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LIETUVIAI
Mūsų tėvų žemė jau 25 metai 

komunizmo priespaudoje. Tie ilgi 
metai, kaip koks vėžys, išgriaužė 
mūsų tautoje dideles žaizdas: tė
vynėje nuolatinis teroras, o išei
vijoje — patogumai.

Tačiau viltis ir ryžtas — mūsų 
kelrodis. Nuolatinės pastangos tė
vynei išlaisvinti yra butines. Ve
dama stipri akcija, per JAV kong
resą. ir krašto vyriausybę Lietuvos 
bylą iškelti Jungtinėse Tautose. 
Atstovų Rūmuose jau priimta 
atatinkama rezoliucija, gi Senate

Yorke Demonstracijoms Paremti, 
žygis didelis — lėšų reikia daug. 
Todėl kreipiamės į visus lietuvius 
prašydami šį žygį kuo dosniausiai 
paremti savo auka. Aukas skubiai 
siųskite komiteto iždininkui adre
su: V. Pažiūra, 1284 Live Oak Dr., 
Anaheim, California.

Pietinės Kalifornijos Komitetas 
New Yorke Demonstracijoms 
Paremti: J. Jodelė, pirm. J. 

Andrius ir A. Latvėnas, vicepirm, 
L. Žilevičiūtė, sek., V. Pažiūra, 
ižd., V. Kazlauskas, B. Nausėda, 
E. Radvenis, J. Pažėra, R. Va
laitis — nariai.

PASITARIMAS REZOLIUCIJŲ IR DEMONSTRACIJŲ REI KALU—Rezo
liucijoms Remti Komiteto pirm. L. Valiukas (sėdi, kairėje), Nuotrau
koje (pirmoje eilėje, sėdią iš k. Į d.): Leonardas Valiukas ir Antanas 
Mažeika, Lietuvos Laisvei Atstatyti Komiteto pirmininkas. Antroje eilėje 
—A. Sniečkus, R. Kezys, A. Budreckis ir J. Miklovas.

ją pravesti vyksta stiprus spaudi
mas.

Lapkričio 13 d. New Yorke or
ganizuojamas naujas, masinis žy
gis. nukreiptas j viešąją opiniją 
ir tiesiog j Jungtines Tautas. Po 
masinių demonstracijų Madison 
Square Garden įvyks eisena prie 
JT rūmų; bus aplankytos visų 
valstybių delegacijos ir Įteikti me
morandumai. Pramatyti būdai iš
eiti į didžiąją spaudą. Visas pasau
lis turi žinoti kad Lietuva gyva, 
kad mes protestuojame priš mūsų 
tautos žudikus ir reikalaujame 
Lietuvai laisvės

šis žygis toli nuo Kalifornijos, 
ir nedaugelis iš mūsų galėsime te
nai nuvykti, tačiau mes visi galime 
tame žygyje dalyvauti.

Šitam žygiui remti lietuviškų 
organizacijų atstovai sudarė Pie
tinės Kalifornijos Komitetą New

JULIUS JODELĖ, pirmininkas 
“Pietinės Kalifornijos Komiteto 
New Yorke Demonstracijoms Pa
remti.”

PASISEKUSI KALIFORNIJOS LIETUVIU DIENA c-

Jono čingos vadovybėje LB apy
linkė centrinį bendruomeninio gy
venimo įvykį — Kalifornijos Lie
tuvių Dieną - jau antri metai šven
čia dvi dienas. Pirmoji diena ski
riama jaunimui, antroji lietuviškam 
menui ir bendruomeniškam žodžiui.

Rugsėjo 11 Los Angeles jauni
mas savo pajėgumą sportinėse var
žybose bandė savo tarpe ir su es
tais (žiūr. atskirą aprašymą), o 
rugsėjo 12, sekmadienis, buvo skir
tas meno parodai koncertui ir ofi
cialiesiems LB reikalams.

Dail. Br. Murino, atvykusio iš 
Čikagos, kūrinių parodos atidary- 
man 1 vai., p. p, į Breakfast klubo 
patalpas susirinko gražus būrelis 
meno mėgėjų iš Los Angeles ir to
limesnių vietovių. Pirmųjų lankyto
jų tarpe daugiausa buvo ir tų, kurie 
svečio dailininko kūrinių vėliau pa
norėjo įsigyti.

LB apylinkės pirmininko J. čin- 
gos pakviestas, parodą oficialiai 
atidarė Lietuvių Dienų žurnalo lite
ratūros sk. redaktorius Juozas Tini- 
nis. Jis išryškino dail. Muriną kaip 
akvarelės meisterį, kurio kūrybos 
motyvus daugiausia sudaro gamtos 
vaizdai

žiūrėdamas į jo sukurtus parkus, 
kopas kalnų atšlaites, upokšnius, 
matai grožio pasaulį, kuris mus ža
vi ir traukia. Pro lengvų spalvų 
derinius jis rodo užslėptą gamtos 
grožį giedrą pasaulį,kuris žiūroo- 
vui sukelia optimistinius jausmus. 
Visa tai jis pasiekia, naudodamasis 
subtylia akvarelės technika, reika
laujančia didelio meninio įgudim, 
— kalbėjo Tininis.

Atsakydamas žodį tarė ir pats 
dailininkas. Jis padėkojo bendruo
menei už pakvietimą ir eilę gražių 
žodžių skyrė Los Angeles kolonijai.

Sekančią dieną paroda buvo per
kelta į Tautinius namus.

Oficialią dalį pradėjo apylinkės 
pirm. J.činga. Sol. F, Korsakaitei 

sugiedojus Amerikos himną, pirm, 
kondesuotame žodyje išryškino 
Bendruomenės prigimtį ir prasmę.

Lietuvos konsulas dr. Julius J. 
Bielskis sveikinimo žodyje surišo 
’’Bendruomenės mėnesį” - -rugsėjį 
su Tautos šventės tradicija ir įdo— 
miai pravedė kai kurias istorinių 
faktų paraleles. Prisiminęs jauni
mą bendruomenės gyvenime, kon
sulas kalbėjo:

— Pagirtina Bendruomenė į sa
vo veiklą jungdama jaunimą. Jau
nimas atlieka reikšmingus darbus: 
jis organizavo demonstracijas Va
šingtone, ruošia manifestacijas New 
Yorke, dirba Rezoliucijoms remti 
komitete. Nepalikti jo talkininkų 
rolėse. Jaunimo reikia veiksnių ir 
centrinių organizacijų vadovybėse.

Pagrindinės kalbėtojos JAV LB 
Tarybos narės rašytojos Alės Rūtos 
žodis spausdinamas atskirai.

LB apylinkės jaunimo vadovui 
pristačius, apygardos pirmininkas 
K. Liaudanskas sporto varžybų lai
mėtojams įteikė dovanas, o po to 
sekė koncertas.

šį sykį koncerto programą atli
ko losangeliečiams gerai pažįstama 
solistė (dramatinis sopranas) Flo
rencija Korsakaitė ir solistas (te— 
noras) Antanas Pavasaris.

Pirmoje programos dalyje sol. 
Korsakaitė geriausiai sūdai,navo 
Kuprevičiaus ’’Ateik, ateik” ir Ja- 
kubėno ’’Spindulėlis vakarą". Iš
šaukta bisui_ ji padainavo Kavecko 
”Na tai kas”. Ši daina visada pa
gauna klausytojus ir savo gražiais 
K. Grigaitytės žodžiais.

Sol. Pavasaris sukėlė klausyto
jų nuotaiką jau pirmąja daina ’’Iš
rytų šalelės”. Tai labai lyriška ir 
meliodinga B. Budriūno harmoni
zuota liaudies daina. Didžiausių 
ovacijų Pavasaris susilaukė už ’Gra
nada’, dainuotą bisui. Gražiai solis
tai atliko ir arijas, ypač žaviai Pa
vasaris sudainavo Halevy ariją iš 

operos ’’žydės”. Puikūs buvo duetai. 
Sojistams akompanavo Raimonda 
Apeikytė ir B. Lockwood.

Programoje pasirodė inž. E. Ra- 
dvenio vadovaujama tautinių šokui 
grupė. Iš visų šokių lyrišku savo 
grožiu išsiskyrė ’’Sadutė”. Tai ne
paprastai žavus šokis.

Koncerto programą simpatiškai 
ir sumaniai pranešinėjo Litą Žilevi
čiūtė. šventė baigta Lietuvos him
nu. Dalyvavo per 700 žmonių. Vė
liau buvo šokiai, grojant M. Krafto 
orkestrui.

Kalifornijos Lietuvių Dieną gra
žiai suorganizavo ir sklandžiai pra
vedė LB Los Angeles apylinkės 
valdyba: J. činga, pirm.O. Razu- 
tienė, vicepirm., L. Žilevičiūtė, sek. 
S. Dūda, ižd., B. Graužinis, švie
timo ir kultūros vad., E. Radvenis 
jaunimo vad., K. Motušis, parengi
mų vad. Ti—ko

JONAS ČINGA, LB L.A. apylinkes 
pirmininkas
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RUGSĖJO 8-JI DIENA
Suėjome paminėti savąją didžiąją Tautinę Šventę laisvųjų lietu

vių organizuotos Bendruomenės rūpestingoje globoje. Visai pride
ramai! Bendruomenė pasirinko rugsėjo mėnesi kasmet tą tautinę 

šventę paminėti. Tikrenyoėje, rugsėjo mėnuo yra pavadintas Bend
ruomenės mėnesiu.
Aiose minėjimuose netik prisimenam ir pagerbtam savo tautos 
senovę, bet taipgi aptariam pačios Bendruomenės reikalus, peržiū
rime savają veiklą tautos išsilaikymui, aptariame bendruosius lietu
vybės reikalus. Savo minėjimuose ir vei paskelbtam civilizuotam 
pasauliui, kad lietuvių tauta tebėra gyva, organizuota, veikli ir, 
nors laisvame pasaulyje esanti dalis, kartu su Kitomis tautomis ak
tyviai dalyvauja pasaulinę taiką įgyven dinti, žmogui laisvę, 
garbę ir teisę grąžinti. Taipgi su kitais laisvaisiais sutartinai dirbda
mi pagelbstim pavergtoms tautoms išsilaisvinti ir savo nepriklau
somą valstybę atkurti.

Tą tautinę šventę mes pradėjom iškilmingai minėti jau prieš 
trisdešimt penkius metus, tai buvo Vytauto Didžiojo Metais. Kaip 
būdavo minima senovėje, smulkesnių žinių neturime, o be abejo 
būdavo tinkamai minima, nes toji šventė primena tautai reikš
mingą istorinį įvykį. Kaip žinome, tos šventes pradžia iškilo prieš 
penkius šimtus trisdešimt penkius metus, kuomet tų laikų galingos 
Romos Imperatorius paskyrė Vytautui karališką vainiką. Sulig tais 
laikais veikusių papročių, reiškė, kad pasaulio galiūnai pripažino 
Lietuvą galinga, kultūringa, lygia kitoms vakarų kultūros valsty
bėms. Mat anais laikais karalijos vainikas buvo skaitomas valstybės 
suvereniteto ženklu.

Nors dėl nedraugingų lenkų klastos Vytauto vainikavimas buvo 
sutrukdytas, bet anų laikų pasaulio galiūnų sprendimo faktas 

nepasikeitė, ir lietuvių tautai visiems amžiams liko didžiai reikš
mingas. Tai yra kitų patvhtinimas mūsų tautos garbingos praeitos 

ženklas. Toji praeitis yra mūsų dvasinės stiprybės šaltinis.
Garbė mūsų Bendruomenei už šios šventės minėjimų globojimą. 

? Kaip jau patyrėm, bent mūsiškis Bendruomens padalinys, kas met 
labiau iškilmingą minėjimą surengia. Todėl, Bendruomenės, apy
linkės ir apygardos vadovybės tikrai užsitarnavo mūsų visų dėkin
gumą ir pagarbą.

Bendruomenės pastangos kaip galima daugiau jaunimo minėji- 
man sušaukti, tikrai yra sveikintina ir pagirtina veikla. Sportinės 
rungtynės jaunimą sudomina ir jam naudingos, todėl malonu ma
tyti, kad tos priemones yra plačiai naudojamos. Senimui yra džiugu 
matyti vis daugiau jaunimo stojant lietuvybės veiklom Šiais metais 
mūsų jaunimas jau nepaprastai veikla pasižymėjo. Jų sąskrydis 
Washingtone, dabar organizuojamas kongresas lapkričio mėn. New 
Yorko mieste, jų skaitlingas dalyvavimas rezoliucijų komiteto veiklo- 
ja, neabejotinai gelbsti lietuvybės reikalams. Reikia tikėtis, kad šis 

Ųv gražus reiškinys bus tęsiamas dar net su pagreitintu tempu.
Matome, kad mūsų Bendruomenė vis labiau rūpinasi jaunimo 

bįf' reikalais. Tikime, kad tos pastangos ir toliau bus sėkmingos. Ne- 
paprastai bus malonu matyti daugiau jaunimo dalyvaujant netik 
parengimuose, atitinkamose organizacijose, laisvinimo veiksniuose, 

Į: p bet taipgi ir tokių parengimų ir organizacijų vadovybėse. Tuomet 
tautinių švenčių minėjimai bus labiau reikšmingi, tuomet tautos 

M. išlaikymas bus užtikrintas. Tokio įvykio nuoširdžiai laukiame.
—Dr. Julius J. Bielskis 
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Sąmoningi juodžiai nenori su bal
taisiais maišytis

Savo įgimtą, padermę gerbią juo
džiai labiau mėgsta juodąjį kaip 
baltieji baltąjį. Taip gamtos su
tvarkyta, kad tauta ar padermė lai
kytųsi prie savosios. Maišytis su 
kita tauta, dar mažiau paderme, tik 
negalvoją karštagalviai, ūpo veda
mi, ar pašalinių kurstomi, veržiasi. 
Blaiviau galvoją, aiškiau pramatą, 
žino, kad susimaišius, juodžiai ne- 
subaltės, praras savo turimą spalvą 
ir padermės vardą:- vieni ir antri 
liks mišiniai (mogrenai), vieni ir 
antri nepakils, o nupuls. Kita — 
maišymas juodžių su baltais, kaip 
kad pareigūnai daro sprausdami 
juodžius į baltųjų vietoves, mokyk
las ir darbovietes, neįgyvendins 
artimo meilės, ar net tokios meilės, 
kokią baltasis baltam, juodis juo
dam jaučia. Kad ir kaip baltieji 
kalbės apie lygybę ir žmoniškumą, 
baltasis juodžiui nejaus tolygaus 
nuoširdumo, kokį jaučia baltajam, 
neigi juodis — baltajam. Juodžiai, 
komunistų kurstomi, ima siekti ne 
tik lygių, bet ypatingų teisių. Ap
mokami ir apmokyti komunistai 
ieško visokių būdų, kaip griauti 
tvarką. Sąmoningi juodžiai tokių 
kurstytojų nemėgsta ir juos vadina 
šiukšlėm.

Viena juodė mokytoja, atvykus iš 
Pietų į žiemius, negalėdama pasisa
kyt juodžių laikraščiuose, sa,vo ra
šinį išspausdino “Common Sense” 
laikraštyje’. Rašinio vertimą čia pa
duodu:

“Aš rašiau į pirmaujančius laik
raščius, kurie NAACP (juodžiii są
junga. Vert.) palaikomi, leidžiami 
— nedėjo, todėl kreipiuos į baltuo
sius draugus.

Aš mokiau juodžiti vaikus Pietii 
gilumoj; gimiau ir užaugau med
vilnių lauke. Kai kam gali atrodyt, 
kad ten alkani, nežmoniškas gyve
nimas; pasakysiu, kad ten buvo 
mano gyvenimo laimingiausios die
nos.

Senstu, mano sveikata pašlijus, 
noriu gyvenimą baigt, ir būt pa
laidota Misisipės lauke. Noriu, kad 
mano padermės žmonės palaidotų 
mane krikščioniškai, šventoriuj (in 
church yard).

Girdėdama pasakiškas kalbas 
apie nuostabius žiemius, prieš 11 
metų atvykau į Čikagą, norėdama 
pritapt prie kilnios draugės, kaip 
kad daug kas kalbėjo. Bet ve ką no
riu pasakyt saviem Misisipės juo
džiam: buvau įleista į prisigrūdusi 
busą, mačiau šen ten vieną, kitą 
vaiką baltų mokykloj. Nereiškia ir 
niekad nereikš, kad save gerbią 
baltieji ims tave prie širdies, įsi
leis į namus, kaip kad savieji juo
džiai juodą.

Baltasis, kovojąs už juodžių tei
sę maišytis su baltaisiais, yra nie
kas daugiau, kaip maišytas šlamš
tas, nuo tokio save gerbią juodieji 
šalinasi.

Prašau paklausyt žinančios apie 
tai: dėl mūsų pačių būsimų kartų 
gerovės neverskite maišytis, liauki
tės, permąstykite — maišymasis 
reiškia netekt savo gyvenimo būdo; 
maišyti su baltais nepritapsime prie 
baltų, nesijausime laisvi, nebūsime 
laimingi, bandydami taikintis prie 
griežtai nustatyto baltiem įprasto 
gyvenimo būdo.

Atsimetę nuo savo maldyklų, mo
kyklų, nutrauktume ryšį nuo turė
tos brangios laisvės. Ten (Pietuo
se) tu gali sutikt savuosius, maišy
tis, tarnaut; dainuot, jei nori, kaip 
juodieji kad daro, čia (žiemiuos) 
jei rėkausi lauke, ar net maldykloj, 
tave patupdys į kalėjimą, kaip ra
mybę drumsčiantį. Tenai gali elg
tis, linksmintis, kaip kad juodieji 
daro, niekas tau nieko nesakys; 
turi mokyklas, tokias pat geras, 
kaip visur, ir daugiau laisvės negu 
žiemiuos tarp baltųjų maišantis.

Jei tu kuo pasižymi tarp juodžių 
mokykloj, niekuo nepasižymėsi tarp 
baltųjų.

Dar vieną noriu pasakyt: iš kiek
vienos dešimties dolerių, sudėtų, 
suaukoti} kovai už juodžių teises, 
devyni doleriai NAACP, kurstyto
jams, laikraščiams. Tai ne paskala: 
aš jiem dirbau, aš žinau, kaina 
brangi, visi už juodžių teisę kurs
tytojai gerai apmokėti už kursty
mą, už ramybės drumstimą. Viso ko 
jie nori — pinigų, tik pasirodyk, 
ar apsilankyk pas juos. Iš tikrųjų 
žiemiuos baltų ir juodų kurs
tytojų sukelta padermių maišymo 
betvarkė abiem pusėm įkyrėjo.

Laikykimės savo gyvenimo būdo, 
didžiuokimės savo paderme, užuot 
bandę brautis ten, kur nesijausim 
laimingi, šiandien aš nesigailiu gi
musi juoda. Aš dariau, ką galėjau, 
savo padermės žmonių būklei pa
kelti. Nekaltinkime baltųjų ar ki
tos padermės žmonių dėl savo ne
sėkmių. Klaida glūdi jumyse. Visi 
turime lygias progas pakilti. Kili
mas ar puolimas priklauso nuo pa
čių žmonių padermės.

Niekur nėr taip gerai, kaip gero
joj, senojoj Diksėj (Pietuose) šian
dien. Dievas lėmė man grįžti na
mon į Misisipę, kur juodis laiko
mas juodžiu, baltasis — baltu, ir vi
si draugais jaučiasi.

Judie Mae Lewis

šių metų gegužės 15 d. “Common 
Sense” laidoj įdėta keletas sveikai 
galvojančių juodžių pasisakymai 
prieš maišymąsi su baltais, tarp jų 
dviejų aukštų dvasininkų svarūs 
balsai — išlaikyt juodžių padermę 
juodą, tyrą, kitokia paderme neat
skiestą. Tai protingi pasisakymai, 
ginantieji savo juodą padermę drą
siau, negu tūli baltieji savąją, klai
dingai teisindamiesi, kad “visi žmo
nės lygūs”. Taip, ir visi gyvuliai 
lygūs, bet kiekvienas skiriasi nuo 
kitų ir laikosi savo padermės.

Pakruojietis

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
NADIA ABRAMIAN & ONIK ABRAHAMIAN

129 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
¥****¥¥-¥-*****¥¥*4**44-¥-**¥**44**4*****************-¥
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Tautos šventę minint a
Rugsėjo mėnesį mes dabar šie- turą, savo laisvės ne tik troški-

IŠ LIETUVIU ORGANIZACIJŲ VEIKLOS 
C- t-.

jame su bendruomeninės minties 
stiprinimu už Tėvynės ribų, su vie
nybės, mūsų trokštamos laisvės 
ir lietuvio dvasinio atgijimo vil
timis.

Neseniai praėjo Rugsėjo 8-toji, 
gal mažai kieno pastebėta, o jau
nimui gal mažai ir be reikšminga.

Kas buvo Lietuvai Rugsėjo 
S - ji diena ? — Tai 15-jo am
žiaus pradžioje mūsų gabaus val
dovo, Kunigaikščio Vytauto numa
tytoji karūnacijos šventė. Su ana 
istorijos tolumose dingusia diena 
mes dtabar gretiname ir savo 
Bendruomenės šventę, nes tarp 
ano 15-tojo šimtmečio rugsėjo ir 
tarp šio, dvidešimtojo amžiaus 
rugsėjo yra ne tik simbolinio, bet, 
taip pat, realaus panašumo.

Anų rugsėjį Vytautas Didysis,, 
p i i h a i įgyvendinęs Lietuvoje 
mindaugo valstybines idėjas, nu
galėjęs Lietuvos priešus, išplėtęs 
jam priklausančias žemes iki di
džiausios valstybes tuometinėje 
Europoje, norėjo užsidėti ant gal
vos Kaialiau|5 vainikų, kari Lie
tuva įamžintų tvirta karalija, val
stybe su pastoviais pamatais ir 
tęstinę valdymo forma. Tam Vytau
to norui pritarė visi lietuviai ir Lie
tuvos draugai; nepritarė tik 
p.ifasai, lenkai, kurie nenorėjo Ne- 
priKiausomos ir stiprios Lietuvos. 
x luesams pavyko suardyti Lietu- 
vos Karūnacijos šventę, ir mums 
rtugsejo 8-toji pasiliko didelio lie
tuvių ryžto, bet neįvykdyto, prisimi
nimu.

Dvidešimtojo amžiams- rugsėjis 
y. a. skirtingas, bet ir panašus.

Daoar mes irgi siekiame Lietu
vos is ves vainiko.. mes—už Tė
vynes ribų nors patys išėję, bet, 
iš tikro, komunizmo išstumti, vi
somis priemonėmis skelbiame pa
sauliui, kad lietuvių tauta gyva ir 
savaiminga, kad ji 700 metų buvo 
sumaniai besitvarkančia valstybe, 
nors ir nuolatos kaimyninių priešų 
plėšoma, pavergiama, kankinama, 
bet vis ir vėl sugebančia atsitiesti 
ir žaizdas užsigydyti. Mes, lietu
viai išeiviai, glaudžiamės į vienų 
nedalomų, būrį, ištisą egzilinio gyve
nimo Bendruomenę pasauly, kad bū
tume stipresni, kad mūsų balsas bū
tų skambesnis ir prasmingesnis, 
kad mūsų darbai būtų ryškesni.

Nė viena iš mūsų organizacijų 
atskirai, kad ir plačiausiai veik
dama, nepajėgtų Lietuvos laisvės 
vainiko iškelti. Nė viena politinė, 
nei įdėjinė, nei profesinė grupė be 
visos išeivių benĄruomenės pri
tarimo ir talkos negalėtų ilgai pa
sauly išsilaikyti, nei pasauliui lem
tingai ištarti, kad lietuvių tauta nori 
gyvuoti nepriklausomu, valstybišku 
gyvenimu, savo kūrybingumu pras
mingai pasireikšdama kultūrinėje 
ir politinėje pasaulio plotmėje.

Egzilės pasauliuose išsibarstę 
lietuviai, visos jų organizacijos, 
visokie vienetai, ir atskiri asmenys, 
seni ir jauni susibūrę į sąmoningą, 
darbščią, vieningą, kovingą bei 
kūrybingą Bendruomenę, tik taip 
sukauptomis pastangomis gali iš
silaikyti, nes pavieniai virbai yra 
lengva sulaužomi, tik surišti į 
bendrą ryšį išsilaiko sveiki,—taip 
sako mūsų laiudies išmintis. Tik 
bendru budėjmu ir darbu galime
išsilaikyti su savo kalba, savo kul- 

mu, be. ir laimėjimu, kaip tūk
stančius metų išsilaikė vieninga, 
nors ir po pasaulį išbarstyta, žydų 
bendruomenė ir, atėjus palankia, 
istorinei dienai, sugebėjo atgaivint, 
savo valstybę.

Užtat šiandien džiugu ir gera 
pastebėtų kad losangelįiečiai lie
tuviai bendruomeninę idėją supran
ta, nes taip rūpestingai ir suma
niai paruošė šią didžią šventę ir 
taip gausiai į ją atsilankė, kur 
įvertinamos jaunimo pastangos ug
dytis dvasia ir kūnu, pasireikšti 
meninėje programoje ir kur iš
reiškiama pagarba ir dėmesys lie
tuvių dailei, dainai, muzikai, tau- 
tnių šokių menui. Pasistenkme, kad 
ateity visi mūsų broliai būtų 
darbščios ir vieningos bendruome
nės bitelės. Nes šiandien bendruo
menės idėjai kenkti gali tik lie
tuvių tautos priešai, kaip jie ken
kė Vytauto laikais 15-tojo amžiaus 
pradžioje. Bet šiame šimtmety lie
tuvis, jei ir neturi žemės plotų, 
jei yra komunistų rusų prispaus
tas bei svetimų įtakų pasauly tir
pinamas, tai vistiek, jau daug 
daugiau pasiekęs kultūriškai, negu 
buvo vytautinėje Lietuvoje, šian
dien lietuviai turi savo raštą, li
teratūrą, savų Vakarietiškos kul
tūros mokslininkų ir politikų, ir 
turi laisvame pasauly nemažai 
gerų draugų. Uwt, jei Rugsėjis 
nebuvo sėkmingas Vytauto laktais, 
tai padarykime jį ir visą mūsų 
kovą sėkminga šiame šimtmety, 
bentlruomenina vienybe ir lietu
višku pasišventimu laimėdami mū
sų tautai tokią ateitų kokios visi 
trokštame.

Alė RūtarArbienė

PADĖKA
Los Angeles Apylinkės Valdyba 

dėkoja Lietuvių Dienos programos 
dalyviams bei kitiems asmenims 
prisidėjusiem prie Lietuvų Dienos 
pasisekimo .

Nuoširdi padėka konsului dr. Ju
liui Bielskiui ir Alei Rūtai—Arbie- 
nei už tartus turiningus žodžius,
J. Tininiui atidariusiam meno pa
rodą, dailininkui Broniui Murinui, 
atvykusiam su spalvingais paveiks
lais iš Chicago, solistei Florencijai 
Korsakaitei, solistui Antanui Pava
sariui, akomp. Raimondai Apeiky- 
tei, akop. W. Lockwood daug dar
bo {dėjusioms šeimininkėms O. Or
lovienei, N. Mitkevičienei ir Pa
plauskienei, LB Tautinių Šokių 
Grupei, sportininkams bei vadovams
K. Liaudanskui, Įteikusiam laimė
tojams dovanas trofėjų aukoto
jams: Lietuvių Bendr. Centrui,
Tautiniam Namam, Liet. Kredito 
Koperatyvui, A. Skiriui, J. Andriui 
ir A. Dabšiui, daug prisidėjusiem 
prie dienos organizacinių darbų; 
talkininkams: Em. Stirbienei, Br. 
Skirienei, St. Adamoniui, A. Mit- 
kevičiui, V. Micevičiui, A. Starui, 
Br. Giedai, Jasiulioniui, J. Račiui, 
Tautinių Namų valdybai, leidusiai 
naudotis patalpomis meno paro
dos pratęsimui.

Padėka priklauso koresponden
tams, reklamavusiem spaudoje Ka
lifornijos Lietuvių Dieną. Nuošir
dus ačiū visiems Kalifornijos lie
tuviams, atvykusiem į šią šventę.

LB Los Angeles Apyl. Valdyba

SPORTO ŠVENTĖ
Kalifornijos Lietuvių Dienos 

proga organizuojama lietuvių jau
nimo sporto šventė įvyko rugsėjo 
Ll d. McCambridge parke, Bur- 

anke. Varžybose dalyvavo ir es
tų sportininkai.

Lauko teniso rungtynėse mūsų 
vyrai nesunkiai įveikė ėstus: 6:1, 
santykiu. Lietuvių komandą su la- 
rė V. Gedgaudas (įveikė ■ Lall)., R 
Ringys (įveikė Tiskler), A. Folikai-. 
tis (įveikė Heins), R. Dabšys 
(įveikė Kaliste) ir tik S. PaPlaus- 
kas buvo priverstas nusileisti 
Kabe’i. Dvejetukuose Gedgaudas 
- Ringys ir Polikaitis - Dabšys 
irgi nesunkiai laimėjo prieš estus.

Krepšinio rungtynėse dvi lie-' 
tuvių komandos: vyresnieji prieš 
jaunesniuosius. Ištverme ir mėty
mų tikslumu jaunesnieji pasirodė 
pranešesni ir laimėjo rungtynes 
53:42 santykiu. Geriausi taškų me
džiotojai V. ir J. Bričkai (jaunes
niųjų komandoje.)

Tinklinyje aukštesnę žaidimo 
klasę parodė estai, laimėdami 3:1 
santykiu.

Stalo tenise mūsiškiai vėl "ka
raliavo”, sumušdami estų komandą 
4:1 santykiu. Polikaitis laimėjo 
prieš Rowell ir Johnson, dr. J. 
žmuidzinas laimėjo prieš Johrson. 
bet pralaimėjo Royell’ui. Dvejete 
V. Rinkevičius - R. Ringys sumušė 
Rovell - Johnson.

šios šventės ir ankstyvesnių 
turnyrų laimėtojams dovanos 
buvo įteiktos sekmadienį, iškilmin
go posėdžio metu. Dovanas skyrė 
Lietuvių Dienų žurnalas, Lietuvių 
Kredito kooperatyvas LB centras, 
Tautiniai Namai, LB apylinkė ir 
J. Ramonis.

J - s.

LIETUVIAI ’MIESTO
GIMTADIENY’

š. m. rugsėjo mėn. 7 d. Jaunimo 
Ansamblis, vad. O. Razutienės, a- 
kordeonu pritariant R. Pažemėnui, 
gražiai pasirodė Los Angeles mies
to gimtadienio (Pershing Square) 
su tautiniais šokiais. Lenciūgėlį 
šoko Vytas Gedgaudas, B. Kazlaus- 
kaitėkaitė, D. Razuiytė, V. Rekali- 
tytė ir D. Tuminaitė. Sukčių ir Su- 
batos Vakarėlį išpildė Jaunių gru
pė. Publika, kurios buvo labai daug, 
lietuvius labai šiltai priėmė.

TAUTŲ PASIRODYMAS
1965 m. spalio mėn. 22, 23 ir 

24 d.d. Lietuviai dalyvaus Visų 
Tautų pasirodyme Hawthorne, gra
žioje Memorial Center salėje, 
3901 El Segundo Blvd. Ten paširo 
dys su parodėle, kurią suorganizuo
ti sutiko Ona ir Juozas Kaributai, 
kurie jau nekartą yra tuo pasitar
navę. Be to, jie patys turi daug gra
žių rankdarbių ir žada jais gražiai 
parodėlę išpuošti.

Kultūrinę programą' išpildys šeš
tadienį’, spalio mėn. 23’dl, LB Tau
tinių šokių Grupė, vaid. Ė. Raclvė- 
nio; sekmadienį, — spalio 24 d., 
— Jaunimo Ansamblis ir šv. Kazi
miero Lituanistinhj mokyklų mo
kiniai, vad. O. Razutienės.

Taip pat dalyvaus ir puikus 
muz. G. Gudauskienės vedamas 
orkestras. Muzika, dainos ir tauti
niai bei plastiniai šokiai susijungs 
į vieną darnią programą — Metai. 
Pranešėja bus Danguolė Razutytė. 
Dekoratorius — Algis žaliūnas.

Programos prasideda 7:30 vai. 
vakaro. Lietuviai kviečiami da
lyvauti, pamatyti, netik savųjų,bet 
ir svetimtaučių kultūrines progra
mas. Visų Tautų pasirodymą šiais 
metais rengia Los Angeles County 
Department of Parks and Recrea

tion.

MADŲ PARODA
Los Angeliečiai vėl maloniai 

kviečiami atsilankyti į madų paro
dą, kuri įvyks spalio mėn. 9 d. 
7:30 vai. vakaro šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Rengia L.B. Los An- 
geėls apylinkė. Vadovauja tam rei
kalui sudarytas Komitetas: S. Ta- 
mulaitienė, pirm. ž. Brinkienė, A. 
Variakojiene ir L. Žilevičiūtė, na
riais. Muz. G. Gudauskenė mode
liuotojas palydės su muzika. No
rinčios modeliuoti regisitruojasii 
pas Komiteto nares.

PELNO PASKIRSTYMAS
LB LA apylinkės valybos posė

džio, įvykusio rugs. 27 d, nutarta 
iš Lietuvių Dienos pelno paskirti 
Jaunimo žygiui į J.T. paremti 100 
dol., Santa Monikos ir šv. Kazimie
ro parapijos lituanistinėms mokyk
loms po 75 dol. dėl moksĮo priemo
nių įsigijimo.

Iš Lituvių Dienos pelno gauta 
virš 700.00 dolerių.

Dailininko B. Murino leistą lo- 
terijon paveikslą laimėjo 063830 
numeris. Laimėtojas prašomas su
sisiekti su pirmininku J. činga ar 
iž 1. S. Dūda dėl paveikslo pasiė
mimo.

PRASIDĖJO MOKSLAS LITUA
NISTINĖJE MOKYKLOJE

Los Angeles Šv. Kazimiero litua
nistine šeštad. mokykla pradėjo 17- 
sius mokslo metus rugsėjo 11 d. 
Skaitlingam tėvų susirinkimui pir
mininkavo keletą metų buvęs ko
miteto pirm. J. Motiejūnas, sekre
toriavo N. Grinienė. Apie praėjusių 
metų komiteto atliktus darbus pra
nešė pirm. J. Motiejūnas ir ižd. 
R. Bužėnas šiems mokslo metams 
išrinktas tėvų komitetas pasiskir
stė pareigomis: pirm. J. Puškorius, 
vicepirm.E. Dovydaitienė ir I. Ka
zakevičienė, sekret. S. Abeklienė 
ir ižd. dr. J. žmuidzinas. Šįmet 
mokyklą lanko apie 70 vaikučių. 
Veikia pradedant parengiamuoju 
skyrium (vaikų darželiu)^baigiant 
9-ju skyrium. Pamokos vyksta erd
viose, šviesiose parapijos mokyk
los klasėse. Tėvai dėl didelio ats
tumo negalį savo vaikų leisti j pa
tapnos mokyklą, kur yra kasdien 
lietuvių kalbos pamokos, savo vai
kučių gerovei turėtų pasinaudoti 
šeštadienine mokykla, kuri veikia 

“ nuo 9 vai. iki 12:20 vai. Visi vai- 
■ kučiai be atskiro atlyginimo per 
arkivyskupiją yra apdrausti nuo ne
laimingų atsitikimų. Mokyklą viso
keriopai remia ir globoja kleb. 
prel. J. Kučingis.

(im)
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IŠ JŪRŲ SKAUTŲ VEIKLOS LOS ANGELES
PAKELTAS JŪRŲ SKAUTŲ 

VADOVAS A. RAULINAITIS

Lietuvių Jūrų Skautijos Tary— 
bos nutarimu. LJVS įgaliotinis Los 
Angeles, ilgametis jūrų skautas 
Algis Raulinaitis, iškilmingoje su— 
eigoje, įvykusioje š. m. liepos mėn. 
18 d., buvo pakeltas į Jūrų Paskau- 
tininko laipsnį.

Algis Raulinaitis jūrų skautavi- 
mu susidomėjo jau Lietuvoje, Vo
kietijoje buvo pasiekęs vyr. valti
ninko laipsnio, o dabar, jau kelinti 
metai dirba su Los Angeles skautų 
vienetais, rūpindamasis jų veikla ir 
augimu.

NUPIRKTAS NAUJAS LAIVAS
Jūrų skautų tėvų rūpesčiu ir 

aukomis pavyko nupirkti dar vieną 
laivą jūrų skautams. Laivas yra 
taip vadinamo”cabin cruiser” tipo, 
21 pėdos ilgio, su patogia kabina ir 
kitais įrengimais. Naujas laivas 
pirmoje eilėje bus naudojamas ii— 
gesnėms iškyloms Kalifornijos pa— 
krantėmis ir kaipo transporto prie
monė į Catalinos salą, kurdažniau- 
sai vyksta jūrų skautų stovyklos.

Laivu, taip pat, galės naudotis ir 
jūrų skautų tėvai bei rėmėjai.

Laivo pirkimo fondas, dr. J. Jur
kūno rūpesčiu bei iniciatyva, buvo 
įsteigtas pereitais metais ir iki šių 
metų buvo surinkta apie $ 1.500,ku
rie ir buvo panaudoti pradiniam 
įmokėjimui. Likusiį sumą jūrų skau 
skautai tikisi surinkti dosnių tėvų 

Gražus bendradarbiavimas Jūrų 
Skautų Stvykloje.

rūpesčiu ir savo počių pastangomis, 
ruošiant vakarus bei parengimus.

STOVYKLA
Jūrų skautai ir šiais metais sto

vyklavo egzotinėje Catalinos saloje, 
tikroje jūrinėje aplinkoje ir nuo— 
taikoje. Stovyklavo 25 skautai su 
keturiais savo laivais ir su būrioto- 
jo B. Rožinsko jachta ’’Hermes II”, 
kuria ir šiais metais atliktos apmo
kymo kelionės.

Stovyklos viršiniku buvo jūrų 
sktn. S. Makarevičius, komendantu
- v. valt. R. Dūda, uosto vedėju — 
valt. V. Jusionis ir adjutantais, pa— 
sikeisdami, buvo: R.čiurlionis, v. 
valt. G. šakys ir valt. A. Kešelio— 
nis; stovyklos ūkio vedėju buvo 
G. Gudauskas.

Pažymėtina, kad su jūrų skautais
— skautiškoje ir broliškoje dvasio
je, stovyklavo keturios sausumos 
skautės ir vienas skautas.

’’SOUTH PACIFIC” 
LIETUVIŠKAI.

Ištraukos iš žinomo Rogers & 
Hammerstein muzikinio veikaĮo, 
’’South Pacific”, buvo atliktos rug— 
sėjo 25 d. jūrų skautų surengto va
karo metu.

Pagrindinėse rolėse užtarnauto 
pasisekimo sulaukė Ilmara Mažei— 
kaitė ir Vytenis Dūda, kurie savo 
jaunatviška dvasia paveikė žiūrovų 
nuotaiką; su didele šiluma ir sim— 
patija buvo sutikta mažoji Daina 
Gudauskaitė, maloniu balseliu at— 
likusi ”Dite Moi” ir ’’Reikia daug 
kalbėti...”, o taip pat penki jūrų 
skautai (A. Arbas, R. Čiurlionis, 
S. Gudauskas, T. Mažeika ir J. Pet
rauskas) ir su jumoru atlikę .. 
’’Mums trūksta tik mergaičių”.

Sklandus jaunųjtj solistų pasiro
dymas buvo darbščiosios ir visada 
entuziazmo pilnos, muzikės G. Gu
dauskienės, kuri paruošė daininin
kus ir orkestrą, nuopelnu.

Jūrų skautų ir jų tėvų pastango
mis surengtas vakaras, sutraukęs 
pilną salę svečių, pasibaigė tikrai 
geroje nuotaikoje, prie kurios pakė
limo prisidėjo ne tik, keliais talki
ninkais sustiprintas, ’Baltijos Vėjų’ 
orkestras, bet ir skanūs p.p. Čiur
lionienės ir A. Raulinaitienės pa— 
ruošti užkandžiai.

Pingvinas

BALFO VAKARAS
Los Angeles BALF-as jau nuo 

birželio mėn. 15 d. vykdo piniginį 
vajų varge esantiems mūsų tau
tiečiams. Jau dalis iš jūsų šį 
BALF-o kvietimą išgirdo ir savo 
metinę auką prisiuntė iždininkui 
p. J. Motiejūnui arba įteikė ki
tiems valdybos nariams. Maloniai 
primename ir prašome visų lietu
vių savo tautinę prievolę atlikti 
kaip galima greičiau. Savęs daug 
nenuskriausime, o artimui griau
džią ašarą nušluostysime. Nepa
mirškime ir šiandien tuoj pat iš- 
siųskime arba prie bažnyčios bal
tininkams įteikime.

Taip pat primename, kad š.m. 
spalio mėn. 16 d.,7 vai. vakare šv. 
Kazimiero parapijos salėje įvyksta 
BALF-o Vakaras.
Dėmesio! Didi naujiena, scenoje 
matysime Kaukių Balių. Tai rašy
tojo Jurgio Gliaudos 2-jų veiksmų 
vaidinimas. Pastatymas Lietuvių 
Dramos Sambūrio. Režisuoja p. 
D. Mackialienė ir jai talkininkauja 
p. S. Batkienė. Dekoracijos n, A, 
Žaliūno.

Vaidina: V. Dovydaitis, V. 
Gilys, I. Keselytė, J. Kvedienė, J. 
Janušauskas, L. Medelis, ž. Stro- 
putė, K. šakys, V. bulaitis, D. Tu- 
minaitė, E. Dovydaitienė ir D. 
Vebeliūnaitė.

Po vaidinimo šokiai, grojant 
Jaunimo orkestrui, vadovaujamam 
p G. Gudauskienės.

LB San Francisco apylinkes valdyba: (Iš kairės dešinėn) ižd. Vaidotas 
Bapšys, sekret. Povilas Laurinaitis, švietimo reikalų vedėja Aldona Ku
dirkienė, pirm. Augustas Pranys, vicepirm. Juozas Sidas, kun. Petras 
Manelis ir kun. T. Palis.

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ KLUBAS
1965 metų spalių 2 dieną, šeštadieni, 7 vai. 30 min. vakare

maloniai kviečia Jus dalyvauti

BALIUJE PRIE VANDENYNO
VALGIŲ BUFETAS * ŠOKIAI * GĖRIMAI

ORIGINALI, SKLANDI PROGRAMA
“Club del Mar”, Santa Monica,

Važiuoti Pico Blvd, iki pat vandenyno.
Vietas rezervuoja — bilietus parduoda:

Regina Aukštkalnytė, 451-9066
Albinas Markevičius, Tel. EX 3-9801

Vytautas R. Pinkas 393'4683
Bilietai po 5 dolerius vienam svečiui (įskaitant valgį).

Studentams nuolaida. Vakariniai drabužiai pageidautini.

Įvairių valgių bufetas ir ba
ras veiks jau nuo 6-tos valandos. 
Būsite skaniai pavaišinti.

Veiks loterija, kuriai prašo
me atnešti dovanų. Taip pat bus 
leidžiamas dailininkės p. Jadvygos 
Paukštienės paveikslas, kurį pado
vanojo BALF-ui Kultūros klubas. 
Bilietus jau galima įsigyti iš ank
sto prie parapijos pas valdybos na
rius.

Visi aukokime BALF-ui ir 
atsilankykime į BALF-o Vakarą. 
Scenoje pamatysime Kaukių Balių 

V. Pažiūra,
BALF-o pirmininkas

SAN FRANCISCO, CALIF.
PAVYKUSI GEGUŽINĖ

Rugsėjo mėn. 12 LB SF apylinkė 
turėjo gegužinę San Bruno mieste, 
Juniper Sieila parkai. Gegužinė 
buvo sėkminga.

SVEČIAS IŠ NEW YORKO

Rugpiūčio mėn. 20 d. aplankė 
mus Lietuvos Nepriklausomybei 
Atstatyti Komiteto atstovas Vyt. 
Radzivanas iš New Yorko, N. Y. 
Ta proga buvo padarytas specialus 
valdybos posėdis pas sek. P. Lau
rinaitį san Mateo mieste. Svečias 
plačiai nušvietė Jaunimo žygio į 
Jungtines Tautas tikslus ir planus. 
Nutarta sudaryti rėmėjų komitetą 
ir tam tikslui parinkti aukų.

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

4



SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
S. M. KLUBO PARAMA 
LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI

Santa Monicos lietuvių klubas, 
vadovaujamas Alb. Markevičiaus 
ir šiais metais organizuoja šaunųjį 
’’Balių prie jūros”. Ruošiama taip 
pat įdomi ir originali meninė pro
grama. čia matysime ir girdėsime 
populiarios Franz Lehart operetės 
’’’Linksmoji našlė” ištraukas, ku
rias išvertė ir lietuviškai scenai 
pritaikė V. Kevalaitienė, o meninis 
pasiruošimas atliktas muz. G. Gu
dauskienės vadovybėje.

Vokalines roles atliks Los An
geles lietuvių kolonijoje gerai žino
mi solistai: L. Zaikienė, B. Dab- 
šienė, R. Dabšys ir V. žaras. Zai- 
kienės, Dabšio ir šaro pasirodymų 
’’žaviojoje damoje” š. m. gegužės 
mėnesį losengeliečiai dar ir dabar 
su dideliu malonumu prisimena.

Anitroje meninės programos da
lyje pamatysime intriguojantį ”Can 
-Can” baletinį pastatymų, kurio pa
ruošimui vadovauja studentės R. 
Skiriutė ir L. ir R. Zaikytės.

’’Balius prie jūros” įvyks spa
lių 2 (šeštadienį), 7:30 vai. vak. 
tose pačiose kaip ir praėjusiais 
metais, Club del Mar patalpose, 
kurios šiemet yra naujai išdeko- 
ruotos. Baliaus pradžia 9 vai. v.

Visas baliaus pelnas skiriamas 
lietuvių jaunimo lituanistiniam švie
timui. Bilietus iš anksto galima 
rezervuoti pas R. Aukštikalnytę 
GL. 19066, Albinų Markevičių - 
EX. 3-9801 ir V. Blukų -EX. 3-4683.

JUSIONIAI PAŽADĖJO 1000.00
Dr. Jonas ir Jadvyga Jusioniai 

Tautos šventės proga Lietuvių Fon
do iždų pasižadėjo papildyti visa 
tūkstantine, pradžiai įnešdami vie
nų šimtų dolerių.

Dr J. Jusionis priklauso tai švie
siajai lietuvių gydytojų grupei, ku
ri neužsidarė vien savo profesijoje 
ir profesinių kolegų ratelyje, o 
plačiai ir veikliai dalyvauja gyvo
sios lietuvybės veikloje. Jis Lie
tuvių Gydytojų D-jos sk. pirminin
kas, Lietuvių Fondo Kalifornijoje 
vajui pravesti komiteto vice-pirmi- 
ninkas, LB apylinkės, šaulių S-gos 
kuopos, LFB sanbūrio ir kitų orga
nizacijų veiklus narys. Jis nuola
tinis koncertų, meno parodų lan
kytojas, suvažiavimų, susirinkimų 
diskusijų dalyvis, visokio lietuviš

šokejos, kurios pildys dalį programos Santa Monicos Lietuvių klubo ba
liuje, spalio 2 d. Iš kairės dešinėn: R. Skiriutė, R. Zaikytė, L. Zaikytė ir
G. Gustaitė. Foto A. Markevičius

ko darbo entuziastingas rėmėjas.
Panašių visuomeninių nusitei

kimų ir kiti Liet. Gydytojų D-jos 
L. A. skyriaus valdybos nariai: dr. 
S. Barnett (ižd.) vadovauja Santa 
Monicos lituanistinės mokyklos tė
vų komitetui, dr, Z. Brinkis (sek.) 
-LFB L.A. sambūrio valdybos na
rys, aktyvus medicininės spaudos 
bendradarbis, šios valdybos vado
vaujamas gydytojų draugijos sky
rius praėjusiame susirinkime nuta
rė su 100 dol. įnašu, kaip organizuo
tas vienetas įstoti nariu į Lietuvių 
Fondų ir sudėjo 30 dol. aukų Lie
tuvos Nepriklausomybei Atstatyti 
Komitetui manifestacijoms New 
Yorke paremti. Californijos lietu
viai gydytojai konkrečiu veiksmu 
atkreipė dėmesį ir į nesenai Los 
Angeles mieste vykusį Lietuvos 
vyčių seimų.

Į Lietuvių Fondų nariais įsto- 
.i su 100 dol. įnašais taip pat nuta
rė šaulių S-gos kuopa, vad. O. Žad
vydo ir Lietuvių Rašytojų D-ja, 
vad. poeto Bern. Brazdžionio.

TAPKIME LIETUVOS
LAISVĖS KNYGNEŠIAIS
nėšiais Sųjūdžio Los Angeles Sky
riaus Valdyba nutarė kreiptis per 
spaudų į visus mūsų aktyvesnius 
tautiečius ir juos prašyti lankantis 
miestų, universitetų ir kitų mokslo 
įstaigų knygynuose būtinai pasitei
rauti ar juose yra pakankamai lite
ratūros apie Lietuvų bent anglų 
kalba. Jei nėra, prašome lankytojų 
kreiptis į knygyno vadovybę ir jų 
prašyti parūpinti knygynui jo pa
geidaujamas knygas apie Lietuvų.

Jei taip darys žymesnis skaičius 
mūsų tautiečių, o ypač mokslus ei
nantis jaunimas, reikia tikėtis, kad 
knygynų vadovybės nuolat bus ska
tinamos šiuo reikalu kų nors mums 
palankaus padaryti. Jei mums pa
vyktų bent į svarbesniųjų knygynų 
lentynas patalpinti žymesnes lietu
viškas knygas anglų kalba, mūsų 
akcija didžiųja dalimi pasiektų sa
vo tikslo.

Tuo atveju, jei kurio knygyno va
de v.-oė teisintųsi neturinti mums 
rūpimos literatūros vien dėl pinigų 
slogos, prašome jų patikinti, kad 
mes turime organizacijų, kuri kny
gynų minėta literatūra aprūpins 
nemokamai, jei tik jis to pageidau
tų. Apie tai, ir bendrai apie knygy-

Lietuvių tinklinio komandų kapitonai: (iš kaires dešinėn) Albinas Žemai
taitis Los Angeles kom., Egedijus Radvenis, LB jaunimo reikalu • vadas, 
Emanuelis Jarašunas, Orange County kom., Vytautas Rinkevičius, Santa 
Monica komandos. Foto A. Markevičius

VALIUKO VIZITAI MŪSŲ CENTRUOSE
Judintas rezoliucijos pravedimo reikalas Senate
Leonardus Valiukais Rezoliuci

joms Remti Komiteto pirmininkas, 
1965 metii rugsėjo pradžioje buvo 
beveik porai savaičiii išjudėjęs į 
rytinius steitus. Pagrindinis jo ke
lionės tikslas buvo Washingtonas. 
Ten jis praleido trejetų dienų, lan
kydamas žymesnius ir įtakingesnius 
senatorius rezoliudiįų prayedimo 
reikalu Senate. Prie jo buvo prisi
jungę: dr. P. Vileišis, prof. J. Stu- 
kas, Alg. Budreckis ir kiti. Yra 
vilties, kad dar šios sesijos metu 
rezoliucija Lietuvos laisvinimo rei- 
kaul būsianti pravesta ir Senate.

Būdamas Washingtone L. Va
liukas buvo susitikęs su Lietuvos 
ministeriu J. Kajecku ir turėjo su 
juo ilgų pašnekesį mums visiems 
rūpimais klausimais. Padarė pra
nešimų dr. D. Krivicko buce LB 
Washingtono apylinkės darbuoto
jams.

Be Washingtono, aplankė dar 
šias vietoves: Chicagų, New Yorkų 
Detroitu ir Waterburi. Visose tose 
vietovėse kalbėjo didesnėms ar 
mažesnėms lietuvių, latviii ir estų 
grupėms.

Chicagoje buvo susitikęs su 

nų vadovybių reakcijų ryšium su 
šia akcija, labai prašytume neati
dėliojant painformuoti Sųjūdžio Val
dybų (rašyti J. Jurkūnui, 25600 
Reed Dr., Lomita arba J. Andriui, 
4421 Santa Monica Blvd., L. A. 29).

Visiems lietuviškosios knygos 
populiarizavimo per vietos knygy
nus talkininkams iš anksto taria
me nuoširdų ačiū.

T. L. L. K. Sųjūdžio 
Los Angeles Skyriaus Valdyba

“Draugo” redaktoriais kun. dr. J. 
Prunskiu ir A. Baronu. Buvo savait
galis ir nebuvo galima aplankyti 
visų redakcijos narių. Ten turėjo 
pasitarimus su LB centro valdybos 
pirm. J. Jasaičiu. Turėjo ilgų pasi
tarimų su latvių darbuotojais. Kal
bėjo porai lietuvių grupių.

New Yorke gerų pusdienį pralei
do su estų darbuotojais, kur turėjo 
pasitarimus su jų centro organiza
cijos nariais, jų laikraščio redakto
riumi ir rezoliucijų žygio rėmėjais. 
Būdamas ten Valiukas padarė vizi
tų VLIK-o pirm. V. Sidzikauskui; 
kalbėjo New Yorko — Brooklyno 
lietuviams; turėjo pasitarimų su 
Lietuvos Laisvei Atstatyti Komiteto 
vadovybės nariais. L. Valiukas iš 
savo pusės pažadėjo visų galimų 
paramų lapkričio 13-sios žygiui 
New Yorke. Jis planuoja vykti į 
New Yorkų tam savaitgaliui.

Labai maloniai L. Valiukų priėmė 
Waterbury, Conn., lietuviai. Jį glo
bojo rezoliucijų žygio didieji rė
mėjai ten: dr P. Vileišis, V. Bražė
nas ir kit. Gausus lietuvių būrys 
buvo ten susirinkęs L. Valiuko 
pranešimui parapijos salėje. Wa— 
terburiečiai tam tikslui surinko 
virš $200.00.

L. Valiukas buvo užsukęs į me—, 
dicinos gydytojų suvažiavimų 
Detroite padėkoti jiems už pui
kių paramų iki šiol ir paprašyti 
talkos ir paramos ir ateičiai. Keli 
medicinos daktarai ten pat skyrė 
po šimtų dolerių ar net daugiau 
rezoliucijų žygio reikalui.

Kelionė, anot L. Valiuko, buvusi 
visais atžvilgiais sėkminga ir nau
dinga visam rezoliucijų pravedimo 
darbui. —K.C.D.

*******4*******¥*44**4******44************4******-

IMPERIAL travel
Proprietor: MAXIMILIAN J. HODDER-GOROIHAUSKAS 

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

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

Visas — Affidavits — Money Transfers — Credit Available 
IMPERIAL TRAVEL

144 North Larchmont Blvd., Los Angeles, Calif. 90004. HO 3-4807
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Jaunimas rašo
Arimantas Arbas

PAVASARIO DIENA
Pavasaris yra gražiausias metų 

laikas, kai viskas praded žaliuoti. 
Visi gražūs paukščiai atskrenda .ir 
visos gėlės pradeda žydėti. Ir žmo
nėms ateina laikas išeiti iš trobos 
į saulę ir į gamtą. Viskas pasidaro 
žalia, gražu, ir žmonės norėtų, kad 
šis laikas būtų visada. Bet visko, 
kas yra gražu, negalima turėti am
žinai. Vėl turės ateiti žiemos ir.ru
denys.

Kalifornijoje nėra tokio skirtumo 
tarp žiemos ir pavasario, kaip Lie
tuvoje. Lietuvoje — viskas kaip nu
mirę, ir žmonės turi daugiausia sė
dėti troboje, nes per šalta būti lau
ke. Pavasarį viskas atgimsta .vėl. 
Pradeda žaliuoti žolė, gėlės žydėti, 
medžiai lapuotis.

Pavasarį žmogui gera gyventi.
i, <5* ’* r •*» U C *' • ’ t L C 5 1* Z»• !

Rasa Arbaitė

LIETUVA DABAR
Lietuva dabai’ yra rusų okupaci

joje. Negali daryti, ką norėtų da
ryti, neturi nuosavybės, ir rusai ne
leidžia laisvai eiti į bažnyčią ar 
kur išvažiuoti iš Lietuvos.

Liūdnieji laikai prasidėjo 1940 
metais, kai rusai atvyko į Lietuvą 
pirmą kartą. Už metų lietuviai su
kilo ir išvarė rusus, paskelbdami 
Lietuvos nepriklausomybę. Kilus 
karui, vokiečiai okupavo Lietuvą ir 
vėl atėmė jos nepriklausomybę. 
Vadovus ir ministerius išvežė į 
koncentracijos lagerius. Paskui vėl 
užėmė rusai komunistai. Lietuva 
išgyveno sunkius laikus. Jie ir da
bar nesibaigia.

Marija Lietuvoje pasirodė apie 
tris kartus, žmonės tiki, kad Dievas 
Lietuvą myli ir jos neapleis.

Livija Mažulytė
KĄ AŠ ŽINAU APIE LIETUVĄ
Lietuvoje yra labai gražu, ir va

sarą nėra labai šilta. Lietuva turi 
daug miestų. Kaunas buvo laiki
noji sostinė, o Vilnius yra Lietuvos 
sostinė, Vilniuje yra daug įdomių 
pastatų ir paminklų.

Lietuvos vėliava yra geltona, ža
lia ir raudona.

Kaune yra Vytauto bažnyčia, kuri 
labai labai sena.

Vilnius yra Lietuvos gražiausias 
miestas. Pro Kauną teka didelė 
upė — Nemunas. O Vilniaus upės 
vardas yra Neris. Didžiausia upė 
Lietuvoje buvo Nemunas. Vienas 
miestas buvo Tilžė, kuriame gyve
no rašytojas Vydūnas. Klaipėda bu
vo uostas. Ten buvo daug didelių 
laivų.

Lietuviai Velykose buvo labai 
linksmi, ir margučiai buvo gražūs, 
visokių spalvų.

LIETUVA IR VILNIUS
Lietuva yra mūsų tėvynė. Lietu

va "buvo laisva. 1939 metais užėjo 
rusai, lietuviai negalėjo atsilaikyti, 
nes per maža valstybė. Ir prasidė
jo neramumai Lietuvoje.

Vilnius yra Lietuvos sostinę. 
Daug brangių senovės ir meno pa
minklų, bažnyčių ir šventų vietų 
yra Vilniuje, čia garsieji Aušros 
Vartai, čia katedra, čia Trijų Kry
žių kalnas, čia universitetas, Rasų 
kapai.

Didžiausiomis lietuvių šventovė
mis laikomi Aušros Vartai, katedra 
ir Gedimino kalnas su senąja pili
mi.

Ričardas Jocas,
IV sk. mok. . 7

VIENA PAVASARIO DIENA
šiame krašte metų laikai nėra 

taip pastebimi, nes per ištisus me
tus žolė žaliuoja, gėlės žydi ir oras 
malonus.

Aš gimiau ir gyvenau daugelį 
metų Kanadoje, kur metų laikai 
taip skiriami.

Vasarą visur žalia, šilta, ir žmo
nos atostogauja, vasarodami prie 
ežerų ir išnaudoja tą trumpą vasa
rą. Po to lietus pradeda lyti, vėjas 
nudrasko nuo medžių lapus ir lau
kia ateinant žiemos šalčių, kada že
mę apdengia sniegą, ir šaltis .svei
kina kiekvieną, vos išėjus per du
ris.

O po to atkeliauja gražiausias 
metų alikotarpis — pavasaris. 
Gamta prisikelia iš ilgo žiemos 
miego, sugrįžta paukšteliai iš šil
tų kraštų ir savo balseliais džiugina 
kiekvieną. Vos saulutei užšildžius, 
gėlytės kelia galveles ir savo įvai
riomis spalvomis patraukia kiekvie
ną. Įvairių žiedų kvapas pasklinda 
ore. Ir štai aš prisimenu tą vieną 
pavasario dieną, kad mudvi su 
drauge išėjome į pievą — ieškoti 
gėlyčių. Prisiskynėm gėlyčių ir ap
vaikščiojom visur. Sugrįžom namo 
ir taip pasibaigė tik viena pavasario 
diena.

Daiva Čingaitė

LIETUVĖ MOTINA
“Uždrausta spauda!” — Ar tai 

gali būti? — ne vienos lietuvės mo
tinos lūpos kartojo šiuos žodžius 
caro laikais. Motina nori, kad aug
damas vaikas išmoktų gimtosios tė
vų kalbos. Bet tai buvo tiesa. Ru
sai spaudą buvo uždraudę. Tik lie
tuvė motina nekrito į neviltį. Pasi
sodinus vaiką prie ratelio, verpda
ma mokino jį lietuviško rašto. Rusų 
žandarui atėjus, tuoj paslėpdavo 
knygą, o vaikas imdavo žaisti, šią 
mokyklą skulptorius Petras Rimša 
pavaizdavo savo skulptūroje, pava
dintoje “Vargo mokykla”.

Spaudos laisvė atgauta! Tai 1904 
metai. Dabar leidžiama skaityti ir 
rašyti ir knygas lietuvių kalba 
spausdnti. Motinos širdis džiaugsmu 
plaka. Dabar vaikelis galės laisvai 
mokytis brangiosios kalbos. Nors 
tėvynė rusų pavergta, bet motina 
jau smagi.

Lietuvos Nepriklausomybė pa
skelbta! 1918 metų vasario 16-toji. 
Kuriasi lietuviškos mokyklos. Mo
tina žino, kad jos vaikai gali lan
kyti lietuviškas pradžios mokyklas, 
gimnazijas, universitetus, seminari
jas. Vaikai bus išsimokslinę lietu
viai. Gražioji vėtynė keliasi į moks
lo aukštybes. Motinos širdis dainuo
ja.

PLUNKSNOS IS PO

MANO PLUNKSNOS...
aot-Ul nįcC'Y'D .JenI iii/l pmlx

Vienos parapijos vadas, įsivaiz
duojąs visos lietuvių kolonijos va
du ir visų lietuviškų organizacijų 
tvarkytoju savo biuletenyje rugs. 
15 d. numeryje nuoširdžiai išdėsto 
savo rūpesčius ir pareigas, štai 
citata iš šio biuletenio: ... .Abi 
parapijos mokyklos pradėjo savo 
darbą: reguliarioji ir šeštadieninė. 
Choras — repeticijas, artistai'pra
dėjo ruoštis vaidinimams ir t. t.' 
Netrukus prasidės ir organizacijų 
didesnis veikimas.

Viso šio mūsų veiklos pagrindas 
yra parapija, kuri rūpinasi šių in
stitucijų palaikymu, parūpina joms 
patalpas, jas prižiūri ir apmoka jų 
aptarnavimą. Be parapijos apie pa
našius darbus nebūtų ,nė kalbos.

šalia to be pertraukos para
pija rūpinasi ir tiesioginiais savo 
žmonių sielovados reikalais, kad 
sakramentinis ir religinis gyveni
mas gaivintų kiekvieną jos narį ir 
jam padėtų kiekvienu jo gyvenimo 
momentu.”3 ęSVSIAJ

Mums visą laiką atrodė kad tie 
antriniai reikalai sielovados reika
lai turėtų būti pirmaisiais ir svar
biausias reikalas. Ar ne geriau būtų 
kad Lietuvių Dienos, viokių mugių 
rengimą tvarkytų LB ar kitos or
ganizacijos.

Dabartinės LB apylinkės valdy
bos nariams turėtų būti aišku, ko
dėl buvo atsisakytajisms rengiant 
Tautos švente, duoti patalpas me
no parodai, sporto aikštelė jauni
mui, padaryti pranešimėlį iš sakyk
los ar per savo biuletenėlį. . . .

..u!:
Dabar istorija vėl kartojasi. Tėj 

vyne to paties priešo vėl pavergta; 
Vaikai • dažnai nuo tėvų atskirti. 
Vaikuose skiepijama bedievybė, slo
pinama lietuviškoji dvasia. Rusai 
komunistai bijo, kad motinos vaikų 
širdyse neuždegtų Dievo ir tėvynės 
meilės, kad nepasakytų vaikams 
tikrosios tiesos apie komunizmą.

Lietuvė motina yra nuliūdusi-: ne
mato vaikų, nemato tėvynei švie
sios ateities. Motinos širdis plyšta 
skausmu.

Daug lietuvių atsidūrė tremtyje. 
Lietuvybei išlaikyti motina yra la
bai svarbi. Per ją mes pasiliksime 
lietuviai. Per ją sapnuose pamaty
sime neregėtą tėvynę. Per ją pa
milsime lietuvių kalbą ir raš.ą. 
Motina, neapleiski mūsų ir parves- 
ki mus į tikrąją tėvynę Lietuvą.

Daiva Kojelytė

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★^★★★★★T<r****^****-**-*-*-Ar********i

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

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

turi geriausią vertę Lietuvoje. „■ *
Aplankykite nips —

atdara kasdien nuo 9 a. m. iki 7 p. m.; sėkmad. nuo.lO a.m. iki 4 p. m.

uL v-frJ aosdnoM sfftsč aorrt siusią jtfib ach'j.į .acis.dcė
'C ■ ‘.f _< * jluhiX?. I< : i-■s.Uisd .b S uii:.P3 .tįu.i

PAVYZDŽIU. -' .M .3
,1 i m? f iv - i A t Iki AA ' H JRusijos komunistai, anot jų pa

yra visko išradėjai ir visko pradi
ninkai ką tik turime ant šios -plane: 
tos“nsš flttousicJsaap ėls.a.fia stvia v 
...rmoUjWlfl ’’jMMŪt SilG irilRu ’’Naujienos” 196o metų rugsėjo 
mėn. 17 d. rašo (Svaičiojimas, .4 
pusi.), kad jų ir jų darbuotojų pa
stangomis buvusi pravesta rezoliu
cija Lietuvos laisvinimo reikalų 
Atstovų Rūmuose. Ko gero, ’’Naujie
nos greitai pradės skelbti, kad ir 
Ameriką Pijušas, Gudeli ūsas ir ki
ti jų jušai bus atradę ....

C i < b

Atnaujinkite LA V prenu
meratą •— metams $3.00

MA R Y H AM R O C K
PIERCE — HAM ROCK

M O R T U AR Y
921 Venice Blvd.

■ - Los Angelės, Calif.
Phone: Richmond 9-6091 !i
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ANTHONY F. SKIRIUS
- it i 5 i v d d i' ■ 11 fs uijd IA 3 30 6 J «CL0

Insurance & Tax Service
REAL ESTATE 

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
NO 4-2919 ir No 4-2910

ARTCRAFT
PHOTO ENGRAVING COMPANY
1022 SO. GRAND AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 

TELEPHONE: 747-5191

Dr. MICHEL HOLLINGER 
Optometristas

329 W. Fifth St,, Los Angeles, Calif.
Phone: MA 8-1056
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

2113 Wilshire Blvd. Santa Monica
Bus. EX. 39801 Res. 393-8680

P. V. RAULINA1TIS
1972J/2 N. Commonwealth Ave.

Los Angeles, Calif. 90027
NO 2-5433

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

106 So. Catalina St. 
REDONDO BEACH, CALIF 

Tel.: FR 4-6012
Vietinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas. 
Savininkai lietuviai.

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR

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

Phone 846-1743

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birute Pranis, sav. 

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif.

Telef. TO 2-6743

MAYWOOD LIQUOR STORE
Vincas ir Bronė Chiras, sav.

5625 Atlantic Blvd. 
Maywood, Calif. 
Tel. LU 2-8004

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

Lawndale, Calif.
Tel. OS 9-6955

A. Marčiuška ir Jonas Bučys, sav.

BLUE MOON
Kv. & Vyt. Dargiai, sav.

15837 So. Imperial 
La Mirada, Calif.

CHET’S TAP 
čes. & Aleksandra Vilčinskai, sav. 

166 E. Orange Grove Dr. 
Burbank, Calif.

DEE JAY’S COCKTAIL
Sav. Liudas ir Genė Reivydai 

7026 Reseda Blvd., Reseda, Calif. 
Tel.: 881-9097
DAISY MAE

1642 E. Artesia Blvd., 
Long Beach, California 

Tel.: 423-9970
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav. 

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale, California 

Phone: 371-9132

NARDI’S
Your Friendly Tavern 
Sav. O. ir K. Naudžius 
665 E. Colorado Blvd.

Pasadena, Calif.
Phone 449-8059 

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy. 

La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav.

Tel. 868-9098

THE HOUR GLASS 
Cocktail Lounge 

20038 Saticoy Street 
(Winnetka) Canoga Park, Calif.
Pete & Betty Katliavas, sav.

Tel. 341-4672

PINK PONY 
Cocktails — Dancing 

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

Tel. 483-9256

SALLY’S - COCKTAILS 
Sav. Sally & John Petkus 
1533 Olympic Boulevard 

Montebello, Calif.

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 of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 

Hollywood 28, Calif.
HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Dental S’ty 
5410 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif. 

Tel. WE 9-1448

Dokumenty tvirtinimai
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 Blvd.. Santa Monica, Calif. 
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 

Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURG1LAS, 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.
Obstetrics &Genecology 

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 
422 17th Street 

Santa Monica, Calif.
Tel. 393-5561

DAT1S PAINTING CONTRACTOR 
Vincas Datis, sav.

4424 Ambrose Terrace 
Los Angeles, California 90027 

Tel. 663-6103

BRUNO POŠIUS
Painting and Repairing

341 — 21st St., Long Beach, Caiif 
Phone 591 - 6939

JONAS MATULAITIS 
Buildig Contractor 

2405 Lakeview 
Los Angeles, Calif. 90039 

lei. 662-8822

JOHN A. PETRAS 
(PETRAUSKAS) 

Painting-Decorating 
337 N. Fairview St., Burbank, Cailif.

Phone THornwall 2-5736

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. 

Lawndale, Calif.
Phone 676-9217

Moteliai
AMBER MOTEL

V. ir J. Dovydaičiai, sav. 
490 Dolliver St. 

Pismo Beach, Caiif.
Tel. 773-2725

ATLAS HI LODGE 
Hotel Rooms & Kitchen Units 
Hot Therapeutic Jet Pool 

Heated Mineral Swimm Pool 
Sav. Ann & John Stepsis 

13—336 Avenida Hermosa 
Desert Hot Springs, Calif. 

Phone (714) 329-5446

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav. 

3020 Wiishire Blvd., Santa Monica 
EX 4-2986

CLOVER MOTEL 
Abnes & Cass Waranius, savin. 

12429 Long Beach Blvd. 
Lynwood, Calif. 90262 

Tel. NEwark 2-3031

EL DORADO MOTEL 
Al Samolis

1615 North Western Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

HO 2-6945

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif.

Diamond 7-9415

Nuosavybiy pardavėjai
ALBINAS MARKEVIČIUS 

Real Estate Broker 
2113 Wilshire Blvd., Santa Monica 
Bus. EX 3-9801 Res. 393-8680

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
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California, 90029

Telefonas: NO 4-2919
THIRD CLASS

Return tlequested

KALENDORIUS
SPALIO MĖN. —

2d. — Santa Monikos Lietuvių 
Klubo balius.

9 d. — L. Bendruomenės madų pa- 
paroda.

16 d. — Balto vakaras. (Dramos 
Sambūrio vaidinimas).

23 d. — Birutiečių balius.
24 d. — SLA 75 kuopos parengimas.
31 d. — Kristaus Karaliaus minė

jimas.

LAPKRIČIO MĖN.

6 d. — Laureatų pagerbimo vaka
ras . Rengia L. A. Ramovėnai

7 d. — Lietuvių Bendr. diskusinė
popietė.

13 d. — šaulių kuopos jaunimo sek
cijos vakaras.

20 d. — Ateitininkų Moks, vakaras
20 d. — Tautinių Namų bankietas
21 d. — šv. Kazimiero parapijos

bazaras.
28 d. — Lietuvos Kariuomenės 

šventė.
” ” — Kojelienės koncertas

Wilshire Ebell teatre.

TRUMPAI
J. GLIAUDOS NAJAS ROMANAS 

”A G O N I J A”

’’NIDOS” leidykla Londone jau 
atidavė rišyklai naujausią Jurgio 
Gliaudos romaną ’’Agonija”. 
Romanas pavaizduoja Lietuvos ne
priklausomybės praradimo dienų 
įvykius. Personažai yra visi tikri.

Dr. Juozas P. Repečka, San 
Fernando Valley banko prezidentas, 
nuo spalių mėn. yra perkeliamas 
į Briuselį, Belgiją, šio banko savi
ninkai nupirko ten banką ir pasko
los kompaniją,

Užpuolė kun. Vac. šiliauską.

Rugsėjo 20d., pirmadienį, kun. 
Vac. šiliauską, šv. Joan de Arc pa
rapijos, 11534 Gateway Blvd., W. 
Los Angeles, vikarą, bevykstantį 
su sekmadienio kolekta Į banką 
užpuolė du plėšikai ir atėmė 1188.00 
dolerių. Kiu Vac. šiliauskas, uors 
ir gavo su pistoletu per žandą, nė
ra sužeistas ir gerai jaučiasi.

— J. Zichwic, Sunnyvale, Calif., 
buv. L A. Liet. Vyčių kuopos pir
mininkas, dabar dirbdamas kaip 
inžinierius ir augindamas 3 vaiku
čius, vakarais baigė Santa Clara 
universitetą ir įsigijo Masters 
mokslo laipsnį Juozas Zichwic yra 
vedęs Mary Ann Slėnytę, kuri yra 
losangelietė ir buvo aktyvi lietu
viškų organizacijų narė

LITUANUS VAJAUS Rezultatai

Per Los Angeles apylinkėje vy
kusį LITUANUS žurnalui remti va
jų surinkta $355 aukomis ir prenu
merata. Išlaidi! būta $13.

šie asmenys, įskaitant ir garbės 
prenumeratorius, parėmė Lituamis 
su $10 arba daugiau: Dr. Aldona 
Janus-Hoyos — $60.00, J. ir B. Ga
jauskai — $50.00, Akademikų Skau
tų Sąjungos L. A. skyrius — $35.00, 
E. ir R. Kulikauskai, L R K. Susi
vienijimo kuopa 42, L. Lumas, J. 
Tamašauskas, Z. Viskanta, dr. J. 
žmuidzinas — po $10.00. Visiems 
rėmėjams ii’ prenumeratoriams Los 
Angeles Lituanus vajaus komitetas 
širdingai dėkoja.

NAUJA CHORO VALDYBA
š. m. rugsėjo 24 d. šv. Kazimie

ro parapijos choro narių susirinki
me buvo išrinkta nauja 1965 - -66 
metų valdyba iš pirm. Algio Rau- 
linaičio, vicepirm. O. Razutienės 
ir Fredo Prišmanto, sek. Birutės 
Dabšienės ir ižd. Antano Polikaičio.

PREKYBININKŲ SUSIRINKIMAS
Kalifornijos Lietuvių Prekybos 

Rūmų Susirinkimas įvyks 1965 m. 
spalio mėn. 10 d. ,12:30 vai. p.p: 
Lietuvių Namuose, 4323 Santa Mo
nica Blvd, Los Angeles, Calif.

paskaitą skaitys pirm. prof. P. 
V. Raulinaitis tema ’’Mokesčių 
Skaičiavimo Problemos”. Kas nori 
susipažinti su lietuviais prekybi 
ninkais ar kas domisi daugiau ži
nių patirti apie mokesčių apskai 
Čiavimą, kviečiame atsilankylti į 
susirinkimą.. Susirinkimo metu

Atvyksta Solistė Kojeliene

Solistė Valentina Kojelienė iš 
Čikagon, sėkmingai pasirodžiusi šv 
Kazimiero šventės minėjime ame
rikiečių koncertams rengti biuro 
užangažuota, vėlų rudenį vėl grįž
ta į Los Angeles ir čia Wilshire 
Ebell teatre lapkričio 28 turės savo 
profesinį koncertą.

Sol. Kojelienė yra koncertavusi 
pačiuose geriausiose New Yorko 
ir Bostono salėse ir yra susilaukusi 
pačių žymiųjų lietuvių ir amerikie
čių muzikos kritikų geriausius į- 
vertinimus. Bilietus į koncertą bus 
galima gauti visuose Los Angeles 
muzikos agentūrų kasose.

— Jonas Škėma (Skiman), San
ta Monica, Calif., Douglas orlaivių 
specialistas, jau antras mėnuo kai 
instruktuoja Naujosios Zelandijos 
ir Australijos specialistus. Rašo, 
kad ten gamta labai graži, — žalia, 
šilta, nors beveik kasdien lyja. Jis 
yra apsistojęs Parnell, Aukland, 
žada aplankyti Sydney, Christ, 
miestą ir Hong Kongą.

JAUNŲJŲ TEATRAS

Los Angeles moksleiviai ateiti
ninkai rūpestingai ruošiasi tradi
cinės vaikų rudens popietės pro
gramai. Rež. J. Kaributo vadovy
bėje ruošiamasi scenoje parodyti 
įdomią 3-jų veiksmų pasaką.

Vaidinimas bus pastatytas lap
kričio 14 šv. Kazimiero parapijos 
salėje. 

» s o
L.A. LIETUVIŲ SPORTININKU 

VISUOTINAS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas spalio 10 d., 12:00 vai. 
parapijos salėje Bus diskusuojama 
sporto klubo perorganizavimas ir 
ateities veikla, 

a « s

BIRUTININKIŲ RUDENS BALIUS 
D.L.K. Birutės Draugijos Los An
gelės skyrius šių metų spalio 23 d. 
(šeštadienį), St. Nicholas salėje, 
2308 West 3rd St., Los Angeles, 
Calif, ruošia tradicinį rudens balių. 
Prodžia 8:00 vai. vak.
Programą atliks viešnia, soliste iš 
Čikagos Birutė Kemėžaitė.
Veiks baras ir loterija, šokiams 
gros M. Krafto orkestas. Įėjimas 
su vaišėmis $5.00, studentams ir 
pensininkams $3.00. Įėjimas su lai- 
mėjimu-dovana.

Pelnas skiriamas už geležinės už
dangos vargstantiems lietuviams.

Del rezervacijų kreiptis telefonu 
pas J. Peterienę, DU 3-7808 ar pas 
S. Puikūniene, 466-0721.

(ja)

KLAIDOS PATAISYMAS

Praėjusiame LAV numery, kores
pondencijoje "Skaučių Palangos 
Tuntas” buvo praleista V. Radve- 
nienės, stovyklos viršininkės pa
vardė, o buvo parašyta, kad jos pa- 
vadotoja I. Stadalninkaitė buvo 
viršininkė. Redakcija atsiprašo ko
respondentę Alfą Pažiūrienę ir V. 
Radvenienę.

Atnaujinkite LAV prenu
meratą — metams $3.00

NORINTIEMS PATYRINĖTI INVESTAVIMO GALIMYBES AR 

įsigyti nuosavybę Salton City kurorte 
NEAPMOKAMĄ KELIONE AUTOBUSU 

IR UŽKANDŽIUS
patvarko reprezentantas J. ČINGA

Kelionės vyksta šeštadieniais ir sekmadieniais 
Paaiškinimus apie Palm Springs, Palm Desert, In
dio, Salton City kelionėje duoda turistinis vadovas.

Skambinti įstaigon OL 7-5900 arba 
į namus, GR 8-2 T20

NAUJOS PREKYBOS
— Vytautas Burokas išlaikė gy

vybės draudimo valstybinius egza
minus ir pradėjo dirbti Standard 
Ins. Co. — 1801 Avenue of the 
Stars, Suite 635, Los Angeles, Ca
lif. Phone 277-0300. (Res. telefonas 
756-3013).

— Kvirinas ir Vytautas Dargiai 
nupirko naują alinę—BLUE MOON, 
15837 S. Imperial Ave., La Mirada,

— J. C’s a Go Go — 1936 S. 
Saviers Rd., Oxnard, Calif. — res
toraną su visokiais gėrimais nu
pirko A. Schuhzo sūnus. Savaitga
liais turi ir šokius.

Persikėlė
STASYS KUNGYS, ALT-o val

dybos narys gavo darbą šiaurinėje 
Kalifornijoje ir persikėlė gyventi į 
Dublin, Calif. Tačiau jis žada at
vykti į svarbesnius susirinkimus ir 
mūsų kolonijos parengimus.

JONAS BALTRŪNAS su šeima 
persikėlė gyventi į naujai nusipirk
ta namą: 2633 Flower st. Walnut 
Park, Calif. Sūnus studentas Petras 
mums dažnai padeda spausdinti LD 
ir LAV laikraščius.

Kazys ir Emilija Statkai Šauta 
Monikoje (630 — 10th Avė.), nusi
pirko gražią rezidenciją. Jiems 
tarpininkavo namų pardavėjas Al
binas Markevičius.

SVEČIAI
Dr Aldona šliupaitė, New York, 

N.Y.,rugsėjo mėn. svečiavosi pas 
d-U'kterėęią Hytpatiją Petkuvienę;, 
Los Angelyje. Aldona yra daktaro 
Jono šliupo, žinomo senųjų lietu
vių veikėjo dukra. Jos lankėsi LD 
ir LAV redakcijoje.

Kazys ir Ona Filipauskai ir 
Frances Martinkienė iš Chicagos, 
III. rugsėjo mėnesį praleido Los 
Angelyje. Jie planuoja apie Kalė
das atvykti čia dėl apsigyvenimo.
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