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Vėliavą laiko L. Stančikai te ir E. Motiejūnaitė.
Stovi iš kairės: kons. dr. J. Bieskis, Los Angeles
miesto burmistro padėjėjas Richard Hermandez,
LB Vakarų Apyg. pirm. K. Liaudanskas, ALT L,A.
vald. narys J. Truškauskas, ALT Los Angeles sk.
pirmininkas Jonas Motiejūnas.

Los Angeles lietuviai Vasario 16 minėjime šv. Kazimiero parapijos salėje.

Vasario 16-tos minėjimą Los Angeles lietuvių kolonijoje
ir šiais metais surengė Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rius. Minėjimas pradėtas Lietuvos trispalvės pakėlimu prie
Los Angeles miesto rotušės vasario 16 d. rytą. Be didelio
būrio lietuvių, tautiniais drabužiais pasipuošusių mergaičių
ir gražiai išsirikiavusių skautų, vėliavos pakėlimo ceremo
nijoje dalyvavo Lietuvos konsulas dr. Julius J. Bielskis
(pasakęs atitinkamą kalbą), burmistro atstovas R. Her
mandez (paskaitė burmistro proklamaciją; žiūr. jos nuo
trauką sekančiame psl.), ALT pirm. J. Motiejūnas, LB Apy
gardos pirm. K. Liaudanskas ir kt.
10:30 vai. šv. Kazimiero bažnyčioje atlaikytos mišios už
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Ateitininkai ir skautai da
lyvavo pamaldose su savo vėliavomis.
Po pamaldų 12:15 klebono kun. J. Kučingio invokacija
pradėtas minėjimas—koncertas šv. Kazimiero par. salėj.
Oficialiojoje programos dalyje, kurią vedė J. Motiejūnas,
pagrindinę kalbą pasakė į šias iškilmes atkviestas iš Phoe
nix, Arizona, prof. Pranas Padalis (jo kalbos santrauką
žir. “Lietuvių Dienų” žurnalo nr. 2). Meninėje dayje, kurią
vedė Birutė Lembergaitė, buvo suvaidintas jaunesniųjų
skaučių vaizdelis “Mūsų senovė”, kurį režisavo L. Pažemčnienė ir A. Pažiūrienė. Po jo .Jaunimo Ansamblis, vad.
mokyt. Onos Razutienės, pašoko tris tautinius šokius: Ože
lį, Mikitą ir Malūną, šokiams grojo O. Barauskienė, A. Ka
zakevičius ir R. Pažemėnas.
Koncertinėje dalyje buvo solo ir choro dainų. Solo dai
navo Zina Kalvaitienė (Kačanausko, Gailevičiaus ir Bud
riūno komp.), akomponuojant R. Apeikytei, ir Rimtautas
Dabšys (Tallat Kelpšos, Budriūno ir Kerbelio),.akompo
nuojant B. Budriūnui. Parapijos choras, Mirguojamas komp.
B. Budriūno, padainavo Andriulio, Zdaniaus ir Budriūno
dainų. “Gyvent! Gyvent! širdis galingai šaukią” baigia
mieji žodžiai labai tiko minėjimo užbaigai, išreiškiu ne
tk susirinkusiųjų, bet ir tėvynėj likusių karščiausią troški
mą: “Gyvent! Gyvent! tauta vergijoj šaukia...”
Minėjimas baigtas Tautos himnu. Aukų surinkta vos
per 800 dolerių. Palyginus su kitais melais, mažoka. Tatai
kelia susirūpinimo: kalbos, dainos, visi troškimai; nepa
remti konkrečia pagalba, vargu kada atneš laukiamų vaisiu.
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VASARIO 16-TOS MINĖJIMAMS PRAĖJUS
Visame laisvajame pasaulyje lietuviai gražiai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo 46 metų sukaktį. Minėjimus rengė įvairios or
ganizacijos, Alto skyriai, Bendruomenės apylinkės, specialūs komitetai,,
klubai, parapijos irt.t. Visa tai rodo, kad lietuviai tebėra jautrūs Lietuvos
reikalui ir kad neužmiršo nei Lietuvos laisvės, nei vergijos dienų.
Daugelyje vietų per tuos minėjimus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo
reikalams, propagandai ir kovai už Lietuvos išlaisvinimą. Aukos Altui ir
Tautos Fondui yra naudojamos vien tik Lietuvos reikalui. Bet šiemet
atsirado viena kita politinė grupė, kurios Vasario 16 pretekstu pasirinko
aukų savo partiniams reikalams. Kam gi tas aukotojų klaidinimas ir pa
triotinių jausmų išnaudojimas? Savo grupės reikalams gali rinkti aukas,
kas tik nori — tai jų reikalas, bet nereikia naudotis tuo laiku, kai širdys
ir kišenės pravertos bendram reikalui. Kitu laiku "kalėdojimas” sau, be
abejo, mažiau papiktintų ir neįneštų disonanso į bendrą laisvinimo darbą.

Los Angeles, Calif., Burmistro Samuel M. Yorty deklaracija, skelbianti
Vasario 16-tą LIETUVIŲ DIENA, ryšy su Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo minėjimu 1964 metų vasario 16 dieną Los Angeles, California.
SAMUEL WM. VOWW
UAtOt

Office of the Mayor
City Hall
Los Angeles, California 90012

TO THE CITIZENS OF LOS ANGELES, GREETINGS:

WHEREAS, seven hundred and eleven years ago Mindaugą*
united all Lithuanians and founded a Christian kingdom, and
WHEREAS, after a century-long czarist Russian
occupation the people of Lithuania on February 16, 1918,
climaxed a long struggle for freedom by proclaiming their
country an Independent Republic, and

WHEREAS, that freedom is now lost because of
communist Russian aggression, and

WHEREAS, a large number of citizens of Lithuanian
descent in the Los Angeles area will hold a meeting on
Sunday, February 16, to commemorate the independence of
their land of origin and to protest against the present
injustice;

NOW, THEREFORE, as Mayor of the Cj.ty of Los Angele*#
I proclaim Sunday, February 16, 1964, as LITHUANIA DAY,
and I call upon all citizens of our City to become even
more aware of the threat of communism by familiarizing
themselves with the background of the ceremonies at the
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ALT LOS ANGELES SKYRIAUS VALDYBA, BAIGIANTI SAVO
VEIKLOS KADENCIJĄ

Sėdi iš kairės: S. Paltus —■ vlcepirm. J. Motiejūnas — pirmininkas, J.
Andrius — vicepirm.; stovi: A. Markevičius — sekr., A. Bulota — narys,
K. Ldaudanskias — ižd. ir J. Truškauskas — narys.
Foto J. A.

Lietuvos laisvinimui
ALT PIETŲ KALIFORNIJOS SKY
RIAUS (bust. Los Angeles) Vasario
16 dieną 1964 Donelaičio metais
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:

$25.00 — Dr. M. ir E. Deyeniai,
Dr. J. ir G. Gudauskai, Kun. J. Ku
čingis, A Skirius (Vlikui).
$21.00 — V. Vidugiris.
$20.00 — P. ir P. Pranis.
$15.00 — J. A. ir I. A Raulinaičiai.
$10.00 — R. R. Bureika, Dabšiai,
Grikinai, L. ir S. Jakubauskai, E.
Jovaiša, V. ir O. Karaliai, J. Jodelė,
J. ir A. Kutrai. J. Navickas, P. ir B.
Graužiniai, V. ir A. Pažiūrai, A. ir
D Polikaičiai, J. Kaributas, A. Luksis, Julija Sinkis, Prižgintienė, J. ir
K. Tumavičiai, J. ir D. Mitkai, kun.
Steponis, V. Dovydaitis, F. Kudirka,
A. ir B. Brazdžioniai (Vlikui), A.
Markevičius ir asmuo, prašęs ne
skelbti.
$7.00 — Alfonsas Staras, J. Truš
kauskas.
$6.00 — P. Litvinas, M. Banionis.
$5.00 — Pr. Gasparonis, G. Kaz
lauskas, A. ir V. Valavičiai, A. ir K.
Bulotai, E. Sabalis, V. Saladžius,
Prišmantas, M. E. ir V. Gedgaudai,
R. ir B. Dabšiai, Nežinomas, O. ir S.
Paltai, V. Sakalauskas, Grikinai, S.
Shepetis, B. Seliukas, L. ir I. Oksai,
J. ir R. Jurkūnai, K. ir O. Venclauskai, N. Jasinis, J. ir M. Vaičiai, K.
Palaikis, V. Stancelis, J. Gliaudą
(Rezoliucijų Komitetui), H. Tumas,
P. ir O. Raulinaičiai (Vlikui), V.
N. ir Raimonda Apeikiai, A. ir O.
Mironai, E. ir M. Gedgaudai, J. ir
G. Rukšėnai, B. Morkis, A. Šimkus,
Stadalnikas, V. Mikuckis, J. ir V.
Andrašūnai, J. Jakubauskas, Marta
Christ, J. A. Petrauskas, A. L. Teličėnas, V. Jasiulionis, L. Babrickas,
B. ir M. Stančikai, P. Butkis, B.
Narbutas, F. Collins-Karaliūnas, A.
Gustaitis, Ambraziunai, H. ir L Remekliai, B. ir A. Januliai, J. Motie
jūnas, Dabulevičienė ir Dijokai, J.
Ramanauskas (Vlikui), J. Andrius
(Vlikui).
$4.00 — A. A. Dičius.
$3.00 — V. Griciukas, K. Januta,
V. Kuzavinis, A. Liūdžiuvienė, J.
Landsbergienė, P. Žilinskas.

$2.00 — S. Leonavičienė, V. ži
ras, A. Paulauskas, V. šeštokas, B,
Nekrošius, E. Radkelienė, L. Balvočius, A. Valiulis, A. Velkienė, K.
Liaudanskas, M. Margis, A. Štokas,
ir 2 asm. nežinomi.
$1.00 — S. Adamonis, W. Grigąlun, S. Mackevičius, S. J. Puikūnai,
L. Zaikienė, A. Metkevičius, J. Ja
nušauskas, I. Turn, I. Markevičius,
A. šeškas, Z. Grinkas. S. Adamonis,
P. Mordus, I. Paplauskas, Gasparienė, J. V. Lukoševičiai ir 56 voke
liai be pavardžių ir kiti po mažiau
negu doleris.
Visi surinkta aukų $803.00.
K. Liaudanskas,

ALT sk. iždininkas
Frontininkų aukų lapu dar gauta
aukų VLIKui, ALTui, Rezoliucijų
Komitetui (ir dalis $25.00 — Į Lais
vę Fondui).; po $25.00 — Dr. J. Jusionis, V. Kazlauskas, po $15.00 —
Algis Raulinaitis, po $10.00 Arbai,
čiurlioniai, šakiai, po $5.00 — J.
Ąžuolaitis, dr. P. Padalskis, dr. Z.
Brinkis, Kaminskas, L. Lašas, J.
Motiejūnas, Kulnis', L. Valiukas, Ta
mošiūnas, Kungys, J. Kojelis. Viso
apie $150.00.
Papildomai pranešama, kad Va
sario 16 minėjimo proga aukojo:
$25.00 Kalifornijs Lietuvių Gydy
tojų draugija.
$5.00 — A. Razutis.
$2.00 — M. Kannus.

DVI NAUJOS REZOLIUCIJOS

Lietuvos laisvinimo reikalu JAVbių Kongrese yra jau 46 rezoliuci
jos. Keturiasdešimt penktųjų /H.
Con. Res. 269/ įnešė kongr. Charles
S. Joelson (D. — N. J.), o keturias
dešimt šeštųjų /H. Con. Res. 278/
— kongr. Clark MacGregor (R. —
Minn.).
Visi geros valios lietuviai kvie
čiami prisidėti savo “našlės skati
ku” prie šio taip svarbaus žygio už
Lietuvos laisvę. Visos aukos siųstinos Rezoliucijoms Remti Komite
to kasininkui: Mr. G. A. Petrauskas,
3442 Madera Avė., Los Angeles,
Calif., 90039
-zz

RINKIMAI į LIET. BENDRUOMENES IV TARYBĄ
š. m. gegužės 9-10 dienomis viso
je Amerikoje vyks Lietuvių Bendvuomenės IV Tarybos rnkimai.

Tas pats asmuo kandidatu tegali
būti siūlomas tik viename surašė
ir savo gyvenamoj rinkiminėj Apy
gardoj.

RINKIMO BŪDAS

APYLINKIŲ
JOS

1. Rinkimai vykdomi rinkiminė
mis Apygardomis, Apylinkėse regis
truotų lietuvių visuotinu, tiesiogi
niu, lygiu ir slaptu balsavimu.
2. Balsuoti rinkikai gali pasirink
tinai: asmeniškai mesdami balsa
vimo kortelę į dėšę balsavimo būs
tinėje arba jų pasiųsdami paštu
rinkimų komisijai.
3. Rinkikai balsuoja už kandida
tus tos rinkiminės Apygardos, ku
rios ribose jie gyvena.
4. JAV yra pasuirscyta į penkias
Rinkimines Apygardas.
Pirmoji (Vakarų, su būstine Los
Angeles), apima Aliaskos, Arizo
nos, Calif ornijos, Colorado, Havajų,
Idaho, Montanos, Nevados, N. Mexicos, Oregono, Washingtono, Utah,
ir Wyoming© valstybes.
Joje veikia šios LB Apylinkės:
Denver, Colorado, Los Angeies, Ca
lif., Phoenix, Arizona, Portland,
Oregon, San Francisco, Calif. Seat
tle, Wash.
5. Rinkimams į IV-jų Tarybų su
daromos šios rinkiminės komisijos:
a) Vyriausioji Rinkiminė Komi
sija — būstinė Cleveland, Ohio.;
b) Apygardų Rinkiminės Komisi
jos ir
c) Apylinkių Rinkiminės Komisi
jos, kurios turi būti sudarytos iki
š. m. kovo 31 d. ir jų sųstatas pri
valo būti praneštas Apygardos Ko
misijai, kurių suuaro: Aleksandras
Dabšys — pirm., Kazimieras Prišmantas ir Julius Jodeiė — vicepir
mininkai, Dalia Navickienė — sek
retorė ir Juozas Gilys — narys. Ko
misijos adresas: Mr. A. Dabšys,
3517 Crestmont Avė., Los Angeies,
Calif. 90026, Telef. NO 5-0566.
Rinkikai

6. LB Tarybų renka JAV lietuviai,
ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus
ir registruoti LB Apylinkėse.
Pastaba. Iki šiol įsiregistravimas
buvo siejamas su tautinio solidaru
mo įnašų mokėjimu, šiuose rinki
muose tautinio solidarumo įnašų neįmokėjimas neatima teises daly
vauti rinkimuose.
7. Rinkikų sųrašus Apylinkių Val
dybos sudaro raidyno eile, pažymėdamos juose rinkiko pavardę, var
dų ir adresų.
8. Rinkikų surašai Apylinkių rin
kimų komisijoms įteikiami ne vė
liau, kaip iki 1964 m. balandžio 15
d., bet registracija Apylinkėse vyk
doma ir toliau.
Į sųrašų rinkikas gali būti įtrauk
tas pačių rinkimų dienų atvykęs
balsuoti.
9. LB TARYBOS KANDIDATAI

Renkamasis LB Tarybos narių
skaičius yra 31. Būti renkamu į LB
Tarybų turi teisę kiekvienas, įtrauk
tas į Apylinkės rinkikų sųrašų.
Pastaba. Kandidatais negali būti
rinkiminės komisijos nariai.
10. Kandidatų sųrašų Rinkiminės
Apygardos rinkiminei komisijai ga
li siūlyti ne mažiau kaip 10 rnkikų
grupė, ir atskiru sųrašų gali būti
pasiūlyta ne daugiau kaip 7 kandi
datai.
Apygardoje pasiūlytų renkamųjų
kandidatų turi būti ne mažiau 10.
Kandidatų surašai Apygardos rin
kiminei Komisijai įteikiami ne vė
liau kaip iki 1964 m. kovo 31 d.

RINKIMŲ

KOMISI

a) ne vėliau kaip iki 1964 m.
bal. m’ 18 d. praneša savo Apygar
dos rinkimo komisijai įregistruotų
rinkikų skaičių.
b) ne vėliau, kaip iki 1964 m.
gegužės 3 d. išsiunčia rinkikams
paštu ar kitais būdais (taip pat ga
li gauti ir atvykęs balsuoti) balsa
vimo korteles su savo rinkiminių
apygardų kandidatų sųrašais.
BALSAVIMAS

12. Balsuoti pradedant, Apylinkės
rinkimų komisija, dalyvaujant pa
talpose esantiems rinkikams, patik
rina balsavimo dėžę ir jų uždaro.
13. Rinkiko prašoma, rinkimų ko
misija jam paaiškina rinkimų tvar
kų.
Agitacija balsavimo patalpoje ne
leidžiama.
14. Rinkikas balsuoja asmeniškai,
kitų įgalioti už jį balsuoti negali.
15. Balsavimo kortelėje atžymėti
ne daugiau kaip pusę kortelėje su
rašytų kandidatų (mažiau galima).
Kortelės su daugiau kaip puse
kandidatų, taip pat su įrašais, pasta
bomis, sųmoningais gadinimais, • lai
komos negaliojančiomis ir jų skai
čius atžymimas rinkimų protokole.
16. Vietoj pamestos balsavimo
kortelės, rinkikui prašant, balsavi
mo patalpoje duodama nauja kor
telė. Balsavimo kortelė duodama
rinkimų metu įsisiregistravusiam
•balsuotojui, (apie tai atžymima rin
kimų protokole).
BALSAVIMAS PAŠTU

17. Rinkikas, balsuodamas paštu,
pasirūpina du voku ir, atžymėjęs
balsavimo kortelėje ne daugiau
kaip pusę ten įrašytų kandidatų,
kortelę deda į mažesnį vokų, jį už
lipina ir įdeda į didesnįjį vokų, kurį
adresuoja savo Apylinkės rinkimi
nei komisijai.Didžiajame voke nu
rodo savo vardų, pavardę ir adresų.
Balsavimas nenurodant savo ad
reso laikomas negaliojančiu.
18. Balsavimo laiškas rinkimų ko
misijai išsiunčiamas ne vėliau kaip
1964 m. gegužės 7 d. (pašto antspaudos data).
Išdėstytos taisyklės yra ištrau
kos iš JAV LB IV Tarybos rinkimų
taisyklių.
Mieli broliai ir sesės lietuviai,

Ruoškimės dalyvauti rinkimuose
visi iki vieno. Remkime Lietuvių
Bendruomenę ir pasirodykime, kiek
sųmoningų lietuvių yra šioje šaly
je. Neatidėliojant registruokimės
Lietuvių Bendruomenės Apylinkėje
adresu: A. Skirias, 4364 Sunset
Blvd., Los Angeles, Calif. 90029.
Vietovėse, kur nėra įsteigta LB
Apylinkių, bet yra lietuvių, duoki
te apie save žinias (vardų, pavardę,
adresų), gausite balsavimo kortelę
ir galėsite balsuoti paštu. Nesislėp
kime, kad esame lietuviai, o išeikim viešumon. Lietuvių vardas šioje
šalyje yra pažymėtinai geras,tad
pasirodykime ir kitoms tautoms,
kiek mūsų yra.
Su pagarba
Kostas Liaudanskas,

Pirmosios (Vakarų) JAV LB Tary
bos Rinkiminės Apygardos Valdybos
Pirmininkas

rusų realinėj gimnazijoj Kaune.
Prasidėjus I Pasauliniam Karui bu
vo mobilizuotas į rusų kariuomenę.
1916 m. baigė karo mokyklų Kau
kaze. 1921 m. buvo pašauktas į Lie
tuvos kariuomenę. Tarnavo D. L. K.
Vytauto, Kęstučio, Gedimino pul
kuose. 1938 m. išėjo atsargon majo
ro laipsnyje. Uiž nuopelnus Lietuvai
apdovanotas DLK Gedimino, DLK
Vytauto ordenais ir Nepriklausomy
bes medaliu.
II-jo Pas. Karo metu Suv. Kalva
rijoj organizavo Vietinės Rinktinės
Batalionų, kurį vokiečiai iš pasalų
užpuolė ir išsklaidė. Kostas Liau
danskas buvo išgabentas į Vokieti
jų. Karui pasibaigus gyveno įvairio
se stovyklose eidamas administra
cijos pareigas.
1949 pasiekęs JAV-bes, apsigyve
no Newarke, kur įkūrė Lietuvių Ve
teranų Sųjungos “Ramovė” skyrių
ir jam iki persikėlimo į Los Angeles
sėkmingai vadovavo.
Čita, Los Angelėse, jį matome vi
Ats. majoras Kostas Liaudanskas,
sur, kur lietuviškas reikalas šaukia.
Los Angeles ramovėnų ir JAV LB
Yra “Ramovės” pirmininkas, vietos
Vakarų Apygardos
pirmininkas,
ALTo iždininkas, L. Bendruomenės
Švenčius 75 savo amžiaus metus.
Apygardos pirmininkas, Bendruome
nės Centro akcininkas, Liet. Tauti
nių Namų dalininkas. Ir tokiame se
nyvame amžiuje veiklus, energin
SUKAKTUVININKAS
gas ir pareigingas, kaip tikras ka
KOSTAS LIAUDANSKAS rys, visuomet pasiruošęs.
Sukaktuvininkui linkime ir toliau
Kostas Liaudanskas gimė 1889 nepailstamai darbuotis lietuvybės
m. vasario 21 d. šešių k., Babtų veikloje, parodant, kad “senoji
Valsčiuje. Aukštesnįjį mokslų ėjo®gvardija” dar atlaiko pozicijas.

IŠ LIETUVOS KONSULATO LOS ANGELES MIESTE
Vasario ir kovo mėn. tarp svar
besnių įvykių, kuriuose Lietuvos
Konsulatas buvo atstovaujamas, ga
lima paminėti šie momentai.
— Vasario 21 d. Kalifornijos Uni
versitetas minėjo savo 96 metij su
kaktį. Garbės svečiais buvo Meksi
kos prezidentas Adolfo Lopez Ma
teos ir J. A. V. prezidentas Lynden
Baines Johnson. Abudu prezidentai
buvo su poniomis ir lydimi aukštų
valdžios pareigūnų. Universiteto va
dovybė specialiai pakvietė Konsularinį Korpų toje šventėje daly
vauti. Lietuvų atsovavo konsulas
Bielskis su ponia.
— Vasario 27 d. dominikonų Res
publikos Generaliniame Konsulate
įvyko tos valstybės 120 metų nepri
klausomybės sukakties minėjimas.
Daugumas konsulų dalyvavo. Tos
pačios dienos popietį įvyko JAV
šio rajono laivyno nepaprastos iš
kilmės Long Beach meste. Tai buvo
vadovybės pasikeitimas. Admirolo
K. L. Veth pareigas perėmė admi
rolas O. D. Waters. Iškilmės buvo
didžiai simbolingos,' jūreiviai ir
marinai išsirikiavo iškilmių unifor
mose, parado vėliiavomis ir gink
lais. Abudu admirolai buvo pagerb
ti iššaunant po 13 kanuolės šūvių.
Tarp garbės svečių buvo Konsularinis Korpas; Lietuvų atstovavo kon
sulas Bielskis su ponia.
— Kovo 4 d. jau antri metai kaip
Konsularinį Korpų pagerbia Los
Angeles ir Long Beach uostuose
veikiančios pramonės ir prekybos
įstaigų organizacijos. Pobūviui, su
rengtame San Pedro mieste, vado
vavo tų uostų vyriausias muitinin
kas D. Patrick Ahern. Parengime
dalyvavo daugiau kaip 700 narių ir
svečių. Konsulams buvo parengta
speciali garbės vieta. Salėje buvo

iškeltos dalyvaujančių konsulų vė
liavos. Lietuvos konsului' kartu su
Estijos konsulato atstovu peržiūrint
vėliavas, pastebėta, kad Estijos vė
liava rasta jau sukomunistinta. Tas
pats įvykę ir su Latvijos vėliava.
Tik Lietuvos vėliava tvarkoje.
Patirta, kad tos visos vėliavos
yra globojamos Public Relations
kaip rusai komunistai darko užimtų
kraštų vėliavas. Pastebėjo, kad Lie
tuvos vėliava yra tvarkoj, bet pa
prašė, jog žiūrėtų, kad nebūtų įpirš
ta sudarkytoji. Direktorius prižadė
to
Estijos konsulatas taip pat pa
reiškė protestų prieš sudarkytos
vėliavos iškėlimų. Gavo direktoriaus
užtikrinimų, kad sudarkytoji vėlia
va bus tuoj pašalinta ir tikroji įsi
gyta ir vartojama įvairių iškilmių
metu.
Tikimasi, kad panašiai pasielgs
ir Latvijos konsulatas (Parengime
Latvijos konsulas nedalyvavo).
Lietuvos konsulas visuose paren
gimuose, kur tik valstybių vėliavos
būna iškeltos, visuomet peržiūri ir
patikrina, kad tikroji Lietuvos tri
spalvė būtų išstatyta.
štai kaip komunistai sudarko Bal
tijos valstybių vėliavas: raudonos
vėliavos viršutinėje dalyje yra gel
tonas kūjis ir pjautuvas; apatinėje
vėliavos dalyje yra išlgai vėliavos
siauros vingiuotos juostos, suside
dančios iš tikrosios vėliavos spal
vų, kaip pvz. Estijos — mėlyna, juo-,
da ir balta.
— Kovo 12 d. Beverly Hills mies
te Konsulariniam Korpui pagerbimų
surengė Tarptautinė Našlaičių Glo
bos organizacija. Tai yra iškilmin
gas metinis parengimas, dalyvau
jant daugelio organizacijų atsto
vams, įžymybėms ir aukštiems pa
reigūnams.
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Iškilmingai pagerbtas
Kongr. Glen Lipscomb
“Rezoliucijas turime pravesti ir
jas pravesime, jei tik už pravedimų pilnai kovosime,” — kalbėjo
kongresmanas Glenard P. Lpscomb
(R. — Calif.), rezoliucijų pradinin
kas Atstovų Rūmuose, jo pagerbimo
metu, kurį buvo suruošusi Rezolincijoms Remti Komiteto vadovy
bė. Pagerbimas įvyko 1964 m. va
sario mėn. 15 d., šeštadienį, 7 vai.
vakare Sheraton-West viešbutyje,
Los Angeles mieste.
Iškilminguose pagerbimo pietuose
dalyvavo virš 200 lietuvių, latvių,
estų ir kitų amerikiečių. “Tokio
puikaus ir šaunaus pagerbimo nie
kas iki šiol man dar nebuvo suren
gęs,” — kalbėjo kongr. Glen Lips
comb komiteto vadovybės nariams.
Kongr. Glen Lipscomb kvietė . pabaltiečius ir kitus amerikiečius
jungtis į rezoliucijų pravėdimo žy
gį, o iš savo pusės jis pažadėjo
■šiame darbe pilniausių talkų ir pa
ramų.

Lietuvių vardu kongresmanų Glen
Linpscomb trumpais žodžiais svei
kino Lietuvos Konsulas -dr. J. J.
Bielskis, LB Bos Angeles Apylinkės
pirm. A. Skirias, Am-bos Bos An
geles skyriaus vicepirm. J. Andrius.

Rezoliucijoms Remti Komiteto var-.
du buvo įteikta kongr. Glen. Lips
comb “plaque” su atitinkamuįrašu,
Kongr. Glen. Lipscomb rašo, kai
tų “plaque” jau pakabinęs savo
įstaigoje Washingtone.

Pagerbimo metu buvo duota trum
pa meninė programėlė, kurių išpil
dė solistai Birute ir Rimtautas uabšiai, akomponuojant kom. Br. Bud
ri unui. Jie padainavo porų lietuviš
kų ir porų angliškų dainų.

Pagerbime dalyvavo visa eilė ki
tų žymių ir įtaKingų pabal dėčių ir
amerikiečių. Po Keletu žodžių ta
rė; Arizonos universiteto prof. dr.
P. Paualis; California Republican
Assembly pirm. B. iNeLigan (iš
San Francisco); RespubliKonų par
tijos centro Komiteto nare įvirs, rat
Hitt; bos Angeies County itepubn
can Assembly pernai ir šių metų puminiiiKai — iTiil Bardos ir Umicu
Fabian, Los Angeies ir apymues
respublikonų organizacijų Koordina
torius dr. Merle Boyce, ragerrime
taip pat dalyvavo amerikiečiai InkrasaniriKai George Todt ir Bob
Agnew; žymusis musų krepšininkas
Pranas Bu omas su žmona; Kimių ir
televizijos autore Narna Unyx su
vyru George v ir and; mmų aKtonus
(tarzanas) jolmny vveissmuiier su
žmona.
-cc.

SUMAŽINAMI MOKESČIAI
už 1963 metus dar nebus, bet kiekvienas
turėtų žiūrėti,, kad nesumokėtų veltui perdaug mokesčių nuo savo pajamy.
Jeigu turite kokių rūpesčių ar abejonių dėl savo INCOME TAX’y,
atvykite pas mus ir būsite visai patenKinti.
Pildome income Taxus įvair ių 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
‘‘^*4*4t^*^**44L¥4t**-¥-4**4**4¥^¥**^¥****4*¥*4¥***4444*l

LIETUVIŲ AMERIKOS VAKARUOSE DĖMESIUI

Speciali kelionė į Europą per šiaurės polį, sustojant
Londone,
VIliniuJE
Vienoje
Copenliogoje
Paryžiuje
Maskvoje
Waršuvoje
Amsterdam!
ir New lorke Pasaulinėje Parodoje.
Lėktuvas išskrenda liepos 11 d. * grįžta rugpiūčio 8 d.
Visos kelionės karna, 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

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Salesman
c/o Richey and Associates
Naujas adresas:
2113 Wilshire Blwd.
Iš kongresmano Glen Lipscomb pagerbimo. — VIRŠUJE: Kongresmanas

Glen Lipscomb (R. — Calif.), antras iš kairės, su LB Los Angeles Apyl.
pirm. Antanu Skiriumi (kairėj) ir Lietuvos konsulu dr. J. Bielskiu
(dešinėj) ir Ona Bielskiene.
VIDURY: Kalba Los Angeles County Republican Assembly pirm. Chuck
Fabian; prieky matyti ALT-bos L. A. sk. vicepirm. Stasys Paltus; toliau
— Rezoliucijoms Remti Komiteto pirm. Leonardas Valiukas; O. Biels
kienė, Resp. Partijos centro ko-to narė Mrs. Pat Hitt, kongr. Glen Lips
comb, Lietuvos kons. dr. Bielskis, California Republican Assembly pirm.
Bill Nelligan (iš San Francisco) ir Los Angeles m. Res-pubikonų organi
zacijų koordinatorius dr Medle Boyce.
ŽEMAI: Kongr. Glen Lipscomb įteikiama “plaque”. Iš kairės: Juozas
Andrius, S. Kungys, R. Bureikienė, kongr. Glen Lipscomb, J. Jodelienė,
J. Kojelis, R. Bureika ir A. Dabšys.
L. Kančausko nuotraukos
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Santa Monica, Calif.

Res. EX 4-1601

Office - EX 3-9801

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

Įstaigos telefonai:
GRanite 9-7755
TRemont 9-0011

Valandos.
10—12; 3-1
Treč ir šešt. 10—11

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

Namų telefonas: GRanite 3-3628
^444*jyL**4*4^*^*4¥¥¥4*4¥¥4*************************

Bendruomenės Apylinkė
remia lietuviu kultūri
nius reikalus
1964 m. vasario 20 d. posėdyje
JAV LB Los Angeles Apylinkės val
dyba paskirstė Naujų Metų sutiki
mo pelnų taip:
1) Lietuvių Rašytojų Draugijos
premijai — $100;
2) Lietuvių Fondui — $100;
3) Rezoliucijoms Remti Komite
tui — $100;
4; Tautinių šokių Ansamblio fon
dui — $100;
5) Stipendijų Fondui — Lietuvių
kalbai studijuoti UCLA — $45;
6) gimnazijai — $25;
7) Los Angeles Lituanistinei mo
kyklai — $25.
šį paskirstymų visi valdybos na
riai sutarė vienbalsiai.
Metinis Apylinkės susirinkimas
yra numatymas balandžio 19 d., sek
madienį, 1 vai. p. p. Lietuvių Na
muose, 4423 Santa Monica Blvd., L.
A. Į nominacijų komisijų pakviesta
J. Ąžuolaitis, A. Mažeika ir B. Stan
čikas.
Dėl nepagrįstų Deveikių kalbų
apie 1960/61 metų ir dabartinės
LB valdybos narius nutarta paduoti
spaudai pareiškimų.
Į vyriausios IV tarybos rinkimų,
kurie įvyks gegužės mėn. 9 ir 10
dienomis, komisijų pakviesta J.
Andrius, A. Devenienė, A. Mažeika,
V. Prižgintas ir dr. G. Valančius.
Balsavimo urnos bus keliose vie
tose: Lietuvių-Namuose, Tautiniuo
se Namuose, šv. Kazimiero parapi
joje ir Santa Monicoje. Dar ieško
ma atstovų Long Beach ir San
Diego miestuose. Balsuoti turės tei
sę visi Apylinkėje užsiregistravę
lietuviai (žiūr. K. Liaudansko raštų
3 puslapyje).

JAUNIMO

ANSAMBLIS

Jaunimo ansamblio linksmavakaris

Vasario 8 d. šv. Kazimiero par.
salėje praėjo gražioje nuotaikoje.
Apie 30 jaunimo ansamblio narių
gražiai atliko komiškų vaizdelį “La
šininis ir Kanapinis”, buvo nemaža
tautinių šokių ir dainų, čia daug
pasidarbavo ne tik O. Razutienė,
vadovė ir mokytoja, bet ir jos daž
ni talkininkai: Br. Budriūnas, A.
Narbutas, O. Barauskienė, P.Baltakis ir kt.
Nauja šiame parengime buvo mu
zikės Giedrės Gudauskienės paruoš
tas lietuviškas orkestras. Jį sudarė
visa gabioji Gudauskų šeima: Giedrė
Gudauskienė su vyru dr. J. Gudaus
ku, jų sūnūs Gediminas ir Sauliu
kas. Taip pat orkestre dalyvavo
nuolatiniai ansamblio talkininkai
akordeonistai A. Kazakevičius ir R.
Pazemėnas.
Pelno gauta 200 dol., kurie bus
panadoti ansamblio kelionės išlai
doms į New Yorko Parodoje įvyks
tančių Dainų ir šokių šventę.
Jaunimo ansamblis su vadove O.
Razutiene uoliai darbuojasi, ruoš
damiesi kitiems pasirodymams:
kovo 7 d. — USC ir kovo 22 d. —
UOLA, bal. 4 — Filharmonijos sa
lėj, birželio 6 d. — Jaunimo šventėj.

— Lietuvio Adolfo Meko režisuo
tas filmas “Hallelujah the Hills”
šiuo metu rodomas Cinema teatre,
1122 N. Western Ave., Los Angeles.
Įėjimas suaugusiems $1.75.

PHOENIX, Arizona

LOS ANGELES L. BENDRUOMENĖS NUEITAS KELIAS

Vasario 16 minėjimas

JAV LB Phoenix Apylinkei pra
šant, Vakarų Apygarda organizavo
menines pajėgas Vasario 16 minė
jimui Phoenix.
Vasario 29 dienų 11 asmenų tr
ims mašinomis išvykome iš Los
Angeles: solistė Elena SadauskaitėRichards, Ona Deveikienė, R. Jasiu
lionis, Telyčėnas, J. Oksienė, Vla
das Gilys, baletininkas Ad. Jonson
. su partnere ir pianiste ir šių žodžių
autorius.
Vasario 29 dienų 11 asmenų tripo 400 mylių kelionės, tikėjomės
Phoenixu pasiekti ankstyvų popietį.
Bet kelionė buvo su nuotykiais,
ilgai užtrukome pakelyje, dėlto
pasiekėm tik apie 11 vai. naktį.
Dangus buvo apsiniaukęs, truputį
linojo, o rytojaus minėjimas atvi
rame ore... Tatai kėlė rūpesčio. Bet
sekmadienį iš pat ryto pasirodė
saulutė. Nuotaika pasitaisė. Kovo
1 d., sekmadienį, 12 vai. visi susirin
kome Phoenix kalnuose, tam tikro
je pastoviai įrengtoje vietoje.
Minėjimų pradėjo prof. P. Padalis. Amerikos himnų sugiedojo sol.
E. Sadauskaitė-Richard. Po to sekė
Apygardos pirmininko K. Liaudans
ko paskaita.
Prasidėjo meninė dalis. Joje su
dainuota keletas liaudies dainų solo
ir duetas, akomponuojant V. Giliui
akordeonu. Oficialioji dalis baigta
Lietuvos himnu.
Po trumpos pertraukos meninė
programa buvo tęsiama. Dainavo
sol. Richard solo ir su Deveikiene
duetus, o protarpiais tarp dainų baletininkai pašoko 3 labai įdomius
ir gražius šokius su specialiais kos
tiumais. Sol. Richard vadovaujant,
visa publika, kurios buvo daugiau
kaip šimtinė, padainavo liaudies
dainų. Pietūs užtruko iki pavaka
rio. Saulutei leidžiantis už kalnų,
žmonės pradėjo skirstytis į namus.
Atrodė, kad visi buvo patenkinti,
ilgi plojimai lydėjo meninius pasiro
dymus ir nenoromis skirstėsi pro
gramai pasibaigus.
Teko girdėti, kad tų pačių dienų
ir tuo pat laiku tam tikra lietuvių
grupelė buvo surengus pikniką, tik
nežinia, kiek tai grupei priklausan
čių ten susirinko.
Vakare mus, Los Angeles svečius,
Phoenixo lietuviai gražiai pavaiši
no. Ypatingai prisiminsime nuošir
džius Emily Josen, prof, ir ponių
Padalius, ponus Rimavičius, ponus
Vaičaičius ir kt., mūsų grupę vaiši
ausius ir apnųkvydinusius. Savo
ir visos grupės vardu jiems visiems
reiškiu lietuviškų ačiū. Be to, po
nams Vaičaičiams atskirai reiškiu
didelį dėkingumų už nakvynę ir la
bai vaišingų globų.
K. Liaudanskas

SAN FRANCISCO APYLINKĖ

Į Vasario 16-tos minėjimų buvo
susirinkę apie 100 asmenų, šventės
progai kalbų skaitė Jūratė Izokaitytė.
Po minėjimo buvo pravesti seniai
laukti L. Bendruomenės valdybos
rinkimai. Į valdybų išrinkta: M.
Budvydienė, A. Pranys, Z. Skimon,
V. Sidas ir J. Gaigalas. Nauja val
dyba yra užsimojusi daugiau veik
los įvesti į Apylinkę, ir mes tiki
mės, kad tai nebus tik laikinis en
tuziazmas. žinoma, veiklos sėkmin
gumas priklausys ne vien nuo val
dybos pastangų, bet ir nuo pačios
bendruomenės narių, kiek jų prisi
dės ir lankys valdybos ruošiamus
parengimus bei vykdys jos vado
vaujamus darbus. (J, G.).

I. Medžiuko kalba,, pasakyta LB Los Angeles Apylinkės 10-čio minėjime

LB, viena iš jauniausių sųjūdžių,
išėjusi visuomeninio gyvenimo arenon, paaiškėjus, jog Lietuvos ne
priklausomybės sprendimas atidė
tas tolimesniam laikui ir lietuvių
tautos vaikams teks ilgų laikų lauk
ti pasiilgtosios laisvės. Išėjo ji su
visus vienijančiu šūkiu “Lietuviais
esame mes gimę, jais ir turime būt”,
kurį kadaise mums davė, kaip tau
tinės gyvybės impulsų, didis huma
nistas ir lietuvių draugas Zauervei
nas, kai jau daugelis rengėsi mus
išbraukti iš gyvųjų tautų tarpo, dar
mums nemirus...
šis šūkis, kuriuo apeliuota į tau
tinę sųžinę, pasiekė laisvojo pasau
lio lietuvius. Jo aidų išgirdo ir prie
Pacifiko apsigyvenę lietuviai. Los
Angeles miestas yra ta tvirtovė,
kurioje pirmiausia LB įsikūrė, čia
jos veikla augo, stiprėjo, įsijungus
į darbų energingiems tėvynainiams,
kurie kaip mūrininkai, dėdami ply
telę prie plytelės, statė organizacinį
LB apylinės rūmų.
Man pavesta šiame iškilmingame
minėjime trumpai peržvelgti apylin
kės dešimtmečio veiklų, kaip ji ta
me laikotarpy reiškėsi ir kokius
darbo barus šiuo metu yra užėmusi.
LB Los Angeles Apylinkės stei
giamasis susirinkimas įvyko 1953
m. balandžio 19 d. Tų dienų šv. Ka
zimiero parapijos salėje buvo pa
statytas propaguojantis LB idėjų
veikalas, o po to įvyko ikilnuingas
susirinkimas, kuriame dalyvavo apie
150 žmonių. Garbės prezidiume bu
vo: prof. M. Biržiška, konsulas dr.
J. J. Bielskis, kleb. kun. J. Kučin
gis ir pulk J. Milašius. Gauta daug
sveikinimų raštu: Vilko pirm. M.
Krupavičiaus, ministerio S. Lozo
raičio, Lietuvos pasiuntinio P. žadeikio ir kt. žymių asmenų. Daly
vavusiems entuziastingai pritariant,
apylinkė buvo įsteigta ir išrinkta jos
pirmoji valdyba: pirm, (steigimo
iniciatorius) — A. Audronis, vicepirm. — P. Pamataitis, sekr. A.
Skirius, ižd. B. Gediminas ir narys
kultūros reikalams V. Pažiūra. Jau
pirmaisiais veiklos metais apylin
kės valdyba daug nuveikė, reprezen
tuodama lietuvių kolonijų ir telk
dama lietuvius į vieningų darbų; su
ruošė bendras kūčias ir Naujų Me
tų sutikimų.
Vėliau apylinkei yra pirmininkavė: J. Uždavinys, B. Budriūnas, dr.
K. Alminas, K. Liaudanskas (dve
jus metus), J. Ąžuolaitis, J. Motie
jūnas (2 metus) ir A. Skirius, taip
pat antrus metus. Jiems talkinin
kavo ir tebetalkininkauja eilė val
dybos narių bendradarbių, kurie
būdami vienose ar kitose pareigose,
savo darbu bei pastangomis prie
apylinkės veiklos ugdymo yra daug
prisidėję.
Apylinkė, gražiai pradėjusi darbų,
šiek tiek vėliau lyg pergyveno tam
tikrų sukrėtimų, tačiau jos darbas
nesuiro. Persitvarkyta sritimis, iš
renkant arba pakviečiant joms va
dovauti nusimanančius asmenis. LB
Apylinkė metinėmis progomis ėmė
lietuvius reprezentuoti kultūriniuo
se tautybių pasirodymuose. 1957/8
m., pirmininkaujant K. Liaudanskui, surengtas prof. M. Biržiškos
75 m. amžiaus paminėjimas su bankietu, ir K. Lukšio 56 metų sukaktis
(kartu su ALT skyrium). Tais me
tais pradėtos rengti jaunimo šven
tės. Sukviesti organizacijų atstovų
pasitarimai lietuvių namų įsigijimo
reikalu. 1959 m., esant pirmininku

J. Ąžuolaičiui, pradėta dalyvauti
Los Angeiejs miesto rengiamose
įvairių tautų Kalėdų festivaliuose.
Atgaivinta tradicija rengti Naujųjų
Metų sutikimų, kuris nuo to laiko
kasmet sutraukia daugybę žmonių.
1960 m. akciniais pagrindais įsigyti
lietuvių namai arba Lietuvių Benddruomenės Centras. Suruoštas benne pirmų kartų Los Angeles mieste
turėjęs didžiulį pasisekimų kaukių
balius ir pastatyta G. Veličkos pje
sė “Minija vėl išsiliejo. Sekančiais
metais, išrinkus pirmininku J. Mo
tiejūnų, imta rengti Kalifornijos
Lietuvių Diena su pakviestais iš ki
tur žymiais solistais ir dailininkų
parodomis. (Solistai — Stasys Ba
ras, J. Vaznelis... dailininkai —■ J.
Paukštienė, A. Tamošaitienė).
Dabartinėj apylinkės valdyboje,
pirmininkaujant A. Skiriui, talkinin
kauja vicep. B. Stančikas, sekr. L.
Žilevičiūtė, ižd. A. Markevičius,
kultūros bei švietimo reikalų ved.
dr. J. Jurkūnas, jaunimo — O. Razutienė ir ypatingiems reikalams V.
Sakalauskas. Apylinkė, be dviejų
didžiųjų parengimų (Naujųjų Metij
sutikimo ir Lietuvių Dienos), įsi
pareigojusi globoti dvi tautinių šo
kių grupes, kultūros klubų, Tapki
me Lietuvos Laisvės Knygnešiais
Klubų, paremia lituanistinį švieti
mų. Meninėmis programomis atsto
vauja lietuvius amerikiečių tarpe
ir daugybę kitų prasmingų darbų
atlieka.
Savo nuveiktais darbais LB Los
Angeles Apylinkė tautinio bei kul
tūrinio darbo baruose yra pilnai pa
teisinusi kadaise prieš 10 metų stei
gėjų dėtas į jų viltis. Labai abejo
tina, kad kuri kita organizacija im
tųsi ar būtų pajėgi tokiems svar
biems darbams atlikti.
Įžengus į antrųjį dešimtmetį, te
gul mūsų gretos būna dar tankes
nės. Kokie mes patys būsime, to
kia bus ir Lietuvių Bendruomenė.
Eikime su meile ir pagarba prie
kiekvieno lietuvio, nepaliaujamai
kartodami, kad tautinis solidaru
mas yra aukščiausioji lietuvio do
rybė.

Uždaromas Lietuviy
Kalbos skyrius Monterey
mokykloje
JAVrbių armijos kalbų mokykloje
Monterey, Calif., mieste nuo 1964
m. balandžio mėn. pradžios uždaro
mas lietuvių kalbos skyrius. Tai,
be abejo, nėra maloni žinia.
Tam tikri asmenys žinojo jau
maždaug prieš metus laiko, kad lie
tuvių skyrius galįs būti uždarytas.
Jie painformavo ALT-bos vadovybę
Chicagoje ir prašė jų daryti žygių
atitinkamose krašto įstaigose. Ar
ALT-ba. kų darė ar ne, nėra žinios.
Matydami, kad nėra jokių rezulta
tų iš ALT-bos “spaudmo”, tie patys
asmenys kreipėsi į Los Angeles
lietuvių darbuotojus. Padaryti žy
giai per Kalifornijos legislatorius
Washingtone sustabdyti lietuvių
kalbos skyriaus uždarymų. Reika
las labai pavėluotas, bet Kalifor
nijos kongresmanas Glen Lipscomb
ir senatorius Tom Kuchel mėgina
dar tų reikalų pakreipti Lietuvai
ir lietuviams palankia kryptimi.-dd.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5

"LABA DIENA, PONE YANGAI!"
šais žodžiais pasveikinau poną
Hen Li (Henriką) Yangą, užėjęs į
jo ofisą sutvarkyti savo mokesčių
reikalus gerajam Dėdei Šamui. #)
— Gera dienelė! — šypsodama
sis atsakė Henrikas Yang. — Pra
šau sėstis, bičiuli. Kas gero?
— Tai dėl tų laimingųjų income
tax norėjau rodos...
— Mielai. Sutvarkysime viską
puikiausiai.
o

o

«

Prieš porą metų didžiojoje Chicagos lietuvių kolonijoje — Marketparke Jūs galėdavote matyti su lie
tuviais bevaikštantį ir besišnekantį
dailios išvaizdos, malonų ir vis be
sišypsantį džentelmeną — kinietį.
Ir jūs drąsiai galėjote jam pasakyti
“Gera diena, pone Yangai!”. Tai ir
bus tas pats Dr. Hen Li Yang, kuris
neseniai persikėlė į Los Angeles.
Tarp kitko, jis yra Nepriklausomos
Lietuvos kariuomenės atsargos lei
tenantas.
Henrikas Yang yra pabėgėlis, kaip
ir daugelis mūsų. Skirtumas tik
toks,, kad mums teko bėgti tik vie
ną kartą, o jis bėgo tik jau ne vie
ną kartą...
Nors jis to ir neatsimena, bet lai
ke kiniečių revoliucijos, kada buvo
nuversta tūkstantmetinė Kinijos
monarchija, Pekino mieste, turtin
gų ir garbingų kiniečių Yang šeimo
je gimė dailus berniukas, kuriam
buvo duotas Hen Li vardas.
žinoma, jokia revoliucija be aukų
ir kraujo — nėra revoliucija... Hen
Li dar nekaltai besišypsant lopšely
je, pirmosios kinų revoliucijos lieps
nose žuvo jo tėvai. Dailus berniukas
liko našlaitis, žinoma, tada savo li
kimo dar nesuprasdamas. Jo tėvų
draugai — viena rusų inžinieriaus
šeima — bėgdami nuo revoliucijos
iš Pekino, kartu su savimi pasiėmė
ir mažąjį našlaitį. Bet dar prieš tai
revoliucionieriai, Yangų tuščiuose
namuose radę vienišą kūdikį, iš
keršto jį sužalojo ir to pasėkos li
ko visam gyvenimui. Taip, revoliu
cijos nuožmybes patyręs kūdikis
su ta tėvų draugų šeima atsidūrė
St. Petersburge.
Į čia jo kelionė irgi nesibaigė lai
mingai. Vos pradėjus tarti pirmuo
sius žodžius rusiškai, revoliucija
suliepsnojo ir mažojo pabėgėlio Hen
Li naujojoje tėvynėje — Rusijoje.
Revoliucijoje be žinios dingo ir jo
globėjai — buvusieji tėvų draugai.
Aišku, kokia gi revoliucija, jeigu
nedingtų žmonės... Hen Li dabar
patenka į vienos lietuvių šeimos
globą. O gęstant rusų revoliucijos
liepsnoms, toji šeima, po didelių
pastangų, atsiduria Lietuvoje. O su
ja kartu ir Hen Li. Mažasis pabė
gėlis jau turi trečią tėvynę. Prasi
deda vėl naujas gyvenimas, nauja
kalba, nauja aplinkuma. Hen Li
pradeda lankyti lietuviškas mokyk
las. Jį pažįsta visas Kaunas, nes
tai vienintelis kinietis ne tik Kau
ne, bet ir visoje Lietuvoje. Gimna
zistės romantikės nuo jo nenulei
džia akių...
ft
#
«

*) Tai buvo Čikagoj. Dabar jo ad
resas: 4261 Crenshaw Blvd., Los
Angeles 8, Calif. — Block Co., Inc.
ofisas, kurio menedžeris yra Hen
rikas Yangas.

— Ką studijavote Kaune? — klau
siu Dr. Hen Li Yangą.
— Vytauto Didžiojo universitete,
Kaune, studijavau ekonomiją. Vė
liau išvykus studijuoti į Belgiją. Bet
pritrūkus studijoms lėšų, vėl atsi
dūriau Kaune.
— Ar tada iš Belgijos širdis ne
traukė grįžti į senąją tėvynę — Ki
niją?
— Taip, širdis traukė. Bet prieš
išvykstant visam laikui, dar norė
jau pamatyti Lietuvą. Ji taip man
buvo miela...
ft
ft
ft

Kaune Hen Li (Henrikas — toks
buvo jo lietuviškas vardas) baigia
Lietuvos karo mokyklą. Karo mo
kyklos vadovybė negalėjo atsiste
bėti jo drausmingumu. Už draus
mingumą mylėjo jį ir visi kariūnai,
štai kinietis bus Lietuvos kariuo
menės leitenantas!
Užėjo pirmasis bolševikmetis.
Vėl nauja “liaudies revoliucija’’ ar
ba bolševikų Raudonosios armijos
įsiveržimas į Lietuvą ir jos bruta
lus okupavimas, šį įvykį Hen Li
pasitinka su ašaromis ir dideliu
širdies skausmu. Jis kenčia kartu
su visa lietuvių tauta.
ft
ft
ft
Prasidėjus bolševikų-nacių karui,
Hen Li gavo progos išvykti į Ber
lyną ir ten susirišti su savo tautie
čiais, studijuojančiais Vokietijoje,
čia daro žygius išvykti į Kiniją.
Nujausdamas, kad okupacijos Lie
tuvoje greit neišnyks, galvojo, jog
būdamas tokioje didelėje valstybė
je bus daug naudingesnis Lietuvai.
Bet baigiasi karas, visokios suiru
tės, sugriautos Vokietijos okupaci
ja...
— Ar karui pasibaigus teko būti
DP stovyklose?
—■ Neteko būti, gaila... Bet turė
jau artimus ryšius su lietuvių sto
vyklomis. Karui pasibaigus, Vokie
tijon .atvyko ir Kinijos Karo Misija.
Misijos šefas gen. Kwei, kuris buvo
dabartinio nacionalistinės Kinijos
prezidento Chiang Kai Slieko deši
nioji ranka, mane pasikvietė Kini
jos Karinės Misijos sąstatan.
— Teko girdėti, kad tada, pasi
naudodamas savo padėtimi, padarė
te daug gero lietuviams, ypač gelbė
damas lietuvius, patekusius į pran
cūzų nelaisvę kaip vokiečių karius,
nors jie į vokiečių kariuomenę bu
vo sugaudyti prievarta. Prancūzai
juos tada rengėsi atiduoti bolševi
kams, ar tiesa?
— Tiesa. Turėdamas diplomatinį
statusą, galėjau po Kinijos vėliava
laisvai važinėti po Visą Vokietiją
ir lankytis visose stovyklose. Pran
cūzų zonoje užtikau nemažą būrį
lietuvių, labai vargstančių prancū
zų nelaisvėje, žinojau ir tai, kad
prancūzai rengiasi juos atiduoti
bolševikams. Todėl, nieko nelauk
damas, pasirūpinau ir nuvežiau
jiems pilną automobilį maisto. Pa
sakiau, kas jiems gresia ir patariau
bėgti. Mūsų vyrai taip ir padarė...
Bet apie tą “šunybę” vėliau sužino
jo USA karinė vadovybė ir norėjo
mane .atiduoti karo lauko teismui...
— Ar teisė karo lauko teismas?
— Ne. Nuo to mane išgelbėjo ta
da jau turėtoji Kinijos pilietybė.
— Bet į Kiniją taip ir nebepavyko
sugrįžti?
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— Matote, dar viena revoliucija
užbėgo už akių. O man jų jau ga
na... — juokiasi dr. Hen Li Yang.
ft
#
ft

Lietuviškas kinietis Hen Li Yang
Vokietijoje, Frankfurte, baigė Jo
han Wolfgang Goethes vardo uni
versitetą. Apgynęs disertaciją “Aussenwert der Wahrung und Interna
tionale Wahrungspolitik”, gavo ekonominhj mokslų daktaro laipsnį.
Laisvai vartoja lietuvių, anglų, vo
kiečių, prancūzų, rusų ir lenkų kal
bas.
:Į ketvirtąją tėvynę — JAV-bes —
atvyko 1952 metais. Įdomu ir tai,
kad 1841 m. į Jungtines Amerikos
Valstybes atvyko ir jo prosenelis
Yang, kaip pirmasis Kinijos pasiun
tinys, diplomatas šioje šalyje. Hen
Li Yang čia atvykęs studijavo Či
kagos universitete atskaitomybės
(accounting) sritį, o taip pat ir šios
šalies mokečių įstatymus, kas rišasi su Income Tax reikalais. .
Dabar jis prižiūri ir tikrina bu
halteriją, o taip pat mielai ir nuo
širdžiai patarnauja visiems, kas
kreipiasi jo vedamame Block Co.,
Inc., ofise įvairiais income tax reireikalis. (4261 Crenshaw Blvd.)
Los Angeles 8, Calif. Tel. 290-0140).
ft
ft
ft
štai užėjo vienas tautietis ir sa
ko:
— Laba diena, pone Yangai! No
rėčiau sutvarkyti incomtaksus. Per
nai pildžiau pats, tai atsiuntė atgal.
Sako, no good...
Ir mūsų pasikalbėjimas nutrūko.
Vieną kartą, kai dr. Hen Li Yang
išėjo papietavęs iš valgyklos, se
nas lietuvis ateivis sujaudintas su
šuko:
— Dėl Dievo, sakykite, kas tas
kinietis, kad taip gražiai lietuviš
kai šneka? Mano vakai nė žodžio
lietuviškai nekalba, o kinietis kal
bina visus tik lietuviškai... Ir mo
kėk tu šitaip gražiai lietuviškai...
Tikri cūdai...
Alb. V.

IŠ

LAIŠKŲ

REDAKCIJAI

Malonus dalykas, kad leidžiate
“Lietuvius Amerikos Vakaruose”.
Pageidautina, kiek galima, kad kur
vyksta kokie parengimai, būtų skel
biami kiek galima anksčiau prieš
įvykstant...
Be to, linkėčiau nenukrypti į vie
našališkumą.
Su pagarba V. U Id u kis,
Tacoma, Wash.
Didž. Gęrb. Leidėjau,
Jaunimo Centro skaitykla būtų
Jums dėkinga, jeigu galėtų gauti
Jūsų “Lietuviai Amerikos Vakaruo
se”. Jūs žinių duodate daug ir įdo
miai jas surašote. Mūsų skaityklos
lankytojai mielai “Lietuvius Ame
rikos Vakaruose” paskaitytų.
Jus gerbiąs
Tėv. J. Kubilius,

J. Centro direktorius

Baigiant šį numerį spausdinti gau
tas K. Janutos - J. Klauseikio laiš
kas, kurį spausdinsime kitame LAV
numeryje.

AUKOS BALFUI

-?i'^1811
1963 metais Los Angeles BALFo
13-tam skyriui aukojusių asmenų
sąrašas:

$25.00 — Dr. Deveniai, K u n. J.
Kučingis, M. Naujokaitis.
$20.00 — K. Bandzevičius, E. Sa
balis.
$16.00 — Mr. Lawrence.
$15.00 — Audroniai, Dr. A. Ha-v
gentornas, J. Jodelė, Kalvaičiai, Pa
žiūrai, V. Prižgintas, M. T. Richey I
Insurance, K. šakys.
$13.00 — Gasparoniai.
$10.00 — A. Liet. Tautinė S-ga,
O. Abrahamian, P. Baltakis, V. Čer
nius, B. R. Dabšiai, D. Donohue, K. Į
Galiūnas, B. Graužnis, E. Jovaiša, I
J. Jusionis, O. V. Karaliai, V. Kaz- I
lauskas, V. Mačys. A. Markevičius, |
I. Medžiukas, F. Molskis, A. Poli- I
kaitis, Puškoriai, J. Raulinaitis, A. |
Ruigys, Santa Monica Lietuvių Klu
bas, Kun. Steponaitis, Kun. Steponis, J. Šimonis, Kun. Valiuška, V.
Vidugiris,
$9.60 — AID Santa Barbara.
8.00 — čiurlioniai, J. Truškenis. I
7.00 — Arbai, P. Žilinskas, Lands
bergienė.
$6.50 — A. žaliūnas.
6.00 — Skirmantai, Šimkus.
$5.00 — Andrašiūnai, Bandziuliai, į
S. Barauskas, Dr. B. Barviks, A. i
Bimibiris, A. Brazdžionienė, J. Bričkus, P. Butkys, Čekanauskai, J.
Dzenkaitis, V. Graužinis, T. Griki- ;
nas, K. Janusko, V. Jasiulionis, F. i
Karaliūnas, Kaributai, K. Karuža,
J. Kiškis, A. Kontris, M. Kregždė,
V. Kuzavinis, A. Liūdžienė, P. Marciuška, O. Mackevičienė, V. Mažei
kienė, Mikuckiai, J. Motiejūnas, Dr..
J. Naujokaitis, B. Narbutas, A. Nar
butienė, Nemyra Enck, L. Niuniava, S. Paltus, K. Pažemėnas, K.
Prišmantas, E. Ratkelis, P. Raulnaitienė, J. Rudvalis, V. Sakalauskas,
šimkevičiai, A. Skirius, V. Stadalnikas, Sumantas, V. Tamošaitis, A.
Telyčėnas, A. Trimakas, J. Tumavičius, L. Valiukas.
$4.00 — Dirvianskienė, Mitkai.
$3.00 — P. Armėnas, S. Aušrota,
Ąžuolaičiai, L. Briedis, J. Cinga,
Adam Dougard, J. Kojelis. J. Kregž
dė, A. Sperauskas.
$2.00 — Burokas, Z. Brinkis, A.
Dougeard, Fledzinskas, Irlikienė,
Kungys, L. Lašas, J. Miliūnas, J.
Radvenis, M. Sakalauskas, C. Saplis, J. Tamašiūnas, S. Tamulaitienė.
$1.50 — V. Bubrevičiūtė.
$1.00 — J. Andrius, A. Balčenkis,
Baltus, L. Balvočius, M. Berkihizer,
A. Dūdienė, A. Durando, P. Guest,
H. Hodonicky, R. Harmon, M. Jagučanskienė, R. Jennett, A. Klipp, M.
Kraft, K. Liaudanskas, S. Leonavi
čienė. A. Lynu, M. Maceika, J. Mi
lašius, D. Narbutienė, E. Pažėrienė,
J. Petraitienė, G. Radvenis, M. T.
Richey, A. Stroputė, R. Sullivan,
E. Svetikienė, V. šulaitis, J. Tininis, J. Wright, J. žilevičienė.
Visiems aukujusiems BALFas ta
ria nuoširdžiausią ačiū ir prašo at
eityje jo neužmiršti.
Valdyba
©€>©©©©ee©©c©©©©e©©©©©c©©

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles 29, California

NOrmandy 4-2920
•>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«

IŠ PO MANO PLUNKSNOS...
Kam tarnauja Kaributo
spauda?
1964 m, vasario 12 d. “Naujienų”
nr. 36 išspausdintas J. Kaributo
straipsnis “Kam tokia spauda pasi
tarnauja”.
J Kaributas mėgsta kontraversijas — jis parašo ir į socialistiškas
“Naujienas”, ir j iki sovietinės pro
pagandos nusipolitikavusių “Vieny
bę”. Kam “N.” tarnauja— jų reika
las, kam “Vienybė” tarnauja, tik
aklas gali nematyti. Bet pažiūrėki
me, kam tarnauja J. Kaributo spau
da? Ar yra ir tokia spauda? — kai
kas paklaus nustebęs. — Buvo.
štai ant stalo guli prieš mane a/a.
“Užuolankos” Nr. 14-15 (41), 1961
m. gruodžio mėn. Tai paskutinis
šio žurnalo numeris. Paverčiu vie
nų puslapį, stambiomis, juodomis
raidėmis įrašyta — “Juozas Kari
butas!, šio numerio redaktorius”.
Perverčia visus 36 puslapius ir ran
du juose 10 fotografijų, kuriose
centre J. K., paskutinį viršelį puo
šia puslapio dydžio J. K. nuotrauka.
Trys straipsniai 8 psl. paties J. K.,
prirašyti.
Labai “įdomus” paties redakto
riaus straipsnis — Los Angeles Lie
tuvių teatrinė veikla ir jos vargo
kelias. Psl. 30 — “...nuo tol (1949)
ir prasidėjo dažnesni kad ir mažos
apimties vaidinimai”. ... Nuo 1954
m. į Los Angeles, atvykus nuolati
niam apsigyvenimui teatro profe
sionalui akt. J. Kaributui, pradėta
stipriau reikštis ir didesnės apim
ties veikalus statyti....... Tad po
šių veikalų pastatymo, kurie buvo
publikos šiltai priimti ir palydėti,
J. Kaributui kilo mintis suorgani
zuoti prie Pacifico krantų lietuviškų
teatro židinį...” (psl. 32).
Gaila, kad red. J. K. nežinojo, kad
jau prieš 40 m. SLA ir kitų organi
zacijų dramos grupės tokios apim
ties veikalus vaidino Los Angelyje.
Pažiūrėkime dabar, kas teatro
krizę čia sukėlė. “...1957 metai buvo
lyg ir sakyčiau krizės metai. Tais
metais, atvykus rež. G. Veličkai,
kuris įnešė disonansų, pasišovė kai
kurie vaidintojai nerasti bendros
kalbos su esama dramos trupe, tuo
metinės valdybos narys J. Andrius,
stačiai ir ultimatyviai pareikalavo,
kad tuojau būtų perrenkama esamo
ji dramos trupės valdyba ir, kas
svarbiausia, kad pasitrauktų iš pa
reigų esamas scenos meno vadovas.
Nuo čia ir prasidėjo dideli Dramos
trupės vargai ir negalavimai.”
Valdybos perrinkimas — jokia
krizė. Krizė, kai valdyba perilgai
užsivaldo. Tas pats ir su meno va
dovais. Krizę, apie kurių kalba J.
Kaributas, greičiausiai ir iššaukė
nemeniškas vadovavimas ir kitų
negližavimas.
“...1961 m. vasario 16 d. Los An
geles dramos trupė turėjo pirmųjų
išvykų į San Francisco, California.
... Tai pirmas lietuviškas vaidini
mas tame mieste.”
Dar ir šiandien J. K. galėtų pa
klausti V. Railos, prieš kiek metų
ir kiek kartų jie vaidino San Fran
cisco mieste.
Iš J. K. straipsnio atrodo, kad vis
kas Kalifornijoje prasidėjo' su jo
atvykimu ir jei jis nedirbs, ar čia
nebus, tai visa Dramos trupė per
gyvens krizę ir gal viskas žus.
Visas numeris tarnauja savęs

reklamai, šiame “Užuolankos” nu
meryje, skirtame Los Angeles mies
tui, jis nerado reikalo nei paminėti
šv. Kazimiero parapijos įsteigėjo
prel. J. Maciejausko, pirmojo perio
dinio laikraščio Kalifornijoje “Kali
fornijos Lietuvio, “Lietuvių Dienų”
žurnalo su jo redakcija, “Lietuvių
Dienų” leidyklos, jau išleidusios
daugiau kaip 15 knygų (jų tarpe
tokius didelius veikalus, kaip prof.
M. Biržiškos atsiminimų du tomai
ir gen. S. Raštikio atsiminimų 2 t.),
Lietuvių Bendruomenės Namų, pir
mosios lietuviškos filmos, Nerasta
vietos rėžis. Gasparo Veličkos at
vaizdui, kų jau kalbėli apie objek
tyvų straipsnį apie jį kaip teatralų,
kuris tikrai ne 10 kartų mažesnis
už Kaributų (palyginus su J. K.’ 10
įdėtų atvaizdų). Kodėl? Ar tai toks
yra objektyvumo mastas, kurio jis
pasigenda “Lietuvių Dienų” žurna
le, rašydamas, kad buvęs objekty
vus ir kultūringas žurnalas, nuo
Brazdžionio perėmimo, pasukęs vi
sai priešinga linkme. Ar J. Karibu
tas mano, kad žurnalas, atspaudęs
jo nuotraukų viršelyje ir jo rašinį
tekste, yra jau kultūringas? Tegu
J. Kaributas gerai pasižiūri į 1955
m. rugsėjo LD numerį. Ar nuo čia
prasidėjo LD žurnalo posūkis į
blogųjų pusę? Gal čia ir padaryta
toji klaida, kurios dabar režisie
rius, aktorius ir redaktorius J. Ka
ributas negali užmiršti ir siūlo to
kiai spaudai užtrenkti duris.
Mes nesiūlome J. Kaributo teatrui
užtrenkti durų. Bet geru už gera
atsilyginti reikėtų.

Žongleravimas sampra
tomis ar visuomenės
pinigais?
šių metų kovo 3 . “Draugo” 53
numerio korespondencijoje “Lietu
viai Kalifornijoje” Vn., suplakęs į
krūvų Los Angeles Liet. Bendruo
menės Apylinkės parengimais su
keltas lėšas kultūriniams reika
lams ir ALTo Los Angeles skyriaus
surinktas aukas Lietuvos vadavimo
seikalui, taip vikriai žongleruoja
skaičiais, kartu pūsdamas visuome
nei miglas į akis, kad ta visuomenė
nepamatytų, kaip paslaptingai kaž
kur dingsta bičiulių surinkti neva
Lietuvos laisvinimui pinigai, o taip
pat ir “Talkos” surinktos aukos
kažkam patalkininkauti...
Vn. savo patogumui tvirtina, kad
pati laisvinimo samprata stipriai
evoli'lionavusi ir kad skirti pinigai
L. Rašytoji) Draugijos premijai, tau
tinių šokių grupės kelionės į N. Y.
finansavimas, parama lietuviškai
mokyklai — vis tai yra Lietuvos
laisvinimo kovos reikalai, šitokia
“samprata” lengvai galima pateisin
ti paskirų asmenų pastangas rinkti
aukas savo sugalvotiems fondams
— savo partijėlių kromeliams.
O visuomenė galbūt norėtų žinoti,
kiek aukų surinkta Neprikalusomybės minėjimo proga laisvinimo rei
kalui ne tik per Alto minėjimų, bet
ir per talkų, ir per bičiulių fondų.
O svarbiausia — kur tie pinigai
dingo, nes nematyti, kad jie būtų
įteikti vietos Alto skyriui.
K. Pakšto fondas renka pinigus
Pakštui paminklų statyti, Kultūros
Fondas — lituanistinėms knygoms
leisti (nesako, kad tai “Lietuvos

SEPTYNI ŽODŽIAI
Los Angeles lietuvių parapijos
choras, kurio dirigentas yra komp.
Bronius Budriūnas, o pirmininku—
Algis Raulinaitis, kovo 8 d. šv. Ka
zimiero bažnyčojė surengė religinį
koncertų, kurio metu buvo išpildyta
garsioji Teodoro Dubois kantata
“Septyni paskutinieji Kristaus žo
džiai”.
Kaip praėjusiais ir nepraėjusiais,
taip ir šiais metais religinis kon
certas buvo surengtas savaitę tru
kusių rekolekcijų užbaigimo proga:
religinės muzikos garsai tėvo Borevičiaus pamokslais išskaidrintas
parapijiečių sielas iškėlė į dar di
desnes aukštumas, šios rūšies kon
certai, klebeno kun. J. Kučingio pro
paguojami ir skatinami, yra džiu
ginantis kolonijos reiškinys. Tai tik
ra dvasos pakilimo puota, paren
gianti rimties nuotaikoje sutikti ar
tėjančių Kristaus atsikėlimo šventę.
Choras, susidedųs iš 73 asmenų,
buvo gerai kantatai parengtas ir
savo balsų darnumu klausytojams
darė galingo ansamblio įspūdį, kurį
nuolat didino trijų solistų — tenoro,
soprano ir baritono — skambūs
balsai.
Pirmų kartų šioje kantatoje Los
Angeles mieste tenoro partjų gie
dojo Antanas Pavasaris. Lyrinis jo
balsas ypač žaviai išsiskleidė jam
giedant “Hodie mecum eris...” ir
duetų, kuris skambėjo kaip opero
je.
Sopranas Birutė Dabšienė be prie
kaištų atliko savo partijų, kurioje
švelnus jos balsas net pačiose
aukštosiose gaidose glostyte glos
tė klausytojo ausį.
Baritonas Rimtautas Dabšys gie
dojo su dramatišku jausmu ir įsi
jautimu į aiškiai ištariamus kanta
tos žodžius. Jo balsas skambėjo
drųsiai, buvo kupinas tikro išgvyenimo ir jaudinančio graudumo, kaip
to ir reikalavo atitinkamos kanta
tos vietos. Ypač jautriai klausytojo
sielon smigo jo “Pater, dimitte
illis...”, “Mulier, eece filius tuus?”
arba “Deus mens...” bei šiurpų sa
kelius “Consumatum ėst”.
Iš choro giedamų kantatos vietų

bene didžiausių įspūdį darė frazė:
“Si tu es rex Judeorum, salvum te
fac”.
Komp. Budriunas dirigavo išgau
damas iš choro reikiamus kantatai
interpretuoti balsų niuansus.
Vargonais kantatų akompanijavo
Ona Metricks, garsios Los Angeles
Blessed Sacrament bažnyčios var
gonuoto j a.
J. T.

Spaudos technika, kalba
ir "Taikos Lituanika"
žurnalisty susirinkime

Lietuvių žurnalistų Sųjungos Los
Angeles skyriaus susirinkimas va
sario 29 d. Lietuvių Namų salėje
buvo įvairus ir įdomus. Nors patiek
toji susirinkimui programa atrodė
perilga ir perkrauta skirtingų temų
paskaitomis, bet pirmininkaujantis
S. Paltus sugebėjo viskų greit “per
varyti per šerengų”, ir susirinkimas
neužtruko ilgiau numatyto progra
moje lako.
Pradžioje buvo svarstomi eina
mieji skyriaus reikalai. Reikia ap
gailestauti, kad beveik visas laikas,
paskirtas šiam programos punktui
svarstyti, buvo sugaištas, tardymais
ir priekabėmis. Visa tai gerokai ap
temdė susirinkimo dalyvių nuotai
kų.
Po oficialiosios dalies sekė trys
paskaitėlės, po 15 min. kiekviena.
Pirmosios paskaitėlės prelegen
tas Algis Gustaitis kalbėjo apie
“Taikos Lituanicų”. Kalbos mintis,
kaip ir kiekviena geniali mntis, la
ba paprastutė: jankiai privalo duo
ti lietuviams “dypukams” bombo
nešį arba vietoj jo — 30 milijonų
dolerių grynais pinigais. Už kų?
Prelegentas, deja, aiškiai to nepa
sakė, gal ir pats nežinojo. Bet ka
dangi jankiai nesiruošia duoti nei
bombonešio, ne pinigų, o dypukai
nereikalauja jų užsispyrę, tai pa
skaitininkas ir vienus ir kitus ge
rokai apvanojo. Klausytojai reaga
vo įvairiai; vieni piktinosi, kiti at
laidžiai šypsojosi, vienas paskaitų
palygino su anekdotu, kitas siūlė
iškeltas problemas perduoti rezoliu
cijų komitetui, bet daugumas susi
laikė nuo bet kokio sprendimo, pali
kę pačiam prelegentui toliau savo
vadavimui”), o bičiuliai renka savo idėjomis rūpintis.
Praktiniu, spaudos technikos
,bičiulių knygoms leisti arba Talka
švaros
ir meniškumo klausimais
— savo; ir tai vadinasi “Lietuvos
kalbėjo Andrius Mironas. Jo kelti
laisvinimo reikalai”?
klausimai
domino klausytojus, ypač
Iki kokio laipsnio toji “samprata”
tuos, kuriems spaudos technika yra
toliau evoliucionuosią?
svetima. Prelegentas dėstė eilučių
ilgio, skiemenų perkėlimo, laužymo,
straipsnių tęsinių taisykles ir pan.
Sąžinės nutukimo
šios rūšies paskaitėlės žurnalis
tams, atrodo, ne tik naudingos, bet
simptomai
ir būtinos. A. Mironas 15 min. lai
Los Angeles Alto skyriaus reng kotarpy aiškiai ir visiems supran
tas Lietuvos Nepriklausomybės mi tamai perteikė užsibrėžtus klausi
nėjimas sutraukė pilnų su geru kau mus klausytojams, dar priedo pa
pu šv. Kazimiero parapijos salę. Ru vyzdžiais paaiškindamas lentoje.
Pagaliau trečioji paskaitėlė uopiai skaičiuojant, salėje buvo bent
500 žmonių ir gal pusė tiek — apa lauįs lietuviškos kalbos grynumo
tinėje saliukėje bei “rinkelėje”. saugotojo Juozo Tininio, tema “AngBet ar žinote, kiek iš tos masės licizmų plitimas lietuvių kalboje”,
žmonių įteikė aukų vokelių? Tik buvo išklausyta su visu dėmesiu,
150. Kiti — nė šnypšt! O juk vien gyvai dalyvaujant klausytojams pa
koncertas buvo vertas poros dole klausimais, pavyzdžių ieškojimais
rių už įėjimų.
ir interpretavimu “iš šalies”. Jei į
Tie patys, kurie čia atėję ir pa žurnalistų susirinkimus ajtsįlanko
togiai atsisėdę išklausė programos vis daugiau svečių, tai čia daug
ir išėjo niekam nė ačiū (o kai kų ir Juozo Tininio “kaltės” Ai’ nevirs
dar pakritikavę), nuėję į kinų su ilgainiui šie susirinkimai savotiška
suaugu
moka du ar daugiau dolerius kad “lituanstikos mokykla”
ir už menkiausių filmų ir išeina siems, tik daugiau turėtų ateiti tų,
patenkinti “kultūringai” praleidę kuriems lituanistinis, mokslas bai
N.
laikų.
Scriba gėsi su Razutienės mokykla.
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AMERIKOS VAKARUOSE
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, California, 90029
Telefonas: NO 4-2919

Banketas pagerbti K. Liaudanskui
— Atsargos majoro, Los Angeles
Ramovėnų pirmininko, Liet. Bend
ruomenės Vakarų Apygardos pirmi
ninko, uolaus bendruomenininko ir
veikėjo Kosto Liaudansko 75 metų
amžiaus sukakties proga pagerbimo
vakaras rengiamas š. m. kovo 21 d.
(šeštdienį), 7 vai. 30 min. vakaro
Tautiniuose Namuose, 3356 Glenda
le Blvd.. Pagerbimą, rengia Los An
geles ramovėnai, birutininkės, LB
Apylinkės valdyba, Tautinių Namų
valdyba ir Los Angeles Tautinės
S-gos sk. valdyba. Kviečiamos ir
kitos organizacijos prisidėti, įsireregistruojant pas A. Bulotą, tel. NO
2-5777, pas A. Mažeiką, telefonas
CL 5-6961 arba pas B. Stančiką tel.
NO 1-8517.
Vakarą paįvairinti sutiko L. A.
Dramos Sambūrio nariai: D. Mackialienė, A. Dūdienė, O. Deveniennė, V. Gilys ir V. Pinkas.
Vakaro šeimininke yra A. Bajalienė, gi jai talkininkaus biruamnkės.
Pakvietimų niekam nesiunčiama.
Svečiams įėjimas — 2 dol. nuo
asmens. Organizacijų atstovai ir pa
skiri asmenys, norintieji sukaktuvi
ninką sveikinti, prašomi sveiki
nimus raštu įteikti iš anksto vakaro
rengimo komiteto nariams, nes no
rima visų sveikinimų tekstus sudėti
į albumą ir jį įteikti sukaktuvinin
kui vakaro pabaigoje.
Tia proga Liet. Tautinių Namų
valdyba praneša, kad dalininkų su
sirinkimas, šauktas kovo 21 d., ne
įvyks.
h
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įšaukiamas kovo mėn. 22 d., sek
madienį, 4 vai. p. p. Lietuvių Bend
ruomenės Centre, 4423 Santa Moni
ca Blvd., Los Angeles,
Organizacijos kviečiamos atsiųs
ti po du įgaliotus delegatus.
Susirinkimo programoj bus finan
sinė apyskaita, kiti valdybos veiklos
pranešimai, naujos valdybos rinki
mai, diskusijos ir kt.
ALTo narių organizacijų mokes
tis — $3.00 metams.

PRANEŠIMAS
1964 m. kovo 20 d. 7 vai. vak.
Tautiniuose Namuose, 3356 Glendale
Blvd., Los Angeles, Galt Bendruo
menės globoje veikiąs Kultūros
Klubas rengia kun. dr. P. Celiešiaus paskaitą “Moralė ir menas”.
Visi kviečiami dalyvauti.
Dr. P. Pamataitis,
Kultūros Klubo pirm.

— Rašytoja Alė Rūta-Arbienė Los
Angeles ririKimineje apygardoje sta
toma Kandidatu į JAV Lietuvių
Bendruomenes Tarybos nanus.

San Diego Lietuvių Klubas

1964 m. vasario 22 d. Weber sa
lėje atšventė Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimą. Programoje
šoko jaunieji baletininkai — dr.
Juškio dukra ir kt. Buvo gero lietu
viško maisto, grojo smagus Polkų
orkestras.
Klubas turi susirinkimus kiekvie
ną pirmą mėnesio sekmadienį We
ber Hall, 1955 Julian Ave., San Die
go. Visi kviečiami.
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LITERATŪROS
ŠVENTĖ
Lietuviy Rašytojų Dr-jos
Premijos įteikimas ir
Donelaičio 250 metų
minėjimas

rengiama balandžio 5 d., Atvelykio
sekmadienį, 12 vai. 30 min. po pie
tų Los Angeles šv. Kazimiero par.
salėje.
Kristijono Donelaičio, pirmo di
džiojo lietuvių poeto, 250 metų nuo
gimimo
sukakčiai paminėti dalyje
— Kun. dr. P. Celiešius, Dainavos
stovyklos kapelionas, žiemos mėne bus Juozo Tininio paskaita apie
sius praleidžia Vakaruose. Ilgesnį “Metų” poema ;bus deklamuojama
laiką sustojo L. A. mieste. Buvo poemos vertimai latvių, estų, vokie
čių, anglų, lenkų, rusų ir kitomis
nuvykęs į Vancouver) tirti galimy kalbomis;
naudojantis K. Donelai
bių įsteigti lietuvišką parapiją. Sa
koma, kad Vancouver, Canada, už čio užrašais, laiškais ir kitais raš
bus aptartas Donelaitis kaip
1500 mylių būtų artmiausia lietuviš tais,
ka parapija. Los Angeles lietuviai žmogus ir kaip kūrėjas.
Antroje programos dalyje Lietu
džiaugtųsi, Kad kun. dr. P. Celiešius
įsteigtą lietuvišką parapiją ne ųš vių Rašytojų Draugijos skiriamos
grožinės literatūros premi
tuksiančių mylių, bet Kur nors San metinės
įteikimas. Laureatas pasakys
ta ivioaica ar cong Beach miestuo jos
savo
bus skaitoma iš premi
se, Kur tiek daug naujų lietuvių ku juotosžodį,
knygos.
riasi ir šv. Kazimiero bažnyčią sun
Premijos sumą (500 dol.) sudėjo
kiai pasiekia.
Los Angeles lietuviai, kurie bus
pristatyti laureatui ir publikai.
Lietuvių Rašytojų Draugijos val
Valiukas paskirtas svarbioms
dybą sudaro Los Angelėse gyveną
respuoliKonų pareigoms
draugijos nariai: Bern. Brazdžio
nis, pirm., Br. Raila, vicep. Alė Rū
Los Angeles County Republican ta, sekr. ir J. Tininis, iždininkas.
Amenably naujasis pirm.. Chuck
Los Angelėse dar yra du revizi
Fabian (BurbanK) paskyrė Leonar jos komisijos nariai: E. Tumienė
dą v an u Ką vienos iš svarbiųjų Ko ir J. švaistas-Balčiūnas.
misijų — Organization Committee—
pirmininku, organizacijos viso atei
to meunis suvažiavimas įvyko kovo
14 ir lo dienomis Fresno mieste, Dailiųjų Menų klubas paminėjo
kuriame dalyvavo L. Valiukas Kaip M. Biržišką, K. Jurgelionį jr
vienas iš suvažiavimo delegatų.
Faustą Kiršą

DAILĖS PARODA
Dali. Jono Andrašiūno paveikslų
paroda bus atidaryta šių metų ba
landžio 11 d. 5 vai. po pietų Lietu
NAUJAKURIAI
vių Nnamų salėje, 4423 Santa Moni
ca Blvd., Los Angeles, Calif. 90029.
KALIFORNIJOJE
Paroda tęsis ištisą savaitę, t. y.
• Antanas ir Marija Pinkai su nuo bal. 11 iki bal. 18 d. (šeštad.).
dukromis Elena, Birute ir sūnum
Paroda bus atidaryta: atidarymo
Stasiu Vytautu šių metų vasario dieną — iki 8 vai. vak.; seKmadie13 d. atvyko iš Naujosios Zelandi nį, bal. 15 d. — nuo 12 vai. dienos
jos į Los Angeles ir čia pastoviai iki 8 vai. vakaro; kitomis dieno
žada apsigyventi. A. Pinkus buvo N. ’ mis — nuo 6 vai. p.p. iki 8 vai. va
Zelandijos Liet. Bendruomenės val karo. Visi kviečiami atsilankyti;
dyboje.
gi įsigydami paveiKSlą, turėsite ne
vien sau naudos, bet ir dailininką
• Stasys ir Marija Domkai su paskatinsite toliau kurti.
trim dukrelėmis atvyko iš Lenki
J. Andrašiūnas šiais metais pri
jos į Los Angeles pas brolį Petrą imtas į Liet. Dailininkų Sąjungą
Domkų ir jau, gavęs pastovų dar ir dalyvavo jos parodoje Chicagoje.
bą, čia įsikūrė.
Lietuvių Namams jis yra paaukojęs
Mikuckių iniciatyva ir jų bute visą seriją Lietuvos kunigaikščių
sausio 11 d. buvo padarytas Domkų ir karalių portretų, kurie netrukus
įkurtuvių vakaras, kur sunešta bus iškabinti Liet. Namų svetainėje.
daug dovanų.

e Emilijus ir Julija Budvilaičiai
neseniai įsigijo įsigijo Liqpor Store
—25*27 Burbank Blvd., Burbank, Cal.
f

Amerikos Lietuvių Tarybos Los...
Angeles skyriaus susirinkimas
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Dailiųjų Menų klubas, kurio na
riai (rašytojai, dailininkai, muzikai
ir kt.) paprastai veikia uždarame
ratelyje, kovo 7 surengė trijų nese
niai mirusių rašto žmonių paminė
jimą platesnei visuomenei. Progra
ma vyko Lietuvių namuose. Refe
rentai buvo B. Raila, J. švaistas
ir Bern. Brazdžionis. Minėjimą pra
vedė J. Tininis, klubo pirm.

Dalila Mackialienė, V. Alanto pje
sės “Kyla vėtra ūkanose” režisierė.
' •
* ■
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Vytauto Alanto pjesė
"Kyla vėtra ūkanose"
šeštadienį prieš Atvelykį, bal. 4
d. 7 vai. vakaro šv. Kazimiero par.
salėje L. A. Dramos Sambūris kartu
su Vasario 16-tos gimnazijai remti
105-ju būreliu, vad. J. Puikūnienės,
stato Vytauto Alanto 2-jų veiksmų
Pjesę “Kyla vėtra ūkanose.”
Vaidina: Danutė Vebeliūnaitė,
Juozas Raibys, Liudas Medelis, Vla
das Gilys, Vincas Dovydaitis ir Jo
nas Janušauskas.
Režisierė Dalila Mockialienė, pa
dėjėjai, K. šakys ir S. Butkienė. De
koracijos Algio žaliūno.
Visos šio vakaro pajamos skiria
mos Vasario 16 gimnazijai remti,
gi visas išlaidas pasižadėjo padeng
ti šio vakaro mecena.ai: Adomas
ir Ona Paulauskai, Kostas ir Ona
Naudžiui ir Vladas Kondrotavičius.
Autorius Vytautas Alantas taip pat
atsisakė nuo priklausančio jam ho
noraro $50.00, atiduodamas jį Va
sario 16 gimnazijai remti.

NAUJOS VALDYBOS
— Los Angeles Lietuvių Fronto
Bičiuliai vasario 16 išrinko naują
sambūrio valdybą, kurion įeina: Al
gis P. Raulinaitis — pirm., žibutė
Brinkienė — sekr., Balys Čiurlionis
— ižd., Stasys Kungys ir Juozas
Kojelis — vicepirmininkai.
Susirinkimas vyko svetingoje dr.
Zigmo ir inž. žibutės Brinkių pasto
gėje, kur buvo suruoštas priėmimas
Arizonos valstybinio universiteto
profesoriui dr. Pranui Padalini.
Profesorius pareiškė įdomių minčių
Lietuvos vadavimo klausimais.
Praėjusiais metais sambūrio veik
lai kūrybingai vadovavo architektas
Edmundas Arbas, talkinamas Algio
Raulinaičio ir inž. Jono Motiejūno.
Vasario 23, Birutės Čiurlionienės
globojama, naujoji valdyba turėjo
pirmąjį posėdį, kur buvo nubrėžti
I 1964 m. pusmečio veiklos planai.
— Kovo 10 d. Vakarų Ap. val
dyba — pirm. K. Liaudanskas, sekr.
I. Medžiukas ir A. Skirius —■ turėjo
posėdį dėl parinkimo 10 kandidatų
į JAV L.B-nės IV Tarybos narius.
Kitame LAV numeryje bus pa
skelbti sutikę būti kandidatais.
Rinkimai vyks gegužės 9-10 d.d.

Metinė skautų “Kaziuko Mugė”
įvyks balandžo 12 d. šv. Kazimiero
parapijos patalpose ir kieme.

MIRĖ
Joe Peters-Petrauskas, buvęs Lie
tuvos Vyčių organizacijos narys,
mirė 1964 m. vasario 17 d. Vetera
nų ligoninėj. Jis atostogaudamas
Jordane, važiuodamas motociklu,
sunkiai susižeidė ir parvežtas į
Veteranų ligoninę buvo operuotas
(galva). .
Reiškiame užuojautą mamytei M.
1 etrauskienei ir sesutei Marcelei
Augus.

JONAS JURGILAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas
17427 Chatsworth St.
GRANADA HILLS, CALIF.
Ofiso telefonas: EMpire 3-5909
Exch. EM 3-8116
PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien
10—12 priešpiet ir 3—7 popiet,
šeštadieniais
9—1 vai.

