
LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

Lietuvos \1964 m. i nacionalinė 
ĮM.Mažvydo 
\ l.-.klirttpln /

į Lapkričio mėn. Nr. 11

MŪSŲ CHORAS IR ŠOKĖJAI TELEVIZIJOJ
Rugsėjo 30 d. Los Angeles miesto 

Shrine auditorijoje įvyko pavergtų 
tautų masinis susirinkimas su kal
bomis ir meniniais atskirų komu
nizmo pavergtų tautų atstovų pa
sirodymais.

Susirinkimas, rengtas “Jaunųjų 
Respublikonų” ir "Pavergtų Tautų 
atstovų už Goldwaterj Komiteto”, 
sutraukė pilnų auditorijų — 7500 
žmonių.

Susirinkime pagrindinę kalba pa
sakė J. Stormer, autorius populia
riosios knygos “None Dare Call It 
Treason.”

B. Goldwaterio sveikinimų susi
rinkimui perskaitė jo duktė. Savo 
telegramoje B. Goldwateris pasisa
ko kovosiųs dėl pavergtų tautų iš
laisvinimo. Jo išvardintų pavergtų 
tautų tarpe buvo paminėtos ir visos 
trys Pabaltijo valstybės. Buvo ir 
daugiau kalbėtojų, bet jie buvo su
maniai įterpti tarp meninių pasiro
dymų, jų kalbos buvo trumpos ir 
gyvos, taigi publikai neteko nuo
bodžiauti.

Susirinkimas pradėtas įdomiai su
režisuotu ir gražiai pravestu pa
vergtų tautų vėliavų pristatymu. 
Jos buvo išnešamos scenon abėcėlės 
tvarka. Jas nešė tautiniais drabu
žiais pasipuošę vyrai, asistuojami 
merginų. Lietuviška trispalvė buvo 
išnešta R. Prišmanto, asistuojant C.

Dambrauskaitei. Išsirikiavus paverg
tų tautų vėliavoms, scenoje jų vi
dury pasirodė JAV-bių vėliava, kaip 
išlaisvintojo simbolis. (Panašiu vė
liavų pristatymu susirinkimas baig
tas).

Po to visų buvo sugiedotas, or
kestrui pritariant, JAV himnas, pa
kartota priesaika vėliavai ir prisi
minti kovotojai, žuvę už savo tau
tų laisvę.

Tuoj po tos oficialios susirinkimo 
dalies scenoje pasirodė kom. Br. 
Budriūno vadovaujamas šv. Kazi
miero par. mišrus choras įspūdingai 
atlkęs Brazdžionio žodžiams Bro
niaus Budriūno sukomponuotų "O 
Nemune”. Chorui palikus scenoje, 
išbėgo mokyt. O. Razutienės ir E. 
Radvenio vadovaujamas, L. Bend
ruomenės globojamas, tautinių šo
kių ansamblis ir atliko “Malūnų”.

Lietuvių pasirodymai publikos bu
vo labai šiltai priimti ir palydėti di
džiulėmis ovacijomis, čia lietuviai 
aiškiai nukonkuravo daugelį kitų 
tautų pasirodymus. Programų vedė 
kino artistas C. Walker, generolo 
Walker’io sūnus.

Visa šio susirinkimo programa 
buvo NBC televizijos kamerų nu
traukta ir sekmadienį, spalio 18 d. 
perduota per visas JAV televizijos 
stotis. Transliacija truko pusantros

Bendruomenės šokėjai — vyrai ir mergaitės su naujais kostiumais, suka 
ratukų Įvairiuose pasirodymuose. L. Kančausko foto

valandos ir NBC žiniomis jų žiurėjo 
65 milijonai žmonių. Tai pirmas 
lietuvių pasirodymas tokiam skai
čiui žiūrovų. Puiki reklama lietuvių 
tautai ir jos meno puoselėtojams.

Kai kieno pasigirdę priekaištavi
mai, kad mūsų choras ir ansamblis 
dainuoja ir šoka vien tik respubli
konams, neturi nė mažiausio pa
grindo. Jie, be abejo, taip pat šok
tų ir dainuotų ir demokratams, tik, 
deja, niekas jų ten nekviečia, ir, at
rodo, nepageidauja, nes bent iki 
šiol neteko girdėti, kad demokratai 
domėtųsi pavergtomis tautomis ir 
nors žadėtų joms kokių nors pagel- 
bų jų kovoje su komunizmu ir ru
sų okupantu. J. A.

Lietuviai visy tauty 
pasirodyme

Spalio 16-17-18 dienomis Inter
national Airporte įvyko visų tautų 
pasirodymas, kuriame lietuviams at
stovavo; šv. Kazimiero par. choras, 

vadovaujamas Br. Budriūno, L. B. 
Jaunimo Ansamblis, vad. O. Razu
tienės ir G. Radvenio, Jaunių or
kestras, vadovaujamas G. Gudaus
kienės.

šeštadienį pasirodė šv. Kazimie
ro parapijos choras su solistais R. 
Dabšiu ir A. Pavasar P*dainavo 
šias dainas: Karteliai >, Apy
nėlis ir Mano protėvių žemė. Akom- 
ponavo Raimonda Apeikytė. Prane
šėja — Violeta Gedgaudienė.

Be to, Vyresniųjų Taut, šokių 
grupė pašoko Rugučius, Gyvatarų 
ir Malūnų.

Sekmadienį pasirodė jaunieji su 
choru, taut, šokiais ir muzika. Dai
navo: Ant kalno gluosnys, Mano 
tėvynė ir Griežk, muzikante. Akom- 
ponavo G. Gudauskienė ir jos or
kestras, kuris dar, be to, išpildė ir 
lietuvių liaudies dainų melodijų py
nę.

Vaikų ir jaunių grupės pašoko 
Kalvelį, žilvitį, Kepurinę ir Vėdarų. 
Pranešinėjo Jūratė Pažėraitė.

Abi dienas tautiniams šokiams

Šv. Kazimiero parap. choras, puikiai pasirodęs Pavergtu Tautu masiniame susirinkime ir televizijos programo
se. Priekyje iš kairės: Algis Raulinaitis, choro pirm., solistės B. Dabšienė ir C. Dambrosky, komp: B. Budriū- 
nas, choro vedėjas, sol. Z. Kalvaitienė, akomp. R. Apeikytė ir sol. R. Dabšys. Foto L. Kančauskas

grojo akordeonu R. Pažemėnas. Iš 
viso programoje dailyvavo per 100 
asmenų. Nors nei scena, nei salė, 
nei akustika nebuvo geros, bet lie
tuvių programa visiems labai pati
ko, nes buvo gerai išpildyta.

šeštadienio ir sekmadienio vaka
rais buvo renkamos iš įvairių tau
tybių mergaičių gražuolės — Miss 
Aviation ir Miss International ir 
Miss Nationalities. Iš lietuvių šokių 
grupę atstovavo Rūta Skiriutė ir 
chorų — žibutė Stroputė. R.

0 0 0

- - Spalio 25 d. 8 vai. vakaro Be
verly Hilton Hotel vėl pademons
truotas pavergtų tautų troškimas 
laisvės.

Atsidarius scenai buvo matyti 
gražus vaizdas: prie išstatytų visų 
pavergtų tautų vėliavų ir fone di
džiulio paveikslo, vaizduojančio 
surakintas rankas, siekiančias lais
vės spindulio, sukalbėtas “I 
pledge...”

Paskui kalbėjo amerikiečiai ir 
pavergtų tautų atstovai. Visi pa
brėžė, kad kova už laisvę turi būti 
tęsiama iki pergalės, o tų pažadų 
prez. kondidatas Goldwater.

Meninėj daly pasirodė su daino
mis ir taut, šokiais lenkai, vengrai, 
ukrainiečiai, rusai ir kt. Lietuvius 
atstovavo Jaunimo Ansamblio vyr. 
tautinių šokių grupė, vadovaujama 
O. Razutienės ir E. Radvenio. Pašo
ko Rugučius if Gyvatarų. Akordeo
nu pritarė R. Pažemėnas.
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GROŽI REIKIA MATYTI
Žmonės įieško meno dailininkų paveiksluose, muzikos garsuose, 

poezijoj, dailiame žody. J ieško grožio saulėlydy, jūros šniokštime, 
žydinčiose dykumose. Taip, ten yra grožio.

Bet yra jo ir kasdienos aplinkoje, žmonėse, jų gyvenimo būde. 
Jaunas veidas, skaisčios mergaitės šypsena, švelnus rankų mostas. 
Širdies kalba, motinos pasiūta suknelė, rūpestingai išsiuvinėta stal
tiesė... Yra grožio vaiko juoke, sukantis margo sijonėlio klostėse, kak
laraiščio rašte... •

Grožį pastebi akis, įvertina protas ir jausmai. Grožis brangesnis 
ten, kur paties žmogaus išmąstytas ir jo rankų sukurtas.

Mes tokio grožio galime pastebėti pačių moterų ir mergaičių pa
sisiūtuose darbužiuose. Spalvų derinys, medžiaga ir jos sukirpimas, 
tinkamas jo dėvėjimas... Dailus drabužis puošia dėvėtoją, patraukia 
praeivių akis. Taip, čia irgi grožis. Ir reikia būti nemažu meninin
ku, kad jį sukurtum. Ir reikia gero skonio, kad tą grožį pastebėtum 
ir atskirtum tikrą nuo netikro. A. R.

Pastaba'.
Los Angelėse galėsim pasigėrėti išskirtinu kasdienos grožiu Liet. 

Bendruomenės ruošiamoje madų parodoje: 1964 spalio 31 d., 
šeštadienį, 7 vai. 30 min. Šv. Kazimiero parapijos salėje.

BENDRUOMENĖ PRAKALBINA JAUNIMĄ

• IŠ LIETUVOS KONSULATO VEIKLOS •

Spalio 3 d. Bendruomenės globo
jamas Kultūros, Klubas (vadovau
jant rašytojui Jurgiui Gliaudai) su
ruošė “jaunimo pasikalbėjimą”, ku
ris buvo įdomus ir praėjo sėkmin
gai.

“Antrosios kartos vardu” kalbėjo 
Dalilė Polikaitienė, L. Grinius R. 
Kalvaitis ir A. Avižienis. Bendra 
pasikalbėjimo išvada: “antroji kar
ta” nejaučia per didelio dvilypumo, 
aiškiai apsisprendusi už lietuviškos 
asmenybės savy ir vaikuose ugdy
mą.

Spalio 4 įvyko antros diskusijos, 
LB Los Angeles sk. valdybos reng
tos ir planuotos, tem<a: Jaunimo or
ganizuotumas.

L. B. Los Angeles skyriaus pirm. 
Jonas činga, su valdybos pritarimu, 
pakvietė sąmoningus, veiklius lie
tuvius ir gerus kalbėtojus: inžinie
rių J. Raulinaitį, R. Dabšį, J. Jusio- 
nį, literatą M. Matulionį ir stud. 
A. Karalių.

Visuomenė į diskusijas gausiai at
silankė. Pagrindiniai kalbėtojai ir 
atsiliepėjai iš salės jautė lyg ir tęs
tinumą abiejų dienų dideliame po
kalby su jaunimu; tas pokalbis Los 
Angelėse iškilo Bendruomenės rū
pesčiu.
Kaip bendruose išvadose jaunimas 
žiūri į organizacijas ir organizuo
tumą?

Lietuviškas organizacijas jauni
mas vertina ir laiko būtinumu joms 
priklausyti. Gaila, politinėms orga
nizacijoms vadovauja beveik tik vy
resnieji, nesirūpindami jaunųjų tam 
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darbui paruošimu ir neskubėdami 
savo postų jauniesiems užleisti. Vy
resni kalbėtojai, priešingai, tvirtino, 
kad jaunimas labai kviečiamas ir 
■laukiamas į visų organizacijų veik
lą ir vadovybes; tam darbui paruo
šia ir pribrandina pats gyvenimas. 
Yra geros jaunimui ugdytis pasau- 
lėžva.lginės, profesinės ir kitokios 
bendrinės organizacijos (skautai, at
eitininkai, studentų sąjunga ir t.t.); 
Lietuvos laisvinimo bendriems už
daviniams įvykdyti ir, svarbiausia, 
į tuos uždavinius įaugti ir jiems pa
siruošti, geriausia jaunimui glaus
tis prie Bendruomenės.

Diskusijose iškilo kaltinimų tė
vams, kurie per mažai kreipia dė
mesio į vaikų lituanistinį auklėji
mą; ir, taip pat, — jaunimui, kurie 
tėvų ir vadovų sunkiai beklauso, 
į lietuvišką veiklą šaukiami neatsi
liepia.

Jei tokių diskusijų būtų dažniau 
ir su gausesnėmis klausytojų eilė
mis iš vyresniu ir jaunesnių, atro
do, nesuspratimai ir kaltinimai re
tėtų.

Teisingai pagrindiniai kalbėtojai 
pabrėžė, kad lietuviškų organizaci
jų tikslas — ne vien tautiniai šo
kiai ir dainos, o Lietuvos nepriklau
somybės idėja ir jos įgyvendinimo 
siekimas. Tų siekimų metodai, prisi
minus Vilniaus universiteto teigia
mą rolę tamsiaisiais istoriniais lai
kais, turėtų būti labiau išstudijuoti. 
Jaunimas tada viršijo senųjų veik
lą savo entuziazmu, jaunimas galėti! 
didesnį vaidmenį atlikti ir šiais 
sunkiais Lietuvai ir lietuvybei 
laikais. A. R.

NIEKAS NEATSAKĖ LIETUVIŠ
KAI “AČIŪ”...

Spalio 3 d. Tarptautinis Rotary 
Klubas Pasadena mieste turėjo suei- 
gą-pobūvį tame rajone esantiems iš 
kitų kraštų čia studijuojantiems 
studentams susipažinti. Daugiausia 
dalyvavo iš California Institute of 
Technology, Pasadena City College, 
Pasadena College, Fuller Seminary 
ir keletos kitų mokslo įstaigų. Da
lyvavo ir gerokas skaičius profe
sorių.

Programos vedėjas Dr. Wm. J. 
Pitlick, pristatydamas dalyvaujan
čius konsulus, pakvietė juos tarti 
sveikinimo žodį sava kalba ir taip 
pat paprašė tos šalies studentus at- 
siliep ■ i sava kalba “ačiū”. Lietuvos 
konsului pasveikinus lietuviškai, 
niekas iš publkios neatsiliepė (tik 
ponia Bielskienė). Matyt, lietuviai 
studentai ir mokytojai į tą paren
gimą neatėjo. Gaila, o buvo gera 
proga su daugelio kraštų čia einan
čiais mokslus studentais ir mokyto
jais susipažinti, pasikalbėti, apie 
Lietuvą jiems tikrų žinių suteikti.

—'Vienas emeritūron išėjęs Cal. 
Techn. Inst. profesorius tik ką grį
žo iš savo kelionės po Europą. Jis 
per Lenkiją įvažiavo Rusijon. Buvo 
Maskvoje, Petrapily. Baltijos kraštų 
aplankyti jam neleido. Važinėjo su 
grupe, autobusu. Įvažiavus Rusijon, 
tuoj paskyrė jiems “palydovus”. Su
prantama, važiavo tik ten, kur pa
lydovai nurodė. Kai kur teko su 
vienu kitu rusu pasikalbėti. Bet jie 
labai atsargūs, “nedrąsūs”. “Jauties 
esąs dideliame kalėjime,” pastebėjo 
profesorius.

— Spalio 9 d. konsulas su ponia 
dalyvavo Lotynų Amerikos Konsulų 
Draugijos iškilmingame metiniame 
parengime Beverly Hills mieste. 
Atžymėta Amerikos atradimo su
kaktis.

—Laisvosios Kinijos Generalinio 
Konsulo Yushu Sun su ponia kvie
timu, konsulas Bielskis su ponia 
dalyvavo spalio 10 d. Kinijos Res
publikos įsteigimo 53 metų sukak
ties minėjime.

—'Spalio 12 d. konsulas su ponia

Belskite ir bus atidaryta
Vietos Amerikos Lietuvių Taryba 

pirmoji į viešumą išnešusi rezoliu
cijų JAV Kongrese idėją, visą laiką 
nuo 1961 metų Rezoliucijoms Remti 
sąjūdį ištikimai rėmė medžiagiškai 
ir dvasiškai. Kasmet, išskyrus praė
jusius veiklos metus, Rezoliucijoms 
Remti Komitetui skirdavo dalį Va
sario 16 minėjimų aukų, Nepriklau
somybės minėjimo, Birželio įvykių 
minėjimo ir kitomis progomis Altas 
visada išvystydavo energingą akci
ją už rezoliucijų pravedimą.

šiais metais Alto valdyba Birželio 
įvykių minėjimo proga irgi energin
gai išėjo už rezoliucijų pravedimą. 
Po minėjimo išsiuntinėjo per 70 
laiškų, reikalaudami rezoliucijų pri
ėmimo. Laiškus gavo JAV prezi
dentas, Kongreso vadai, partijų ly
deriai, Atstovų rūmų ir senato už
sienio reikalų komisijų nariai, Ca- 
lifornijos senatoriai ir kongresma- 
nai. Gauta daug atsakymų: su pa
žadais, su išsisukinėjimais ir su 
konkrečia akcija.

Kongresmanai Edward Derwins- 
ki (Ill.) ir Robert R. Barry (N.Y.), 
atsakydami j laiškus, įnešė naujas 
rezoliucijas. Senatorius Thomas J. 
Dodd (Conn.) savo atsakyme pažy
mėjo, kad tokią rezoliuciją įnešiąs 
artimiausiu laiku. Senatorius savo 
pažadą įvykdė: rugsėjo 24 ne tik 
įnešė rezoliuciją, bet po ja dar su

dalyvavo “International Architec
tural Competition” užbaigos iškil
mėse Ambassador viešbutyje. Var
žytinėse dalyvavo architektai iš 
įvairių pasaulio kraštų. Tų varžybų 
teisėjų (jury) taryboje dalyvavo 
tarptautiniai pagarsėję architektai. 
Buvo paskirta $50,000.00 premija.

Neteko patirti, ar bent kas iš lie
tuvių architektų tose varžybose da
lyvavo. Turime žymių architektų, 
čia buvo gera proga jiems pasirody
ti. Svečių tarpe, be konsulo Biels
kio su ponia, buvo architektas Ed
mundas Arbas.

—Los Angeles Chamber of Com
merce prezidento Oscar T. Lawlier 
su ponia kvietimu spalio 15 d. kon
sulas Bielskis su ponia dalyvavo 
tos žymios organizacijos 76 metų 
veiklos sukakties atžymėjime. Iškil
mės surengtos prezidento rezidenci- 
ei jo j e.

— Loyola universiteto preziden
tas ir Taryba pakvietė Lietuvos kon
sulą su ponia dalyvauti spalio 22 d. 
iškilmėse, kuriomis atžymėta šimtas 
metų nuo jėzuitų pirmos mokslo 
įstaigos atidarymo Los Angeles 
mieste; ta pačia proga paminėta 50 
metų sukaktis nuo jų aukštojo 
mokslo pradžios šiame mieste. Tų 
iškilmių pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Kanados Užsienių Reikalų 
Ministras Dr. Paul Martin, P. C., 
M. P.

Jėzuitai pradėjo čia su St. Vin
cent College, vėliau pakeitus pava
dinimą į Loyola College, o 1930 m. 
įkorporavus kaip Loyola Univer
sity.

ši mokslo įstaiga dabar turi ke
turiolika patalpų, daugiau kaip du 
tūkstančius studentų ir profesūrą 
iš 150 mokslininkų, šią mokslo 
įstaigą lanko nemažai letuvių stu
dentų. Ten jau visą eilę metų pro
fesoriauja dr. Kazimieras Alminas.

Konsulas Bielskis buvo specialiai 
pakviestas dalyvauti akademinėje 
profesorių ir garbės svečių iškil
mingoje eisenoje.

šis universitetas yra vakarinėje 
Los Angeles miesto dalyje, netoli 
Santa Monica miesto ir pajūrio.

rinko kitų 19 senatorių parašus. Tai 
didelis pasistūmėjimas Lietuvos 
laisviųlmo kelyje.

žinoma, kad aukščiau minėti lai
mėjimai nėra vien tik Los Angeles 
Alto veiklos rezultatai. Rezoliucijų, 
pravedimui dirvą energingai pure
na Rezolicijoms Ręmti Komitetas, 
vadovaujamas nepailstančio veikė
jo L. Valiuko. Į minėtus legislato- 
rius jau ne kartą buvo kreipęsi tų 
valstybių lietuviai. Su sen. Dodd 
puikų susirašinėjimą vedė sava ini
ciatyva vienas lietuvis, keldamas 
kitą svarbų klausimą — mokykli
nių žemėlapių, kuriuose Baltijos 
valstybės priskiriamos Rusijai. Se
natorius ir tą dalyką į rezoliuciją 
įtraukė. Laimėjimas — sutelktinės 
veiklos rezultatas. Jei visi Alto 
skyriai, LB apylinkės, visos kitos 
organizacijos ir sąmoningi pavieniai 
lietuviai visa energija į šį žygį įsi
jungtų, be jokio abejojimo, Lietu
vos byla būtų iškelta Jungtinėse 
Tautose ir pasaulio opinija spaustų 
Rusiją iš Pabaltijo valstybių.

Gaila, bet dar vis yra mūsų,- ko
lonijoje manančių, jog geriausiai 
Lietuvos reikalui galima patarnauti 
.. dirbančiųjų šmeižimu.

Los Angeles Altui vadovauja nau
jų kelių Lietuvos laisvinimo veiklo
je ieškotojas ir rėmėjas inž. Balys 
Čiurlionis. Jj.)



Diskusijos jaunimo problemomis. Iš kaires: Julius Raulinaitis, V. Jusionis, 
Alė Rūta-Arbienė, moderators, M. Matulionis, A. Karalius, R. Dabšys.

Foto L. Briedis
VIDURY: A. L. Tautinės Sąjungos Los Angeles sk. 15 metų sukakties 
minėjimajs spalio 17 d. Prie garbės stalo sėdi (iš kairės): Gediminas, 
Mažeikos, kons. Bielskis su ponia, O. Latvėnienė, dr. P. Pamataitis su 
ponia ir S. Waitekiene. Foto L. Kančauskas
ŽEMAI: Liet. Demokratų susirinkimo (spalio 18 d.) svečiai ir valdybos 
nariai. Iš kairės: A. Šimkus, sekr., adv. A. Cheledin, V. Saladžius, vice- 
pirm., George Danielson, J. Kiškis, pirm., J. Unruh, Calif. Assembly 
narys, pagr. kalbėtojais, adv. E. Siegman ir V. Burokas, vicepirm.

Foto L. Briedis

Atgarsiai iš Liet. Demokratų politinio susirinkimo
Demokratu Klubo iniciatyva spa

lių 18 d. Lietuvių Tautinių Namų 
salėj įvyko politinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė T. Yakutis su 
“Pledge allegiance to the flag” ir 
pristatė demokratų klubo pirm. inž. 
J. Kiškį, kuris savo kalboj pabrėžė 
susirinkimo • dviprasmę reikšmę: 
viena, tai palyginamas Lietuvių De
mokratų Klubo įvertinimas politinėj 
dirvoj sprendžiant iš fakto, ant kiek 
įtakingus tuo atveju kalbėtojus ga
lim gaut? Gavome įtakingiausius 
žemiau paties gubernatoriaus; ant
ra, svarbesnioji prasmė, tai supa
žindinimas publikos su abiejų skir
tingų partijų kandidatais į prezi
dentus ir jų filosofinių pažiūrų 
skirtumus. Palietęs trumpai a. a. 

Pres. J. F. Kennedy’s pradėtus pro
jektus, ragino demokratus ir neap- 
sisprendusius balsuot už L. B. Joh- 
son, nes jis tęsia pradėtąją progra
mą.

Po to V. Burokas pristatė adv. 
dr. A. Cheledeną, Demokratų Gar
bės pirmininką. Jis kalbėjo lietu
viškai ir angliškai. Jis išvedžiojo, 
kad lietuviui ir jo interesams nau
dinga tik demokratų partija. Po jo 
kalbėjo adv. E .Stegman apie Prop. 
14. pabrėždamas, kad tai nėra po
litinė propozicija, bet fisosofinė ir 
kad remdamiesi humaniškumu bei 
konstitucine teise turėtume balsuot 
“NO”.

Kalifornijos Assemblyman G. Da
nielson pasakė labai turiningą kai-

SANTA MONICOS 
LIETUVIŲ VEIKLA

Pavykęs balius prie jūros
Spalio 24 d. Santa Monicos Lie

tuvių Klubas surengė savo antrąjį 
metinį balių. Balius įvyko graži 
me Del Mar viešbutyje, ant pat Pa- 
cifiko kranto, kur vakarieniaujam 
buvo matyti Pacifiko lūžtančios bai
gos ir jų ūžimas konkuravo su ge
ro orkestro muzikos garsais.

Klubo pirm. A. Markevičius ir vi- 
cep. ,dr. K. Alminas pradėjo progra
mą trumpomis sveikinimo kalbomis. 
Meninei programai vesti buvo pa
kviestas Vytautas Pinkas, kuris su
pažindino su nauju ponios Giedrės 
Gudauskienės vedamu kvartetu; jį 
sudarė R. Aukštkalnytė, Kevalai- 
tienė, Gricienė ir A. Alminaitė. Jos 
nuotaikingai padainavo lietuvių 
liaudies dainų poutpuri ir kombina
ciją su aktualijomis bei amerikie 
čių dainomis. Solo padainavo porą 
naujų dainų Liucija Zaikienė.

Gera vakariene, puikia šokių mu
zika ir trumpa Inksma programa 
visi dalyviai buvo patenkinti. Į ba
lių atsilankė apie 350 lietuvių, ku
rių daugiau kaip pusė buvo iš Los 
Angeles.
žingsnis Į organizacinį veikime?

Ligi šiol Santa Monicos žaidėjai 
žaidė centrinėje Los Angeles lietu
vių komandoje. Tačiau palengvėl 
smogo (labiau dvasinio, negu fizi
nio) spaudžiami, ėmė trauktis į va
karus. Pirmasis žingsnis į organi
zacinį apsijungimą buvo padarytas 
prieš porą metų, įsteigiant S. M. 
lietuvių klubą. Rimta kolonijos są
moningumo demonstracija padaryta 
šį rudenį — tai lituanistinės mo
kyklos suorganizavimas. Natūralu, 
kad metropolijos atsiskiriančias ko
lonijas kaltina įvairiais nusikalti
mais, k. t. vienybės ardymu (popu- 
lariausias argumentas), nedėkingu
mu, nesubrendimu, mėgėjiškumu ir 
1.1. Tokie kaltinimai siunčiami ir 
Santa Monicos lietuvių link. Pats 
absurdiškiausias iki šiol girdėtų — 
lituanistinės mokyklos suorganiza
vimas reiškiąs lietuvybės griovimą, 
o pats linksmiausias — “Naujienų” 
susirūpinimas mokyklos organiza
torių tikėjimu, netgi šaukiantis ne
priklausomos Lietuvos įstatymų.

Ačiū Dievui, vakarų Los Angeles 
lietuviai jau turi lituanistinę mokyk
lą, o ateičiai - - gerus norus taisyti 
klaidas, bei lyginti netobulumus.
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bą apie demokratinę Amerikos san
tvarką ir dviejų partijų vaidmenį, 
suvaidintą 200 metų gyvavimo isto
rijoj. Tom Yakutis perskaitė klubo 
nutarimu suredaguotą raštą, išreiš
kiantį padėką G. Danielsonui už 
įneštą rezoliuciją į Kalifornijos 
Assembly. J. Kiškis pristatė the 
Speaker of the Assembly Hon. J. 
Unruh. Jis kalbėjo tema “America 
the land of all Opportunity”. Jo 
Unruh kalba keletą kartų buvo per
traukta plojimais.

Uždarant susirinkimą klubo pirmi
ninkas J. Kiškis kreipėsi į publiką 
sakydamas: “Lapkričio 3-čią bal
suokit už demokratus, ar balsuokit, 
kaip jūsų sąžinė diktuos, bet bal
suoki:! Nepaneikit tos teisės, ku
rią jums garantuoja Amerikos kon
stitucija, teisė, už kurią daugely 
pasaulio kraštuose guldo gyvybes, 
kad ją įsigytų.”

Po susirinkimo sekė vaišės. Visi 
dalyviai turėjo progos susipažint ir 
pasikalbėt su garbės svečiais. Nuo
taika. buvo labai gera. Klubo vado
vybė laiko susirinkimą visais at
vejais pavykusiu. J. P. K.

MALONIOS TAUTIETĖS IR 
TAUTIEČIAI

Mes visi puikiai suprantame ko
kią didelę reikšmę lietuviškam žo
džiui ir tautinei sąmonei išeivijoje 
išlaikyti turi lietuviški knygynai.

Kad ir gražiausios idėjos laikui 
bėgant tampa nepatrauklios ir jos 
dažniausia pradeda blukti, jei joms 
siekti darbai laiku neišvysta dienos 
šviesos. Vien to akivaizdoje Lietu
vių Tautinių Namų Valdyba Los 
Angeles jau prieš kelerius metus 
nutarė įsteigti savo Namų patalpo
se Prof. M. Biržiškos Vardo Lietu
vių Knygyną. Tad šiuo žygiu jau 
padaryta pradžia lietuviškam kul
tūros židiniui. Bet to dar neužtenka. 
Mes jį turėtume sutelktomis jėgo
mis nuolat plėsti ir pastatyti tinka
moji aukštumom

Kadangi šis Knygynas skiriamas 
be išimties visiems lietuviams, tad 
Knygyno Fondas nuoširdžiai ir krei
piasi į Jumis visus, Brangūs Lietu- 
viai-ės, prašydamas Jūsų talkos ir 
dosnios paramos.

Pradžioje Knygynui yra reikalin
ga lituanistinė literatūra. Pageidau
tini žurnalai ir laikraščiai. Būtinai 
turime įsigyti Liet. Enciklopediją ir 
žymiausiųjų mūsų klasikų veikalus. 
O šiam reikalui gautų aukų dar ne
pakanka.

Tad Jūsų, kad ir mažiausia auka 
knyga, žurnalu, laikraščiu ar pini
gais Fondo bus labai vertinama ir 
su dideliu dėkingumu bus įrašyta 
į aukotojų knygą.

Knygas ir kitus spausdinius bei 
pinigines aukas priiminės L. T. Na
muose šeštadieniais ir sekmadie
niai A. Latvėnas ir B. Gediminas. 
Pinigines aukas galima siųsti ir paš
tu; Lithuanian Library Fund, c/o 
Lithuanian National Center, Inc., 
3356 Glendale Blvd., Los Angeles 
39, Calif.

Visiems geradariams iš anksto 
nuoširdžiausiai tariame lietuvišką 
ačiū.

Prof. M. Biržiškos Vardo 
Knygyno Fondas

Iš GAUTŲ LAIŠKŲ...
Sunčiamą viešą protestą prašo

me astspausdinti leidžiamame laik
raštyje..

Reiškiame pagarbos.
J. P. Kiškis

Klubo pirmininkas 
Aleksandras Šimkus 

Sekretorius
VIEŠAS PROTESTAS

Lietuvių Bendruomenės^ Los An
geles apylinkės Valdyba, šių metų 
rugsėjo mėn. 13 d. rengtos Lietu
vių Dienos programoj neskelbė, kad 
bus amerikiečių respublikonų - agi
tacinės kalbos.

Lietuviai skaitlingai susirinkę 
programos laiku, vieną su puse va
landos turėjo laukti, kol keletas res
publikonų išsikalbėjo apie save bei 
savo programa, kai kurie iš jų pra
šydami susirinkusius balsuoti už 
juos artėjančiuose rinkimuose, Be 
to, prie įėjimo į salę ir salėj buvo 
siūloma respublikonų rinkimų pro
pagandiniai lapeliai.

Tikime, kad Valdyba gerai žino 
ir supranta Bendruomenės tikslus 
bei uždavinius, bet ji juos nustelbia 
partinėmis užmačiomis.

Todėl reiškiame viešą protestą 
prieš Lietuvių Bendruomenės, Los 
Angeles apylinkės Valdybą už Lie
tuvių Dienos pavertimą vienos par
tijos agitacine diena.

šis protestas siunčiamas lietuviš
kai periodinei spaudai JAV.
Los Angeles, 10.3.1964
THE BALTIC DEMOCRATIC CLUB 

(Lietuvių Demokratų Klubas)
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AR JOS ŽINOTE, KAD:
Milijardai žmonių visame pasaulyje atiduota ateis

tiniam komunizmui vergauti;
Trys milijardai dolerių, surinktų mokesčių pavidale 

iš Jūsų uždarbio atiduodama komunistinių kraštų val
džioms remti;

O prie to dar pridedama Įvairių gėrybių, įskaitant 
naujausius sprausminius lėktuvus, kaip dovana komunis
tams nuo State Departmento, vadovaujamo liberalų, pa
sivadinusių demokratais.

JOS ESATE LIUDININKAIS TO,
KAS PER KETVERIUS DEMOKRATŲ 
ADMINISTRACIJOS VALDYMO METUS
ĮVYKO:

Sovietų kariuomenės, ginkluotos branduoliniais gink
lais, atsiradimas Kuboje;

Berlyno gėdos sienos atsiradimas;
Pralaimėjimas Laose ir to krašto perleidimas ko

munistams;
Pralaimėjimas Kiaulių Įlankoje (Bay of Pigs), ban

dant išsikelti Kuboje;
Kastro agentų organizuotas JAV-bių karių žudynės 

Panamos kanalo zonoje;
Kiekvienų dienų Amerikos kariai žudomi Pietų 

Vietname.
AR JUMS NERŪPI ŠIE TRAGIŠKI DALYKAI?

Ar gal Jūsų lojalumas sulaiko Jus nuo pasirinkimo 
drųsaus žmogaus, sugebančio kontroliuoti administracijų 
ir SUSTABDYTI TOLESNĮ J.A.V-bių ŽLUGDYMĄ?

Balsuokite už BARRY GOLDWATER
Jis išvalys State Departmentų nuo renegatų.
Jis gali išvengti karo.

Jis apsaugos socialinį draudimų.
Jis sustabdys korupcijų!

LACRANC
(Los Angeles County Republican 

All-Nationalities Council)



Gerbiamieji^
• t ! i

Malonėkite šiuo tekstu kiek galite pasinaudoti. Tariame 
ačiū. Prašome patikrinti savo radijo skelbimą LD viršelyje, 
informuokite mus apie pasikeitimus ir kit.

Su geriausiais linkėjimais

LD Administratorius

Lietuvių Dienos, 1964 m. spalio men. nr. 10. Red. Bern. 
Brazdžionis ir kolegija, leidėjas — A. Skirius. Adr.; 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029. Atsk. nr. kaina 65c, 
prenumerata metams $6.

Spalio mėnesio LD žurnalo numeris skildamas daugiausia 
Lietuvių Dienai pasaulinėje parodoje New Yorke paminėti. 
Abi viršelio puses puošia lietuviški šokėjų vaizdai. Tekste 
Lietuvių Dienos aprašymui ir pavaizdavimui nuotraukomis 
skiriama 13 puslapių. Dedamos didžiulės programos vykdy
tojų ir publikos foto .nuotraukos, choro, atskirų momentų 
ii- šokių bei oficialiųjų ceremonijų V. Maželio, P. Ąžuolo, 
R. Kisieliaus ir kitų fotografijos. Tai yra .plačiausias 
Lietuvių Dienos paminėjimas, įdomus tiems, kurie dienoje 
dalyvavo ir parodus jos svarbiuosius momentus times, kurie 
negalėjo dalyvauti.

šalia to yra daugelis kitos kultūrinės bei politinės me
džiagos, iliustruotoji kronika iš lietuvių veiklos pasaulyje 
angliškas skyrius, knygų ir autorių apžvalga ir kt.

Taip pat gautas nuajas “Lietuviai Amerikos Vakaruose’' 
numeris, leidžiamas A. Skiriaus. Lapkričio mėn. numeryje 
daug žinių iš lietuvių kultūrinės ir visuomeninės veiklos 
Amerikos Vakaruose. Laikraštis patartinas pasiskaityti 
ne tik tiems, kas planuoja j tolimąjį Pacifiko kraštą, keltis 
gyventi, bet ir visiems.
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Advokatai
SCOTT J. RAYMOND
(Raymond Rimdžius)

Attorney at Law
8448 Katella Ave.. Stanton, Calif.

JAckson 7-7767

LIDY & LIDY 
Attorneys at Law

11990 Skyline Blvd., Oakland, Calif.
AN 1-1412

Apdrauda
P. V. RAULINAITIS

1972 N. Commonwealth Ave.
Los Angeles, Calif. 90027 

NO 2-5433

A. F. SKIRIUS 
4364 Sunset Boulevard 

Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

JOHN SWEDE 
1609 W. 9th St.

Los Angeles 15, Calif.
Ted. DU 5-9139; DU 5-9130

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR

Emil & Julia Budvilaičiai, sav.
2527 Burbank Blvd., Burbank, Calif.

Phone 846-1743

RED DEVIL LIQUOR STORE 
Petras ir Birute Pranis, sav. 

13113 S. Lakewood Blvd. 
Downey, Calif. 

Telef. TO 2-6743

MAYWOOD LIQUOR STORE 
Vincas ir Bronė Chiras, sav.

5625 Atlantic Blvd.
May wood, Calif.
Tel. LU 2-8004

Alinės-užeigos
A. & J. INN — ALINĖ 
14620 Hawthorne Ave., 

Lawndale, Calif.
Tel. OS 9-6955

A. Marčiuška ir Jonas Bučys, sav.

D1ZZYLAND TAVERN 
718 E. 4th Street 
Santa Ana, Calif. 

Kazys Žukauskas, sav.

MIDWAY TAVERN 
7544 Laurel Canyon Ave. 
North Hollywood, Calif.

Tel. PO 5-9184 
Liudas ir Genė Reivydai, sav.

THE ORBIT
“Your friendly Neighborhood 

tavern”.
K. O. Naudžius, sav. 

4404 Melrose Ave., Los Angeles
Tel. NO 2-1412

PINK PONY
Cocktails — Dancing 

Jonas Žukas, sav.
1831 W 7th St., Los Angeles, Calif.

Tel. 483-9256

SILVER SPIGOT — ALINĖ 
647 So. Hawthorne, 

Hawthorne, Calif.
Tel. 676-0600 

Julija ir Stasys Kripaitis, sav.

Baldai
CENTRAL APPLIENCES 

šaldytuvai, krosnys, plaun. mašinos 
ir kit. 

Al. Dennis, owner
1915 Lincoln Blvd., Venice, Calif.

EXbrook 6-4246

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

“Flatte Hollywood”
6671 Hollywood Blvd., 

Hollywood 28, Calif.
HO 9-8097 Res. NO 2-5527

Dantistai
CHAS. A. KIRSNIS, D. D. S.

Dentist
21320 Hawthorne Ave., 

Torrance, Calif. 
FRontier 1-2551

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty 

5410 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif.

Tel. WE 9-1448

Dokumenty tvirtinimai
P. V. RAULINAITIS 

Notary Public & Translations 
1972 N. Commonwealth Ave.

Los Angeles 27, Calif.
NO 2-5433

Gydytojai
WILLIAM J. GRASSKA, M. D.

Obstetrics and Gynecology 
1048 Temple St., Los Angeles, 12 
Office MA 6-3281 or WE 8-6161 

4408 Santa Monica Blvd., L. A. 29 
NO 1-4748

J. GUDAUSKAS, M. D. 
Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos tel.: GR 9-7755, TR 9-0011 
11660 Gateway Blvd., Los Angeles 
(prie Barrington)

Namų telefonas: GR 3-3628 
Valandos:

Pirm., ketv. 10—12; 3—7; antr., 
penkt. 10—12; 3—5. Treš. uždaryta.

ALEX. HAGENTORNAS, M. D.
Physician & Surgeon 

Valandos:
Antr., ketv., šešt. — 6—8 P. M.

4655 Kingswell Ave., L. A. Suite 215 
c/o Alameda Med. Group—RI 7-7667 

Vakarais: NO 1-6260

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, California 
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D. 
Obstretics & Gynecology 

1087 N. Park Ave. 
Pomona, Calif.

622-6040 714 Area Code

RICHARD A. MASON, MD 
& WILLIAM EVANGELATIS, MD 

6753 Hollywood Blvd.
Hollywood 28, Calif 

HO 4-2179 
6120 Seville Ave., Huntington Park 

Tel. LU 2-3221

BELMONT BEAUTY SHOP
Nancy Speecher, sav.

128 S. Vermont Ave., Los Angeles 
Tel. DU 82000

HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 
HELEN MOCKUS - MOTUŠIS 

5265 Fountain Avenue 
Hollywood, California 

Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.

Du 8-6011 DU 9-4161

Kilimy ir baldy valymas
CUSTOM SERVICE CLINIC 

Carpet, Rugs & Furniture Clening 
Al Gruzdis, sav.
277 Gardenglen, 

West Covina, Calif.
ED 9-6425

Kontraktoriai
PAUL ARAS

General Building Contractor 
577 N. Grevillea Ave., 

Hawthorne, Calif.
Tel. OS 5-6408

DATIS PAINTING CONTRACTOR
Vincas Datis, sav. 

1307 N. Alexandria Ave. 
Los Angeles, Calif. 90027

Tel. 663-6103

JONAS MATULAITIS 
3823 Evans St. 

Los Angeles, Calif. 
Tel. 662-8822

Laikrodininkai
YODELIS JEWELRY 

Savininkas Charles A. Yodel is 
120 South Brand Blvd.

Glendale 4, Calif.
Tel. Citrus 1-1750 

Registered Jeweler — Certified 
Gemologist A. G. S.

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER, 
Funeral Counselor

c/o Edward Brothers Colonial
Mortuary

1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Bus. RI 9-8281 284-6489

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Victor 
420 Castro Str., San Francisco, Cal.

Phone UNderhill 1-6223

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET 

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav. 
15732 Hawthorne Blvd. 

5732 So. Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calif.

ADAMS MOTEL
Antanas Jasas, sav.

1000 Dolliver St. Pismo Beach, Calif.
PRospect 3-2065

AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.

490 Dolliver St.
Pismo Beach, Calif.

Tel. 773-2725

BARBARA MOTEL
Sav. A. J. Rimavičiai

214 W. Buckeye Rd.
Tel. ELpine 602-43895

Phoenix, Arizona

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

3020 Wilshire Blvd., Santa Monica
EX 4-2986

EL DORADO MOTEL 
Al Samolis 

1615 North Western Ave.
Hollywood, Calif.

HO 2-6945

MOTEL RŪTA 
Petras ir Rūta Sakas, sav. 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif.

Diamond 1-9415

SOLONA BEACH HOTEL 
J. Grybas, sav. 

101 Acacia Street 
Solona Beach, Calif. 

Tel. 755-9942

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS KUTRA 

Real Estate Broker 
3020 Wilshire Blvd. 
Santa Monica, Calif.

Bus. EX 4-2986 Res. EX 5-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

2113 Wilshire Blvd., Santa Monica
Bus. EX 3-9801 Res. EX 4-1601

P. V. RAULINAITIS
R. E. Broker

1972 N. Commonwealth Ave.
Los Angeles 27, Calif.

NO 2-5433

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker
4366 Sunset Blvd.

Hollywood 29, Calif.
NO 4-2919 Res. TH 2-5394

SPEECHER, FRANK P.
Real Estate Broker 

3720 Sunset Blvd.
Los Angeles 27, Calif.

Bus. NO 4-0100 Res. NO 5-4888

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.

HO 9-8500

LIETUVIŲ NAMŲ SVETAINĖ
Baro ved. J. Ramanausas 

Valgyklos vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.

Tel. NO 666-9908
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Tautybiy Tarybos 
pareiškimas spaudai

Jau dešimt metų, kai veikia Los 
Angelėse LACRANC (Los Angeles 
County Republican All-Nationali
ties Council) — Los Angeles Res
publikonų Visų-Tautų Taryba, j ku
rią įeina ir 3 lietuvių atstovai. Ta
rybai priklauso 15 tautinių respub
likonų klubų bei CRA vienetų. Lie
tuviams joje šiais metais atstovau
ja dr. P. Pamataitis, A. Skirius ir 
L. Valiukas.

šiame LAV numeryje rasite šios 
organizacijos apmokėtą skelbimą, 
čia norim pacituoti iš LACRANC 
pareiškimo tautybių spaudai:

“Lietuviai yra vieni iš pirmųjų 
pavergtų tautų, kurie patyrė žiau
rius komunistų persekiojimus, žu
dymus, trėmimus į Sibirą. Kai ku
riems pasisekė pabėgti iš Sovietų 
rojaus į laisvus pasaulio kraštus. 
Lietuviai respublikonai dar neuž
miršo laikinojo prez. L. B. Johnson o 
asmeniško ir staigaus praturtėjimo, 
monopolizuojant prekybą, pramonę 
ir susidedant su valdžios turto ir 
mokesčių išeikvotojais, kaip Bobby 
Baker, Billy Sol Estes, McClaskey 
ir ilgamečiu patarėju, jo prekybų 
vedėju W. Jenkins. Taip pat negali 
užmiršti Laos, Berlyno sienos, Pa
namos, Bay of Pigs-Kubos, Vietna
mo skaudžių įvykių (Juk Dieni ir 
Niu valdžia, sėkmingai kariavusi 
prieš komunistus, amerikiečių ini
ciatyva buvo sunaikinta ir išžudy
ta.).

Lietuviai negali užmiršti, kad 
Johnso.no iniciatyva šių metų demo
kratiškas kongresas atmetė projek
tą pakelti 5% pensininkams social 
security mokėjimus. Sen. Goldwater 
pakartotinai balsavo už soc. see. 
mokėjimų pakėlimą, nes prie šių 
dienų infliacijos senelių pensijos 
yra per mažos.

Sen. Barry Goldwater yra drąsus 
vyras, jis gali sustabdyti komunistų 
plėtimąsi pasaulyje, sustabdyti So
vietams pataikavimą ir net talki
ninkavimo politiką ir išlaikyti pa
stovią užsienio politiką, paremtą 
Amerikos ir sąjungininkų jėga.

Jau yra vėliau, negu jūs manote! 
Todėl lapkričio 3 d., antradienį, vi
sus lietuvius raginame balsuoti už 
Goldwater ir Miller.

LACRANC

BALSUOKIME UŽ GOLDWATER IR MILLER 
Tikrus Lietuvos Bylos Gynėjus!

Kalifornijos -lietuviai, .atiduokite 
savo balsus už George Murphy lap
kričio 3 d. George Murphy yra ai
rių kilmės, katalikas. Jis nuolat ke
lia ir gina Lietuvos bylą; priklauso 
Re.oluicijoms Remti Komitetui.

ooo Neleiskime Lyndon B. Johnsonui ir buvusiam 
Americans for Democratic Action viceprezidentui 
Hubert H. Humphrey užgesinti laisvės žiburių!

• * GRĄŽINKIME MORALE į BALTUOSIUS RŪMUS!
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Visi balsuokime už Goldwater ir Miller!
Abu — senatorius Barry Goldwater ir kongresmanas Bill 

Miller — yra įnešę į JAV-bių Kongresą rezoliucijas Lietu
vos laisvinimo reikalu. Senatorius B'arry Goldwater yra 
rezoliucijos S. Con. Res. 85 autorius, o kongresmanas Bill 
Miller — rezoliucijos H. Con. Res. 265 autorius.

» # #

To Elect Goldwater And Miller
Lithuanian-American Committee

Diskusijos dėl įstatymo 
Rumford Act atšaukimo

Spalio 10 d. Lietuvių Namuose 
buvo naudinga paskaita ir diskusi
jos dėl propozicijos 14 ir Rumford 
Act. Kalbėtoju buvo Kalifornijos R. 
E. draugijos vicepirm. James Conn. 
Jis populiaria kalba, aiškiai išdėstė,

Kalba James Konn, sėdi pirm. P. 
Raulinaitis Prop. 14 diskusijų metu.

Foto J. Andriaus

GEORGE MURPHY 
...for U.S. Senator

EVELLE J. YOUNGER 
...for District Attorney

Los Angeles ir apylinkės lietuviai, 
išrinkime teisėją Younger Los An
geles county District Attorney pos
tui. Teisėjas Younger yra Los An
geles lietuvių didelis bičiulis.

(Composed of Democrats, Independents and Republicans) 
Co-Chairmen: Dr. P. Pamataitis and A. F. Skirius 
Treasurers: Mrs. E. Stirbys and K. Liaudanskas
Directors: Mrs. Alė Rūta-Arbas; E. Arbas; J. Andrius; Mrs. 
A. Ąžuolaitis; Mrs. A. Bajalis; A. Batkus; Bern. Brazdžio
nis; B. Budginas; Mrs. N. ž. Brinkis; G. Z. Brinkis, M. D.; 
Br. Budriūnas; B. Čiurlionis; A. Dabšys; B. Gediminas; 
Alg. Gustaitis; Mrs. M. Jagučanskis; B. Janulis; J. Jodelė; 
Mrs. S. M. Jonynas; A. V. Jonynas; Dr. J. Jurkūnas; V. 
Kazlauskas; J. Kojelis; F. Kudirka; S. Kungys; A. Lat- 
vėnas; Misis A. Laurinaitis; Miss Rūta Lee-Kilmonis; L. 
Lašas; A. Markevičius; F. Masaitis; Miss I. Mažeika; A. 
Mažeika; P. Mordus; V. Pažiūra; K. Prišmantas; J. Ramo- 
nis; J. Raibys; A. Raulinaitis; G. Rudelis; V. šeštokas; 
Mrs. B. Skirius; Mrs. B. Stark;B. Stančikas; J. Truškaus- 
kas; J. Uždavinys; L. Valiukas; F. Valuskis; Dr. J. Varnas.

m

kaip politikierių ir progresyvių gru
pių spaudžiamas mūsų valstybes 
seimelis skubotai priėmė šį įstaty
mą. Pirmininkaująs Mr. Unruh gra
sinančiai pareiškęs: priimkite šį 
įstatymą arba aš uždarau sesiją ir 
paliksime nepriėmę nė keliasdešimt 
kitų įstatymo projektij bei pakei
timų.

šis Rumford Aktas yra netikslus 
'ir pažeidžiąs namų savininkų tei

ses. Tai esąs pirmas žingsnis į ko
munizmą. Todėl visi buvo raginami 
balsuoti Y ES už Prop. 14, kad šis 
neteisingas įstatymas būtų .atšauk
tas ir namų savininkams būtų at
statytos privačios nuosavybės tei
sės.

Diskusijose dalyvavo: B. Budriū
nas, S. Paltus, V. Kazlauskas, A. Po- 
likaitis, Jeličienė, A. Skirius, Pr. 
Raulinaitis, B. Skirienė, J .Andrius.

Susirinkimui pirmininkavo ir lie
tuviškus pareiškimus išvertė anglu 
kalbon Lietuvių Prekybininkų Los 
Angeles pirm. P. V. Raulinaitis, o 
sekretoriavo A. Skirius.

Daugeliui lietuvių čia paaiškėjo, 
kad Prop. 14 nėra nei vienos par
tijos reikalas, nei jokia rasinė pro
blema, o grynai visų namų savinin
kų ir net nuomininkų reikalas. Visi 
turime balsuoti YES už Prop. 14.
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLA PLUNKSNOS IŠ PO

Madų paroda
— šių metų spalio 31 d., šešta

dienį, 7 vai. 30 min. vakare šv. Ka
zimiero parap. salėje Liet. Bend
ruomenės Los Angeles skyrius ren
gia jaukų pabūvi ir madų parodų.

Įėjimo mokestis — 1 dol. 50 c., už 
kurį svečiai ir viešnios (stud. — 
Idol.) gaus įvairių malonumų: bus 
graži muzika, šokiai, įvairumai, ka- 
va-arbata (užkandžiai bus galima 
prieinama kaina nusipirkti) ir, 
svarbiausia, gražių, jaunų, profesi
niai paruoštų modeliuotojų rodomi 
lietuvaičių sukurti ir pasiūti dra
bužiai.

Meniškiems parodai drabužiams 
parinkti ir visų parodų įvykdyti pa
kviestos šios srities žinovės ponios: 
A. Audronienė ir St. Tamulaitienė; 
modeliuotojoms vadovaus A. Varia- 
kojienė. Muzikų pritaikys muz. G. 
Gudauskienė.

Madų paroda susidomėjimas Los 
Angelėse didelis. Laukiama gausiai 
atsilankant.

Lietuvių Fondo vajus
Lietuvių Bendruomenės L. A. apy

gardos valdyba rugsėjo 25 posėdy
je formaliai pradėjo organizuoti ko
mitetų Lietuvių Fondo vajui apy
gardos ribose pravesti. Apygardos 
valdybų į komitetų delegavo pirm. 
K. Liaudanskų ir sekr. A. Skiriu. 
Taip pat bus kviečiami JAV LB Ta
rybos nariai, apylinkių atstovai ir 
šiaip veiklesni, ypač jaunosios kar
tos, lietuviai.

Lietuvių Fondas — tai didžioji 
lietuviškos energijos jėgainė. Kuo 
ji bus . galingesnė, tuo skaidriau 
nušvis mūsų tautinės kūrybos ke
liai. Prie tos jėgainės statybos pri
sidėti yra kiekvieno sųmoningo lie
tuvio pareiga.

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

PIETŲ KALIFORNIJOS 
GYDYTOJŲ SUSIRINKIMAS

Spalio 11 d. dr. M. Devenlo bute, 
Santa Monikoje, įvyko Liet. Gydy
tojų dr-jos susirinkimas. Jame val
dybos nariai padarė pranešimus ir 
diskutuota ateities veiklos planai. 
Į draugijų buvo priimti du nauji 
nariai: dr. Algirdas Milasis ir dan
tų gyd. A. Balčiūnienė (švaistienė).

Susirinkime dalyvavo 12 daktarų: 
M. Devenis, pirm., A. Brinkis, sekr., 
J. Kregždė, ižd., S. Barnett, A. Bal
čiūnienė, J. Gudauskas, J. Jusionis, 
P. Luomons, J. Mikelionis, J. Naujo
kaitis, A. Milasis, A. Sruogienė.

Sekantis ir metinis susirinkimas 
įvyks už trijų mėnesių, sausio 17 
d. dr. S. Barnett bute.

Kalifornijoje jau yra 37 daktarai. 
Kas žinote daugiau lietuvių daktarų 
Kalifornijoje, prašoma pranešti dr. 
Z. Brinkini — 2586 Aberdeen Ave., 
Los Angeles, Calif.

Po susirinkimo ponia Devenienė 
visus daktarus skaniai pavaišino.

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Los Angeles šv. Kazimiero litua
nistinę šešt. mokyklų, kuri yra para
pijos mokyklos patalpose, šiais me
tais lanko 70 mokinių. Veikia 8 
skyriai ir parengiamasis — vaikų 
darželis, vedamas N. Grakauskie
nės. Tėvų komitetui jau eilę metų 
pirmininkauja inž. J. Motiejūnas. 
Komiteto vicepirmininkai: E. Vidu- 
girienė ir B. Prasauskienė, sekr. M.

Tame pačiame posėdyje apygar
dos valdyba svarstė tolimesnio apy
linkių tinklo plėtimo planų.

Dėl Santa Monicos kolonijos apy
gardos valdyba rūpesčių neturi. 
Apylinkei suorganizuoti ji pilnai 
pribrendus.

Bendruomenės solidarumo mokes
tis — vienas iš didžiųjų apygardos 
valdybos rūpesčių. Valdyba kviečia 
apylinkių ribose solidarumo pareigų 
atlikti.

JAV LIET. BENDRUOMENĖS VA
KARŲ APYGARDOS VEIKLOS 

PLANAI
Rugsėjo 24 d. įvykusiame Vakarų 

Apygardos susirinkime svarstyta 
veiklos planai. Kadangi Lietuvių 
Fondo kėlimas mūsų kolonijoje yra 
beveik vištai užmirštas, nutarta su
daryti Lietuvių Fondo komitetų iš 
■kelių asmenų. Komitetan įeitų du 
asmenys iš Apygardos valdybos, po 
vienų astovų iš visų apylinkių val
dybų ir iš lietuvių kolonijų, šis ko
mitetas pravestų Lietuvių Fondo 
naudai piniginį vajų.

Toliau svarstyta ir nutarta susi
siekti su Santa Monikos ir San Die
go lietuviais veikėjais ir su jais iš
siaiškinti dėl apylinkių steigimo. 
Long Beach, San Diego ir San
ta Monikos miestuose veikia taip 
vadinami “klubai” — tai gal daugiau 
“valgymo ir gėrimo klubai”, kurie 
neturi įstatų, statutų, čarterių; tai 
grynai socialiniiai klubai. Nejaugi 
tų miestų lietuviams tik tiek terū
pi? Nejaugi lietuvių kultūriniai ir 
švietimo reikalai visai nerūpi ar vi
sai nesuprantami. Nejaugi jiems vi- 
šiai nerupi Lietuvos laisvinimo rei
kalai! Tais visais reikalais organi
zuotai rūpinasi Lietuvių Bendruo
menė, ji visus dirbančius jungia, 
į jos veiklų reikėtų ir orientuotis.

Pažemėnienė ir ižd. R. Bužėnas. 
Daugelis tėvų, įvertindami lituanis
tinio švietimo reikšmę, savo vaiku
čius vežioja iš tolimų vietovių: Gri
mai iš Riversides, Kazakevičiai — 
Fullerton, Daniuiiai, Puškoriai — 
Canoga Park, Vidugiriai — Palos 
Verdes, Vizgirdai — Santa Fe 
Springs ir eilė kitų.

Mokykloje jau daugeli metų dir
ba mokytojai: A. Balsienė, O. Ra- 
zutienė, I. Medžiukas (vedėjas); 
šiais metais pakviesti į mokytojų 
eiles įsijungė Janina Puškorienė ir 
Margis Matulionis. Tikybų, dėsto: 
kun. A. Valiuška ir seselės Alfreda 
ir Liurda.

Praėjusiais mokslo metais mo
kyklos baigimo pažymėjimus gavo 8 
mokiniai ir vienas (iš kitur atvy
kęs) buvo gavęs pataisų, kurių pra
sidėjus naujiems mokslo metams, 
sėkmingai išlaikė ir gavo baigimo 
pažymėjimų. I. M.

AKADEMIJA KRISTUI VALDOVUI 
PAGERBTI

Spalio 25 d. buvo iškilmingai at
žymėta Kristaus Karaliaus šventė. 
Iškilmės prasidėjo pamaldomis šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje, kur kun. 
A. Valiuška savo pamoksle apibūdi
no Kristaus karalystę. Po to, para
pijos salėje įvyko ALRK Federaci
jos Los Angeles skyriaus suruošta 
akademija, sutraukusi daug žmonių. 
Su dėmesiu išklausyta, gilaus filo
sofinio turinio rašyt. J. Tininio pa
skaita. Meninėje dalyje parapijos 
mokyklos mokiniai, paruošti mokyt. 
O. Razutiehės, padeklamavo iš poe-

KAS MUS NORI ATIDUOTI 
SOVIETAMS?

Vietos demokratų klubas išsiunti
nėjo Amerikos lietuvių spaudai “vie
šo protesto” pareiškimus prieš JAV 
L. Bendruomenės Los Angeles apy
linkės valdybos elgesį rengiant Lie
tuvių Dienos programų: kam sve
čiais kalbėtojais pakviesti visi res
publikonai ir nė vieno demokrato. 
Negerai esu ir kam jie prašę už juos 
balsuoti.

Mūsų liaudis apie tokius “protes
tuotojus” mėgsta sakyti: išlindo 
kaip Pilypas iš kanapių. Įdomu, ko
kia teise tie Pilypai nori įsakinėti 
LB valdybai kų kviesti kalbėti, o 
kalbėtojams — kų kalbėti?

Gal geriau būtų, kad šie protestuo
tojai būtų surašę “papeikimų” sa
vo partijos atstovams, kad jie ven
gia atvykti į mažų tautų parengi
mus. Teko girdėti, kad daug kartų

to Brazdžionio “Vidudienio sodų” 
eilėraščius: Vasaros Kristus — I. 
Žukaitė ir dialogų “Kristus ir žmo
gus” — A. Mikuckis ir V. Tumas. 
Komp. B. Budriūno mokinys A. 
Aras paskambino preliudų Cis moli 
pianinu. Sol. A. Pavasaris išpildė 
T. Dubois ir Stradella porų kūrinių. 
Pagaliau šv. Kazimiero par. choras, 
vadovaujamas komp. B. Budriūno, 
su solistais Birute ir Rimtautu Dab- 
šiais išpildė keletu jo paties ir J. 
Mytych sukuriu kūrinių. Solistui 
ir chorui akomponavo pianistė Rai
monda A.peikytė (I. M.).

Kariuomenės šventė
—Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjimų ir šiemet ruošia L. A. Ra- 
movėnal — lapkričio 29 d., sekma
dienį, šventė bus pradėta 10 vai. 30 
min. ryto šv. Kazimiero bažnyčioje 
pamaldomis už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės karius, šaulius ir par
tizanus.

Prieš pamaldas ir po jų prie baž
nyčios bus renkamos aukos pateku, 
sienas į vargų mūsų karo invali
dams šelpti.

Tuoj po pamaldų ten pat šv. Ka
zimiero par. salėje bus akademija- 
minėjimas, kurio programoje numa
tyta: Lietuvos Karių Sąjungos “Ra
movė” garbės nario konsulo dr. J. 
Bielskio žodis, Liet, kariuomenės 
pulk. K. Pažemėno paskaita ir me
ninė dalis.
Įėjimas nemokamas. Visuomenė pra
šoma ir laukiama gausiai atsilan
kyti. L. A. Ramoyėnai

BALFO VAKARAS
š. m. lapkričio mėn. 14 d., šešta

dienį, šv. Kazimiero parap. Salėje 
rengiamas tikrai linksmas Balfo 
VAKARAS. ?

Programoje: 1. Vieno pono s gim
tadienis, D. Mackialienės satyrinis 
montažas, atlieka L. A. Lietuvių 
Dramos Sambūris. 2. šokiai, grojant 
G. Gudauskienės orkestrui. 3. Lote
rija.

Įėjimas: vaikams iki 12 metų — 
nemokamai, moksl. — $1, suaugu
siems — $1.50.

Apatinėje salėje nuo 5 vai. p. p. 
veiks bufetas, kad galėtumėte so
čiai pavakarieniauti.

Programos pradžia 6 vai. 30 min. 
vakaro.

Visas vakaro pelnas bus panau
dotas šalpos reikalams.

BALF’O L. A. sk. valdyba

MANO PLUNKSNOS
buvo kviesti gubernatorius, miesto 
meras, kongr. J. Roosevelt, bet ne
malonėjo nė vienas atvykti. Nepa
rodė savo skaistaus veido ir šį kar
tų Culver City “didmiesčio” meras.

Bet jeigu kartais iš tokių, ypač 
progresyviųjų, ir ateina į mažumų 
susirinkimus (kaip latvių pakvies
tas į bendrų Pabaltiečių Birželio 
įvykių minėjimų, rodos, State Sen. 
Ress), tai taip nukalba, kad visi iš
eina kaip šlapia mazgote gavę per 
veidų...

žinoma,, dem. klubui gal labai no
rėtųsi, kad ateitų ir pakalbėtų toks 
šulas, kaip H. H. Humphry, jų kan
didatas į vceprezidentus. Kartų jis 
buvo pakviestas, atėjo ir... pakalbė
jo — ne apie pabaltiečių ir kitų ko
munizmo pavergtų tautų sunkių da
lių, bet apie rusų norų ir užmačių 
vykdymų.

I 
would say that we have to keep in 
mind what Russia1 wants and 
needs. I would list them in this 
manner:

A r&etifichtion of her boun
daries with Poland and * Ru
mania.

The inclusion of tho Baltic 
states into tho Soviet Union.

I would say that these are the 
major demands of the Soviet 
Union, none of which are in any 
way impossible of solution, and all 
of which fit very nicely into a 
more secure and stable Russia.

(šios ir toliau dedama citata — 
foto kopija paimta iš “East Minne
apolis Argus”, laikr. 1945. I. 12).

,! : N-i
Kad viskas “fit very nicely into 

a more secure and stable Russia”, 
H. H. H. siūlo Pabaltijo tautų įjun
gimų į Sovietų Sąjungą.

Ar demokratų klubui labai patin
ka tokie jų kandidato pasiūlymai? 
Ar jie norėtų, kad jis ir dabar juos 
pakartotų? Ar jie nežino, kad tas 
pats jų kandidatas, buvęs A. D. A. 
(Americans for Democratic Action) 
veikėjas ir net vicepirmininkas, 
prieš porų metų New Yorke anti- 
komunistų mitingų norėdamas su
trukdyti, dalyvavo A. D. A. sureng
tame mitinge ir dar pagrindinę kal
bų pasakė?

O toliau H. H. H. taip postringau
ja:

The major political danger aris
ing in Europe is not that of Com
munism but is rather the greater 
danger of the old Rightest ruling 
forces of the past seeking to dam 
up the change that is certain to 
sweep over the continent.

Ar Balt. Demokratų klubas nori, 
kad tie tvirtinimai būtų pakartoti? 
Ar klubo vadovai mano, kad Lietu
vių Dienos dalyviai tokių kalbų pa
sigedo? Abejoju. Ir labai abejoju. 
O tiesų sakant — vyrai, ir džiauki
tės, kad jūsų kandidatai neina į lie
tuvių susirinkimus, nes ir jūs patys 
vargu už juos benorėtumėte balsuo
ti.

Jei Jums, vyručiai, neleidžiama 
net lietuviais vadintis, o turite ten
kintis bendriniu “Baltic Democratic 
Club” pavadinimu, tai kodėl Jūsų 
kandidatai turėtų kalbėti lietu
viams, kurių jie ir vardo nepripa
žįsta?

Mes gi norime likti lietuviais ir 
klausytis tik tų, kurie žada mums 
pagalbų mūsų žūtbūtinėje kovoje 
su plėšriuoju komunizmu ir su So
vietų Sųjungų, kurios glėbin nori 
taip nicely įsprausti H. H. H. Nes 
jam tai nepavyks! Ha-Ha-Ha!..

Scriba
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, Caifornia, 90029 

Telefonas: NO 4-2919

Itb-J
Printed Matter 

Return Requested

KALENDORIUS
Susirinkimų, parengimų, vaidinimų, 

balių, koncertų, piknikų ir pn.

Spalio mėn. —
31 d., .šešt. — Liet. Bendr. L. A. Apy

linkės valdybos rengiamas po
būvis su madų paroda, šv. Kazi
miero parap. salėje.

Lapkričio men. —
7 d., šešt. —■ Birutininkių rengiamas 

“Rudens Bialius” St. Nicholas sa
lėje

14 d., šešt. — BALF’O parengimas 
su vaidinimu šv. Kazimiero par. 
salėje.

21 d., šešt. — Ramovėmj pobūvis 
Taut. Namuose 7 vai. vakaro.

22 d., sekm. — Bazaras šv. Kazimie
ro parap. kieme.

28 d., šeštad. — Jaunimo vakaras su 
šokiais Lietuvių Namų salėje.

29 d., sekmad. — Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas su pax 
maldomis už žuvusius karius, šau
lius ir partizanus, paskaita ir me
nine dalimi.

Gruodžio mėn. —*
5 d., šeštad. —■ Literatūros vakaras. 

Ruošia UOLA Lituanistikos ka
tedra. Taut. Namuose.

6 d., sekmad. — Ateitininkų vaidi
nimas šv. Kazimiero par. salėje.

12 d., šešt. — Kultūros Klubo susi
rinkimas Liet. Namų salėj 7:30 
vai. vakaro.

19 d., šešt. — žurnalistų Sąjungos 
metinis susirinkimas Liet. Namų 
salėje 7:30 vai. vak.

20 d., šešet. — Liet. Bendr. apylin
kės vald. ruošiamas Vliko atsto
vų pranešimas 12 vai. dieną.

PADĖKA
Dailės Parodos proga

1964 m. rugsėjo 13 d. Kalif. Lietuvių 
Diena Los Angeles mieste

Manu- nuoširdžiausia padėka pri
klauso JAV Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles Apylinkės valdybai: 
pirm, J. čingai, sekr. Ad. Balsienei, 
ir ypatingai kultūros ir švietimo 
reikalų vedėjui Juozui Andriui, ku
ris parodos rengimą organizavo, rū
pestingai globojo ir visaip pagelbėjo.

Mano padėka priklauso “Lietuvių 
Dienų” žurnalo leidėjui A. Skiriui, 
vyr. redaktoriui B. Brazdžioniui, LD 
literatūros red. J. Tinimui, p. Brin- 
kienei, p. A. Brazdžionienei, p. E. 
Stirbienei, areli. J. Steikūnui, arch. 
E. Arbui ir visiems kitiems, kurie 
kuriuo nors būdu talkino.

Mano padėka priklauso klebonui 
kum J. Kučingiui už leidimą savai
tės laikotarpy naudotis šv. Kazi
miero parapijos sale, kai Liet. Die
nai pasibaigus dailės paroda turėjo 
būti perkelta kitur.

Vanda Stančikaitė-Abraitienė

PARDUODAMA VALGYKLA
Gerai veikianti valgykla Pasade- 

nos miesto (Calif.) centre bus par
duodama.

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

Dėl parengimų 

registracijos
J. Klauseikis (Kazys Januta) 

mėgsta paskelbti “Naujienose” gry
nai iš piršto išlaužtus dalykus. 
Prieš mėnesį jis parašė, kad JAV 
Bendr. Los Angeles apylinkė paren
gimų registraciją pavedė sekretorei 
A. Balsienei. Buvau tame susirinki
me, aiškinosi demokratų klubo at
stovas su Taut. Namų Valdybos at
stovais dėl pikniko sutapimo tą pa
čią dieną. Tame susirinkime buvo 
iškelta keletas naujų pasiūlymų, ta
čiau valdyba nutarė registraciją pa
likti taip, kaip buvo: registraciją 
vykdė ir toliau vykdys JAV LB Los 
Angeles apylnkės kultūros ir švieti
mo reikalų vedėjas Juozas Andrius. 
Jo telefonas darbo metu NO4-2910, 
vakarais — NO 2-1728.

Netiesą K. Januta rašo ir šios 
savaitės “N-se”, kad Skiriaus įstai
goje atsisakę registruoti SLA kon
certą dėl to, kad jo tarnautojas da
rąs klaidų. Tai yra netiesa, K. Ja
nutos kiršinimo ir šmeižimo poli
tika.

Parengimai registruojami anks
čiau- 3 mėnesius prieš parengimą. 
Liepos ar rugp. mėn. pasiteiravu
siems apie 1965 m. sausio mėn. pa
rengimus, buvo atsakyta, kad dar 
neturime nei tų meti! kalendoriaus 
ir 1965 m. registracija dar nepradė
ta. A. Skirius

LIETUVIŲ NAMŲ VALGYKLA
Lietuvių Bendruomenės Centro 

patalpose — 4415 Santa Monica 
Blvd. Los Angeles, Calif., veikianti 
valgykla ir baras dabar bus atidari 
ir penktadienio vakarais nuo 5 vai. 
vakaro. Taigi valgykla yra atidara 
tris dienas savaitėje — penktadie
niais — nuo 5 vąl. v., šeštadieniais 
ir sekmtdieniais— nuo 12 vai. die
nos. i

Valgyklą veda Adelė šatnerienė, 
baro vedėjas yra J. Ramanauskas. 
Jeigu planuotumėte atvykti didesnė 
'gru’pe' ašmenų""!?" norėtuMėt'e’užsi
sakyti savo mėgiamą valgį, prašo
me patelefonuoti šeimininkei: — 
666-9908 arba buto tel. NO 4-0372.

AUKOJO BENDRUOMENĖS 
KNYGYNUI

Vladas Račius, dr. Grigas Valan
čius, Justinas Bakutis ir kiti paau
kojo Lietuvių Bendruomenės knygy
nui po gerą glėbį knygų. Labai ačiū.

Knygynas yra Bendruomenės Kul
tūros ir švietimo Reikalų vedėjo ži
nioje; patalpas nemokamai duoda 
Liet. Bendruomenės Centro direk
toriai. Adresas: 4415 Santa Monica 
Blvd., L. A.

Kas turite savo namuose bet ko
kių — senų ar naujų lietuviškų kny
gų, žurnalų, kurių nenaudojate, už- 
vežkite į Bendruomenės Namų val
gyklą — 4415 Santa Monica Blvd, 
penktadieniais, šeštadieniais arba 
sekmądięniais. Knygos bus priimtos 
ir perduotos knygynui, kuris dabar 
tvarkomas. Taip pat priimamos lie
tuviškos plokštelės, lietuviškų pa
rengimų nuotraukos, albumai, mag
netofono juostos, filmos bei vertin
gi rankraščiai ir kita lituanistinė 
medžiaga. Kult, ir šv. reik. ved.

SUSIRINKIMAI
Ateitininkų sendraug. susirinkimas 

įvyks lapkr. 1 d., sekmadienį, tuoj 
po sumos, parapijos salėje.

Darbotvarkėje: 1. Tradicinės vai
kų popietės (XII.6) rėmimo darbai. 
2. Visuotino at-kų sendraugių sąjun
gos suvažiavimo reikalai (Suvažia
vimas vyksta lapkr. 26-29 Clevelan- 
de). Klausimai ir sumanymai.
Lietuvių Prekybininkų profesionalų 
susirinkimas

—vSpalio 31 d. 12 vai. dienos me
tu įvyks Liet. Prekybininkų ir pro
fesionalų (Lithuanian Chamber of 
Commerce) susirinkimas ir užkan- 
džai — gražiame Michael restorane, 
4500 Los Feliz Blvd., L. A.

Kviečiama dalyvauti su žmono
mis Apie dalyvavimą pageidaujama 
pranešti pirm. P. V. Raulinaičiui, 
tel. NO 2-5433 arba sekr. A. Skiriui 
— NO 4-2919.

Kultūros klubo susirinkimas
šiais metais dar numatytas gruo

džio mėn. 12 d., šeštadienį, Lietuvių . 
Namų salėje — 4423 Santa Monica 
Blvd., L. A.

Kaip visuomet, bus įdomi, pa
traukli programa, po kurios laisvi 
pašnekesiai prie kavos-arbatos puo- 
dūko.

Piliečių Klubo susirinkimas
Lapkričio 1 d. 2 vai. 30 min. įvyks 

metinis Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo susirinkimas Tautiniuose Na
muose, 3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles, Calif.

Bus renkama nauja 1965 metams 
valdyba. Po susirinkimo bus duo
dami užkandžiai.

KRONIKA
— Inž. Alfonsas Bimbiris ką tik 

grįžo iš keturių savaičių kelionės 
tarnybiniais reikalais po Europos 
valstybes: Vokietiją, Olandiją, Pran
cūziją ir Šveicariją.

— Sturonų šeima atvyko iš Ang
lijos į Los Angeles pastoviai apsi
gyventi.

— Kazys ir Alma Staniūnai, Chi
cago, 1.11;, buvo atvykę į Los Ange
les, Calif., planuodami čia netoli
moje ateityje įsikurti. Ta proga 
jie aplankė giminaičius Cagarus ir 
pažįstamus Norkus, Skirias ir Ta- 
landžius.

— Tadas Mickus, 9351 Gulo Avė., 
Arleta, Calif., yra naujas nekilnoja
mo turto pardavėjas (Real Estate 
Salesman). Jis specializuojasi že
mės investavimais Antelope Valley. 
Specialstų nuomonė esanti, kad už 
keliolikos metų Antelope Valley, 
kaip dabar San Fernando Valley, 
gyvensią apie milijonas žmonių.

Kas domisi žemės investavimais, 
gali skambinti T. Mickui EM 2-9756.

eeceeeeeeee e r r e f r r r r r ? e e 
MARY HAMROCK

PIERCE — HAMROCK 
MO RTUARY 

921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.

Phone: Richmond 9-6091

GIMIMAI
-— Jonas ir Elena Šimoniai, Los 

Angeles, rugs. 26 d. pakrikštijo sa
vo sūnų Jono Vlado vardais.

— Taip pat tą pačią dieną An
tano ir Izolinos Šimonių dukra bu
vo pakrikštyta Kristinos Onos var. 
t a is.

— Arvydas ir Ona Vaišniai susi
laukė pirmosios dukrelės.

— Danutė ir Vitalis Lembertai, 
Santa Monica, susilaukė antrosios 
dukrelės, kuri spalio 31 d. šv. Ka
zimiero bažnyčioje pakrikštyta Bri
gitos vardu.

MIRTYS
— Rugsėjo 8 d. Phoenix, Arizono

je mirė LB Arizonos benduruome- 
nes narė Paulina Rozgutė-Urbutie- 
nė. Iš Los Angeles į laidotuves bu
vo nuvykę Leo ir Izabelė Oksai ir 
sūnus Kazys Dūlys.

Ligos metu P. Urbutienę globojo 
ir jai padėjo LB Apylinkės pirm, 
Emilija Josen.

Reiškiame užuojautos vyrui Anti
nui, sūnums E. Dulinskui Chicagoje, 
Kaziui Daliui, Los Angeles, anū. 
kams, vyro seseriai Izabelei Oksie- 
nei ir Vyt. F. Beliajui.

— Rugsėjo 13 d. mirė Yųcaipoje 
gyvenęs Antanas Janušauskas. Jis 
buvo liet, spaudos rėmėjas ir per 
ilgus metus pirmininkavęs Lietuviu 
Tautiniam” Vyrų ir Moterų Pašaipi- 
niarn klubui Los Angeles mieste.

Į laidotuves buvo atvykęs Rozali
jos Janušauskienės pusbrolis An
tanas Ciakas iš E. Chicagos, Ind.

Reiškiame užuojautos žmonai Ro
zalijai, dukroms ir žentams Mali
nauskams ir Masonams ir kt. gi
minėms. v

Spalio 24 d. po sunkių vėžio ligos 
kančių mirė Antanas Vasiliauskas. 
Lietuvoje jis turėjo gražų ūkelį Ky
bartų apylinkėje prie Vokietijos 
sienos, todėl daugeliui lietuvių jis 
yra padėjęs pasprukti iš komuniz
mo teroro., čia jis vertėsi namų da
žymu, buvo geraf įsikūręs.

Sekmadienio vakare rožančius ir 
pirmadienio rytą šv. Mišios įvyko 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Laidoti 
išvežtas į Schenectady, N. Y., kur' 
palaidota jo mama ir žmona.

Reiškiame užuojautos: jo dabart. 
žmonai Elzbietai, posūniams Alber
tui ir Edvardui Tarvydams, jo duk
rai J. Kutkienei Kanadoje ir kt. 
giminėms.

PATAISYMAS: Karužų vestuvių 
foto LAV rir. 10 yra L. Briedžio.

ALFONSO GIEDRAIČIO ATSISTA
TYDINIMAS '

Pranešu, kad š. m. rugs. 26 įvy
kusiame Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos Los Angeles Skyriaus narių su
sirinkime dviems šio skyriaus na
riams puolus mane, tendencingai 
iškraipant pagrindines mintis inamf 
straipsnio “Būkime budrūs lietuvy
bės sargyboj”, atspausto LAISVO
JOJ LIETUVOJ š. m. 13 nr., i,r be
veik daugumai sus-mo dalyvių anuos 
■palaikius, tą pat. valandą išstojau 
iš to Skyriaus v-bos ir L. ž. S-gęs.
1964.IX.26 Z.:’./'/ "T

A. Giedraitis
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