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Laureatas M. Katiliškis taria savo 
žodi Literatūros šventėje. Toliau 
sėdi (iš dešinės) LRD pirm. Bern. 
Brazdžionis ir mecenatai A. Skirius,

dr. J. Jurgilas, J. Jurkūnas (atstova
vęs Los Angeles Apylinkę).

Nėra mecenato A. Markevičiaus.
Foto L. Kančausko
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Alburras LIETUVA TĖVŲ ŽEMĖ, kurio po 1 egz. Los 
Angeles Apylinkės valdyba padovanojo visiems jaunave
džiams.ir sukaktuvininkams. Foto L. Kančauskas

JAV LB Pirmosios (Vakary) Rinkimy Apygardos 
Apyl. valdyboms ir Apyl. Rinkimy komisijoms

NEUŽMIRŠTAMA LITERATŪROS ŠVENTE
Atvelykyje įvyko neužmirštama, 

literatūros mėgėjams brangi šven
tė: M. Katiliškiui Liet. Rašytoju 
Draugijos premijos įteikimas už jo 
novelių rinkinį ‘šventadienis už 
miesto”, kuri jury komisijos (suda
rytos iš Vašiingtone-New Yorke gy
venančių liet, rašytojų) pripažinta 
geriausia 1963 metų grožinės litera
tūros knyga.

Premija yra 500 dol.; juos suau
kojo šie garbingi losangeliečiai: dr. 
J. Jurgilas, A. Markevičius ir A. 
Skirius; kiekvienas jų aukojo po 
100 dol.; L. Bendruomenės Los An
geles apylinkė (pirm. A. Skirius) 
paaukojo 200 dol. Apylinkė ir minė
ti trys asmenys buvo pagerbti kaip 
L. Rašytojų draugijos mecenatai, 
įteikiant jiems garbės pažymėjimus. 
Mecenatai -ir laureatas rašytojas M. 
Katiliškis buvo Atvelykio literatū
ros šventės, įvykusias Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijos salėje, at
rakcija. Premijos įteikimo akademi
jos metu reikšmingiausi punktai bu
vo: LRD-jos pirmininko Brazdžio
nio žodis, laureato Katiliškio žodis 
ir dr. J. Jurkūno, Liet. B-nės L. A. 
Kultūros reik, vedėjo, žodis mece
natų vardu. M. Katillškiui premijos 
sumų įteikė LRD iždininkas J. Tini- 
nis.

Antroje Literatūros šventės da
lyje buvo paminėta Kristijono Do
nelaičio 250 metų gimimo sukaktis. 
Apie Donelaitį kaip žmogų ir kūrė

ja kalbėjo poetas Bernardas Braz
džionis, žodį baigdamas originaliu 
“dialogu” tarp bolševikinių Donelai
čio minėtojų-kalbėtojų ir paties mi
nimo sukaktuvininko, panaudoda
mas “Metų” ištraukas, ši ironiškai 
aštri diskusija išryškino veidmai
ningus bolševikų ir jų tarnų meto
dus panaudoti Donelaitį komunisti
nei propagandai.

Akademinio pobūdžio J. Tininio 
paskaita iškūlė “Metų” literatūrinę 
vertę laiko fone ir metams praėjus.

Pirmajai šventės daliai vadovavo 
Bern. Brazdžionis, antrųjų vedė B. 
Raila. Pristatant “Metų” kūrinį, 
duota ištraukų lietuviškai, latviškai, 
estiškai, vokiškai, rusiškai, angliš
kai ir kt. kalbomis. Be lietuvių da
lyvių — dr. E. Tumienės (vokiškai), 
V. Mitkutės-Gedgaudienės (angliš
kai), J. Andriaus (rusiškai), lat
viškų vertimų skaitė latvių poetas 
Olafs Stumbrą ir estiškai — estų 
aktorė Narčia Onyx, lenkiškai ir ji
diš — E. Rosenfeldas.

Literatūros šventė sutraukė be
veik pilnų parapijos salę žmonių. 
Iš surinkto už įėjima mokesčio LRD 
valdyba negavo jokio pelno, bet bu
vo galimybė užmokėti laureatui M. 
Katiliškiui kelionės iš Čikagos iš
laidas.

Tuojau po šventės programos L. 
Bendruomenės centro namų salėje 
įvyko su laureatu susitikimo kavutė, 
kurių pravedė LRD-jos vicepirm. 
Bronys Raila.

Vadovaudamasis JAV Lietuvių B-
nes IV-sios Tarybos Rinkimų Tai
syklių ir jų papildymo 33 str. siun
čiu kandidatų į IV Tarybų sųrašų. 
Sąrašas atitinka visoms Rinkimų 
taisyklėms ir reikalavimams ir yra 
galutinis.

Prie kavutės suruošimo daug pa
gelbėjo šios ponios darbu ir kai ku
rios dovanotais produktais: dr. E. 
Tumienė (su H. Tumu), V. Andra- 
šūnienė, Dabšienė, P. Raulinaitienė, 
Balčiūnienė, E. Kojelienė, J. J.usio- 
nienė, O. Mikuckienė, R. Korsakai
tė, V. Kazlauskienė, Sakalauskie
nė, A. Brazdžionienė, D. Railienė, 
šatnerienč; kavutės metu ir salės
tvarkymu prisidėjo A. Gustaitis ir
G. Valančius. Plakatų ir Donelaitį 
nupiešė J. Andrašūnas. Visiems
LRD valdyba yra labai dėkinga.

Ne tituluotais mecenatais buvo 
šv. Kazimiero par. klebonas J. Ku
čingis, suteikęs nemokamai salę ir 
L. Bendruomenės centro pirm. A. 
Dabšys bei Namų reikalų veidėjas 
J. Andrius, nemokamai leidę pasi
naudoti savo sale. Jiems ypatinga 
LRD valdybos padėka.

Atsimenant pernykščius LRD li
teratūros premijos mecenatus inž. 
B. Budginų, K. Galiūnų, kun. J. Ku- 
čingį, J. Ramanauskų ir B. Starkie- 
nę, LRD valdyba gali pasidžiaugti, 
kad jos kadencijos metais Los An
geles kolonijos lietuviai parodė tik
rai daug ir nuoširdaus dėmesio ra-
rytoju verktai iApastangonML A. R. Rinkimų Komisijos Pirmininkas

Pagal Rinkimų Taisyklių str. 5
rinkimai vykdomi 1964 m. gegužės 
men. 9-10 dienomis. Prašau, vado
vaujantis Rinkimų Taisyklėmis, 
pravesti rinkimus ir panaudoti ga
limai daugiau “propagandos”, kad 
rinkimuose dalyvautų kiek galint 
didesnis lietuvių skaičius. Kaip 
Tamstoms iš Rink. Taisyklių žino
ma, šiems rinkimams faktiškai te
reikalaujama įsiregistruoti į rinki
kų sųrašų ir būti 18 metų amžiaus, 
ir galima rinkimuose dalyvauti.

Rinkimų duomenis prašau prista
tyti Apygardos Rinkimų Komisijai 
mano vardu ir adresu, kaip Rink. 
Taisyklėse yra reikalaujama.

Los Angeles L. B. Pirmininkų p. 
Antanų Skiriu, kaipo leidėjų laikraš
čio “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 
dar papildomai prašau skirti sekan-
čiame laikraščio numeryje vietos 
kandidatų į IV-jų Tarybų sąrašui ir 
rinkimų propagavimui bei Rinkimi-
nių Taisyklių bent svarbesniųjų 
pūnktų paskelbimui platesniam lie
tuvių skaičiui.

Visoms JAV LB Valdyboms ir 
Apylinkių Rinkimų Komisijoms bei 
visiems JAV LB IV-sios Tarybos 
rinkimais besirūpintiems lietuviams 
linkiu ryžtingumo, pasišventimo ir 
sėkmės.

Priedas: Kandidatų sąrašas dvie
juose egzemplioriuose, kurių vienas 
skiriamas Apyl. Valdybai, o antras 
Rinkimų Komisijai.
1964 m. balandžio men. 4 d.

Aleksandras Dabšys,
Pirmosios (Vakarų) Apygardos
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PALIKIMŲ KLAUSIMU
Los Angeles lietuvių kolonijų užgulė skaudžios eismo ir važiavimo 

nelaimės. Per keletą mėnesių žuvo 4 mūsų parapijos teritorijos lie
tuviai. Taip pat nemažai kasmet iš mūsų tarpo išsiskiria senesniosios 
kartos lietuvių. Nekalbėsime apie liūdesio sentimentus, bet tik iškel
sime kitą svarbų, būtent, ekonominį aspektą.

Daugelis iš mirusių nepalieka jokios savo asmens valios,arba, kaip 
oficialiai sakoma, testamento. Jų turtą, — nuosavybes ir pinigus pa
siima Kalifornijos valdžia.

Kiekvienas lietuvis, nežiūrint amžiaus, o ypač gyvenąs be šeimos, 
turėtų iš anksto pasidaryti testamentą. Žmogus, taupęs, dirbęs, var
gęs turi ne tik teisę, bet ir pareigą pasirūpinti, kad jo turtas nenueitų 
vėjais, o būtų paskirstytas pagal jo paties valią. Kas neturi giminių, 
artimųjų, draugų, gali užrašyti lietuviškom institucijom — Lietuvos 
laisvinimo reikalams, Lietuvių Fondui, Kultūros Fondui, Balfui, pa
rapijai, vienuolynui, lietuviškai spaudai, lietuviškai meno galerijai ir 
1.1. Jei kieno giminės yra Lietuvoje ar kitame kuriame krašte, galima 
įpareigoti 3 asmenų komisiją, kuri galėtų likusiu turtu disponuoti, 
pavyzdžiui, siunčiant siuntinius ir pan.

Testamentus Amerikoje paruošia advokatai, kai kurie notarai. 
Savo ranka parašytas testamentas irgi galioja, tik turi būti surašomas 
visai ant švaraus popierio, turėti datą, vietą ir parašą. Advokato ar 
notaro testamentas turi turėti 2 liudininkus, parašas turi būti notaro 
patvirtintas. (To nereikia ranka rašytam testamentui). Testamentą 
galima keisti bet kuriuo metu. Vėliausios datos testamentas galioja 
ir vykdomas. Neduokime svetimiems iššvaistyti savo santaupų.

LIET. BENDRUOMENĖS LOS ANGELES APYLINKĖS

1963-64 M. VEIKLOS BRUOŽAI
JAV Lietuvių Bendruomenės Los Angeles Apylinkės pirmininko An
tano Skiriaus PRANEŠIMAS metiniam Apylinkės SUSIRINKIMUI 
1964 m. balandžio 19 d.

Noriu tik sutrauktai pranešti 
apie Apylinkės veiklą, kai kurias 
detales išgirsite iš kitų valdybos na
rių. Pirma turiu pristatyti L. A. 
Apylinkės valdybą, kuri 1963 m. ge
gužės 1 d. posėdyje pareigomis taip 
pasiskirstė: pirm. A. Skirias, vice- 
pirm. Br. Stančikas, sekr. L. Žile
vičiūtė, ižd. A. Markevičius, kult, 
ir šviet. reikalų ved. dr. J. Jurkūnas, 
jaunimo reik. ved. O. Razutienė ir 
narys ypatingiems reikalams V. Sa
kalauskas. Visi valdybos nariai bu
vo aktyvūs. Per šiuos metus pada
rėme 15 valdybos posėdžių ir vieną 
bendrą posėdį su visų Los Angelese 
veikiančių organizacijų atstovais. 
Per metus buvo gauti 54 ir parašyta 
76 laiškai įvairiais organizaciniais 
reikalais.

Buvo surengta šie svarbesni pa
rengimai :

1) Jaunimo šventė, birželio 2 d. 
Jai vadovavo O. Razutienė.

2) Lietuvių Diena, rugsėjo 8 d.
3) A. Tamošaitienės tapybos ir 

tautinių rūbų paroda — rugsėjo' 8 
— 15 dienomis.

4) Naujų Metų sutikimo Balius— 
gruodžio 31 d.

5) L. A. Apylinkės Dešimtmečio 
paminėjimas, 1964 m. sausio 26 d.

Sėkmingiausias iš jų buvo Lietu
vių Diena, kurios programon buvo 
pakviestos stipriausios meno pajė: 
gos: solistas J. Vaznelis, solistė Zi
na Kalvaitiene, poetas Bernardas 
Brazdžionis, dailininkė Anastazija 
Tamošaitienė ir, žinoma, mūsų šau
nus Jaunimo Ansamblis.

Be to, Apylinkė dar surengė ke
lias viešas paskaitas, kaip:

1) Kazimiero Čibiro paskaitą apie 
Pietų Amerikos lietuvius,

2) Broniaus Rožinsko kelionės 
įspūdžius — Iš Lenkijos į Ameriką 
savo pasistatydinta jachta,

3) B. Rožinsko spaudas konferen- 
cijg amerikiečių žurnalistams,

4) Kun. dr. P. Celiešiaus paskai
tą “Menas ir moralė”, kuri buvo ati
dėta prelegentui pavėlavus atvykti.

Bendruomenės Apylinkei teko re
prezentuoti lietuvius ir tarp ameri
kiečių bei kitų:

1) Estų Diehoje Santa Monicoje, 
liepos 3-7 d., 1963 m.

2) Tarptautinio Instituto šven
tėje, spalio 15-16 d. su mūsų liaudies 
meno parodėle ir tautinių šokių 
programa.

3) Los Angeles miesto ruošiamo
je Kalėti! Eglutės programoje, gruo
džio 15 d. su kalėdinių giesmių (iš

pildytų šv. Kazimiero par. choro) 
ir lietuviškų šokių programa. Taip 
pat puikiai išpuošta liet, kalėdinė 
eglutė (dėka P. E. Lembergienės ir 
jos dukrelių Nemyros ir Birutės), 
prie kurios budėjo per savaitę tau
tiniais rūbais pasipuošusios mūsų 
skautės.

4) Tarptautiniuose šokių festiva
liuose mūsų Jaunimo ansamblis da
lyvavo: USC kovo 7 d., Ojai mieste 
kovo mėn. vidury, St. Nicholas Fes
tivaly Santa Monicos Civic Audito
rijoje, ir 1964 balandžio 4 d. L. A. 
Philharmonijos Auditorijoje, kur 
daugiausia susilaukė aplodismentų.

Apylinkės valdybos nariams teko 
dalyvauti ir sveikinti įvairiuose lie
tuvių kultūriniuose suėjimuose: 1) 
šešt. Lituanistinės mokyklos mokslo 
metų baigimo programoje birželio 
mėn., 2) Rašytojo Jurgio Gliaudos 
pagerbimo bankete, 1963 m. birželio 
26 d., 3) L. A. Tautinių Namų ati
darymo iškilmėse, 1963 m. lapkričio 
9 d., 4) Vakarų Apygardos pirm. 
Kosto Liaudansko 75 metų amžiaus 
pagerbimo bankete, 1964 m. kovo 
31 d., 5) Rašytojo K. Donelaičio mi
nėjime ir Literatūros premijos įtei
kimo programoje, 1964 m. bal. 5 d.,
6) Laureato M. Katiliškio pagerbi
me, 1964 m. bal. 5 d.

Taip pat Apylinkė buvo atstovau
ta mūsų kolonijos liūdnuose ir 
linksmuose įvykiuose: dalyvavo ir 
padėjo vainikus laidotuvėse K. Luk
šio, J. Navicko ir V. Tamulaičio. 
Linksmai pasveikino su dovanomis 
šias grynai lietuviškas naujai su
kurtas šeimas: 1/ Arvydo Vaišnio 
su O. Sumantaite, 2/ Mindaugo Ged
gaudo su Violeta Mitkute, /Gidijaus 
Radvenio su Vida Mikuckyte, 4/ Ro
mo Petrausko su Gražina Karazijai- 
te, 5/ Apolinaro Sajaus su Vida 
Stašaityte.

Centro raginami padarėme du fi
nansinius vajus: Kultūros Fondui 
ir Tapkime Lietuvos Laisvės Knyg
nešiais sąjūdžio fondui, kuriems su
rinkta keli šimtai dolerių.

Visiems, tur būt, įdomu, kaip ir 
kam valdyba išleido savo parengi
mų pelną. Prašant įvairioms insti
tucijoms, organizacijoms, 1963-64 
m. Apylinkės valdyba savo pelną 
paskirstė taip:

1) Jaunimo Ansambliui — vyriš
koms uniformoms įsigyti — $300.00,

2) Lietuvių Rašytojų Draugijos
Literatūros premijai — $200.00,

3) Lietuvių Fondui — $100.00,
4) Rezoliucijoms Remti Komite

tui — $100.00,
5) LB Jaunimo Ansamblio kelio

nės į N. Y. Pasaulinės parodos Lie
tuvių Dieną — $100.00,

6) Lietuvių Dienos Pasaulinėje
Parodoje reikalams — $50.00,

7) L. A. šeštadieninei Lituanis
tinei mokyklai — $25.00,

8) Vasario 16 gimnazijai — $25.00,
9) Komp. B. Budriūno gaidų leidi

mo fondui — $25.00,
10) Skautų Jub. stovyklos išlai

dų fondui ---------- $25.00,
11) Stipendijai UCLA univ. stu

dijuoti liet, kalbos — $45.00,
12) Vaikų laikr. “Eglutei” parem

ti — $25.00,
15) Skautų ir Ateitininkų vasaros 

stovyklų jaunimui dovanoms įteik
ti knygomis.

Prie Apylinkės veikiąs Jaunimo 
Ansamblis šiemet buvo veikliausias: 
jis 6 kartus pasirodė tarp amerikie
čių įvairiuose tautinių šokių festiva
liuose, jis puikiai pasirodė Jaunimo 
šventėje, šv. Kazimiero parapijos 
Dienoje, Bendruomenės Lietuvių 
Dienoje, sėkmingai mūsų kolonijai 
atstovavo Chicagoje šokių šventė

je. Turėjo savo Chicagon išleistu
vių Balių ir sėkmingą Blynų BaEų.

Mes remiame šį jaunimą, juo di
džiuojamės ir skatiname ir toliau 
puikiai veikti.

Baigdamas savo pranešimą turiu 
padėkoti visiems valdybos nariams 
už tokį puikų kooperavimą, sunkų 
darbą ir pasišventimą Bendruome
nei. Noriu pareikšti ypatingą padė
ką Lietuvių Namų pirmininkui A. 
Dabšiui ir sekretoriui, Namų vedė
jui Juozui Andriui už nemokamai 
davimą šios salės posėdžiams, suė
jimams, paskaitoms.

Turiu pasidžiaugti, kad Bendruo
menės Apylinkė pėr pastaruosius 
penkis ' metus gana gerai išvystė 
veikimą ir linkiu sekančioms valdy
boms sėkmingai žengti pirmyn, nors 
pasitaikytų kliūčių ir trukdymų.

Iš Lietuvos Konsulato 
Los Angeles mieste

Nuo kai kurių kvietimų dūliai 
įvairių priežasčių bei aplinkybių 
tenka atsisakyti. Konsulas neatsi
sako dalyvauti lietuvių parengimuo
se, kur tik reikalingas oficialus jo 
dalyvavimas.

Kovo—balandžio mėn. laikotarpy 
■pažymėtini svarbesni tarptautinio 
pobūdžio įvykiai, kuriuose Lietuvos 
Konsulatas buvo atstovaujamas, bu
vo šie:

Kovo 16 d. Tarptautinis Institu
tas iškilmingai minėjo savo 50 me
tų sukaktį, dalyvaujant kai kuriems 
konsulams. Kovo 20 d. Jonathan klu
be įvyko atsisveikinimo puota Ja
ponijos Generaliniam Konsului Ma- 
tao Uriu, kuris buvo paskirtas Am
basadoriumi Alžiran. Kovo 21 d. Lo
tynų Amerikos Konsulų Draugija 
pakvietė Konsularinį korpą daly
vauti gedulo pamaldose už žuvusį 
Costa Rica Generalinio Konsulo F. 
R. Cortez žmonos brolį. Konsulas 
Cortez yra Konsularinio korpo de
kanas. Requiem Mišios įvyko se
niausioje ‘Old Mission’ bažnyčioje 
Los Angeles mieste. Kovo 24 d. Ja
ponijos Gen. Konsulatas surengė 
atsisveikinimą savo šefui Ambassa
dor viešbutyje.

Balandžio 9 d. Pasadena Prekybos 
Rūmai surengė ‘Festival of Arts’, 
kur buvo pakviesta pakalbėti Ca- 
iehrine D. Norrell, ‘Deputy Assist
ant Secretary of State Education 
and Culture Affairs’, iš Vašingtono. 
Balandžio 8 d. Kiwanis klubas pa
kvietė konsulą Bielski būti garbės 
svečiu ir priešpiečių laiku pagal- 
bėti. Prieš porą metų tasai pats 
klubas pagerbė Lietuvą visų daly
vių atsistojimu prieš ir po konsulo 
Bielskio kalbos. Taipgi išleido biu
letenį su konsulo nuotrauka ir 
trumpa biografija.

Bal. 18 d. Lietuvos Konsulatas at
stovauta Šveicarijos Gen. Konsula
to surengtame iškilmingame priė
mime. Bal. 21 d. Peru Respublikos 
Gen. Konsulatas pakvietė Lietuvos 
Konsulą su ponia dalyvauti iškil
mingame priėmime tos Respublikos 
Viceprezidentui Dr. Maįrio Polar 
Ugateche su ponia pagerbti. Priėmi
mas įvyko Pasadenoje. Bal. 29 d. Ja
ponijos Gen. Konsulatas minės savo 
Imperatoriaus gimtadienį irgi Pasa
dena. mieste. Bal. 30 d. Olandijos 
Gen. Konsulatas rengia minėjimą 
tos šalies Karalienės Julijanos gim
tadienį Gen. Konsulo Hasselman re
zidencijoje, Los Angeles mieste. 
Konsulas Bielskis su ponia pakvies
ti ir tuose minėjimuose dalyvauti.
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L A .BENDRUOMENĖS APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Balandžio 19 d. 1 vai. p. p. Lietu
vių Namuose įvyko LB Los Ange
les Apylinkės narių metinis susi
rinkimas. Jam pirmininkavo Pr. 
Raulinaitis, sekretoriavo ž. Brin- 
kienė.

Priėmus pirmininko patiektų, dar
botvarkę, išrinkta mandatų komisi
ja, kurion įėjo: L. Valiukas, E. Ar- 
bas ir A. Gustaitis. .

Praeitų metų protokolas, kurį 
perskaitė vald. sekr. L. Žilevičiūtė, 
priimtas be pataisų. Toliau sekė val
dybos apyskaitiniai pranešimai. Vi
si pranešėjai savo pranešimus pa
ruošė raštu ir juos paskaitę įteikė 
sekretorei prijungti prie bendro su
sirinkimo protokolo. Pirmas savo 
pranešimų, skaitė vald. pirm. A. Ski- 
rius. Jo pranešimas suglaustai lie
tė visų apylinkės praėjusių metų 
veiklų. (Tekstas spausdinamas šio 
laikraščio 2 psll. Red.). Po jo sekė 
iždininko A. Markevičiaus praneši-
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mas, liečiųs finansinį Apylinkės sto
vį. Kultūros ir švietimo reik, vedė
jas dr. J. Jurkūnas pranešė, kas bu
vo nuveikta šioje srity. Jaunimo 
reik, vedėja O. Razutienė entuzias
tingai nupasakojo šokių ansamblio 
darbus, keliones ir nuotaikas. Jos 
pranešimų publika itin šiltai paly
dėjo.

Revizijos komisijos pranešimas, 
perskaitytas kom. pirm. J. Kojelio, 
buvo trumpas ir dalykiškas.

Buvo dar toksai Specialios Komi
sijos pranešimas, kurį perskaitė A. 
Dabšys, tos koin-jos pirmininkas. 
Pastaroji komisija buvo sudaryta 
išspręsti ginčui tarp valdybos ir 
ankstyvesnėje valdyboje buvusio iž
dininko Stasio Deveikio (Plačiau 
žiūr. šio ALV nr. 5 psl. Red.).

Diskusijoms duota 30 minučių. 
Dauguma pasisakymų lietė Specia
lios Komisijos padarytų sprendimų, 
pagal kurį valdyba laiko ginčų tarp 
jos ir S. Deveikio išspręstu (S. Dė
kis, kaip atrodo, linkęs ir toliau 
bylinėtis).

Po diskusijų padaryta pertrauka, 
kurios metu “atsilikėliai” turėjo 
progos įmokėti solidarumo mokestį 
ir turėti teisę rinkti ir būti renka
mais.

Apylinkės organų rinkimai sun
kiai davėsi išsprendžiami. Kandi
datų į valdybos narius statymas 
ėjo labai lengvai — greit prirašyta 
pilna lenta, bet pradėjus atsiklaus
ti kandidatų sutikimo, iš viso sura
šo beliko vos viena ar dvi pavardės. 
Mat, visi statyti kandidatais neatsi
klausus jų sutikimo. Valdyba aiški
no, kad tai turėjo atlikti valdybos 
sudaryta Nominacijų Komisija iš J. 
Ąžuolaičio, A. Mažeikos ir B. Stan
čiko. N-jų komisijos pirm. J. Ąžuo
laitis pranešė, kad jiems nepavyko 
sudaryti pilno valdybos sustato, gi 
antras tos komisijos narys Tautinės 
Sųjungos L. A. pirmininkas A. Ma
žeika kaltino buvusias valdybas sto
ka nuoširdumo, tolerancijos ir vie
nybės (A. Mažeikai ir panašiai gal
vojančių dėmesiui dedame šiame 
fotostatinę nuotraukų dokumento, 
vaizdžiai liudijančio, kieno pusėje 
yra toji stoka nuoširdumo, toleran
cijos ir vienybės. Red.).

Po dar vienos pertraukos valdy
bos nariais išrinkti šie: J. Andrius, 
A. Balsienė, J. činga, B. Graužinis, 
S. Kungys, K. Prišmantas ir O. Ra
zutienė.

Kandidatais liko: K. Dargis, M. 
Kraftas ir G. Valančius.

Revizijos komisijon išrinkti: 
A. Markevičius, V. Sakalauskas ir

A. Skirius.
Kandidatai: A. Dabšys, J. Peteris.
Atstovais į Apygardos susirinki

mų išrinkti: J. Ąžuolaitis, B. Čiur
lionis, J. Jurkūnas, J. Kojelis, V. 
Pažiūra, A._Skirius ir L. Žilevičiūtė.

Susirinkime dalyvavo apie 70 na
rių, kurių dalis po pertraukos, ma
tyt, bijodami, kad neišrinktų valdy- 
bon, išėjo. A.

JONAS ČINGA — LB LOS ANGE
LES APYLINKĖS PIRMININKAS

Naujoji LB L. A. Apyl. valdyba 
bal. 23 d. Lietuvių Namuose susi

rHANEdkAS LOii .AKELES LILTUVIV VISUOMBNBI
LIETUVIŲ SAMŲ įSIGIJIMO REIKALU

Lietuvių Bendruomenės Los Augeles Apylinkės 
Valdyba ir Lietuvių Tautinių, Samų Fondo laikinoji 
valdyba savo bendrine posėdyje .įvykusiame 1959«» 
rugpjūčio mėn. 16d., apsvarstė Lietuvių Namų Los 
Angeles mieste įsigijimo reikalingumų.

Abiejų organisedjų posėdžio dalyviai išsamiai 
išnagrinėjo šį klausimų, ir principiniai vienbalsiai 
priėjo išvados kad Los Angeles mieste būtinai įsigytini 
yra tik vieni Lietuvių Namaių, ir prie šio tikslo eiti 
tik bendromis jėgomis.

Susirinkimo dalyviai nutarė> kiekviena pusė 
atskirai šaukia savo pasižadėjimus pasirašiusių dalie 
ninku susirinkimus atsiklausti jų nuomonės dėl toli* 
mesnio šiuo reikalu veikimo, ir teigiamu atveju eiti 
prie bendro namų įsigijimui organų sudarymo.

rinkusi pirmo posėdžio, pasiskirstė 
pareigomis taip: Jonas činga — 
pirmininkas, Balys Graužinis ir Ka
zys Prišmantas — vicepirmininkai, 
Adelė Balsienė — sekretorė, Stasys 
Kungys — iždininkas, Ona Razutie- 
nė — jaunimo reikalų vedėja, Juo
zas Andrius •— švietimo ir kultūros 
reikalų vedėjas.

Posėdį sušaukė ir jame dalyvavo 
senosios valdybos pirm. A. Skirius, 
naujųjų valdybų painformavęs apie 
šių metų veiklos perspektyvas.. Po
sėdyje taip pat dalyvavęs senosios 
valdybos ižd. A. Markevičius perda
vė kasos knygų ir pinigus naujajam 
iždininkui S. Kungiui, painformuo
damas jį apie finansine nadėt1’

L. B. Los Angeles Apylinkes val
dybos (J. Ąžuolaitis, V. Bakūnas, 
T. Grikinas, D. Karaliūte, K. Liau- 
danskas ir A. Skirius) ir Liet. Tau
tinių Namų Fondo laik. valdybos 
(V. Aleksandrūnas, B. Gediminas, 
A. Latvėnas, A. Valavičius ir Sofija 
Waitek) susitarimas del vienų na
mų. Tas susitarimas 1959 m. rugsė
jo mėn. Liet Bendr. Centro dalinin
kų susirinkime vienbalsiai užgintas, 
gi Liet. Taut. Namų Fondo narių 
susirinkime 1959 m. spalių men. at
mestas. Todėl ir buvo įsigyta Los 
Angeles mieste dveji lietuvių na
mai: Lietuvių Namai ir Tautiniai 
Namai
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Raimonda Apeikytė

RAIMONDOS APEIKYTĖS PIANO KONCERTAS
Los Angeles lietuvių kolonijoje 

yra nemaža dainininkų, ypač iš mo
teriškosios lyties tarpo. Tačiau mu
zikų, tiksliau pianistų — negausu. 
Užtat kiekvienas piano meno kul- 
tyvuotojas čia sutinkamas su entu
ziazmu ir džiaugsmu. Iškiliausia šio 
meno atstovė yra Raimonda Apei
kytė. Nors ji dar tebesimoko Imma
culate Heart kolegijoje, bet jau yra 
pasiekusi neabejotinų laimėjimų 
piano muzikos srity. Balandžio 12 d. 
minėtos kolegijos didžiojoje salėje 
(drauge su R. Barnhartu) ji davė 
aukšto lygio koncertų, į kurį susi
rinko nemažas būrys muzikos, mė
gėjų Los Angeles lietuvių ir ameri
kiečių. Ji skambino Šopenų, Debus
sy, Bramsų ir Musorgsky.

Jonas Andrašūnas VĖJUOTA DIENA. Aliejus

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Šopeno kūriniai turi švelnių ro
mantinę nuotaikų, vietomis kryps
tančių net į melancholijų. Raimonda 
meistriškai paskambino du jo. polo
nezus, duodama individualių jų in
terpretacijų, kuri sužavėjo auditori
jų ir buvo palydėta gausiais ploji
mais. Iš Debussy kompozicijų Rai
monda skambino imprešijonistinio 
stiliaus ir poetiško vardo kūrinėlį 
Jardins sous Ja P'luie (Sodai, ant 
kurių lyja). Pianistė ir šiam daly
kui davė natūralių interpretacijų, 
atitinkančių kompozicijos turinį.

Musorgskio “Hopaka” Raimonda 
skambino drauge su minėtu Barn
hartu. Savo pobūdžiu šis kūrinėlis 
lyg ir nesiderino su kitais progra
mos dalykais, ypač su švelniomis 
Šopeno, Debussy ir Bramso kompo-

JONO ANDRAŠŪNO

Meno parodų rengimas yra vie
nas iš džiugiausių kultūrinių reiški
nių Los Angeles lietuvių kolonijoje. 
Pastaraisiais heleriais metais šių 
gražių Pacifiko vietovę aplankė su 
savo paveikslais visa eilė mūsų 
dailininkų: Bagdonas, Paukštienė, 
Pautienius, Tamošaitienė ir kt. šie 
dailininkai, daugiau ar mažiau bū
dami moderninio ar net abstrakti
nio meno atstovai, surado losange- 
liečiuose nemaža šios srovės mėgė
jų ir nemaža kas jų paveikslų įsi
gijo. Tačiau Los Angeles kolonijo
je, kaip ir kitur, nemaža yra ir to
kių, kuriems modernusis menas “ne 
prie širdies”: jie seniai jau lauke 
progos išvysti realistinio' meno pa
rodų, kokių čia prieš 7-rius me
tus buvo surengęs dail. A. Rūkšte- 
lė. Ir jų laukimas nebuvo veltui. 
Balandžio 11-18 dienomis tokių pa
rodų surengė dail. Jonas Andrašū
nas Lietuvių Bendruomenės Centre 
(4423 Santa Monica Blvd., Los An
geles). Atidaromųjų kalbų tarė A. 
Dabšys, L. - Bendruomenės Centro 
pirmininkas, pasidžiaugdamas galįs 
pristatyti dailininkų debiutantų, pa-
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zicijomis. Tačiau pats abiejų pianis
tų skambinimas buvo geras, reikia
mame lygyje ir klausytojams darė 
stiprų įspūdį. Taip pat klausytojams 
patiko ir neoklasiko Bramso “Kon
certo No. 2 (op. 83)”, kurį Apeikytė 
skambino akomponuojama savo pro
fesoriaus John Larkin.

Raimonda Apeikytė yra kylanti 
žvaigždė Hollywood© padangėje, ku
ri gaubia jos lankomų Immaculate 
Hearts kolegijų. Jaunai pianistei 
linkime ir toliau uoliai kultyvųoti 
piano muzikos menų. J. T.

PAVEIKSLŲ PARODA

Dail. J. Pautienius sečiuose pas V. 
ir J. Andrašūnus, Los Angeles.

dėkodamas jam už Lietuvos valdo
vų serijų, padovanotų centrui, ir pa
kviesdamas Lietuvių Dienų red. B. 
Brazdžionį tarti žodį apie dailę ap
skritai ir apie šios parodos dailinin
kų. Pasisakęs esųs moderniojo me
no šalininku, jis pastebėjo, kad pa
veikslo meniškumas pareina ne nuo 
tos ar kitos srovės ir kad realisti
nis stilius duoda progos dailininkui 
parodyti žiūrovui daug širdžiai ar
timų vaizdų tėvynėje ar pakelyje.

Jonas Andrašūnas Lietuvoje yra 
buvęs pulko vadu, Klaipėdos, Pane
vėžio ir k. miestų komendantu, lais
valaikiu mėgo piešti, kopijuoti. Tam 
dar daugiau laiko skyrė gyvenda
mas V. Vokietijos stovyklose ir at
sikėlęs į JAV-bes. Jo mokytojų tar
pe buvo J. Vaitys, č. Janusas, P, 
Kaupas, J. Pautienius. Jis mėgsta 
piešti daugiausia realistiniais tep
tuko bruožais, šiuo atžvilgiu jis pri
mena A. Rakštelę. Tačiau kai ku
riuose jo paveiksluose jau žymu 
bandymas prasimušti moderninio 
meno linkme, ir tai sveikintinos pa
stangos.

Iš parodoje išstatytų 34 paveiks
lų lankytojai įsigijo virš 20. Po vie
nų ar du paveikslus įsigijo šie as
menys: Brazdžionienė, Bareikai, 
Graužiniai, Jakubauskienė, Jodeliai, 
Lemanas, Mackialienė (2), Mikuc
kis, Mitkienė, Juškaitė-Nyerges ir 
jos draugė, Paškauskai, P. Rauli- 
naitlenė, Rukšėnai, Stankus, šim- 
kai, Tininis, dr. Tumienė... Vienas 
paveikslas išleistas loterijom. jį lai
mėjo Jonas Skirias.

Nors ankstyvesnėse parodose iš
pirkdavo abstraktinių paveikslu ir
gi nemaža, tačiau dail. Andrašū- 
nas šiuo atžvilgiu pasiekė rekordų: 
išparduoti apie du trečdaliu parodo
je išstatytų paveikslų ne dažnam 
dailininkui pasiseka. Nors tai buvo 
■tik pirmoji dailininko Andrašūno 
paroda, bet ji praėjo triumfališkai. 
Linkime ir toliau nepaleisti paletės 
iš rankų. J. Tin.



DYKUMOS ŽYDI...

Nuobodžios ir saulės išdegintos 
Kalifornijos dykumos ankstyvą pa
vasarį pavirsta nuostabiai žydin
čiais sodais. Tas dykumų spalvin
gumas sutraukia čia tūkstančius tu
ristų ne tik iš JAV-bių, bet ir iš 
tolimų kraštų. Pietinės Kalifornijos 
lietuviai tas dykumas irgi lanko, 
tik ne visi gal žino, kur ir kada dy
kumos žydi.

Tiksliai dykumų žydėjimo laiko 
nusakyti negalima, nes įtakos turi 
bendros klimatinės sąlygos, tačiau 
laiko svyravimai yra nedideli. Nor
maliai imant, žydinčias dykumas 
kovo menesį galima pamatyti šiose 
vietose:

Toddey Pines (į šiaurę nuo San 
Diego), 101 kelias; čia žydi dykumų 
rūtos, “indėnų teptukai”, coreopsis.

Palm Canyon ('į šiaurę nuo Palm 
Springs), 60-70 kelias; žydi dyku
mų saulėgrąžos, smėlio kelmeliai, 
čuperosa.

Cottonwood (į pietus nuo Palm 
Springs), 60-70 kelias; žydi dykumų 
lelijos, “liepsnojančios žvaigždės”, 
“pūslinės ankštys”, facelijos ir kt.

Ankstyvą balandį lankytinos šios 
vietos:

Barstow, 66 kelias; žydi dykumų 
lelijos, roželės, bugieniai, gilijos.

Antelope Valley (į šiaurę nuo 
Lancaster), 138 ir 466 keliai; žydi 
lubinai, auksinės purienos, indėnų 
kopūstai, “vakaro sniegas”, dyku
mų kiaulpienės.

Balandžio mėnesio gale dykumoc 
pražysta apie

Castaic, 99 kelias; žydi luzinai, 
Kalifornijos aguonos, “pelėdų dobi
lai”, roželės, gilijos.

Arvin, 466 kelias; žydi lubinai, 
Kalifornijos aguonos, “muiko kak
leliai”, šalavijos.
. .Apie Techachapi, 466 kelias, dy
kumos pražįsta gegužės pradžioje, 
čia galima pamatyti laukinius alyv
medžius, viedrynus, gilijas.

Verta iš miesto dūmų ir rūpesčių 
kartais ištrūkti į dykumas, ypač 
kai jos žydi. ~ ......n ...

* Palm Springs, Calif., jau ati
darytas kalnų keltas. Veikia nuo 
8 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. Kai
na — $3.95 suaugusiems, $2.95 — 
vaikams. Pakeliama į 13,200 pėdų 
aukščio kalno viršūnę nuo China 
Valley ik Mt. San Pacinto.

JAV Liet. Bendruomenės Los Ange
les Apylinkės VALDYBOS PAREIS 
KIMAS dėl S. Deveikio reikalavimų 
ir ryšium su tuo kilusių spadoje 
pareiškimų

1960-61 metų Apylinkės kadenci
joje buvęs iždininkas Stasys Devei
kis skundžiasi, kad Bendruomenės 
Apylinkė jam esanti skolinga 941.48 
dolerius. Tie skundai neteisingi ir 
be jokio pagrindo, nes specialioms 
komisijoms ir valdybai patikrinus 
knygas, dokumentus ir protokolus, 
rado, kad:

1). 1961 m. vasario 25 d. Apylin
kės valdybos revizijos komisija, su
sidedanti iš G. A. Petrausko ir J. 
Puikūno, nuvykusi pas S. Deveiki, 
patikrino visus pajamų ir išlaidų 
dokumentus, ir rado kasoje $382.24 
pinigais ir už $200.00 Liet. Bendruo
menės Namų akcijų;

KAS J KIENO DŪDĄ P U Č I A ?

Aštuonerius metus rūpinosi Kil- 
monių šeima atsivežti pas save iš 
Lietuvos senutę motiną ir bobutę. 
Prirašė krūvas prašymų, siuntė vis 
reikalaujamus dokumentus, jų ver
timus ir 1.1, ir 1.1., atrodė, be galo. 
Bet pagaliau, po tokio ilgo laukimo 
sulaukė atsakymą, kad visa jų byla 
išmesta į šiukšlyną, ir senutes jie 
neišleisią.

Kai š. m. kovo mėn. Kilmoniai 
gavo žinią, kad senutė sunkiai ser
ga ir reikalinga pagalbos, energin
goji Rūta skambino pačiam Rusų 
imperijos diktatoriui Maskvoje ir jo 
tarnui Vašingtone. Nuspręsta, kad 
komunistams apsimoka leisti Kil- 
moniams pasimatyti su sergančia 
senute ir ta proga pasukti bolševi
kinės propagandos katarinką.

Taip ir buvo. Bobutę iš Klaipėdos 
perkėlė į Kauną, atidavė geriausion 
priežiūroj!, Kilmonius priėmė, visur 
vežiojo patys aukščiausi činaunin- 
kai, Rūtai leido susitikti su vieno 
ansamblio dalyviais, su kai kuriais 
teatralais, trumpam net vienai Rū
tai leido išeiti į gatvę, pasikalbėti 
laisvai... “Kauno Tieson” įdėjo ne-
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2) . 1961 m. vasario 26 d. metinia
me Apylinkės susirinkime iždinin
kas S. Deveikis savo pranešime apie 
iždo stovį pranešė, kad per jo ka
denciją turėta $3642.78 pajamų -ir 
$3060.-54 išlaidų, taigi, pelno turėta 
$592.24. Tame pat susirinkime Re
vizijos komisijos vardu G. A. Pet
rauskas pranešė tuos pačius rezul
tatus. Metinio susirinkimo dalyviai 
vienbalsiai priėmė abu pranešimus;

3) . Tuoj po metinio susirinkimo 
S. Deveikis perdavė naujam iždi
ninkui A. Skiriui visą kasą $382.24, 
kaip buvo Revizijos komisijos ras
ta, tik neperdavė kasos knygos ir 
sąskaitų, nes jis dar nebaigęs visko 
surašyti. Tų knygų ir dokumentų 
buvo prašoma daug kartų, bet vis 
gauta tas pats atsakymas, kad dar 
nebaigęs surašyti, neturėjęs laiko. 
Jis to nepadarė nė per dvejus me
tus. 1962 m., jam prašant, susirinko 
valdybos paskirta komisija, tačiau 
S. Deveikis dar ir tuomet nebuvo 
suvedęs knygų ir nepristatė reikia
mų duomenų;

4) . 1963 m. gruodžio 10 d. raštu 
S. Deveikiui pareikalavus iš Apy
linkės valdybos $941.48, galutinam 
reikalo sutvarkymui buvo sudaryta 
Speciali Komisija iš A. Dabšio, G. 
A. Petrausko, J. Motiejūno, A. Ski- 
riaus ir S. Deveikio. Posėdyje visi 
dalyvavo ir jame buvo pravestas 
formalus apklausinėjimas. Pirminin
kas A Skirius ir S. Deveikis komi-' 
sijos posėdyje pasirašė, kad jie su 
to tyrinėjimo rezultatais sutiks. Po 
dešimties dienų p. A. Dapšio darbo, 
buvo sustatytas komisijos tyrinėji
mo rezultatų aktas ir įteiktas abiem 
pusėm. Iš Komisijos akto seka, kad 
metiniame susirinkime priimti Revi
zijos komisijos rezultatai buvo tei
singi ir kad Bendruomenės Apylin
kė S. Deveikiui pinigų nėra skolin
ga.

JAV Liet. Ben-nės 
Los Angeles Apylinkės Valdyba

(1963-64 m. kadencijos)

-..ku ■ ■

trumpą rašinį, kur pusę sentimen
talių tiradų, o kita pusė neva po
kalbio su Rūta, kur,' atrodo, pati 
korespondentė klausia,- pati atsako. 
Taine aprašyme Rūta taip įsileidžia 
į taikos ir broliškos meilės pamoks
lus, “koegzistencine” dvasia kores
pondentės nulietu-s, kad ji pati neva 
turi įsibėgėjusią viešnią nutraukti.

Korespondentės suredaguotu 
tekstu Rūta net ima “verkti,” kad 
jos ateitis Amerikoje netikra, kad, 
girdi, bepigu čia, Lietuvoje akto
riams dirbti ir gyventi, kur senat
vės pensija užtikrinta...

Tas ‘Kauno Tiesos” bolševikinės 
propagandos sufabrikuotas inter
view bruklyniškei dviejų moterėlių 
“Vienybei” taip patiko, kad jos iš
tisai persispausdino, lyg tardamos, 
—šekit, žiūrėkit, ne mes vienos pū
čiam propagandos.dūdon, —■ ir Rūta 
Kilmonytė prisidėjo!!. Jei ta pati

KaunoTIESA
1964 m, kovo 20 d, 3 psL

Šiomis dienomis Rūta Lee kar
tu su tėveliais Juozu ir Marija 
Kilimoniais lankosi Tarybą Lie
tuvoje, džiaugiasi nauju gimtinės 
peizažu, darbo •žmonių laimė j it 
mais. Jai susipažinus su kai ku
riomis mūsų miesto įžymesnėmis 
vietomis, kreipėmės į brangią 
viešnią — Rūtą Lee, prašydami 
pasidalyti įspūdžiais.

—• Aišku, pirmiausia mes su 
tėveliais aplankėme klinikose 
besigydančią senelę, — pradėjo 
pasakoti R. Lee. — Jūs nežino
te, kokia ji laimingg, kaip ja 
rūpinamasi, kaip ji čia prižiūri
mai Mus lydėjo, pasakojo apie 
gydymą, darbą ligoninėje keli 
gydytojai. Jie buvo tokie papras
ti ir nuoširdūs jog man atrodė, 
kad aš seniai su , jais pažįstama. 
Męmo tėvukas — aistringas me
džiotojas. Pasirodo, ta pačia liga 
„serga“ ir ligoninės vyr. gydy
tojas Petras Jašinskas, todėl 
jiedviem tikrai netrūko kalbos.

— Girdėjau, kad Jūs lankėtės 
mūsų dailės muziejuje...

~ Taip, — sako gyvai mūsų 
gyvenimu besidominti Rūta Lee. 
— Tai nuostabus muziejus. Aš 
kaip gyva nesu mačiusi panašių 
į paprastos moters Daugvilienės 
kūrinius. Tiek sielos, tokia šiur
pi praeities tragedija atsklei
džiama, jog šaltis nueina per 
nugarą bežiūrint. Stebina mane 
ir tos gabios moters nepaprastas 
kruopštumas. darbštumas: Įdo
mūs, iki šiol neregėti muzika 
dvelkiantieji Čiurlionio darbai. 
Bevaikštant muziejaus salėmis 
moR kilo mintis:: ar negalima bū
tų, dviems šalims — Tarybų. Są
jungai ir Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms — kultūrinių ryšių 
dėka surengti, pavyzdžiui, pas 
mus, Kalifornijoje, Čiurlionio ir 
Daugvilienės darbų parodas?! Aš 
nenoriu viena domėtis tokiomis 
proto ir talento sukurtomis gery
bėmis, reikia, kad juos pamaty
tų Amerikoje, Holivude...

‘Vienybė”, greičiausia apsisapnavu
si, nebūt vėliau įdėjus Rūtos pokal

bio su Stuku ir Valaičiu, gal kas 
ir būtų suabejojęs: nejaugi ir Rū
ta ?.?Bet Saliamutės valerijonų kva
pas Rūtai neprilipo! Savo laisvam 
pasikalbėjime Rūta visai ne į tą 
dūdą papūtė.

Skaitytojų įdomumui pridedu mi
nėto rašinio iškarpą iš KT ir iš V. 
Rūtos tikrą žodį, manau, dar išgir
sime ne tik per dviejų moterėlių 
vienybės ruporą, bet ir laisvuose 
lietuvių laikraščiuose. - I. G.

VIENYBE, 1964 m. kovo 25 d.
Šiomis dienomis Rūta uev 

kartu su tėveliais Juozu ir 
Marija Kilmoniais lankosi 
Lietuvoje, džiaugiasi nauju 
gimtines peizažu... Jai su
sipažinus su kai kuriomis 
mūsų miesto įžymesnėmis 
vietomis, kreipėmės j bran
gią viešnią - Rūtą Lee, pra
šydami pasidalyti įspū
džiais.

- Aišku, pirmiausia, mes 
su tėveliais aplankėme kli
nikose besigydančią senelę,
- pradėjo pasakoti R. Lee.
- Jūs nežinote, kokia ji lai
minga, kaip ja rūpinamasi, 
kaip ji Čia prižiūrima! Mus 
lydėjo, pasakojo apie gydy
mą, darbą ligoninėje keli 
gydytojai. Jie buvo tokie pa
prasti ir nuoširdūs, jog man 
atrodė, kad aš seniai su jais 
pažįstama. Mano tėvukas
- aistringas medžiotojas. 
Pasirodo, ta pačia liga “ser
ga” ir ligoninės vyr. gydy
tojas Petras Jašinskas, to
dėl jiedviem tikrai netrūko 
kalbos.

- Girdėjau, kad Jūs lan
kėtės mūsų dailės muzieju
je...

- Taip, - sako gyvai mūsų 
gyvenimu besidominti Rūta 
Lee. - Tai nuostabus mu
ziejus. Aš kaip gyva nesu 
mačiusi panašių j papras
tos moters Daugvilienės kū
rinius. Tiek sielos, tokia 
šiurpi praeities tragedija 
atskleidžiama, jog šaltis nu
eina per nugarą bežiūrint.

’ Stebina mane ir tos gabios 
moters nepaprastas kruopš
tumas, darbštumas. Įdomūs, 
iki šiol neregėti muzika 
dvelkiantieji Čiurlionio dar
bai. Bevaikštant muziejaus 
salėmis man kilo mintis: ar 
negalima būtų dviems ša
lims - Tarybų Sąjungai ir 
Jungtinėms Amerikos Val
stybėms - kultūrinių ryšių 
dėka surengti, pavyzdžiui, 
pas mus, Kalifornijoje, 
Čiurlionio ir Daugvilienės 
darbų parodas? Aš'nenoriu 
viena domėtis tokiomis pro
to ir talento sukurtomis gė
rybėmis, reikia; kad juos 
pamatytų Amerikoje, fldlly- 
woode...
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IŠ LAIŠKŲ REDAKCIJAI
Los Angeles, Calif.,1964 m. kovo 9 d. 
(Registruotas, su gavimo pakvitavi

mu)

‘‘Lietuviai Amerikos Vakaruose” 
Leidėjui Antanui Skiriu!
4366 Sunset Blvd.
Los Angeles, Calif. 90029

Ponas A. Skiriau,

Tamstos leidžiamame laikraštyje 
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”, 
1964 m. sausis, No. 1, 7 puslapyje, 
Tamstos straipsnyje “Kazio Janu- 
tos-Klauseikio žygdarbiai”, be kita 
ko rašoma:

1. Jog aš niekada šv. Kazimiero 
parapijai nesu aukojęs. Tai neteisy
bė. Aš turiu dokumentus, pavyz
džiui, 1963 metų vasario 17 dienos 
ir tą pat metą birželio 6 dienos 
American Express Co. pinigą per
siuntimo orderią kvitus, kuriais 
esu pasiuntęs auką šv. Kazimiero 
parapijai.

Be to, Ponas Skirtus, kaip mokes
tinių pareiškimą pildytojas, Tamsta 
apskaičiavai 1959 ir 1960 metą ma
no federalinius ir Kalifornijos 
(state) mokesčius bei pasilikai ma
no mokesčią deklaraciją nuorašus. 
Mano išlaidos yra “confidencial” ir 
Tamsta neturėtum skelbti buvusio 
savo kliento išlaidas — tikras ar 
jas iškreipdamas.

2) Tamsta rašai, jog aš čia, Los 
Angeles, ALTui nesu aukojęs. Tai 
neteisybė. Aš esu aukojęs, pavyz
džiui, 1960 metais minint Vasario 16 
d. įteikiau auką. Mano aukos suma 
Alto skyriaus valdybos Naujieną ir 
Draugo dienraščiuose tarp kitą Los 
Angeles lietuvią aukotoją buvo pa
minėta. Tamsta pats tada tvarkei 
auką rinkimą, o dabar, ar užmir
šęs, ar mane įžeisti siekdamas, pa
skelbei netikrą dalyką.

3. 1961 Lietuvią Bendruomenės 
Los Angeles Apylinkes valdyba raš
tu mane pakvietė būti jos rengiamo
je Lietuvią dienoje garbės svečiu. 
Turiu padėkos laišką už darbą 
bendruomenei, todėl Tamstos tei
gimas mane, jog “Visą laiką paži
nome kaip šmeižėją” yra tik šmeiž
tas.

4. Yra Tamstos straipsnyje ir 
daugiau neteisingą dalyką apie ma
ne paskelbtą, pavyzdžiui, Tamsta 
rašai, jog klebonas J. Kučingis ma
lonėjo ateiti į mano klubo susirinki
mą, ir uždėjęs ranką ant pečių, pa
sakė: perrinkite tą vyrą į pirminin
kus ar sekretorius! Aš neturiu jo
kio klubo ir tas visas Tamstos ap
rašymas yra prasimanymas.

5. šantažas (chantage, black
mail), kaip lietuvių kalbos žodynas, 
Liet. Enciklopedija ir Baudžiamasis 
statutas nusako, yra reikalavimas 
iš ko nors pinigų ar ko kita, grasi
nant paskelbti kompromituojančius 
poelgius ar dokumentus. Tamsta 
savo straipsnyje rašai apie 1962 me
tą mano šantažus, bet nenurodai nė 
vieno fakto, ką, kur ir kada aš šan
tažavau. Tamsta kartoji savo laik
raštyje Juliaus Jodelėg paskelbtąją 
inkriminaciją, kuri Tamstai.žindmai 
mano buvo paneigta, o Julius Jode- 
lė savo teigimą neįrodė, Tamsta ra
šai ir apie naują šantažą. Tą inkri
minaciją skelbdamas Tšmšta įsipa
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reigoji ją ir įrodyti arba turi atšauk
ti, nes mano tvirtinimas yra, jog 
aš niekada šantažu nesiverčiau ir 
niekada nieko nešantažavau.

Prašau šį mano laišką išspausdin
ti artimiausiame laike išleidžiama
me Tamstos laikraščio “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose” numeryje.

(Parašas)
Kazys Januta,—J. Klauseikis,

Naujienų korespondentas 
2818 Avenel Street 

Los Angeles, 90039 Calif. 
. s

.•■■••-U '

PATIKSLINIMAI

1. Kas galėjo manyti, kad Jūs 
slaptai pašto perlaidomis remiate 
parapiją,: nes aukotojų sąrašuose 
neteko pastebėti, taip pat neteko 
matyti nė bažnyčioje. Tačiau tokių 
yra., < Vieną pažinau Čikagoje tokį 
kovotoją prieš religiją; ir buvo lai
komas laisvamanių vadu, tačiau 
pats slaptai paštu mokėdavo šv. 
Jurgio parap. nustatytus metinius 
mokesčius. Jam mirus, piktinosi vi
si jo pasekėjai.

Pasakymas, kad aš neturėčiau 
skelbti Jūsų “confidential” išlaidų 
suponuoja, jog aš jas skelbiau. Pa
brėžiu: iš Jūsų mokestinių pareiš
kimą nėra naudota nei tikrų, nei 
iškraipytą išlaidą davinių. Jūsų tą 
tvirtinimą aš laikau insinuacija, me
lu ir noru pakenkti mano darbui. 
Panašių insinuacijų prieš mano pre
kybą keletą kartų vartojote Naujie
nose. Amerikoje prekybos įmonės 
yra apsaugotos įstatymais ir atei
tyje turėsite atsakyti už mano įstai
gai padarytus finansinius nuosto
lius.

2. Dėl aukų Altui. Sakote, kad 
I960 metais į telkėt Altui auką. Ne
daug pasigyrimo vertas darbas vie
nais metais duoti auką, Altas renka 
aukas kasmet.

3. Dėl L. B. Apylinkės garbės 
svečių kvietimo visuomet nutaria
ma valdybos posėdyje. 1960 m. buvo 
nutarta kviesti tik konsulą dr. J. 
Bielskį ir prof. M. Biržišką, o ko
respondentams duoti nemokamus 
bilietus. 1961 m. birželio 7 d. posė
džio protokole taip užrašyta: “Gar
bės svečiais kviesti prof. M. Biržiš
ką, konsulą Bielskį su ponia, klebo
ną J. Kučingį ir žurnalistus: Alė 
Rūta, B. Brazdžionis, Bakūnas,Koje
lis, Raila, Gustaitis, Medžiukas.” 
Kitą pavardžių protokole nėra.

’ 4. Ar klubas, organizacija, kuopa 
(SLA), kurią! priklausai, nėra tavo? 
Nekoks tas narys, kuris išsižada 
savo organizacijos.

5. Dėl šantažų ir insinuacijų cita
ta yra pairųta iš Draugo 1962 m. 
liepos mėn. 19 d. Faktas lieka fak
tu. Per dvejus metus neįrodėte, kad 
tie teigimai ’buvo klaidingi.

Teisybė, dėl to šantažo, kuriuo sa
kote: “aš niekada šantažų nesiver
čiau..;” O argi aš sakiau, kad vertė
tos? Pagal žodyną “verstis” — tu
rėti verslą, gyventi, manytis. Kas 
gf sakė, kad’Jūs Jtuo verčiatės? Ne
reikia perdėti’o Jūs rašydamas to 
kaip tik nevengiate, ir to visa, deja, 
n e įsipareigojate nei į r o- 
dyti, nei atšaukti.

■ : . .^Skirtus

Peter ir Rose Laura — LAV skai
tytojai Honolulu, Hawaii, svečiavo
si pas seserį Ann Laurinaitis (vi
dury) Los Angeles mieste.

ŽONGLERAVIMAS SAMPRATOMIS

Tai labai gerai parinktas užvardi- 
nimas Scribos .straipsneliui “Lietu
viai Amerikos Vakaruose” (Vasa
rio-kovo nr.). Tame straipsnelyje p. 
Scriba žongleruoja ne tik sampra
tomis, bet ir faktais... Scriba tvirti
na, būk tai tūlas Vn. pučia visuo
menei miglą į akis, kad ta visuome
nė nepamatytų, kaip paslaptingai 
kažkur dingsta bičiulių surinkti ne
va Lietuvos laisvinimui pinigai. P. 
Scriba taip pat teigia, kad visuome
nė norėtų žinoti, kiek aukų surink
ta per bičiulių fondą ir kitas orga
nizacijas Vasario 16 proga. Nors p. 
Scriba to nepasako, bet manau, kad 
kalba eina apie Lietuvių Fronto Bi
čiulius, tad jų vardu pabandysiu p. 
Scribal atsakyti.

Pirmas klausimas — KIEK?. P. 
Scriba, atsiversk to -paties laikraš
čio, kuriame tilpo jūsų straipsnelis, 
antrą puslapį ir rasi parašyta, 
kiek... Ne tik kad parašyta, kiek su
rinkta, bet net ir išvardinta, kas 
aukojo ir po kiek. Ar tad šitoks 
klausimas nėra žongleravimas sam
pratomis ir faktais? O gal tai tik 
retorinė priemonė priešams pliekti?

Antras klausimas — kur tie pini
gai dingo? Niekur nedingo, p. Scri
ba, niekas jų nepasisavino ir ne 
bičiuliams jie nuėjo. Tik maža dalis 
buvo paskirta “Į Laisvę Fondui” ir 
specialiai buvo nurodyta skelbiant 
aukas', kiek iš jų buvo paskirta bi
čiulių fondui...

Lietuvių Fronto Bičiuliai renka 
aukas savo tarpe, nesikreipia į pla
čiąją visuomenę -ir iš jos aukų ne
prašo; kiekvienas bičiulis, ar, pri
jaučiantis aukodamas pats nurodo 
organizaciją, kuriai skiria savo au
ką, ir visos aukos, persiunčiamos 
tiesiog aukotojų nurodytoms orga
nizacijoms. Aukų paskirstymas skel
biamas L. F. bičiulių spaudoje. Tai 
darome ne dėl to, kad slėptumėme 
surinktas aukas, bet dėl to, kad a 
nemanome, jog kitų organizacijų 
spaudai būtų įdomu, kam bičiuliai 
aukas paskirstė.

Kadangi p. Scriba žongleruoda- 
mas sampratomis stengiasi' primesti 
mums neaiškius tikslus, 'galime iš
dėstyti, kam pinigai buvo persiųs
ti. Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui nusiųsta $40.00, Re
zoliucijoms remti komitetui '.persiųs
ta $72.00, ALT’o Los Angeles sky- 
'riui perduota $7.50, o'likusieji pini
gai “į Lai’svę Fondui Lietuviškajai 
Kultūrai Ugdyti”. ■

P. A. Raulinaitis
L. F. Bičiulių Los Angelesv \ 

Skyriaus Pirmininkas \

PLUNKSNOS IŠ PO

MANO PLUNKSNOS...
I

Dėl žongleravimo faktais

Scriba domėjosi ne vien faktu, 
kiek surinko “bičiuliai” ir ’’talkinin
kai” aukų Lietuvos laisvinimo ko 
vai, bet taip pat ir tuo, kam tie pi
nigai buvo atiduoti.

“Bičiuliai” paskelbė savo auko-į 
tojų sąrašą. Iš jo matyti, kad su-! 
rinkta ne “apie” $150.00, bet tiks-: 
liai $150.00.

Dabar L. F. Bičiulių Los Angeles- 
Skyriaus Pirmininkas P. A. Raulį-j 

: naitis išvardino ir kam tie jų surink
ti pinigai buvo persiųsti. Scriba į 
daugiąų nieko ir nelaukė. Tik jam
Įdomi viena “maža dalis — didesnėj 
už didesnę. Atėmus P. A. Raulinail 
čio išvardintas sumas iš bendros,: 
anksčiau paskelbtos sumos, gaunasi! 
likutis $30.50. Dėl jo P. A. Rauli-į 
naitis sako: “Tik maža dalis buvo 
paskirta ‘Į Laisvę Fondui’ ”, matyt, 
laikydamas $7.50 pasiųstų ALT-bai 
viena, iš didesnių dalių...

Scriba mano, kad tam ir žongle- 
ruota, kad iš surinktų $150.00 aukų 
Vasario 16-tos proga renkamų Lie
tuvos laisvinimui tik $7.50 išžongle-į 
ruoti ALT-bai.

Ačiū ‘bičiuliams’ ir už tai; gi! 
‘talkininkai’ nė to nesiteikė padary-j 
ti, matyt, bijodami išduobi savo bu-Į 
halterijos paslaptis.

NUOMONIŲ NESUTAPIMAS
J

Dievo įsakymas skelbia: “Mylėsi 
artimą kaip pats save”, gi “Los An
geles šv. Kazimiero Parapijos Lie
tuvių žinios” Nr. 8 (265) rašo: t 
“Saugokis arklio iš užpakalio, jau-' 
čio iš priešakio, o žmogaus iš abiejų 
pusių”.

Ištikimi šv. Kazimiero parapijie
čiai gal ir patikėtų, ką rašo biule
tenio redaktoriai, jei virš tos jų iš
minties nebūtų parašyta: “Jeigu no
ri kvailą pažinti, duok jam kalbėti”.

DėzL “asmeniškų ginčų”...

“Pasaulio Lietuvis” 1964 m. bal. 
mėn. nr. 6 rašo, kad rašytoja P. 
Orintaitė pasisakydama, dėl jos vei
kalų pristatymo spaudiny “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose” 1964.11.21 pa- 
sįsOtHr ųrieš'“asmeniškus ginčus”. 
P. Orintaitė negalėjo nepastebėti, 
kad “asmeniškus ginčus” kelia K. 
Januta-Klauseikis, taigi į jį ir rei
kėjo tą skundą nukreipti ir pirmu
čiausia jį sutvarkyti dėl “Lietuvių 
Dienų” žurnalo, “Kalifornijos Lietu
vių Almanacho”, “Lietuviai Ameri
kos Vakaruose” laikraščio ir dau
gelio lietuviškų įstaigų neigiamo 
pristatymo; o taip pat ir dėl lietuvių 
Visuomenės veikėjų asmeniško už- 
kabiųėjimo.

Rašytojai, matyt, patiktų, kad as
meniškai 'L ’užkabintas asmeniškai 
Besigintą, bet pripažintų vieno as
mens 
noma

asmenišką “tiesą”. Tada, ži- 
ginčų nebūtų.'

‘■d



Iš jury skautų gyvenimo
Daugelis pasigedo jūrų skautų 

Kaziuko mugėje ir klausinėjo, ko
dėl jūrų skautai joje nedalyvavo. 
Norime visuomenei, nors trumpai 
apie tai paaiškinti. Jūrų skautai 
pranešė Pacifiko Rajono vadovybei, 
kad rengiasi, kaip ir praėjusiais 
metais, dalyvauti Kaziuko mugėje. 
Po kiek laiko gavome ir atsakymų: 
“Mugėje net ir negalvokite dalyvau
ti, nes neįsileisime ir jeigu bandy
site dalyvauti, tai jėga sulaikysi
me.” Teko taip pat girdėti, kad Pa
cifiko Rajono Vadas buvo pasiren
gęs ir policijų pašaukti, jei j.irų 
skautai išdrįstų dalyvauti... Kųgi 
darysi po tokio pasisakymo, nors 
ir su skaudančia širdimi, nutarėme 
nedalyvauti.

Prieš klek laiko jūrų skautai ad
ministraciniai persitvarkė, išsirin
ko atskirų vadovybę ir įsteigė Lie
tuvių Jūrų Skautijų. šis mūsų žy
gis labai nepatiko skautų kai ku
riems vadams, ir jie išsiuntinėjo 
instrukcijas, kad nebūtų jokio 
bendradarbiavimo su jūrų skautų 
vienetais. To pasėkoje ir šis nema
lonus incidentas. Mūsų akimis žiū
rint visos lietuviškos organizacijos 
turėtų tarp savęs bendradarbiauti, 
o tuo labiau skautai, kurių įstatai 
aiškiai pabrėžia: “skautas brolis 
kitam skautui.”

Jūros diena
Liepos mėnesį jūrų skautai rengia 

“Jūros Dienų”, kurioje parodys vi
suomenei savo turimų ir naudoja
mų “laivynų” ir stengsis plačiau 
visus supažindinti su savo veikimu 
ir tikslais.

Naujas jūrų skautų vienetas
JBB

Balandžio mėn. 19 d. įsteigtas 
naujas jūrų skautų vienetas — val
tis. Tai jau antroji Los Angeles jū
rų jaunių “bebrų” valtis. Jūrų jau
nius sudaro berniukai nuo 8 iki 13 
metų amžiaus. Suorganizuoti į val
tis jie išeina skautiško ir jūrinio 
patyrimo programas ir lavinasi lie
tuviškoje aplinkoje. Džiugu, kad 
jaunimas jungiasi į jūrų skautų ei
les. Be dviejų jūrų jaunių valčių 
Los Angeles dar veikia ir jūrų skau
čių valtis ir jūrų budžių įgula. Jūrų 
skautai mielai priima į savo eiles 
lietuviškų jaunimų ir nuoširdžiai 
kviečia prisidėti. Dėl smulkesnių 
informacijų prašome kreiptis į jūrų 
skautų tėvų komitetų (K. šakys), 
arba į jūrų skautų vadus R. Dūdų 
ir A. Raulinaitį. Jūrų skautas

L. žurnalistų Sėjungos naujoji c. 
valdyba

Po ilgos stagnacijos pagaliau ko- 
respondenciniu būdu buvo išrinkti 
nauji LžS organai.

Rinkimų komisija — A. Pužaus
kas, K. Petrauskas ir J. Venclova — 
š. m. kovo 20 d. susirinkusi Čikago
je suskaitė prisiųstus jai paštu 
balsus ir paskelbė rinkinių rezulta
tus.

LžS centro valdybon išrinkti: 
Kun. V. Bagdonavičius, A. Gintne- 
ris, V. Kasniunas, V. Mingėla, P. 
šulas; kandidatais liko: Z Juškevi
čienė ir J. Bertulis.

Išrinktoji c. valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: Kun. V. Bagdona
vičius—pirm., A. Gintneris—I vice- 
pirm., V. Mingėla—II vicepirm., V. 
Kasniunas—sekr., P. šulas—ižd.

Savo pirmame posėdy valdyba nu
tarė kooptuoti į c. v. abu kandida
tus: Juškevičienę ir Bertulį.

C. v. buveinė — Čikaga, adresas: 
3221 W. 61st St., Chicago, Ill. 60629 

Kontrolės komisijon išrinkti: A. 
Nakas, V. Kutkus ir M. Sims; kan
didatai: V. Pauža ir S. Garliauskas. 
Buveinė Detroite.

Garbės teisman išrinkti: P. Rau- 
linaitis, A. Skirius ir J. Turinis; kan
didatai: I. Medžiukas ir S. Paltus. 
Buveinė Los Angeles.

Pareigomis pasiskirstė taip: P. 
Raulinaitis—pirm., A. Skirius—vice
pirm. ir J. Tininins—sekr.

Adresas: 1972 N. Commonweath 
Ave., Los Angeles 27, Calif.

Pagal LžS-gos statutų visi išrink
ti 2-jų metų kadencijai.

Naujai LžS-gos valdybai linkime 
sėkmės! A. J.

# # #
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

CENTRO AKCININKŲ 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
mėn. 17 d., sekmadienį, 1 vai. p. p. 
šios bendrovės salėje — 4423 Santa 
Monica Blvd., Los Angeles, Calif.

Darbotvarkėje: Direktorių Tary
bos ir Revizijos Komisijos prane
šimai, naujų organų rinkimai, dis
kusijos, klausiniai ir sumanymai 
dėl ateities veiklos.

ŽURNALISTŲ SUSIRINKIMAS
1964 m. gegužės mėn. 9 d., šešt. 

7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 4423 
Santa Monica Blvd., Los Angeles, 
įvyksta Lietuvos žurnalistų Sųjun- 
gos Los Angeles Skyriaus narių 
susirinkimas, į kurį visi lietuviai 
'kviečiami atsilankyti.

Susirinkimo pradžioje bus aptar
ti einamieji reikalai, o po to seks 
rašytojo Jurgio Gliaudės paskaita 
tema “Spauda lietuvių kultūros 
tarnyboje” ir po jos dar bus parody
tas spalvotas filmas iš kelionių.

A. Gustaitis įteikia jo skirtą per
einamąją lauko teniso taurę V. Ged
gaudui, laimėjusiam Kalifornijos 
lietuvių lauko teniso klubo ‘Banga’ 
turnyrą, šalia stovi klubo pirminin
kas č. Gedgaudas.

LB Los Angeles Ap. valdyba: iš k.: tiene; II eil. B. Graužinis, K. Priš- 
I eil. A. Balsienė, J. činga, O Ražu- mantas, S. Kungys, J. Andrius.
^^^^J^MJMM1*************************************

Los Angeles Apylinkės lietuviai 
galės balsuoti šiose vietose:

1) Lietuvių Namuose, 4415 Santa 
Monica Blvd., Los Angeles: gegužės
9 d., šešt., 5—9 vai. vakaro;

gegužės 10 d., sekm., 12 vi. die
nos — 10 vai. vak.

2) Tautiniuose Namuose, 3350 
Glendale Blvd.,, Los Angeles: ge
gužės 9 d. 5—9 vai. vak. ir gegužės
10 d., sekm., 1 vai. p.p. — 6 vai. vak.

3) Prie šv. Kazimiero par. salės, 
2704 St. George St., sekm., gegužės 
10 d. 9 vai. ryto — 2 vai. p.p.

4) Santa Monicoje, geg. 9 d., 7 v. 
vak. iki 10 vai. vak. — Uncle John’s 
Pancake House, — 3201 Wilshire 
Blvd., Sana Monica, Lietuvių Klubo 
susirinkime.

5) Long Beach — gegužės 10 d. 
4 vai. p.p. — 7 vai. vak. Lietuvių 
Klubo piknike — 1445 E. Hill St.

Ten žada nuvykti rinkiminės ko
misijos atstovas ir vietoj įgaliotinis 
D. Mekišius, 669 Orizaba Ave., L. B.

6) Santa Ana mieste yra įgalioti
nis Gaudentas Baltrušaitis, 907 N. 
Lowell St., Telef. 714-543-7428.

7) San Diego mieste pas Pranų 
Baltakį, 2011 Cecelia Terr. Telef. 
BR 6-4906

Kam sulygęs neleidžia, atvykti į 
šias balsavimo vietas gali tiesiog 
siųsti iki gegužės 7 d., 1964 m., Rin
kiminės komsijos pirm. A. Dabšiui: 
3517 Crestmont Avė., Los Angeles, 
Calif. 90026.

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

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

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Salesman

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

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

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

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

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

SANTA MONICOS LIETUVIŲ 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Gegužės 9, šeštadienį, d. 7 vai. 30 
min. Santa Monicos Liet. Klubas 
šaukia susirinkimų Uncle John’s 
Pancake House patalpose — 3201 
Wilshire Blvd.

Be klubo einamųjų reikalų, apy
linkes lietuviai turės progos atlikti 
Bendruomenės IV Tarybon balsavi
mus, nes žada atvykti susirinkiman 
L. B. Vakarų Apygardos atstovai.

PIRMASIS ŠIŲ METŲ PIKNIKAS
Gegužės 10 d., sekmadienį, 12 vai. 

30 min. po pietų Long Beach Lietu
vių Klubas rengia pavasarinį pikni
kų Barboros Eselunienės rezidenci
jos sode, 1445 E. Hill St., L. B.

Bus skanūs pietūs, bufetas ir mu
zika, Rengimo komisijų sudaro: P. 
Atko, V. Ardais, V. Bakūnas, P. Si
monienė, D. Rudokienė, J. Yanku- 
vienė, A. Wallace, Br. Merkis ir kt.

Maloniai kviečiame visus: iš arti 
ir toli, senus ir jaunus, —atvykite 
pas mus. Valdyba

PARDUODAMA VALGYKLA
Fasadenoje, miesto centre, ge

rai einanti prekyba — valgykla par
duodama. Lietuvis savininkas išeina 
į pensijų.

Kas domitės, dėl smulkesnių in
formacijų kreipkitės po 3 vai. p. p. 
telefonu Sycamore 2-1538.
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Return Requested

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, California, 90029 

Telefonas: NO 4-2919

Susirinkimų, parengimų, vaidinimų, 
balių,, koncertų, piknikų ir pn.

KALENDORIUS
Gegužės mėn. —
2 d., šeštad. — Liet. Taut. S-gos Los 

Angeles sk. vakaras Tautiniuose 
Namuose.

3 d., sekmad. —• Los Angeles Liet. 
Aero Klubo steigiamasis susirin
kimas Lietuvių Namuose.

7 d., ketvirtd. — Organzacijų atsto
vų susirinkimas Lietuvių Namuo
se .

9 d., šeštad. —■ Liet, žurnalistų S- 
gos Los Angeles sk. susirinkimas 
Lietuvių Namuose.

” — Rinkimai į LB IV-jų
Tarybų.

10 d., sekmd. — Rinkimai į IV-jų LB 
Tarybų.

17 d., sekmd. — Kalif. Liet. Bend
ruomenės Centro akcininkų me
tinis susirinkimas Lietuvių Na
muose.
” ” V. Alanto pjesės “Kyla
vėtra ūkanose” kartojimas šv. Ka
zimiero parap. salėje.

23 d., šeštad. — D. L. K. Birutės 
D-jos balius ukrainiečių salėje.

24 d., sekmd. — Ateitininkų šeimos 
šventė.

31 d., sekmd. — B. Budriūno moki
nių koncertas šv. Kazimiero par. 
salėje.

Birželio mėn. —
6 d., šeštad. — LB Vakarų Apygar

dos atstovi? suvažiavimas Lietu
vių Namuose.
” ” Jaunimo šventė šv. Ka

zimiero par. salėje.
7 d., sekmd. — Jaunimo šventė šv.

Kazimiero par. salėje.
20 d., šeštad. — Jūrų skautų balius.
21 d., sekmd. šv. Kazimiero par.

“Lietuvių Diena” Breakfast Club 
patalpose.

28 d., sekmd. — Liet. Taut. S-gos 
Los Angeles sk. piknikas Arryo 
Seco parke.

Liepos mėn. —
5 d., sekmd. — Liet. Romos Katali

kų Susivienijimo piknikas Arryo 
Seco parke.

12 d., sekmd. — “Lietuvių Dienų” 
žurnalo piknikas Burbanke.

26 d., sekmd. — Piliečių klubo pik
nikas Arroyo Seco parke.
Pastaba:
Iki šiol visi parengimai būdavo 

registruojami pas LB Los Angeles 
Apylinkės pirmininkų. Rengėjai 
kviečiami ir toliau registruoti pa
rengimus, kad tuo būdu būtų pasi
skirstyta datomis ir vietomis.

Norintieji patekti į čia spausdina
mų KALENDORIŲ, prašomi pra
nešti ALV laikraščiui tel. NO 4-2919.
Steigiamas Los Angeles Lietuvių 

Aero Klubas
Gegužės 3 d. 1 vai. p. p. Lietuvių 

Namuose, 4423 Santa Monica Blvd., 
inicciatorių šaukiamas Los Ange
les Lietuvių Aero Klubo steigiama
sis susirinkimas.

Visi lietuviai, kurie domisi aviaci
ja, kviečiami atvykti į susirinkimų, 
kur bus išrinkti valdomieji organai 
ir aptarta artimiausio laiko veikla.

NAUJA LRKF VALDYBA

ALRK Federacijos Los Angeles 
skyriaus įvykusiame bal. 12 d. su
sirinkime išrinkta tokio sustato val
dyba: Ign. Medžiukas—pirm., V. 
Kazlauskas—vicepirm., J. Jodelė — 
vicepirm., R. Bureikienė—sekr., ir 
A. Yodelis — ižd.

Iki šiol ilgus metus pirmininku 
buvo V. Kazlauskas.

JAV LB PORTLAND APYLINKĖS

valdybų sudaro: Marija-Rima 
Kulilmanienė — pirm., Gražina Juo
deikienė — sekr. ir ižd., Jonas Men- 
deika — vicepirm., dr. Viktoras Ja
saitis ir Jonas Kanius — nariai.

Portland, Oregon, Apylinkė dėl 
mažo lietuvių skaičiaus Rinkiminės 
Komisijos nesudarė, bet visi stro
piai ruošiasi balsuoti paštu.

Liet. Krepšinio Rinktinės išvykai 
į Australiją

Los Angeles Rėmėjų Organizaci
nis Komitetas savo posėdyje bal. 
12 d. apsvarstęs Lietuvių Rinktinės 
išvykų į Australijų, kuri numatoma 
š. m. liepos m., rado jų prasmingų, 
naudingų ir remtinų kaip propagan
diniu, taip ir moralės jaunimo tau
tiškumo prasmėmis. Todėl nutarė 
komitetų praplėsti, pakviečiant visų 
organizacijų atstovus ir visus bu- 
busius Australijos lietuvius, apsigy
venusius Los Angeleje.

Maloniai kviečiami visų organza
cijų pirmininkai arba jų atstovai ir 
visi buv. Australijos lietuviai atvyk
ti j Komiteto posėdį, kuris įvyks 
gegužės mėn. 3 d., sekmadienį, tuo
jau po pamaldų, 12 vi., parapijos di
džiojoje salėje.

Apie išvykos detales ir komiteto 
uždavinius informuos komiteto pir
mininkas Liūtas Grinius.

Komiteto pavestas, su pagarba
K. Llaudanskas

PUOTA JŪROS DUGNE
Birželio 20 d. jūrų skautai rengia 

savo vakarų, kuriame bus galima 
smagiai ipasilinksminti, o kartu sa
vo atsilankymu paremti jūrų skautų 
veiklų. Jau dabar rezervuokite šių 
datų jūrų skautų vakarui. Smulkiau 
bus pranešta vėliau. Tad iki malo
naus pasimatymo. Jūrų skautas

Aukų papildymai ir pataisymai
Amerikos Lietuvių Tarybos Pietų 

Kalifornijos skyriuje kovo mėn. pa
pildomai gauta aukų ALTui Vasario 
16 proga:

Liet. Fronto Bičiulių Sambūrio 
Los Angeles skyriaus ......... $7.50

Petro Gauronsko ............. $5.00
Pinigai persiųsti ALTo biurui.
Atitaisoma klaida, įvykusi Auko

tojų surašė, skiltyje — aukojo po 
5.00 dolerius, 22 eilutėje: atspaus
dinta H. ir I. Kemekliai, turi būti: 
Kemekliai. Taip pat, kur parašyta 
pavardė neįskaitoma, turi būti: Sta
sys Damulis.

K. Liaudanskas,
Iždininkas

MIRTYS

Balandžio 9 d. einant gatve buvo 
automobilio užmušta Izabelė Kve- 
selevičienė, muziko Vlado Motiekai- 
čio sesuo. Velionės vyrui ir broliui 
muz. V. Motiekaičiui reiškiame 
užuojautų.

Balandžio 12 d. ilgai ir sunkiai 
vėžio liga sirgusi mirė jauna, gabi 
ir veikli mūsų kolonijos gyventoja 
Romualda Jeloveckaitė - Dapšienė, 
mėgusi reikštis literatūroje, rašyda
ma eiles. Nuliūdime paliko vyrų mu
zikų violončelistų Viktorų Dapšį ir 
du vaikučius. Palaidota Kalvarijos 
kapuose.

Liūdinčiai šeimai reiškiame užuo
jautų.

Balandžio 20 d. anksti rytų einant 
gatve buvo užmuštas dar vienas L. 
A. kolonijos gyventojas Juozas 
Strazdas. Tai trečioji eismo auka 
poros mėnesių laikotarpy.

J. Strazdas buvo gimęs 1911 m. 
Kamšų kaime, Kalvarijos vis., Ma- 
riampolės apskr. vidut. ūkininkų 
šeimoje. Baigęs Kavarijos progimn. 
ne eko tėvo. Reikėjo sunkiai dirb
ti, kad neapleistų ūkio ir išlaikytų 
šeimų. Atitarnavęs kariuomenėje, 
ulonų pulke, vėl tvarkė ūkį. Vėliau 
atidavęs ūkio vedimų broliui, pats 
susirado tarnybų Tauragėje. 1944 
m., kaip ir daugelis, pasitraukė iš 
rusų okupuojamos Lietuvos, perėjo 
per DP stovyklas Vokietijoje ir at
vyko į JAV-bes, tiesiai į Los Ange
les. čia dirbo fabrike.

J, S. buvo nevedęs, ramus, reli
gingas, taupus, šelpė siuntiniais, 
kiek išgalėdamas, Lietuvoje likusių 
motinų ir brolius. Skaitė lietuviškų 
spaudų, sielojosi Lietuvos likimu, 
ilgėjosi lietuviško kaimo, tvirtai ti
kėjo į greitų Lietuvos prisikėlimų 
ir grįžimų. Deja, neteko jam to su
laukti. Laidotuvėmis rūpinosi bend
radarbiai.

KANDIDATŲ SĄRAŠAS Į JAV LB IV-jq TARYBĄ
Pirmosios (Vakarų) Apygardos Rinkimų Komisija' 

(pagal JAV LB JV-sios Tarylbos Rinkimų Taisyklių ir jų papild. str. 33)

Pavardė ir vardas

1. Avižienis Algirdas, Dr.
2. Arbienė-Alė Rūta
3. Brinkienė žibutė
4. Dabšys Rimtautas A.
5. Jodelė Julius
6. Kojelis Juozas
7. Kutra Jonas
8. Medžiukas Ignas
9. Mikuckis Vaclovas

10. Padalis Pranas, Dr.

11. Pamataitis Petras, Dr.
12. Skirius Antanas

šis kandidatų sųrašas patiektas trimis atskirais sųrašais ir po kiekvienu 
sųrašu yra reikalingas skaičius parašų ir prijungti karMdatų sutikimo 
būti renkamais parašai.

šis sųrašas siunčiamas Vyr. Rinkimų Komisijai ir Pirmosios (Vakarų) 
Apygardos Apylinkių Valdyboms ir Apylinkių Rinkimų, Komisijoms ir 
skelbiamas spaudoje.

Aleksandras Dabšys,
Pirmosios (Vakarų) Apygardos Rinkimų Komisijos Pi. alininkas

Liet. Prekybos Rūmų susirinkimas

įvyksta gegužės 2 d., šeštadienį, 
12 vai. dienos — Lietuvių Namų 
svetainėje. Kartu bus ir priešpie
čiai (jų kaina $1.50).

Visi lietuviai verslininkai ir pro
fesionalai kviečiami susirinkme da
lyvauti.

Apie dalyvavimų prašome praneš
ti iki š. m. bal. 30 d. pirmininkui dr. 
P. R?ulinaičiui tel. NO 2-5433 arba 
sekretoriui A. Skiriui tel. NO4-2919.

Visų organizacijų atstovų susirin
kimas

Gegužės 7 d. 7 vai. 30 min. Lie
tuvių Namų svetainėje LB L. A. 
Apylinkės valdyba šaukia visų Los 
Angeles lietuvių kolonijoje veikian
čių organizacijų atstovų pasitarimų 
Sporto šventės ir Lietuvių -Dienos 
rengimo reikalais. Visos organizaci
jos prašomos būtinai šiame pasita
rime dalyvauti.

Kartojama Alanto pjesė

Gegužės ■ 17 d., sekmadienį, šv. 
Kazimiero par. salėje kartojamas 
Alanto pjesės “Kyla vėtra ūkanose” 
pastatymas. Jų stato Los Angeles 
Dramos Sambūris, režisuoja D. Mac- 
kialienė, dekoracijos A. žaliūno. 
Vaidina Los Angeles Dramos Sam
būrio nariai.

Ir šio pastatymo pelnas skiria
mas Vasario 16 gimna^Jai remti.

BIRUTININKIŲ BALIUS
Gegužės 23 d. 8 vai. vakaro ukrai

niečių salėje, 4315 W. Melrose, Los 
Angeles, D. L. K. Birutės Draugijos 
Los Angeles skyrius ruošia Balių. 
Pelnas skiriamas patekusiems į 
vargų kariams, .jvalidams ir jų šei
moms, šiapus ir anapus geležinės 
uždangos šelpti.

Amž.
Profesija , 

(Užsiėmimas)
Gyven. vieta

(adresas)

32 Profesorius 1002 So. Barrington, L. A.
48 Rašytoja 306 — 22 St., Santa Monica
23 Inžinierius Aberdeen Ave., L. A.
29 Inžinierius 3517 Crestmont Avė . L. A.
37 Inžinierius 3802 Evans St., L. a.
46 Tarnautojas 2754 Colby Ave., L. A.
55 Nek. turt. pard. 1011—19 St, St. Monica
54 šešt. Mok. ved. 3946 Tracy, Los Angeles
49 Tarnautojas 1120 Coronado Ter., L. A.
52 Profesorius 4541 Camelback Rd. Phoe

nix, Arizona
64 Teisininkas 5701 7 Ave., L. A.
52 Leidėjas 4364 Sunset Blvd., L. A.

8 _ LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE


	1964-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0001
	1964-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0002
	1964-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0003
	1964-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0004
	1964-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0005
	1964-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0006
	1964-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0007
	1964-Nr.04-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0008

