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AR YORTY KANDIDATUOS Į GUBERNATORIUS?

Spaiio mėn. 1 d. Los Angeles 
“News Media“ atstovai turėjo už
kandžius kartu su mūsų miesto me
ru S. Yorty. Laikraščių leidėjų, ra
dijo bei televizijų reprezen.antai 
trumpai vadinama “news media”, 
šiame gausiame susirinkime buvo 
atžymėta Yorty 56-tas gimtadienis. 
Miesto rotušėj spaudos komitetas 
jam įteikė dovanų — spausdinimo 
mašinų (printing press) miniatūro- 
je ir palinkėjo pradėti savo dieno
raštį spausdinti.

Meras S. Yorty padėkojęs už pri
siminimų jo gimtadienio, toliau, 
kaip ir kas mėnuo, išdėstė savo dar
bus ir problemas; taip pat atsakinė
jo į dalyvavusių paklausimus.

Yorty tik tų rytų buvo parskridęs 
iš New Yorko, kur atidarė Los An
geles miesto informacinę įstaigų. 
New Yorko pramonininkai ir preky
bininkai labai domisi savo biznio 
plėtimu Los Angelėse, todėl tokių 
informacinė įstaiga buvo reikalinga 
įsteigti.

Buvo prisiminta ir Watts rajono 
riaušės. Yorty nuomone, šių riau
šių užnugaryje, arba organizato
riais, buvo komunistai ir juodieji 
musulmonai (tokia tai juodukų or
ganizacija, kuri siekia išnaikinti 
baltuosius.

Užklausus dėl policijos žiaurumo 
ir policijos vado Wm. Parker paša- I 

Laikraščių, TV ir radijo atstovai mero Samuel Yorty 56 m. gimtadienio pietuose 1965 spalio mėn. 1 d.

kilimo galimumo, meras atsakė, kad 
jo padėjėjai, iš kurių būtų paskirtas 
naujas policijos vadas, yra dar 
griežtesni už Parker. Kas dėl po
licijos brutalumo kaltinimo, tai 
esųs senas (jau prieš 30 metų tai 
girdėjęs) komunistų šabloniškas 
kaltinimas ir Azijoje, ir Europoje, 
ir Pietų Amerikoje, ir visur kitur, 
kur komunistai nori sau veikimo 
platformų išsidirbti ir gauti žmo
nių pritarimo. Su plėšikais policija 
negalini! būti per švelni.

Dėl Neturto programos (Powerty 
program) mero S. Yorty nuomonė 
yra ta, kad miesto vadovybė turi ly
giai tokių pat reprezentacijų, kaip 
ir federalinė valdžia, nes už kiek
viena fed. valdžios milijonų, duotų 
šiai programai, miestas turės tiek 
pat skirti. Dabar norima “Powerty 
programų” pavesti kraštutinių libe
ralų demokratų partinei mašinai, 
prieš kų meras ir kovoja.

Paklaustas, ar meras Yorty kan
didatuos 1966 metais į gubernato
rius, jis atsakė, kad dar nėra nusi
statęs. Daugelis žurnalistų mano, 
kad jis kandidatuos kaip nepriklau
somas partijai, neremiamas jokios 
partijos (nes demokratų partija 
statys gub. E. Brown).

Beveik kas mėnuo LD ir LAV 
yra atstovaujami Los Angeles mero 
spaudos ir TV konferencijose.

Rasutės Arbaites premijuotas pie-šinys “Raganiukas ir motina”.

RASUTES ARBAITES LAIMĖJIMAS
Dešimtmetė Rasutė Arbaitė, ar- 

chit. Edmundo ir rašytojos Alės Rū
tos Arbų dukrelė, Redondo Beach 
(Calif.) meno festivalyje š. m. spa
lio 23 d. pasiekė neeilinį laimėjimų: 
jos pav. “Raganiukas ir motina”, 
pieštam vandeniniais dažais, mėgė
jų klasėje paskirta pirmoji premija. 

Teisėjų komisija sudarė žinomi me
no žinovai: meno kritikas L. Fei- 
telson, Meno akademijos dekanas 
R. Kuntz ir dailininkas Ben Abril. 
Pagal parodos rengimo komisijos 
davinius, parodoje dalyvauja 1200 
dailininkų iš Kalifornijos ir kitų 
vakarinių Amerikos valstybių. 
Kiekvienas dailininkas turėjo teisę 
išstatyti po 5 paveikslus. Parodai 
buvo užregistruota 2600 kūrinių, iš 
kurių apie 800 atmesta dėl kvalifi
kacinių trūkumų.

Rasutė Arbaitė dalyvavo tik su 
vienu paveikslu, kuris ir buvo pre
mijuotas. Teisėjų komisija, skirda
ma premijų, nežinojo paveikslo au
torės nei amžiaus, nei profesinio 
pasiruošimo, tad šis sprendimas vė
liau sukėlė tam tikrų sensacijų.

Los Angeles lietuviai šios talen
tingos mergaitės meninio vys ymosi 
kelių turėjo progos jau iš anksčiau 
stebėti: 1963 m. savo darbus ji 
buvo išstačius! Jaunimo šventės 
metu, 1964 su vietos dailininkais ir 
mėgėjais dalyvavo šv. Kazimiero 
parapijos šventės meno parodoje, o 
1965.III.13 d. jos darbų parodų buvo 
surengęs LB Kultūros Klubas. Du 
kartus “Tėvynės žvaigždutė” 
(Draugo vaikų skyrius) Rasutei yra 
skyrusi premijas už geriausius pie
šinius. Rasutė reiškiasi ir kitose 
meno šakose: rašo eilėraščius, 
mėgsta muzikų, vaidybų. Priklauso 
ateitininkams ir skautams. Lanko 
Santa Monicos lituanistinę mokyk
lų. (Vn.)
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Lietuvos pavergimo sukakties metus baigiant...
Šiemet suėjo liūdna 25 metų Lietuvos pavergimo sukaktis, kurią 

atžymėjo laisvajame pasaulyje lietuviai su liūdesiu ir protestais So
vietams. Tačiau okupantai Vilniuje, Lietuvoje, iš anksto ruošėsi jų 
vadinamai “džiaugsmo šventei” — sukaktuvinei damų ir sporto die
nai. Komunistinės propagandos mašina jau prieš 4 metus buvo už
sukta tarp visų pasaulio lietuvių — ko gausiausiai dalyvauti toje 
“džiaugsmo” — dainų šventėje. Per kultūrinio bendradarbiavimo a- 
gentus, per komunistų finansuojamus laikraščius ragino ruoštis šioje 
šventėje dalyvauti, laiškais kvietė Chicagos Lietuvių Operos solistus 
atvykti jiems padainuoti, kvietė dailininkus su meno parodomis 
kvietė aktorius, rašytojus ir mokslininkus. Vieno asmens kviesti į Los 
Angeles buvo atvykęs asmeniškai net pats “vice prezidentas”! Tačiau, 
didžiausiam jų nusivylimui, nė vienas menininkas nesusigundė ir ten 
nevyko. Be jų reguliarių komunistėlių, kaip Laisvės ar Vilnies redak
cijos nariai ar jų bendradrbiai,—šioje “šventėje” kiti Amerikos lietu
viai nedalyvavo.

Kaip šią liūdną sukaktį atžymėjo laisvajame pasauly lietuviai? Pra
dedant Birželio baisiųjų įvykių minėjimais, įvairiose kolonijose lie
tuviai darė viešas demonstracijas, su šūkiais, plakatais piketavimus, 
reikalaudami Lietuvai nepriklausomybės. Jungtinių Tautų 20 metų 
sukakties proga San Francisco lietuviai, latviai, estai ir kt. padarė 
demonstracijas prie minėjimo vietos. New Yorko lietuviškasis jauni
mas lapkričio 13 d. daro masinį susirinkimą Madison Square Gardens 
milžiniškoje salėje N. Y. centre, o po programos — žygį į Jungtinių 
Tautų rūmus. Tie žygiai, tos demonstracijos atkreips dėmesį viso pa
saulio radijo, spaudos, politikų, J. T. delegatų ir 1.1., ir jie išgirs lie
tuvių tautos šauksmą savo tėvynei laisvės ir nepriklausomybės.

Be pagrindo kai kurie komunistų leidžiami ar remiami laikraštpa 
laikiai (Tėvynės Balsas, Nemuno Kraštas...) džiaugiasi, kad keletas 
senų komunistėlių nuvyko į Lietuvą ir dalyvavo “šventėje”... Tokių 
svečių Lietuvoje nemėgsta nei senieji, nei jaunimas ir studentija juos 
vadina “naftalinais”. Gal vaikšto vienas kitas panašus “naftalinas” ir 
mūsų kolonijoje, bet jo kvapas jį jau iš tolo išduoda, ir visi nuo jo 
suka į šalį, kaip nuo tautiško lavono. Lietuvą išlaikys ir jai nepriklau
somybę atgauti padės tik gyvieji kovotojai, o ne pataikūnai ten ir čia.

VLADUI GILIUI 
reiškiu nuoširdžios užuojautos, 

jo tėveliui mirus.
Giedrė Gudauskienė

Mirė nuoširdus Lietuvos
nių metų spalio mėn. 16 d. Santa 

Monica (Calif.) mieste mirė pagar
sėjęs ir daug kuo Lietuvai nusipel
nęs profesorius Malbone W. Gra
ham. Jis per eilę metų buvo politi
nių mokslų profesorium Kaliforni
jos Valstybės Universitete Los An
geles mieste. Anksčiau kituose uni
versitetuose jis taip pat dėstė tarp
tautinę teisę, tarptautinius santy
kius ir bendrai politinius mokslus.

Prieš kelerius metus išėjęs pensi
jon jis tęsė savo studijinius darbus 
ir rūpinosi išaiškinti Tautų Sąjun
gos steigimo bei žlugimo aplinky
bes, taip pat Jungtinių Tautų steigi
mą ir jų nesekmes. Prieš penkerius 
metus būdamas Anglijoje, ten žymių 
valstybininkų privačiuose archyvuo
se jis surado iki šiol nepaskelbtos 
ir vertingos tuo reikalu medžiagos. 
Prof. Graham tikėjosi tais klausi
mais parašyti ir išleisti knygą. Bet 
ištikusi širdies liga dar labiau su
silpnino jo sveikatą, ir rūpimais 
klausimais paskutinių kelių metų 
laikotarpyje maža ką begalėjo nu
veikti.

1962 m. gegužės 25 d. Universite
to vadovybės surengtose jam pa
gerbti iškilmėse, kuriose dalyvavo 
ir sveikinimo žodį tarė konsulas J. 
Bielskis ir prof. K. Alminas, savo 
atsisveikinimo kalbą prof. Graham 
baigė šiuo įdomiu pareiškimu:

“But as we sit here tonight in 
1962 contemplating the stark reali
ties by which we are confronted, 
there is no turning back to the Con- 
venant of the League of Nations. 
There is no use in meeting the 
tasks of tomorrow by use of the 
Charter (the United Nations) whose 
power to solve world problems is 
manifestly inadequate. Is it too 
much to hope that some of the 
stones which the builders at Ver
sailles and at San Francisco re
jected may yet become the chief 
cornerstones of a new edifice of in
ternational security and that coming 
generations will view power without 
fear and responsibility without re
luctance? If so, I feel that the ef
forts of our generation will not 
have been in vain.”

Dr. Graham gimė 1898 m. kovo 
men. 26 d. Bogota mieste, Kolumbi
joje, Pietų Amerikoje. Išsimokslino 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Kalifornijos Universitetas suteikė 
jam AB laipsnį 1918 m., dviem me
tais vėliau jis gavo MA laipsnį, o 
1921 metais — filosofijos daktaro 
laipsnį.

Pasirinktoje mokslo srityje dr. 
Graham buvo tarp pirmaujančių. Jo 
straipsniai dažnai tilpdavo “The 
American Political Science Re
view”, “The American Journal of 
International Law” žurnaluose. Jis 
buvo pagarsėjęs kalbėtojas ir daž-

bičiulis prof. M. Graham
nai įvairių organizacijų ir instituci
jų kviečiamas. Dr. Graham buvo lai
komas Baltijos kraštų padėties ži
novu, todėl buvo pakviestas rašyti 
tuo reikalu .tokiems leidiniams, kaip 
“Encyclopedia of the Social Sci
ence” ir “Foreign Policy Reports”. 
Jis buvo kviečiamas aukštų parei
gūnų konsultacijai tarptautiniuose 
reikaluose.

Dr. Graham yra autorius šių stam
bių knygų: New Governments of 
Central Europe, 1924, New Govern
ments of Eastern Europe, 1927, In 
Quest of a Law of Recognition, 1953, 
The Diplomatic Recognition of the 
Border States, šia paskutine antraš
te išėjo trys atskiros knygos: Fin
landia, 1935, Estonia, 1939, ir Lat
via, 1941. Tas knygas išleido Kali
fornijos Universitetas. Ketvirtoji 
knyga — apie Lietuvą, — buvo ren
giama, bet tarptautinei padėčiai žy
miai pasikeitus, knyga nepasirodė. 
Dėl to pats profesorius pastebėjo: 
“More studies on recognition were 
vitiated by the dissolving European 
situation and World War U was 
upon us, undoing recognitions right 
and left...” Surinktos medžiagos 
knygai apie Lietuvą nuorašas įteik
tas kons. Bielskiui, o konsulas tą 
medžiagą persiuntė Lietuvos Pa
siuntinybei Washingtone.

Dr. Malbone W. Graham su ponia 
lankė Lietuvą du kartus; paskutinį 
kartą Lietuvoje buvo 1938 m. Jis 
užmezgė ir palaikė artimus ryšius 
su Lietuvos įžymybėmis, aukštais 
pareigūnais ir pasižymėjusiais dar
buotojais laisvame pasaulyje. Per 
keliasdešimt metų jis žodžiu ir 
raštu savo paskaitose ir knygose 
aiškino ir parėmė Lietuvos reikalus. 
Rusijai besiveržiant Lietuvon 1939 
metais, dr. Graham buvo nepakei
čiamu patarėju Lietuvos pareigū
nams užsienyje. Dėka jo nurodymų 
pageidaujamoji nuotaika užsienyje 
buvo gerai išlaikyta. Lietuvos vy- 
rieusybė apdovanojo jį D. L. K. Ge
dimino Crdeno trečio laipsnio žyme
niu. Suomijos vyriausybė jį apdova
nojo “Vegesimal” medaliu.

Los Angeles lie.uvių kolonijai mi
nint Vasario šešioliktąją, jis per ei
lę metų tuose minėjimuose dalyva
vo ir visuomet reikšmingai pakal
bėdavo. Kai kada užsidėdavo Ge
dimino Crdeno žymenį, iškilmingai 
skaitė Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Jis buvo pramokęs 
lietuvių kalbos ir sekė mūsų spau
dą, ypač domėjosi kai kurių laik
raščių vedamaisiais. Buvo parsive
žęs iš Lietuvos liaudies meno dir
binių ir laikė juos išdėstytus svečių 
kambaryje.

Netekom žymaus mokslininko, 
tarptautinių santykių specialisto, 
Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų 
reikšmingo užtarėjo.

VLADUI ir RIMUI GILIAMS, 
jy tėveliui Juozui mirus, 

reiškiame gilios užuojautos —
Skiriu šeima

VLADUI GILIUI, 
jo mylimam tėveliui mirus, tikrą užuojautą 

reiškia
S. Makarevičius
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Lietuvių kalbos kursas UCLA Universitete
Pasikalbėjimas su J. Tininiu, lietuvių kalbos dėstytoju UCLA

SANTA MONIKOS BALIŲ PRISIMINUS...

Lietuvių studentams, einantiems 
mokslus UCLA, susidarė auksinė 
proga pagilinti savo gimtos.os kal
bos mokėjimą. Nuo šių mokslo me
tų pradžios lietuvių kalbą dėstyti 
pradėjo Juozas Tininis, LD-nų žur
nalo redaktorius.

Paskaitos skaitomos Classics de
partamente, Indo-European Studies 
skyriuje.

LAV korespondentas, norėdamas suteikti daugiau žinių Los Angeles lietuvių visuomenei apie lietuvių kalbos kursą UCLA universitete, kreipėsi i to dalyko dėstytoją J. 'lininį su keletu klausimu.
— Kiek turite šį semestrą studen

tų ir kokių tautybių?— Nedaug — tik keliolika. Iš jų trys nelietuviai, o visi kiti lietuviai, kurių gimtoji kalba buvo prislopinta šio krašto šnektos. Tiesa, vienas yra prieš keletą me.ų atvykęs iš Lietuvos ir jo kalba dar nėra sugadinta anglų kalbos.Studijuojančių galėtų būti daugiau. Būtų jų daugiau ir šį semestrą, bet dėl nežinojimo ar nerangumo pavėlavo įsiregistruoti.
— Koki kursą dėstote? Yra no

rinčių iš vyresniųjų pasitobulinti.— Vyresniems kol kas, atrodo, nebūtų kas daryti. Nelietuviams dėstomas elementarinis kursas, gi lietuviams — gramatikos pagrindai.
— Ar gali lietuvių kalbos kurso 

klausyti studentai iš kitų universi
tetų ar kolegijų?— Taip, gali. Tik jie turi sumokėti semestrui $45 mokslapinigių ir įsiregistruoti.

—Koki kursą dėstysite kitą se
mestrą?— Tai bus vadinamas intermediate kursas, skirtas jau baigusiems elementarinį kursą arba jau šiek ■tiek mokantiems lietuviškai. Be to, bus dėstoma ir lietuvių literatūra, kuri yra išversta angliškai.

— Ar reikia įsiregistruoti, norint 
klausyti lietuvių kalbos kurso?— Taip, būtinai. Kitaip studentas negaus užskaitų, šitą dalyką turi įsidėmėti kiekvienas studentas, kuris mano pasitobulinti lietuvių kalbos mokėjime. Taip pat labai svarbu įsiregistruoti laiku, nepavėluoti, šį semestrą buvo pavėlavusių — jie nebebuvo priimti. Reikia, kad šiuo dalyku susidomėtų tėvai, auklėtojai ir kitiems praneštų, kad paskui neturėtų nemalonumų ir nusiskundimų...

— Kokiomis dienomis dėstysite 
pavasario semestre?— Antradieniais ir ketvirtadieniais, nuo 2 vai. iki 3 vai. 15 min.

Juozas Tininis

J. Tininis kalbas studijavo Vytau
to Didžiojo universitete Kaune. Bai
gęs jis dirbo įvairiose Lietuvos ir
tremties lietuvių 
ri ilgą pedagogo 
Pasaulinio karo 
Tuebingene, o 
Aesthetische in 
Lukrez” parašė 
te, kur metams 
iš USA.

gimnazijose ir tu- 
praktiką. Po II-jo 

jis studijas gilino 
disertaciją “Das 

der Dichtung dės 
Vienos universite- 
buvo nuvykęs jau

Nors studijų pagrinde J. Tininis 
turėjo graikų ir lotynų kalbas, bet 
jis dar gerai naudoja vokiečių, pran
cūzų ir, be abejo, anglų bei lietu
vių kalbas. Iš visų tų svetimų kalbų 
yra vertęs ir spausdinęs periodiko
je, o iš prancūzų yra išleidęs klasi
kinį romaną “Paulius ir Virginija”. 
Literatūros ir kalbos klausimais 
bendradarbiauja amerikiečių bei 
lietuvių žurnaluose. Jis yra pasi
žymėjęs ir kaip beletristas rašyto
jas: Terra yra išleidusi jo novelių 
rinkinį “Sužadėtinė”, o dabar turi 
parengęs spaudai naują rinkinį — 
“Nuskandintas žiedas”..

Plačiau apie tai bus paskelbta pavasario semestro biuletenyje — Schedule of Classes.
Padėkojęs už informaciją ii’ atsisveikinęs liet, kalbos dėstytoją, galvojau: savo laiku “kovotojų” dėl šio kurso buvo nemažai — bet kai dabar, iškovojus labai garbingą — Indo-Europiečių studijų skyriuje — vietą, reikia studentų, maža kas besirūpina ir bekovoja. O reikia žinoti, kad be studentų ši brangi privilegija nebus galima ilgai išlaikyti. Auklėtojai ir organizacijų vadovai turėtų pasirūpinti ne tik studentais, bet ir stipendijomis norintiems ateiti ir kalbos kurso studijuoti iš kitų universitetų ar kolegijų. Anksčiau, berods, tokių stipendijų jau buvo, kodėl dabar tuo nepasirūpinti?
Platesnių informacijų šiuo rei

kalu galima gauti pas Juozą Tininį, 
2412 McCready Ave., Los Angeles, 
Calif. 90039, telef. NO 4-1276.

Buvo nesunku rasti Santa Moniką ir “Club Del Mar”. Didžiuoju vieškeliu iki prie Bundy geltonų mirkčiojančių šviesų, čia pat ir Pico gatvės pabaiga ir, jeigu nebūtų tvoros, įklimptumei smėlyje prie pat bangų. Aukštai neono šviesos mirkčioja — Del Mar.. Del Mar.. Del Mar.. tarsi savotiškas švyturys gyvenimo jūreiviui, pasiklydusiam šeštadieninėj įvairiausių didmiesčio vilionių jūroj...Gal suabejotume! — užsukti ar pravažiuoti — kokią kitą dieną, bet šiandieną čia kelio galas. Santa Monikos Lietuvių Klubo balius. Skelbė, kad bus neeilinis, smagus ir nuotaikingas, bet ar galima šiandieną propaganda persivalgius betikėti. Ar pasiteisins mano lūkesčiai, viltys ir slaptos svajonės?Kilimais pribridau iki bilietų pardavėjų. Mano bilietas jau buvo iš anksto nupirktas, tai nei nepajutau, kaip bežiūrėdamas net dviem palydovėm į gražias akis atsidūriau prie mums paskirto stalo. Petras jau buvo anksčiau atsiradęs (plius žmona), tai aš juos pakviečiau prie baro. Išgėrėme ugnies vandens užpilto ant ledų, paplepėjome elektrinių vargonų muzikos palydimi. Jauki prieblanda. Nors liuksusinė tik pagal praėjusių dienų architektūrinius brėžinius (aš, tarp kitko, iš profesijos esu architektūrinis braižytojas), bet gerai patogiai suplanuota pasilinksminimams amfiteatro formos salė. Scena, stalai, kėdės. Pianinas prie baro. Dairausi bekramtydamas skaniai paruoštus butelinius valgius ir net savotiškai buvau patenkintas, kad nei kiaulinių dešrų, nei rūgščių kopūstų nebuvo. Change makes life sweet...Akys vis klaidžioja ir ieško. Autai jau Jonas prilipo prie Birutės. Zigmas su Danguole prie baro sėdi ir gurkšnoja, žmonių vis daugėja. Sveikas, Kęstuti! Minty klaustukas: kur aš ją mačiau? Wishfull thinking...Albinas laksto kaip įdiegtas, ieškodamas, kur svečius pasodinti. Vieni, girdėjau, rezervacijų korteles su pavardėmis iš anksto padėtas ant stalų sukeitę, kiti tiesiog ne prie jiems skirto stalo gūžtas susisuko, ir nepajudinsi. Santabarbarie- čiai atkakę šimtą mylių ir dar neparagavę “skrylių”, skundėsi, kad buvo baliaus šeimininkų “barbariškai” apvilti, užėmę nepakankamai “strategiškas” pozicijas ir žegnojosi, kad daugiau tai niekada...Vargšas Pranas, pats santamoni- kietis, klubo narys, mokyklos, kurios paramai šio baliaus pelnas buvo skirtas, tėvų komiteto atstovas, atėjęs su savo dešimčia svečių, neberado stalo — Povilą, kuris nagus prie stalų paskirstymo buvo prikišęs, užu šlipso nusitvėręs laikė. Tas gi įkliuvęs teisinosi, lyg tai Vytautas sumaišęs...šita scena įvyko prie mūsų stalo, tai todėl pakankamai vaizdžiai atkūriau. Juk pasitaiko ir geriausiose šeimose nesklandumų, pagalvojau.Danguolė, praeidama su Zigmu pro šalį, metė tokį žvilgsnį, kad net malonus šiurpas per mano sistemą 

nubangavo Tas žvigsnis... vau... grąžino mane į to vakaro sūkurį ir verpetus, Į veidus, suknias, figūras, kvepalus ir plepalus, ir į to vakaro pagrindinį tikslą — užsimiršti, atskilti nuo realybės, likusios už salės sienų ir pasmaguriauti vieną kartą nekasdieninėje nuotaikoje.Programa, ačiū rengėjams, buvo trumpa, sklandi ir originali. Taip, kaip skelbė Bruno per lietuvišką radijo valandėlę. Nors ir pažįstami veidai, nors ir daug kartų girdėti balsai, bet, va, viskas įvilkta į kitokį rūbą, užtatai ir įdomu.Pranešėjas su baltu švarku ir raudonu gvazdiku, baritono balsu pristatė, kiek prisimenu, veikėjus sekančiai: smagi ir energinga Giedra Gudauskienė (blondinė su viliojančiu šypsniu; akomponavo), patraukli ir gyva Vita Kevalaitienė (brunetė; neprisimenu, kad ji būtų dainavusi), kukli ir maloni Lina čingaitė (irgi, akomponavo solistams), žavi ir liekna Birutė Dapšie- nė (rožė, o ne moteris! balsas kaip lakštutės), grakšti ir simpatiška Liucija Zaikienė (ir aš su malonumu, kaip ir jos partneris solistas, būčiau į padanges iškėlęs ir ne vieną kartą...), laisvas ir bosingas Rimtautas Dabšys (jam nereikėjo mikrofono) ir lyriškai svaiginąs moterų širdeles savo balsu (ir išvaizda— pripažino Petro žmona Alė) Vincas Saras.šypsniais, lieknom figūrom ir grakščiom kojom (jau nebeminint šokto kankano — Oh La-La!) akis prirakinusios laikė jaunos šokėjos Liucija ir Rūta Zaikytės, Giedrė Gustaitė ir ypač Rūta Skiriutė, solo pašokusi (ant vienos kojos!) piruetą, ar kaip ten bepavadintum tą įmantrų šokį.Kai paskelbė pirmą baliaus šokį— rožių valsą, — šokau pirkti rožės, prisigrūdau iki Danguolės, bet .. Zigmas jai jau tiesė tris rožes.. Įsikišau rožę sau į atlapą ir stebėjau šokančius.Orkestras buvo iš tikrųjų •“kool”. šokis po šokio, čia žvilgsnis, čia žodis, čia rankos paspaudimas arba prasmingas šypsnys, o kartais tango, apsuptas malonią praeitį gražinąs kvepalų dvelkimas...Watussi, valsas, tango, svingas ir fokstrotas... Svaiginančios artumos tikrovės pritrenktas vyro protas... Veidai, šypsenos ir akių žvilgsniai. Nauji romanai, flirtas, koketavimas ir pavydžių vyrų nepaslepiamas nirštas...Ugninio vandens! Ledo ant širdęs! Skęstu į Reginos akis prasmegęs...Matau, perdaug šauktukų, daugtaškių. Ar tik nebūsiu pasimetęs savo užsimiršimo valandas beprisimindamas ir Santa Monikos Lietuvių Klubo balių prie vandenyno aprašydamas?!.Baigdamas pridėsiu tik, kad malonu buvo vėliau kartu su Regina ieškoti Grigo Ratų, paklydus smėlyje ir juodai-mėlynoj erdvėje be horizonto, kur dangus buvo vandenynas, o vandenynas — dangus.O balius ir mes buvome prie vandenyno.
Rimas Narutis
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JAV Lietuvių Bendruomenės Los Angeles Apylinkės

JAUNIMO SKYRIUS
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metais 

yra Lietuviu Bendruomenės skel
biami ateinantieji 1966 metai. Ką 
tas reiškia? Tai reiškia, kad atei
nančiais metais lietuviškoji išeivija 
kreips ypatingą dėmesį jaunimui. 
Tai reiškia, kad bus organizuoja
mos lietuvių jaunimo dienos, suva
žiavimai, stovyklos, kuriose jauni
mas turės progos geriau susipažin
ti, pabendrauti, pasisemti lietuviš
kos dvasios.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metai 
jau prasidėjo su Kanados Lietuvių 
Jaunimo Kongresu spalio 8-10 die
nomis Toronte. Pats didžiausias 
Jaunimo Metų įvykis dar bus 1966 
m. birželio 30 — liepos 3 dienomis 
Čikagoje, — tai PASAULIO LIETU
VIŲ JAUNIMO KONGRESAS. Bet 
apie tai girdėjote spaudoje ir dar 
girdėsite daugiau.

Prieš akis dabar artėja kitas di
delis įvykis. Jis ypatingai svarbus 
jaunimui, nes jo idėja kilo jaunimo- 
studentų tarpe. Jis didele dalimi or
ganizuojamas pačio jaunimo ir bend
rai iš tikro labai didelis užsimoji
mas, reikalaująs $30 000.00 išlaidų! 
šis įvykis —' milžiniška LIETUVIŲ 
MANIFESTACIJA MADISON 
SQUARE GARDENS arenoje, New 
Yorke, šių metų lapkričio 13 dieną. 
Organizuojantis jaunimas gavo pri
tarimą iš beveik visų didžiųjų lie
tuvių organizacijų ir lietuviškos vi
suomenės. Įvairiose vietovėse orga
nizuojama transportacija į New 
Yorką ir rėmimo komitetai. Numa
toma surinkti 20 000 lietuvių! Daly
vaujančių rezoliucijos forma bus 
kreipiamasi į Jungtines Tautas, kad 
jose iškelti! Lietuvos klausimą. Po 
programos Madison Spuare Gardens 
bus masinė eisena prie Jungtinių 
Tautų Rūmų.

Los Angeles lietuvių jaunimui, 
gyvenančiam taip toli nuo New 
Yorko, be abejo, bus per sunku 
gausiai manifestacijoje dalyvauti. 
Tačiau šis įvykis vistiek reikalauja 
iš Los Angeles jaunimo visokerio
pos paramos, moralinės ir pratktiš- 
kos, kaip šio žygio idėjos skelbimo 
ir reklamavimo ir aukų rinkimo jo 
išlaidoms padengti.

E. Radvenis, 
Jaunimo Reikalų vedėjas

SPORTO KLUBAS

š. m. spalio 10 d. parapijos patal
pose įvyko Los Angeles sportinin
kų susirinkimas, šiame susirinkime 
buvo priimtas sporto klubo statutas 
ir išrinkta nauja valdyba. Klubo pil
nas vardas palieka: Los Angeles 
Lietuvių Sporto Klubas “Banga”. 
Naujos valdybos sąstatas yra: pir
mininkas — A. žemaitaitis ( DU 
8-1578), sekretorė — I. Janušaus
kaitė, iždininkas — A. Karalius ir 
sekcijų vadovai.

Krepšinio sekcija šiuo laiku tre
niruojasi antradieniais 7 vai. vak. 
John Marshall High School. Jos 
vadovas yra E. Kairys.

Tinklinio sekcija treniruojasi ket
virtadieniais 7 vai. vak. Jos vado

vas yra F. Prišmantas.
Teniso sekcija treniruojasi šešta

dieniais 7 vai. 30 min. ryto Griffith 
Park aikštelėse netoli Greek Thea
ter.

Sporto klubo valdyba kviečia vi
sus sportuojančius lietuvius įsijung
ti į klubą.

Tautinių Šokių grupė ir Jaunimo 
ansamblis
dalyvavo “Visų tautų pasirodyme”, 
kuris šiais metais buvo surengtas 
Hawthorne miesto naujoje salėje. 
Tautinių šokių grupė pasirodė pro
gramoje spalio 22 d. su šokiais: Au
dėjėlė ir Gyvataras. Jaunimo an
samblis pasirodė sekančią dieną at
likdami “Metų” inscenizaciją. Abi 
dienas salė, kurioje telpa daugiau 
kaip 1000 žmonių, buvo pripildyta. 
Ten pat buvo įvairių tautybių pa
roda. Prie lietuvių stalo padėjo bu
dėti abiejų grupių nariai.

Ateitininkai
ruošiasi pastatyti vaidinimą pasaką 
“Stebuklinga lazdelė”. Jis įvyks 
gruodžio 5 d. parapijos salėje. Kvie
čiamas jaunimas atsilankyti.

Jūros skautai
plaukioja savo naujai įgytu laivu po 
Ramųjį Vandenyną ir ruošiasi sto
vyklai per padėkos savaitgalį.
Skautės

Vyresniųjų skaučių draugovę per
ėmė vadovauti M. Pažemėnienė.
Skautai

Skautų “Dariaus ir Girėno” drau
govę perėmė vadovauti V. Anelaus- 
kas.

Akademikai skautai-ės
Akademikių Skaučių Draugovė ir 

Korp. “Vytis” spalio 17 dieną at
šventė savo 41 metų sukaktį, daly
vaudami organizuotai šv. mišiose ir 
vakare iškilmingoje sueigoje, šia 
proga pasižadėjimus davė ir tapo 
naujais nariais ir narėmis: J. Avi- 
žienytė, R. Rozenblataitė, D. Šimo
nytė, R. Anelauskas, A. Leškys, G. 
Leškys, V. Radvenis. Naujais vado
vais buvo išrinkti šie: A. S. D. — G. 
Prušinskaiiė, Korp. Vytis — A. Ka
ralius.

Akademikų Skautų L. A. skyrius 
praneša, kad yra pakviestas ir 1966 
m. vasario mėn. atvažiuoja į Los 
Angeles “Antrasis Kaimas”.

SKAUTŲ STOVYKLAVIETĖ

Lietuvių Skautų Sąjungos Ramio
jo Vandenyno Rajono stovyklavietei 
įsigyti sudaryta iš skautų ir skautų 
tėvų komisija. Kad darbas sklan
džiau vyktų komisija pasiskirstė į 
pakomisijus. Fondo komisiją suda
ro: O. Mikuckienė, J. Matulaitis ir 
A. Kiršonis (iždininkas). ,

Stovyklos taisyklių komisija: dr. 
A. Avižienis, S. Pakalniškis ir K. 
Pažemėnas.

Stovyklos įrengimų komisija: K. 
Prišmantas ir inž. Steikūnas. Infor
macijos: R. Dabšys, kuris eina taip 
pat ir komisijos pirmininko parei
gas.

Stovyklavietei numatyta, iš kelių 
apžiūrėtų, dvi vietos ir duoti sąlygi-

Sporto klubo “Banga” nauja valdy- maitaitis, pirm., Ina Janušauskaite, 
ba __ iš kairės dešinėn: Albinas Že- sekr., ir Algis Karalius, ižd.

niai pasiūlymai: Big Bear ir M t. 
Palomar. Visuotinis tėvų susirinki
mas nuspręs galutinę stovyklos vie
tą.

Visi gerai žinom, kad jaunimui se
niai jau reikėjo įsigyti savo nuosa
vą stovyklavietę, laukti nėra ko, 
nes kainos kyla, be to, žemės pa
klausa didėja, bet, deja, žemė ne

Los Angeles Technologai
birželio 5 d. p. S. Damulių sodybo
je, Canoga Park, turėjo tradicinį 
“jaučio kepimą”. Atsilankė daugiau 
kaip 50 technologų su žmonomis. 
Pobūvis praėjo draugiškoje ir nuo
taikingoje atmosferoje.

Be valdybos metinės veiklos pra
nešimo p. žibutė Brinkienė (inži
nierė) ragino kolegas technologus 
įsijungti į Lietuvių Fondo vajų. Na
grinėta: ALIAS suvažiavimas ir 
profesinė paroda, kurie turi įvykti 
Bostone; platesnis bendradarbiavi
mas “Technikos žodyje”; profesi
nis bendradarbiavimas tarp vieti 
nių kolegų ir parama naujai atvy
kusioms į Kaliforniją, supažin
dinant su vietinėmis sąlygomis ir 
galimybėmis.

Į technologų sambūri tik įsijungė 
inž. R. Kaminskas ir inž. V. Lent- 
bergas.

“Jaučio kepimo” metu meninei 
daliai vadovavo inž Rimtautas Dab
šys ir Antanas Polikaitis. Lietuviš
kos dainos gamtoje skambėjo iki 
vėlyvos nakties.

Jaučio kepimą ir paskirstymą at
liko Stasys Kungys ir Julius J odelė.

Pobūvio metu buvo perrinkta 
Technologų valdyba 1965/6 metams. 
Perrinkimą pravedė inž Vytautas 
Černius ir Algis Ratkelis.

Naują valdybos sąstatą sudarė: 
inž. Romualdas Bureika — ižd. rei
kalams, inž. V. Tamošaitis — sekr., 
inž. š. Karuža — organizacinams 
reikalams, inž. Stasys Kungys ir 
inž. V. Vidugiris — vicepirmininkai, 
arch. Edm. Arbas — pirmininkas. 
Valdybos adresas: 306 22nd St., 
Santa Monica, California 90402. Te
lefonas: 394-1250.

Technologų sambūrį Los Angelė
se sudaro 72 diplomuoti technolo
gai.

Birželio 2 d. Technologų vady
bos posėdy nutarta:

a. Rugsėjo mėn. išvyka prie jū
ros su šeimomis; programai vado

auga. Kuo ilgiau lauksim, tuo bran
giau atsieis stovyklavietė. V. Iri.

Pogrindžio veiklos minėjimas
— š. m. lapkričio mėn. 14 d., sek

madienį, 12 vai. parapijos salėje 
Skautų Sąjūdis ruošia pogrindžio 
veiklos minėjimą ir pogrindžio 
spaudos parodėlę. Visuomenė kvie
čiama a. šliaukyti.

vauja inž. V. Tamošaitis.
b. Spalių mėn. uždaras Technolo

gų pobūvis su profesine programa. 
Vadovauja inž. St. Kungys.

c. Lapkričio mėn. 5 d. — Techno
logų balius su kviestine publika 
puikioje Jos Schlitz, Van Nuys, sa
lėje. Be trumpos profesinės progra
mos bus ir meninė dalis. Gėrimai 
nemokamai.

Baliui ir programai vadovauja 
V. Vidugiris ir inž. š. Karuža.

d. Technologų atstovas Lietuvių 
Fondui yra inž. R. Bureika.

NAMAI PARDAVIMUI
1. Moderniška rezidencija. — Pa

norama City. San Fernando slėny, 
truputį Į vakarus už Van Nuys mies
telio. Arti mokyklų, krautuvių, ligo
ninės, gero susisiekimo (tik 1 skers
gatvis už Woodman Ave., prie Ros
coe Ave ). Gražus aptvertas kiemas, 
didelis dengtas patio, dalinai ap
statytas butas (kilimai, užuolaidos, 
lempos, virtuvės kėdės, virimo kros
nis - built-in etc). Viskas tik už 
$24.500. Tik 10 metų senumo na
mas, labai gerai užlaikytas.

2. 3-jų butų apartmentinis namas, 
pačiame Hawthorno miestelio cent
re, prie pat didžiulės krautuvės ir 
tik pusė skersgatvio nuo Hawthorno 
Boulewardo. Kaina $32,500.00. že
mės sklypas 50x150 pėdų, zona 
R-3. Mokesčiai $588 metams, du bu
tai apstatyti. Visi butai turi tik po 
vieną miegamąjį.

Savininkai išvyksta į Čikagą ir 
nori skubiai parduoti.

3. 3-jų butų apartmentas Santa 
Monikoje. Kaina $32,000.00. Tik ke
li skersgatviai nuo jūros.

Apie šiuos ir kitus pirkimus bei 
pardavimus kreiptis į

SKIRIUS REALTY CO.
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 

Telefonas: NO 4-2819
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Jaunimas rašo
JŪRŲ SKAUTŲ STOVYKLA 

CATALINOS SALOJE“Kai gera ir linksma yra stovyk- Tik pikta ir liūdna, kai puo- /lauti, dus reik plauti...”Ne tik puodus plaunant “pikta ir liūdna” darosi, — kur kas liūdniau, turbūt, ir “pikčiau” yra parengti jos aprašymą, galvojo tie jaunieji stovyklautojai, kuriems šis nedėkingas uždavinys teko...Nuo galvojimo net sušilę, neseniai dar prie irklo ir lyno pripratusiais pirštais, dabar, valdydami tap neįprastą įrankį kaip plunksnakotis, jie nors ir nenorom, bandė sumegzti popieriuje pirmuosius žodžius. Įspūdžiams atgyjant, augo entuziazmas, augo ir didėjo žodžių bei sakinių skaičius ir taip susidarė aprašymai apie tą didįjį vasaros nuotykį—stovyklą. Jų stovyklą. Red.

I. Kad stovykla būtų dvi savaites...Man jūrų skautų stovykloje nepaprastai įdomu ir kitaip negu kitose stovyklose: Mėlynas Pacifikas, žuvys, burės, laivai ir gražūs vakariniai laužai... Stovyklavome tris mylias į šiaurę nuo Isthmus uosto, 

Stovyklos aprašymų autoriai: iš kairės: R. Čiurlionis,, A. 
Arbas ir G. Gudauskas. Foto S. Makarevičiaus
ŽEMAI — Jūrų skautų laivai stovykloje.

prie įlankos, kuri vadinasi Emerald Bay. Pasistatėm astuonias palapines su miegamais maišais ir virimo įrengimais.Mes turėjome daug gražių laivų, kuriais naudojomės. Jie buvo: 21 pėdos ilgumo kruiseris, motorinis laivas “Nida”, burinis laivas ’’Pingvinas” ir baidarė (canoe).Daugiausiai dirbom jūrų skautai ir taip gavom daug patyrimo ir žinių. Visi išlaikėm į antrą patyrimo laipsnį ir trys buvom apdovanoti “žuvėdros” ženklu už tai, kad buvo geriausiais jūros skautais. Jie buvo: Arimantas Arbas, Raimundas Čiurlionis ir Gediminas Gudauskas.Laisvalaikiu buvo maloniausia maudytis ir nardyti jūroje ar vandens slidėmis slidinėti, ar po laužo kepti bulves. Kitą metą aš norėčiau, kad stovykla būtų dvi pilnas savaites. Raimundas Čiurlionis
II. Diena stovykloje

“Turim vadą puikų mes, 
Turim laivą ir bures, 
Turim žydrą Pacifiką, 
Galim plaukti per bangas..”Taip dainuodami išplaukėm jūrų skautai į Katalinos salą — skautų Bali-Hai. Vos atplaukę, radom vadą, ne taip jau puikų, laivą be burių ir stovyklą ant akmenų — be matraco miegoti nepatogu. Rytą, jau šeštą valandą, girdime ūkio vedėją puo- 

dais baladojant, o septintą — stovyklos viršininkas, trimituodamas, visai iš miego prikelia.Atsikėlę visi stovyklautojai einam praus is. Po to, prausimosi vieta kaip Kuršių Marės atrodo. Po prausimosi ir vėliavos pakėlimo būna pusryčiai, kuriuos ūkio vedėjas rūpestingai paruošė. šį rytą buvo kiaušinienė su širšėm ir duona su marmeliadu ir su... širšėm. Gėrimui buvo kava, arba kakao, taip pat su širšėm.Po pusryčių prasideda užsiėmimai bebrų su palapinėm, Jūrų skautų su patyrimo laipsniais o budžių su skautėm.Po užsiėmimų ateina laikas pietums ir šiandien turėsime kotlietė- lius “a la stovykla”, su koše ir salotais. Po pietų yra poilsis: bebrai ir jūrų skautai palapinėse, o budžiai su skautėm ant pliažo..Vakarienė vėl buvo skani, turėjome bulvinius blynus su grietine. Po vakarienės yra vėliavos nuleidimas, o po to — laužas. Per laužą visi dainuoja skautiškas dainas, kiekvienas savo tonu: vienas žemiau, kitas aukščiau — tikras vištų koncertas. Vėliau užtraukia stovyklos orkestras — dvi triūbos ir dvi gitaros. Po laužo einam miegoti, bet ne visi. Vienas jūrų skautas lieka sargyboje, o budžiai sulipa į laivą ir keliauja į miestelį...štai mano diena stovykloje sunki, bet linksma, ir aš esu patenkintas toje savo Bali-Hai.
Gediminas Gudauskas

III. Į STOVYKLĄ IR ATGALAš plaukiau į salą septyniolikos pėdų ilgio motoriniu laiveliu, vardu “Nida”. Plaukiant anksti iš ryto buvo labai gerai, vanduo buvo labai ramus. Keliose vie.ose vanduo buvo lygus kaip ledas. Pakeliui matėme įdomių gyvūnų: keletą ryklių ir du banginius plaukiant kartu.

Kai priplaukėm savo stovyklavietę, tai buvome truputį nusivylę, nes ten tik buvo akmenuotas pajū- rys. Mus ten pasitiko trys kiti stovyklautojai, kurie ten jau nakvojo. Mes išsinešėm savo daiktus į krantą ir nuėjom maudytis. Maudytis čia buvo labai smagu, nes vanduo buvo labai švarus ir permatomas.Atplaukę kiti mūsij vadai tuoj mus suskirstė į grupes palapinių sta yti. Kai pastatėm stovyklą, buvo pradėti užsiėmimai. Per užsiėmimus mes mokėmės mazgų, jūros etiketo, semaforų, jūros istorijos ir daug kitų dalykų, reikalingų II-jo patyrimo laipsniui gauti. Kada nebuvo užsiėmimų, tai mes daug sportavote. Mūsų vandens sportas buvo maudymasis, žuvų gaudymas (ietimis) ir vandens slidinėjimas.Mums stovykloje buvo labai gerai, maistas geras, daug išmokome ir buvo labai smagu.Kada atėjo egzaminų diena, mes visi sumažinome sportavimą ir mokėmės. Mus egzaminavo S. Maka- revičius, R. Dūda, A. Raulinaitis ir G. šakys. Visi perėjom egzaminus labai gerai. Taip nudžiugę, visi vėl pasidarėm normalūs.Labai nuliūdome, kad artėjo stovyklos pabaiga ir blogai buvo pagalvojus, kad reikės dabar grįžti į namus ir į mokyklą. Atėjo paskutinė diena. Per vėliavos nuleidimą visi išsirikiavom uniformuoti. Keletą pakėlė, o kiti net gavo gero pasižymėjimo ženklą. Su šiuo vėliavos nuleidimu ir baigėsi stovykla oficialiai.Grįžtant nebuvo taip gerai, kaip atvyks.ant — bangos buvo didelės, šalta, visi sušlapom, ir laivas buvo beveik pilnas vandens, šiaip taip grįžome į Alamitos Bay. Gera buvo namuose, nors ir žinojom, kad už kelių dienų reiks eiti į mokyklą.
Arimantas Arbas

HUTTENBACK ARTIST BUREAU

presents

VALENTINA

LITHUANIAN SOPRANO

At the Piano: Ralph Linsley

WILSHIRE EBELL THEATRE
Sunday Evening, November 28, 8:30 P. M.

Tickets: $4., 3., 2., (tax incl.)

Boxoffice WE. 9-1128. So Calif. Music Co. 637 Hull St. 
and all Mutual Agencies

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

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

turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 a. m. iki 7 p. m.; sekmad. nuo 10 a.m. iki 4 p. m.
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IŠ LIETUVIU ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS KOVŲ ISTORIJA

Mūsų krašto nepriklausomybės 
kovų laikotarpis jau nuėjo į isto
rijų. Tačiau dar daug reikia pastan
gų, kad įstengtume anuos žygius 
įamžinti. Mūsų kaimynai latviai ir 
estai dar nepriklausomo gyvenimo 
metais yra išleidę savo laisvės ko
vų istorinius aprašymus. Tik lietu
viai iki šiol to nėra atlikę. Lietuvių 
Veteranų Sąjungos “Ramovė” yra 
pasiryžusi išleisti Nepriklausomy
bės kovų istorijų. Tam tikslui vyk
doma didžiulė talka žiniomis, raš
tais, o svarbiausia — lėšomis. Vi
same pasauly esantieji ramovėnų 
skyriai yra įpareigoti sukelti po 
tam tikrų lėšų sumų, šiuo tikslu 
Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ramo
vės” Los Angeles Skyrius š. m. lap
kričio m. 6 d. (šeštad.) Lietuvių 
Tautinių Namų salėje, 3356 Glen
dale Blvd, rengia ypatingų “Rašto 
ir garsų vakarų”, kurio visas pelnas 
skiriamas minėtai istorijai išleisti. 
Vakaro programa tap pat ypatinga. 
Los Angeles ramovėnai didžiuojasi 
savo tarpe turėdami šiuo metu net 
tris pasižymėjusius literatūroje ir 
spaudoje asmenis. Tai: Juozas Bal- 
čiūnas-švaistas, praeityje “Draugo” 
romano laureatas, o šiais metais ga
vęs jaunimo literatūros premijų; 
Andrius Mironas-Norimas šiemet 
jau dvigubas laureatas. Jis laimėjo 
jaunimo literatūros premijų, o taip 
pat jau antrus metus iš eilės tapo 
“Dirvos” novelės konkurso laimė
tojas. Oskaras Žadvydas laimėjo 
“Kario” žurnalo premijų už straips
nį.

Visa Kalifornijos visuomenė kvie
čiama šiuos tris ramovėmis pa
gerbti savo atsilankymu. Vakaro 
metu įvyks ir premijų įteikimas. 
Taip pat bus progos išgirsti trum
pas ištraukas iš jų kūrybos, jų pa
čių ir skaitomas.

Literatūrinė dalis bus paįvairin
ta muzika ir dainomis. Dalyvauja 
tenoras Vincas žaras ir muz. Onos 
Metrikienės vadovaujama Moterų 
Sutartinė. Programos vedėjas ir 
pranešėjas ramovėnas Stasys Pal
tus. Programa suteiks atsilankiu
siems tam tikrų naujenybių ir siur
prizų.

Po programos skanūs užkandžiai 
ir kavutė, pagaminti Birutininkių.

Pradžia 7 vai. vakare. Įėjimas 
$2.50 asmeniui.

Visus nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti Ramovėnų Valdyba.

K. Liaudanskas

Kalifornijos Lietuvių Bendruome
nės Centro

akcininkų susirinkimas įvyksta š. 
m. lapkr. 14 d., sekmadienį, 1 vai. 
p. p. Lietuvių Namų salėje, 4423 
Santa Monica Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

Išsiuntinėtuose pakvietimuose 
klaidingai atspausta susirinkimo da
ta lapkr. 17 d., — turi būti lapkri
čio 14 d.

Visi akcininkai kviečiami susi
rinkime dalyvauti, arba įgalioti ki
tus akcininkus spręsti jų vardu.

Naujas telefono numeris
Lietuvių Namų valgyklos ir baro 

naujas telefonas yra toks: 666-4585.
Lietuviškas maistas patarnauja

mas visiems šeštadieniais nuo 5 vai. 
p. p. iki 8 vai. vakaro, ir sekmadie
niais nuo 12 vai. dienos iki 8 vai. 
vakaro.

Jei norite didesnėms svečių gru
pėms ar organizacijoms užsakyti 
bendrus pietus, reikia susitarti su 
valgyklos vedėja Adele šatneriene 
(namų telef. NO 4-0372, svetainės— 
tel. 666-4585). Salės gavimo reikalu 
telefonuoti Liet. Namų reikalų ve
dėjui J. Andriui NO 2-1728.

Remkime Jaunimo Žygį
Į JUNGTINES TAUTAS

Jau turbūt visi žinome, kad š. m. 
lapkričio mėn. 13 d. New Yorke jau
nimo sudarytas Komitetas Lietuvos 
Nepriklausomybei Atstatyti rengia 
Manifestacijų Madison Square Gar
den, o po to žygis į Jungtines Tau
tas, kur bus įteikti memorandumai 
visoms valstybių delegacijoms, rei
kalaujant Lietuvai laisvės ir de- 
mskuojant rusiškų kolonializmų.

Tam kilniam ir labai svarbiam 
žygiui įvykdyti reikia pinigų. Iki 
spalio mėn. 26 d. savo aukas įteikė 
šie asmenys ir organizacijos:

$100.00 — Lietuvių Bendruome
nės L. A. Apylinkė.

50.00 — Kriks-Krikščiūnienė, J. 
Zmuidzinas.

$86.00 — Akademinis Skautų Sų- 
jūdis Los Angeles Skyrius.

$30.00 — Kalif. Liet. Gydytojų D- 
ja.

$25.00 — Los Angeles Liet. Fron
to Bičiuliai.

$20.00 — A. V. Pažiūrai, A. S. Jo
nynai.

$15.00 — Amerikos Liet. Tautinės 
Sąjungos Los Angeles Skyrius, K. 
Stropus.

$10.00 — J. D. Mitkai, Katal. Fe
deracija, J. Jodelė, kan. kun. K. 
Steponis, V. Dambrauskas, G. Rad- 
venis, L. A. Kultūros Klubas.

$5.00 — F. Karalius, J. Kojelis, V. 
Vidugiris, S. V. Tuskeniai, J. Bar- 
ševskis & Lawrance, B. Jonynas, L 
Bandžiulis, A. Šimkus, A. F. Ski
rius, V. D. Burokai.

$4.00 — P. Žilinskas.
$3.00 — Alė Rūta., P. Raulinai- 

tienė.
Iš viso $541.00. Pinigai persiųsti 

į Centrinį Komitetų.
Kaip matote, kol kas atsiliepė 

dar nedaug, tačiau tikėkime, kad ir 
likusieji Los Angeles ir jo plačiųjų 
apylinkių lietuviai prie to ryžtingo 
jaunimo žygio prisidės savo pinigi
ne auka. Mūsų tautos partizanai dėl 
tėvynės laisvės paaukojo savo gy
vybes, o šiuo metu pavergta tauta 
prašo iš mūsų tik piniginės aukos, 
kad ir nedidelės, bet nuoširdžios. 
Nelikime šiam reikalui abejingi ir 
priešingai nusistatę, bet parodyki
me pasauliui, kad mes visi esame 
vieningi Lietuvos vadavime.

Aukas prašome siųsti adresu: 
V. Pažiūra, 1284 Live Oak Dr., Ana
heim, Calif, arba įteikti bet kuriam 
komiteto nariui.

Kalifornijos Liet. Prekybos Rūmų P- Valuskis, sekr. A. Skirius, dir. J. 
valdybos dalis prof. P. V. Raulinai- Žukas ir vicepirm. A. Markevičius.
čio paskaitos metu (prof, stovėda
mas skaito); iš kairės dešinėn: ižd.

Komitetų sudaro: pirm. J. Jode
lė, vicepirm. — J. Andrius ir A. 
Latvėnas, sekr. L. Žilevičiūtė, ižd. 
V. Pažiūra, nariai — V. Kazlauskas, 
B. Nausėda, E. Radvenis, J. Pažėra 
ir R. Valaitis.

Visiems aukojusiems komiteto 
vardu ačiū!

V. Pažiūra., iždininkas

Lietuviu Fondas auga
“Kas lietuviškai galvoja, į Lietu

vių Fondų stoja”, — tai oficialus 
didžiosios lietuvių finansinės tvir
tovės — Lietuvių Fondo šūkis. Džiu
gu, kad šia prasme lietuviškai gal
vojančių lietuvių skaičius Los An
geles ir Santa Monicos kolonijoje 
auga. Praėjusios savaitės bėgyje 
Lietuvių Fondo narių šeimon įsijun
gė dar šeši šimtininkai: E. Sinkys, 
su $100 įnašu, gi su $100 pažadais ii' 
pirmaisiais įnašais į LF atėjo A. ir 
D. Polikaičiai, P. ir M. Grušai, M. 
ir P. Gauronskai, J. Katilius ir Lie
tuvių Prekybos Rūmai.

Lietuvių Fondo vajaus akcijoje 
ypatingai veikliai reiškiasi vajaus 
komiteto vicepirmininkas dr. J. Ju- 
sonis.

Ruošiamos diskusijos
. . Lapkričio 7 (sekmadieni) Šv. Ka
zimiero par. salėje LB Los Angeles 
apylinkė ruošia įdomias diskusijas 
Bendruomenės klausimais. Disku
tuojama tema: Bendruomenės vieta 
lietuviškojo gyvenimo sąrangoje.

Kalbėtojais pakviesti keturi bend- 
ruomenininkai: kun. dr. Petras Ce- 
liešius, “Luz Christi” red., prof. dr. 
P. V. Raulinaitis, Ignas Medžiukas; 
simpoziumo moderatorius — dr. P. 
Pamataitis.

Simpoziumo dalyvių pareiškimai 
apie tautinės kultūros, lietuvybės 
išlaikymo ir kovos už lietuvybę 
klausimus. Po daktarų pareiškimų 
tuoj pat į diskusijas galės įsijungti 
auditorija.

Diskusijos prasideda 12 vai. 30 m.

‘****4******¥**¥4****¥**4***¥>**4*4**4**¥***4*¥*¥**-

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 atneštu prekių ir parinktų jų įstaigoje.
****4*¥*¥*******4*¥******¥***¥**¥*4¥*4**¥¥¥4****¥-¥

Foto L. Briedžio

PREKYBOS RŪMAI — LIETUVIŲ 
FONDO NARYS

L. A. Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas įvyko š. m. spa
lio 10 d. Lietuvių Namų salėje. Su
sirinkimas buvo gausus, dalyvavo 
virš 40 narių, Los Angeles ir jo apy
linkėse gyvenančių prekybininkų ir 
profesionalų. Susirinkimui pirmi
ninkavo dr. P. V. Raulinaitis, pats 
skaitęs paskaitų apie mokesčių 
skaičiavimų ir kylančias iš to skai
čiavimo problemas. Prelegentas, 
pats šioje srityje patyręs specialis
tas, sklandžiai, visiems suprantama 
forma iškėlė daug įdomių faktų, 
davė naudingų patarimų išlaidų nu
rašymo srity ir pagaliau supažindi
no klausytojus su vėliausiais mokes- 
čių pakeitimo įstatymais. Paskaita 
susirinkusiųjų buvo su dideliu, dė
mesiu išklausyta, taip pat ir su ne
mažu susidomėjimu priimta, kų ro
do gausūs paklausimai po paskai
tos.
Klausimus kėlė: V. Kazlas, J. čin- 
ga, dr. J. Jusionis, J. Matulaitis ir 
A. Skirius.

Dr. J. Jusionis pasiūlė šiai organi
zacijos nariu, pradžiai kad ir su 
nedideliu įnašu. Siūlymas buvo vien
balsiai priimtas ir čia pat buvo su
rinktas pirmas įnašas $25.00.

LOSANGELIŠKI Al 
LITUANISTIKOS INSTITUTE

Lituanistikos Instituto Taryba 
nuo š. m. spalio mėn. 16 d. patvir
tino Juozų Andrių šio Instituto Lie
tuvos žemės mokslų skyriaus nariu 
talkininku.

Lituanistikos Institutas šiuo me
tu turi 2 garbės nariu, 48 tikruosius 
narius ir 6 narius talkininkus.

Kalifornijoje, be naujai išrinkto 
nario talkininko J. Andriaus, turi
me du tikruosius to Instituto narius 
— tai Kazys Alminauskis (Almi
nas) ir Marija Gimbutas (Gimbutie
nė). Instituto prezidentu yra Jonas 
Balys, gi Lietuvos žemės mokslų 
skyriaus vedėju —Vladas Viliamas.
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Lietu v iai prekybininkai -profesionalai
Apdrauda

VIC. Z. BUROKAS
Gyvybės ir svekatos apdrauda su 

“Standard Ins. Co.’’. '
1801 Avenue of Stars, Suite 635 

Beverly Hills, Calif.
Bus. phone 277-0300 — Res. 756-3013

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

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

P. V. RAULINAIT1S
1972J/2 N. Commonwealth Ave. 

Los Angeles, Calif. 90027 
NO 2-5433

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029 

lei.: NO 1-2919

AutomobiL’y taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

105 So. Catalina St. 
REDONDO BEACH, CALIFTel.: FR 4-6012 dietiniu ir importuotu automobiliu taisymas Ir dažymas.

Savininkai lietuviai.

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR

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

Phone -.846-1743

LUCKY LIQUORS
Fred & Vanda Kupitis, savininkai 

152 So. San Fernando Blvd., 
Burbank, Cal.f. 91502

Phone: 846-3050

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.

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

166 E. Orange Grove Dr. 
Burbank, Calif. 
Phone 846-9710

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. 
Pno-ne 449-8059

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy. 

La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav. 

iel. 868-9098

THE HOUR GLASS
Cocktail Lounge ' 

20038 Saticoy Street 
(Winnetka) canoga ParK, Calif. 
Pete Betty rvatliavas, sav. 

Tel. 341-4672

“PUTTY CAT” BEER
S. Daugėla

229 S. San Fernando Bld., Burbank 
Phone: 843-0225

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
BIRJTA BARVIKS, D. D. S. 

.vitmber L. A. County Dental S’ty 
c410 Wilshire Blvd., 
uos Angeles, Calif.

lei. WE 9-1448

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public 
sOcS Sunset Blvd., Hollywood 29 

NU 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 

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.
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 - MOTUSIS 

5265 Fountain Avenue 
r-iollywood, 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

Kiiimy ir baidu 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

DATIS PAINTING CONTRACTOR 
Vincas Datis, sav.

4424 Ambrose Terrace 
Los Angeles, California 90027 

Tel. 663-6103

BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing 
341 — 21st St., Long Beach, Caiif 

Phone 591 - 6939

JONAS MATULAITIS
General Contractor 

2405 Lakeview
Los Angeles, Calif. 90039

Tel. 662-8822 
Darome priestatus, virtuves.

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, Calif.
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 Wilshire Blvd., Santa Monica 
EX 4-2986

CLOVER MOTEL
Agnes & 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

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

7



LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

^S^Suiise* boulevard
Los Angeles, California, 90029 

Telefonas: NO 4-2919

keleivis
6.36 V. Broadway
So . Bo s t on , Ma s s * 0212?

Bulk Rate
U. S. POSTAGE

PAID
Los Angeles, Calif.
Permit No. 25529 

______

Return Requested

KALENDORIUS
j 

SPALIO MEN. —
31 d. — Kristaus Karaliaus minė

jimas.
LAPKRIČIO MĖN.
6 d. — Laureatų pagerbimo vaka

ras . Rengia L. A. Ramovėnai
5 d. — Technologų balius.
7 d. — Lietuvių Bendr. diskusinė

popietė.
13 d. — šaulių kuopos jaunimo sek

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

bazaras.
28 d. — Lietuvos Kariuomenės 

šventė.
” ” — Kojelienės koncertas

Wilshire Ebell teatre.
27 d. — Balfo vakaras par. salėj — 

J. G-liaudos vaid. “Kaukių balius”.
GRUODŽIO MĖN. —
5 d.:— Ateitininkų Moksleivių vai

dinimas “Stebuklingoji lazdelė”.
31 d. — L. Bendruomenės ruošia

mas Naujų Metų sutikimas-balius 
Ukrainiečių salėje.

PADĖKA
, Santa Monikos Lietuvių Klubo 
balių pasisekimas pagrįstas ne ke- 
letos žmonių įdėtu darbu, bet dau
gelio klubo narių sąmoningu prisi
dėjimu, tikslo supratimu ir atitin
kamu įnašu.

•šiais metais mūsų “Balius prie 
vandenyno” buvo ypač smagus ir 
sėkmingas. Tai nuopelnas visų klu
bo narių, talkininkų ir svečių, vie
naip ar kitaip prisidėjusių prie jau
kios nuotaikos ir smagios atmosfe
ros sudarymo.

Daug triūso ir energijos parodė 
mūsų baliaus programos vadovė ir 
parengėja Giedra Nasvytytė - Gu
dauskienė, kuri Vitos Kevalaitienės 
talkininkaujama, per palyginamai 
labai trumpa laiką parengė origina
lią ir svečių labai šiltai sutiktą 
sklandžią programą.

Solistės Birutė Dabšienė ir Liuci
ja Zaikienė, lygiai kaip ir solistai 
Rimtautas Dabšys ir Vacys šaras 
susilaukė įvertinimo ir nuoširdžių 
plojimu svečių buvo pakartotinai 
kviesti padainuoti.

Lina čingaitė akomponavo prie 
antrojo pianino, o šokėjos Liucija 
Zaikytė, Giedrė Gustaitė ir Rūta 
Zaikytė, Rūtos Skiriatės vadovau
jamos, grakščiai pašoko ir vėliau 
sėkmingai pardavinėjo rožes pirma
jam valsui.

Garsą ir šviesų efektus tvarkė 
Modestas Kevalaitis, P. Gauronskio 
ir P. Pakalniškio talkininkaujamas.

Svečius priėmė ir vietas nurodė 
puošnios B. Griciuvienė, G. Mažu- 
lienė, B. Jocienė, R. Arienė ir R. 
Aukštkalnytė.

P. Aras ir Z. Aukštalnis taipogi 

prisidėjo prie svečių priėmimo. 
Santa Monikos Lietuvių Mokyklos 
mokinių tėvai iš anksto kvietė sve
čius ir platino bilietus Tėvų Komi
teto primininkės gydytojos Dr. Bar
nett ir Mokyklos vedėjo A. Trasikio 
prašyti ir paskatinti.

Santa Monikos Lietuvių Klubo 
vardu nuoširdžiai dėkojame visoms 
ir visiems prisidėjusiems prie ba
liaus pasisekimo.

Speciali padėka priklauso Lietu
vos Respublikos Konsului Dr. J. 
Belskiui ir poniai, mūsų baliaus 
garbės svečiams, ne tik už jų suti
kimą balių globoti, bet ir už baliaus 
įvertinimą pasikviečiant ir kitus 
konsularinio korpuso narius.
A. Markevičius, 
Santa Monikos Lietuvių Klubo 

Pirmininkas
V. R. Plukas, 

Vice-prmininkas Parengimams 
ir Informacijai

AUKOS BALFUI
1965 m. BALFo Los Angeles skyriui 
aukojusių asmenų sąrašas Nr. 3

$25.00 — Dr. W. M. Grasska.
$20.00 — M. Pleškys, J. Jodelė.
$15.00 — A. Raulinaitis.
$10.00 — V. Sakalauskas, V. Vi- 

dugris, V. Čekanauskas, A. L. Tely- 
čėnas (vietoje vainiko ant A. A. J. 
Gilio kapo), A. Lukšys ir sūnus, Me
džiukai, R. Bureikienė, E. Budvilai- 
tis, A. Mordus, F. Karaliūnas (Col
lins), Pr. Grušas, A. ir P. Dabšiai, 
E. ir J. Sinkys, Santa Monica Liet. 
Klubas, B. ir R. Dabšiai.

$8.00 — J. Barševskis-Lawrence 
Elena.

$7.00 — P. Žilinskas.
$5.00 — B. Narbutas, O. V. Kara

liai, V. ir A. Mažeikai, C. Mikalajū
nas, J. ii’ J. Puškoriai, N. G. ir S. 
Nyerges, St. ir O. Paltai, J. ir J. 
Jusioniai, J. Žukas, A. Razutis, B. ir 
G. Geštautai, O. M. Sumautai, A. 
Devenienė, J. Šimonis, G. Baltrušai
tis, V. Bacevičius, V. Stadalninkas, 
M. Surkevičius, V. Prižgintas, P. 
Ratkelienė, A. Kiršonis, B. Jony
nas.

$3.00 — J. Jakubauskas.
$2.00 — P. Marčiuška, S. Dūda, S. 

Kungys, J. Uksas, J. Bričkus.
$1.00 — V. Dambrauskas, J. A. 

Mason, J. Milosh, Nežinoma aukoto
ja.

V.siems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame. Dar nevėlu ir kitiems sa
vo auka, prisidėti. t

J. Motiejūnas
Iždininkas 

Los Angeles, 1965 spalių mėn. 20 d.
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MARY HAM ROCK
PIERCE — HAMROCK

MORTUARY
921 Venice Blvd. 

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091
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KRIKŠTAI
— Algirdo ir Irenos šėkų dukra 

š. m. rugsėjo mėn. 18 d. buvo pa
krikštyta Inos ir Viktorijos vardais.

— Povilo ir Viktorijos Valentinų 
dukra š. m. rugsėjo mėn. 25 d. buvo 
pakrikštyta Reginos Eglės vardais.

MIRTYS
— Petras Mordus, vienas iš senų

jų Los Angeles lietuvių veikėjų, mi
rė 1365 m. rugsėjo 24 d. Jis buvo 
Liet. Respublikonų vieneto, BALFo, 
SLA ir ki ų organizacijų narys bei 
uolus liet, spaudos rėmėjas.

žmonai Anastazijai reiškiame už
uojautos.

— Agota O. Dambrauskienė mirė 
1965 m. rugsėjo mėn. 20 d., sulauku
si 76 metų amžiaus. Reiškiame už
uojautos dukrai Dellai Yodelienei.

— Magdalena Kazlauskienė, ma
mytė Natalijos Radauskienės, mirė 
1065 m. spalio 15 d. Išvežta palai
doti į Cleveland, Ohio, kur dar 
gyvena du sūnūs ir dukra vienuolė.

TRUMPAI
Išeis nauja knyga vaikams

Jau atiduota spaudai nauja knyga 
mažiesiems skaitytojams — tai Dau
manto čibo parašyta labai įdomi li
teratūrinė pasaka, vardu “žaiža- 
ras”. Knyga gražiai ir gausiai ilius
travo dail. Ada Korsakaitė-Sutku- 
vienė. Leidinys pasirodys prieš Ka
lėdų šventes ir bus graži dovana 
mažiesiems.

— Rūta Lee-Kilmonytė turėjo va
dovaujamą rolę “South Pacific” mu
zikiniam veikale, kurį spalio 21 — 
30 statė San Bernardino Civic Light 
Opera.

— Moksleivių ateitininkų vakaras 
ruošiamas ne lapkričio 20, kaip bu
vo skelbta, bet gruodžio 5. Statomas 
trijų veiksmų vaidinimas “Lazdu
te, kulk”.

— Emilius ir Aleksandra Veime- 
riai, iš Valencijos , Venecueloje, ne
seniai su dviem sūnum — Arūnu ir 
Romualdu ir dukra Irena persikėle 
gyventi į Los Angeles, Calif.

— Los Angeles Technologai užda
rą balių lapkričio mėn. 5 d. ruošia 
Schlitz Brown salėje. Parengimui 
vadovauja inž. V. Vidugiris ir inž. 
š. Karuža. Technologų valdybai va
dovauja arch. Ed. Arbas.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Lietuvių Namuose, 4417 Santa Mo
nica Blvd., Los Angeles, Calif. 
90029, antrame aukšte, dviejų mie
gamųjų, naujai dekoruotas. Nuoma 
$70.00 mėnesiui.

Kreiptis pas reikalų vedėją Juozą 
Andrių darbo valandomis telefonu 
664-2910, vakarais ir nedarbo dieno
mis telef. 662-1728 arba Lietuvių 
Namuose.

Kaukių balius”
J. Gliaudos 2-jų veiksmų komedija 
bus pastatyta lapkr. 27 d. 7 v. v. 
šv. Kazimiero par. salėje Balfo pa
rengime. Stato Dramos Sambūris, 
režisuoja D. Mackialienė, dail. A. 
žaliūnas.

Rengėjai paruoš puikų bufetą ir 
turtingą loteriją.

Anksčiau paskirtas vaidinimas ne
įvyko dėl a. a. J. Gilio, akt. Vlado 
Gilio tėvelio, mirties.

Balfo skyrius

SVEČIAI
— Kun. Petras Butkus, iš Sydnė- 

jaus Australijoje, dabar atostogau
ja Kalifornijoje. Svečias, J. Tininio 
lydimas, aplankė LD ir LAV redak
cijas ir leidyklą ir plačiai išsikal
bėjo Australijos lietuvių veiklos ir 
spaudos problemomis.

Yra rengiami kun. P. Butkaus pa
gerbimo pietūs. Gyvena čia daug iš 
Australijos svečio gerų pažįstamų, 
be to, ir daugiau kas norėtų šį kul
tūringą svečią susitikti. Skambinti: 
J. Tininis, NO 4-1276.

— Sol. Birutė Kemežaitė, gražiai 
atlikusi dainų programą Birutinin- 
kių baliuje spalio 23 d. Nicholas sa
lėje Los Angeles, paliko savaitei 
atostogų ir svečiuojasi pas Ben ir 
Leokadiją Vilimus. Ji lankėsi LD 
ir LAV leidykloje ir susitiko su kai 
kuriais redakcijos asmenimis.

NAUJAKURIAI
— Kostas ir Dorotėja Čiurlioniai 

atvyko iš Australijos pastoviai ap
sigyventi Los Angeles arba apylin
kėse.

—Antanas Grigėnas, Pismo Beach 
miestelyje nupirko p. Jasų motelį 
“Adams Motei” — 1000 Dolliver St., 
Pismo Beach, Calif. Miestelis pagar
sėjęs milžiniškais klemsais. Motelis 
labai patogioje vietoje, truputį iš
sukus iš pagrindinio kelio

SAN FRANCISCO, CALIF.
VAKARAS-KONCERTAS

— JAV Liet. Bendruomenės, San 
Francisco apylinkės koncertas-va- 
karas Įvyksta š. m. lapkričio 27 d. 
šv. Jono r ar. mokyklos salėje, 4056 
Mission St., S. F.

Programai pildyti vyksta iš Los 
Angeles solistai Birutė ir Rimtau
tas Dabšiai, vadovaujant muzikui 
Broniui Budriūnui. žada iš Los An
ge es ir daugiau lietuvių nuvykti į 
šį vakarą.

Dr. MICHEL HOLLINGER 
Optometristas

329 W. Fifth St., Los Angeles, Calif.
Phone: MA 8-1056
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