LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
1965 m.

Vasaris-kovas

Nr. 2-3

BENDRUOMENES KELIU
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
žengia jaunu, bet tvirtu žingsniu.
Ji apima vis naujas darbo sritis,
jei ne tiesioginiai vadovaudama, tai
koordinuodama plačiuosius lietuviš
kojo darbo barus. Ji taip pat skati
na bet kokių pozityvių iniciatyvų
kultūrinėj, tautinėj ir politinėj sri
tyse. Tad, jos darbų apimtis platėja,
kartu auga ir jos atsakomybė.
Los Angeles apylinkėj, mažam
PLB ratelyj, yra panaši padėtis.
Prie apylinkės veikia:
1. Kultūros klubas, kuris taip sėk
mingai ir įžvalgiai diskutuoja mūsų
bėgamuosius lietuvių kultūros klau
simus bei aktualijas.
2. Jaunimo Ansamblis, kuris pa
tvariai ir nenuilstamai daugelį me
tų dirba ir entuziastingai atstovau
ja lietuvius su tautiniais šokiais ki
tų tautų pasirodymuose ir ameri
kiečių bei mūsų parengimuose
grakščiai pavaizduoja mūsų liaudies
menų.
3. Tapkime Lietuvos Laisvės
Knygnešiais skyrius, kuris su didele
energija platina amerikiečių tarpe
lietuviškus klausimus liečiančių li
teratūrų ir atskleidžia raudonojo
siaubo tikrųjį veidų.
4. Jaunimo Sekcija, kuri neseniai
įsisteigusi ir pasiryžusi puoselėti
jiems širdžiai artimų sportų, o taip

pat eiti ir į tas veiklos sritis, ku
rias padiktuos bėgamojo momento
reikalavimai.
Nežiūrint šių praplėstų uždavinių
bendruomenė dar nėra čia pasie
kusi tų atbaigtų veiklos formų, ka
da bereikti) skirti visų dėmesį ir
energijų išvystyti vertikaliai veikklai. Aktyvių bendruomenininkų
akys dažnai užklysta į kaimyninės
Kanados, sakytume, idealių lietu
viškų visuomenės struktūrų, kur
darbų koordinacija yra pasiekusi
aukštų laipsnį ir iš lietuviškos vi
suomenės surenkamos lėšos veik
prilygsta iš JAV-bių Vlikan paten
kančiai sumai. Ten Tautos Fondas
yra vienintelis pinigų teikėjas lais
vinimo veiksniams ir surenkamos
lėšos persiunčiamos tiesiog Vyr.
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui.
Atrodo, kad ir šiam krašte atėjo
laikas paieškoti būdų ir priemonių,
kad mūsų suaukoti pinigai rastų
tiesioginį kelių į praeitais metais
susikonsolidavusį Vlikų.
šių metų Liet. Bendruomenės
metniam susirinkime, įvykstančiam
kovo 14 d., vertėtų pasvarstyti ne
tik bėgamojo laiko atliekamus dar
bus, bet ir mesti žvilgsnį į lietuvių
visuomeninį veikimų bendrai ir ras
ti kelius į tobulesnes organizacinio
gyvenimo formas
J. č.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Kalifornijos lietuviai, šiais me
tais švęsdami Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, esminiai rišo 712 ir
47 metų sukaktis: pirmoji nuo Min
daugo karūnacijos 1253 m. ir ant
roji nuo nepriklausomybės atstaty
mo 1918 m. šitaip Vasario 16 pas
mus švenčiama jau eilė metų. Los
Angeles ir Sacramento merai savo
proklamacijose visada šias dvi da
tas mini, lietuvių priimtose ir vy
riausybės bei kongreso nariams iš
siuntinėtose rezoliucijose taip gi
primenama gilioji mūsų valstybės
senovė.
Su pasitenkinimu reikia pabrėžti,
kad šiais metais Los Angeles lietu
vių rezistencinės pastangos geriau
sių atliepį rado televizijoje. Nepri
klausomybės šventės prasmė ir Lie
tuvos pavergimo faktai gausioms
televizijos auddtorijoms šiemet bu
vo priminta bent tris kartus ir vis
skirtingais kanalais. Pirmų kartų
buvo parodytas konsulo (per 4 ka
nalų) dr. Bielskio vadovaujamos Al
to delegacijos atsilankymas pas L.
A. merų S. W. Yorty ir paaiškinta
atsilankymo tikslas. Delegacijų su-

darė: B. Čiurlionis, pirm., ž. Bin
kienė, sekr., A. Devenienė, vicep.,
Dambrauskaitė, Bareika ir And
rius, nariai.
Didžiulį patarnavimų kovoje už
Lietuvos laisvę mums padarė popu
liarusis televizijos (11 kanalas) ko
mentatorius George Putnam, vasa
rio 11 d. Lietuvos laisvinimo klausi
mu pasakęs įspūdingai jautrių kal
bų.
Jis, be to, plačiai citavo konsulo
dr. J. Bielskio pareiškimų dėl vad.
kultūrinių mainų, čia besilankan
čių rusų “mokslo”, “prekybos”, “me
no” ir kt. delegacijų, kurias sudaro
specialiai treniruoti rusų šnipai,
propagandistai ir kitokios rūšies
kenkėjai. Kiekviena tokia delegaci
ja, grįžusi namo, Rusijoje ir pa
vergtuose kraštuose skleidžia prieš
Amerikų melų ir šmeižtus. Tai to
kia esanti “kultūrinio bendradarbia
vimo” nauda laisvajam pasauliui.
G. Putnamų medžiaga aprūpino
konsulas dr. Bielskis ir Alto sekre
torė ž. Brinkienė.
Los Angeles lietuviai šauniam
mūsų draugui turėtų parašyti padė-

Iš

LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMO

LOS ANGELĖSE

1. ALT-bos L. A. skyriaus pirm. inž. B. Čiurlionis lietuvių delegacijoje
pas miesto merą S. W. Yorty.
Foto J. Andriaus
2. Lietuvos vėliava iškeliama prie miesto rotušės.
3. Banketas Statler-Hilton viešbutyje.

Foto J. Andriaus

Foto L. Kančauskas

4. Lietuviškoji L<j(s Angeles ir apylinkių visuomenė Vasario 16 minėjime
J^jimjero par, salėj klauso dr. kun. P. Celiešiaus paskaitos. Foto L. K.
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25 METAI, KAI LIETUVA PAVERGTA
Laikas nepaprastai greitai bėga. Šiais metais jau sueis 25 metai
nuo .Lietuvos užgrosimo ir pavergimo, nuo pirmųjų trėmimų į Sibi
rą ir masinių musų lietuvių patriotų žudynių.
Lietuvos okupantas — bovietų Sąjunga — ruošiasi šią sukaktį
savaip atžymėti — jiems tai bus džiaugsmo šventė, Vilniuje jie rengia
dainų šventę, “išlaisvinimosukakties manifestacijas ir t.t. Komu
nistiniai Lietuvos valdžios manekenai norėtų, kad iš viso pasaulio
lietuviai ko gausiausiai dalyvautų jų rengiamose ceremonijose. Jau
ii’ jAV-se paieckiniai agentėliai pradėjo darbuotis, kviesdami lietu
vius vykti į šią “nepaprastą šventę”.
Vilniuje su užsienio lietuviais santykių palaikymo įstaiga, vado
vaujama buv. Rusijos ambasados sekretoriaus Kapočiaus, dabar mi
nėtos dr-jos pirmininko, jau prieš porą metų pradėjo “pasirengimus ’:
atakuoti laisvame pasauly esą kai kurie lietuviai solistai, dailininkai
ir kt menininkai kviečiant juos pasirodymams. Ypač vilioti solistai.
Kalbėta apie jų pasirodymą Vilniaus operoje. Bet tas planas Kapo
čiui įvykdyti nepavyko. Musų menininkai suprato, kieno operoje ir
kokias roles jiems tektų dainuoti.
Būta ir kitų sričių žmonių viliojimų ir kvietimų (žurnalistų, visuo
menininkų...) Buvo žadama, kad jie galėsią savo tėviškes aplankyti.
Kad jiems būsią duodamos specialios lengvatos, o kai kam esą žadėta
net kelionės išlaidas apmokėti. Tai propagandai buvo papirktas net
vienas patriotinis laikraštis su pora redaktorių. Ir čia nieko nepešta.
Koks visų tų machinacijų tikslas? Paleckiniams manekenams di
džiausias “krislas akyje” — JAV-bių Lietuvos pavergimo nepripa
žinimas. Pradėję gausiau lankytis Lietuvoje žymesnieji lietuviai
parodytų, kad jie esamą padėtį pripažįsta teisėta, kad jiems tokia
Lietuvos padėtis priimtina ir maloni. Tikslas aiškus: palaužti Ameri
kos vyriausybės tvirtą nusistatymą.
Antru dideliu “krislu” užgrobikų valdžios akyse yra nepaprastas
geras lietuvių susiorganizavimas kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo—
tai Vlikas, Altas, Pavergtųjų Tautų Komitetas, Rezoliucijoms Remti
komitetas su šimtais patriotinių laikraščių, parapijų, tūkstančiais
tautinių organizacijų, klubų, draugijų.
Per keliolikos metų tų organizacijų vadovaujančių asmenų šmei
žimus nieko nepasiekta. Laisvinimo organizacijos nesilpnėja, bet
dar stiprėja, aukos tam tikslui dar labiau duodamos, darbas plečia
mas, politinės laisvės Lietuvai šauksmas vis didėja, vis keliamas
klausimas per vyriausybių įtakingus asmenis, kongrese, senate, net
Jungtinėse Tautose.
Kovai su tuo komunistai ėmėsi klastingesnių priemonių: skaldyti
organizacijas, palaužti stiprią tautinę valią. Jie pakviečia veiklius
ir žinomus asmenis, juos gražiai, draugiškai priima, suveda su gimi
nėmis, draugais, o paskui, išvažiuojant pastato sąlygas: arba nutilti
ar tik palankiai kalbėti bei rašyti, arba — nukentės artimieji. Keletas
tokių jau įsipainiojo ir įsikinkė į darbą komunistų naudai. Tokie
grįžę asmenys buvo iš lietuvių veiklos izoliuoti, tad jiems neliko kito
kelio, kaip atvirai varyti prosovietinę propagandą.
Be apmokamų agentėlių ir be suklaidintų bei įpainiotų, šiais me
tais atsiras ir nesusigaudančių politikoje, kurie ragins pasinaudoti
proga ir aplankyti gimines, tėviškę. Tai, žinoma, labai sentimentalus
ir viliojantis dalykas. Neapsigaukime. Neprisidėkime prie pavergimo
šventės pripažinimo išvadavimo švente. Pakentėkime ir palaukime
geresnių laikų. Vardan protesto visi Amerikos lietuviai turime nė
vienas nevykti į Lietuvos laidotuvių sukakties iškilmes. Ant Lietuvos
laisvės kapo tegu šoka paieckiniai Maskvos manekenai. Mūsų šven
čiama sukaktis mus šaukia dar atkaklesnei kovai su okupantu.
Laimėsime, jei laikysimės vieningai, nepasidavę viliojimams.
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L. B. LOS ANGELES APYLINKES VALDYBA IR REV. KOMISIJA
Sėdi iš kairės: J. Andrius, A. Balsienė, J. činga, O. Razutienė, J. Jurkū
nas,’ stovi: A. Skirius, K. Prišmantas, A. Markevičius, V. Sakalauskas,,
B. Graužinis, S. Kungys.
Foto L. Kančauskas

Nepriklausomybės šventės minėjimas Los Angelėse
Atkelta iš 1 psl.

ir pinigines buvo daug dosniau pra
vertos.
Visam plačiajam dviejų dienų mi
nėjimui vadovavo Pietinės Kalifor
nijos Amerikos Lietuvių Tarybos
pirm. inž. Balys Čiurlionis. Jam tal
kino kiti valdybos nariai — A. De
venienė, ž. Brinkienė, K. Liaudanskas, A. Bulota, S. Kungys ir k. J. K.

kos laiškų šiuo adresu: Mr. George
Putnam, KTTV Television Station,
5746 Sunset Blvd., Hollywood, Cal.
Vėliavos pakėlimo iškilmes prie
Los Angeles miesto rotušės vasario
13 filmavo televizijos 7 kanalo ko
respondentai ir tos pat dienos va
kare savo programoje trumpai su
pažindino' su iškilmių reikšme.
Dar vienu atžvliigui minėjimų rei
kia laikyti pasisekusiu — savitarpės
vienybės pademonstravimu. Iki šiol Mokiniai mini Nepri
mūsų kolonijoje būdavo ruošiama
po du minėjimus, šiais metais, iš klausomybės šventę
sprendus nereikšmingų aukų pa
Los Angeles šv. Kazimiero para
skirstymo klausimų, suėjome minėti
pijos mokyklos vasario 16 d. iškil
visi kartu, tad ir visose minėjimo mingai minėjo Lietuvos Nepriklau
dalyse turėjome gausiai dalyvių. Va somybės 47-tųjų sukaktį. Minėji
sario 13 vėliavos pakėlimo iškilmė mas buvo pradėtas Amerikos him
se, amerikiečių spaudos pranešimu,
nu, prieš tai paaiškinus, kokioje
dalyvavo per 300 žmonių (galėjo padėty šiandien yra Lietuva. Toliau
būti žymiai daugiau). Gerai paruoš sekė meninė dalis. Pirmo skyriaus
tų kalbų pasakė konsulas Bielskis. mokiniai išpildė: Mes sveikiname
Mero atstovas perskaitė specialių
jus >ir Muzikanto dainų ; antro sky
proklamacijų. Prof. M. Biržiškos riaus — Turiu gerų diedukų ir Plau
kapų lankė irgi gražus būrys losan- kė žųselė; trečias skyrius — O kaip
geliečių. Jautrų žodį tarė Alto vicelinksma ta adyna; penkto skyriaus
pirm. A. Devenienė, gėlių puokštę
mergaitės atliko — Kur Nemunas
ant kapo padėjo pirm. B. Čiurlionis. ir Dauguva drauge su šokiu Kalve
Tos pat dienos vakare pirmaeilia lis; šešto skyriaus mergaitės šoko
me Statler viešbutyje susirinko per Kepurinę.
150 svečių. Dalyvavo eilė svetimų
Toliau septinto sk. mokiniai trum
valstybių konsulų (jų tarpe konsuatpasakojo Lietuvos istorijų. Po
larinio korpo dekanas) ir šiaip įta pai
to aukštesniųjų skyrių mokiniai su
kingų amerikiečių. Meninę progra
mų atliko pianistė R. Apeikytė ir dainavo: Giedu giesmelę. Minėji
mas baigtas tautos himnu. Įdomu
baritonas R. Dabšys, akomponuopažymėti tai, kad tautinius šokius
ja.nt komp. B. Budriūnui.
šoko ir lietuvių dainas bei himnų
Vasario 14 d. šv. Kazimiero baž dainavo ne tik lietuviukai, bet ir
nyčia buvo pilna. Pamokslų pasakė amerikoniukai.
kan. K. Steponis. Minėjimo metu pa
Visų mokinių programų parengė
rapijos salė buvo kimšte prikimšta.
Pagrindinis kalbėtojas kun. dr. P. seselės mokytojos. Tiek dainos, tiek
Celiešius intelektualiniame žodyje tir šokiai buvo dailiai atlikti. Tai
atskleidė giliųjų Nepriklausomybės nuopelnas mokytojų seselių. Dai
šventės minėjimo prasmę. (Kalbos noms ir taut, šokiams akomponavo
santrauka spausdinama Lietuvių komp. B. Budriūnas.
Dienų žurnalo vasario numeryje)
žodį tarė kongresmanas Del Claw
son. Vasario 16 aktų su komentuo
jamu savo tekstu paskaitė prof. S.
Insurance & Tax Service
Žymantas (Jo žodis išspausdintas
REAL ESTATE
“Dirvoje” Red.). Meninę dalį įspū
4366 Sunset Boulevard
dingai atliko parapijos choras, veda
Los Angeles 29, California
mas komp. B. Budriūno.
NO 4-2919 ir
No 4-2910
Aukas renkant, buvo respektuo
jama kiekvieno aukotojo valia, tad

IŠ LIETUVOS KONSULATO
Dėliai
pasaulinės
garsenybės
Winston Churchill mirties, Angli
jos Generalinio Konsulato kvieti
mu, Lietuvos Konsulas su ponia
sausio SI d. dalyvavo gedulingose
pamaldose St. Paul Episkopalų Ka
tedroje. Pamaldos įvyko 4 v. p. p.
Dalyvavo įvairių kraštų konsulai
ir daug žymių aukštų svečių.
Prieš pamaldas Konsulas Biels
kis nuvyko į Anglijos Generalinį
Konsulatų, pareiškė užuojautų ir
pasirašė Užuojautų knygoje.
Prie Kalifornijos Universiteto
(UCLA) esančiose Tarptautinės
Studentų Organizacijos vadovybė
sausio 27 d. surengė Konsularinio
Korpo nariams pagerbtuves. Pobū
vis įvyko tos organizacijos patal
pose prie Universiteto. Dalyvavu
sieji konsulai su poniomis buvo iš
šaukti ir pristatyti valstybių alfabe
tine tvarka.

Tarptautinė Studentų organizaci
ja prie Kalifornijos Universiteto
vėl sukvietė konsulus į jų surengtų
metinį tos organizacijas “Fundato
riaus Dienos” minėjimų vas. 7 d.
Tame parengime pagrindiniu kal
bėtoju buvo universiteto kancleris
dr. Franklin D. Murphy.
Vasario 2 d. Konsularinis Korpas
pagerbė Los Angeles miesto merų
Samuel W. Yorty. Paberbtuvės su
priešpiečiais įvyko naujose puošnio
se “Music Center” patalpose. Tuo
parengimu konsulai parodė merui
savo dėkingumų ir įvertinimų už jo
didelį prielankumų ir kooperavimų.

Vasario šešiolikta—Lietuvių Tau Vyčiy seimas Los Angeles
tinė šventė — Los Angeles mieste
buvo iškilmingai paminėta, iškil
Lietuvos Vyčių organizacijos vi
mės buvo net tris kartus parodytos suotinis suvažiavimas šiais metais
televizijoje ir tinkamai atžymėtos šaukiamas Los Angeles mieste,
vietos spaudoje.
semias įvyks rugpjūčio ė—8 dieno
Vasario 13 d. prie Los Angeles mis Statler Hilton viešbutyje. Didie
miesto rotušės buvo iškelta Lietu ji suvažiavimo parengimai bus šie:
vos vėliava. Tas iškilmes labiau
(1) koncertas — penktadienį, rug
paryškino visų rūšių skautų daly
pjūčio 6 d.;
vavimas. Jų išsirikiavimas prie vė
(2) šokiai — šeštadienį, rugp. 7;
liavos pakėlimo sudarė malonų ir
(.6) iškilmingi pietus — sekmadie
reikšmingų įspūdį. Daugelis mergai
nį, rugp. 8 d.
čių tautiniuose rūbuose irgi žymiai
Visi šie parengimai bus Statler
prisidėjo prie tų apeigų atžymėji- Hilton viešbutyje. Los Angeles ir
mo. Buvo susirinkę virš kelių šimtų apylinkes lietuviai iš anksto pra
žiūrovų, spaudos atstovų, fotogra šomi tų savaitgalį rezervuoti minė
fų ir televizijos pareigūnų. Tų va tiems parengimams. Be abejo, visi
karų iškilmės buvo rodomos per maloniai kviečiami visuose seimo
televizijų.
parengimuose dalyvauti.
Vakare Statler viešbutyje įvyko
seimui suorganizuoti ir pravesti
iškilminga vakarienė su programa. suuarytas iš abiejų vyčių kuopų ko
Vakarienėje dalyvavo eilė žymių mitetas, į kurį įeina: pirm. L. Va
garbės svečių, jų tarpe buvo Kon liūnas, kun. ar. P. Celiešius, kun.
sularinio Korpo dekanas Felix Ro a. vaiiuška, J. Andrius, Ed Bart
berto Cortes su prinia. Jis pareiškė kus, a. bKurius, Br. Katauskas, Miss
sveikinimų ir gerus linkėjimus Kor Ann Laurinaitis, Mrs. Helen Bart
po vardu. F. R. Cortes yra Costa kus, Mrs. Loretta Vyčius, K. MoRicos Generalinis Konsulas.
tučis, J. Puikūnas, L. Oksas, J. Kiš
kis, B. Skirienė ir A. Norbutienė.
Vasario 17 d. Los Angeles mieste
Visais suvažiavimo reikalais ra
paminėta Jungtinių Tautų 20 metų šyti Mr. L. Valiukas, P. O. Box
sukaktis. Konsulai su poniomis pa 77048, Los Angeles, Calif. 90007.
kvipti garbės svečiais dalyvavo
filmo premjeroje “The Greatest
Story Ever Told” Pacific Cinerama Susirinkimas šv. Kazi
teatre I-Iollywoode. Po to įvyko iš miero garbei
kilmingas priėmimas ir vakarienė
Kovo 7 d. Los Angeles Vyčiai sen
Ambassador viešbutyje. Garbės sve
jorai
iškilmingai minėjo savo globė
čiams priimti komitetui vadovavo
jo šv. Kazimiero šventę.
pagarsėjęs aktorius Danny Kaye.
8 vai. 30 min. šv. Kazimiero baž
Kvietime buvo skelbta, kad šis
nyčioje
buvo atnašaujamos mišios
minėjimas JAV Prezidento JohnsoVyčių intencija, kurių metu vyčiai
no globojamas.
ėjo bendros šv. komunijos. Po mi

AUKOS VASARIO 16-SIOS PROGA
Lietuvos laisvinimo reikalams
Dr. M. ir A, Deveniai — $125.00,
LB Los Angeles Apylinkė — $100.00,
A. Skirias — $33.00, Los Angeles
Ramovėnai — $30.00, be pavardžių
ar neišskaitomais, parašais po ma
žiau kaip 1 dol. — $29.25.
Po $25.00: A. Dabšys, Dr. J. Jusionis, kun. J. Kučingis, E. Sinkys,
SLA 75-ji kuopa.
$22.00 — L. Valiukas.
Po $20.00: J. ir A. Balsiai, J. činga, dr. A. Hagentornas, V. Kazlaus
kas, A. ir V. Pažiūrai, P. Pranis, A.
ir A. Raulinaičiai, L. Reivydas.
$16.00: šv. Vardo Draugija.
Po $15.00: Dr. M. Gimbutienė, R.
ir Z. Kalvaičiai, Miglinas, Jul. Raulinaitis, Vyčių Sn. L. A. kuopa, J.
Kukanauza.
$14.00: A. ir B. Brazdžioniai.
$11.00:. S. ir A. Avižoniai.
Po $10.00: J. Andrius, E. Arbas,
Dr. Z. Brinkis, R. Bureika, P. Butkys, B. Čiurlionis, R. Dabšys, V. Gilys, B. Graužinis, E. Jarašūnas, Dr.
J. Jurgilas, A. Kaminskas, H. Ke
meklis, J. Kojelis, D. Krumin, F.
Kudirka, A. Kulnys, S. Kungys, J.
Kutra, L. R. Kat. Susiv. 42 kuopa,
L. A. Maž. Liet. D-ja, A. Lukšienė,
V. Mačys, A. Markevičius, I. Me
džiukas, A. Mironas, D. ir J, Mitkai,
P. Mordus, V. Motiekaitis, Naujo
kaitis, L. Oksas, S. Paltus, P. Pa
mataitis, A. ir D. Polikaičiai, kun.
M, Preikšaitis, V. ir P. Prižgintai,
P. ir R. Sakas, K. šakys, B. Seliukas, P. Sušinskas, J. Tumavičius,
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A. Valavičius, J. žmuidzinas.
Po $7.00: F. Collins, P. Litvinas.
Po $6.00: A. Staras, J. Ąžuolaitis.
Po $5.00: V. Anelauskas, V. ir N.
Apeikiai, L. Babrickas, M. ir R. Banioniai, S. ir P. Bernotai, E. Budvilaitis, A. ir K. Bulotai, S. Damulis,
A. Dičius, A. Diržys, P. Domkus, J.
Dženkai'tis, A. Galdikas, P. ir M.
Gasparoniai, B. Giedra, A. Glodenis,
Grikinei, T. Ivanauskas, L. Jaku
bauskienė, O. Jakubauskienė, V. Ja
siulionis, B. Janulis, K. Januta, N.
ir H. Jasinis, Dr. J. Jurkūnas, L.
Kančauskas, J. Kaributas, J. Ka
tilius, P. Lembertas, V. Lembertas,.
J. Lukoševičius, Mikuckiai, J. Mi
liūnas, A. Mironas, H. Misiūnas, J.
Motiejūnas, J. Naujokas, B. Narbu
tas, A. Narbutas, K. K. Pažemėnas,
K. Pažemėnas, J. A. Petrauskas, J.
Petronis, K. ir E. Prišmantai, Prokuratas, J. Prusinskas, A. Račkaus
kas, B. ir D. Raila, J. Ramonis, Dr.
P. Raulinaitis, J. ir G. Rukšėnai, V.
Saladžius, I. šešplaukis, A. šlapelis,
M. ir O. Sumautai, A .Telyčėnas, H.
Tumas, J. Uksas, J. Vainauskas, A.
Valiulis, K. A. Venclauskai, B. Vi
limas, P. ir K. Žilinskai.
Po $4.00: Kun. Dr. P. Celiešius,
A. ir M. UI d ūkiai.
Po $3.00: V. Andrašūnas, V. Griciukas, P. A. Janulaitis, J. Kartik,
J. Mickus, D. Narkeliūnas, J. švais
tas, I. Tamošiūnas.
Po $2.00: L. BalvoČius, J. Gliau
dys, B. Grigalun, O. Gustienė, J. Ja-

nušaųskas, J. Landsbergiene, (A.
Milkevičius, S. Mockevičius, O.
Navickienė, V. Paplauskienė, A.
Pinkus, M. V. Pužauskas, V. Sajus,
Sakas, V. ir I. Tamošaičiai, A.
Zarskus, V. žemaitaitis.
Po $1.00: Aras, J. Butkevičius,
M. Chesna, P. Černiauskas, S. Dau
gėla, S. Dūda, M. Gedgaudas, M.
Gedgaudienė, O. Gedgaudienė, Z.
Grinkas, K. Kučinskas, K. Kučins
kas, Demonai, A. Mar-kevičius, Me
delis, P. Mickevičius, M. Mitchell,
K. Motušis, J. Narkevičius, P. Rai
čius, J. Ranis, A. Ruseckienė, M.
šeikas, J. Turnienė, B. Tuynell,
Yelich.
Viso surinkta aukų 1621,25 (Alto
sąrašais 1336,25, Tautos Fondo at
stovybės sųrašu 235.00 ir Rezoliuc.
Remti Komiteto — 50.00).
Aukos, pagal aukotojų paskyri
mus, tenka:
Amerikos Liet. Tarybai — 865.25
Tautos Fondui-------------- 487.00
Rezol. Remti Komitetui — 224.00
Liet. Nepr-kl. Fondui------- 30.00
Lietuvių Fondui — — — 5.00
Liet. Fronto Bič Fondui — 10.00.

šių visi nuvyko į Liet. Namus bend
rų pusryčių, čia atvykęs kan. Ka
zimieras Stepdnis skaitė įdomių pa
skaitų iš šv. Kazimiero gyvenimo.
Prelegentas siejo šv. Kazimiero
veiklų su Dievu, tuo tarpu kai mes,
žinodami, kad ir “plaukas be Dievo
vo pašto ženkluose, savo tautos himvo, stengiamės palikti jį nuošaly
mūsų veiklos. Mes, turėdami savo
valstybę, vengėme įrašyti Dievo
vardų savo valstybės pagridiniuose įstatymuose, savo piniguose, sa
vo pašto žengtuose, savo tautos him
ne ir t. t. Ir dabar, būdami tremty,
likę be tėvynės, be savo valstybės,
mes sekame tų patį šalinimosi nuo
Dievo klystkelį, puoselėjame sroves,
skleidžiančias bepasaulėžiūrinę po
litikų ir pan. Argi reikia stebėtis,
kad Dievas mus taip skaudžiai bau
džia? Po to viso, kaip elgiamės ir
gyvename, nejaugi mes dar lauktu
me iš Dievo kokių ypatingų malo
nių?
Po paskaitos pirmininkaujantis
J. Andrius padėkojo už turiningų
paskaitų ir pasveikino kan. Kazimie
rų Steponį vardinių proga, pakvies
damas susirinkusius sugiedoti “Il
giausių metų”. Po to pirmininkas
pranešė apie rugs. 5-8 d. Los Ange
les rengiamų Vyčių seimų ir apie
darbus, kurie teks vyčių senjorų
kuopai. Po to visi vyko į šv. Kazi
miero parap. salėje koncertų.
Vasario 16 proga vyčių senj. kuo
pa Tautos Fondui aukojo $15.00.
mūsų veiklos. Mes, turėdami savo
valstybę, vengėme įrašyti Dievo
vardų savo valstybės pagrindiniuo
se įstatymuose, savo piniguose, sažinios nenukrenta”, kratomos Die
vo, stengiamės palikti jį nuošaly

Naujas dvasios vadas
Sausio 31 d. Vyčių sendraugių
Los Angeles kuopos nariai buvo
susirinkę Lietuvių Namuose meti
niam susirinkimui, kuriame pirmų
kartų dalyvavo naujasis dvasios
vadas dr. kun. P. Celiešius.
Išklausyti pranešimai pirm. J.
Kiškio, fin. sekr. A .Skiriaus ir Konrolės Kom. pirm. J. Puikūno. Kuo
pa turi 50 narių. Visas narių mo
kestis siunčiamas centrui, kuopos
išlaidos padengiamos iš parengimų
pajamų. (Kuopa kasoje turi 30 dol.)
Išklausius pranešimus ir patvirti
nus išlaidas buvo išrinkta nauja
valdyba ir kontrolės komisija. Iš
rinktieji tuojau pat paposėdžiavo
ir pasiskirstė pareigomis: J. And
rius, pirm., K. Matušis, vicepirm.,
J. Puikūnas, sekr., L. Oksas, ižd.
Revizijos k-jon išrinkti: J. Kiš
kis, Br. Skirienė ir A. Narbutienė.
Svarstant einamuosius reikalus,
paskirta iš esamų kasoje pinigų 15
dol. Tautos Fondui. Nutarta ir šie
met šv. Kazimiero šventę atšvęsti
iškilmingai. Tų reikalų tvarkys
valdyba. Vyčių 133 kuopos valdy
bos pirm. L. Valiukui prašant, nutarta prisdėti prie paruošiamųjų
darbų Vyčių Seimui, vykstančiam
šių vasarų Los Angeles mieste.

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 pasirinkimų, 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.
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IŠ LOS ANGELES SKAUTU
VEIKLOS
c.
Los Angeles Skaučių Palangos

Tuntas

Rezoliucijom Remti Komiteto nariai su svečiu kongresmanu D. Clawson,
įnešusiu naują rezoliuciją į JAV kongresą Vasario 16 proga (iš kairės):
A. Skirius, A. Mažeika, V. Kazlauskas, kongr. D. Clawson, A. G. Petraus
kas ir dr. P. Pamataitis.
Foto L Kančauskas

DVIDEŠIMT NAUJU
REZOLIUCIJŲ
c.
Vasario 16-sios proga trys senato
riai ir septyniolika kongresmanu
įnešė rezoliucijas Lietuvos laisvini
mo reikalu
“Nieko nelaukdami turime padėti
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo valsty
bėms išsivaduoti iš komunistą ver
gijos ir įsijungti į pasaulio laisvųjų
kraštų šeimą,,” — kalbėjo senatorius
Abraham A, Ribikoff (D. — Conn.),
įnešdamas rezoliucijų (S. Con. Res.
21) Lietuvos laisvinimo reikalu. Be
senatoriaus Ribicoff, Vasario 16-os
proga įšneė rezoliucijas į JAV-bių
Senatą dar kiti du senatoriai; sen.
H. A. Williams, Jr. (D. — N. J.), S.
Con. Res. 20; ir senatorius Gordon
Aiiott (R. — Colo.), S. Con, Res. 22.
Atstovų Rūmuose buvo įnešta 17
rezoliucijų, štai, tos rezoliucijos ir
jų autoriai: H. Con. Res. 286, Tho
mas G. Morris (D. — N. M.); H.
Con. Res. 287, Howard Robison įR.
—N.Y.); H. Con. Res. 289, Augus
tus F. Hawkins (D. — Calif.); H.
Con. Res. 290, Frank J. Horton (R.
— N. Y.); H. Con. Res. 291, Charles
S. Joelson (D. — N. J.); H. Con.
Res. 293, Charlotte Reid (R. — Ill);
H. ^cn. nes. 294, William L. St. On
ge (D. — Conn); H. Con. Res. 295,
H. Allen Smith (R. — Calif.); H.
Con. Res. 297, Silvio O. Conte (D.—
Mass.); H. Con. Res. 298, Glenn
Cunningham (R. — Nebr.); H. Con.
Res. 299, Carleton J. King (R.—N.
Y.); H. Con. Res. 300, Roman C. Pucinski (D. — 11.1.); H. Con. Res. 302,
Gerald R. Rord, Jr. (R. — Mieli);
H. Con. Res. 303, Stanley R. Tupper
(R. — Maine); H. Con. Res. 307,
Henry Helstoski (D. — N. J.).
Kongresmanu Morris, Reid, Pucinski ir Helstoski rezoliucijos yra
visai naujos; jie praėjusiame kon
grese (88 th Congress) rezoliucijų
nebuvo įnešę. Iš kongresmano Mor
ris rezoliuciją išgavo kun. kleb. S.
Aleksiejus iš Deming, N. M.; iš
kongresmanės Reid ir kongresma
no Pucinski rezoliucijas išgavo Illi
nois steito lietuviai ir latviai, akty
vesni Rezoliucijoms Remti Komite
to nariai; gi iš kongresmano Hels
toski rezoliuciją išrūpino veiklesni
Rezoliucijoms Remti Komiteto na
riai iš New Jersey steito.
■šiuo metu jau turime 48 rezoliu
cijas, įneštas JAV-biir kongrese Lie
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tuvos laisvinimo reikalu. Rezoliuci
jų skaičius šiomis dienomis dar pa
didės.
Prisiminkime rezoliucijų autorius
padėkos laiškučiais. Ypač prisimin
tini tie, kurių distriktuose beveik
kaip ir nėra lietuvių. Iš tokių būtų
šia: Thomas G. Morris, Bob Wilson
ir Stanley Tupper.
Rezoliucijoms Remti Komitetas
stengiasi ir stengsis rezoliucijų
skaičių ir toliau didinti. Juo daugiau
turėsime rezoliucijų, juo lengviau
bus. vieną iš jų pravesti.
Visi geros valios lietuviai kvie
čiami jungtis į šį nepaprastai dide
lės apimties žygį. Visais reikalais
rašyti: Rezoliucijoms Remti Komi
tetas, Post Office Box 77048, Los
Angeles, Calif. 90007.
I. T.
Paremkime Rezoliucijų Pravedimo
Darbą

šiame Kongrese (89 th Congress)
jau yra įnešta 48 rezoliucijos Lie
tuvos laisvinimo reikalu. Rezoliu
cijoms Remti Komiteto vadovybę
sudaro lietuviai, latviai ir estai iš
Los Angeles ir apylinkės. Pagrindi
nis Komiteto tikslas yra pravesti
vieną iš rezoliucijų, kurios yra
įneštos jau ar dar bus įneštos vė
liau JAV-bių Kongrese. Juo dau
giau rezoliucijų turėsime, juo leng
viau bus vieną iš jų pravesti.
šis rezoliucijų pravedimo darbas
yra nepaprastai didelės apimties
žygis, ir čia reikia visų galimų’ dar
bo rankų ir visos galimos paramos.
Visi geros valios lietuviai kviečia
mi prisidėti darbu ir savo “našlės
skatiku”. Visos aukos šiam tikslui
tiesiog siųstinos Komiteto kasinin
kui; Mr. G. A. Petrauskas, 3442
Madera Avė., Los Angeles, Calif.
90039.
Vasario 16-sios proga Los Ange
les lietuviai skyrė šilam reikalui
virš,$170.00. Neseniai šiam tikslui
paskyrė iš savo kasos $50.00 ALB
vietos apylinkė ir Ramovėnaii -15.00.
Be šių aukotojų, didesnėmis sumo
mis reikalą yra parėmę šiais me
tais dar šie asmenys: A. Markevi
čius, B. Graužinis, B. Čiurlionis, dr.
M. L. Narnikas, F. Kudirka, A. Jo
nynas, P. Mordus, dr. J. Jurgilas ir
kt.

VAKARUOSE

Vasario mėn. 20 d. skaučių tun
tas paminėjo Vasario 16 savo iškil
mingoje sueigoje šv. Kazimiero parap. salėje. Joje dalyvavo 70 skau
čių, 6 draugininkės, dvasios vadas
kun. A. Valiuška, skautininkių ra
movės seniūnė ps. A. činikienė ir
tuntininkė s. A. Pažiūrienė. Suei
gos komendante ps. L Stadalninkaitė visad maloniai besišypsanti, pas
kutinio semestro chemijos studentė.
Išsirikiavusios apie 80 skaučių ir
vadovių prie tautiniais motyvais pa
puošto stalo sudarė gražų vaizdą.
Tuntininkei tarus sveikinimo jaus
mingus žodžius, toliau pakėlė į
aukštesnius laipsnius šias vadoves:
į vyr. skiltininkes — Brazaitienę
Ramulę, Grinienę Nijolę ir Palukaitienę Aldoną; į skiltininkes: Kevalaitienę Vitą ir Tamulaitytę Dai
vą; į paskiltininkes — Šepetytę
Ireną.
Gruodžio 13 d. įsteigtas vyr. skau
čių vienetas veiks prie vyr. skau
čių Šatrijos Raganos” draugovės.
Vieneto vadovė Violeta Gedgaudie
nė.

Toliau buvo pakviestas žodį tarti
skaučių dvasios vadas kun. A. Va
liuška, kurs pažymėjo, kad jam vi
sad malonu dalyvauti skaučių su
eigose, parengimuose, nes jos yra
prasmingos ir gražios. Jis dažnai
prisimena praeitų metų skaučių kūčias, kuriose buvo tiek daug sim
bolikos, tautiškos ir patriotinės
meilės. Išreiškė viltį, kad ir atei
tyje skautės surengs panašias kūčias. Toliau pažymėjo, kad š. m.
gegužės mėn. 16 d. jam sueina 25
metai, kai jis yra pašauktas Dievo
tarnyboje. Nuoširdžiai paprašė visų
skaučių, sakydamas: “Jūs, mano
sesutės, tą dieną ateikite į bažny
čią ir pasimelskite, kad gerasis Die
vas leistų man ir toliau jam ištiki
mai tarnauti”. Be to, paprašė ir dar
bu prisidėti, kad ši diena praeitų
tikros šventės nuotaikoje. Baigė žo
dį, kviesdamas skautes nepamiršti
savo kalbos ir ugdyti meilę savo
tautai ir tėvynei.

Akademikų skautininko įžodis

Vasario 20 d. šv. Kazimiero pa?,
salėje įvyko ASS bendroji sueiga,
kurioje trys ASD kandidatės davė
tikros narės įžodį: G. Gustaitė, I.
Janušauskaitė ir I. Mažeikaitė. Įžo
dį priėmė ASD sk. pirm. t. n. M.
Naujokaitytė. Spalvas uždėjo fil. V.
Barmienė. ženkliukus prisegė fil.
Venckuvienė. Trys broliai savo šir
dies sesėms įteikė po gėlytę.
ASS pirm. fi. V. Varnas pranešė,
kad 1964 spalio 28 d. LSS Pirmijos
nutarimu t. n. v. si. I. Stadalnikaitė
ir senj. v. si. S. Naujokaitis yra pa
kelti į paskautininkų laipsnį ir
šiandien duoda įžodį. Jį pravedė
Skautininkų-ių ramovės seniūnė ps
A. činikienė, padedama s. A. Pažiūrienės, skaučių tuntininkės.
Skautininkų šlipsus užrišo davu
sių įžodį tėvai. Tėvynės mazgelius
užrišo fil. V. Barmienė ir fil. V.
Varnas. Gerojo darbelio mazgelius
užrišo ps. A. činikienė ir s. A. Pa
žiūrienė ir įteikė nuo skaučių tunto
ps. I. Stadalnikaitei knygą “Skautybė Lietuvai” su visų vadovių ir
skaučių parašais, o ps. S. Naujokai
čiui — tautiniais motyvais išdegintą
lentelę vėliavėlei įstatyti ir vėliavė
lę.
Sueiga baigta linkėjimų žodžiu
ir sugiedotu himnu.
Akademikas
Skautų tėvų balius
praėjo gražiai. Turėjusią ddelio
pasisekimo programą paruošė muz.
G. Gudauskienė. Buvo ištraukos iš
operetės “My Fair Lady”. Vyriausią
rolę atliko L. Zaikienė, gerai vaidi
nusi ir dainavusi Elisos vaidmenį.
Tėvą Dolittle vaidino R. Dabšys,
kuriam negalima nieko prikišti! nei
balso, nei vaidybos atžvilgiais. Ki
ti — G. Radvenis, A. Pol'ikaitis ir
V. šaras — irgi buvo geri, mažesnė
se rolėse pasirodė B. Gricienė ir G.
Mažiulienė. Operetės tekstus vertė,
paruošė klausytojus bei sujungė at
skiras scenas V. Kevalaitienė. Or
kestras buvo paruoštas muz. G. Gu
dauskienės, šviesos — A. žaliūno,
kostiumai R. Pažemėno.
Jau seniai Los Angeles lietuviai
troško lengvos muzikos sava kalba,
Tik trūko žmogaus, kurs būtų su
jungęs visas turimas čia jėgas į
vienetą ir užpildytų lengvo žanro
muzikos spragą, Tokią pajėgą jau
turime —- tai muzikė G. Gudauskie
nė, puikiai atlikusi tą nelengvą už
davinį. Linkėtina jai ir toliau dirbti
ir atnešt: giedrių valandėlių lietuvams. (V. I.)

Tylos minute pagerbiami žuvusie
ji dėl Lietuvos. Po to skautė Danutė
Barauskaitė, a. a. prof. M. Biržiš
kos anūkė, paskaitė Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo aktą.
Nuaidėjo komendantės įsakymas
“mažuoju saliutu gerbk” himnas.
Taip buvo baigta oficialioji dalis.
Sekė vaišės. Ypatingai skanus
buvo s. J. Koklienės iškeptas tri
CLEM’S MARKETS
spalvis — geltonaa, žalias, raudo
nas — pyragas.
★ Puikios lenkiškos dešros, švie
Pasiruošimą laužui Įspūdingai su žiai namuos gamintos.
★ Importuoti lenkiški kumpiai ir
projektavo fil. inž. A. Kazakevičius.
kitos
iš Lenkijos prekės: alus, vy
Jis taip pat pritarė akordeonu. Lau
žui vadovavo s. J. Koklienė, kurį nas, silkės, grybai, įvair. sriubos.
★ Įvairiausi mėsos ir maisto pro
“uždegė” kun. A. Valiuška ir s. A.
duktai.
Pažiūrienė. Skambėjo laužo dainos,
Galima užsisakyti mažesniais ar
v. si. N. Grinienė tarė momentui
pritaikytą žodį. “Sujunkime rankas, didesniais kiekiais specialiai paga
lietuviškų dešrų piknikams,
sukaupkime mintis ir iš visos šir mintų
bankietmas, vakarienėms.
dies pasiųskime savo viltis ir mal
das Aukščiausiajam, kad ir vėl Ge
3002 W. Florence — PL 9-5058
dimino kalne trispalvė laisvai ple
7529 S. Normandie — PL 3-9676
vėsuotų”, baigė N. Grinienė.
Clem Tabierski, savininkas
Brolis

PUIKUS KONCERTAS SV. KAZIMIERO GARBEI

Meno paroda

Komp. Budriūno kantata skambėjo didingai

Liet. Kultūros Klube

Viešnia solistė Kojelienė neveltui skrido 2000 myliy
šv. Kazimiero šventės proga jo
vardo parapija savo salėje-kovo 7 d.
surengė didelį, gražu koncertą. Tai
buvo vienas iš didesnių parengimų
mūsų kolonijoje, kuriuos retkar
čiais surengia čia šv. Kazimiero
parapija, čia Liet. Bendruomenes
Apylinkė. Koncerto atrakcija buvo
viešnia iš Chicagos — koloratūri
nis sopranas Valentina Kojelienė.
Stipriai pasirodė choras, vadovauja
mas komp. Broniaus Budriūno. Pub
lika, kurios buvo prisirinkusi salė
su kaupu (apie 500 žmonių) džiau
gėsi menininkais ir karštai juos
priėmė. Kita viešnia programoje
buvo Doris Costanares, jau antrą
kartą pasirodanti šv. Kazimiero
par. rengiamam koncerte, paskam
bino arfa du dalykus, kuriuos publi
ka šiltai priėmė.
Solistė V. Kojelienė pradžioje
padainavo 4 liet, kompozitorių dai
nas. Iš visų keturių puikiai atliktų
kūrinių geriausiai skambėjo V. K.
Banaičio kompozicijos. Jos ir publi
kos buvo priimtos su didesniu en
tuziazmu. Dainininkė turi turtingą
balsinę medžiagą ir puikią techni
ką. Ypač gražiai buvo atlikti sveti
mų kompozitorm kūriniai. Pabaigo
je dar publika išreikalavo vieną
dainą priedo. Ji dar turėjo solo par
tiją chorui atliekant Budriūno kūri
nį “Mano protėvių žemė”.
Valentiną Kojelienę Los Angeles
girdėjome pirmą kartą, bet tikimės,
kad tuo bus pralaužti “pirmieji le
dai” į šiaip jau šaltoką ir santūrią
šios kolonijos auditoriją.
Solistei akomponavo mūsų miela
jauna pianistė Raimonda Apeikytė.
Antroje koncerto dalyje pasirodė
šv. Kazimiero par. mišrus choras,
vadovaujamas komp. B. Budriūno.

Buvo padainuota J. Dambrausko
harmonizuotos liaudies dainos Gie
dojo gaideliai ir Apynėli žaliasis,
Dėkui svočiulei iš S. Šimkaus ope
ros Pagirėlių ir du paties Budriūno
kūriniai. Visų nekantriai laukta iš
trauka iš “Kantatos tėviškės na
mams” (žodžiai Bern. Brazdžionio)
buvo atlikta choro ir solisto R.
Dabšio. Tai stiprus, klausytoją pa
gaunantis kūrnys. Muzikaliu) verti
nimą palikdami specialistams, nori
me pastebėti, kad publikai jis pada
rė nepaprastai gilų įspūdį. Plojimai
ilgai nenutilo. Nebanaliai išreikš
tas patriotinis jausmas choro ir so
listo lūpomis skambėjo didingai.
Visa kantata numatoma išpildyti
Vyčių seimo metu ruošiamame kon
certe Statler-Hilton viešbučio salė
je rugp. 7 d. Tikimės, kad tai bus
tikra meno šventė ir mūsų mielojo
kompozitoriaus B. Budriūno trium
fas.
Kaip visuomet, gerai nuskambė
jo to paties Budriūno kompozicija
“Mano protėvių žemė” su soliste
viešnia Kojeliene solo partijoj.
Choras buvo tikroje aukštumoje,
ne tik scenos pakopas skaičiuojant,
bet ir tikras meno pakopas imant.
Budriūnas yra tikras choro pa
rengimo ir dirigavimo meistras.
Chorui taip pat akomponavo R.
Apeikytė.
Vakaro pranešėja buvo dr. Ele
na Tumienė, meniškai parinktu žo
džiu apipavidalinusi'programos tar
pus, taikliai pristatydama progra
mos dalyvius ir jų atliekamus kū
rinius. Gerą nuotaiką palaikė šei
mininkas kun. J. Kučingis, o prie
to prisidėjo taip pat ir gera tvarka,
punktuali koncerto pradžia ir trum
pos pertraukos, užpildytos praneši
mais ir linksmais pasakojimais J. A.

■Los Angeles Lietuvių Kultūros
Klubas rengia Rasutės Arbaitės, 10
metų amžiaus dailininkės, piešinių
parodą, kuri bus atidaryta kovo 13
d. 6 vai. 30 min. vakare LB Centro
salėje, 4421 Santa. Monica Blvd., Los
Angeles.
Programoje: 1. Rašytojo Jurgio
Gliaudos, Klubo pirm, žodis. 2. Dr.
kun. Petro Celiešiaus trumpa kal
ba apie meną. 3. Muzikinė dalis, iš
pildoma “Baltijos vėjų” kvarteto,
muzikei Giedrei Gudauskienei va
dovaujant. 4. Parodos apžiūrėjimas,
kavutė, diskusijos. 5. Vieno paveiks
lo loterija Kultūros Klubo naudai.
Paroda bus atdara ir sekmadienį,
kovo 14 d., nuo 12 vai. dienos iki
7 vai. vakaro.
Parodą globoja: dr. kun. P. Celiešius, muz. G. Gudauskienė, B.
Čiurlionienė, G. Černienė ir an
samblis “Baltijos vėjai”.

O

Klaipėdiečių šiupinys su prancūzų

muzika

Vasario 27 d. Los Angeles Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugija sa
vo nariams, jų šeimoms ir kvies
tiems svečiams surengė “klaipėdietišką šiupinį” Lietuviij Namuose.
Draugijos pirm. A. Glažė pade
monstravo jo paties neseniai Euro
poje suktą filmą, atverdamas ilgą
virtinę puikių Europos vaizdų. Pa
dainuota, ipąslišiokĮta, pabendrauta,
o tai ir buvo svarbiausias šio pobū
vio tikslas. Svečias jaunas Pary
žiaus prancūzas akordeonistas, pa
laikąs ryšius su kaikuriais Klaipė
dos lietuviais, šokiams pagrojo
akordeonu, (vb)

Florencijos Korsakaitės rečitalis

surengtas vasario 21 d. Tai buvo
uždaras vakaras jos dr.augų ir pa
žįstamų labui. Programa susidėjo iš
daugybės tarptautinio masto muzi
kų kūrinių. Pabaigai ji padainavo
porą lietuvių kompozitorių kūrinių
— Kavecko ir Gailevičiaus. Klau
sytojai daininkę sutiko labai šiltai.
Solistę losangeliečiai pažįsta la
bai gerai, nes ji dažnai išpildo pro
gramas lietuviams, jau nekalbant
apie daugelį koncertų, kuriuos ji
duoda amerikiečiams. (V. Iri.).

Dviejy dailininky
paroda
Los Angeles šv. Kazimiero para
pijos mokyklos patalpose kovo 6
ir 7 dienomis įvyko pirmoji D. Vebeliūnaitės ir R. Kalvaičio meno
paroda. Jos atidarymo proga įdomų
žodį tarė kun. dr. P. Celiešius, api
būdindamas modernųjį meną ir žiū
rovo santykį su juo. Jis labai vaiz
džiai nusakė dabartinio meno po
būdį, pailiustruodamas jį gyvais pa
vyzdžiais.
Vebeliūnaitė yra baigusi St. Jo
seph kolegiją, kurioje pagrindiniu
dalyku buvo paėmusi meną. Vėliau
tą patį dalyką ji dar gilino UCLA.
Parodoje buvo išstačius! 32 savo
tapybos darbus, sukurtus modernia
me, iš dalies abstraktiniame ir relistiniame stiliuje, kuris pasižymi
išbaigtumu, žiūrovai nupirko septy
nis jos paveikslus.
R. Kalvaitis meną yra studijavęs
Fleischnerio Meno mokykloje Filadelphijoje, o vėliau Los Angeles
U.C.L.A. Parodoje buvo išstatęs 42
aliejiniais dažais tapytus paveiks
lus, pasižyminčius spalvų ryškumu,
kontrastiškumu ir drąsumu, žiūro
vai nupirko taip pat 7 jo paveiks
lus.

x. y.

Po A. Kairio 3 veiksmų komedijos
“Rūtos be darželių” pastatymo Los

Angeles scenoje sausio 24 d.

Iš kairės: J. Paplauskas, D. Ve daitis, autorius Anatolijus Kairys
beliūnaitė, V. šulaitis, A. žaliūnas, (prie mikrofono), Alena Devenienė,
dekoratorius, D. Macikialienė, rež., SLA 75 kuopos pirmininkė.
VI. Gilys, Irena Kiselytė, V. Dovy
Foto L. Kančauskas
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Tautinių šokių ansamblio
Užgavėnių Blynų Balius

MINISTERIO TOSTAS ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTEI
Estijos Nepriklausomybės šventės proga Estijos Atstovas Johannes Kaiv
bankete sveikinamas Lietuvos Atstovo Juozo Kajecko.

Estijos nepriklausomybe buvo paskelbta 1918 m. vasario 24 d., vos aš
tuoniom dienom praėjus po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo.

"ANTIKINE IR KLASIKINE MEDICINA"

Los Angeles ir apylinkės gydytoja dr-jos susirinkime
Kalifornijos Lietuvių Gydytojų Dr-jai įstoti nariu į Lietuvių Fondų.
Draugijos susirinkimas įvyko sausio Pasiūlymas priimtas vienu balsu.
24 d. Santa Monicoje Dr. S. Bar
Kelta mintis įtraukti į draugijos
nett namuose. Dalyvavo 8 gydytojai veiklų Los Angeles universitetuose
ir 4 svečiai. Susirinkimų pravedė studijuojančus medicinų lietuvius
studentus.
dr. J. Jusionis.
Siūlyta draugijos susirinkimuose
Draugija šiuo metu turi 17 akty
vių narių. Iš viso Kalifornijoje lie ateityje naudoti mokslinio turinio
tuvių arba lietuvių kilmės gydytojų filmas.
Baigiant oficialių susirinkimo da
yra 37. Su sparčiai augančia lietu
vių kolonija Čia proporcingai atva lį, nutarta draugijos vardu pasiųsti
žiuoja ir naujų gydytojų. Paskutiniu aukų Lietuvos Išlaisvinimo Tautos
metu ypač jaunieji lietuviai gydyto Fondui.
Meninėje dalyje dr. S. Barnett
jai, Amerikoje baigę medicinos
mokslus, atvyksta į Kalfornijų: dr. dukrelė Julija gražiai paskambino
A. Alekna, dr. J. Taraškevičiutė, pianinu keletu dalykėlių
Po susirinkimo dalyviai buvo pa
dr. A. Budris, dr. A. Matukas, dr.
A. Balčiūnas ir kt. Baigę vadinamus vaišinti dr. S. Barnett ir jos mamy
intership, daugumas įsikuria saulė tės Reklaitienės paruoštais valgiais.
(B.)
toje Kalifornijoje.
Naujais nariais priimti dr. A. Ma
tukas, ir dr. J. Yuskis.
Darbotvarkėje dr. Z. Brinkis pa Simano Daukanto minėjimas
skaitė paskaitų tema “Antikinė ir
įvyko vasario 21 d. šv. Kazimie
klasikinė medicina”. Prelegentas ro par. salėje, rengiamas Los An
įdomiai apžvelgė priešistorinę medi geles Lietuvių Kultūors Klubo.
cinų, dabarties primityviųjų tautų
Paskaitų “Simano Daukanto tau
praktikų, senovės asyrų, babilonie tinis vaidmuo ir darbai” skaitė Klu
čių, egiptiečių, žydų, persų, indų, bo pirm, rašyt. Jurgis Gliaudą. Iš
kinų ir japonų medicinų. Kiek pla traukas iš Simano Daukanto raštų
čiau sustojo ties didžiaisiais klasi perteikė Los Angeles liet, dramos
kinės graikų ir romėnų medicinos sambūrio nariai. Atsilankė mažoka.
gydytojais — Hipokratu, Celsiu,
Galenu ir jų padarytu įnašu į medi Lyrinis tenoras A. Pavasaris,
cinos istorijų.
jau gražiai pasireiškęs mūsų ko
Išklausyta pranešimas apie Los lonijoje įvairiais atvejais, rengia
Angeles Kalvarijos kapuose palaido savo pirmųjį dainų ir operų arijų re
tų bene pirmųjį Kalifornijoje lietu čitalį kovo 20 d. 7 vai. 30 min. vak.
vį gyd. pulk. dr. V. Bendoravičių. šv. Kazimiero par. salėje. Jis atliks
(Draugija registruoja ir rūpinasi 30 dainų, romansų ir žymiųjų kom
ne tik gyvaisiais, bet ir Kaliforni pozitorių operų arijų. Jam akompojoje mirusiais liet, gydytojais.)
nuos pianistė Raimonda Apeikytė.
Klausimuose-sumanymuose dr. Z.
Tikimės gausios auditorijos ir
Brinkis pasiūlė Calif. Liet. Gydytojų gražaus solisto pasirodymo, (ja)
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Vasario 27 d. šv. Kazimiero par.
salėj įvyko smagus Užgavėnių bly
nų balius. Buvo paruošta įdomi pro
grama, kurių sėkmingai pravedė
viena iš šokėjų — Mitkevičiūtė. Vi
sų programų išpildė patys šokėjai:
Vytenis Dūda su Vyteniu Radveniu padainavo populiarių dainų, o
K. Dambrauskaitė su V. Radveniu
dainavo duetu porų dainelių. J. Skirius pianinu labai vykusiai pa
skambino Cimpino kūrinį “Polo
naise”. šokėjų ansamblis scenoje
puikiai pašoko Lenciūgėlį ir Jon
kelį, ir visa grupė, baigiant progra
mų, salėje pašoko keletu naujų tau
tinių šokių. Margis Matulionis im
provizavo lietuvių radijo pusvalan
dį, kurį pusiau suprato ir įvertino
tik jaunimas, nes ten buvo liečiami
jų nariai ir populiarios dainos.
Tautinių šokių ansambliui vado
vauja Egidius Radvenis, o visų
grupę globoja Tėvų Komitetas, ku
rio valdybų sudaro: pirm. Br. Stan
čikas, vicepirm. Br. Skirienė, sekr.
J. Janušauskas, ižd. A. Dičius ir na
rė V. Kazlauskienė.
Baliaus maistas buvo labai ge
rai paruoštas (Birutininkių stiliu
je) ir parengimo tvarka buvo pa
vyzdinga.
šokiams grojo “Baltijos vėjų” or
kestras, vadovaujamas Giedrės Gu
dauskienės. Parengime galėjo būti
daugiau svečių. Ar neprivalėtų ki
tos organizacijos susilaikyti nuo
parengimų tų pačių dienų. Jauni
mas, kuris kiekviena proga tarp
svetimtaučių lietuviams atstovau
ja, turėtų būti visų labiau remia
mas.
V. K.

LRK Susivienijimo susirinkimas

—Lietuvių R. K. Susivienijimo 42
kuopa sausio 24 d. turėjo savo na
rių metinį susirinkimų Lietuvių Na
mų salėje. Išklausyta senosios val
dybos pranešimų, paskirtos aukos
Amerikos Lietuvių Tarybai ir Tau
tos Fondui ir išrinkti nauji valdo
mieji organai.
Humoro laikraščio “Pelėdos”

Užgavėnių Blynų subatvakaris
įvyko vasario 27 d. Tautinių Namų
salėje.
“Pelėdos” red. ir leidėju yra K.
Žukauskas, gyvenus Santa Ana
mieste.
Užsidarė Liet. Radijo valandėlė

— Lietuvių Radijo valandėlė, ve
dama Br. Gedimino, iš KBLA radi
jo stoties, buvo vadovybės nutrauk
ta be jokio įspėjimo nuo šių metų
vasario 13 d. Atrodo, kad stotį per
ėmė nauji savininkai, jų žymiai su
stiprino, bet iš jos programų iš
braukė visas svetimomis kalbomis
programas (jų buvo apie dešimt).
SAN

FRANCISCO, CALIF.

— Lietuvių Bendruomenės San
Francisco apylinkės iniciatyva bu
vo surengtas Letuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimas vasario
21 d. šv. Bonifaco parapijos salėj,
109 Golden Gate Avė., S. F.
Programų pradėjo pirm. Augus
tas Pranys ir pakvietė pagrindinį
kalbėtojų J. Danį. Programoje dar
buvo A. Grušaitės deklamuojami
eilėraščiai ir filmos iš sporto veik
los JAV ir kituose kraštuose.
Po minėjimo įvyko metinis LB
susirinkimas.
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Atvyko dail. J. Pautienius

Kovo 12 d. į Los Angeles atvyko
iš Chicagos dail. Juozas Pautienius.
Jis čia ketina praleisti biauriuosius
Čikagos pavasario mėnesius. Apsi
stojo pas J. ir V. Andrašūnus. Dai
lininkas atsivežė 8 jau baigtus por
tretus, be to, tikisi čia irgi nesėdėti
be darbo — padarys naujų portre
tų ir, galimas daiktas, suruoš paro
dų San Francisco mieste.
KRIKŠTAI

— Robertas ir Laima Janukaičiai,
La Mirada, Calif, sausio 14 d. pakrikštidino dukrelę Danguolės Auš
ros vardais.
— Vytautas ir Jane Čekanauskai,
Inglewood, Calif., vasario 20 d. vai
šėmis atžymėjo savo dukros Ritos
Marijos krikštynas.
— Normano ir Ievos Jūratės Ka
dės pirmgimis sūnus vasario 21 d.
pakrikštytas Jono Mykolo vardais.

•

SCRIBA

BUDI

•

Kai kas iš mūsų kolonijos narių
verkšlena dėl kiekvienos Scribos
pastabėlės. Lyg tyčia jiems įtikti
praeitoje LAV laidoje Scriba nega
vo vietos savo “komentarams”. Gal
dėl to vienas kitas su viena kita
ir buvo patenkinti, bet nepatenkin
tųjų skaičius aiškiai vyraujantis,
nes redaktorius susilaukė daugelio
priekaištų dėl to. Nepatenkintieji
Scribos nebuvimu nurodė, kad šiuo
keliu einant pataikaujama ne “ra
mybės ieškotojams”, bet visuome
ninio darbo trukdytojams ir ardyto
jams, kadangi jie nebejaučia jokios
kontrolės savo destruktyvinamis
veiksmams.
Nuvirto nuo koto

Po linksmų švenčių, dar toli nuo
išsipagiriojimo “Senienų” reporteris
— Sausio 26 d. nuo širdies smū Girteikis atėjęs į kun B. Suginto ir
gio mirė Vladas širvinskas, sulau V. Šimkaus pranešimus, beklausy
kęs 60 metų amžiaus. Jis gyveno damas užmigo ir apvirto su visa kė
su sesute Brone ir Adolfu Jašiūnų de. Atsipeikėjęs pradėjo garsiai
North Hollywoodo miestelyje, San kliedėti, mostiguoti rankomis ir
Fernando slėnyje. Sausio 29 d. Vla klausti tokių dalykų, kurie jam be
das buvo palaidotas San Fernando miegant pranešėjų buvo išaiškinti.
Mission katalikų kapuose.
Reiškiame užuojautos likusioms Pirmininkaujančio apramintas ir iš
publikos gavęs pasiūlymų išsinešdin
seserims ir broliams.
— Sausio 29 d. mir. Eva M. Mil- ti iš susirinkimo, Girteikis nutilo
lerienė, ilgų laikų gyvenusi Van ir vėl, matyt, užmigo nekalto kūdi
Nuys, Calif. Nors ji mirė lankydama kio miegu.
Įdomu bus skaityti jo korėspongimines Ohio valstijoje, palaidoti
dencijų
"Senienose” apie visų šį
parvežta į Los Angeles. Reiškiame
įvykį.
Scriba
užuojautos Millerienės dukroms.
MIRTYS
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Advokatai
SCOTT J. RAYMOND
(Raymond Rimdžius)
Attorney at Law
8448 Katelia 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

THE HOUR GLASS

20038 Saticoy Street
(Winnetka) Canoga Park, Calif.
Pete & Betty Katilavas, sav.
Tel. 341-4672
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.

Automobilių

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.į
Obstretics & Gynecology
w m 1087 N. Park Ave.
Pomona, Calif.
6Ž2-6040 714 Area Code

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET
Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.
5732 So. Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calif.

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon
2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 388-1889

Moteliai
AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.
490 Dolliver St.
Pismo Beach,, Calif.
Tel. 773-2725
___________
.
_________

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

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

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.
Du 8-G011
DU 9-4161

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Petras ir Rūta Sakas, sav.
82-083 Highway 99,
Indio, Calif.
Diamond 7-9415

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
106 So. Catalina St.
REDONDO BEACH, CALIF
Tel.: FR 4-6012
Vietinių ir importuotų automobiliij
taisymas ir dažymas.
Savininkai lietuviai.

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR
Emil & Julia Bud vi laičia i., 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. Marčluška 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 tr Genė Raivydai
7026 Reseda Blvd., Reseda, Calif.
Tel.: 881-9097

Baidai

Kilimų ir baldų valymas

CENTRAL APPLIANCES
šaldytuvai, krosnys, plaun. mašinos
ir kit.
Al. Dennis, owner
1915 Lincoln Blvd., Venice, Calif.
EXbrook 6-4246

CUSTOM CARPET CLINICS
Al Gruzdis, sav.
Carpet, Rugs & Furniture cleaning
157 So. Bandy Ave. West Covina
Teleph. 339-6425

Fotografai

Kontraktoriai

L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA
“Flatte Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood 28, Calif.
HO 9-8097
Res. NO 2-5527

PAUL ARAS ’
General Building Contractor
577 N. Grevillea Ave.,
Hawthorne, Calif.
Tel. OS 5-6408

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

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

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.

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav.
Tel. 868-9098

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

SOLONA BEACH HOTEL
J. Grybas, sav.
101 Acacia Street
Solona Beach, Calif.
Tel. 755-9942

Nuosavybių pardavėjai
!

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.

JONAS KUTRA
Real Estate Broker
3020 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif.
Bus. EX 4-2986
Res. EX 5-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS
I
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

i
;

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

Laidotuvininkai

TV taisymas

ADOLPH CASPER,
Funeral Counselor
c/o Edward Brothers Colonial
Mortuary
1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015
Bus. RI 9-8281
284-6489

FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.
HO 9-8500

Kepyklos

LIETUVIŲ NAMŲ SVETAINĖ

GEORGIANA BAKERY
Sav. Goerge & Ann P. Victor
420 Castro Str., San Francisco, Cal.
Phone UNderhill 1-6223

Baro ved. J. Ramonis
Valgyklos vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. NO 4-0372

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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Los
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f.

4366 Sunset Boulevard
Angeles, California,
90029
Telefonas: NO 4-2919

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

E3S2

_

MAHTANAP0LI3 COLLEGE
THOMPSON,CONN.06^7?

^S3ZZZ3S3Si

Printed Matter
Return Requested

Sėkmingai auga L. A.
Kredito Kooperatyvas

Los Angeles Liet. Kredito Koope
ratyvui šių metų pradžioje suėjo
13 d., šešt., Rasos Arbaitės meno
dveji su puse metų nuo jo įsikūrimo
paroda, Lietuvių Namuose. Ati
pradžios. Taigi, gyvavimo laikotar
darymas 6 vai. 30 min. vak.
pis yra gana trumpas, bet ekono
minės veiklos pasekmės yra gana
14 d., sekmadienį, — Liet. Bendruo
reikšmingos. Aiškiausia ir supran
menės Los Angeles Apyl. narių
tamiausia kalba ekonominėj srityj,
metinis susirinkimas šv. Kazimie
be abejo, kalba skaičiai. Los An
ro par. salėje 12 vai. dienos.
geles Liet. Kredito Kooperatyvas
20 d., šeštadienį,— Antano Pava
per dvejus su puse metų spėjo pa
sario Koncertas - rečitalis
siekti (sausio mėn. 1 d.) 257 na
šv. Kazimiero parap. salėje 7:30
rius, o šiuo metii vos keliolikos na
v te'.. vakaro.
rių betrūksta iki 300. Per dvejus
21 d., sekmad., Kurausko ir Virkau
su puse metų L. K. kooperatyvas
meno paroda ir A. Mackaus mi
yra gavęs įnašų viso 202.71 dolerį,
nėjimas 12 v. p. p. šv. Kazimiero
o per tų patį laikotarpį paskolų bu
par. salėje. Rengia “šviesos” sam
vo ar yra išduota 189.493 doleriai.
būris.
Rezervų Fondan vietoj reikalauja
Los Angeles Prekybos Rūmų na
mų 02% yra paliekama 30, ir rezer
rių susirinkimas 1 vai. p. p. Lie
Nauja LRK Susivienijimo 42 kuopos valdyba.Sėdi iš kairės: J. Puikūnas— vų fondas šiuo metu yra 3.584 do
tuvių Namų salėje.
vicepirm., B. Skirienė—pirm., B. Graužinis—finansų sekr., E. Stirbienė— leriai.
27 d., šeštad., Technologų d-jos pa kontr. kom.; stovi: J. Kalvaitis—prot. sekr. B. Papšys—iždin., K. MoKaip L. A. L. Kredito Koopera
rengimas,
tušis—kontr. kom. ir P Gauronskis—kontr. kom. .
Foto J. Andriaus tyvo pirm. A. Kiršonis savo prane
28 d., sekmad., Rekolekcijų pradžia
šime pažymėjo kad L. A. L. K. K.
šv. Kazimiero par. bažnyčioje.
augimas, ir vystomasis, palyginus
Veda vienuolis dr. A. Bučinys.
su kitais lietuvių kredito koopera
Bendruomenės rinkimai Veteranu Ramovė
Pabaiga bal. 4 d.
tyvais, kurie išimtinai yra susikūrę
Liet. Veteranų Sąjungos
“A"RamoKanadoje, yra žymiai spartesnis ir
Liet. Bendruomenės Los Angeles
BALANDŽIO MĖN.
•
.
Apylinkės valdyba vasario 18 d. po vė” Los Angeles skyriaus narių su greitesnis. Kartu pažymėtina, kaip
10 d., šeštad., Vaidinimas Radijo sėdy Liet. Namuose nutarė šauk sirinkimas įvyko vasario Jp d- šv. pats pirmininkas pabrėžė, kad per
valand. naudai.
ti; metinį narių susirinkimų kovo Kazimiero parap. salėje.! Skyrius visų savo veikimo laikotarpį L. A.
11 .d, sekmad., Vaidinimas Radijo 14 d., tuoj po pamaldų, šv. Kazi- šiuo laiku turi 46 narius. Šiame po L. K. K. neturėjo nei vieno cento
valand. naudai.
'^miero parapijos salėje. Darbotvar sėdy buvo priimti nauji nariai: V. nuostolių.
Amerikos Lietuvių Tarybos Los. kėje pranešimai, naujų orgamj rin Augus, J. čiinga, A. Pinkus ir iš
L. A.L. K. K. savo namams už
Angeles sk. narių metinis susi kimai, o taip pat ir “Tapkime Lie Chicagos persikėlęs A. Avižienis. indelius 2% metų bėgyje yra išmo
rinkimas Lietuvių Namdose 1 HL. tuvos Laisvės Knygnešiais” Ll>s Išrinkta nauja valdyba: K. Liau- kėjęs aukščiausių. 5% dividendų,
24 d., šeštad., Meno ir i literatures Angeles sk. valdybas rinkimai.
danskas, pirm., P. Gasparonis, sek. 7.808 dolerių sumoje, o taip pat savo
Skirstant parengimų pelnų valdy ir O. Žadvydas, ižd. Kontrolės komi- paskolomis yra padėjęs ne vienam
vakaras. Rengia Los Angeles šau
ba
rado būtinu palikti kasoje 350 sijon Išrinkti V. Apeikis, V. Kara lietuviui pradėti savarankiškų biznį
lių kuopa.
/
25 d., sekmad., Skautij/,jęngiama dol. salių samdymui ir parengimų lius ir K. Venclauskas. Vasario 16 ar įsigyti nuosavybę.
“Kaziuko mugė” šv..-Kazimiero organizavimui naujosios valdybos proga susirinkimas paskyrė- po 15
L. A. L. K. K valdybų sudaro:
kadencijai.
dol. Tautos Fondui ir Rezoliuci
par. kieme ir salėje.
pirm.
A., Kiršonis, nariai — F. MaKiti pinigai paskirstyti šiaip..joms Remti Komitetui. Raginta vi
Letuvhj Fondui — 100 dol.,
GEGUŽĖS MĖN.
si nariai užsiprenumeruoti ramovė- saitis, Br. Gediminas, P. Pamatai
tis ir A. Latvėnas. Kredito koope
nų leidžiamų “Karį”. (J. A.)
1 d., šeštad., LB Los Angeles Apyl. Tautos Fondu — 50 dol.,
ratyvas kol kas veikia tik savait
ruošia “Operečių vakarų”. Išpil Rez. Remti Komitetui — 50 dol.,
galiais — šeštadieniais nuo 9 iki 12
Vasario 16 gimn-jai — 25 dol.,
dys G. Gudąpskienėp grupė.
ir sekmadieniais nuo 12 iki 1:30.
2 d., sekmad., komp. B. Budriūno Saleziečių gimn-jai — 30 dol.,
L.
A. L. K. K. raštinė yra Lietuvių
. .okinių koncertas 1 vai. p. p. šv. Lituanist. mokyklai prie šv. Kazi L. A. Prekybos Rūmų
Tautiniuose Namuose, 3356 Glenda
miero parap. — 40 dol.,
azimiero par. salėj.
le
Blvd. (Al. L.)
Lit. Mok. Santa Monikoje — 40 dol.
.narių
susirinkimas
įvyks
kovo
21
8 d., šeštad., Los Angeles Lietuvių
d. (sekmadienį) 1 vai. Lietuvių Na
Dramos Ratelio spektaklis.
mų salėje, 4423 Santa Monica Blvd.,
15 d., šeštad., “Birutės” d-jos ren SLA skyrius Yukaipoje
Los Angeles. Bus svarstoma klausi
giamas balius ukrainiečių salėje.
vasario 28 d. suruošė savo pirmą mas — pakeisti draugijos pavadi Mašinų taisymo įmonė,
16 d., sekmad., kun. A. Valiuškos jį vakarų — Užgavėnių Blynų Balių. nimų į “Kalifornijos Prekybos Rū
SLA valdybų sudaro: Juozas Ge mai”, kad lietuviai prekybininkai vedama lietuvių
25 metų kunigystės minėjimas
nys, pirm., Elena Swetik, vicepirm., iš visų Kalifornijos miestų galėtų
šv. Kazimiero par. salėje.
Neseniai atsidarė “Geros kelio
29 d., šeštad., žurnalistų d-jos ren Zigmas Stogis, sekr., K. Stasys, fi būti tos draugijos pilnateisiais na
nės” garažas (Garage — Bon Vo
giamas balius Larchmont salėje. nansų sekr., J. Swetik, ižd. ir Na riais.
yage),
adresas: 106 So. Catalina St.,
30 d., sekmad., Jaunimo šventė šv. talija Stogienė — narė. (E. S.)
Be to, šiame susirinkime inž. B. Redondo Beach, Calif. Veikia me
Kazimiero par. salėj ir kieme.
Budginas skaitys apie prekybų ak chanikos, elektros ir dažymo sky
BIRŽELIO MĖN.
cijomis ir obligacijomis. B. Budgi riai, prityrusių specialistų priežiū
PAJAMŲ
MOKESČIŲ
APSKAIČIA

6 d., sekmad., šv. Kazimiero parap.
nas šioje srityje turi daug patyrimo. roje. Darbo garantija, kainos pri
einamos, malonus patarnavimas.
VIMAS
mokyklą baigusių mokinių išleis
Susirinkiman valdyba kviečia vi Taisymo metu, reikalui esant, maši
tuves.
sus prekybininkus iš visos Kalifor na paskolinama. Atsitikus nesėk
daromas ANTANO SKIRIAUS
13 d., sekmad., Pavergtų Tautų mi
nijos, ne vien tik iš Los Angeles mei, galima skambinti bet kuriuo
nėjimas, rengiamas lietuvių, lat įstaigoje — 4366 Sunset Blvd., Los
dienos ar nakties metu, mašina
miesto.
vių ir estų drauge.
Angeles, Calif. 90029.
Metinis nario mokestis $5.00. Įsi bus paimta. Tel. 374-6012.
20 d., sekmad., šv. Kazimiero par.
šį mėnesį mašinų tepimas vel
Del laiko susitarti iš anksto tele- rašyti galima pas d-jos sekretorių
rengiama “Lietuvių Diena”.
tui, taip pat kai kurie kito patar
27 d., sekmad., Lietuvių-Amerikos
Antanų Skiriu, 4366 Sunset Blvd., navimai. Garažo vedėjas — Antanas
piliečių klubo piknikas.
Los Angeles, Calif. 90029.
Adomėnas.
KOVO MĖN.
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