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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

Gruodžio mėn. Nr. 12

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

VISI LIETUVIAI REMIA TAUTOS FONDAc-

Aukščiausiame Lietuvos laisvini
mo organe pasiekus grupių vieny
bės, konsolidavimosi ženklai ima 
rodytis ir pačioje lietuvių visuome
nėje. Jau anksčiau Tautos Fondo 
vadovybė, kurios priešaky yra pre
latas Jonas Balkonas, paskyrė Los 
Angeles kolonijai penktus Tautos 
Fondo įgaliotinius: J. Andrių, Bern. 
Brazdžionį, A. Devenienę, V. Kaz
lauską ir A. Skiriu. Be to, T. F. 
valdyba siūlė sudaryti čia T. F. At
stovybę, kuri išplėstų savo veiklą 
ir kitose, artimesnėse lietuvių kolo
nijose. .

Lapkričio 17 d. Lietuvių Namuo
se sukviestame įgaliotinių pasitari
me buvo įsteigta T. F. atstovybė 
šios sudėties: Juozas Andrius — pir
mininkas, A. Devenienė, V. Kazlaus
kas, A. Mažeika ir A. Kaulinai ti s— 
nariai. Atstovybės tikslas raginti 
lietuviškas organizacijas ir pavie
nius asmenis steigti nuolatinių TF 
rėmėjų būrelius ir tuo būdu užtik
rinti pastovias pajamas Lietuvos 
laisvinimo kovai'vesti.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto veiklos galimybės atiduo
damos į liet, visuomenės rankas.

"SUTARTINĖS” DEBIUTAS

Birutininkių parengimai Los An
geles įgijo tradicinį populiarumą. 
Tai reto darnumo įvykiai. Jų pava
sario ir rudens baldai laukiami ir 
gausiai lankomi. Tad ir jų rengtas 
šių metų lapkričio 7 d. St. Nicholas 
salėje “Rudens balius” praėjo įpras
tu jaukumu ir nemažu pasisekimu. 
Keturi su kaupu šimtai (tiek, kiek 
salė talpina) svečių užpildė visas 
skirtas jiems vietas. Skoningai pa- 
ruošti stalai, apkrauti pačių biruti
ninkių gamintais valgiais, geras ba
ras ir puikus orkestras sudarė jau
kią baliaus atmosferą, leidusią su
sirinkusiems kelioms valandoms 
atitrūkti nuo kasdienių darbų ir rū
pesčių.

Meninę programos dalį užpildė 
pirmą kartą pasirodžiusi scenoje 
moterų dainos mėgėjų septyniukė, 
pasivadinusi “Sutartine”, paruošta 
ir vadovaujama muzikės O. Metri- 
kienės. “Sutartinę” sudaro šios mo
terys: A. Bajalienė, ž. Brinkienė. O. 
Deveikienė, O. Mironienė, V. Irlikie- 
nė, J. Radvenienė ir B. Skirienė.

Pradžiai jos padainavo “Keliauja
me su daina”, toliau sekė O. Miro- 
nienės melodeklamacija “Vasaros 
naktys” žodžiai Maironio, muzika 
A. Kačanausko. Po to “Sutartinė” 
padainavo S. Rombeys’o ”Ar tu at. 
minsi?” ir “Kartą pavasarį” ir už
baigė ypatingai publikai patikusiu 
J. Strauso “Imperatoriaus valsu.”

Solistė F. Korsakaitė nuotaikin
gai atliko Tallat-Kelpšos “Mano sie
loj šiandien šventė” ir ariją iš Puc
cini operos “Madame Butterffly”.

“Sutartinė” dar pasirodė ir Ka
riuomenės šventės minėjime šv. Ka
zimiero par. salėj lapkr. 29 d.

Linkėtina “Sutartinei” ir toliau 
sutartinai dirbti ir stiprėti. J. A.

Nuotaikingas Balto parengimas
Tradiciniame šių metų Balto pa

rengime lapkr. 14 d. šv. Kazimiero 
par. salėje buvo suvaidinta linksma 
vieno veiksmo komedija - montažas 
“Vieno pono gimtadienis”. Tai gran
dinėlė populiarių dainų ir šokių, vy
kusiai sujungtų į vieną veiksmą. 
Tai režisorės Dalios Mackialienės 
kūrinys, kurio vedamoji mintis pri
taikinta Balto parengimui — paska
tinti žiūrovą daugiau aukoti savo 
vargstantiems broliams palaikyti ir 
mažiau skirti savo paties pasisma- 
guriavimams. Vaidinime žodžiu, dai
na, šokai ar muzika dalyvavo nema
žas būrys Los Angeles scenos mė
gėjų: K. Dambrauskaitė, O. Devei
kienė, E. Dovydaitienė, V. Dovydai
tis, R. Gilys, V. Gilys, G. Gustaitė,
I. Keselytė, D. Mackialienė, L. Me
delis, O. Naudžiuvienė,, J. Paplaus
kas, A. Polikaitis, M. Prišmantas,
J. Raiby s, K. šakys, Z. Stroputė, D. 
Vebeliūnaitė ir L. Zaikienė.

Nors maža, pernelyg perkrauta 
įvairiais rakandais scena neleido 
kaip reikiant išvystytu veiksmo, bet 
ir tokiose sąlygose režisorė sugebėjo 
taip rikiuoti aktorius, kad buvo iš
vengta kamšaties ir stumdymosi.

Dekoracijas piešė A. žaliūnas.
Publika vaidinimą priėmė šiltai, 

nuoširdžiai pasijuokdama, vietomis 
smarkiai paplodama, tuo reikšdama 
pasitenkinimą veikalu ir - padėką 
Baltui.

Rengėjų vardu vaidintojams gra
žiai padėkojo Balto Los Angeles sk. 
pirm. Vladas Pažiūra. Publikos ga
lėjo būti ir daugiau, juo labiau, kad 
“Dramos Ratelio” vaidinimai Los 
Angelėse reta šventė (J. A.)

Siųskite ALV prenumeratą: 
metams $3.00

VIRŠUJ — Akademikų skautų vėliavos šventinimo iškilmių dalyviai, 
(š. m. lapkričio 8 d.).
VIDURY — Moterų "Sutartinės” dainininkės (iš kairės):V. Irlikienė, 
J. Radvenienė, Ž. Brinkienė, A. Bajalienė, B. Skirienė, O. Mironienė ir 
O. Devenienė. (Nėra vadovės O. Metrikienės).
ŽEMAI — “Vieno pono gimtadienio” vaidinimo dalyviai Balto parengi
me. Režisavo D. Mackialienė.

Foto nuotraukos L. Kančausko
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Jau baigiasi šie, 1964-ji, metai. Drėgnas ir šaltas gruodžio mėnuo 
jau atėjo. Netrukus pradėsime kitus metus. Gruodžio mėnesį tenka 
atnaujinti laikraščius ir žurnalus kitiems metams. Dabar yra gera 
proga prisidėti prie spaudos palaikymo, daugiau knygų įsigyti sau 
ir švenčių dovanų giminėms ir draugams. Eidami svečiuosna, lan
kydami savo anūkus ar siųsdami dovanėles krikšto vaikučiams, ne
užmirškite pridėti po lietuvišką knygą.

Lietuviškąja spauda mūsų visuomenė ir organizacijos turėtų dau
giau susidomėti: galėtų suruošti paskaitas, akademijas, parodėles, 
platinimo konkursus ir t.t- Čikagoje, pavyzdžiui, jau kelintą kartą 
rengiami naujos knygos pristatymai; Bostone daromos knygų apžval
gos; galėtų tuo pasekti ir kiti. Mūsų vietinis knygų platintojas kelintą 
kartą mecenuoja, Kultūros klubui dovanodamas loterijai po naują 
knygą ar plokštelę, o klubas galėtų padaryti naujausių knygų lentyną 
ar ką panašaus — susirinkę žmonės galėtų patirti apie spaudos nau
jienas. Būtų daug reklamos knygai.

Permažai dėmesio skirdami lietuviškai spaudai, mes ją visiškai 
sužlugdysime- Jei spaudoje dirbą žmonės negalės uždirbti net pusės 
to, ką jūs kiekvienas uždirbate fabrikuose, įstaigose ar savo įmonėse, 
tai tų spaudos darbininkų greitai nebeliks, nes jie neįstengs išlaikyti 
savo šeimų, net nė savęs neišmaitins.

Kiekvieno lietuvio pareiga prisidėti prie savo spaudos palaikymo 
bent taip: padidinti dvigubai spaudos biudžetą, užsakyti dovanu 
žurnalų bei laikraščių savo giminėms, paraginti kitus prenumeruotis, 
suteikti paramos skelbimais bei aukomis, apmokėti prenumeratas lie
tuviškoms įstaigoms užsieniuose (Vasario 16 gimnazija, Saleziečių 
mokykla Italijoje, senelių namai etc.). Tai galite padaryti ir tuo at
veju, jei manote, kad jums lietuviška spauda jau per prasta — lietu
viai Vokietijoje, Italijoje, Pietų Amerikoje mūsų lietuvišką spaudą 
gaudyte gaudo ir skaito leisdami iš rankų į rankas, kol suplyšta.

Susirūpinkime dabar, kol nevėlu, spaudos išlaikymu. Vienas svar
biausių lietuvybės išlaikymo priemonių yra spauda — neleiskime 
jai žlugti — po jos žlugimo seks ir lietuvybės stagnacija.

D. Lipčiūtes 3 v. vaidinimo “Užburti vaikai” artistai. Vakarą gruodžio 6 d. 
Los Angeles šv. Kazimiero par. salėje surengė ateitininkai, veikalą re
žisavo D. Polikaitienė ir J. Ąžuolaitis, dekoracijas piešė R. Bureikienė ir 
N. Skaudienė. Foto L. Kančausko

Kun. dr. Petras Celiesius

SULAUKĖME NAUJO DVASIOS VADO

Los Angeles lietuvių kolonija 
džiaugiasi sulaukusi naujo dvasios 
vado, aukšto Išsimokslinimo, kuni
go, daktaro Petro Celiešiaus.

Kunigas dr. Petras Celiesius, gi
męs pagal motinos Barboros Bajo
raitės liudijimą birželio1 29 d., todėl 
ir norėjusi jį krikštyti Petro vardu, 
o pagal tėvo Kosto Celiešiaus pa
teiktas žinias metrikose užrašytas 
gimęs liepos 1 d., 1906 metais, Apu- 
šoto kaime, Jėzno par., Alytaus ap
skrityje, vienuoliktasis iš trylika-, 
vaikės šeimos.

Nors Jėznas yra Dzūkijos šiauri
nės dalies pakraštyje, tačiau Petras 
Celiešius paveldėjo iš savo tėvo pil
nai dzūkišką temperamentą ir iš 
savo motinos menišką sielą. Jo mo
tina buvo žinoma apylinkėje tauti
niu raštų audėja ir liaudies dainų, 
ypač satyrinių 1. dainų mėgėja.

Petras iš mažens juto potrauki 
prie liaudies meno. Dar vaikystėje, 
pasitaikius progai, padėdavo sese
rims rinkli raštus ir pats sėsdavo 
staklėsna austi. Būdamas Prienų 
mišrioje gimnazijoje dirbdavo mer
gaičių grupėje įvarius rankdar. 
bins (nerdavo, megzdavo, siuvinė
davo). Kapelionaudamas Aukšta
dvaryje buvo įsigijęs iš žemės ūkio 
Rūmų aparatines stakles ir savo 
kapelianljoje ausdavo langatieses 
takelius ir altorių laiptams kilimus. 
Kartais būdavo kviečiamas į kai
mus parengti ir pamokyti sunkes
nių liaudies meno raštų staltiesėms 
ir lovatiesėms austi. Jis taip pat 
yra liaudies dainų mėgėjas.

Kunigų įšvęstas 1933. Kapeliona- 
vo Giedraičiuose, Aukštadvaryje ir 
klebonavo Merkinėje iki 1944.

Doktorizavosi Bonos universitete 
1949. Pagrindiniu dalyku ėmė filo
sofiją, šalutiniais — psichologiją ir 
meno filosofiją.

LAV leidėjas ir redakcinis kolek
tyvas kartu su visais Los Angeles 
kolonijos lietuviais džiaugiasi ir 

sveikina kun. dr. Petrą Čeliešių 
įsijungus į mūsų kolonijos pastora
cinę ir kultūrinę veiklą, linkėdamas 
jam gražios sveikatos, ištvermės 
ir Aukščiausiojo palaimos jo dar- 
buose.

Ta proga LAV redakcija turėjo 
su kun. dr. P. Celiešium pasikalbė
jimą, kurį čia duodame mūsų skai
tytojams.

— Girdėjom, kad atkeliavote pas 
mus iš Putnamo (Conn.). Ar kelia
vote automobiliu pats vienas? No
rėtume žinoti, kaip vyko kelionė? 
Ar nepervargote, ar turėjote kokių 
ypatingų nuotykių, sunkumų?

— Keliavau ne vienas. Nuo Chi- 
cagos gavau bendrakeleivį lenką, 
kuris padėjo vairuoti. Todėl nepa- 
vargau. Kelionė sekėsi gerai. Oras 
pasitaikė puikus, šiltas.

Ypatingesnių nuotykių neturėjau, 
išskyrus vieną išnaudojimą. Teisin
gai yra sakoma —■ žmogus sensti ir 
vis dar mokaisi.

Aš nežinojau, kad kai kuriose N. 
Mexico ir Arizonos pakelių gazolino 
stotyse pasitaiko sutikti gudrių iš- 
nadotojų.

Vienoje prie U. S. 70 kelio sto
tyje patarnautojas, įpylęs reikiamą 
kiekį gazolino, metėsi ant žemės ir 
kažko spokso mano automobilio 
apačion. Staiga pašoka. Ir ' sako: 
“Turiu tau blogą žinią. Prie pryšą- 
kinių ratų alyva išsiliejus. Reiškia 
— yra sprogęs atatrankos neutrali
zavimo cėlinderis. Turi keisti. Toli 
nenuvažiuosi.” Aš, daug neišmany
damas apie auto mechaniką, žino
ma, sutikau. Pakeitė vieną. To ne • 
gana. “Reikia, sako, keisti ir antrą, 
nes šėe cilinderiai parduodami tik' 
poromis.”O ką bedarysi žmogus, bė
don įkliuvęs? Sutikau. Apsimokėjau 
pagal jo man pateiktą sąskaitą ir 
išvažiavau. Sustojus vėl gazolino,
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stoties patrnautojas, vos pripylė 
tanką, tik žnegt ant pilvo ir vėl 
spokso į mano automobile apačią. 
Aš ir sakau savo bendrakelei.viliu: 
“Pamatysi, ir šis ką nors išras.” Ir 
neapsirikau. “Turiu tau blogą žii-. 
nią”, rėžia man stačiai į akis, “pas
kutinio rato lingės šlapios. Reiškia 
— jos sugedę. Reikia keisti naujo
mis. Toli negali važiuoti.” Anks
čiau pamokytas, ir žinodamas šį 
triuką, atsakiau jam neabejodamas: 
“Prašau leist mane važiuoti dabar, 
o sekančiais metais aš pas tave už
važiuosiu, ir galėsi taisyti, jei bus 
reikalo.”

Tai buvo New Mexico valstybėj. 
Panašią automobilio “negalavimo” 
diagnozių bandė pateikti dar kele
tas neprašytą geradarių Arizonos 
pakelyje. Nors pirmoji pamoka kai
navo, bet vis dėlto ji buvo gera pa
moka... O mano “Tempest” ir dabar 
jaučiasi sveikas.

— Kas leme Jūsų atvykimą į 
Los Angeles? Ar klimatas, ar svei
katos sumetimai, ar kokios nors 
kitos priežastys?

— Aš manau, kad kiekvienas įvy
kis turi virtinę faktorių, kurie nu
lemia pasekmę. Panašiai buvo ir 
šiuo atveju. Būdamas East Chicago, 
Ind., 1962 m. pajutau stiprų širdies 
negalavimą. Daktaras patarė pa- 
jieškoti lengvesnio darbo ir minkš- 
tesnio klimato (šilto ir sauso). Pa
sitaikė proga Dainovos stovykloje. 
Ten (Michigano valst.) oras buvo 
tyresnis, bet darbas komplikuotas 
ir erzlus. N. M-. P. seselės pakvietė 
į Putnamą. Ten oras, tiesa, tyras, 
ir gyvenimas ramus. Bet šutas ir 
kuone šimtaprocentinė drėgmė su
kėlė kaulų gėlas ir blogai veikė į 
širdį. ’ Nerimau, ilgėjaus Kaliforni
jos klimato. Los Angeles apylinkėje 
buvau praleidęs poros žiemų atos
togas. čia būdamas atsigavau, su
stiprėjau ir pasijusdavau ne tik 

sveikesnis, bet ir jaunesnis. Nepai
sant kartais pasitaikančio “smogo”, 
vis dėlto L. A. oras labai teigiamai 
veikia į žmogaus širdį prieš reuma
tizmą, jausmus ir nuotaiką. Dėl to, 
kai tik gavau šv. Kazimiero liet, 
parap. klebono gerb. kun. J. Ku
čingio kvietimą atvykti pagelbėti 
lietuvių ^sielovadoj, su džiaugsmu 
jį priėmiau ir, pasinaudojęs ta pro
ga, atvykau ne tik sveikiau pagy
venti,-.-bet ir kartu įsijungti tiek 
religinėn, tiek lietuvių kultūrinėn 
veiklom

šia proga noriu viešai pareikšti 
nuoširdžią padėką gerb. klebonui 
kun. J. Kučingiui už pakvietimą į 
L. A., jo didelį/rūpestį mano tiek 
dvasiniu, tiek socialiniu bei ekono
miniu gerbūvių ir vispusiška teikia
ma man globa.

—• Esate mokslininko, kultūriniu, 
ko tipas. Ar nemanote, kad smulkūs, 
kasdieniai darbai išblaškys Jūsų 
mintis# atitrauks Jus nuo svarbes
nių Jūsų planuojamų darbų?

— Dėkui už man teikiamą respek- 
tą. Bet, atvirai kalbant, aš nesu 
joks mokslininkas, nors kartais ii' 
sulipdau vieną; kitą. -sąrišyje su 
mokslu straipsnį. Nesu parašęs jo
kių mokslinių knygų, išskyrus ma
no disertaciją “Laiko sąvoka Jono 
Dunskoto metafizikoj”, ir nežinau, 
ar man pavyks parašyti nors vieną 
iš jų, nors planų ir gerų norų ne
trūksta.

Aš nesu įjungtas į visus parapi
jos sielovados smulkius darbus, iš
skyrus savaitgalius. Kitomis dieno
mis, klebonui leidžiant, esu laisvas. 
Galiu skirti daug laiko skaitymui, 
rašymui, organizacijoms ir “Lux 
Christi’ ’redagavimui.

— Esate žurnalo “Lux Christi” 
redaktorius. Kokio .pobūdžių tas žur
nalas? Kam jis skiriamas,ar vien 
dvasininkams ar ir pasauliečiams?

Kur gaunamas ir kiek kaštuoja?
— “Lux Christi” (Kristaus švie

sa) žurnalas yra religinio ir pasto
racinio pobūdžio. Jame dedami 
straipsniai skleidžia teologines, li
turgines, sknipturistines (šventraš
čio), Lietuvos bažnytinės istorijos, 
homiletines (pamokslų) problemas 
ir lietuvių parapijų sielovados ypa
tingesnes kronikas.

šis žurnalas pirmiausia yra skir
tas lietuviams kunigams. Tačiau jį 
skaito ir dalis pasauliečių, kurie se
ka- lietuvių parapijų sielovados gy
venimą visame pasaulyje.

“Lux Christi” žurnalo administra
ciniais reikalais rūpinasi jo admi
nistratorius kun. Z. Smilga, 155 
Washington St., Middletown, Conn, 
žurnalą leidžia Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Kunigų Vienybė. 
Spausdina Putnamo N. M. P. Sese
lių spaustuvė. Išeina 4 kartus per 
metus, kaina $5.00.

— Kaip vertinate Los Angeles 
lietuvių koloniją religiniu ir kultū- 
niu atžvilgiais, lyginant ją su kito
mis lietuvių kolonijomis? Ko, Jūsų 
manymu, Los Angeles .kolonijai 
trūksta ir ko gal perdaug?

—Vertinimas visada iššaukia kon- 
travertinimą. Todėl geriau nuo jo 
susilaikyti. Be to, dar esu tik nau
jagimis Kalifornijos padangėje, šios 
kolonijos gyvenimo dar nepažįstu. 
Todėl neturiu teisės jo ir vertinti.

Per keletą metų, sekdamas lie
tuvių spaudą, susidariau įspūdžio, 
kad Kalifornijos lietuvių kolonija 
yra gyva, veikli, daug reiškiasi kul
tūrinėj plotmėj ir, žinoma, kaip ir 
visos kitos didesnės kolonijos, 
mėgsta save pervertinti.

Religiniu požiūriu per keletą 
sekmadienių patyriau, kad choras 
gieda gražiai ir išskirtinai geriau 
meniniu požiūriu už daugelį kitų 
lietuvių kolonijų. Bažnyčia yra per
pildyta žmonių. Tvarka puiki. Tuo 

būdu uždega ryžto tokioje bažny
čioje pasitempti, giliau problemas 
įžvelgti ir nuoširdžiau teologinėmis 
mintimis pasidalinti.

Ko šioje lietuvių kolonijoje trūks
ta ir ko perdaug, dar man per anks
ti spręsti, šį sprendimą galėsiu su
sidaryti tik po keleto bendradarbia
vimo metų, jei Aukščiausiojo bus 
tokia valia.

— Kokie užsimojimai ir kokie 
darbai laukia Jūsų Los Angeles lie
tuvių kolonijoje?

— Pagrindinis darbas, kaip mi
nėjau, yra talkinimas savaitgaliais 
ir šventėse parapijos sielovadoj. 
Toliau, gerb. klebonas pavedė man 
rūpintis šios kolonijos Ateitininkų 
organizacijos dvasiniais reikalais. 
Lituanistinėse mokyklose religijos 
dėstymą klebono pavedimu pasidali
nome taip: kun. A. Valiuška dėsto 
tikybos pamokas mokiniams, esan
tiems šv. Kazimiero par. patalpose, 
o aš — Santa Monica lituanistinėj 
mokykloj.

Likusį laiką galiu skirti lektūrai, 
redagavimui, rašymui ir kitiems 
kultūriniams reikaalms. J. A.

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.

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK

MORTUARY
921 Venice Blvd. 

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091
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Pirmieji įspūdžiai

DĖDĖS ŠAMO KRAŠTE IR KANADOJ

Gražiojoje Kanadoje

Pervažiavus Jungtinių Valstybių - Kanados 
sieną, kurį laiką važiuojame nepaprastai gražiu 
dr moderniu keliu, apsuptu didžiulių pušų ir 
eglių giriomis. Vaizdas tikrai įspūdingas ir pa. 
trauklus. Man kažkodėl primena gimtosios Že
maitijos nepamirštamus pušynus.

Mūsų vaikai, gimę ir užaugę tropinėje Vene- 
cueloje, stebisi naująja augmenija ir klausinėja 
medžių pavadinimų. Jiems ten viskas — naujas 
ir keistas pasaulis. Jie dar labiau susidomi, kai 
paaiškiname, jog Lietuvos gamta labai panaši 
į Kanados.

Pavažiavus kokį pusvalandį, kelias staiga 
suprastėja ir pasirodo keliaženkliai “bumps”. 
Ir toliau visą laiką važiuojame panašiu keliu: 
Tai Trans Canada highway, paženklintas nu
meriu 1 ir žaliu klevo lapu (klevas — Kanados 
tautinis medis). Tiesa, Trans Canada highway 
asfaltuotas beveik visą laiką, bet ne per ge
riausiame stovyje, ypač, kai palygini su Ka-. 
lifornijos keliais. Mat, Kanada teritorijos at
žvilgiu daug didesnė, negu JAV, bet mažiau.pa
jėgesnė ekonomiškai.

Pravažiuojame Regina miestą. Pakeliuose 
stebime drebulynus ir beržynus, kurni labai 
gausu. Atrodo, jog esame tikrai Lietuvoje. Ka
dangi mažas judėjimas, važiuoju virš 70 mylių 
greičiu. Staiga pastebiu, jog mūsų mašiną jau 

kelios minutės seka Kanados susisiekimo poli
cijos automobilis. Tai tau, — galvoju, — jau 
tikrai įkliuvau už per greitą važiavimą. Iš lėto 
sumažinu greitį į 60 mylių per valandą. Polici
jos mašina vis dar seka. Tačiau, už kelių mi
nučių sekimo, ji mane pralenkia ir nuvažiuoja 
savu keliu. Mat, atrodo, policininkai labiau do
mėjosi mano “dealer’s license”, negu greičiu.

Be jokių ypatingų nuotykių pasiekiame Vir
den miestelį. Pradeda temti. Apsinakvojame ar
timiausiame pakelio motelyje. Administratorė 
painformuoja, jog išnuomojami kambariai esą 
puikiame stovyje. “Everything fine and com
fortable,” — visą laiką įtikinėja. Kadangi vėlu 
ir esafne pavargę, daug * nesirenkame. Tik vė
liau paaiškėja, kodėl ta ponia taip ouliai motelį 
gyrė: elektrinis kambarių šildytuvas neveikia, 
o geriamas ir vonios vanduo dvokia nafta. Ką 
padarysi, — į balą puolęs sausas nesikelsi. Tat, 
išsimaudome tame vandenyje ir išmiegame šal
tuose kambariuose.

Atsikeliamė anksti rytą — apie 5 vai. Įjun
giame šildytuvą, kad nutirpintume automobi- 

'"lio langų ledus. Be jokių ypatingų nuotykių pa
siekiame Brandon miestą. Apie 2 vai. po pietų 
atsiduriame ir Winnipege. Prisimena “Winnipe- 
go vienišo vilko” apysaka, skaityta Lietuvoje 
dar pradžios mokykloje. Miestas gana didelis 
(virš .500.000 gyventojų), švarus ir modernus. 
Pravažiuojame pačiu centru, kad geriau su 
juo susipažintume. Vienas dalykas krenta akin, 
tai Kanados miestų panašumas į Europos, čia 
nepastebėsi to amerikoniško tempo, žmonės 
turi daugiau laisvalaikio ir žymiai draugiškesni.

Už Winnipego, įvažiavus į Ontario provinciją, 

prasideda tūkstančių ežerų sritis. Ežerai, ap
supti pušynų ir beržynų, be perstojo driekiasi 
abiem kelio pusėm, žavesnio vaizdo sunku ti
kėtis. Tai viena gražiausių Kanados turistinių 
apylinkių. Gana dažnai perbėga per kelią arba 
sau ramiai stovėjo pakelėse stirnų (deers) būre
liai. Nors dar gegužės mėnesio pabaiga ir gana 
šaltoka, bet jau pastebimas turistinis judėjimas, 
kuris čia nepaprastai pagyvėja birželio, liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais, šimtai tūkstančiai jan
kių ir kanadiečių čia praleidžia vasaros laiką, 
ši sritis — tai tikras žvejotojo ir medžiotojo 
rojus.

Popietyje pasiekiame šaunųjį Kenoros kuror
tą, apsuptą ežerų ir kalnų kalnelių. Mūsų dė
mesį atkreipia didelis žmonių būrys ir kelios 
policijos bei greitosios pagalbos mašinos. Mat, 
vienas Volksvagen nusirito kelių šimtų pėdų 
gylio pakalnėn ir vyksta jo buvusių keleivių 
lavonų iškėlimas į pakelę, šiurpas nukrato, 
pažiūrėjus. Persižegnojame. Bet ką padarysi — 
nuo likimo niekas nepabėgs. Paspaudžiu gazo 
pedalį ir toliau greitai riedame tolyn kalvuotu 
ir posūkių pilnu keliu.

čia pat ir Dryden. Iš Dryden telefonuoju dė
dei į Kapuskasing, jog už 5 valandų — apie 
pusę vienuoliktos nakties jau būsime pas jį. 
Pagal National Automobile Club apskaičiavimą 
mums buvo likę tik virš 300 mylių.

Virš 60 mylių greičiu neriame tolyn. Prade
da matytis vis mažiau apgyventų apylinkių. 
Tankėja ir didėja neaprėpiamos girios. Prade
da. temti. Pravažiuojame Port Arthur ir Fort 
William miestus. Tai šiaurės Kanados pramo
nės centrai ir uostamiesčiai. (B. daugiau) J. K.
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Giedrė ir Romas Venckai.

Anelė ir Alfonsas Arai (sėdi vidury), 
pajauniai: V. Gi lys, kairėj, D. Baltrėnaitė, deši
nėj; Stovi: Alena Jasiulevičiūtė, A. Marčiuška, 
I. Keselytė ir P. Baltrėnas.

Aldona ir Jonas Venckai.

KURIASI NAUJOS LIETUVIŠKOS 
ŠEIMOS

Tenka sveikinti ir pasidžiaugti mūsų kolo
nijoje susikūrusiomis naujomis lietuviškomis 
šeimomis. Per šiuos metus tik labai maža jau
nimo dalis yra vedę kitataučius ar kitatautes. 
Tai džiugus reiškinys.

Mišrios, anksčiau susikūrusios, šeimos iki 
šiol dar nėra įsitraukusios į lietuvišką veiklą 
ir maža tėra vilčių, kad joms pasisektų išaugin
ti ir išauklėti savo vaikus lietuviškoje dvasioje. 
Juos tenka laikyti lietuvybei žuvusius ir reikia 
nurašyti į nuostolius. Todėl tuo maloniau pa
sitikti naująsias grynai lietuviškas šeimas ir 
linkėti, kad ir toliau jaunimas eitų tuo keliu.

Praktika rodo, kad jaunųjų šeimų augantys 
vaikai gražiai kalba lietuviškai.

štai keletas charakteringų, lietuviškai nusi
teikusių jaunų šeimų.

Broliai inžinieriai Venckai, mokslus baigę 
Boston, Mass. Abu vedė lietuvaites šiais me
tais: Jonas Venckus — Aldoną Biknaitytę vedė 
birželio 20 d. Bostone,; dabar abu gyvena Los 
Angeles mieste. Jono brolis Romas Venckus 
— rugpiūcįio 29 (Išvedė Giedrę Karužaitę. Jos
tėvai Kazys ir Jadvyga Karužos iškėlė šaunią 
vestuvių puotą Los Angeles mieste..

Dar dvi įdomios vestuvės įvyko lapkričio 

mėnesi — tai mūsų vyruku su mergaitėmis, 
neseniai atvykusiomis iš Lenkijos ir Lietuvos.

Alfonsas Aras lapkričio 21 d. šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje vedė Anelę Sinkevičiūtę, 
kurią, jis buvo civiliai vedęs prieš me‘us Su
valkų trikampyje atostogaudamas Lenkijoje. 
Dabar ji, išlaukusi vizos metus, atvyko į Los 
Angeles, Calif, ir savo vedybas sutvirtino re
liginėmis aipjeigomiis. Vaišės įvyko Lietuvių 
Bendruomenės salėje.

Povilas Valentinas lapkriio 14 d. vedė nese
niai iš Vokietijos (ir keli metai iš Klaipėdos) 
atvykusią lietuvaitę Viktoriją Viluckytę. Jos 
tėveliai iškėlė jauniesiems vaišes Tautiniuose 
Namuose.

Tuo jaunavedžių sąrašas nesibaigia. Lapkri
čio 14 d. du vyresnio amžiaus “jaunuoliai” — 
Vincas Chesna iš Clevelando ir Patricija Liut- 
kienė iš Santa Monikos iš naujo įžengė į vedy
binį gyvenimą.

Lapkričio 26 d. Algis J. Antanaitis ir Jean 
Maciulevičiūtė susituokė šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje.

Visiems jauniesiems linkime laimingo lietu
viško gyvenimo, (lav)

Viktorija ir Povilas Valentinai.

*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥•  
GLOBE PARCEL SERVICE 
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

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

turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus — 

atdara kasdien nuo 9 a. m. iki 7 p. m.; sekmad. nuo 10 a.m. iki 4 p. m.

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Sales & Service

TV —• Stereo — Hi«Fi — Small Appliances 
i 

Automobile Radio Repaired While Waiting

5339 Hollywood Blvd., L. A., 27 , HO 9-8500
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• IŠ LIETUVOS KONSULATO VEIKLOS ®

Eilę metų keliolika tautybių Me
no Departmento priežiūroje reng
davo Kalėdines eglutes miesto pa
talpose prie Sunset ir Vermonto gat
vių. Pradžioje lietuviška. eglutė bū
davo rengiama Konsulato rūpesčiu. 
Vėliau, įsikūrus čia daugiau organi
zacijų ir apsigyvenus daugiau šio
je srityje prityrusių asmenųrkonsu
lato kvietimu tas pareigas .perėmė 
Lietuvių Bendruomenės Lbs/Ahge- 
les Apylinkės' valdyba. Miestas duo
davo vietų ir parūpindavo eglutę, 
tik patiems ją tekdavo papuošti. 
Lietuviška eglutė būdavo viena iš 
originaliausių ir meniškai papuoštų. 
Ji buvo rodoma televizijoje, paste
bima per radijų ir spaudoje.'Taigi, 
šiemet tokios eglutės neturėsime.

— Akademinio Skautų Sųjūdžio 
Los Angeles skyriaus pirm. inž. Va
lentino Varno kvietimu, konsulas 
Bielskis su ponia spalio 24 d. da
lyvavo tos organizacijos 40 metų su
kakties minėjime. Ta proga konsu
las tarė žodį.

— Lapkr. 1 d. konsulatų vizitavo 
Pietų Kalifornijos ALT skyriaus val
dybos nariai: pirm. Balys Čiurlio
nis, vicepirm.; Antanas Bulota, Ale
na Devenienė ir Juozas 'Kojelis, 
sekr. žibutė Bninkienė, ižd. Kostas 
Liaudanskas. Ta proga tartasi kaip 
galima iškilmiau paminėti Vasario 
16 šventę. Taip pat aptarti kiti 
svarbūs lietuvybės reikalai.

— Los Angeles Konsularinio kor
puso narių sueigoje lapkr. 2 d. Be
verly-Wilshire viešbutyje įvyko su
sipažinimas su naujai paskirtais at-, 
stovais generaliniais konsulais: 
Anglijos P. G. F. Dalton, Ven ecu e. 
los Ramon I. Torres, Peru Tomas 
Ossio, Suomijos V. 0. Huttunen 
(pakeltas iš vice konsulo) ir Bra
zilijos kons. Raul, de Smandek.

Atsisveikinta su Belgijos gen. 
konsulu Frans Toelemans, kuris pa
skirtas ambasadorium Malezijai ir 
Kambodijai.

— Tarptautinis Našlaičių Globos 
(WAIF) organizacijos Los Angeles 

❖❖❖•J

Bilietų kainos, Įskaitant vakarienę ir šampaną Naujiems Metams sutikti— 
$7.00 asmeniui, studentams $4.00.
Už rezervacijas (bilietus) atsiskaitoma Iki 1964 m. gruodžio 28 d.

skyrius vėl pakvietė Lietuvos kon
sulų su ponia garbės svečiais ren
giamame metiniame pobūvyje lap. 
13 d. Beverly-Hilton viešbutyje, Be
verly Hills, šių metų parengimas 
skiriamas pagerbti Airiją ir bu
vusį Dublino miesto merų Robert 
Briscoe su ponia. (Bilietas kaštuoja 
$50.00 asmeniui).

Tame pačiame viešbutyje lapkr. 
15 d. įvyksta “Ladies of the Press’ 
organizacijos dvidešimtpenktas iš 
eilės meilinis parengimas. Bus atžy
mėtos žurnalistikoje iškilusios mo
terys. Konsulas Bielskis su ponia 
pakvieti dalyvauti.

— Lietuvos konsulas vėl pakvies- 
tas dalyvauti “Institute of World 
Affairs” keturiasdešitpirmoje to In
stituto sueigoje, įvykstančioje gruo
džio m. 6-9 dienomis Pasadena 
mieste, šių metų sueigai parinkta 
tema “Jėga ir atsakomybė” (Power 
and Responsibility). Institutų glo
boja Pietų Kalifornijos Universite
tas.

Instituto sueigose dalyvauja kai 
kurių šio krašto ir užsienio univer
sitetų politinių mokslų ir tarptauti
nių santykių profesoriai, taip pat 
pasižymėję valstybininkai.

šios sueigos rengąjai tarp kitko 
pažymi: “Tarptautiniai reikalai bū
davo daug lengviau suprantami ir 
tvarkomi tada, kai jėga ir atskomy- 
bė buvo paprastesni dalykai.. Tuo
met tie reikalai buvo lengviau at
pažįstami ir atsakingiau patvarko
mi. Valstybių santykiuose jėga ir 
atsakomybė sudaro centrinį susido
mėjimų. Praėjusios generacijos me
tu visas pasaulis matė neįtikėtinų 
tų abiejų problemų augimų. Tačiau 
yra rimtų priežasčių abejoti, kad tai 
įvyko abiems darant lygiagrečių pa
žangų...

Kaip ten bebūtų, viena labiau
siai rūpimų krizių pasaulio reikaluo
se jau pradėjo reikštis — tai yra 
pavojingai didėjanti spraga tarp jė
gos ir atsakomybės... Jau laikas 
peržiūrėti jėgos ir tsakomybės au
gimų, vystimųsi ir reikšmę pasau
lio tvarkos palaikymo priemonėse.”

metus kartu, linksmoje, draugiškoje nuotaikoje...

LIETUVIU BENDRUOMENĖS RENGIAMAME BALIUJE C
1964 m. gruodžio 31 d. 8 vai. 30 min. vakaro

Baces Hali, 1528 N. Vermont Ave. (prieš Thrifty-Alexander aikštę) 
Los Angeles, California 90027,, tel. 662-1315

Programoje “SUTARTINĖ” ir SOLISTAS V. ŠARAS.
Programos pradžia 9 vai. 15 min.

ŠOKIAMS gros MYKOLO KRAFTO orkestras, jam pačiam diriguojant. 
Valgiai gaminami patyrusiu mūsų šeimininkių.

Veiks BARAS, kur bus galima gauti gėrimų stikleliais ir bonkomis visiems 
prieinama kaina.

Nedelsiant užsisakykite sau
ir savo bičiuliams vietas, kol jų dar galite laisvai pasirinkti.
BILIETAI GAUNAMI
pas J. Andrių darbo valandomis “Lietuvių Dienų” leidykloje, 4364 Sunset 
Blvd., tel. 664-2910 ir vakarais ar nedarbo dienomis 4421 Santa Monica 
Blvd., (Lietuvių Namuose), tel. 662-1728;
pas J. čingą, 1000 Granville Ave., AV. Los Angeles, tel. 478-2120;
ir pas Adelę Balsienę, 2586 Aberdeen Ave., tel. 665-4564.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Aplink garsiųjų San Francisco 

įlankų išsisklaidžiusiuose miestuose 
gyvena gana gražus būrys lietuvių, 
kurių didžioji dalis priklauso San 
Francisco Lietuvių Bendruomenei. 
Bendruomenės valdyba, vadovauja
ma A. Pranio, gerai tvarko šios or
ganizacijos kultūrinę ir socialinę 
veiklų, organizuodami tautos šven
čių minėjimus, gegužinių tipo išky
las, šokius bei pamaldas R. katali
kams.

štai keletas tos veiklos pasireiš
kimų.

— Birželio mėn. 28 d. buvo suor
ganizuota gegužinė viename iš gau
sių apylinkės parkų.

— Spalio 17 d. įvyko šokiai San 
Francisco mieste.

— Spalio 25 d. — pamaldos Kris
taus Karaliaus šventės proga Notre 
Dame kolegijos koplyčioje, Belmont 
miestelyje.

Visuose parengimuose dalyvavo 
tarp 50 ir 100 tautiečių.

Artimiausiu laiku planuojama:
— Vasario 16 minėjimas; data 

dar nenustatyta.
— Pamaldos toje pačioje vietoje, 

kaip ir anksčiau — 1965 metų Ver
bų sekmadienyje.

Pamaldų iniciatorius ir rėmėjas 
yra kun. dr. P. Manelis, kapelionas 
ir profesorius Notre Dame kolegi
joje.

Apylinkėje gyvena dar du kuni
gai: kun. V. Pavalkis, šv. Kristoforo 
parapijoje, San Jose mieste, ir kun. 
T. Palis, šv. Leono parapijoje, Oak- 
lando mieste.

Visi trys kunigai mielai padeda 
į juos besikreipiantiems tautie
čiams, ypač jų dvasiniuose reika
luose. 9aP

ANTHONY F. SKIRIUS
REAL ESTATE

Insurance 6- Tax Service

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles 29, California
NO 4-2919 ir No 4-2910

Konstruktyvūs ir de
struktyvūs polinkiai 
Kultūros Klube

Kaip visad įdomus ir aktualumo 
kupinas Kultūros klubo parengimas 
įvyks gruodžio 12 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro įprastoje L. B. Centro salė
je — 4423 Santa Monica Blvd. At
skiri kvietimai nesiunčiami, ir visi 
besidomį lietuvių kultūriniu gyve
nimu kviečiami atsilankyti.

Programoj pranešimas: Konstruk
tyvūs ir destruktyvūs polinkiai lie
tuvių visuomenės gyvenime. Refe
rentas ir ko-referentas žinomi mūsų 
visuomenininkai Stasys Paltus ir 
Juozas Kojelis. Pranešimo tema, for
muluota referentų, yra dėkinga me
džiaga platesnėms diskusijoms, ir 
todėl numatoma daug susirinkimo 
dalyvių pasisakymų. Po referento 
ir ko-referento pareiškimų diskusi
jose galės plačiai dalyvauti audito
rija.

Studijinei programos daliai pa
sibaigus bus ieškomi trys laimingie
ji, kuriems teks lietuviška knyga, 
lietuviška plokštelė (mecenatas V. 
Prižgintas) ir lietuvio dailininko pa
veikslas.

Ypatinga šio vakaro atrakcija yra 
aliejinis dailininko Petro Luko pa
veikslas, nutapytas Indijoje. Dail. 
P. Lukąs jau antri metai gyvena 
Indijoje, studijuodamas indų meną. 
Kultūros klubo gautas jo paveiks
las autografuotas, indiškas peisa- 
žas su figūromis, pasižymįs savai
minga tapymo technika, rinktinės 
meninės vertės.

Laimingiesiems paaiškėjus, tradi
cinė kavutė ir laisvi pašnekesiai.

Kultūros Klubas
# 0 #

Los Angeles Lietuvių Bendruomenės

JAUNIMO SEKCIJOS 
susirinkimas-pobūvis

Praėjusios diskusijos jaunimo or- ' 
ganizavimo tema išryškino jaunimo 
norą aktyviai dalyvauti lietuviško
sios bendruomenės veikloje, tik čia 
jie pasigenda vadovavimo ir reales
nės pagelbos iš vyresniųjų.

Džiaugiamės jaunųjų lietuvių 
veikla jaunimo organizacijose, bet 
to neužtenka, dar reikia, kad mūsų 
jaunimas įsijungtų ir į bendrą lie
tuviško gyvenimo kultūrinę veiklą 
ir taip pat į Lietuvos vadavimo ak
ciją. Reikia ieškoti būdų tai akci
jai plisti atsižvelgiant į vietos są
lygas ir galimybes.

Tais reikalais besirūpindama ALB 
Los Angeles Apylinkės valdyba 
kviečia visus jaunuosius lietuvius 
(bebaigiančius aukšt. mokyklas, 
studentus ir visą lietuvišką jauni
mą į susirinkimą-pobūvį 1965 metų 
sausio mėn. 9 dieną, šeštadienį, į 
Lietuvių Narni] salę 4423 Santa Mo
nica Blvd., L. A. Kalbėsimės jau
nimo reikalais, po to bus užkan- r 
džiai, šokiai ir dainos. Įėjimas vi
siems laisvas, nemokamas ir labai 
pageidaujamas.

Suprantama, kad visų mūsų lai
kas pramogoms labai ribotas, gal 
ne visi turi ir noro aktyviau daly
vauti visuomeninėje veikloje. Ne
mažas skaičius turi įvairių įsiparei
gojimų kitose organizacijose, ta
čiau į šį susirinkimą-pobūvį laukia
mi visi nes visų nuomonės svar
bios, įdomios ir naudingos bendra
me darbe. Jei kam sąlygos neleidžia 
šiuo metu daugiau įsipareigoti, tai 
jis savo dalyvavimu paskatins kitus 
veikti. LB LA Apylinkės valdyba
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PLUNKSNOS IŠ PO
“Okupanto batlaižio ir supuvusio 
vergo daina...“

Nieko nepadarysi, kad žmonėms 
labiau patinka knistis po kitų pri
vatų gyvenimų. Įdomu! Viena iš to
kių įdomybių šiais metais mūsų 
spaudoje buvo Salomėjos Neries 
gyvenimas, prel. M. Krupavičiaus 
nežinia kokiais motyvais iškeltas 
“Draugo” dienraštyje. Jis prisispy
ręs įrodinėjo, kad Neris ne tik buvo 
gyvenime gera katalikė, bet katali
ke ir mirė. Vienų iš geriausių “at
kirčių” (komunistiniu terminu ta
riant) davė poetas J. Aistis. Bet 
Br. Raila, buvęs trečiafrontitinkas, 
kartu su Nerimi viename fronte vei
kęs ir vėliau kitu keliu pasukęs, 
nutarė vienų kartų atsiskaityti ir 
išdėti visa, kas ant širdies guli. Jis 
“Dirvoje” išspausdino turbūt ke
liasdešimt atkarpų, nušviesdamas 
Neries posūkį į kairę ir jos darbus 
komunistinėje tarnyboje. Railos žo
dis toje “byloje”, reikia pripažinti, 
yra kompetetingiausias. Konverti
tai, kaip žinome, yra uoliausi naujo
jo tikėjimo gynėjai ir aršiausi seno 
puolėjai, šiame mūšyje Raila pa
naudoja visų savo pykčio, ironijos 
ir keiksmų arsenalų. Bet kas tei
sybė, tai teisybė, štai pora ištraukų 
iš paskutiniųjų rašinių:

“Tokia pasišlykštėtina okupanto 
batlaižio ir supuvusio vergo daina, 
tokia lietuviškos širdies ir sielos 
galutinės perversijos isteriką, tokia 
nebekontroliuojama stalininio “as
menybės kulto” diarrhea sprogtelė- 
jo pirmų kartų mūsų istorijoje tik 
anų 1940 metų vasarų. Ir ta pati pir
moji daina buvo Salomėjos Neries. 
Antrasis šoko Liudas Gira, ta pro
ga džiaugdamasis, kad “Lietuvos 
senos nebėr, Lietuva — SSSR!”.. 
Paskui dar vienas kitas. M. Krupa
vičius rašo: ‘Gira senesnis savo raš
tais ir veikla už Nerį. Iš mūsų lite
ratūros istorijos niekas neišbrauks 
nei jo, nei Neries. Juodu joje savo 
vardus jau įsiamžino (I)...’

Teisingai! Įsiamžino — mūsų tau
tos istorijoje ligtol negirdėtais po
etiniais ir moraliniais savo tautos 
išdavimo aktais.”

‘Poema apie Stalinų’ yra labiau
siai pasibiaurėtinas aktas lietuvių 
literatūroje, atliktas mūsų laisvės 
sutemų pačioje pradžioje. Ligtol ne
būta lygių pavyzdžių tokio rafinuo
to niekšingumo, spiaudymo tiesiai 
į veidų savo tautai jos didžiausios 
nelaimės ir skausmo valandų, sve
timo tirono liaupsinimo vergiško 
šliužo gaidomis, mūsų giminės šimt
metinių laisvės ir garbės tradicijų 
išniekinimo, toliausiai siekiančio, 
visiško ir sųmoningo savo tautos 
išdavimo.”

Scriba visu šimtu procentu sutin
ka su B. Railos išvadomis. Okupaci
niais metais (o ir dabar komunisti
nėje vergijoje) nemažai silpnavalių 
lietuvių nuėjo tarnauti komunisti
niam (ar nacistiniam) okupantui. 
Daugelį jų ten nuvedė žemiškoji 
“pilvo-sofija”. Tačiau kaip išaiškin
ti elgesį laisvajame pasaulyje gy
venančių asmenų,, dainuojančių 
“kultūrinio bendradarbiavimo” dai
neles? Vaikščiodami Atlanto ar Pa
cifico pakrantėmis jie sau š vilpauja, 
dainuoja ir rašo į proletarinę arba 
į vienybės su okupantais spaudų ir 
eina Neries bei Giros pramintais 
keliais. Kažin, ar jie dirba “iš idė
jos”, ar už Judo grašius?

Nei Neries, nei Giros nebepatai
sysi. Bet kada gi pasipils serijos

MANO PLUNKSNOS
raštų apie tuos, kurie mūsų tarpe 
gyvena, veikia ir teršia mūsų gy
venimų ir veikimų. Anų išdavimas 
pasibaigė, o šieji dar ir dabar išduo
da mūsų tėvynę net mūsų pačių 
spauda naudodamiesi. Quo usque 
tandem abutere... patientia nostra! ?

Lituanistikos katedra ar “Šviesos” 
katedra?

Prieš metus Kalifornijos valst. 
universitete—UCLA — buvo įsteig
ta lituanistikos katedra. Visi nu
džiugome. Puikus dalykas. Buvo 
prašyta jų paremti teikiant stipen
dijų. Tokių stipendijų gauta iš 
Bendruomenės, tautinių ir katalikų 
organizacijų.

mtuanis tikos katedra gyvavo, 
kartais studentai būdavo sukviečia
mi pas proiesorę referatų paskaity
ti, su naujųja liet, literatūra susi
pažinti. O šių metų gruodžio 5 d. 
UULrA lituanistikos Katedra surengė 
literatūros vakarų, pasikviesdama 
autorių net iš Chicagos. Gruodžio 
7 d. katedros vedeja surengė pas 
save susipažinimų su literatūros 
vaaaro autorium, taip pat pa- 
kviesdama savo studentus, dailiųjų 
menų klubo narius ir dar kai kų. 
Baigiantis subuvimui paskelbta, 
kad įsteigtas (ar atnaujintas) “Svie- 
sos-bancaros” sambūrio skyrius.

Vienu sykiu nušauta trys zuikiai: 
katedros studentai susipažino su 
šviesininkų-santariečių rašytoju, at
sibuvo uainų menų susirinkimas ir 
Įsisteige liberalų akademikų organi
zacijos skyrius. Įdomu, kaip rea
guos lietuvių organizacijos, stipen
dijomis rėmusius katedrų, liberalų 
akademikų sambūrio iniciatorę? Kų 
saays tėvai, kurių studentai tų ka
tedrų lanko? Lituanistinis švietimas 
iki šiol nebuvo rišamas nei su tau
tininkų, nei su ateitininkų, nei su 
šviesininkų švietimu. Ar iš to nau
jo posūkio bus naudos ir kam, gal 
parodys gyvenimas.

Lietuviu Tautiniy Narny
NAUJU - 1965 - METŲ SUTIKIMAS

įvyks specialiai dekoruotose savų namij patalpose — 3356 Glendale Blvd., 
Los Angeles 39, Calif.

ŠOKIAM GROS KARFTO ORKESTRAS
N. Metų sutikimo mokesti: (įskaitant vakarienę ir šampaną) $7.50 asm. 
Užsiregistruoti pas: A. Latvėną, VE 8-1989, H. Bajalį, DU 8-4081 ir V. 
Gilj — NO 3-5679.

Vietų skaičius apribotas, todėl prašoma (stalus 8-10 vietų asmenų skai
čiui ir pavienes vietas užsisaky ti iš anksto. Liet. Tautilnių Namų

Naujų Metų sutikimo rengėjai

FOR BEST TRAVEL ARRANGEMENTS CALL

įmpel'iat TRAVEL
Proprietor: MAXIMILIAN J. HODDER-GOROIHAUSKAS 

Official Bonded Representatives For All Airlines Steamships, Railways 
Hotels and Resorts.

Expert handling and documentation for travel to and from 
Eastern European Countries.

Visas — Affidavits — Money Transfers — Credit Available 
IMPERIAL TRAVEL

144 North Larchmont Blvd., Los Angeles, Calif. 90004. HO 3-4807

Lietuvį,
Skaitydamas mūsų laikraščio, o 

taip pat ir kitur leidžiamų lietuviš
kų laikraščių kronikas, gal pastebė
jai, kad lietuviai tik labai retai be- 
krikštija savo vaikus lietuviškais 
vardais. Net ir duodami jiems du 
ar tris vardus, visus parenka ne 
lietuviškus. Iš kur čia staiga atsira
do tokia meilė žydiškiems, vokiš
kiems ar angliškiems vardams? Už 
daugiausiai argumentuotų paaiški
nimų LAV siuntinės autoriui šį 
laikraštį dovanai per ištisus 1965 
metus. Rašykite!

c l i I) a

IŠ LAIŠKŲ REDAKCIJAI

Didžiai Gerb. Redakcija,
prašau neatsisakyti patalpinti Jū

sų laikraštyje šį pareiškimų.
Jau kuris laikas kuone per visų 

lietuviškų spaudų skelbiami V. Min- 
gėlos parengti pranešimai, pasikal
bėjimai su “žemėlapio autorium” 
Algiu Gustaičiu. Iš tų rašinių ir pa
sikalbėjimų išeitų, kad sugalvota at
vaizduoti Lietuvų kažkokiose naujo
se ribose ir kažkokiu nauju būdu. 
Tuo žemėlapiu turėsiu remtis mū
sų diplomatai, reikalaudami atsta
tyti Lietuvų B. Mingėlos ir A. Gus
taičio nustatytose ribose. Keisčiau
sia, kad visuose rašiniuose minima 
mano pavardė, ir ne tik minima, 
bet ir tvirtinama, kad J. Andrius 
pasiėmęs visų atsakomybę už karto
grafinį žemėlapio tikslumų, jo pa
ruošimų ir jo braižymų. Tai daroma 
be mano žinios.

Sufantazuoti sienas, perkrikštyti 
ar iškreipti vietovardžius, istorinius 
faktus yra kriminalas, ir aš prie 
tokio darbo neprisidėsiu. Mano pa
rengtų žemėlapį, kuriame Lietuvos 
teritorija pažymėta tarptautinėmis 
sutartimis nustatytose ribose, ir ku
rio paruošime dalyvavo mūsų žy
miausi mokslininkai, yra išleidusi 
Lietuvių Enciklopedija; juo gali

Bronė ir Vincas Chlras 
savo Liquor Store — Maywood Li
quor, 5625 Atlantic Blvd, Maydood. 
Calif.

naudotis ir diplomatai, ir kas . tik 
nori.

Manau, kad Algio Gustaičio suma
nytas “žemėlapis” yra tiek pat. re
alus, kiek reali jo kita idėja — gau
ti iš amerikiečių bombonešį 30 mi-. 
lijonų dolerių vertės lietuviškoms 
filmoms gaminti.

Reiškiu pagarbų J. Andrius.

Mielas Antanai,
žinau, turėjau pakeisti adresą, 

bet jo nepakeičiau ir taip spauda 
nusimeta ir ten Healy guli. Mat, 
po žemės drebėjimo aš apleidau 
Healy ir persikėliau dirbti gerokai 
sunaikintame Whittier miieste. čia 
dabar truputį jį aplopė, bet šis 14 
aukštų apartamentų mūras tai tik 
tenaudojamas iki 5-to aukšto, o po 
to ten sienos suvirtę ir panašiai, čia 
jis priklausė kariuomenei ir kaina
vo virš 50 milijonų dolerių, bet jį 
apleido kariuomene ir mūsų įstaiga 
perėmė tik po žemės drebėjimo ir 
kai atstatys Seward miestų, tai šių 
vietų vėl uždarys, nes ji per bran
giai kainuoja išlaikyti.

Po ilgų metų sėdėjimo čia kaip tik 
pradėjau nepergeriausiai jaustis, 
užtat nutariau paimti virš trijų mė
nesių atostogų ir kito mėnesio pa
baigoje išskrendu iš Alaskos aplink 
pasaulį. Pirmas nusileidimas bus 
Japonijoje.

Pasiųsiu kortelę keliaudamas. Pir
moji bus iš Japonijos.
Whittier, Alaska Antanas čelkis

LOS ANGELES TECHNOLOGŲ
rudeninis subuvimas įvyko gruo

džio 4 d. Liet. Taut. Namuose.
Aeronautikos inžinierius Vytautas 

Vidugiris skaitė labai įdomių, po- 
puliarizuotų paskaitų apie rakietų 
išvystymų, pavaizduodamas filmu, 
kuris netrukus bus rodomas televi
zijoje.

Aeronautikos inž. V. Vidugiris yra 
projekto inžinierius Gemini progra
mos grupėje Airesearch Manufac
turing Co., The Garrett Corp.

Los Angeles Technologų šeimoje 
yra virš 70 įvairių sričių diplomuo
tų inžinierių bei architektų.

šdų metų L. A. Technologų valdy
bų sudaro:

Arch. Edmundas Arbas — pirm., 
306—22nd St., Santa Monica, Calif. 
90402; inž. Stasys Kungys vicepirm. 
ir inž. Algimantas Kazakevičius — 
vicepirm. iždo reikalams; Jūra Jo- 
delienė ir inž. žibutė Brinkienė — 
valdybos nariai spec, reikalams.
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
■ _________________________L___________________________________ LL_ i_.

Advokatai
SCOTT J. RAYMOND 
(Raymond Rimdžius) 

Attorney at Law 
8443 Katella Ave.. Stanton, Calif.

.. . JAckson 7-7767 '

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.
Tel. 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 Pran is, sav.

13113 S. Lakewood Blvd.
« Downey, Calif.

Telet TO 2-6743

MAYWOOD LIQUOR STORE
Vincas ir Brone 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.

BLACK ORCHID
J & O. Kukanauza, sav. 
318 So. La Brea Avenue 
Los Angeles, Calif. 90036 

Tel. 937-8965

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

Kazys Žukauskas, sav.

“OLDEN. TIMES” 
13916 E. Imperial Hwy. 

La Miradą, Calif.
A. Paulauskas, sav.

Tel. 868-9098

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 APPLIANCES 

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

Dokumentų tvirtinimai
P. V. RAULINAITIS 

Notary Public & Translations 
1972 N. Commonwealth Ave.

Los Angeles 27, Calif.
. NO 2-5433

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos tel. GRanite 7-2730 
Namų telefonas: GR 3-3628 

3105 Pico Blvr., Santa Monica, Calif. 
Valandos: 0:00 AM — 5:00 PM 

Tree, ir šešt. 10 — 12.

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 JURGI LAS, 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 EVANGELATOS, MD

6753 Hollywood Blvd. 
Hollywood 28, Calif

HO 4-2179 
j6120 Seville Ave., Huntington Park 

Tel..LU 2-3221

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 3884889

BELMONT
Nancy

Grožio salionai
BEAUTY SHOP__

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

Kilimų ir baldų valymas
CUSTOM CARPET CLINICS 

Al Gruzdis, sav..
Carpet, Rugs & Furniture cleaning
157 .So. Bandy Ave. West Covina

Teleph. 339-6425

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. 90027
Tel. 662-8822

Laikrodininkai
YODELIS JEWELRY 

Savininkas Charles A. Yodelis 
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 1 

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav. 
15732 Hawthorne Blvd. 

5732 So. Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calif.

Moteliai
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
■ fl w,

A. Lukšienė, sav.
8020 Wilshire Blvd., Santa Monica 

EX 4-2986

EL DORADO MOTEL 
Al Samolis

1615 North Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

HO 2-6945

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Petras ir Rūta Sakas, sav. 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif.

Diamond 7-9415

SOLONA BEACH HOTEL 
J. Grybas, sav. 

101 Acacia Street 
Solona Beach, Calif. 

Tel. 755-9942

Nuosavybių 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, Calif. 90027 

NO 2-5433

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

Hollywood, Calif. 90029
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. Ramonis

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

Tel. NO 666-9908

ADAM’S AUTO ELECTRIC
Automobilio mechanikos bei dažymo 

darbai! su elektrikos skyriumi.
Sav. V. Viskantas, A. Adomėnas
106 So. Catalina, Redondo Beach.
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, California, 90029

Telefonas: NO 4-2919

MUZIKOS ŽINIOS 
16 OP S* U8-th Ct. 
Cicero,Illinois 60650

Printed Matter
Return Requested

KALENDORIUS PIRMA LOS ANGELES MADŲ PARODA TRUMPAI
Gruodžio mėn. —

12 d., šešt., Los Angeles Lietuvių 
Kultūros Klubo surisinkimas 7 
vai. 15 min. vak. Lietuvių Namų 
salėje.

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

20 d., sekmad., Lietuvių Bendruome
nės Los Angeles Apylinkės susi
rinkimas šv. Kazimiero parap. Ba
lje 12 vai. 30 min. p. p.

26 d., šešt., — Kalėdij eglutė lietu
vi;.kų-mokyklų vaikams 5 vai. p. p.

šv. Kazimiero par. salėje.
31 d., ketvirtad., Naujų Metų sutiki

mai:
Lietuvių Bendruomenės Los An- 
gėlės Apylinkė — Baces Hali, 
Skautai Akademikai — Lietuvių 
Namuose,
Lietuvių Tautiniai Namai — savo 
patalpose,
šv. Kazimiero par. choras (užda
ras) — parap. salėje.

1965 m. sausio mėn. —
3 d., sekmad., Piliečių klubo Nauų 

Metų sutikimas Taut. Namuose.
16 d., šeštad., Mažosios Lietuvos Bi

čiulių Draugijos parengimas Lie
tuvių Namuose.

17 d., sekmad., Kaukių balius, ren
gia Skautų židinys, šv. Kazimiero 
par. salėje.

24 d., sekmad., Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje parengimas šv. 
Kazimiero par. salėj.

Vasario mėn. —
6 d„ šeštad., — Skautų tėvų komi

teto balius Ukrainiečių salėj.
27 d., šešt., — Tautinių šokių an

samblio “Blynų vakaras” šv. Ka
zimiero par. salėj.
“Pelėdos” Blynų vakaras Tauti
niuose Namuose.

CLEM'S MARKETS
©Puikios lenkiškos dešros, švie 

žiai namuos gamintos.

• Importuoti lenkiški kumpiai ir 
kitos iš Lenkijos prekės: alus, vy
nas, silkės, grybai, įv. sriubos.

©Įvairiausi mėsos ir maisto pro- 
dūktai.

Galima užsisakyti mažesniais ar
ba didesniais kiekiais specialiai pa
gamintų lietuviškų dešrų pikni
kams, bankietams, vakarienėms.

Clem’s Markets jau keletas metų 
patarnauja Los Angeles ir apylin
kės lietuviams.

3002 W. Florence © PL. 95058
7529 S. Normandie © PL. 3-9676

Clem Taberski, savininkas

LB Los Angeles Apylinkės valdy
ba šių metų spalio mėn. 31 dieną 
šv. Kazimiero par. salėje surengė 
pirmą Los Angeles madų parodą.

Rengimo komitetui vadovavo, pa
rodą pravedė ir drabužius apibūdi
no p. Audronienė,, jai visuose dar- 
duose ir ypatingai už scenos daug 
padėjo p. S. Tamulaitienė, o Aldo
na Variakojienė suorganizavo Ir 
treniravo modeliuotojas. Parodos 
metu kiekvieną modeliuotoją suti
ko ir palydėjo p. Gudauskienė kiek, 
vienai parinkta piano muzika.

Dėl keblomo sn šviesomis (per
degus saugikliams) programos teko 
ilgokai palaukti . Tačiau šokant prie 
p. Gudauskienės vadovaujamo Bal
tijos vėjų orkestro, ar sėdint prie 
stalų su užkandžiais ir kava, laikas

Nauja šv. Kazimiero parapijos 
choro valdyba

Lapkr. 6 d. metiniame šv. Kazi
miero par. choro narių susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: pirm. Al
binas šeškas, sekr. Rimas Valaitis, 
O. Razutienė, Stasys Barauskas, Al
gis Tonkūnas. Revizijos komiisijon 
Įeina: A. Raulinaitis, K. šakys ir J. 
Raibys.

Kallf. Lietuvių Aero Klubas 
organizuoja skraidymo teorijos ir 

navigacijos kursus. Kursų vedė
jas —■ lakūnas inž. V. Tamošaitis. 
Laikas — kiekvieną sekmadienį 1 
vai. p. p. Vieta — Lietuvių Namų 
salė, 4423 Santa Monica Blvd., L. A.

Kursų pradžia lapkr. 22 d. Visi 
besidomintieji aviacija kviečiami 
lankyti šiuos kursus. Kursai nemo
kami. Skraidymo praktika galima 
atlikti su lakūnu Romu Urbonu.

Kallf, L. Aero klubo valdyba

A. A. K. LUKŠIO METINĖS
Lapkričio 14 d. buvo grabai atžy-' 

mėtos a. a. K. Lukšio metinės, šv. 
Mišiomis Holy Cross kapinių mau- 
sojeus koplyčioj. Mišias atnašavo 
ku|i. dr. P. Celielšius, vargonais 
grojo komp. B. Budriūnas, pamal
dų metu solo giedojo R. Dabšys ir 
Birutė Dabšienė. Tuoj po pamaldų 
įvyko bendri pietūs Fox Hills Coun
try Club valgykloje, kur įvairių or
ganizacijų vardu kalbėjo: A. Biek
ša, A. Devenienė, A. Mažeika, J. 
Andrius, P. V. Raulinaitis ir K. 
Liaudanskas.

Gale kalbėjo p. A. Lukšienė vi
siems padėkodama už dalyvavimą.

©••••••••••••••••••••••e
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Prašome visus LAV skaitytojus 
iki sausio mėn. pradžios prisiųsti 
prenumeratos mokestį $3.00, nes 
bus sudaroma nauja kartoteka ir 
laikraštis bus siuntinėjamas tik už
simokėjusiems prenumeratoriams.

LAV Adm.
4366 Sunset Blvd.

Los Angeles, Calif. 90029 

greitai bėgo. Pasirodė pirmosios 
modeliuotojos. Programa ėjo sklan
džiai, greitu tempu; pasiūti drabu
žiai daugumoje buvo Įdomūs ir ori
ginalūs. Daugeli nustebino visai jau
nos siuvėjos — gimnazistės ir stu
dentės su savo kruopščiai! pasiūtais 
drabužiais. Iš programos ypatingai 
reikia paminėti p. Tamulaitienės 
sukurtus modelius, puikiai mode
liuotus jos dukters Daivos, ir grakš
čiai atrodančią A. Variakojienę su 
savo ir p. Andronienės siūtom suk
nelėm.

“Baltijos vėjų” išjudinti žiūrovai 
dar pasiliko pašokti, o daug išvyks
tančių prasitarė, kad panašių po
būvių pageidautų daugiau ir neuž
ilgo. V. M. G.

NAUJOS PREKYBOS

MEŠKERIOTOJO KAVINĖ
— Antanas ir Laima Boreišiai 

perėmė iš dalininko K. Naudžiaus 
visą valgyklą “Angler’s Cafe” ku
ri yra 141 Fisherman’s Pier, Re
dondo Beach, Calif.

Tai graži, švari valgykla ant pat 
Ramiojo vandenyno; apačioj iš vi
sų pusių tik vanduo banguoja. Mais
tas pagamintas skoningai, galima 
gauti mėsos ir šviežios žuvies Įvai
riausių patiekalų. Klijentus simpa
tiškai aptarnauja pati šeimininkė.

Valgykla atdara 7 dienas savai
tėje, nuo 6 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Kviečiami visi lietuviai savaitga
liais apsilankyti. Didesnei grupei 
vykstant prašoma patelefonuoti — 
372-7236.

ROBERT RUDELIS, JR., 
Encino, Calif., įsigijo savo gazolino 
stotį CHEVRON SERVICE — 16203 
Parthenia St., (at Woodley Ave.), 
Sepulveda, Calif. Phone 362-0444. 
Formalų atidarymą turėjo š. m. spa
lio 1, 2, ir 3 dienomis.
JUOZAS IR ONA KUKANAUZOS, 
atvykę iš Venezuelos, nusipirko ali
nę “The Black Orchid" — 318 So. 
La. Brea Ave., Los Angeles, Calif. 
90036. Telefonas: 937-8965. Atidary
mą turėjo š. m. spalio 16 dieną.

— Jurgis Velkys, prieš kelis me
tus atvykęs iš Brazilijos, dabar ėia 
specializuojasi ir dirba plastikinių 
reklamų ir iškabų srityje. Jo tele
fonas yra 755-3095.

— Antanas Adomėnasir Vaclovas 
Viskantas iš Chicagos atvyko į Cali- 
foraiją ir Redondo Beach mieste 
pradėjo vesti automobilių Įmonę: 
Adams Auto Electric — su mecha
nikos, dažymo ir elektros skyriais.

—O. Razutienė, muzikė G. Gudaus
kienė ir A. Balsienė, lituanistinių 
mokyklų mokytojos, ruošia progra
mas jungtiniam Los Angeles ir San
ta Monica lituanistinių mokyklų ka. 
lediniam pasirodymui.

— Inž. Rimas ir Liucija Valaičiai 
atvyko iš Bostono ir apsigyveno Los 
Angeles kolonijoje, ši jauna pora, 
nieko nelaukdama, tuojau įsijungė 
į lietuvišką veiklą. Rimas Valaitis 
išrinktas par. choro pirmininku.

— Ričardas Prelkšaltls Ir Jonas 
Tamašauskas, neseniai atsikėlė ii 
Kanados į Los Angeles apylinkę.

— Bill ir Uršulė Andrews, Los 
Angeles, dabar įsigijo namelius pen
sininkų miestelyje Sun City; ten 
jau gyvena apie 10 lietuvių šeimų. 
Andrews adresas yra: 28635 Mur- 
rietą Rd., Sun City, Calif.

— Antanas ir Filomena Galdikai 
iš Vancouvtr, B. C., Canada, atvyko 
į L. A. su šeima — Birute, Aldona, 
Vytautu ir Algirdu pastoviai apsi
gyventi.

— Teklė Ivanauskienė, Phoenix, 
Arizona, Ed. Beko mamytė, atvyko 
į Pacific Palisades, Calif. ir čia ka
talikų parapijoj pradėjo šeiminin
kės pareigas.

RAM. VANDENYNO RAJONAS 
š. m. lapkr. 8 d. pamaldomis šv. 
Kazimiero bažnyčioje ir iškilmin
ga sueiga parap. salėje atžymėjo 
Liet. Skautų S-gos 46-sias metines. 
Ta proga Akademinis Skautų Sąjū
dis pašventino ir įteikė korp. Vytis 
ir Akademinių Skaučių D-vės Los 
Angeles skiriams jų vėliavas. Vė
liavas pašventino kun. A. Valiuška, 
vietos skautų dvasios vadovas, su
mos metu, kuri buvo laikoma už 
mirusius Lietuvos skautus. Iškilmin
gos sueigos metu vėliavos kūmų 
buvo įteiktos skyrių pirmininkams. 
Vėviavų kūmai buvo asd.-t.n. J. Var
nienė ir fil. K. Mikėnas ir korp. Vy
tis t.n. M. Mdkėnienė ir fil. L. Gri
nius.

Akad. Skautų Sąjūdis šiais metais 
atšventė savo gyvavimo 40 metų su
kaktį. 1924 m. spalių 16 d. Liet. Uni
versiteto senatas patvirtino pirmų
jų akad. skautijos vienetų įsteigimą. 
Taip pat ASS Los Angeles skyrius 
paminėjo savo dešimtmetį (įsteig
tas 1954 geg. 9 d.). Visos šių metų 
stovyklos ir minėjimai praėjo jubi
liejinių akad. skautijos metų ženkle.

šiuo metu ASS L. A. skyriui pri
klauso per 80 narių: aųkšt. mokslus 
baigę filisteriai ir įvairių L. A. uni
versitetų ir kolegijų studentai, (v.)

FURNITURE FOR SALE
Modern name made by European 

craftsman walnut bedroom furniture 
Brand new. Consists of dressers, 
bed and bed stands.

836 N. Sanborn Ave., L. A., 29 
Phone NO 1-5256 (Call S. Duda)
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