
PROF. JUOZO ERETO VIEŠNAGĖ LOS ANGELES

Prof., dr. Juozo Ereto kolegų pro
fesorių ir buvusių jo studentų bū
relio iniciatyva, pasinaudojant pro
fesoriaus viešnage JAV-se, jis buvo 
pakviestas aplankyti Los Angeles 
lietuvius.

Jau buvo Šveicarijos lėktuvo bi
lietas kišenėje ir vieta užsakyta... 
“Negaliu nuo tokios malonios pa
gundos atsisakyti”, pareiškė profe
sorius kvietėjams. “Jeigu tik gau
siu datos pakeitimų, atvažiuosiu!“ 
Gavo. Ir atskrido. Ir džiaugėsi čia 
radęs ne tik daug mielų senų pa
žįstamų, bet ir gamtos dalelę, kaip 
Šveicarijoje. Kalnai ir kalneliai jam 
ne kartų priminė gimtinę.

Svetingoje jo kolegos prof. dr. Pr. 
Raulinaičio ir ponios P. Raulinai- 
Lenės pastogėje profesorius Eretas 
tik retom valandėlėm galėjo naudo
tis poilsiu, nes šiaip jau jo dieno
tvarkė buvo jo draugų ir gerbėjų 
taip perkrauta, kad tikrai nebuvo 
laiko kada nuobodžiauti.
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Viešėdamas Los Angelėse profe
sorius Eretas lankė šv. Kazimiero 
parapijų, “Lietuvių Dienų” leidyklų, 
konsulatų, Huntington Library, Dis
neyland, Capistrano ir kitas misi
jas, Forest Lawn kapines, ir sve
čiavosi pas daugelį savo buvusių ir 
naujų draugų. Nuolat svečių globo
jo ir vežiojo Juozas Tininis, o po 
kartų atskiromis dienomis pavežio
jo po apylinkes ir po žmones kleb. 
kun. Kučingis, Bern. Brazdžionis, 
prof. Pr. Raulinaitis, Vincas Kaz
lauskas, paskutinę dienų prof. Ere
tų nuvežęs į aerodromų, įsodinęs į 
lėktuvų ir gavęs pažadų vėl atvykti, 
“Jeigu tik kviesite...”

Tarp kito ko, profesorius Eretas 
dalyvavo Liet. Bendruomenės Nau
jųjų Metų sutikimo baliuje, Ateiti
ninkų sendraugių popietėje ir jau- 
nu jų ateitininkų su tėvais susirin
kime ir rašytojų literatų pobūvyje, 
kuris buvo surengtas D. ir J. Mitkų 
rezidencijoje Hoilywoode.

Rašytojų popietėje dalyvavo apie 
20 asmenų, su žmonomis ir viengun
gių. Popietėje buvo literatūrinė pro
grama, kurių užpildė autoriai, pa
skaitydami poezijos ir prozos kūri
nių. Lyg ir atsakydamas, kalbėjo 
svečias prof. J. Eretas, pabrėžda- 
damas lietuvių kalbos senumų, tur
tingumų ir grožį. Rašytojai tų daly
kų žinų, bet jis tik norįs pažymėti, 
kad ir žymieji kalbininkai dabar

tatai mato ir be lietuvių kalbos jau 
nebeapsieina joks geresnis kalbi
ninkas.

Pobūvyje dalyvavę rašytojai pado
vanojo svečiui po savo knygų at
minimui. Veikalais jis labai domė
josi ir dar Los Angelėse viešėda
mas, poilsio valandomis, su jais 
susipažino.

Sausio 3 d. prof. Eretas skaitė šv. 
Kazimiero parapijos salėje viešų 
paskaitų lietuvių visuomenei. Apie 
jų mūsų bendradarbis J. Vn. taip 
rašė:

“Nereikėjo daug reklamos, kad 
į Ereto paskaitų prigūžėtų pilna šv. 
Kazimiero parapijos salė. Jis čia 
kalbėjo ta pačia tema, kaip ir ki
tose lietuvių kolonijose rytuose: 
apie tremties prasmę ir uždavinius. 
Ir kalbėjo šauniai, kaip kadaise Lie
tuvoje kalbėdavo įvairiuose suva
žiavimuose ir kongresuose. Ereto 
žodis intelektualus, bet praktiškas; 
nešamas tvirto tikėjimo ir vidinės 
jėgos, giliai veikė klausytojų. Salė
je, jam kalbant, viešpatavo tyli 
rimtis, tik į retorius deimančiukus 
(o jų buvo gausiai paberta) audi- 
lorija reagavo tvirtais plojimais. 
Kalbai pasibaigus, losangeliečiai 
šviesiu Alpių šalies lietuvį pagerbė 
atsistojimu.

Apgailėtina, kad salėje pastebi
mai trūko akademinio jaunimo, ku
riam pirmoje eilėje ir buvo taiko
mas prelegento žodis...

Kalbėtojų auditorijai pristatė vie
tos ateitininkų sendraugių pirmi
ninkas inž. J. Jodelė. Po paskaitos 
apatinėje salėje įvyko at-kų sen
draugių susirinkimas, kur profeso
rius vėl tarė žodį, žvelgdamas į Lie
tuvos išsilaisvinimo galimybes ir su 
jomis susijusias ateitinnikų parei
gas. Jis ragino būti šalkauskiais,
Pakštais, dovydaičiais, t. y. teoreti
nėje ir praktinėje plotmėje likti iš
tikimais aukštiesiems krikščionybės 
ir lietuvybės idealams, reikštis verž
liu kūrybingumu ir aukos dvasia.

—-Pasitikėkime savimi, — skatino 
profesorius. — Mes esame stiprūs. 
Būdami stiprūs idėjomis, eikime į 
praktiškųjį gyvenimų su pasitikė
jimu ir kūrybine dvasia. Mes patys 
dažna: savęs nedavertiname, tuo 
tarpu Maskva dėl mūsų organizuo
tumo ir veiklos rodo nerimo. Isto
rija nesustojo, ir Lietuvai atgauti 
laisvę yra realios galimybės.

VIRŠUJE *— Moksleiviai ateitininkai su svečiu prof. J. Eretu; jo dešinėje 
J. Jodelė, kairėj — dr. kun. P. Celiešius.

VIDURY — Pilnutėlė šv. Kazimiero salė klausosi prof. J. Ereto paskaitos.

ŽEMAI — Svečiai “Lietuvių Dienų” žurnalo ir “Am. Lietuviai Vakaruose” 
leidykloje: iš kairėls — J. Andrius, administratorius, A. Skirius, leidėjas, 
dr. žmuidzinas, prof. J. Eretas, dail. žmuidzinienė, kan. K. Steponis, dr. 
Jonas žmuidzinas, Liet, konsulas Toronte, J. Tininis,, LD literatūros red., 
Bernardas Brazdžionis, LD žurnalo redaktorius.

Sveikinimo žodį profesoriui sen
draugių vardu tarė rašyt. Jurgis 
Gliaudą, aptardamas Eretų šviesiu 
šaukliu, prabilusiu Į mus skirtingu 
žodžiu, kurio kai kurie ir iš mūsij 
pačių, besivaikydami svetimų die
vų, jau nebepažįsta.

Gausiam sendraugių susirinki
mui (virš 50 dalyvių) vadovavo 
pirm. J. Jodelė. P. Ranlinaitienė su
organizavo užkandžius.

Tos pat dienos vakare prof. Ere
tas, lydimas kapeliono kun. dr. P, 
Celiešia-us ir J. Jodelės, atsilankė 

moksleivių ateitininkų pobūvyje, 
čia jis asmeniškai susipažino su 
kiekvienu moksleiviu ir jaunučiu at
eitininku ir surado šio amžiaus 
jaunimui pritaikintų žodį, raginda
mas išlikti lietuviais ir pamilti savo 
tėvų kalbų, kurių jis pats iš visų 
pasaulio kalbų labiausiai pamilęs.”

Dar porų dienų paviešėjęs, pro
fesorius išskrido į Chicagų, iš kur 
pasiekė New Yorkų ir ten, pasitik
tas dukters — šveicarų lėktuvų stu- 
ardėsės — išvyko į šveicarijų. J. A.
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VLIKO REZOLIUCIJOS IR MES

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (trumpai VLIK) seimas, 
įvykęs 1964 m. lapkričio 28 ir 29 dienomis New Yorke buvo reikš
mingas visiems išeivijoje gyvenantiems lietuviams. Šiame seime vėl 
įstojo dėl ginčų išėjusios politinės grupės, buvo išrinktas naujas pir
mininkas — V. Sidzikauskas, — priimtas naujas statutas ir numatytos 
veiklos gairės bei priimtos reikšmingos rezoliucijos. Trys iš rezoliu
cijų palies mus visus, nes turėsime visi aktualiai įsitraukti į darbą. 
Štai tos rezoliucijos, įneštos J. Audėno, ir visų seimo atstovų vienu 
balsu priimtos:

L Pirmon eilėn mums reikia organizuoti galingus “ledlaužius”, ku
riais būtų galima bent šiek tiek pralaužti storus ledų sluoksnius 
Jungtinėse Tautose, kad jos pradėtų svarstyti Pabaltijo tautų ne
laisvę sovietinėje kolonializmo imperijoje. Tai pagrindinis mūsų visų 
laisvųjų lietuvių ateinančiais metais aktyvios veiklos klausimas, ku
riam iš anksto turime pradėti ruoštis. O kaip to pasiekti? Turėtume 
pradėti bendrą darbą su mūsų kaimyninių, tokio pat smūgio ištiktų, 
latvių, estų tautų išeiviais visuose kraštuose, kur tik gyvename. Rei
kia paruošti peticijas Pabaltijo tautų laisvės atstatymo klausimu. Pe
ticijos turėtų būti kiekviename krašte kuo plačiausiai paskleistos, kuo 
didesniam asmenų ir organizacijų skaičiui įteiktos, kuo garsiau radijo 
kalbėtojų ir spaudos išgarsintos.

II. 1965 metų birželio 13-sios dienos sekmadienis reikėtų paskelbti 
Pavergtųjų Pabaltijo Tautų (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) Laisves 
Kovos Diena ir daryti viską, kad ir valstybių ir bažnyčių vyresnybės 
visame laisvame pasaulyje ją taip pat paskelbtų.

III. Dėl lėšų telkimo — raginti visur organizuoti rėmėjų būrelius 
ir skatinti visus lietuvius Lietuvos laisvinimo darbui — Tautos Fon
dui paaukoti bent vienos dienos uždarbį.

Dėl pirmosios rezoliucijos Los Angeles lietuviai jau dirba nuo 
1960 metų, kai buvo įsteigtas Kuchel-Lipscomb komitetas, o vėliau 
1962 m. įsijungus latviams ir estams, pavadintas “Americans for 
Congressional Action To Free The Baltic States” — trumpai lietuvių 
spaudoje vadinamas Rezoliucijoms Remti Komitetas. Šiam mūsų 
komiteto darbui visą laiką daugumas Vliko pritarė. Dabar teks įsi
jungti ir nuošalyje stovėjusiems ar net tą darbą puolusiems.

Rezoliucijoms Remti Komiteto pastangomis 1964 m. buvo gauta 
73 rezoliucijos JAV kongrese. Vlikas tą pačią akciją išplės dar ir ki
tose valstybėse ir kituose pasaulio kraštuose.

Antroji Vliko rezoliucija mus įpareigoja 1965 m. birželio 13 d. mi
nėti Pavergtųjų Pabaltijo Tautų Laisvės Kovos Dieną. Žinoma, tai 
turės būti daroma visų lietuvių, latvių ir estų jungtinėmis jėgomis.

Trečioji rezoliucija uždės mums sunkią pareigą surinkti pakanka
mai aukų Vilkui veikti ir gyvuoti. Kiekviename mieste turės būti 
suorganizuoti rėmėjų būreliai. Los Angelėse jau praeitų metų lap
kričio mėn. buvo pradėta būrelių organizavimas. Kiekvienas lietuvis 
su savo dešimties dolerių auka arba nario mokesčiu kviečiamas įsi
jungti į šią Vliko rėmimo talką.

Kiek prie to visi prisidėsime savo darbu, propaganda, auka, tiek 
būsime verti Lietuvos laisvės kovotojai ir pateisinsime savo buvimą.

Kova dar nebaigta. Priešas savo frontą stiprina. Nelaikąs dar ir 
mums trauktis į užnugarį ar pozicijas užleisti kitiems. Dirbkime visi!

Prof. J. Eretas kalba Los Angeles kolonijoj.

KAIP MINĖSIME ŠIAIS METAIS VASARIO 16-TĄ
Šįmet Los Angeles Altas nutarė 

minėti Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo 47rtųsias metines šia 
tvarka:

Vasario 13 d., šeštadieni, 12 vai. 
vėliavos pakėlimas prie- Los Ange
les miesto rotušės. Po šių iškilmių 
visi vyksta į Kalvarijos kapines ap
lankyti ten palaidoto Vasario 16 ak
to signataro prof. Mykolo Biržiškos 
kapo.

Tos pačios dienos 7 vai. vakaro 
Stattler-Hilton viešbuty (930 Wil
shire Blvd.) bus banketas, į kuri 
kviečiami Amerikos, ministeris Lie
tuvai dr. Owen Norem, gub. Pat 
Brown, meras S. Yorty, mūsų valst. 
senatoriai ir kongresmanai, konsulų 
dekanas, kuriuo šiuo metu yra Kos- 
tarikos gen. konsulas, Brazilijos 
konsulas (šįmet Brazilijoje vasario 
mėn. vyksta Pietų Amerikos lietu
vių II-sis kongresas). Taip pat pa
kviesti latvių, estų atstovai ir .Pa
vergtų Tautų Komiteto pirm. Los 
Angelėse.

Tikimasi, kad dalyvaus ir didelis 
skaičius mūsų tautiečių.

Be abejo, neatsiliks ir jaunimas.
Konsulas dr. J. Bielskis supažin

dins susirinkusius su. okupuotos 
Lietuvos padėtimi ir mūsų vedama 
kova nepriklausomų valstybę atsta
tyti.

Po šios oficialios dalies seks m et
ninė dalis, kurioje dainuos Rimtau
tas Dabšys, akomponuojant komp. 
Broniui Budriūnuii, piano solo pa
skambins Raimonda Apeikytė ir ak
torė Rūta LeeJKilmonytė deklamuos 
angliškai ištraukas iš K. Donelaičio 
“Metų”.

Ponios pagal galimybę kviečia
mos dalyvauti tautiniais drabužiais 
apsirengusios.

Dalyvavimas asmeniui $7.50. Bi- 
letai gaunami pas Alto valdybos na
rius. Būtinos rezervacijos iš anksto, 
kad rengėjai žinotų, kiek asmenų 
dalyvaus bankete.

Los Angeles Alto valdyba apsvars
čiusi rado Lietuvos bylai naudinga 
ruošti šį banketų, kadangi įprasti 
susirinkimai-minėjimai praeina tik 
patiems lietuviams tedalyvaujant. 
Nors ir kaip mums brangi ši šventė, 
bet minėjimai vien savo tarpe ne
daug naudos suteikia mūsų kovoje 
dėl laisvės. Mums reikalinga Ameri
kos ir kitų draugingų .kraštų pa
galba arba bent moralinė parama. 
Los Angeles Alto valdyba jaučia, 
kad ypač čia Amerikos Vakaruose, 
Vakarų ir Rytų suvartoję, reikalinga 
platesnė akcija negu iki šiol buvo.

Vasario 14 d., sekmadienį, minė
jimo iškilmės bus pradėtos 10 vai. 
30 min. šv. Kazimiero par. bažny
čioje pamaldomis už žuvusius dėl 
Lietuvos:

Tuoj po pamaldų šios parapijos 
salėje bus masinis lietuvių sųsirin- 
kimas-mūnėjimas, kur vyriausiu 
kalbėtoju pakviestas kun. dr. Pet
ras Celiešius.

Po paskaitos trumpu žodeliu 
sveikins latviai, estai ir Pavergtų 
Tautų Komiteto pirmininkas Los 
Angelėse. Bus priimtos atitinkamos 
rezoliucijos.

Po oficialios dalies komp. Budriū- 
nui diriguojant šv. Kazimiero para
pijos choras su solistais atliks ke
lias dainas.
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ŽIUPSNELIS ŽINIŲ IŠ
Jungtinių Amerikos Valstybių 

imigracijos ir pilietybės tarnyba 
primena visiems nėpiliečiams, kad, 
kaip kasmet, sausio mėn. bėgyje, 
visi tokie privalo pranešti vyriau
sybei savo antrašų. Tam reikalui 
specialios kortelės (Form 1-53) gau
namos visuose pašto skyriuose. Už 
šio reikalavimo nesilaikymų numa
nytos baudos.

šio miesto mero rengiamos meti
nės konsuliarinio korpuso pagerbtu- 
vės įėjo tradicijom Anksčiau buvo 
rengiama tarptautinio kalėdinių eg
lučių festivalio metu, šiais metais 
miesto meno departmental nuo eg
lučių rengimo susilaikius, meras 
Yorty su ponia konsulams pagerb- 
tuves surengė savo rezidencijoje. 
Lietuvos konsulas dalyvavo su po
nia.

Prancūzijos Generalinio Konsulo 
barono de Cabrol kvietimu, gruodžio 
9 d. “Television City” studijoje įvy
ko iškilmingas priėmimas. Buvo pa
kviesti visi konsulai su poniomis. 
Svečiams duota progos stebėti dvie
jų pagarsėjusių artistų pantomimis- 
tų vaidinimo “A Concert in Pan
tomime” įrekordavimų. Tie artis
tai — tai Red Skelton ir prancūzų 
Marcel Marceau. Įrekordavimai bus 
rodomi per televizijų vasario 2 d. 
vakare.

BALFO 13 SKYRIAUS 1964 METŲ VEIKLA
BALF’as yra vieša visuomenės 

šalpos organizacija, todėl, manau, 
kad būtų tikslu kasmet apie jo veik
lų duoti smulkesnę apyskaitų spau
dai. I metinius susirinkimus daž
nas nenori ateiti, nes bijo būti iš
rinktas į valdybų. Todėl dažnai 
Balfo veiklos apyskaita, būdavo 
duodama tik nedideliam skaičiui 
baltininkų susirinkus, nors jų yra 
keli šimtai. Mat,: kiekvienas paau
kojęs Baltai ne mažiau $1.00 yra 
laikomas nariu.

Baltas šįmet atšventė 20 metų 
veiklos sukaktį. Per tų laikotarpį 
jis atliko didelį darbų ir tik dėka 
gerų ir dosnių lietuvių anksčiau ar 
vėliau čia atvykusių.

Los Angeles Balfo skyrius kiek
vienais metais vykdo piniginį vajų. 
Drabužių ir maisto neima, nes daug 
kainuoja persiuntimas į centrų. Va
jaus metu stengiamasi asmeniškai 
arba per paštų aplankyti visus lie
tuvius ir paprašyti aukos, kad ir 
nedidelės. Jei visi duotume, susida
rytų daug. Deja, ne visi norime su
prasti Balfo reikalingumų ir lieka
me abejingi savo brangiam, nors 
ir nepažįstamam lietuviui, kurs ne 
dėl savo kaltės atsidūrė varge. Iš 
žemiau duodamo aukotojų surašo 
matysime tik mažų dalį Los Ange
lėse ir jo apylinkėje gyvenančių 
lietuvių.

Antrasis Balfo veiklos pasireiš
kimas buvo surengti vakarų. Jis įvy
ko lapkr. mėn. 14 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Programų atliko 
Dramos sambūris. Suvaidino D. 
Mackialienės paruoštų ir surežisuo
tų komedijų “Vieno pono gimtadie
nis”. Jame pamatėme mūsų apgailė

LIETUVOS KONSULATO
švenčių proga į Los Angeles bu

vo atvykęs Lietuvos Generalinis 
Konsulas Kanadai dr. Jonas žmui- 
dzinas su ponia. Jiedu čia lankė 
savo sūnų su šeima, žmuidzinai taip 
pat vizitavo vietos Lietuvos konsu
latų. Kadangi svečiai atvyko tik 
trumpam laikui, tai konsulas Biels
kis su ponia sumanė skubotai suda
ryti jiems nors ribotas pagerbtu- 
ves savo rezidencijoje. Priėmimas 
su kokteiliais ir vakarienė įvyko 
gruodžio 30 d. Dalyvavo virš tris
dešimt svečių. Jų tarpe konsuliari
nio korpuso dekanas Felix Roberto 
Cortes su ponia. Jisai yra Costa 
Rica Respublikos Generalinis Kon
sulas. Taip pat dalyvavo šių vals
tybių gen. konsulai ir konsulai su 
poniomis: Vokietijos, Olandijos, Ka
nados, Luksemburgo, Libanono ir 
eilė kitų žymių pareigūnų ir Lietu
vai artimų asmenų.

Svečiai gėrėjosi Kalėdų eglute, 
gražiai išpuošta ponios Bielskienės 
dirbtais lietuviškais “šiaudinukais”. 
Daugelis tokių eglutės papuošimų 
nebuvo matę.

švenčių metu Bielskiai turėjo vi
sų eilę mažesnių priėmimų savo re
zidencijoje ir dalyvavo pakviesti 
pas kitus.

Ispanijos konsulas Don Eduardo 
Toda pakvietė konsulus su ponio
mis priėmiman ir apžiūrėti parodos 
Bevery Hills mieste š. m. sausio 4.

tinų tikrovę, kad mes lengvai sume
tame nemažas pinigų sumas gėri
mams pirkti, bet su dideliu šykštu
mu duodame Baltai ir kitoms orga
nizacijoms išlaikyti. Nuoširdus ačiū 
Dramos Sambūriui, kuris jau antrų 
kartų atlieka Balfui programų ir jo
kio atlyginimo neima, net faktinoms 
išlaidoms padengti. Jų auka yra nuo
širdi ir didelė.

Vakaras davė $631.18 gryno pelno.
Bufetui pinigais paaukojo: po $5: 

Audron'ienė, Devenienė, Gliandienė, 
$3: —Kaminskienė, $2: — Bajalie- 
nė„ Sabalytė, $1: Graužinienė.

Maistu aukojo: Ąžuolaitienė, An- 
drašiūnienė, Balsienė, Bimbirienė, 
Dabšienė, Gasparonienė, Jakubaus
kienė, Janulaitienė, Liaudanskienė, 
Liūdžiuvienė, Kižienė, Mažeikienė, 
Medziukienė, Mikuckienė, E. Naujo- 
kaitienė, O. Navickienė, Nyerges, 
Pažiūrienė, Ra'ibienė, P. Raulinai- 
tienė, Rozeniblaįtienė, išimkienė, 
Skirmantienė.

šeimininkes virtuvėje: Bonatienė, 
Banionienė, Dabšienė, Graužinienė, 
Grikėnaitė, Jagučianskienė, Korsa
kaitė, Medziukienė, Mdronienė, Ny
erges, Puikūnienė, P. Raulinaitienė.

Baro talkininkai: Bužėnas, Kara
lius, Vilimas.

Loterijos talkininkai: Čiurlionie
nė, Butkienė, Motiejūnienė su duk
romis, Pažiūrienė, Raibienė.

Loterijai po gražų paveikslų pa
aukojo: Andrašiūnas ir Raubertas. 
Juos laimėjo Kungienė ir Mitkus.

Visiems aukotojams, šeiminin
kėms, talkininkams ir atsilankiu
siems į vakarų nuoširdus ačiū. Už 
jūsų darbų ir aukas padėti artimui 
Viešpaties Dievo buhalteris įrašys 
į gerųjų darbų knygų.

Nuoširdus ačiū Balfo garbės na
riui kleb. kun. J. Kučingiui už lei
dimų naudotis parapijos patalpomis 
nemokamai ir visada teikiamų malo
nių pagalbų. Nuoširdus ačiū Gedi
minui už nemokamus skelbimus per 
radijų Balfo reikalais.

Nuoširdus aičū Gudauskienei ir 
jos vadovaujamam orkestrui, kurs 
nemokamai griežė šokiams. Geroji 
dvasia jų atsiuntė į mūsų kolonijų. 
Jaunimo didelis būrys jau reiškiasi 
scenoje ir laisvalaikiais yra užim
tas.

šis Balfo darbas galėjo būti atlik
tas tik sutartinai dirbant visai val
dybai. Jų sudarė: vicepirmininkai 
— Medžiukas, Motiejūnas, Rauli- 
nai'.ienė; sekr. — Kazakevičius ir 
Prasikiš; iždininkas — Čekanaus
kas; nariai— Baltakis, Graužinienė 
ir Markevičius.

Visai valdybai už malonų bendra
darbiavimų nuoširdžiai dėkoju. Re
vizijos komisijų sudarė: Devenis, 
Razutienė, Truškauskas.

Naujai 1965 m. valdybai linkiu 
gražiausios sėkmės.

Vladas Pažiūra, 
B ALF’so sk. pirmininkas

1964 metais BALFO LOS ANGELES 
SKYRIUI AUKOJUSIŲ ASMENŲ

SĄRAŠAS
$100.00 — Namikas, L.M. M.D.
$25.00 — Grasska, W. J. M.D., 

kun. J. A. Kučingis, Naujokaitis, M.
$20.00 — Jurgilas, J. M.D., Saba

lis E.
$15.00 — Audroniai, Lukšienė A., 

Markevičius A., Pažiūrai A.V., Rau- 
linaitis J., šakys K.

14.00 — šimkai A. B.
$13.00 — Graužinis B.
$10.00 — Baltakis P., Bandzevi- 

čius K„ Burokas V. D., Čekanaus
kai V. J., černiai J. E., čiurlioniai 
B. B., Dabšiai A. P., Dabšiai R. B., 
Devenis M., Dr., Gajauskas J. B., 
Galiūnas K., Gorodeckas H., Janu
ta K., Jodelė J., Jovaiša, Jusionis J. 
M.D., Karaliai V. O., Kazlauskas V., 
Katra J., Kuzavinis V., Medžiukas 
L, Milius J., Package Express and 
Travel Agency, Pranis P. R., Priž- 
gintas, Radveniai E. V., Raulinaitis 
P. A., Razutis A„ Ruigys A., Sinkys 
J., Stankus J., Šimonis J., kun. A. 
Valiuška, Vidugiris V. D.

$8.00 — Barševski-Lavvrance, Ži
linskas P .

$7.00 —- Narbutai Ą. A.
$6.00 — Raulinaitis P., Andrašiū

nas.
$5.00 — ALRK Moterų Sųjunga, 

Archis V. B., Babrickas L., Barnett 
S. MD, Bimbiris A., Bričkus J., Bud- 
vilaitis E., Bureikienė R., Callahan, 
Dičius, Dougeard A. A., Dovydaitis 
J. V„ Gliaudą G., Graužinis V. J., 
Gribauskas V., Grikinas T., Janulis 
B. A., Janusko K., Jasiulionis VI., Ja- 
siunas A., Jasulaitis V., Jonynas B., 
Kaminskas B., Kniuipys J., Lands
bergienė, Litvinas P., LiūdžienėA., 
Mažiulis J., Mikuckis V., Mironas A., 
Mitkevičius, Motiejūnai, Narbutas 
B., Naudžius K., Naujoks C. H., Nel- 
sas R., Nyerges, Oksaį L. L, Palai
kis M., Paltas S., Peteris J., Priš- 
mantas K., Radveniai G. J., Ratkelis 
E., Reivydas L., Skirius A. F., Slei- 
terienė M., Steinle L, Šimonis V., 
Sližius H. J., Tamašiūnas J., Tely- 

čėnas A., Tumas H., Vaičiai J. M., 
valiukas L.

$4.00 — Mitkus.
3.&0 — L. Kančauskas.
$3.00 — Alė Rūta, Bacevičius V., 

Domkus P., Jacas A., Katilius J., 
Kojelis J., Lemibertas P., Malinauš- 
aas V., Misiūnas H., Pasker M., Pa<- 
žemenas K. K„ Rudvalis J. A. Ruk
šėnas G., Wagner E.

.. $2.00 — Apeikienė, Balčiūnas 
J., Balvočius L., kun. Celiešius P., 
Dargis K., Dobulevičienė, Guest P„ 
Jurkšaitis J., .Kazakevičius A., Ki- 
jus A., Kiškis J., Kulninskas S., 
Malinauskas,. Margis M., Mikalojų-, 
nas A., Miliūnas J., Narbutas 
Paulius K., Pužauskas, Raila B., Sa
ras V., šurkus V., Tuskeniai, Weck- 
strom, Nausėda.

$1.00 — Brajauskas, Brazaitis B., 
Gedgaudienė M., Gustaitis A., Jagu- 
čauskienė, Juknevičienė, Kliorikai- 
tis J., Kraft M., Macera Fa., Pažė- 
rienė, Raul. P., Savickas, Schneider- 
T., Seliukas, Speedier N., Statkienė 
B., Tininins, Truskauskas, Vaiče
kauskas, Vosylius A., dviejų asmenų 
po $1 nebuvo pavardžių.

$0.50 — Kazlauskienė, Martin K., 
Petrauskienė.

Viso surinkta $1,112.00.
1964 sausio 9 d.

Klaipėdos minėjimas
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau

gijos valdybos rūpesčiu sausio 16 
d. buvo paminėta Klaipėdos atvada
vimo (1923.1.15) sukaktis. Po VI. 
Bakūno pastabų apie Kleipėdų lietu
viškosios radijo valandėlės metu 
tos dienos rytų — vakare minėji
mas įvyko Lietuvių Namuose, kur 
publikos prisirinko pilnutėlė salė.

Atsistojimu pagerbus mirusius 
Klaipėdos krašto sukilimo vadų J. 
Budrį, ir draugijos narius prof. M. 
Biržiškų ir Gasparų Veličkų — drau
gijos pirm. Algirdas Glažė trumpu 
žodžiu palietė Klaipėdos istorijų ir. 
dabartinę Klaipėdos padėtį, reikš
damas viltį, kad ateis ir vėl laikas, 
kada Mažosios ir Didžiosios Lietu
vos lietuviai vėl galės gyventi vie- 
noje laisvoje Lietuvos valstybėje.

Buvęs paskutiniuoju nepriklauso
mos Lietuvos karo komendantu 
Klaipėdoje pulk. J. Andrašūnas pa
pasakojo savo atsiminimų iš tų lai
kų, kai jam tas atsakingas pareigas 
teko eiti iki paskutiniųjų dienų — 
kol Klaipėdų užėmė vokiečių ka
riuomenė.

Muziko A. Narbuto vadovaujami 
jo trys mažamečai sūnūs padainavo 
keletu Klaipėdos krašto liaudies 
dainelių, kurios publikai labai pa
tiko.

Mažosios Lietuvos Bičiuilių Dr.jos 
Los Angeles skyriaus metiniame su
sirinkime sausio 16 d. Lietuvių Na
muose buvo išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Algis Glažė, vicepirm. VI. 
Bakūnas, sekr. Vladas Gylys, ižd. 
Vyt. Glažė; kandidatai: J. Vidžiū
nas ir J. Krištaponis.

Išnuomojamas mažas 5 kambarių 
butas 

vienam ar dviems asmenims.
Kaina 70 dol. mėn. 2230 Meadow 
Valley Terr., Los Angeles, Calif. 

Skambinti NO 2-5777.
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Los Angeles Lietuvių Prekybos Rūmų valdyba ir dalis narių metiniame susirinkime. Iš kairės (sėdi): A. 
Jočas, J. Žukas, sekr. A. Skirius, pirm. P. V. Raulinaitis, S. Brazauskienė, ižd. F. Valuskis, K. Liaudanskas;

antroj eilėje (stovi): J, Ramonis, A. L. Telyčenas, A. Markevičius, P. Pranis, A. Brazauskas, J. P. Yuskis, MD, 
dr. J. Varnas ir foto report. L. Kančauskas Foto L. Kančausko

PAS MERĄ S. YORTY
Reguliariai kas mėnesį Los An

geles meras S. Yorty susikviečia 
priešpiečių visų Los Angelėse lei
džiamų laikraščių leidėjus, redak
torius ar jų atstovus, padaro jiems 
pranešimą, aktualiais miesto reika
lais ir išklauso susirinkusiųjų nuo
mones. Paprastai tie subuvimai, po
kalbiai ir diskusijos būna gyvi, įdo
mūs ir abiems pusėms naudingi.

Paskutinis toks susirinkimas — 
priešpiečiai įvyko š. m. sausio 4 d. 
miesto rotušės 9-tame aukšte. Be 
paties mero S. Yorty, dalyvavo jo 
padėjėjas J. Quinn, keli departamen
tų vedėjai, mero sekretorė ir dau
giau kaip dešimties vietos laikraščių 
atstovų. LAV laikraštį atstovavo lei
dėjas A. Skirius ir J. Andrius. Po
kalby buvo paliesti keli šiuo, mo
mentu aktualūs miesto gyvenimui 
klausimai. Pirmiausia meras Yorty 
pranešė, kad atsisakyta nuo suma
nymo' ruošti artimiausiu laiku Pa
saulinę Parodą Los Angelėse. Vie
toj to bus statomi didžiuliai rūmai 
konvencijoms ir parodoms. Yorty 
manymu kelių metų bėgyje spraus- 
miniai lėktuvai pasieks greičio tri
gubai didesnio už garso greitį. Ta
da tarpkontinentiniai atstumai ne
beturės didelės reikšmės ir kalifor- 
nijos klimatas vilios daryti ir tarp
tautines konvencijas mūsų mieste. 
Užplanuota panaudoti 65 akrų plotą 
Elysian Parke statybai didžiulių rū
mų konvencijoms bei parodoms su 
mašinoms statyti vieta, parku ir kt. 
Visas projektas kainuosiąs 10 mili
jonų dolerių. Toliau meras prane
šė, kad jam pasisekė susitarti su 
elektrą miestui teikiančia kompani
ja sumažinti mokestį už elektros 
naudojimą trim procentais. Deja, 
nevykstą susitarti su apskrities 
įstaigomis dėl privačios statybos 
kontrolės. Daibar privačią statybą 
kontroliuoja ir miestas ir apskritis 
ir valstija (steitas); meras mano, 
kad tų inspektorių perdaug ir no
rėtų, kad tik viena įstaiga būtų at
sakinga už privačią statybą. (Lietu
voje tuo klausimu nebuvo jokių 
nesusipratimų: miesto ribose pri
vačią statybą tikrino miesto staty
bos inspekcija, gi apskrities ribose 
— apskrities inžinieriaus įstaiga).

Dar buvo paliesta ir padiskutuota 
ene smulkesnių klausimų. J. A.

$ # #

Mero Yorty mintys 
politiniais klausimais
Tik ką grįžęs iš kelionės po Eu

ropą ir Mažąją Aziją, meras Yorty 
spaudos leidėjų užkandžiuose pa
reiškė daug savo originalių minčių 
politiniais klausimais.

Dėl Goldwaterio pralaimėjimo, 
sako, kad jis geriausią ginklą dėl 
karo Viet Name padėjo Johnsonui 
ant “sidabrinės lėkštės”. Jis turėjo 
sakyti vienaip, o daryti atvirkščiai, 
kaip kad padarė Roosevelt 1940 m.. 
FDR per rinkiminę kompaniją sakė, 
kad jis nenori karo, kad jis neleis 
mūsų vaikams žūti Europos kare, jis 
yra už taiką ir mėgins sustabdyti 
Europoje vykstantį karą... 1941 m., 
tik praėjus metams po išrinkimo 
prezidentu, jis jau siuntė mūsų 
vaikus į karą. Juk ir Eisenhower 
laimėjo rinkimus žadėdamas Tru- 
mano pradėtą karą Korėjoje sustab
dyti ir mūsų sūnus parvežt namo. 
O vis dėlto karas Azijoje visą laiką 
ėjo ir tebesitęsia. Goldwater turėjo 
pareikalauti jau pilnu tempu bevyks 
tantį karą Viet Name sustabdyti 
(kaip dabar sužinome, intensyvus 
bombardavimas pradėtas jau prieš 
pusmetį), jis galėjo pasakyti, kad 
laimėjęs rinkimus tuoj pabaigs tą 
karą.

Įdomi buvo kita mero mintis apie 
Izraelio ir Arabų ginčą. Kai Roose- 
veltienė su britų pagalba įsteigė 
Izraelio valstybę, 600,000 arabų iš
bėgo į pasienį ir čia sudarė pabė
gėlių stovykas. Dabar čia jau be
veik 20 metų Jungtinės Tautos juos 
maitina. JAV-bėms per metus kai
nuoja 25 milijonai dolerių. Išeina, 
kad mes maitinam labiausiai Ame
rikos nekenčiančius asmenis. O jie 
nenori grįžti į Izraelį, nei vykti į 
Arabų kraštus.

To negana, jie dar gąsdina Ame
riką, sakydami: “Jūs negalit nu
traukti mums pašalpos, nes tada 
bus karas tarp Izraelio ir Arabų! 
O jūs karo nenorit.

Mero nuomonė tokia: tegu jie 
parodo, kiek jie gali kariauti ir 
kas laimės, tegu valdo ir maitina 

juos. Kam eikvoti mūsų mokesčių 
pinigus.

Meras pasakojo, kad jis sutinkąs 
ir su gen. de Gaule nuomone dėl 
jų teisių Europos apsigynimo sutar
tyje. Juk ne viskas esą teisinga, ką 
mūsų Valst. Departamento vyrai su
galvoja ir mėgina įvykdyti tai prie
varta. Pavyzdys esąs klaidos dėl 
prisidėjimo nuverčiant tvirtą Diem 
valdžią arba įsodinimas į valdžią 
Castro ir greitas jo valdžios pripa
žinimas. Nors visa tai daroma “de
mokratiškumo”, liberalizmo vardu, 
bet visuomet patarnaujama komu
nistų naudai.

Dėl streikuojančių Kalifornijos 
Universiteto, Berkley, Calif., meras 
pareiškė, kad Amerikos komunistai 
pasinaudoja didele konstitucine 
laisve, kad tą konstituciją galėtų 
sunaikinti.

Lietuvių Krepšinio Rinktinės Išvy
kos i Australiją Los Angeles Rėmė
jų darbo ATASKAITA

Los Angeles Krepšininkų’ Išvykos 
į Australiją Rėmėjai susitelkė dar
bui 1964.IV.12 ir jį baigė 1964.X.11. 
šių šešių mėnesių darbo apžvalgoje 
dera pabrėžti Komiteto rėmėjų pa
stangas, patiekti viešą ataskaitą ir 
padaryti trumpas išvadas.

Padėkos. Komitetas yra dėkingas 
visai eilei Los Angeles lietuvių, ku
rių talka toli pralenkė kuklius komi
teto lėšų davinius. Ypatingai dėko
jame :

Algirdui Gustaičiui, Leonardui Va
liukui už įvykio pristaytmą vietos 
anglų spaudai ir televizijai; Bro
niui Gediminui, kuris maloniai tal
pino žinias savo liet, radijo pragra- 
moje; Antanui Skiriui, kuris nepa
gailėjo vietos savo laikraštyje, kun. 
kleb. Jonui Kučingiui, pritarusiam 
darbui, leidusiam šventoriuje rinkti 
aukas, skelbusiam įvykį parapijos 
biuletenyje ir padėjusiam išsiunti
nėti 2000 kreipinių aukoms; Česlo
vui Gedgaudui, tvarkiusiam krepši
ninkų išleistuves aerodrome; Kos
tui Liaudanskui, suruošusiam krep- 
šininkų sutiktuves, p.p.. Senkantis, 
vaišinusiems krepšininkus savo na. 
muose; Elenai Gedgaudienei ir San
ta Monicos ponioms, kurios negai-

lš prekybininky veiklos
Sausio 10 d. įvyko Liet. Bendruo

menės namuose Lietuvių Prekybos 
Rūmų metinis susirinkimas. Pirm, 
prof. Pr. Raulinaitis trumpai ap
žvelgė 1964 meni rūmų veiklą. Sek- 
reLorius perskaitė praėjusio susirin
kimo protokolą ir po to supažindino 
su naujais nariais: K. Liaudansku, 
Lietuvių Namų diriektorių pirminin
ku, Petru Praniu, Red Devil Liquor 
krautuvės saviningu, Downey, Calif., 
A. L. Telyčėnu ir Adomu Jocu, 
dviem statybininkais kontraktoriais, 
Jie visi asmeniškai dalyvavo susi
rinkime. Dar yra paštu atsiuntę pa
reiškimus įstoti nariais: Emil Bud- 
vilaitis, Aero Liquor kraut, sav., 
Burbank, Calif., ir Walter Dobro
volskis, Frank’s Marketo Haw- 
ciiorne, Calif., savininkas.

Dabar Liet. Prekybos Rūmai yra 
formaliai susiorganizavę, ir jam 
norį priklausyti turi atlikti tam tik
rą formalumą: užpildyti įstojimo 
prašymą (application card) ir su
mokėti nario mokestį $5.00 metams.

Buvo pranešta valdybai paruošti 
Rūmų įstatus.

Pasiūlyta 1965 metams palikti tą 
pačią valdybą su keliais naujais 
postais. Pasiūlymas priimtas su pa- 
taisymu, kad būtų gauta nario mo
kestis ir formalus sutikimas tų as
menų, kurie negalėjo dalyvauti šia
me susirinkime. Pilnas valdybos 
sąstatas bus patiektas sekančiame 
susirinkime.

Po susirinkimo įvyko bendra pie
tūs ir vaišės.

■IIIIIIIIIIIIHIilH

Įėjo pastangų ruošdamos sutiktuvių 
vaišes; galop, krepšininkus vežioju
siems, apnakvydinusiems ir kitaip 
talkinusiems. Padėkos reikalingi ir ■' 
aukų rinkėjai, šio komiteto nariai, 
lietuvių spaudos bendradarbiai ir 
organizacijos, kurie lėšomis ir dar
bu pagal išgales ir sugebėjimus rė
mė krepšininkų kelionę.

Ataskaita. Komiteto lėšų ataskai- "J 
ta buvo padaryta viešame darbo bai- ’' 
gimo posėdyje, kuriame dalyvavo 
ir ataskaitą patvirtino: A. Bulotą, ’ 
č. Gedgaudas, L. Grinius, K. Liau
danskas, V. Pažiūra (LA K-to pirmi
ninkas.), K. Prišmantas ir V. Var
nas.

Komiteto pajamos procentais pa
gal šaltinius pažymėtinos taip:

Organicacijų aukos — $123.97 
(10 organizacijų)
Asmeniškos aukos — $278.66 '
(127 aukotojai)
Pobūvio pelnas — $ 79.48
Kitos aukos — $ 57.40

$539.51
Išvados. Los Angeles krepšininkų 

kelionės rėmėjų komitetas siekė kuo 
didžiausio visuomenės ir organiza
cijų atstovų dalyvavimo. Komiteto 
posėdžiai buvo visuomet vieši, In- :.; 
formacijai naudotasi vietos radijo -..? 
programa, išsiuntinėta su šy. Kaži- < 
miero parapijos bendraraščiu 2000* 
kreipinių ir nuolat informuoti apie 
posėdžius ir įvykius 25 asmenys. Ko
miteto posėdžiuose (buvo 5) daly
vavo vidutiniškai po 8 žmones. Pla
čiai reklamuotuose išleistuvėse įr:- 
sutiktuvėse dalyvavo po 200-150
žmonių. ,
1964.XII.12. L. Grinius

(Pranešimas trumpintas. Red.)
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BENDRUOMENINIS JAUNIMAS JAU ŽENGIA
Tik nuskambėjo širdingi vienų ki

tiems linkėjimai: laimingų naujų 
metų! Linkėjimai pildosi, šie me
tai Los Angelėse prasidėjo gerai. 
Sausio 9 d. Bendruomenės Namų 
salėje įvykęs jaunimo susirinkimas- 
pobūvis pralenkė ir geriausias vil
tis: prisirinko pilna salė sąmonin
go ir nuoširdaus jaunimo, rimtai 
svarstyta veiklos planai, parodyta 
ryžtingumo ateičiai.

Dienos programą suplanavo, su
sirinkimą pradėjo ir svarstymus 
moderavo Rimtautas Dabšys, vienas 
iš Liet. Bendruomenės Tarybos na
rių, savo jaunatvišku kalbos stiliu
mi labai artimas auditorijai, Dienos 
prezidiuman buvo pakviesti: Danu
tė Janutienė — sekretore ir Algis 
Karalius — pirmininku, kuris su
maniai pravedė susirinkimo akade
minę ir meninę dalis. Laisvu, de
mokratiniu būdu svarstyta Los An
geles bendrieji jaunimo reikalai ir 
slaptu balsavimu Išrinkti atstovai 
tiems reikalams ir būsimai veiklai 
konkretizuoti. Daugiausia svarsty
ta pastovaus sporto vieneto įsistei- 
g:mo klausimas ir Studentų Sąjun
gos atgaivinimo šiame mieste ga
limybės. Apie Lietuvių Studentų 
Sąjungą painformavo dr. A. Avi
žienis, Liet. Bendruomenės Tary
bos narys.

Lietuvių sportuojančiam jauni
mui suburti išrinkta valdyba : G. ša
kys, G. Gustaitė, A. Karalius, M. 
Prišmantas, V. Anelauskas. Valdy
bos atsarginiai nariai: L. Bacevičiū
tė ir A. Tonkūnas.

NAUJU METU SUTIKIMAS IŠ LB APYLINKĖS VEIKLOS

Los Angeles Lietuvių Bendruo
menė suruošė jaukų ir linksmą Nau
jų Metų sutikimą Baces Hali patal
pose. Svečių tarpe buvo ir- Lietu
vos konsulas Kanadai dr. J. žmuL 
džinas su poniai Konsulas* tarė 
trumpą žodį pasveikindamas L. A. 
lietuvius.

Lietuviškai refrenus šokių metu 
dainavo Paškevičius, pirmą kartą1 
pasirodęs L. A. publikai ir palikęs 
labai puikų įspūdį savo gražiu bal
su ir gražia laikysena.

Baliaus programą atliko solistai: 
B. Skirienė, V. šaras. ir moterų 
“Sutartine”, kuri padainavo. ’’Impe
ratoriaus valsą” Štrauso ir kartu 
su solistais ištrauką iš “Traviatos”.. 
Verdi, akomponavo muz. O. Metri- 
kienė. Ir solistai ir “Sutartinė” bu
vo puikioj formoj ir publika' nepa
gailėjo jiems plojimų.

Iš viso balius praėjo puikioje ir 
linksmoje nuotaikoje ir svečiai-'ilgai 
nenorėjo skirstytis:

Visą baliaus naštą nešė pirm', čin
ga, Balsienė, Kungis, Prišmantas, 
Graužinis,. Andrius.

Daug prie baliaus pasisekimo pri
sidėjo ir vietinės ponios su savo 
gaminiais. J. Vn.

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service 

■REAL ESTATE 
4366 Sunset Boulevard

Los Angeles 29, California
NO 4-2919 ir į No .4-2910/

Susirinkime pareikšta minčių, kad 
ši rinktoji valdyba ateity rūpinsis 
ne vien sportu, bet ir kitų sričių 
lietuviška veikla.

Svarstant Liet. Studentų sąjun
gos klausimą, susirinkimas nepa
rodė didelio entuziazmo, taigi, šis 
klausimas paliktas ateičiai. Tačiau 
susirinkimas pavedė šiems asme
nims ištirti Liet. Studentų Sąjungos 
skyriaus atgaivinimo galimybes: 
Gabijai Bonataitei, Margiui Matulio
niui ir Vytautui Jusioniui.
Meninę susirinkimo dalį atliko Mar
gis Matulionis, paskalydamas iš
traukų iš K. Bradūno “Maro” ir sa
vo eilėraštį “Antrasis Adomas”.

Po meninės dalies sekė vaišės ir 
šokiai.

Kai kitose lietuvių išeivijos kolo
nijose prie Bendruomenės steigiasi 
jaunimo sekcijos, kai 1966 m. kartu 
su Dainų švente planuojama su
šaukti ir jaunimo kongresą, šis rink
tinio lietuvių jaunimo susibūrimas 
Los Angelėse yra labai džiugus reiš
kinys mūsų kolonijos gyvenime. 
Reikia tikėtis, kad energingų Vaka
rų Apygardos Liet. Bendruomenės 
Tarybos narių, jaunų amžiumi ir 
dvasia, Rimtauto Dabšio ir dr. A. 
Avižienio padedami, jaunieji losan- 
geliečiai žengs kūrybos ir veiklos 
keliu — Lietuvai ir lietuvybei.

šios kadencijos Liet. Bendruome
nės Los Angelėse valdyba ir pirmi
ninkas Jonas činga, taip nuošir
džiai šį jaunimo pobūvį organizavę 
ir jame dalyvavę, verti visuomenės 
pritarimo ir pagyrimo. A. R.

1964 m. gruodžio 20 d. šv. Kazi
miero par. salėje LB Apylinkė turė
jo savo narių susirinkimą, kuriame 
išklausyta Vliko atstovo Antano 
Skiriaus pranešimas apie praėjusią 
Apsijungusio Vilko sesiją. Susirin
kimą atidarė LB Apyl. pirm. J. čin
ga. Susirinkimui vadovauti išrinkti 
dr. J. Jurkūnas— pirm, ir Ona Ra
žu tienė —- sekretore.

Prelegentas išsamiai nupasako
jo sesijos eigą, kiek plačiau nušvies
damas Vliko statuto pakeitimus ir 
Vliko finansinę padėtį. Po prane
šimo iš kelių paklausimų ir trum
pų diskusijų sekė vėl įsijungusių 
į Vliką grupių — Tautinės Sąjungos 
ir Lietuvių Fronto Bičiuilių—atsto
vų Los Angeles kolonijoje pareiški
mai. Abu atstovai pareiškė tvirtą 
nusistatymą remti Vliko darbus.

Toliau Tautos Fondo Los Ange
lėse atstovas J. Andrius padarė 
trumpą pranešimą Tautos Fondo 
reikalu. Kvietė visus remti šį fon
dą, išdėstė reikalą steigti mūsų ko
lonijoje Tautos Fondo būrelius. 
Kaip žinoma, Tautos Fondas pade
da finansuoti Vliko darbus.

Dr. J. Jurkūnas padarė pranešimą 
apie “Tapkime Lietuvos Laisvės 
Knygnešiais” Los Angeles skyriaus 
veiklą. Valdybą sudaro dr. J. Jur
kūnas—pirm., J. Andrius—sekr. ir 
J. Ąžuolaitis—4žd. Tikslas — įvai
riomis progomis įteikti įtakingiems 
asmenims knygų apie Lietuvą. Sky
rius yra surinkęs $202, nupirkęs ir 
išdalinęs keliolika knygų (kelioli
ka dar turi atsargoje). Nauja valdy
ba bus renkama metniame LB Apyl. 
narių susirinkime kovo mėn. 14 d.

Susirinkimo dalyvių galėjo būti 
daugiau. ' '

ČIKAGIŠKIĮJ BALFO DIREKTORIŲ KUN. B. SUGINTO 
IR V. ŠIMKAUS VIEŠNAGE MŪSŲ KOLONIJOJ

Keliaudami po pasaulį, ilgiau stab
telėję Vokietijoje Vasario 16 Liet. 
Gimnazijoje, aplankę Liurdą, Fati- 
mą ir kitas šventoves, buvę Romoje, 
šv. Tėvo audiencijoje, dalyvavę Eu
charistiniame kongrese Indijoje, ap- 
važinėję Australijos lietuvių koloni
jas, begrįždami Čikagon, keliom die
nom buvo sustoję Los Angeles. Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų šulas 
kun. B. Sugintas ir lietuviškų reika- 
hj mecenatas Balfo ir kt. organiza
cijų veikėjas Valerijonas Šimkus.

čia, kol V. Šimkus poilsiavo prie 
šiltų Palm Springs šaltinių, nenuils
tamo darbo bite kuo. Sugintas zujo 
po žmones, lankė Vasario 16 gimna
zijai remti būrelių vedėjus, organi
zavo, jungė, stiprino bei. skatino 
dirbti, veikti.

Sausio 2 d. Liet. Bendruomenės 
Apylinkės valdyba suruošė šv. Ka
zimiero parapijos salėje abiejų sve
čių pranešimus. Valdybai atstovavo, 
kartu pranešėjo ir moderatoriaus pa
reigas eidamas J. Andrius.

Ilgesnį pranešimą apie Vasario 16 
gimnaziją padarė kun. B. Sugintas, 
plačiai nušviesdamas jos vargus ir 
džiaugsmus. Jis skatino visus lietu
vius laisvajame pasaulyje dar stip
riau remti šią įstaigą, nes tai yra 
ne tik mūsų pareiga, bet ir mūsų 
(autinės ambicijos klausimas Jis 
pats vienas jau yra surinkęs virš 
100,000 (šimto tūkstančių) dole
rių ir tikisi, kol jo kojos laikys, šią 
sumą keleriopai padidinti, tik rei
kia, kad lietuviai dar plačiau atida
rytų ne tik savo širdis, bet ir pini
gines.

SAN FANCISCO, CALIF.
D. Venckaus ir A. Rimo tragedija

Sausio 9 d. du S. F. Liet. Bendruo
menės nariai —• D. Venckus ir A. 
Rimas — tragiškai žuvo lėktuvo ne
laimėje. Elektrikas A. Rimas, 24 m. 
amžiaus, gyveno Milbrae, Calif., jo 
tėvai gyvena Chicagoje. D. Venc
kus, 28 m. amžiaus, neseniai atvy
kęs iš Toronto, irgi gyveno Milbrae, 
Calif. A. Rimas turėjo skraidytojo 
leidimą (pilot license), bet nuomo- 
jant lėktuvą dėl pasiskraidymo, 
jam buvo pasiūlytas instruktorius, 
kadangi to tipo lėktuvu jis skrisiąs 
pirmą kartą. Tuo būdu abu lietuviai 
ir vienas 18 metų amerikietis su 
instruktorium pakilo ir skraidė vie
ną valandą; bet leidžiantis įvyko 
nelaimė prie Redwood City, Whip
ple Ave., ir trys buvo užmušti vie
toje, o instruktorius labai sunkiai 
sužeistas.

A. Rimo palaikai sausio 11 d. buvo 
pasiųsti į Chicagą, o Venckaus — 
į Torontą, Kanadoje.

Mažai San Francisco kolonijai 
didelis nuostolis, nes A. Rimas buvo 
aktyvus lietuvis, visi abu jaunuolius 
gerai pažino ir gailisi netekę gerų 
lietuvių.
Vasario 16 minėjimas

šiais metais Vasario 16-tos minė
jimas įvyks vasario =17 d., sekmadi- 
dienį, 2 vai. 30 mįn. p.p. šv. Boni
faco parap. salėje, 109 Golden Gate 
Avė., S. F. Kalbėtoju numatoma 
kviesti J. Danis.
Smulkesnė programa bus paskelbta 
vėliau.

Kas gali, kviečiami atvykti ir iš 
Pietinės Kalifornijos.

V. Šimkus savo pranešime lietė 
daugiau visuomeninę ir bendruome
ninę veiklą, ragino ne skaldytis, o 
jungtis ir nesigailėti cento lietuviš- 
Kiesiems reikalams. Abu praneši
mai buvo įdomūs, tik gaila, kad 
laikas jiems pasitaikė labai nepato
gus — “tarpusventė”. Mat. po Ka
lėdų, po triukšmingų Naujų Metų 
sutikimo lietuviai ilsėjosi, baigdami 
valgyti prisigamintus šventėms ka
lakutus, kumpius ir . kitus “neatidė
liotinus” dalykus. Tokiu laiku klau
sytis kun. Suginto ar V. Šimkaus 
graudenimų tai tikras apetito gadi
nimas. O be gero apetito negi ištuš
tinsi šaldytuvus. Dėl to ir į šių dvie
jų vyrų pranešimus atėjo vos apie 
30 žmonių, kurių tarpe pora ir ne 
klausytojų, o aiškiai trukdytojų. Vie
na moterėlė, neseniai atvykusi iš 
Vokietijos į JAV-bes, pradėjo nei iš 
šio, nei iš to “paskaitą” apie Lietu
vos okupanto pasikeitimus gerojon 
pusėn po žudiko Stalino mirties, 
kviesdama visus Lietuvius vykti 
Lietuvon, “žinoma, kurie jaučiatės 
švarūs...” Bet kurie yra “švarūs” ir 
kurie “nešvarūs”, taip toji moterėlė 
ir nepasakė. Kitam vėl nepatikę, 
kam pranešėjai papeikė Čikagos 
Zanavykų klubą dėl jo nusistatymo 
prieš Vasario 16 gimnaziją ur to 
klubo rašeivas “Naujienose”, šis 
anų rašeivų užtarėjas taip pat ban
dė trukdyti pranešėjams, bet buvo 
pačių klaustytojų sudraustas.

Sausio 5 d. abu svečiai išskrido 
Čikagon. ( J. A.)

Spalvotas Margučio filmas
Sausio 15 d., šeštadienį, Skimanų 

bute parodytas bendruomenės na
riams Margučio spalvotas filmas, 
kurį atvežė LB Centro pirm. J. Ba
čiūnus. Jis* žada dar atsiųsti kitą 
filmą — iš krepšinio žaidynių Aus
tralijoje ir Amerikoje.

Dabar J. Bačiūnus išskrido trijų 
mėnesių atostogoms į Honolulu, 
Hawaii. A. Pranys

(Krepšinio' filmas būtų įdomu pa
matyti ir Los Angeles apylinkės 
nariams. Red.).

PADĖKA
Lietuvių Bendruomenės Los An

geles Apylinkės valdyba, surengu
si su gražiu pelnu Naujų Metų su
tikimą, nuoširdžiai dėkoja nepails
tamoms šeimininkėms Sofijai Pui- 
kūnienei ir Onai Orlovičienei, ku
rios jau eilę metų talkina Bendruo
menei. Dėkojame ponioms, gaminu
sioms maistą namuose — Ąžuolai- 
tienei, Andrašūnienei, Bacevičienei, 
Banionienei, Bonatienei, Dabšienei, 
Jagučanskienei, Korsakaitei, Kun- 
gienei, Motiejūnienei, Navickienei, 
Nyergienei, Palaikienei, Polikaitie- 
nei, Prišmantienei, Stirbienei, šat- 
nerienei. Dėkojame taip pat K. 
Liaudanskui, J. Puikumui ir kitiems 
vyrams, atėjusiems talkon Bend
ruomenei. LB L. A. Apyl.

Bendruomenės Solidarumo mokestį 
sekmadieniais po pamaldų rinks 
parapijos rankelėje LB Apyl. valdy
bos nariai Stasys Kungys ir Kazys 
Prišmantas. Visi lietuviai kviečiami 
pasinaudoti jų paslauga ir nelikti 
skolingais Bendruomenei.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5



IŠ JŪRŲ SKAUTU VEIKLOS LOS ANGELES

Jūsų, .skautų švente Los Angeles ..
Gruodžio 13 d. Los Angels jūrų 

skautai ir skautės pašventino savo 
naujai įsigytą vėliavą. Tą sekma
dienį šv. Kazimiero par. bažnyčio
je buvo atlaikytos mišios už žuvu
sius ir mirusius jūrų skautus, o kun. 
dr. Celiešius, naujai paskirtas jūrų 
skautų kapelionas, atliko vėliavos 
šventinimo apeigas.. Vėiavos krikš
to tėvais buvo B. Čiurlionienė ir dr. 
J. Jurkūnas. Jūrų skautų naująją 
vėliavą pasiuvo ir ją jūrų skautams 
padovanojo S. Šakienė.

Parapijos kieme jūrų skautai bu
vo suvežę visą savo naudojamą 
laivyną — du motorlaivius ir tris 
burines joles,. tuo sudarydami retą 
progą Los Angeles visuomenei iš 
arčiau susipažinti su jūrų skautų 
veikla ir jų turimomis priemonėmis. 
Po sumos parapijos salėje įvyko iš
kilminga sueiga, kurios metu vėlia
vos krikšto tėvai perdavė vėliavą 
jūrų skautams. S. Šakienei už nuo
latinę paramą Jūrų Skautų Skyriaus 
Įgaliotinis Los Angeles—P. A. Rau- 
linaitis įteikė jūrų skautų rėmėjų 
ženklelį. Dvylikai jūrų skautų ir 
skaučių įteikti buriavimo įgulos 
ženklai už vasaros metu atliktas 
dviejų parų keliones su Rožansko 
jachta. Reikia pastebėti, kad Ro- 
žanskas jau dveji metai iš eilės tal
kininkauja jūrų skautams dalyvau
damas jų stovykloje su savo jachta 
“Hermes II” ir tuo būdu sudaryda
mas progos jūrų skautams įsigyti 
jūrinio patyrimo. Sueigos metu jū
rų skautus sveikino vėliavos krikš
to tėvų vardu dr. J. Jurkūnas, kun. 
dr. Celiešius ir LSS Skautų Sky
riaus vedėjas sktn. R. Dabšys. Po 
sueigos jūrų skautų mamytės pa
vaišino dalyvius kavute ir užkan
džiais. Sueigos metu meninę pro
gramą atliko jūrų skautų orkestras 
“Baltijos vėjai”, kurį moko ir pri
žiūri muz. G. Gudauskienė. J. V.

Jūry skautų balius
šių metų sausio 30 d., šeštadienį, 

jūrų skautai ir skautės rengia jau 
į tradiciją įėjusį balių — Puotą jū

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Sales & Service

TV — Stereo — Hi-Fi — Small Appliances

Automobile Radio Repaired While Waiting
5239 Hollywood Blvd., L. A., 27 HO 9-8500

MHMH*¥¥*¥¥¥**¥¥*¥***¥**¥*¥¥****¥¥*¥4**¥*¥¥4**4*4*¥*.

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.

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif.

Leonas Kančauskas, savininkas. 
HO 9-8097
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ros dugne, šokiams gros geras or
kestras. Skanūs užkandžiai, trumpa 
ir įdomi programa, kaip ir visada, 
sudarys gerą nuotaiką ir leis sma
giai praleisti laiką. Visus nuošir
džiai kviečiame dalyvauti. Baliaus 
pradžia 7 vai. 30 min. vakaro Liet. 
Tautinių Namų salėje, Glendale 
Blvd. Iki malonaus pasimatymo.

Los Angeles Jūrų Skautai Skautės
<*

Naujas Laivo vadas
Dėl laiko stokos ir dažno važinė

jimo tarnybos reikalais Rimas Dūda 
po keletos metų sėkmingo vadova
vimo Los Angeles jūrų skautams iš 
pareigų pasitraukė. Jam vadovau
jant Los Angeles jūrų skautai iš
augo į pajėgų ir veikų vienetą. Nuo 
gruodžio 13 d. Laivo vado pareigas 
perėmė Vytautas Jusionis. Nuošir
dus ačiū Rimui Dūdai už įdėtą dar
bą ir pasišventimą, o Vytautui Ju- 
sioniui “gero vėjo” perėmus parei
gas.

Jūrų skautai jauniai
Jaunieji jūrų skautai, arba kaip 

juos vadina vyresnieji, “bebrai” vi
sai užsitarnauja šio vardo. Visad 
darbštūs ir paklusnūs. Iškilmingos 
sueigos metu septyni “bebrai” ga
vo įgulos ženklus, šiuos ženklus jie 
užsitarnavo atlikdami ilgas kelio
nes su jachta stovyklos metu buriuo
dami iš Los Angeles į Santa Cata
lina salą, San Diego ir atgal. Kita 
dalis buriavo iš Los Angeles į San
ta Catalina salą, San Clemente sa
lą ir atgal, šios kelionės užtruko 
netoli trijų parų. Jų metu visi “beb
rai”, o taip pat ir vyresnieji jūrų 
skautai, išmoko valdyti jauhtą ir 
susipažino su navigacija vandenyne, 
kai nesimato krantų ir tenka vado
vautis kompasu ir jūrlapiais. Jie 
taip pat turi sudarę savo orkestrą, 
kuris jau ne vieną kartą yra pasi
rodęs Los Angeles visuomenei, ir 
visada pagyvina ir išjudina jūrų 
skautus. Jei atsirastų jaunuolių, no
rinčių įstoti į jūrų skautus, prašom 
kreiptis į jūrų skautų vadovus dėl 
smulkesnių informarijų. J. V.

"Užburti vaikai"
Gruodžio 6 Los Angeles ateitinin

kai suorganizavo vaikų rudens po
pietę su rašytojos D. Augienės “Už
burtų vaikų” pastatymu. Tai ketvir
toji popietė, šių popiečių programos 
rūpestingai paruošiamos ir gražiai 
atliekamos, dažnai priartėja prie 
■tikro meno ribos. Dar džiugiau, ka<J 
popiečių kreivė kyla ir dalyvių skai
čiumi ir meniniu apipavidalinimu, 
na, r užpildytomis kėdėmis salėje.

D. Augienės “Užburti vaikai” dė
kingas vaikų scenai veikalėlis: in
triga nesunkiai sekama (fabulos 
motyvas sutinkamas daugelyje pa
sakų ir net mažesnių vaikų nesun
kiai atpažįstamas), aktualus tauti
nėmis ir pedagoginėmis idėjomis, 
kurios išradingai įvilktos į švelnų 
pasakos rūbą, daug vietos režisūros, 
dekoratoriaus ir kostiumų projek
tuotojo fantazijai.

Los Angeles pastatymui vadovavo 
mokyt. D. Polikaitienė, talkinant 
muz. J. Ąžuolaičiui. Jaunieji artis
tai buvo gerai paruošti: puikiai mo
kėjo roles, gerai valdė dialogus, 
tiksliai žinojo savo vietas scenoje. 
Visas vaidinimas praėjo be jokio 
sutrikimo ar susimaišymo.

Dekoracijas piešė amerikiečių 
mokykloje mokanti Rita Medziukai- 
tė-JBureikienė, talkinama meno stud. 
Nijolės Skaudienės. Specialistų nuo
mone, dekoracijos ir meninė fanta
zija ir technikiniu atlikimu lenkty
niavo su pačiom geriausiom bet ka
da matytom Los Angeles lietuvių 
scenoje.

Daug pasišventimo parodė mokyt. 
R. Korsakaitė, projektuodama ir 
siūdama scenos kostiumus. Dauge
lį rūbų pasiuvo pačios mamtytės. 
“Kepurinę” išmokė moksleivių atei
tininkių globėja Liucija Valaitienė.

Įspūdingą įvadą vaidinimui pada
rė inž. žibutė Brinkienė.

Ateitininkai dėkingi V. Giliui, Sce
nos mėgėjij sambūrio darbuotojui, 
už įspūdingus scenos efektus ir 
šviesų tvarkymą, šokius ir dainas 
muzika palydėjo J. Ąžuolaitis ir P. 
Baltakis.

Pagaliau jaunųjų (išskyrus M. Ma
tulionį, atlikusį žynio rolę) aktorių 
eilė: V. Ąžuolaitis, A. Arbas, R. Jo- 
delytė, R. Arbaitė, L. Kojelis, V. 
Narbutas, D. čingaitė, D. Kojelytė, 
R. Motiejūnaitė, I. Tamošiūnaitė, S. 
Stančikas, R. Kojelytė, N. ir J. Ku- 
kanauzaitės, M. Uldukytė, J. ir P. 
Domkai, K. Uldukis, J. Jodelė, R. 
Polikaitis, V. Narbutas, D. Puško- 
riutė, G. Dovidaitytė, V, Jodelytė, 
B. Motiejūnaitė, R. žmuidzinaitė, M. 
Jodelytė ir V. Polikaitytė.

Visą sunkiąją vaikų popietės or
ganizacinę naštą nešė at-kų sen
draugių valdyba, ypač jos pirminin
kas inž. J. Jodelė ir sekretorius inž. 
J. Raulina'itis.

Reiktų surasti progą ir šį vaidi
nimą dar pakartoti.

Tėvai, norį savo vaikus įjungti į 
moksleivių ateitininkų ar jaunučių 
veiklą, prašomi kreiptis į D. Poli- 
-kaitienę, L. Valaitienę, M. Matulionį 
ar J. Ąžuolaitį. Ateitininkų jauni
mas yra auklėjamas ir ugdomas 
tautinėj ir religinėj dvasioje J. Vn.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Prašome visus LAV skaitytojus 

iki vasario mėn. pradžios prisiųsti 
prenumeratos mokestį $3.00, nes 
sudaroma nauja kartoteka ir 
laikraštis bus siuntinėjamas tik už
simokėjusiems prenumeratoriams.

SANTA MONICOS LITUANISTI
NĖ MOKYKLA,

bendros su šv. Kazimiero parapijos 
patalpose veikiančių lituanistinių 
klasių atliktos kalėdinės programos 
metu, muzikės Giedrės Gudauskie
nės vadovaujama, atliko sudėtingą, 
puikų muzikinį Čaikovskio kūrinį 
“Spragtuką”, su poetiniais [tarpais, 
kurių lietuvišką tekstą parašė Vita 
Kevalaitienė, o padeklamavo jos 
dukt: Vita Kevalaitytė.

Tą Čaikovskio kūrinį jaunieji mu
zikantai pakartojo Giedrės Gudaus
kienės mokinių rečitaly, įvykusiame 
sausio 10 d. Santa Monicoje. Re
čitaly gražiai pasirodė, be jaunimo 
orkestro, G. Gudauskienės piano 
klasės mokiniai: Daina Gudauskai- 
•tė, Rasa Pakalniškytė, Audra Pa
kalniškytė, Vita Kevalaitytė, Daiva 
čingaitė, Bernadeta Pakalniškytė, 
Gediminas Gudauskas ir kiti. Jauni
mo orkestre solo partijas akorde
onu ir gitara atliko Raimundas 
Čiurlionis, gitara —• Saulius Gudaus
kas, pučiamuoju instrumentu — Ge
diminas Gudauskas, pianinu — Ber
nadeta ir Audra Pakalniškytės, ar

"Sutartinė" atliko 
kalėdinę programą

Praėjusių metų gruodžio 18 dieną 
Santa Monicos amerikiečiams Los 
Angeles moterų “Sutartinė” atliko 
kalėdinę programą, lietuviškai pa
giedodama kalėdines giesmes: Ty
liąją naktį, Sveikas Jėzau gimusis, 
Gul šiandieną ir Piemenėliams 
vargdienėliams, ž. Brinkienė trum
pai atpasakojo Kūčių ir Kalėdų lie
tuviškus papročius. Grupei akom- 
ponavo muz. G. Gudauskienė. “Su
tartinę” paruošė muz. O. Metrikie- 
nė. Pati “Sutartinė” ir jų giedotos 
giesmės amerikiečių buvo priimtos 
su dideliu entuziazmu ir šilima. 
Ypač susižavėjo giesme Tyliąją 
naktį, kurią Blessed Sacrament 
bažnyčioje Kalėdų sekmadienį. gie
dojo lietuviškai. Lietuviško tarimo 
chorą pamokė A. Bajalienė ir O. Mi- 
ronienė. y^merikiečiai labai susido
mėjo ir tautiniais rūbais, vilkėtais 
“Sutartinės” moterų, kurios džiau
giasi ne tik puikiai pasisekusiu 
giedojimu, bet ir tuo, kad galėjo su
pažindinti porą šimtų amerikiečių 
su lietuviškomis giesmėmis, papro
čiais ir trumpai apšviesti dabartinę 
Lietuvos padėtį ir įgyti naujų drau
gų Lietuvai. V. Iri.

Los Angeles Technologai
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 

Metų sutikime dalyvavo organizuo
tai. Buvo sudarę savo atskirus sta
lus, gausiai susirinkę.

Daugumas technologų yra įsijun
gę į Los Akeles kultūrinį ir vi
suomeninį gyvenimą, kai kurie — 
svarbiuose postuose, pavyzdžiui, 
inž. Balys Čiurlionis vadovauja Al
tui, inž. ž. Brinkienė Alto, Frontin- 
ninkų, Technologų ir meno ansamb
lio valdybose,, inž. Julius Jodelė at
eitininkų sendraugių pirmininkas, 
inž. J. Raulinaitis — valdyboje, inž. 
St. Kungys 'Bendruomenės, Alto, 
Technologų, Frontininkų valdybose, 
inž. R. Dabšys Bendruomenės Ta
rybos narys ir skautu, taip pat ir 
inž. A. Kazakevičius skautų ir tech
nologų vadovybėje ir t. t.

Visais Los Angeles Technologų 
reikalais prašome kreiptis adresu: 
306 — 22nd si., Santa Monica, Calif. 
Telef. 394-1250.
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Lietuviai prekybininkai -prof esionalai

Advokatai
SCOTT J. RAYMOND
(Raymond Rimdžius)

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

JAckson 7-7767

Apdrauda
P. V. RAULINAITIS

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

NO 2-5433

A. F, SK1RIUS 
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

Automobiliu taisymas
~ GARAGE BON VOYAGE

106 So. Catalina St.
REDONDO BEACH, CALIF i 

Tel.: FR 4-6012
Vietinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.
Savininkai lietuviai.

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. 
Maywood, 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

DEE JAY’S COCKTAIL
Sav. Liudas ir Genė Raivydai 

7026 Reseda Blvd., Reseda, Calif.
Tel.: 881-9097 J ■'

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

Kazys Žukauskas, sav.

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy. 

La Mirada, 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.

Gedmintas ir Ernest Kurshus 
nupirko dvi užeigas Santa Monicos 
mieste:

Wanderbar Cocktail
905 Pico Blvd.,
Tel.: 394-9952
“Reptide” alinę

2424 Main Street.

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. 8.

Dentist
21320 Hawthorne Ave., 

Torrance, Calif. 
FRontier 1-2551

BIRUTA BARVIKS, D. D. 8.
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
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

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

3105 Pico Blvr., Santa Monica, Calif. 
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 

Tree, ir šešt. 10 — 12.

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

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 388-1889

Grožio salionai
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 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

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

BEACON MOTOR HOTEL
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. 

82-033 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 
iNO 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 vedeja Adelė šatnerienė 
4415 Santa Monica Blvd., L. A.

Tel. NO 4-0372
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4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California, 90029

Telefonas: NO 4-2919

Printed Matter
Return Requested

KALENDORIUS
Susirinkimai — Parengimai — Kon
certai — Baliai — Minėjimai ir kt.

SAUSIO MĖN. —
Sausio 24 d., sekmad.,

LRK Susivienijimo narių metinis 
susirinkimas Lietuvių Namų sa
lėje 12:30 vai. p.p.

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

Sausio 31 d„ sekmad.
Vyčių senjorų susirinkimas Liet. 
Namų salėj 12:30 vai. p.p.

VASARIO MĖN. —
6 d., šeštad., — Skautų tėvų komi

teto balius Ukrainiečių salėj.
Vasario 13 d., šeštadienį — 

ALT’o parengimas.
Vasario 14 d., sekmadienį — 

ALT’o parengimas.
27 d., šešt., — Tautinių šokių an

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

28 d., sekmadienį, — Vaikų kaukių 
balius. Parapijos salėje.

KOVO MĖN.

7 d., sekmadienį, šv. Kazimiero pa
rapijos šventė. V. Kojelienės kon
certas parap. salėje.

14 d., sekmadienį, — Liet. Bendruo
menės Los Angeles Apyl. narių 
metinis susirinkimas šv. Kazimie
ro par. salėje 12 vai. dienos.

20 d., šeštadienį,— Antano Pava
sario Koncertas - rečitalis 
šv. Kazimiero parap. salėje 7:30 
vai. vakaro.

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.

d Įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.

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 Taberskl, savininkas 
<Cm8h9<9*3>4,4*494****4*4*^*4**«**!*4*4*4>^*4£,***{**}

Naujos valdybos
Nauja 1965 m. Balfo valdyba

Sausio 17 d. įvyko metinis Los 
Angeles Balfo sk. susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo Vladas Pažiū
ra, sekretoriavo Jonas Motiejūnas. 
Valdyba padarė veiklas apžvalgų. 
Pernai turėta sėkmingas vakaras ir 
aukų vajus. Du tūkstančiai dol. aukų 
pasiųsta į centrų.

Naujon valdybon išrinkta: pirm. 
Vladas Pažiūra, sekr. Salomėja Ša
kienė, ižd. Jonas Motiejūnas, vice
pirmininkais Paulina Raulinaitienė 
ir Albinas Markevičius; revizijos 
komisijon: pirm. O. Razutienė ir 
nariais K. šakys ir A. Skirius.

Los Angeles lietuviai turėtų dau
giau domėtis Balfo veikla ir gausiau 
lankytis į susirinkimus.

— Piliečių Klubas, kuriam šie
met pirmininkauja C. Kirilauckas, 
savo tradicinį Naujų Metų balių tu
rėjo š. m. sausio 3 d. Tautiniuose 
Namuose.

Klubo pirmininkas jau užregistra
vo du šių metų piknikus: birželio 
27 d. ir rugp. 29 d. (Abu Arroyo 
Seco parke).

— žurnalistų sąjungos Los Ange
les skyriaus metiniame susirinki
me pernai metų gruodžio 19 d. bu
vo išrinkta nauja valdyba iš pirm. 
A. Mirono, sekr. L. Balvočiaus ir 
ižd. A. Latvėno.

SUSIRINKIMAI j
• L. R. Kat. Sus-mo Amerikoje 

42 kuopos susirinkimas yra šaukia
mas sausio 24 d. 12:30 p. p. Lietuvių 
Bendruomenės salėje — 4423 Santa 
Monica Blvd., Los Angeles, Calif. 
Kuopos pirm, yra Bronė Skirienė, o 
finansų sekr. Balys Graužinis. Jam 
reikia siųsti mokesčius nauju ad
resu: 3414 Overland Ave., Los An
geles, Calif. Tel. 838-4510.

• Lietuvos Vyčių 133 Sr. kuopos 
metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, sausio 31 d., 12:30 p. p. Bend
ruomenės salėje, 4423 Santa Monica 
Blvd., L. A. Kuopai pirmininkauja 
Julius Kiškis, mokesčius renka fin. 
sekr. A. Skirias.

Rūtos be darželių —
Anatolijaus Kairio nauja kome

dija bus statoma Los Angeles Dra
mos Sambūrio sausio 24 d 3 vai. 30 
min. p.p. šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Vakarų rengia SLA 75 kuo
pa, kuriai dabar pirmininkauja A. 
Devenienė.

Los Angeles Dramos Sambūris 
ruošiasi š. m. lapkr. mėn. vykti į 
Chicagoje ruošiamų Dramos Festi
valį.

SVEČIAI
Lietuvon gen. konsulas Kanadoje 
dr. Jonas žmuidzinas su ponia 

Kalėdų atostogas praleido savo 
sūnaus dr. J. žmuidzino šeimoje 
Los Angelėse.

Konsulas su ponia aplankė “Lie
tuvių Dienų” ir šio laikraščio lei
dyklų, kur su leidėju Skirium, admi
nistratorium Andrium ir LD red. 
Brazdžioniu pasikeitė mintimis apie 
spaudų. Dr. J. žmuidzinas pats yra 
rašytojas, Lietuvoje išleidęs dvi 
beletristikos knygas ir turi rank
raštyje parengęs spaudai naujų rin
kinį. P. žmuidzinienė yra Lietuvos 
Meno Mokyklų Kaune baigusi dai
lininkė.

Konsulas su ponia taip pat daly
vavo Liet. Bendruomenės rengtame 
Naujų Metų sutikimo baliuje, kur 
pasakė kalbų. Vėliau nuvyko į Tau
tinius Namus dalyvauti jų naujų 
metų sutikime ir pasimatyti su se
nais bičiuliais. Konsulas dr. J. J. 
Bielskis svečiui su ponia surengė 
savo rezidencijoje priėmimų, kuria
me dalyvavo kelių valstybių konsu
lai ir keletas kviestų lietuvių, ja

— Juozas Briedis, Detroit, Mich., 
atostogavo Kalifornijoje. Sustojo 
pas brolį Leonų Briedi, mūsų spau
dos foto korespondentų.

Juozas Briedis Detroite turi Na-

— Dominikas Narkeliūnas, Mont
real, Canada, buvęs Kanados Lietu
vių Tarybos veikėjas, svečiavosi 
pas gimines Los Angelėse.

— Vytautas R. Chesna, Los Ange
les, Calif, gruodžio 23 d. vedė niu
jorkietę Liucijų Kašubaitę ir nuo 
sausio 1-2 d. išvyko ten gyventi.

Sveikiname ir linkime sėkmės!
— Skautai Akademikai prieš Nau

jus Metus per kelis sekmadienius 
prie šv. Kazimiero parapijos turė
jo lietuviškos spaudos platinimo va
jų. čia buvo galima pamatyti beveik 
visus lietuviškus laikraščius, žur
nalus ir juos užsiprenumeruoti.

— Valda Šerėnas atidarė savo gro
žio saloną — Franchells Beauty sa
lon, — 2403 Pacific Ave., Long 
Beach, Calif.

NAUJAKURIAI
— Juozas ir Aldona Palukaičiai iŠ 

Lemont., Ill., su dviem sūnum — 
Mindaugu ir Juozu, atsikėlė gyventi 
į Mission Hills, Calif.

— Valentina Dobrovolskienč ir jos 
dukra Olivija Merkienė atvyko į 
Los Angeles š New Yorko ir mano 
čia apsigyventi.

— A. ir J. Knapai iš Bostono at 
vyko į Los Langeles pastoviai apsi
gyventi.

— Mečys Sutkevičius, iš New 
Yorko, N. Y., atvyko apsigyventi 
Los Angeles mieste.

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIA
VIMAS

daromas ANTANO SKIRIAUS
įstaigoje — 4366 Sunset Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90029.

Dėl laiko susitarti iš anksto tele
fonu — NO 4-2919.
frftrmfflwnu ĮimflTl Ii IIiIiI

PAVASARIO KONCERTAS
Dešimtmečiui nuo konservatorijos 

baigimo ir debiutavimo Caracas 
(Venezuelos) operoje atžymėti š. m. 
kovo 20 d., šeštad., 7 vai. 30 min. v. 
Los Angeles šv. Kazimiero par. sa
lėj Solistas Antanas Pavasaris, lyri
nis tenoras, rengia rečitalį. Solistas 
atliks visai naujų lietuviškų dainų 
ir kitų tautų dainų bei operų arijų 
repertuarų. Jam akompanuos Rai
monda Apeikytė (ja).

GIMIMAI
— Edmundo ir Rūtos Kulikauskų 

sinus, gimęs gruodžio 31 d., pa
krikštytas Andriaus Jono vardais.

— Rimo ir Zinos Kalvaičių pirmo
jo sūnaus Vytauto Povilo krikšty
nos įvyko 1964 m. gruodžio 27 d. 
šv. Kazimiero parap. bažnyčioje.

Į krikštynas buvo atvykę iš Phi- 
ladelphijos Zinos mamytė Bronė či- 
kotienė ir teta Sofija Ramanaus
kienė. Taip pat dalyvavo Zinos bro
lis Bronius čikota su žmona Janina, 
kurie gyvena Albuquerque, N. M.

Zina ir Rimas Kalvaičiai yra veik
lūs mūsų kolonijos nariai. Rimas 
priklauso Technologu klubui, cho
rui, Zina dainuoja solo mūsij pa
rengimuose, padeda jauniesiems at
eitininkams ir parapijos chorui.

MIRTYS
MIRĖ EDV. GEDGAUDAS

Gruodžio 29 d. mirė 66 metų am
žiaus Ed. Gedgaudas, kuris išaugb " 
no 3 sūnus gražiais lietuviškais var
dais: Mindaugų, Kęstutį ir Vytau
tų, ir vienų dukrų — Mirgų Pažemė, 
nienę. Mindaugas yra vedęs Violetą 
Mitkutę ir augina sūnų Dalių.

Reiškiame užuojautų žmonai Mar
tai Gedgaudienei ir visai šeimai.

Pranas Liepuonis, Upland, Calif., 
nuolatinis LD ir LAV prenumera
torius mirė praėjusių Kalėdų metu. 
Buvo 70 metų amžiaus.

Sausio 10 d. mirė dr. P. Thomp
son, Onos Thompsonienės sūnus. 
Dr. Thompson buvo tik 45 m. am
žiaus ir paliko žmonų su keturiais 
mažamečiais.

Skautų tėvų balius —
• Vasario mėn. 6 d. Ukrainiečių 

salėj, 4315 Melrose Ave., Skautų Tė
vų Komitetas rengia šaunų balių su 
įvairia programa. “Baltijos vėjai” 
orkestras atliks gražių programų.

S. Tėvų Komitetas
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