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LIETUVIŲ FONDAS IR NUOŠIRDUMAS LIETUVYBEI

Kas yra Lietuvių Fondas? — Tai sutelktinė materialinė jėga, kuri 
džiūstančią šaką Įgalintų sužaliuoti; tai bendrų rankų talka, — nu
veikti darnus lietuvybės srity.

Mes didžiuojamės tais lietuviais, kurie dirba savuose laukuose, 
neseikėdami laiko, nebijodami kritikos, nesidairydami pagyrų.

net ne visi gali dirbti neapmokamus lietuvybės darbus, nors ir 
norėtų. Daugelis turi pasinerti į savo profesiją, Į nelengvus šiame 
krašte industrijos, technikos, prekybos ir kitus darbus. Kiekvienas, 
pagal gabumus, išsilavinimą ir aplinkybes stengiasi kopti aukštyn, 
ir mes džiaugiamės, kad jie gerina šio krašto bei savo asmeninę buitį, 
bet jie ūgi nuoširdūs lietuviai, užtat, jei ne savo laiku, tai pinigine 
auka prisideda' prie lietuviškų reikalų sprendimo.

Retas gali aukoti, kaip aukoja Kazickai (15 tūkstančių dolerių!); 
nedaugelis gali skirti po tūkstantį, kaip skiria mūsų daktarai ir kiti 
pasiturintieji, — tai darbštieji ii* giliai sąmoningi lietuviai; net ne 
kiekvienas galim atsisakyti šimtinės, kurias duoda ne turtingieji, o 
dažniausiai pareigingiausieji ir nuoširdžiausieji savo tautos atžvilgiu. 
Geros gi yra ir kitos sumos: penkiasdešimt, kad ir dvidešimt penki, 
dešimt... Svarbu ne kiek aukojame, bet kad aukojame visi! Kad pri
sidedame prie talkos, kad jungiame rankas ir širdis į lietuvybės dar
bą. Nes vienybėje — galybė!

Ar verta aukoti Lietuvių Fondui? Taip, ir šimtą kartų — taip! 
Lietuvių Fondas yra bendras, iš patriotizmo ir ekonominio susipra
timo sutelktas, jau gana gilus aruodas, į kurį visi dedame ir iš kurio 
visi, reikalui esant, gauname. Tai gerų rankų ir protų tvarkomas ka
pitalas, saugiai augąs, jo procentai atsargiai ir su dėmesiu kasmet 
paskirstomi svarbiausiems lietuvybės reikalams.

Būtų gera, kad šeimų neturį pagyvenę lietuviai nebijotų iš anksto 
surašyti testamentus; ir būtų prasminga, kad jie visą ar dalį prigy
vento turto užrašytii Lietuvių Fondui; netikėtai mirčiai ištikus pa
prastai tokių žmonių sunkiai sutaupytas turtas neprasmingai išslys
ta į svetimas rankas, svetimiems reikalams.

Lietuvių Fondo sumanymas ir jo ugdymas išveda lietuvius į pačių 
kultūringųjų tautų eilę; tautų, kurios neelgetauja ir nemiršta, o iš
didžiai, vieningai laikosi ekonomiškai ir kultūriškai stiprios, net jei 
ir blaškomos po svetimus pasaulius.

Kokie Lietuvių Fondo reikalai Kalifornijoj — Los Angeles koloni
joj? Neblogi. Aukotojų šimtinėmis jau nemažai. Šiemet Juozas ir Ona 
Kaributai pinnieji aukoja tūkstantį! J. Kaributas dabar yra laikinio 
Liet. Fondui remti Kalifornijoje komiteto pirmininku; sekr. — Ž. N. 
Brinkienė. Netrukus Los Angelėse bus sudarytas pastovus ir pla
tesnis komitetas, kuris kreipsis į visus — įrodyti nuoširdumą lietu
vybei: aukoti Lietuvių Fondui. Aukoti, reiškia, ne duoti lyg išmaldą, 
o įnešti savo dalį į tą bendrą aruodą, iš kurio garbingai ir tvirtai bus 
ginama lietuviška gyvybė svetur.

Aukos Lietuvių Fondui yra “tax deductible”, o pats Lietuvių 
Fondas, sumanių mūsų teisininkų dėka, yra atleistas nuo betkokių 
valstybinių mokesčių, kadangi jo tikslas — ne kieno turtėjimas, o ko
munizmo nuskriaustos tautos dalies svetur išlaikymas ir jos kultū
ros palaikymas ir ugdymas.

Nė viena tauta ar jos atskala negali gyvuoti be pasiaukojimo, dar
bo ir — be galingojo pinigo. Lietuvių Fondas Amerikoj turi ir gali 
išaugti į milijoninį! Trečdalis jau yra. Išaugs jis į milijoną tik mūsų 
pridėtais banknotais, vistiek, dideliais ar mažais, bet nuoširdžiai ir 
gausiai duotais. Alė Rūta

VIRŠUJE: Kovo 6 d. Los Angeles Tautinių Namų salėje rašytojos Alės 
Rūtos romano “Kelias j kairę” pristatymas, kuri rengė Fronto Bičiuliai. 
Iš kairės Į dešinę: ž. Brinkienė, J. Gliaudą, Alė Rūta, J. Tininis.
ŽEMAI: “Raudono vyno” vaidintojai — Sėdi iš kairės: L. Žilevičiūtė, 
J. Kaributas, veikalo rež., J. Peterienė; stovi: A. Petrauskas, E. Skisti- 
mas ir dekoratorius A. žaliūnas. Foto L. Briedžio

LIETUVIU FONDAS

LITHUANIAN FOUNDATION

7243 S. Albany Ave., Chicago, Ill. 
60629. * Tel. HE 4-4076

PASKIRSTYTA LIETUVIŲ FONDO 
PELNAS

Lietuvių Fondo pagrindinio kapi
talo pelnas už 1964 metus viso 
$5,500.00, fondo įst. 30 str. tvarka pa
skirta: PLB Kultūros tarybai $1,000, 
kultūrinei premijai; Čikagos skau
tams remti dr-jai $300, stovyklavie
tes įrengimui; Pedagoginiam Litua
nistikos Institutui $500, mokomosios 
medžiagos reikalams; “Tėvynės 
žvaigždutės” “Draugo” vaikų sky
riui $100, konkursų reikalams; Čika
gos Aukšt. Lituanistinei mokyklai 
$300, švietimo priemonėms įsigyti; 
“Lituanus” žurnalui $400, mūsų iš
kiliųjų rašytojų pristatymui; JAV 
LB c. v-bai $1,000, IlI-čio ir IV-to sk. 
vadovėliams išleisti; JAV LB c. v- 
bai $500, jaunimo vaidinimų išleidi
mui paremti; JAV LB c. v-bai $500, 
jaunimo skaitynių išleidimui parem
ti; lietuviškai spaudai $400; ir Lie
tuvių Rašytojų dr-jai $500, literatū
ros premijai.

Dėl lėšų stokos visų paramos pra
šiusių nebuvo galima patenkinti. Ti-

kimasi, kad sekanti fondo pelno 
skirstymą sprendžiant, bus galima 
suteikti paramą tiems, kurie šiuo 
skirstymu jos negavo.

A. Rėklaitis,
LF Tarybos sekretorius 

1965 m. kovo 29.

LIETUVIU FONDUI REMTI 
KOMITETAS

Kovo 12 d. Lietuvių Bendruome
nės svetainėje įvyko Lietuvių Fon
dui Remti Komiteto organizacinis 
pasitarimas, kuriame dalyvavo Z. N. 
Brinkienė, K. Liaudanskas, J. Ko
jelis, J. Kaributas ir A. Skirius. 
Buvo išrinkta laikinas komitetas iš 
pirm. J. Kaributo ir sekr. ž. N. 
Brinkienės. J. Kaributas pasižadė
jo įnešti dalimis $1000 Lietuvių Fon
dam Jau prieš 3 metus LB Los An
geles apylinkė pradėjo įmokėji- 
mą savo pažadėtos tūkstantinės. 
Taip pat po keletą šimtų yra įnešę 
J. Kojelis, Dr. Z. Brinkis ir kt. Jau 
buvo pats laikas, kad losangelie- 
čiai išsijudintų remti Lietuvių Fon
dą.
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Atnaujinkite LAV prenu
meratą — metams $3.00
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AUKOS TAUTOS FONDUI VLIKO DARBAMS REMTI

Šių metų seusio mėnesyje įvyko Chicago]e ALTo ir VLIKo vado
vybių pasitarimas. Iš spaudoje patiekto pareiškimo matyti, kad ALT 
as susirūpinęs apsidrausti sau pajamas. Labai arogantiškai skamba 
išsireiškimas, kad VLIKas galės rinkti aukas iš tų lietuvių, kurie nie
kam neaukoja. Kodėlgi ALTas nepasirenka iš tų lietuvių, kurie nie
kur neina, neremia ir niekam neaukoja?! Nelinkėk to kitam, ko pats 
nenori. ALTas linki.

VLIKas yra Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo organas, jungiąs viso 
pasaulio lietuvius kovon už Lietuvos laisvę, gi ALTas yra jo talkinin
kas J. Amerikos Valstybėse, todėl jokie varžymai, taikomi Tautos 
Fondui, taigi ir VLIKui, yra nelogiški. Tautos Fondui — VLIKo iž
dui aukas siunčia viso pasaulio lietuviai. VLIKas iš tų pinigų sau 
algų nemoka, nei kelionpinigių-dienpinigių neima, nei lobystų ne
samdo, kad prieitų prie bet kurio krašto prezidento su vizitu, bet 
leidžia penkiomis kalbomis informacinius biuletenius, remia tris ra
dijo programas iš Europos į Lietuvą, renka ir telkia vėliausias žinias 
iš okupuoto krašto, visame pasaulyje propaguoja Lietuvos laisvinimo 
reikalą. Vliko veiklą finansuoja Tautos Fondas, į kurį daugumas au
kų suplaukia iš JAV ir Kanados lietuvių. Kituose kraštuose surinktos 
aukos vietoje panaudojamos Lietuvos laisvinimo reikalams.

Amerikos lietuvių organizacijos turėtų labiau remti tiesiogiai Tau
tos Fondą, be jokių ALTo nustatomų “kontingentų”, o pavieniai au
kotojai įteikdami savo metinę auką turi aiškiai pažymėti, kad skiria
ma Tautos Fondui. Pirmas pavyzdys tokio aukų telkimo buvo pada
rytas šiais metais Vasario 16-tos minėjimo proga Los Angeles kolo
nijoje. Visos kolonijos turėtų aukoti ne aklai, o aiškiai nurodydamos, < 
kam jos savo auką skiria ir kieno darbą jos remia. |

IS LIETUVOS KONSULATO

Švedijos karalienei Louise mirus, 
konsulas Bielskis kovo 12 d. nuvy
ko Švedijos konsulatan ir pasirašė 
užuojautų knygoje.

# « «

Vasario 16 minėjimo proga Jūrų 
Skautų organizacija apdovanojo kon
sulų Bielski Inkaro Garbės žyme
niu. Specialų raštų ir ženklų įteikė 
Jūrų Skautijos įgaliotinis Algis 
Raulinaitis, o pritaikytų žodį tarė 
Inkaro Tarybos narys S. Makare- 
Vičius.
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šiomis dienomis “The Greater 
Los Angeles Press Club” pakvietė 
konsulų Bielski tapti to spaudos 
klubo garbės nariu.

e ft ft

Jau kelinti metai konsulas yra 
“Te Los Angeles County Museum 
and Science Association” garbės 
narys.

« ft #

Kovo 23 Beverly Wilshire viešbu
tyje konsuliarinis korpusas pagerbė 
Imigracijos ir Pilietybės Departa
mento direktorių ir kelius jo štabo 
narius. Tuo pareikštas jų koperavi- 
mo nuolat iškylančiais painiais imi
gracijos reikalų klausimais įverti
nimas.

* ft «

Lietuvos ’ konsulas su žmona bu
vo pakviesti dalyvauti šiuose, tarp 
svarbesnių, minėjimuose, parengi
muose ir priėmimuose:

balandžio 2d. — Kalifornijos uni
versiteto 97-je “Charter Day”, kur 
pagrindiniu kalbėtoju buvo JAV vi
ce prezidentas H. H. Humphrey. 
Bal. 5 d. — Pietų Kalifornijos Uni
versiteto penktame iš eilės metinia
me tarptautiniame festivalyje. Bal. 
8 d. — “Los Angeles Philharmonic 
Association” tarptautiniame koncer
te naujose Music Center patalpose. 
Po koncerto Biltmore viešbuty įvy

ko iškilmingas banketas konsaliu
viniam korpusu pagerbti. Bal. 10 
d. — “The Greater Los Angeies 
Press Club” surengė naujai išrink
tam Kalifornijos senatoriui George 
Murphy pagerbimų. Bal. 29 d. — Ja
ponijos generalinis konsulas savo 
rezidencijoje Pasadena mieste mini 
Japonijos imperatoriaus gimtadienį. 
Bal. 30 d. — Olandijos gen. konsulo 
rezidencijoje įvyksta karalienės Ju
lianos gimtadienio minėjimas.

The Knights of Columbus” orga
nizacija iškilmingame tarptautinia
me bankete savo patalpose gegužės 
1 d. pagerbia konsuliarinį korpusų.

Gegužės 3 d. moterų skyrius prie 
“Wesley Foundation” Kalifornijos 
Universiteto patalpose rengia “tarp
tautinę arbatėlę” susipažinti su vi
zituojančiais užsienių profesoriais 
ir mokslininkais, kurių čia dabar 
esama 237, tap pat virš 15 šimtų 
studentų iš 98 valstybių.

Lietuvos okupantų agentai pasta
ruoju laiku labai “susidomėjo” Ka
lifornija, o ypač Los Angeles lietu
viai. Matyt, juos erzina čia gerai 
organizuota ir graži jų veikla. Oku
pantams tarnaujantieji atvyksta čia, 
landžioja pasirinktuosius, atveža 
ir padalina savo spaudos etc. Gal
būt. tikisi tuo lietuviškų veiklų su
drumsti. Grįžę ©kupuoton Lietuvon, 
jie niekina mūsiškius, skleidžia sa
vo melus ir šį kraštų šmeižia.

Okupantų agentų leidžiamas lie
tuvių kalba laikraštis skelbia, kad 
kažkurį moteriškė (matyt, jau “per 
plautais smegenimis”), grįžusi iš 
ok. Lietuvos važinėja su “prakal
bomis” po lietuvių apgyventas vie
tas. Gegužės mėn. su savo “prakal
ba” ji atvyksianti į Los Angeles ir 
į Yucaipų. Jokios lietuviškos orga- 
nzacijos jos čia nekviečia, niekas 
nelaukia. Jeigu vienų kitų paraudu
sį aplankys ir apšvies, tai ir bus 
visas jos pasirodymas.

Iš laiško iš Kolumbijos

PADĖTIS BLOGĖJA...

Kolumbijoje, kaip ir kitose Pie
tų Amerikos valstybėse, gyvena 
nemažai mūsų draugų ir pažįsta
mų bei giminių. Daugelis iš ten 
persikėlusių Į Jungtines Ameri
kos Valstybes, užmiršę tikrų pa
dėtį, ima apgailestauti palikę ge
rų ir lengva gyvenimą, — ne tokio 
tempo, kaip čia. O štai kokie bal
sai ateina iš ten. Dedame laiško 
ištraukas, praleidę asmeniškumus 
ir rašytojo pavardę. ALV Red.

Pas mus čia Kolumbijoje Velykos 
švenčiamos, galima sakyti, kaip pas 
protestantus: didžiausios švenčių 
dienos yra Didysis Ketvirtadienis ir 
Penktadienis... Senais ispaniškais 
papročiais gatvėse Didžiojoje Sa
vaitėje eina procesijos, nešamos 
■statulos ir pan. Statulas neša vadi 
namieji atgailautojai: basi, apsivil
kę violetiniais chalatais ir ant gal
vos užsimaukšlinę irgi violetines 
kapucas-maskes, kad nesimatytų 
veido. Labai primena amerikoniško 

KuKluxKla.no uniformų. Turint ome
nyje, kad tos pačios dienos yra ir 
švenčių dienos, tai neretas tų “at
gailautojų”, nešdamas statulas kiek 
zigzaguoja, kiek šlitinėja. Mat, ka
dangi šiuo laiku čia yra lietaus pe
riodas ir šalta, tai reikia susišildyt 
su aguardiente (toks amžinis šnap- 
sas).

šiaip čia padėtis ne gerėja, bet 
blogėja. Kiekvienų dienų laikraščiai 
mirguliuoja užpuolimais, bankii ir 
kitų vietų plėšimais, žmonių pagro
bimu (kindnaping). Vagystės tai 
jau toks kasdienis reiškinys, kad 
laikraščiai skelbia tik stambiąsias. 
Krašto ekonominė padėtis visiškai 
chaotiška. Dėliai devizų trūkumo 
beveik nėra importo. Daug fabrikų 
žada sustoti dėliai žaliavų ir atsar
ginių mašinų dalių trūkumų. Jei, 
■tai įvyks, tai krašte prie visų kitų 
problemų dar prisidės ir didelis ne
darbas.

Sostinė Bogota sėdi be vandens, 
gazo, pieno ir mėsos. Vandens ir 
pieno trūkumas yra dėl kelis mėne
sius užtrukusios sausros ir dėlto, 
kad nėra sutvarkytas vandens tie
kimo klausimas. Vis žadama sutvar

kyti, šiek tiek padaroma ir sustoja
ma iki sekančios sausros. Kai gy
ventojai pradeda kelti skandalus, 
tai vėl šis tas pakrapštoma pagal 
senus planus, ir tuo viskas baigiasi. 
Dėl panašių priežasčių trūksta ir 
pieno. Gazo trūksta dėl to, kad ne
sugebama sutvarkyti transporto. O 
mėsos nėra dėlto, kad vyksta sker
dėjų ir mėsininkų nuleistų rankų 
streikas ir krautuvės uždarytos. 
Reikalaujama pakelti kainas. O gal
vijų augintojai irgi reikalauja pa
kelti kainas galvijams. Jų negabe
na. Turės pereiti prie vištų mėsos. 
Bet vištininkai, ypač didieji, irgi 
rankose turtuolių, kurie nori už
dirbti nemažiau 100%; todėl vištie
nos kainos plačiai masei visiškai 
neprieinamos, nes jos yra beveik 
dvigubai aukštesnės negu mėsos...

Dėliai naujų persitvarkymų paštas 
nepristato žurnalų ir laikraščių bei 
knygų. Gal už pusmečio susitvar
kys. Negaunu ir jūsų spaudos.

A. G.
Kolumbija, 1965. IV. 12.

D. L. K. Birutės Dr-jos
Los Angeles skyriaus naujai iš

rinktos valdybos nariai pasiskirstė 
pareigomis šiaip: D. Narbutiene — 
pirm., J. Peterienė — vicepirm., V. 
Mažeikienė — sekr., J. žilevičienė 
— žid., S. Puikūnienė — narė.

š. m. gegužės mėn. 15 d. birųti- 
ninkės rengia balių ukrainiečių sa
lėje. Jų parengimus Los Angeles 
lietuviai remia ir gausiai lanko. Ti
kimasi, kad ir šis “Pavasario ba
lius” sutrauks gausiai publikos ir, 
kaip ir kiti birutininkių parengi
mai, duos gražaus pelno jų geriems 
darbams.

Smulkesnei informacijai ir vie
toms rezervuoti kreiptis į S. Puikū- 
nienę tel. 466-0721 arba į J. žilevi- 
čienę tel. 244-6792.

IŠNUOMOJAMA 1 arba 2 kambariai 
Hollywoodo apylinkėje. Privatus 
Įėjimas.

Telefcnuoti — 465-0291.

2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

2

KuKluxKla.no


Iš LB Los Angeles Apylinkės veiklos
Metinis Bendruomenės 
susirinkimas

JAV Lietusių Bendruomenes Les 
Angeles apylinkės metinis susirin
kimas Įvyko š. m. kovo 14 d. šv. 
Kazimiero par. salėje. Susirinkimo 
prezidiuman buvo pakviesti pirm. 
A. Mažeika, sekr. J. Mo'iiejūnas.

Plačius pranešimus apie apylin
kės veiklą padarė pirm. J. činga, 
ižd. S. Kungys, Jaunimo reik, vedė
ja O. Razutienė, kultūros reik, ve
dėjas J. Andrius, Kultūros Klubo 
pirm. J. Gliaudą, Tapkime Lietuvos 
Laisvės kovos knygnešiais sąjūdžio 
pirm. J. Jurkūnas. Pranešimai pri
imti su pagyrimu. A. Skirius padarė 
revizijos komisijos pranešimą, ku
ris buvo priimtas vienbalsiai.

Naujon valdybon išrinkti 7 nariai, 
kurie pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. — J. činga, vicepirm. — O. 
Razutienė, sekr. — L. Žilevičiūtė, 
ižd. — Stasys Dūda, Kultūros ir 
švietimo reikalų ved. — Balys Grau
žinis, Jaunimo reikalų ved. — Egi
dijus Radvenis ir Parengimų vedė
jas — Kazys Motušis.

Revizijos komisijon išrinkta: A- 
lena Devenienė, K. Prišmantas ir 
A. Skirius.

Buvo keista, kad šiais metais net 
metiniame susirinkime nebuvo ren
kamas nario mokestis ir galėjo bal
suoti ir diskututoti net nenariai ir 
net tie, kurie iš praeito susirinkimo 
demonstratyviai išėjo, grasindami 
teismu ir per pusmetį uždaryti 
bendruomenę.

Pasitarimas "Lietuviu 
Dienos" reikalu

Liet. Bendruomenės Los Angeles 
Apylinkės valdybos iniciatyva š. m. 
balandžio 21 d. Lietuvių Namuose 
buvo sušauktas visų lietuviškų or
ganizacijų Los Angelėse atstovų pa
sitarimas “Lietuvių Dienos” rei
kalu.

Pasitarime dalyvavo visi septyni 
LB Apyl. valdybos nariai ir 18 kitų 
organizacijų atstovų; viso buvo at
stovaujama 26 organizacijos. Pirmi
ninkavo LB Apylinkės vald. pirm. 
J. činga. sekretoriavo L. Žilevičiūtė.

Pirmininkaujantis peržvelgė klau
simus, kurie šiame pasitarime tu
rėtų būti diskutuojami ir sprendžia
mi, pranešė, kad patalpas Lietuvių 
Dienai reng i jau gautos — tai 
Breakfast Club patalpos, 3201 Los 
Feliz Blvd., Los Angeles, Calif. Jos 
gautos vienai dienai — rugsėjo 12 
ir už jas teks mokėti 216 dol. nuo
mos. Susirinkusieji tam pritarė.

Toliau buvo nutarta rugsėio 11 d. 
ruošti Sporto šventę. Ją organizuos 
ir praves LB Jaunimo sekcija.

Rugsėio 12 d. programą sudarys 
oficialioji dalis, meninė dalis ir me
no paroda.

Cficialiai daliai nutarta kviesti tik 
Los Algeles miesto merą (arba as
menį, kurį jis pats paskirs). Dėl 
lietuviškų kalbėtojų, tai pavesta 
valdybai paieškoti Įtakingo lietu
viškoje veikloje asmens rytinėse 
valstybėse, kuris sutiktų savo lėšo
mis atvykti ir 15-20 minučių pakal
bėti.

Alei Rūtai pasiūlius, pritarta pro- 
gramon Įtraukti Rašytojų Draugijos 
literatūros premijos Įteikimą auto
riui už geniausią 1964 m. knygą. Tai 
neturėtų trukti ilgiau kaip 20 mi

nučių.
Programos meninei daliai atlik

ti nutarta kviesti vietines pajėgas 
— solistus ir tautinių šokių ansamb- 
lįo šokėjus.

Meno parodą suorganizuoti iš vie
šnių jaunų dailininkų, kūrinių.

Bendrai dėl visos programos visų 
susirinkusiųjų pageidauta, kad ji 
bū.ų pradėta punktualiai 2 vai. p p. 
ir kad neužsitęstų ilgiau dviejii 
valandų, kad pranešėjai kalbėtų tik 
lietuviškai ir kad programoje būtų 
atliekami tik lietuviški kūriniai.

Malonu pažymėti, kad pasitari
mas praėjo sklandžiai, gražioje, dar
bingoje nuotaikoje. Iš susirinkusių
jų pusės susirinkimo iniciatoriai 
išgirdo apsčiai naudingų minčių bei 
patarimų ii’ dėl to susirinkimą rei
kia laikyti naudingu ir prasmingu.

Jaunimo šventė
Visos trys Lituanistinės mokyklos 

ir Jaunimo ansamblis, kaip ir kas
met, rengia savo tradicinę Jaunimo 
šventę š. m. birželio mėn. 6 dieną 
Šv. Kazimiero par. salėj ir mokyklos 
kieme. Įvairi ir turtinga programa, 
kurią išpildys jaunimas. Pasirodys 
jaunieji talentai, visos tautinių šo
kių grupės, masinis mokinių choras, 
ir kt.

Jaunimo šventės rengimo komite
tą sudaro: mokyt. O. Razutienė— 
pirm., rašyt. Alė Rūta-Arbienė, mu
zikė Gedrė Gudauskienė, Ignas Me
džiukas — šeštad. m-los vedėjas, ir 
inž. Egidijus Radvenis.

Programos paruošimui talkinin
kauja: mokytojos — B. Čiurlionie
nė, N. Grakauskienė, Puškorienė, 
muzikai: J. Ąžuolaitis, O. Baraus
kienė, A. Kazakevičius ir R. Paže- 
mėnas. Dekoracijos Algio žaliūno.

ūkiniais reikalais rūpinasi visų 
keturių vienetų sudarytas bendras 
tėvų komitetas.

Po programos salėje šokiai, gro
jant šauniajam orkestrui “Baltijos 
vėjai”, vad. muz. G. Gudauskienei.

Lietuviškos mokyklos ir Jaun. an
samblis reikalingi visuomenės dė
mesio ir paramos. Todėl kviečiame 
visus L. A. ir apylinkių lietuvius 
savo atsilankymu parodyti, jog re
miate mūsų pastangas kovoje už 
lietuvybės išlaikymą.

Laukiame visų, visų...
Pradžia 1 vai. 30 min. p. p.

ĮDOMIOS FILMOS
PLB pirmininkas Juozas Bačiū

nus, Sodus, Mieli, grįždamas iš atos- 
togų Havajuose atsivežė apie lietu
vių krepšinio komandos rungtynes 
su Australjos komandomis filmą. 
Tkrai buvo Įdomu visiems, ypač 
jaunimui, pamatyti ir pasidžiaugti 
lietuvių triumfališkais laimėjimais.

J. Bačiūno priėmimą ir filmų ro
dymą surengė L. A. Lietuvių Tauti
nės Sąjungos skyrius.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
nuo gegužės mėn. 1 dienos Lietuviu 
Namuose, 4417 Santa Monica Blvd., 
Los Angelęs, Calif. 90029, Įl-me 
aukšte, du miegamieji. Nuoma $70. 
mėnesiui.

Kreiptis pas reikalų vedėją J. 
Andrių darbo vai. tel. 664-2910, va
karais ir nedarbo dienomis — tel. 
662-1728 arba Lietuvių Namuose.

J. Pautienius PAVASARINĖS GAMOS

DAIL. JONO ANDRAŠŪNO IR JUOZO PAUTIENIAUS

KURINIU PARODA
4.

Los Angeles lietuviams pažįsta
mi dailininkai — vietinis Jonas An- 
drašūnas ir svečias iš Cicero, III. 
Juozas Pautienius supažindins Los 
Angeles lietuvius su savo naujau
siais kūriniais, išstatydami juos Lie
tuvių Namų salėje, 4423 Santa Mo
nica Blvd., Los Angeles, Ca’.'f. 
90029, nuo balandžio 24 d. iki ge
gužės 2 d., 1965 m.

Parodos atidarymas šeštadieni ba
landžio 24 d. 6 vai. 30 min. vak. mi
nėtoje salėje.

Paroda lankoma: šeštadieniais 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro, sekma
dieniais nuo 12 vai. dienos iki 8 vai. 
vakaro, gi darbo dienomis nuo 5 
vai. p. p. iki 8 vai. vak.

Parodoje bus išstatyta 8 peisa- 
žai (aliejum) Jono Andrašūno ir 28 
paveikslai Juozo Pautieniaus, iš ku
rių 7 portretai ir 21 — figūrinės 

kompozicijos (aliejum).

Los Angeliečiams bus tikrai įdo
mu pamatyti dail. J. Pautieniaus 
jau čia sukurtus žydinčio pavasa
rio vaizdus, taip pat kai kurių mū
sų asmenų portretus (jų tarpe yra 
dail. V. Petravičiaus ir dailininko 
žmonos portretai; už pastarąjį či- 
cagoj amerikiečių parodoje paskir
ta premija). Bus taip pat įdomu 
palyginti, kiek J. Andrašiūnas po 
savo individualios parodos per neil
gą laikotarpį yra padaręs pažangos.

Parodos lankytojai, pasirašę sve
čių knygoje ir palikę auką nema
žiau vieno dol., galės laimėti du 
paveikslu — po vieną abiejii daili
ninkų.

Jei susidarys galimybių, paroda 
numatoma perkelti į Phoenix, Ariz. 
ir San Francisco, Calif.

Parodą rengia “Lietuvių Dienų” 
žurnalo redakcija ir leidykla.
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Danguolė Sadūnaitė yra viena iš 
jaunosios kartos poetų, pasireiškusi 
po II-jo pas. karo, gyvendama Va
karuose, D. Britanijoje.

Gimnazijų ji lankė Detmolde ir 
Grevene ir baigė jau persikėlusi į š. 
Valiją, D. Britanijoj. Ten studijavo 
vokiečių kalbų ir -literatūrų ir anglų 
literatūrų. Baigė B. A. laipsniu. Iš
tekėjo už prof. R. Sealey, kuris iš
moko lietuviškai ir aktyviai dalyvau
ja lietuvių bendruomenėje. Iš Lon
dono persikėlė į JAV (Buffalo), kur 
R. Sealey profesoriauja. Abu daug 
verčia liet, kūrinių į anglų kalbų.

Tai yra antras Danguolės S. poezi
jos rinkinys. Jos poezija yra jau ge
rokai nutolusi nuo lietuvių poezijos 
tradicijų. Forma nebeturi klasiško 
ritmo, nei rimų. Ji eina anglų ima- 
žinistų keliais. Vaizdas, jausmas ii’ 
nuotaika yra svarbiausi jos eilėraš-

Religinis koncertas
1965 m. balandžio 4 d. šv. Kazi

miero parapijos bažnyčioje įvyko re
liginis koncertas. Jau ne pirmų kar
tų, baigiant šioje bažnyčioje reko
lekcijas, . parapijos lietuvių choras 
atlieka Dobuis oratorijų “Septyni 
paskutinieji Kristaus žodžiai”. Kon
certo pasiklausyti prisirinko pilna 
bažnyčia.

Oratorijoje dainavo solistai: so
pranas Florence Korsak, tenoras 
Antanas Pavasaris, baritonas Rim- 
.autas Dabšys ir vargonais grojo 
Ruth Buell.

Pats veikalas ir dirigento Bro
niaus Budriūno nuotaikinga inter
pretacija publikai paliko nepapras
tai gilų įspūdį.

Publika yra tikrai labai dėkinga 
chorui už tokį religinį koncertų.

Religinių koncertų pageidautume 
ir daugiau, nebūtinai tik rekolekci
jų baigimo proga, žinoma, tai su
darytų naujo darbo chorui ir jo va
dovui, bet bažnytiniam chorui ne
pakanka turėti vienų veikalų ir jį 
kartoti, kol jo klausytis nebeis net 
rekolekcijų lankytojai. Duokime re
liginio meno ii’ daugiau ir — vi
siems kolonijos nariams.

BRONIAUS BUDRIŪNO STUDIJOS 
FORTEPIJONO IR DAINAVIMO 
MOKINIŲ KONCERTAS

įvyks šv. Kazimiero parap. salėj 
šių metų gegužės 2 dienų 1 vai. p. p.

Programoje dalyvauja jau mūsų 
kolonijos populiarieji dainininkai ir 
jaunieji pianistai su įvairia nauja 
programa.

Visuomenė kviečiama atsilankyti 
ir pasidžiaugti jaunais augančiais ta
lentais.

Įėjimas visiems laisvas ir nemo
kamas.

čio požymiai. Trapi ir švelni paste
linė nuotaika supa Sadūnaitės ly
rikų ir siužetinius eilėraščius. Inty
mūs žmogaus ryšiai su žeme ir pa
siilgimas Dievo nudažo visų rinkinį.

Lietuviškos plokštelės
galima įsigyti “Lietuvių Dienų” ad
ministracijoje — 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90029, kasdien 
nuo 8 vai. ryto ki 8 vai. vakaro (ati
daryta ir šeštadieniais, o sekmadie
niais — susitarus telef. NO 4-2919).

Jokūbo Stuko išleistos plokštelės:
Pavergtos tėvynės muzika (Op- 

presed Lithuania, Vol. I) tomas I— 
dainos ir lietuviški! operų ištraukos

Kaina $5.00
Pavergtos tėvynės muzika (Op

pressed Lithuania, Vol. II) tomas 
II — šokių ir estradinė muzika.

Kaina $5.00
Dainuojame su Rūta (Sing Along 

in Lithuanian) — liaudies dainos, 
a.liekamos Rūtos tautinio radijo an
samblio Brooklyne. $5.00

Lietuvių tautiniai šokiai. Atlieka 
Švedo tautinis ansamblis ir Aitvarų 
kvartetas New Yorke. $5.00

Mes žengiam su daina — New 
Yorko vyrų oketeto dainos, paruoš
tos A. Mrozinsko. $5.00

“Suk, suk rateli” — Vilniaus tau
tinis choras ir solistai. Paruošia J. 
Stuko. $5.00

čia galima įsigyti visos Vandos 
Stankienės įdainuotos plokštelės:

Sutemų garsai. Populiarių šokių 
dainos ir muzika. $6.00

Rožės ir Tylūs vakarai. Lietuvių 
ii’ verstinių populiarių dainų plokš
telė. $6.00

Ar pameni? Pirmoji lietuvio kom
pozitoriaus (Broniaus Jaučio) ilgo 
grojimo plokštelė, dainuoja V. Stan- 
kienė ir trio — P. čelkys, A. Trin
kūnas ir B. Mačiukevičius.

Hi-Fi $6.00, Stereo $7.00
Taip pat dar turime A. šabaniaus- 

ko populiarios muzikos plokštelių—
Kaina 5.00

KNYGOS LAUKIA SKAITYTOJO

Gen. Stasys Raštikis

KOVOSE DĖL LIETUVOS
Labiausiai pirktų atsiminimų II tomas. Maža likę.

Kaina $7.00

Ignas Šeinius

VYSKUPAS IR VELNIAS
Nepaprastai intriguojančių apysakų rinkinys. Puikus stilius. 

Kaina $3.00

KETURKOJIS 
UGNIAGESYS

Danutės Bindokienės apysaka mažiesiems 

su per visą puslapį Z. Sodeikienės piešiniais.

Kaina $2.00.

šias ir kitas knygas užsakydami, rašykite

"LIETUVIU DIENU" LEIDYKLAIV
4364 Sunset Boulevard, Hollywood, Calif. 90029

Sofijos Barcaus radijo vakaruškų 
dainų (Lithuanian Folk Songs and 
Hymns) ir kitų seniau išleistų 
plokštelių.

Tegu skamba Jūsų namuose lie- 
viška pramoginė muzika!

Užeikite — pasirinksite ir gausi
te, ko tik norėsite.

Naujos knygos
Atsiųsta paminėti

Danguolė Sadūnaitė, Kai tu arti 
manęs. Eilėraščiai. 40 psl. Išleido 
“Lietuvių Dienų” leidykla, 1965, Vir
šelio aplanką piešė P. Jurkus. 
Gaunama: Lietuvių Dienų Leidykla, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Ca
lif. 90029 ir pas platintojus.

s « «

TĖVŲ DĖMESIUI
LAV birželio numeryje talpinsime 

mokslus baigiančio jaunimo (High
school ir College) nuotraukas su 
trumpomis biografijomis. Prašome 
tėvų prisiųsti vaikų fotografijas ir 
davinius, kokiu būdu jie mokykloje 
atsižymėjo (sporte, mene, moksle 
ir kitokiame veikime). Būtų gerai, 
kad prisiųstumėte medinę klišę; 
jei jų neturite, tai $5.00 del klišės 
padarymo. Viską siųskite iki 1965 
m. birželio 10 d. Red.

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service

REAL ESTATE 
4366 Sunset Boulevard

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

Vyčių sen. Los Angeles kuopos naujoji valdyba svarsto visuotino Lietuvos 
Vyčių suvažiavimo-seimo reikalus. Kaip žinoma, Lietuvos Vyčių seimas 
šiais metais susirenka Los Angeles mieste, rugpjūčio 5, 6, 7 ir 8 dienomis 
Stattier Hilton viešbutyje. Seimo metu, be posėdžių, numatyta pamaldos 
už mirusius šios organizacijos narius ir globėjus, bendri pusryčiai, kon
certas, šokiai, iškilmingi pietūs, išvykos, golfas it kt.

Seimui organizuoti ir pravesti sudarytas iš abiejų vyčių kuopų komite
tas, kuriam vadovauja Leonardas Valiukas.

šioje nuotraukoje matomi iš k. į d.: J. Andrius, B. Skirienė, J. Kiškis, 
A. Skirius, kun. dr. P. Celiešius, A. Norbutienė, B. Paipšys ir L. Gksas.
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Jaunimas rašo
Nuo šio LAV numerio pradeda

me naują skyrelį — “Jaunimas 
rašo”, kur talpinsime mūsų jau
nimo rašinėlius Įvairiais klausi
mais.

Prašome tėvus ir mokytojus 
parinkti iš mokinių rašinių bei 
kūrybos įdomesnių rašinių ir 
prisiųsti LAV redakcijai. Mes 
jaučiame, kad reikia pratinti jau
nimą rašyti spaudai, nes jie tu
rės pavaduoti mūsų vyresniąją 
kartą ateityje. Red.

Vasario 16 Diena Los Angelėse

Arimantas Arbas

Vasario 16 diena yra Lietuvos 
nepriklausomybės diena. Lietuva 
tikrai buvo laisva Mindaugo laikais, 
prieš apie 700 metų. Lietuvą po to 
užgrobė Rusjos caras. Mes vėl at
gavome nepriklausomybę 1918 me
tais, pirmajam pasauliniam karui 
pasibaigus. Lietuva tik buvo atsi
stojus ant savų kojų, kai prasidėjo 
antrasis pasaulinis karas. 1940 m. 
rusai bolševikai užėmė Lietuvą 
Labai daug lietuvių pabėgo iš Lie
tuvos ir vėliau emigravo Į š. ir P. 
Ameriką, Australiją ir kitus kraš
tus.

Mes čia dar švenčiame Lietuvos 
■nepriklausomybės dieną — Vasario 
16-tą. Mes ją švenčiame įvairiais 
būdais.Minėjimai, reklamos, banke
tai, visokį atsiminimai yra daromi 
kasmet. Visos reklamos išgalvotos 
tam, kad atkreiptų žmonių dėmesį 
į Lietuvą. Kuo daugiau žmonių ži
nos apie mūsų kraštą, tuo daugiau 
jie mums pagelbės. 1964 melais 
mes turėjome demonstraciją. Dau
gybė lietuvių prisikabino užrašus 
ant mašinų ir paradavo po miestą. 
Tie visi užrašai minėjo Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, buvo šūkių prieš ko
munizmą. Paradą paminėjo ameri
kiečiai per radijo žinias, šiais me
tais mes irgi taip darėme, šeštadie
nį, vasario 13 dieną, iškėlėme Lie
tuvos vėliavą prie Los Angeles 
miesto rotušės. Ten mūsų konsulas 
dr. Bielskis pasakė kalbą. Buvo at
važiavę televizijos ir radijo repor
teriai. Jie filmavo mūsų trispalvės 
pakėlimą ir parodė per televiziją, 
taip pat papasakojo per radiją. Po 
vėliavos pakėlimo visa minia va
žiavo aplankyti prof. Mykolo Bir
žiškos, Vasario 16-tos Akto signa
taro, kapo.Tą vakarą buvo banke
tas Statler Hilton viešbutyje, kur 
•buvo pakviesta svetimtaučių. Sakė 
kalbas ir turėjo nedidelį koncertą.

Sekmadienį, vasario 14 d., buvo 
matyti prie šv. Kazimiero bažny
čios išsirikiavę skautai ir kitų įvai
rių organizacijų nariai. Po iškilmin
gų pamaldų buvo minėjimas parapi
jos salėje. Jo metu kalbas pasakė 
B. Čiurlionis, dr. J. Bielskis, kun. P. 
Celiešius, latvių ir estų atstovai. 
Kiekviena organizacija įnešė savo 
vėliavas, kurias visi atsistojimu pa
gerbė. Jūrų skautų vadas A. Rau- 
linaitis įteikė konsului dr. Bielskiui 
inkaro medalį. Po visų paskaitų pa
sirodė komp. B. Budriūno vadovau
jamas choras.

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Nauja ALTo valdyba

Kovo 11 d. buvo sušauktas me
tinis ALTo skyriaus susirinkimas, 
kuriame buvo atstovauta 28 liet. or
ganizacijos, klubai, skyriai. Daly
vavo apie 50 atstovų su valdybos 
nariais. Pirm. B. Čiurlionis ir ižd. 
K. Liaudanskas padarė išsamius 
pranešimus. Vicepirm. A. Devenie- 
nė pranešė apie padarytus žygius, 
reikalaujant centro valdybą suteik
ti skyriams balsavimo teises ALTo 
suvažiavimuose.

Buvo plačiai diskutuota vietos 
skyriaus statuto klausimas. Vieni 
manė, kad statutas buvo paruoštas, 
priimtas ir juo vadovautasi per ke
liolika metų, kiti manė, kad statu
tas nebuvo baigtas ir nebuvo priim
tas.

Slaptu balsavimu buvo renkama 
nauja valdyba, šie atstovai išrinkti 
į naują valdybą: Z. N. Brinkienė, A. 
Devenienė, Mažeikienė, J. Kulnys, 
Stasys Kungys, A. Skirius ir V. Pin
kas.

Revizijos komisijon išrinkta: Al
gis Raulinaitis, Jonas Motiejūnas ir 
R. Bureika.

KLAIDOS PATAISYMAS
LAV praeitame nr. paskelbta va

sario 16 proga Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukotojų sąraše pastebė
ta klaida, būtent:

S. Daugėla aukojo ne $1.00, bet 
$3.00.

MOTINOS DIENA
Gegužės mėn. 9 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėj visų trijų Lituanis
tinių mokyklų rengiamas Motinos 
Dienos minėjimas. Programą išpil
dys vaikučiai nuo vaikų darželio 
iki 9 skyriaus, savų mokytojų vado
vaujami.

Bus suvaidinta A. Ramūnienės 
“Gėlės mamytei”, Mamyčių sveiki
nimai įvairia forma, dainos ir kt.

Pradžia 12 vai. 15 min.

LIET STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 
šaukiamas gegužės 16 d. 7 vai. 

vakaro Tautinių Namų salėje, 3356 
Glendale Blvd., Los Angeles, 90039. 
Bus diskutuojama: Liet. Studentii 
Sąjungos Los Angeles skyriaus at
statymas, skyriaus vidinis sutvarky
mas ir valdybos rinkimai. Po disku
sijų — šokiai.

SANTA MONICOS LIETUVIAI
1965 m. kovo 13 d. įvyko Santa 

Monikos Lietuvių Klubo susirinki
mas, kuriame buvo išrūkta nauja 
valdyba iš šių narių: Regina Aukšt- 
kalnytė, prof. K. Alminas, Algis 
Jokubauskas, Albinas Markevičius 
ir Vytautas Pinkas. Pareigomis bus 
pasiskirstyta valdybos posėdyje.

šiais merais mums daug geriau 
pasisekė negu pereitais metais. Net 
tris kartus mūsų šventė buvo pami
nėta per televiziją ir keletą kartų 
per radiją. Kartą per žinias televi
zijoje George Putnam kalbėjo apie 
Lietuvą apie 10 minučių. Yra mano
ma, kad tuo metu virš milijono žmo
nių žiūrėjo tą programą. Jeigu 
mums visada seksis, kaip dabar, 
tai mes galim tikėtis, kad turėsim 
daug pagelbos mūsų kovai prieš ko
munizmą Lietuvos laisvinime.

Katalikių Moterų Sąjungos 
nauja valdyba

šių metų Liet. Katalikių Moterų 
Sąjungos naują valdybą sudaro: 
pirm. Nancy Speedier, vicepirm. 
Stella Žukauskienė, ižd. Valerija 
Papšienė, fin. sekr. A. Arnaskus, 
protokolo sekr. J. Grikinaitė, globė
jos — O. Samsonaitė ir P. Dapšie- 
nė.

G. GUDAUSKIENĖS ANSAMBLIS

Los Angeles kolonijoje veikliau
sios jaunimo grupės yra Liet. Tau
tinių šokių grupė ir G. Gudauskie
nės instrumentalistų grupė.

š. m. balandžio mėn. 3 d. muzikės 
Giedrės Gudauskienės jaunųjų in
strumentalistų ansamblis dalyvavo 
Glendale Emblem klubo madų pa
rodoje, išpildydamas Čaikovskio 
“Spraktuką”. Vita Kevalaitytė bu
vo ansamblio pranešėja.

Įdomu, kad Glendale Emblem klu
bo pirm, šiais metais yra Mrs. Del
la Yodelis, Amerikoje gimusi lietu
vaitė, veikli lietuvių organizacijose, 
ypač Kat. Moterų sąjungoje.

Ansamblį sudaro še jaunuoliai: 
Rasa ir Arimantas Arbai, Daina, 
Saulius ir Gediminas Gudauskai, Vi
ta Kevalaitytė, Bernadeta, Audra ir 
Rasa Pakalniškytės. Ansamblio re
pertuarą sudaro lietuvių liaudies 
dainos, kompozitorių kūriniai ir 
klasikai.

Sekantis ansamblio pasirodymas 
bus “žavioji darna” (My Fair Lady) 
gegužės 1 d., šeštadienį, šv. Kazi
miero par. salėje. 

« « »

SUSIORGANIZAVO OPERETĖS 
ANSAMBLIS

Muz. Giedrės Gudauskienės ini
ciatyva Los Angelėse susiorganiza
vo Operetės ansamblis, kuris turės 
savo pirmą pasirodymą — pastaty
mą — “žavioji Dama” — My Fair 
Lady, š. m. gegužės 1 d., šeštadienį, 
7 vai. 30 min. vak. šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Į “žaviosios Damos” pastatymą 
yra įtraukta daug kolonijos solistų, 
Moterų sutartinė, G. Gudauskienės 
instrumentalistų ansamblis.

JAV L. Bendruomenės Los Ange
les apylinkė remia šį pasirodymą ir 
kviečia visus lietuvius operetės va
kare dalyvauti. Įėjmas $2.00 suau
gusiems, $1.00 studentams, šokiams 
gros orkestras. Bus užkandžiai ir 
baras žemutinėje salėje.

"Kaziuko mugė"
Balandžio 25 d. Los Angeles Šv. 

Kazimiero par. kieme ir salėj įvyks 
tradicinė skautų Kaziuko mugė. Vi
sos skautės, pradedant vyr. skau
tėmis ir baigiant pačiomis mažiau
siomis paukštytėmis, stropiai ruo
šiasi šiam įvykiui. Džiugu matyti ir 
skaučių mamytes taip pat nuošir
džiai Įsijungusias į šį darbą. Bend
romis jėgomis dirbama pilnu tempu 
su atsidėjimu ir dideliu entuziazmu.

Kviečiame lietuviškąją Los Ange
les ir apylinkių visuomenę šią mu
gę lankyti ir paremti mūsų jaunimo 
pastangas. V. K.

Jonas Skirius — stipendi
ninkas

Pradėjus baigiamąją Aukštesnio
sios Mokyklos (High School) klasę, 
visos Amerikos anglų kalbos moky
tojai rekomenduoja po keletą savo 
mokinių konkurs. egzaminams lai
kyti. Mokytojų organizacija “Na- 
tonal Council of Teachers of Eng
lish” paskiria specialius egzaminus 
ir iš 8000 studentų iš visų 50 Ame
rikos valstybių išrenka 860 studen
tų ir juos specialiame leidinyje re
komenduoja Amerikos kolegijoms 
stipendijoms duoti, šiais mokslo 
metais Jonas Skirius gavo šį NCTE 
atžymėjimą.

Prieš keletą mėnesių Kaliforni
jos Stipendijų komisija turėjo kon
kursinius kolegijon įstojimo egzami
nus. Jonas juose dalyvavo ir gavo 
metinę stipendiją $1500 — į Stan
ford universitetą. UCLA atstovas 
po pasikalbėjimo asmeniškai pasky
rė Jonui aukščiausią universiteto 
stipendiją — Regents scholarship. 
Occidental kolegija, Glendale, Calif, 
irgi pasiūlė Jonui stipendiją.

Be Kalifornijos universitetų, J. 
Skirius buvo padavęs stipendijai 
prašymus į Dartmouth College, Ha
nover, N. H. ir Wesleyan College, 
Middletown, Conn, ir iš abiejų gavo 
teigiamus atsakymus. Jonui labiau
siai patiko Dortmouth kolegijos są
lygos $(2350 metinė stipendija ir ge
ra studijavimo aplinka).

Dartmouth k-ja yra mažame Ha
nover miestelyje (3500 gyventojų), 
160 mylių nuo Bostono, turi 3000 
tik 800 studentų (pasirenka iš 5000 
prašymų).

Dartmouth kolegija laikoma Ame
rikoje viena iš geriausiii humanita
rinių mokslų srities — paruošia ad
vokatus, ekonomistus, politikus, 
mokytojus, menininkus ir pn.

Sėkmės jaunam mokslo siekian
čiam vyrui! J. A.

Gerb. skaitytojau:

Jei nesate atsilyginę LAV laik
raščio prenumeratos, malonėkite 
neatidėliojant prisiųsti $3.00. Su 
šiuo numeriu rasite įdėtus adresuo
tus vokelius. Mums vien tik pašto 
ženklai kainuoja $50.00. Adm.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5

5



PLUNKSNOS IS PO
MANO PLUNKSNOS...

ANTROPOLOGINIS KLAUSIMAS
“Naujienos”, 1965 m. bal. 17 d., 

nr. 90, trečioj dalyj, rašydamos apie 
žmogaus amžių, teigia, kad “jau 
rastas žmogus arti 2 milijonų metų 
senumo. Vėliausieji atradimai rodo, 
kad žmogus, kaip dvikojis ir šiek 
tiek galvojantis, gyvena šioje pla
netoje daugiau kaip 2 milijonai me
tų”.

Gi tų pačių “Naujienų” pirmoje 
daly rašoma: “žmogus dar senes
nis. Stačias vaikščiojo jau prieš 30 
milijonų metų”.

Įdomu būtų sužinoti, kiek milijo
nų metų “stačias vaikščioja” Nau
jienų redaktorius ir kiek metų pra
ėjo nuo to, kai jis nustojo “šiek 
tiek” galvoti?

Irgi "spauda",..
Mahanojaus “Saulė” jau prieš ke

letu metų “užgeso” — sustojo ėjusi. 
Tai buvo liet, angliakasių laikraš
tis, užsispyrusių redaktorių ir lei
dėjų leidžiamas darkyta lietuvių 
kalba ir anachroniška rašyba; bet 
bent turinys buvo lietuviškas...

Bet štai Philadelphijoj eina toks 
laikraštpalaikis “Naujas Gyveni
mas — New Life”. Kiekvienas jo 
numeris pilnas visokių komedijų, 
kaip jie patys rašo “pilnai tun žo
džiu prasmieje.”

Laikraštpalaikis, atrodo, leidžia
mas ir prirašomas rusų pakalikų ar 
sužemaitėjusiu rusų. Nedaug jie 
Lietuvos istorijos težino, bet ką ži
no, tai tik lietuvių skriaudas, pa
darytas rusams: “tie lietuviški Pa
triotai apipliešia neviena kaima 
arba miestą — bet cielus valsčius, 
tai yra Cholchlo, Obolensko ir Trost- 
no valsčius. Už tokius darbus rusų 
Rašytojai savo knygose užrašė, pa
vadindami lietuvius Mužestvenniji 
Roizboiniki.”.

Toliau — dar gražiau (cituojame 
originalia rašyba, kad turėtumėt 
tikrą vaizdą):

“...Lietuvos varda išpurvino lietu- 
vos patri jotas Algirdas su savo 
10,000 kardininku puldamas nekal
tus rusus, atimdinėjo jun turtą, o 
kurie priešinosi tai kardais kapojo 
arba badė.

Lietuvos varda išpurvino lietuvos 
patrijotas Vytautas su savo 5,000 
kardininku tripdamas Ukrainos že
me, ir pasiekiąs Ukrainos Juodiję 
jura, paskelbė visam svietui saky
damas: kad dabar visa Ukraina 
priklausa Lietuvai!...

Lietuviško medalio Patrijotas 
(prof. K. Pakštas — LAV Red), per 
daug sykiu man tikrino sakydamas, 
kad Amerikoj yra ušaldyta 11,000,000 
Lietuvos aukso. O kiek milijonu 
Anglijoj, Italijoj ir kitosia Valsty- 
biesia? Tai kodėl nors dali to auk
so nepasiunsti Lietuvos žmoniems 
dėl prasigyvenimo?!

Akyvaidoje suminietu invykiu 
mielas žemaiti, Augštaiti ir Suval
kieti Vienykimies! Tegul nuo da
bar visų 3-jų Baltiko Valstybių Fe
deracijos šūkis bus, kad: Žemaitija, 
Augštaitija ir Suvalkija iš koloniza
torių ir pliešiku paliuosuoti REIK! 
REIK! REIK! (O šūki valio, valio, 
valio, palikime italijonams).” 
Kam vienytis, kad tos trys “federa
cijos Stalino jau “suvienytos”? Nu

gi, “suvienytos” Lietuvoje, bet dar 
ne čia. Laikraštpalaikio leidėjas no
ri ir čia anokio “suvienyjimo”.

Linksma, ar ne? Būtų linksma, 
jei nebūtų kvaila. O kodėl taip, rodo 
pirmam puslapy paties leidėjo su
sigalvotas motto: “žmogau, sveikas 
Protas yra tavo sargas! nedaryk 
blogai sau, nei kitam.” Ar J. G. 
(“Naujo Gyvenimo” spausdinto jas 
ir prirašytojas) žino, ką jis daro?

Tolimesni komentarai, atrodo, ne
reikalingi.

NEIŠRŪGĘS VYNAS

Bal. 11 ir 12 dienomis šv. Kazi
miero par. salėje grupė mėgėjų vai
dintojų statė latvių dramaturgo V. 
Karklinšo 3 veiksmų komediją Rau
donas vynas.

Lietuvių scenoje šis veikalas jau 
prieš keletą metų buvo statytas Bos
tono Dramos Ratelio, režisuojant 
A. Gustaitienei ir vyr. rolę vaidi
nant buv. Dramos Teatro aktoriui 
Henrikui Kačinskui. Kam teko ma
tyti aną pastatymą, tam šis pa
statymas J. Kaributo režisūroje ir 
ypač jo paties vaidyba, paliko labai 
blankų įspūdį, žiūrovų atsilankė 
nedaug, o ir tuos pačius vaidintojai 
užkrėtė nuoboduliu. Vieno kito kad 
ir labai didelės pastangos negalėjo 
viso reikalo pataisyti.

Atrodo, užsimota daug apžioti, bet 
maža tepajėgta atkąsti, o dar ma
žiau sukramtyti.

Dar vienas antras toks “vaidini
mas” ir atgrasinsime Los Angeles 
publiką nuo teatrinių pastatymų, 
kuriuos losangeliečiai labai mėgo 
ir gausiai lankė.

11840 Kittridge Street

JONO L. ir GERTRŪDOS A.
VAINAUSKŲ

naujoji nuosavybė — 46 butų apart- 
mentinis namas “La Condesa Apart
ments yra 11840 Kittridge Street, 
North Hollywood, Calif.

Butai yra vieno ir dviejų miega
mųjų, puikiai Įrengti, patogiai iš

SAN FRANCISCO, CALIF. 
APYLINKĖS VEIKLA

Nauja LB Apylinkės valdyba

Metiniame JAV LB San Francis
co apylinkės susirinkime vasario 
21 d. buvo išrinkta nauja 1965 me
tams valdyba: pirm. Augustas Pra- 
nys, vicepirm. Juozas Sidzikauskas, 
sekr. Povilas Laurinaitis, ižd. Vai
dotas Bapšys ir švietimo reikalų 
vedėja Aldona Kudirkienė.

Lankėsi Bendruomenės pareigūnai
Kovo 6 d. aplankė mūsų apylin

kę JAV LB centro valdybos ryšinin
kas. Algis Regis, kuris turėjo pasi
tarimus su valdybos nariais.

Kovo 23 d. grįždamas iš Havajų, 
PLB pirm. J. Bačiūnus buvo susto
jęs San Francisco mieste ir buvo su
tiktas pirm. A. Pranio ir G. Vietoto.

Įdomus svečias
Kalbėtojas kapitonas Edward 

Springes, paskaitęs S. F. Examiner

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

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

turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —

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

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Sales & Service

TV — Stereo — Hi-Fi — Small Appliances 

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

Tel. 761-0909

"LA GOALIES A" Apartments

planuoti. Visi pilnai iškloti nailoni
niais kilimais; kiekviename kamba
ryje yra termostatai nustatymui ši
lumos, kuri įtaisyta lubose. Moder
niškai įrengtos virtuvės su visais 
reikmenimis, automatiniu oro vė
sintuvu ir kt.

Kieme yra apšildomas maudymosi 
baseinas. Labai daug vietos mašinų 

apie Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą, paprašė valdybos, kad 
jam leistų dalyvauti. 1919 m. Sprin
ges, būdamas Kaune su amerikie
čių misija iš Amerikos kariuomenės 
perėjo į Lietuvos kariuomenę ir da
lyvavo kovose prieš bolševikus. Jis 
parodė dokumentus, išduotus pulk. 
Gelgaudo, kad jis garbingai atliko 
pareigas, taip pat turi A. Smetonos 
ranka pasirašytą padėką ir esąs 
apdovanotas Liet. Kunigaikščio Ge
dimino ordinu už gerą tarnybą. Kap. 
Springer pasakė gražią kalbą ir pa
reiškė savo įsitikinimą, kad Lietu
va bus laisva.

Ateities veiklos planai

Balandžio 18 d. planuojama turė
ti lietuviškas pamaldas pas kun. V. 
Manelį, Notre Dame kolegijos baž
nyčioje, Belmont, Calif.

Už poros mėnesių planuojama pa
daryti koncertą ir pasikviesti talen
tą — solistą iš Los Angeles kolo
nijos. Daugiau žinių apie šį paren
gimą bus pranešta vėliau. A. P.

North Hollywood, Calif

(sau ir svečiams) pastatymui. Ne
toli krautuvių centrai ir greitkelis.-

Savininkai į namus nusikėlė tik 
prieš porą mėnesių ir dabar priima 
nuomininkus. Kainos nebrangios. 
Gera proga lietuviams apsigyventi 
naujausiuose butuose ir sudaryti 
savą “bendruomenę”.
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
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. SKIRIUS
4364 Sunset Boulevard 

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

Automobiiiy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

106 So. Catalina St.
REDONDO BEACH, CALIF

Tel.: FR 4-6012
Vietiniu 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

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 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.

Baldai
CENTRAL APPLIANCES 

šaldytuvai, krosnys, plaun. mašinos 
ir kit.

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

EXbrook 6-4246

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

“Flatte Hollywood”
6671 Hollywood Blvd., 

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

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

Dentist
21320 Hawthorne Ave., 

Torrance, Calif. 
FRontier 1-2551

BIRUTA BARVIKS, D. D. S. 
xMember 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

ANTHONY SKIRIUS
Notary Public

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29 
NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

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. 

1620 N. Lucile Ave.
Los Angeles, California 90026 

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. 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 

Diamond 7-9415

SOLONA BEACH HOTEL 
J. Grybas, sav. 

101 Acacia Street 
Solona Beach, Calif. 

Tel. 755-9942

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS KUTRA 

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

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

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker 

£113 Wilshire Blvd., Santa Monica 
Bus. EX 3-9801 Res. 393*8680

P. V. RAULINAITIS
R. E. Broker

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

NO 2-5433

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

Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919 Res. TH 2-5394

SPEECHER, FRANK P.
Real Estate Broker 

3720 Sunset Blvd. 
Los Angeles 27, Calif.

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

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.

HO 9-8500

LIETUVIŲ NAMŲ SVETAINĖ

Baro ved. J. Ramonis 
Valgyklos vedėja Adelė šatnerienė 

4415 Santa Monica Blvd., L. A. 
Tel. NO 4-0372
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California, 90029

Telefonas: NO 4-2919

Printed Matter
Return Requested

KALENDORIUS
BALANDŽIO MĖN.
24 d., šeštad., Meno ir literatūros 

vakaras. Rengia Los Angeles šau
liu kuopa.
Dail. J. Andrašūno ir J. Pautie- 

niaus kurinių parodos atidarymas
Lietuvių Namų saleje 6 vai. ao 
min. vakaro.

25 d., sekmad., Skautų rengiama 
“xvaziuko muge' sv. Kazimiero 
par. kieme ir salėje.

GEGUŽĖS MĖN.
1 d., šeštad., LB Los Angeles Apyl 

ruošia •‘Operečių vakarų”. Išpil
dys G. Gudauskienės grupė.

2 d., sekmad., komp. B. Budriūno 
mokinių koncertas 1 vai. p. p. šv. 
Kazimiero par. salėj.

8 d., šeštad., L. A. Liet. Dramos 
Ravelio spektaklis.

15 d., šeštad., “Birutės” dr-jos ren
giamas balius ukrainiečių salėj.

16 d., sekmad., kun. A. Valiuškos
25 metų kunigystės minėjimas 
sv. Kazimiero par. salėj.
Dailiųjų Menų Klubo susirinki
mas 2 vai. p. p. gamtoje.

29 d., šeštad., žurnalistų dr-jos ren
giamas balius Larchmom salėj.

BIRŽELIO MĖN.
6 d., sekmad., Jaunimo šventė šv. 

Kazimiero par. kieme ir salėj.
13 d., sekmad., Pavergtų Tautų mi

nėjimas, rengiamas lietuvių, lat
vių ir estu kartu.

20 d., sekmad. šv. Kazimiero par. 
rengiama “Lietuvių Diena”.

27 d., sekmad., Lietuvių-Amerikos 
piliečių klubo piknikas.

LIEPOS MĖN.
11 d., sekmad., L. A. šaulių kuopos 

piknikas.
18 d., sekmad., Tautinių Namų pik

nikas.
25 d., sekmad., Liet, evang. parapi

jos piknikas.

PARENGIMŲ REGISTRACIJA
šiais metais vedama Lietuvių 

Bendruomenės Apylinkės sekr. Li- 
tos Žilevičiūtės; jos telefonas — 
244-6792. Visos organizacijos pra
šomos savo parengimus iš anksto 
užregistruoti.

PATAISYMAS
Praėjusiame LAV numeryje žinu

tėje “Sėkmingai auga L. A. Liet. 
Kredito Kooperatyvas” bendradar
bio buvo skaičiuose padaryta klai
dų. Teisingai sakinys turi būti taip:

“Per du su puse metų Liet. Kre
dito kooperatyvas yra gavęs įnašų 
iš viso 202,071.00 dolerių, o per tą 
patį laikotarpį paskolų buvo ar yra 
išduota 189,493.00 doleriai. Reser- 
vų fondan vietoj reikalaujamų 20% 
yra paliekama 30% ir rezervų fon
de šiuo metu yra 3584.00 doleriai. 
Taip pat turėjo būti pelnas skiria
mas ne namams, bet nariams.

PAGERBIMAI
PAGERBIMAS KUN. VALIUŠKAI

Gegužės 16 d. kun. Antanui Va- 
luškai sueina 25 metai, kaip jis yra 
įšventintas į kunigus. Lietuvių or
ganizacijų — Kat. Moterų S-gos, šv. 
Vardo ir Skautų iniciatyva yra ren
giamas pagerbimo banketas, sekma
dienį, gegužės 16 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje, tuoj po iškilmingos 
sumos.

Po iškilmių kun. A. Valiuška pla
nuoja išvykti 4 mėnesių atostogų 
į Europą ir Mažąją Aziją. Kun. A. 
Bučmys numatomas pakviesti atlik
ti kun. A. Valiuškos pareigoms.
KUN. JONAS KUČINSKAS-KUČIN

GIS JAU PRELATAS
1965 metų gegužės mėnesio 23 

d. Kardinolo McIntyre atsiųstas 
vyskupas J. Ward atliks kun. J. Ku
čingio pakėlimo į prelatus iškilmes.

šv. Kazimiero parapijai lietuviš
kų teisių atstatymo komitetas jau 
prieš 6 metus šį nepaprastą 
įvykį išpranašavo. Ketvirtadalis mi
lijono dolerių lietuvių sudėtų aukų 
turėtų būti geriau įvertinta. Su 
garbingais prelato rūbais jau dingo 
ŠV. Stepono vengrų parapija; pa
statai dar tebėra, tik nėra jau 
vengrų klebono, nei vengrų kalbos 
toje parapijoje.

VESTUVĖS
—Algirdas Stropus su Giedre Ka

tiliūte susituokia š. m. balandžio 
24 d. dieną šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje.

MIRTYS
— Vladas Kondratavičius, žino

mas L. A. lietuvių prekybininkas, 
mirė š. m. balandžio 5 d. Reiškiame 
užuojautą žmonai Vandai, dukrai 
Jonei MacDougall, seserims — Onai 
Paltuvienei ir šaltenienei.

1965 m. kovo 9 d. mirė Antanas 
Jasas (Jasinevičius), buvęs Adams 
motelio, Pismo Beach, Calif, savi
ninkas. Laidotuvės iš šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios įvyko kovo 
14 d. Prie kapo atsisveikinimo žodį 
tarė. Vincas Kazlauskas.

Reiškiame užuojautą žmonai, 
dukrai, broliui Nikodemui Jasiniui 
ir kitiems giminėms.

CLEM’S MARKETS
★ Puikios lenkiškos dešros, švie- , 

žiai namuos gamintos.
★ Importuoti lenkiški kumpiai ir 

kitos iš Lenkijos prekės: alus, vy
nas, silkės, grybai, Įvair. sriubos.

★ Įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.

Galima užsisakyti mažesniais ar 
didesniais kiekiais specialiai paga
mintų lietuviškų dešrų piknikams, 
bankietmas, vakarienėms.

3002 W. Florence — PL 9-5058
7529 S. Normandie — PL 3-9676

Clem Tabierski, savininkas

KRIKŠTAI
— Leono ir Marijos Kančauskų 

sūnus balandžio 17 d. pakrikštytas 
Jono Vytauto vardais; krikšto tė
vais buvo Dana Tuminaitė ir Jonas 
Žukas. L. Kančauskas yra nuolati
nis LAV foto bandradrbis. Atsikėlęs 
iš Argentinos prieš keletą metų, jis 
įsigijo Hollywoode foto atelje, gerai 
verčiasi, ir dabar nusipirko ten pat 
netoli nuosavus namus, į kuriuos 
iš Lietuvių Namų nuo gegužės mėn. 
persikelia gyventi.

— Mindaugo ir Reginos Banionių 
antrasis sūnus balandžio 17 d. pa
krikštytas Vytauto Povilo vardais. 
Krikšto tėvais buvo Albinas šeš
kas ir Birutė Prakapienė.

—Birutė ir Rimtautas Dabšiai, ži
nomi Los Angeles solistai, balan
džio 17 d. pakrikštydino antrąjį sū
nų Tado Gintauto vardais. Krikš
to tėvais buvo Liudas Reivydas ir 
Dalia Navickienė.

TRUMPA!
— Dr. Elenai Tumienei pavesta 

sudaryti Palyginamosios Literatū
ros katedrą Kalifornijos valstybinė
je kolegijoje Fullerton, Calif. Ten 
ji jau profesoriauja.

— Pianistė Raimonda Apeikytė 
gavo stipendiją Immaculate Heart 
kolegijoje. Raimonda niekuomet 
neatsisako talkininkauti lietuvių pa
rengimuose savo nepaprastais piano 
gabumais.

— Daktaras Wm. Grasska uždarė 
savo moterų ligų skyrių, kuris bu
vo Park View ligoninėje, Hoover ir 
Santa Monica Blvd., L. A. (skersai 
gatvę prieš Lietuvių Namus).

Lietuvės operoje
— Kovo 6 d. Hollywoodo High 

School auditorijoje buvo pastatyta 
“La Traviata” opera, kurioje daly
vavo Adelė Bajalienė, Ona Mironie- 
nė ir Bronė Skirienė. Operą statė 
Sunset Opera Showcase Co., Mario 
Leonetti vadovaujant.

ATOSTOGOS

— Eugenia O. Bertulienė, muziko 
J. Bertulio žmona, paėmė ilgesnes 
atostogas ir keliauja per Europos ir 
Mažosios Azijos valstybes. Redakci
jai ir skaitytojams linkėjimus siun
čia iš Bethleham, Jordano.

KLAIDŲ PATAISYMAI

Praėjusiam nr. “Tautinių šokių 
ansamblio Užgavėnių Blynų Ba
liaus” korespondento VK aprašyme 
įvyko vardų sukeitimas: duetą dai
navo C. Dambrauskaitė su Vyteniu 
Dūda (ne su Vyteniu Radveniu). 
Programos vedėja buvo Ina Janu
šauskaitė (ne Mitkevičiūtė).

SVEČIAI
— Elena ir Pranas Nagiai iš Bel

more, Australijoje, dalininkai “Min
ties” spaustuvės, kurioje spausdina
ma liet, laikraštis “Mūsų Pastogė” 
ir kiti liet, leidiniai, vykdami lan
kyti savo giminių Detroite, buvo 
sustoję Los Angelese ir pulk. K. 
Pažemėno lydimi aplankė Lietuvių 
Dienų leidykla, kur spausdinamas 
ir mūsų laikraštis “Lietuviai Ame
rikos Vakaruose”. Pranas Nagis, 
pats spaustuvininkas, ypač domėjo
si spaustuvės įrengimais, lyginda
mas juos su savo spaustuve Austra
lijoje. Ponia Nagienė taip pat dirba 
“Minties” spaustuvėje, padėdama 
savo vyrui. Abu jauni, simpatiški 
žmonės, geri lietuviškos spaudos 
talkininkai.

— P. Gasparaitis, lydimas A. Te- 
lyčėno, atvykęs iš Clevelando, buvo 
užsukęs į LD leidyklą ir LAV redak
ciją. Svečias domėjosi Los Angeles 
lietuvių kolonijos veikla ir rūpes
čiais, painformavo apie clevelandiš- 
kių laimėjimus ir nesekmes lietu
viškuose darbo baruose.

—Kun. Leonardas Musteikis, mer
gaičių mokyklos, Omaha, Neeb., ka
pelionas, atostogavo Los Angelese 
ir buvo sustojęs šv. Kazimiero par. 
klebonijoje. Laikė keletą pamaldų, 
kurių metu žavėjo puikiu giedoji
mu. Parapijoje susitiko daug savo 
pažįstamų iš Voketijos laikų.

Kun. L. Musteikis taip pat lankė
si LAV ir LD leidykloje; jis yra 
nuolatinis LD žurnalo foto bendra
darbis Omahoje. Viena jo fotografi
ja puošė LD žurnalo viršelį.

Kun. A. Bučmys — Pranciškonų 
ordino Tėvas Kornelijus šiais me
tais vedė šv. Kazimiero parapijoje 
rekolekcijas ir pasakė eilę puikiai 
paruošti! ir labai gyvenimui pritai
kytų pamokslų. Atgal į Torontą iš
vyko tuoj po Velykų.

—Dr. Petras Banys iš Hanna City, 
III. atostogavo Meksikoje. Grįžda
mas iš ten sustojo keletai dienų 
Los Angeles, kur aplankė Lietuvių 
Dienų leidyklą ir savo pažįstamus. 
Iš čia išvyko į San Francisco — į 
gydytojų -suvažiavimą.

NAUJAKURIAI
• Juozo ir Aldonos Palukaičių, at

vykusių vaikų vardai yra Kęstutis 
ir Algirdas, o ne Algirdas ir Juozas, 
kaip buvo praėjusiame LAV nume
ryje parašyta.

• Stasys ir Alė Daugėlai, iš To
ronto, Canada, atvyko į Los Angeles 
čia apsigyventi.

eAndrikas ir Janina Knapai, iš 
Boston, Mass., atvyko į Los Ange
les apsigyventi.

— Bronius ir Gražina Pošius ne
seniai atvyko į Los Angeles sveika
tos pataisyti ir čia jiems geriau pa
tinka negu Floridoje.

B. Pošius yra dažymo kontrakto- 
rius.
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