo duetu verstines dainas 
“Vėjelis ir vieversys”. Jaunimui 
patiko, kad iš jų pačių tarpo daly
vavo programoje.

PARDUODAMA VALGYGLA
Pasadenoje, miesto centre, gerai 

einanti prekyba — valgykla parduo
dama.

Kas domitės, dėl smulkesnių in
formacijų kreipkitės po 3 vai. p. p. 
telef. SYcrmore 2-1538.

Henrikas Lee Yar.g, Ph. D., turbūt, 
vienintelis kinietis, kuris laisvai lie
tuviškai kalba. Augęs ir mokęsis 
Lietuvoje, jis Chicagoje tu.ėjo savo 
buhalterijos ir mokesčių apskaičia
vimo ištaigą. Dabar persi.<ė'ė gy
venti i Los Angeles ir yra Block Co. 
(ne. vedėju.— 4261 Crenshaw Blvd., 
Los Angeles 8, Calif. Tel.: 295-0141. 
(H. L. Yang biografinį aprašymą 
skaitykite kitame LAV nr.).
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