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Žygis į Jungtines Tautas
Spontaniškai suorganizuotas iš
vien jaunimo atstovu “Lietuvos
Nepriklausomybei atstatyti komite
tas” sėkmingai paruošė “jaunimo
žygį į Jungtines Tautas” š. m. lap
kričio 13 d. Masinis susirinkimas
Madison Square Garden patalpose
sutraukė virš 12,000 asmenų, iš ku
rių buvo 1000 latvių, 300 estų ir visi
kiti lietuviai, suvažiavę iš visos Amerikos ir Kanados. Iš amerikiečių
pagrindiniais kalbėtojais buvo sen.
Karl Mundt ir Atstovų Rūmų narys
John Rooney. Meninėje programoje
dalyvavo solistė Irena Stankūnaitė
ir jungtinė tautinių šokių grupė, va-

dovaujama J. Matulaitienės.
Amerikiečių ir lietuvių spauda šį.
žygį plačiai aprašė. TV stotys buvo
gana šykščios, tik trumpai atžymė
jo. Iš Madison Square Gardens iki.
Jungtinių Tautų su šūkiais, plaka
tais dalyvavo apie 14,000 asmenų.
Teko New Yorke su jaunimu pasi
kalbėti. Jie šį žygį laiko pasiseku
siu ir visi mano toliau dirbti Lietu
vos laisvinimo srityje. Daugelis jau
nuolių reiškė nepasitenkinimo V.
Bakūno pranešimu per L. A. lietu
vių radijo programų ir pranešimu
vienam dienraščiui (tai vėliau V. B.
atšaukė, kad tai ne jo rašyta).

Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti Komiteto nariai vadovauja žygiui i Jungtines Tautas: Dr. Alg

Budreckas, R. Kezys. A, Mažeika,
J. Miklovas. A. Sniečkus

R. Kisieliaus ibio

Kq komitetas dabar veiks?
1965 m. gruodžio 18 d. įvykęs
komiteto posėdis New Yorke patie
kė žygio pajamų ir išlaidų apyskai
tų. žygiui išleista apie $60,000 (bu
vo biudžetų sudarę tik $30,000). Su
rinkta aukų $70,000; tolimesnei veik
lai liko kasoje $10,000.
Dabar jaunimas, pasiskirstęs 3-4
a.smenų grupėmis, lanko Jungtinių
Tautų įvairių valstybių ambasadas
ir jas informuoja Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo problemo
mis.

L. N. Atstatyti Komitetas nutarė
padėti Rezoliucijų Komitetui pra
vesti rezoliucijas JAV-bių senate.
Taip pat komitetas nutarė oficialiai
įsijungti į JAV Lietuvių Bendruo
menę (žinios gautos telefoniniu
dr. P. Vileišio pranešimu).
Komiteto pirmininku yra Antanas
Mažeika Jr., garbės pirmininkas
prel. Jonas Balkūnas, kiti nariai:
dr. Alg. Budreckas, A. Sniečkus ir
Juozas Miklovas.

Rezoliucija Senate bus pravesta
“Pravedėm rezoliucijų j 965 metą
birželio mėnesį Atstovų Rūmuose,
esu tikras, kad panašių rezoliucijų
Lietuvos laisvinimo reikalu pravesime 1966 metais ir JAV-bių Se
nate”, — pareiškė Leonardas Valiu
kas, neseniai perrinktas Rezoliuci
joms Remti Komiteto pirmininkas.
Rezoliucijoms Remti Komiteto Di
rektorių Taryba turėjo 1865 metų
gruodžio mėn. 10 d. metinį susirin
kimų. Be kitų reikalų, buvo perrinkta Komiteto vadovybė 1966 metams.
Rezoliucijoms Remti Komiteto pir
mininku perrinktas Leonardas Va
liukas, ir šie išrinkti į kitus vykdo
mojo komiteto postus: vicepirmi
ninkai — Antanas Skirias, estas
Arne Kalni ir latvis Aliens Reins,
kasininkas Jurgis A. Petrauskas,
sekretorius Edmundas Arbas.
Posėdžio metu buvo nustatytos
gairės ateities veiklai. Kongresas
susirenka naujai sesijai 1966 metų
sausio 10 d. Tuoj po Naujųjų Metų
bus išvystytas visas galimas spau
dimas į visus senatorius, kad jie,
nieko nelaukdami, pravestų Pabal
tijo kraštų laisvinimo reikalu rezo
liucijų ir Senate.

Rezoliucijoms Remti Komitetas
dėkingas visiems parėmusiems jo
žygius ir už finansinę talkų iki šiol.
Prieš akis dar didelis žygis. Visi
geros valios lietuviai kviečiami ir
toliau paremti šį žygį ir darbu ir
pinigais.
Visais reikalais rašyti: Rezoliu
cijoms Remti Komitetas, Post Of
fice Box 77048, Los Angeles, Cali
fornia, 90007.

Muzikė Ona Matrikienė., vargoninkaujanti Blesesd Sacrament bažnyčioje,
sėdi prie jos vyro A. Metrikio padarytų elektrinių vargonų.

MOTERŲ "SUTARTINĖS" VADOVĖ
Muzikė Ona Metrikienė šiais me
tais parašė keletu dainų, kurios jau
buvo panaudotos Los Angeles lietu
vių minėjimuose. Pavyzdžiui, per
Kariuomenės šventės minėjimų lap.
28 d. jos vadovaujama, moterų “Su
tartinė” sudainavo jos parašytų
nostalginę dainų “Nemunėlį”, kuris
primena kaikurias a. a. S. Šimkaus
kompozicijas.
Labai daug panaudota liaudies
motyvo jos humoristinėj kompozici
joj “Senyje ir Pupose” (Senis ir
Pupos), kuri buvo sudainuota lap
kričio 6 d. rašinių laureatų Mirono,

švaisto ir žadvyčio proga.
Pavasarį, Los Angeles “Queen of
Angels” ligoninės koplyčioje, slau
gių kurso baigimo proga, “Sutarti
nė” giedojo, be kitų giesmių, ir O.
Metrikienės “Avė Maria”. Ponios
Metrikienės giesmės ( ji parašė 3
Avė Maria ir Psalmė 17 i dažnai
girdimos “Blessed Sacrament” baž
nyčioj. Hollywood'e. kur ji padeda,
vargoniūkauti. Prieš tai, per 10 me
lų vargoninkavo šv. Juozapo slova
kų parapijoj Chicagoj.
Ona Metrikiene yra vadovavusi
šiems chorams: Cicero jaunamečių

chorui, Ciiicagos Kęstučio chorui.,
Suvalkiečių chorui, Moterų S-gos
chorui ir dabar L. A, moterų “Su
tartinei”.
Bendrai, muzikos ir kompozicijos
studijoms p. Metrikienė. pašventė
daug laiko. Pradedant nuo muziko
prof. A. Pociaus instrukcijų, paskui
America,n Conservatory ot Music,
Chicagoj, o vėliau Marymount Colelge ir Immaculate Heart College,
Los Angeles; Ona Metrikięhe gili
nosi muzikos, o ypač kompozicijos
srityje.
Tikimės, kad Ona Mbtrikienė šį
dirvonų neapleis ir dainuojančiai
lietuvių tautai daug mielų dainų
sukurs. (B. S.).
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ IR KOVA DĖL LAISVĖS

Mintys iš trumpos paskaitos LB diskusijose šių metų lapkr. 7 d.

diskusijos

“Po Vliko ir Pasaulio Lietuvių mas, pajėgtų normaliai funkcionuoti.
Bendruomenės valdybos pasitarimų Tais reikalais Bendruomenė rūpina
New Yorke rugsėjo 18 d. ryškėja si. Lituanistinio jaunimo ugdymo
aiškus Bendruomenės įsijungimas į reikalams yra sukūrusi švietimo Ta
visų lietuviškų, gyvenimų,’’ — tais rybų. Susiduriama su įvairiais sun
žodžiais LB Los Angeles apylinkės kumais: vadovėliuose pasitaiko ne
valdybos suorganizuotas diskusijas maža netikslumų; tėvai, išlaikyda
pradėjo moderatorius dr. P. Pama mi mokyklas, ima kištis ir j moky
taitis. Diskusijos vyko lapkričio 7 mo reikalus ir 1.1. Lietuviška mo
d. šv. Kazimiero parapijos salėje, kykla bazuojasi tolimesnis lietuviš
dalyvaujant apie 40 veiklesnių kolo kas kelias, todėl Bendruomenės dė
nijos lietuvių.
mesys ties ja ypatingai turėtų būti
Diskutuojama tema: “Lietuvių sukauptas.
Bendruomenės vieta lietuviško gy
Kun. d r. Petras Celiešius, apta
venimo sųrangoje”,, diskusijų tiks
las — aptarti Bendruomenės vietų ręs kultūrų, kaip žmogiškųjų kūryir atsakomybę, sprendžiant tautines bų plačiausia prasme, kaip žmogaus
kultūros, lietuvybės išlaikymo ir visokeriopų santykį su aplinka, tei
gė, jog idėjų išvedimas į gyvenimų
laisvinimo kovos problemas.
Kalbėtojais buvo pakviesti kun. priklauso Bendruomenei, o jų pri
dr. P. Celiešius, dr. P. V. Ralinai- taikymas — specialioms instituci
tis ir Ign. Medžiukas, kurie pasisa joms. Toliau konkretizuodamas sa
vo mintis, dr. Celiešius dėstė, jog
kė šia tvarka:
argumentas, kad į Bendruomenės
Dr. P. V. Raulinaitis dėstė, kad vadovybę galį būti išrenkami poli
kova dėl laisvės nėra išimtina kie tiniam darbui nekvalifikuoti žmo
no privilegija... Bendruomenei nėra nės ir todėl Bendruomenė iš laisvi
pareigos imtis politinio veikimo. Ji nimo kovos išskirtina, neišlaiko kri
gali tų darbų remti finansais ir pn. tikos. Juk, pvz., Lietuvos vyriausy
JAV-se Lietuvos laisvinimo insti bė pati nesuorganizavo universite
tucijų gausu, tad Bendruomenei tie to, Amerikos vyriausybė pati neiš
sioginiai į politinį veikimų leistis rado atominės bombos, bet pavedė
nevertėtų... (Jo kalbos santraukų tai atlikti specialistams. Idėjas re
spausdiname šiame LAV atskirai. alizuoti arba jas produkuoti tai jau
Red.).
iš kvalifikuotų žmonių sukurtų in
stitucijų reikalas.
Ignas Medžiukas teigė, kad lietu
Įsijungdami į diskusijas iš audi
vybės išlaikymo didžioji atsakomy torijos pasisakė LB Vakarų apygar
bė priklauso bendruomeninei lųste- dos pirm. K. Liaudanskas, apylinkės
lei — šeimai. Po šeimos eina litua pirm. J. činga, svečias iš Australi
nistinė mokykla. Bendruomenė rūpi jos kun. P. Butkus, mokyt. O. Razunasi, kad šios institucijos, spręsda- tienė, P. Graužinienė, K. Prišmanmos lietuvybės išlaikymo proble- tas ir kt.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra realus socialinio ir kultūrinio
gyvenimo faktas. Ji veikia visur laisvajame pasaulyje, kur tik yra
lietuvių.
Taip pat yra faktas, kad laisvieji lietuviai kovai dėl Lietuvos lais
vės turi atitinkamas institucijas. Centrinės yra: Vlikas, apimantis
visa pasaulį, ir Altas, apimantis JAV. Šios institucijos sutelkia į save
visus geros valios lietuvius ir jų susibūrimus.
Kur tik gyvena bent vienas lietuvis, ten gali būti ir politinis veiki
mas kovoje dėl Lietuvos laisvės. Lietuvio yra ne tik teise, bet ir pa
reiga kovoti del savo tautos išlaisvinimo. Kova dėl laisvės nėra iš
imtina kieno nors mo nopolija ar kokių specialiai pašauktųjų insti
tucijų ar organizacijų monopolija ar privilegija.
Bet visi negali pavieniui kovoti dėl laisvės, nes toji kova tada
bus labai silpna ir mažai prasminga. Nūdien yra praktiškiau kovoti
pasidalinus darbo sritimis.
Vlikas veda kovą sutelktomis visų laisvėje gyvenančių pasaulyje
lietuvių jėgomis ir pritarimu bei tautos atstovavimu šiam tikslui.
Altas JAV-se apjungia JAV-bių piliečius lietuvius ir jų organizaci
jas šiame krašte aktingai kovai. Ši kova duoda rezultatų, kiek da
bartinėmis aplinkybėmis galima atsiekti. Altas turi talkoje visą eilę
kitų svarbių JAV-se organizacijų, kurios veda politinę kovą, kaip va
simus: skatino skaityti “Technikos
Technology pobūvis
— Rezoliucijų Komitetas, kuris energingai ir sėkmingai judina JAV
žodį”, jungtis į lietuvių visuomeninį
gyvenimų,
dalyvauti laisvinimo ko
Kongresą ir Prezidentą prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo.
Los Angeles technologai šiuo me
Kartkartėmis atsiranda ad hoc komitetų, kaip Komitetas ruošti de tu apjungia 82 narius, kuriems va voje. Pristatė žymesniuosius sve
monstracijoms New Yorke lapkr. 13 d. šūkiu atgauti Lietuvai ne dovauja ši valdyba: arch. E. Arbas, čius, — L. Bieliukienę iš New Yorpirm., inž. V. Vidugiris, vicepirm., ko, dr. Bylų-Bylaitį iš Chicagos, dr.
priklausomybę.
inž. S. Kungys, vicepirm., inž. V. J. Jusionį, dr. S. Barnett, L. Valiu
Tose valstybėse, kur tiesiogiai neveikia Vlikas ir kur nėra atatik- Tamošaitis, sekr., inž. R. Bureika, kų, dr. Z. Brinkį ir kt. Paminėjo
mens JAV-bių Altui, gali šias kovos pareigas atlikti vietinės Lietuvių ižd., inž. š. Karuža, narys organi savo klubo narius, pasižymėjusius
mokslinėje ar visuomeninėje veiklo
Bendruomenės.
zaciniams reikalams.
Lapkr. 5 d. Schlitz alaus daryk je: prof. dr. A. Avižienį, dr. V. Gra
Reikia pagalvoti: kodėl nejudinamos visos spalvotos tautos iš
dr. A. Kliorę, dr. J. žmuispalvotų kontinentų, kurios tik gavę laisvę gali suprasti pavergtųjų los restorane L. A. technologai tu kauskų,
rėjo’ savo pobūvį, kuriame dalyvavo dzinų, inž. J. Jodelę, inž. R. Dabšį
likimą ir padėti joms išsilaisvinti. Bendruomenė čia gali irgi padėti. jų
šeimų nariai bei kviestieji sve ir kt.
Tiesioginis veikimo uždavinys tarp minėtų tautų priklauso Vilkui. čiai, viso apie 150 dalyvių.
Inž. š. Karuža pravedė loterijų
Tenai, kur veikia kovos dėl laisvės institucijos, Bendruomenei nėra
Pobūvio nuotaika buvo puiki. Į Lapkričio 13 manifestacijos naudai
pareigos, nei reikalo imtis politinio veikimo. Susidaro perdaug tada tokius pobūvius tiktų svečiais kvies — surinkta virš $40.
specialios paskirties institucijų. Jeigu Vlikas veikia, Altas irgi ne ti ir studentus technologus, kurie
Turėta ir meninė programa. Ma
snaudžia, jeigu aktyvus yra Rezoliucijų Komitetas, veikia ad hoc ko natūraliai perimtų sveikas organi lonaus tembro inž. A. Polikaitis so
zacijos tradicijas, pvz., kad ir lie lo ir moterų “Sutartinė” trio (A.
mitetai, tai kokio dar poltinio veikimo privalo Bendruomenė?
kalbos privačiuose pasikalbė Bajalienė, ž. Brinkienė ir O. MiiroBendruomenė gali remti minėtų institucijų, ar ad hoc sudarytų tuvių
jimuose vartojimų. Gal nebus daug nienė) gražiai padainavo kelias dai
reikalingų komitetų veikimą. Bendruomenės parama gali būti pini suklysta pasakius, kad 90% pobūvy
ginė, paskatinimas intelektualinių jėgų prisidėti prie darbo, pašau je dalyvavusių technologų mokslus nas, o vėliau į dainavimų buvo
ir visi dalyviai, šokiams mu
kimas masių į demonstracijas, kultūrinių sambūrių dainos ir meno yra baigę už Lietuvos ribų, o sve įjungti
zikų parūpino inž. M. Sodeika.
pasirodymų vietos visuomenėje ir vietos šventėse. Bendruomenei timos kalbos visų vakarų neteko
Pobūvio programų gražiai prave
vargu ar reikia imtis tiesioginio politinio veikimo JAV-se, čia tam išgirsti.
Valdybos
pirm,
areli.
E.
Arbas
dė
valdybos vicepirm. inž. V. Vidu
darbui yra kitų specifiškai politinių institucijų. Bendruomenei labai
tinka tiesiogiai rūpintis lietuvybės išlaikymu, socialiniu, kultūriniu savo žodyje šalia organizacinių stip giris, sukurdamas tikrai bičiuliš
J. Vn.
ir literatūriniu ar meno veikimo organizavimu, rėmimu ar skatinimu. riai akcentavo visuomeninius klau- kų nuotaikų
Pranas V. Raulinaitis

LITHUANIAN RECORDS
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linki giminėms, draugams ir pažįstamiems —

Balys, Birutė ir Raimundas Čiurlioniai
■ > ■

2-— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

1965 metai

DAINOS — LITHUANIAN FOLK SONGS & DANCES
SING ALONG IN LITHUANIAN with “RUTA” CHORUS
“PILĖNAI” — FOLK OPERA SET.

LITHUANIAN CHRISTMAS CARDS!

FESTIVAL

MUCIC

2769 West Pico (at Normandie) LOS ANGELES, CALIF. Phone 734-6220

Santa Monikos Lietuvių Klubas Įteikia 300 dol. vertės čeki Santa Monikos
Lietuvių Mokyklos tėvų komiteto pirmininkei. Iš kairės: Modestas Kevalaitis, Tėvų Komiteto ižd., mokytoja Giedrė Nasvytytė-Gudauskienė, Al
binas Markevičius, Klubo pirm., dr. Silvija Barnett, Tėvų Komiteto pirm.,
Algis Trasikis, mokyklos mokytojas ir vedėjas ir Vytautas Plukas, Klubo
vicepirmininkas.

SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
• Santa Monikos Lietuvių Klu
bo surengtas balius davė 403 dol.
pelno. 300 dol. paskirta Santa Moni
kos Lietuvių Mokyklos paramai,
čekis buvo įteiktas mokyklos tėvų
komiteto pirmininkei dr. Silvijai
Barnett, tėvų komiteto posėdžio
metu ponų Arų namuose.
• Santa Monikos- Lietuvių Mo
kyklos tėvų komiteto pirm. dr. S.
Barnett išvyksta gyventi i Čikagą.
Tėvų komiteto pirmininko pareigas
perėmė Paulius Aras.

• Santa Monikos Lietuvių Spor
to klubo nariai svečiavosi su Dow
ney lietuvių sportininkais p mų Rin
gių (Los Angeles) namuose ir ap
tarė ateities sporitinę veikla bei
bendradarbiavimų.

• Iš Čikagos atvyko ir įsigiję na
mus Santa Monikoje apsigyveno
Kybartų šeima. Jų dukrelė jau lan
ko Santa Monikos Lietuvių mokyk
lų.
• Danguolė Valentiuaitė, prieš
metus atvykusi iš Buenos Aires,
pradėjo mokyti Santa Monikos litu
anistinėje mokykloje. Ji neseniai
grįžo iš atostoginės kelionės į Ar
gentiną, kur aplankė savo tėvelius,
sesutę ir susitiko su draugais.

• Viena Santa Monikos lietuvių
šeima švęs neeilines Kalėdų šven
tes. į Vytauto ir Lilės Pinkų šeimų
po 22 metų išsiskyrimo įsijungė
mama ir bobutė Julija Plukienė, 77
metų, neseniai atvykusi iš Lietu
vos. Atvežė retų ir gražiausių, ko
kios gali būti, kalėdinių dovanų —
lietuviškų plotkelių Kūčioms ir lie
tuviškos tautodailės dirbinių. Savo
marčiai, kurios dar nebuvo mačiusi,
ji atvežė Lietuvoje austus gražius
taufnius rūbus.

• Regina Aukštkalnytė su ponais
Kuzaviniais neužilgo rengiasi skris
ti
Argentiną, kur praleis kelias
savaites bekeliaudami ir beatosto
gaudami.
• Albinas Markevičius. Real
Estate brokeris ir žinomas lietuvių
veikėjas, iki šiol dirbęs firmoje
Richley and Associate, Santa Moni
koje, nuo Naujų Metų atidaro savo
Real Estate brokerio firmą. Jis su
partneriu įsigijo gražią nuosavybę
3002 Santa Monica Blvd., Santa Mo
nikoje, kur bus ir jų naujai įrengta
įstaiga, pradėsianti veikti tuoj po
naujų metų.

Svečio iš Australijos
pagerbimas
Kun, Petras Butkus, Sydnejaus
lietuvių kapelionas, grįždamas iš
kelionių j Australiją, buvo užsukęs
į Los Angeles aplankyti buvusių
Sydnėjuje savo parapijiečių, kurių
čia, prie Pacifiko, susispietė arti
šimto. Jis čia praleido tris savai
tes prel. J. Kučingio globoje. Tiek
pats prelatas, tiek ir kiti kunigai—
Celiešius ir Valiuška — svečią ve
žiojo po gražiąsias Kalifornijos vie
toves ir rodė, kas verta pamatyti.
Kun. Petras aplankė daugelį sa
vo pažįstamų, persikėlusių čia iš
Australijos, ir pabuvojo jų namuo
se, pasidžiaugė, kad jie gerai įsikū
rė. Taip pat jis aplankė ir kitus
Los Angeles lietuvius, pažįstamus
iš Lietuvos bei Vokietijos laikų.
Kun. P. Butkus padarė vizitą ir
filmų aktorei Rūtai Kilmonytei-Lee.
gyvenančiai ištaiginguose namuose
Hollywoodo kalnuose. Jis ten buvo
nuvykęs su. J. Tinimu. Buvo labai

gražiai priimtas. Maloniai pasikal
bėjo tiek su pačia aktore, tiek su
labai simpatiškais jos tėvais. Su
prel. Kučingiu jis viešėjo Rūtos Lee
viloje Palm Springs. Los Angelėse
tarp kitų menininkų svečias aplan
kė kompozitorių Br. Budriūną, kuris
ką tik buvo baigęs kantatą “Tėviš
kės Namai”; su kun, dr. Celiešium
aplankė kantatos žodžių autorių
Bernardą Brazdžionį.
Buvusieji kun. Butkaus parapijie
čiai Los Angeles šv. Kazimiero par.
salėje iškėlė jam pagerbti vakarie
nę, kurioje dalyvavo apie 90 asme
nų. drauge su par. kleb. J. Kučing.iu ir kunigais Valiuška ir Celie
šium. Pasakyta keletas kalbų, žo
dį tarė prel. J. Kučingis, kun. Va
liuška, prof. P. Raulinaitis, mokyt.
O. Razutienė, raš. A. Mironas, žurn.
V. Plukas, Liet. Dienų žurn. litera
tūros red. J. Tininis. Į visus sveiki
nimus gražiai atsakė kun. Butkus,
pasidžiaugdamas organizuotu jo pa
gerbimu ir jam įteikta dolerine au
ka.
Pobūvis vuvo nuotaikingas ir
linksmas Pats kun. Butkus yra di
delis dainos mėgėjas, todėl ir pa
čiame pobūvy netrūko dainų. Po
būviui vadovavo J. Tininis, o mais
to parengimui — ponia Uldukienė,
pasitelkusi grupę moterų; už tai
joms priklauso didelė padėka, (j.)

San Francisco lietuviai
Nors ir negausus San Francisco
lietuvių būrelis, vadov. darbštaus
Bendruomenės pirm. Augusto Pranio, laiks nuo laiko susiburia viena
ar kita proga.
Lapkričio mėn. 27 d. Lietuvių
Bendruomenės šventės proga mus
aplankė bičiuliai iš Los Angeles su
puikia dainos programa. Solistai
Birutė ir Rimtautas Dabšiai, akomponuojant komp. Broniui Budriūnui.
pradžiugino mus lietuviška daina.
Solistai savo turtingais balsais ir
įdomiu repertuaru priminė mums
lietuviškos dainos grožį.
Nors visoje S. F. apylinkėje ga
lėtume priskaičiuoti apie 400 lietu
viškų “dūšių”, mums kažkodėl ne
labai pavyksta surinkti daugumos j
ruošiamus susirinkimus. Rudeniop
buvo suorganizuotos lietuviškos pa
maldos, kurias atlaikė mūsų vieti
nis kun. Pr. Manelis. Atsilankė apie
70 lietuvių.
Daugumoje lietuvių kolonijų svar
biausias jungiantis elementas yra
sava parapija. Nors savo skaičiumi
S. F. lietuviai negalėtų išlaikyti sa
vos parapijos, periodinės lietuvių
pamaldos vietinių parapijų pastogė
se tikriausiai būtų sveikintinas
veiksnys
A. J.

Mirus Lietuvoje ONAI GIEDIENEI,
liūdesio valandoje jos vyrui Broniui Giedai
reiškiu gilią užuojautą

Jurgis Preikšaitis

Mirus ONAI GIEDIENEI Lietuvoje,
reiškiame gilios užuojautos jos vyrui

BRONIUI GIEDAI
L. A. V. Red. ir adm.

FRANK'S TELEVISION AND

RADIO

Sales & Service
TV — Stereo — Hi-Fi — Small Appliances

Automobile Radio Repaired While Waiting
5239 Hollywood Blvd., L. A., 27

HO 9-8500

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif.
Sveikina savo klijentus su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais
Leonas Kančauskas, savininkas.
HO 9-8097

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887

Merry Christmas and Happy New Year

ROQUE & MARK CO.
Real Estate Brokers

3002 Santa Monica Boulevard
Phone 393-0615

Santa Monica, Calif.

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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LOS ANGELES BALFO VEIKLA
š. m. spalio mėn. 16 d. šv. Ka
zimiero par. salėje įvyko Balfo va
karas. Scenoje Dramos Sambūris
turėjo suvaidinti rašytojo Jurgio
Gliaudos 2 veiksmų komedijų. “Kau
kių balius”. Visas Dramos Sambū
ris ir baltininkai tam vakarui inten
syviai ruošėsi, o publika nekantriai
laukė šeštadienio vakaro.
Bet štai spalio mėn 14 d. vakare
telefonu Sambūrio pirmininkas J.
Gliaudą perdavė liūdnų žinių: “Mi
rė Juozas Gilys, svarbiausios rolės
artisto tėvas.” Pilnai suprantama,
kad ir kitų artistų nuotaika yra
labai kritusi. Todėl yra rimta prie
žastis neturėti vaidinimo Balfo va
kare.”
ši žinia buvo be galo liūdna ir tie
siog tragiška. Balfo valdyba atsi
stojo prieš dilemų: atšaukti vakarų
arba .kombinuoti kitų programų. Pa
sirinkta antroji išeitis. Tuoj pat su
tiko j pagalbų ateiti ir atlikti litera
tūros programos dalį J. Gliaudą. Su
siskambinta su komp. B. Budriūnu
ir G. Gudauskiene. Gautas malonus
pritarimas. Kartų esu jau minėjęs,
kad mūsų kolonijai p. G. Gudaus
kienę atsiuntė pats Dievas. Ji su
jungė gražų būrį jaunimo ir kelis
suaugusius, įskaitant ir savo vyrų
daktarų į orkestrų, o balsinguosius
į ansamblį. Taigi ir šiuo kritišku
momentu ji mielai atėjo į pagalbų
.Balfui su savo balsingais daininin
kais: B. Dabšiene, L. Zaikiene, R.
Dabšiu, V. šaru ir talentinga tekstų
vertėja ir pranešėja p. V. Kevalaitiene. Buvo labai nuotaikingai pa
dainuotos kelios arijos iš Fr. Lehar
operetės “Linksmoji našlė”.
Kompozitorius p. B. Budriūnas
atėjo į talkų su savo mokine, ky
lančia dainininke p. K. Dambraus
kaite, kuri jausmingai padainavo
dvi dainas.
Rašytojas p. J. Gliaudą įdomiai
paskaitė ištraukų iš rašomo romano
“Paskutinės Lietuvos Nepriklauso
mybės Dienos”.

Iš madų parodos, rengtos L. A. Liet.
Bendruomenės, spalio 9 d., S. Tamulaitienė ir G. Gudauskienė.

Pietinės Kalifornijos Lietuviu Skauty Stovyklavietė

Programa sudaryta ant greitųjų,
tačiau ji buvo labai puiki ir iš pub
likos susilaukė ovacijų. Todėl Bal
tas reiškia nuoširdžių padėkų vi
siems programos dalyviams, nes
tik Jūsų dėka vakaras įvyko ir da
vė pelno apie $470.00. Be to, surink
ta aukų apie $60.00.

“Kaukių balius” scenoje nepasi
rodė, tačiau Dramos sambūris savo
pažado neatsakė, ir jį mes scenoje
matėme š. m. lapkričio mėn. 27 d.
šeštadienį, šv. Kazimiero parap.
salėje, šis p. J. Gliaudos “Kaukių
balius” yra naujausias kūrinys, spe
cialiai parašytas Dramos Sambūrio
premjerai. Tačiau Dramos Sambū
ris, jausdamas ypatingų palankumų
Balfo tikslams, mielai sutiko prem
jerų perleisti Balfui. Nuoširdus ačiū
Dramos Sambūriui. Jūsų auka nu
šluostys ne vienam griaudžių aša
rų.

Ta pačia proga Balfo vardu reiš
kiu gilių padėkų visai eilei asmenų,
kurie yra didžiai nusipelnę savo
parama Balfui. Būtent:
Mūsų maloniam kleb. Balfo Gar
bės Nariui prel. J. Kučingiui, kuris
visada parapijos patalpas duoda ne
mokamai.
Radijo valandėlės direktoriui p.
B. Gediminui, ir laikraščiams “Lie
tuvių žinios”, “Lietuviai Amerikos
Vakaruose”, “Draugas”, “Naujie
nos”, “Dirva”, “Darbininkas”, mie
lai skelbusiems apie Balfo vakarų
ir piniginį vajų nemokamai.
L. A. Kultūros Klubui, paaukoju
siam dailininkės J. Paukštienės pa
veikslų, už kurį loterijos būdu su
rinkta $96.00. Paveikslų laimėjo nr.
310088.
Mielam jaunimo orkestrui ir jo
vadovei muz. G. Gudauskienei, kuris
jau antrų kartų griežė šokiams Bal
fo parengimuose. Tai tikrai geras
darbelis, atliktas artimui.
Baro talkininkams: A. Bulotai, V.
ir A. Karaliams, A. Polikaičiui, K.
Prišmantui ir A. Raulinaičiui.
Mieloms šeimininkėms: P. Raulinaidenei, Grikėnaitei, Medziukienei, Puikūnienei, A. Raulinaitienei,
ir kavos pilstytojoms: Motiejūnaitėms, Aušrotaitei, Šepetytei, Orlovaitei.
Loterijos tvarkytojams: Čiurlio
nienei, Motiejūnienei, Pažiūrienei
ir Šakienei.
Salėje tvarkos prižiūrėtojams: J.
Motiejūnui, A. Markevičiui ir Mil
kevičiui.
Loterijai ir bufetui aukotojams:
Andrašūnienei, A. Ąžuolaitienei,
Audronienei, Bajalienei, Burokienei, Burokienei, čekanauskienei,
Dabšienei, Jodelienei, Lukšienei,
Nayargienei, L. Naujokaitienei, Pa
žiūrienei, P. Raulinaitienei, Kliorikaitienei, Kazakevičienei, Masaitienei, Puškorienei, Brazaitienei, Gas
ps ronienei, Skirmantienei, Raibienei, Kazlauskienei, Šakienei, Puikū
nienei, Navickienei, Brinkienei, Mit
kienei, Gliaudienei, Šimkienei, Medziukienei, Grauži,nienei, špicerienei, Grikinaitei, šepetienei, Pap
lauskienei, Mitkevičienei.
Jei kų praleidau, prašau atleisti.
Dievas tikrai jums visiems atlygins,
nes davėte iš meilės padėti savo
artimui, kuris yra sunkioje padėty
je. Visad prisiminkime, kad jų vil
tys yra Dievas ir mes.
Dar kartų visiems ačiū!
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V. Pažiūra,

Balfo pirmininkas

Po rūpestingo sųlygų ištyrimo ir
ilgo ieškojimo, Lietuvių Skautų Su
jungus Ramiojo Vandenyno rajono
skautų vadovai, tėvai ir rėmėjai sa
vo susirinkime nutarė įsigyti nuosa
vų skautų stovyklavietę pušyne ne
toli Big Bear ežero, San Francisco
kalnuose.
Susirinkimas įvyko š. m. gruodžio
4 d. Los Angeles šv. Kazimiero par.
salėje; dalyvavo virš 50 asmenų.
Susirinkime išsamų pranešimų at
liko stovyklavietės įsigijimo Komi
tetas, susidedųs iš 13 asmenų. K-to
pirmiminku yra R. Dabšys, ižd. —
A. Kiršonis, ir sekr. — dr. Alg. Avi
žienis.
Pradžioje E. Radvenis dalyviams
parodė spalvotų numatytos stovyk
lavietės ir apylinkių filmų. Taisyk
lių Komisija (A. Avižienis, P. Pa
kalniškis ir K. Pažemėnas) pristatė
stovyklavietės įsigijimo ir tvarky
mo taisykles, ir taip pat apibūdino
San Bernardino County nuostatus,
tvarkančius stovyklaviečių steigimų
ir išlaikymų.
Fondo Komisija (A. Kiršonis, J.
Matulaitis ir O. Mikuckienė) paaiš
kino lėšų rinkimo būdus ir pirkimo
sųlygas. Stovyklavietės žemė (12.55
akro) kainuoja po $1000 už akrų,
taigi reikia surinkti 12,550 dolerių
žemei įsigyti. Jau pradėtas Fondo
vajus; skautų vadovai, tėvai ir rė
mėjai yra prašomi skirti po $100 ar
daugiau nuo šeimos, šių sumų su
mokant vienerių metų bėgyje. Sto
vyklavietės Fondo sųskaita jau ati
daryta Los Angeles Lietuvių Kredi
to kooperatyve. Aukos siunčiamos
sekančiu adresu: A. Kiršonis, 916
N. Inglewood Ave., Inglewood, Ca
lif., čekius rašant L. S. S. Stovykla
vietės Fondo vardu. Vajaus vedėja
p. O. Mikuckienė pranešė, kad pla
nuojama asmeniškai kreiptis į kiek
vienų lietuvių jaunimo reikalams
palankių šeimų, kviečiant tapti Sto
vyklavietės rėmėjais.
Stovyklavietės Įrengimų Komisi
ja (K. Prišmantas ir J. Steikūnas)
pranešė, kad būtiniausi įrengimai—
šulinys su pompa ir išviečių pasta
tai — kainuos apie 2,500 dol. šie
įrengimai turi būti baigti prieš pra
dedant stovyklauti. Tolimesniuose
planuose numatoma statyti sporto
aikštės, maudymosi baseinas, salės
ir virtuvės pastatas ir kiti nuolati
niai įrengimai.
Išrinktoji stovykavietė yra Hol
comb slėnyje, 4 mylios į šiaurės
rytus nuo Big Bear ežero, priva
žiuojama žvyro keliu. Iš visų pusių
slėnį supa valstybinis miškas. Slė
nyje yra 500 akrų Boy Scouts of
America stovyklavietė ir keli gaba
liukai privačios žemės — buvusios
aukso kasyklos 19-tame šimtmetyje.
Dabar kasyklos jau seniai apleis
tos, ir tik vienas senukas dar te
beieško aukso, įsikūręs netoli sto
vyklavietės. Pats žemės sklypas yra
keturkampis, apie 1,300 pėdų ilgu
mo ir 450 pėdų platumo, apaugęs
pušimis ir gana lygus. Iš trijų pusių
stovyklavietė prieina prie valstybi
nio miko, netoli yra įvairių istori
nių liekanų iš aukso ieškojimo lai
kų: kapai, pastatų griuvėsiai, “kar
tuvių medis”, ir panašiai.
Dabartinis savininkas prašo gry
nų pinigų, todėl yra būtina greitai

surinkti 12,500 dol. pinigais ir pa
sižadėjimais; iki šiol surinkta virš
4,000 dol. Stovyklavietės Įsigijimo
Komitetas prašo visų jaunimo rei
kalams palankių lietuvių skirti $100
ar daugiau stovyklavietės įsigijimui
ir tapti Stovyklavietės Rėmėjais.
Stovyklavietės taisyklės numato
Rėmėjams teises naudotis stovykla
viete ir rinkti Stovyklavietės Tvar
kymo narius. Taisyklės taip pat
aiškiai nustato, kad stovyklavietė
yra skiriama visų lietuviško jauni
mo ir visuomenės organizacijų nau
dojimuisi. Tinkamos stovyklavietės
įsigijimas todėl yra didelis laimė
jimas visai Pietų Kalifornijos lietu
vių visuomenei. Pagaliau mūsų jau
nimas ir vyresnieji turės savo lie
tuviškų pušynų, gražiame kalnų va
sarviečių krašte, tik dvi valandas
kelio (apie 100 mylių) nuo Los An
geles miesto.
Stovyklavietės Įsigijimo Komite
tas jau atliko didelį ieškojimo, pla
navimo ir organizavimo darbų, ir
dabar stovyklavietės likimas yra
lietuvių visuomenės rankose. Sudė
jus užtenkamai šimtinių, jau sekan
čių vasarų turėsime nuosavų prie
globstį gražiuose kalnuose; gi už
tenkamos sumos nesurinkus ir šių
progų praradus, antra vargiai teat
eis. Kalnuose privalaus miško tėra
labai mažai, ir neapstatytos žemės
kainos greitai kyla, nes beveik vi
sur yra statomi vasarviečių mieste
liai. Stovyklavietės pirkimas yra
puiki proga Pietų Kalifornijos lie
tuviams parodyti savo vieningumų
ir tautinį susipratimų, ir todėl nei
vienas iš mūsų tenenusisuka į šalį,
kai Stovyklavietės Fondo Vajaus
atstovas kvies į Stovyklavietės Rė
mėjus.
J. M. A.
o

o

o

KOMP BUDRIONO KANTATA
“TĖVIŠKĖS NAMAI”

Kompozitorius Bronius Budriūnas
užbaigė rašyti muzikų savo naujam
kūriniui “Tėviškės namai”. Tai kan
tata, sukurta pagal Bernardo Braz
džionio žodžius. Ji susideda iš ke
turių dalių ir turi beveik 50 psl.
Užbaigimo proga “Lietuvių Die
nų” žurnalo redakcinis kolektyvas
— Brazdžionis, Tininis — ir leidė
jas A. Skirius su administratorium
Andrium buvo pakviesti pasiklau
syti, kaip veikalas skamba. Pergro
jo pats kompozitorius. Kantata turi
mišraus choro ir solo dainų su pui
kiu akompanimentu. Skamba didin
gai. Budriūnas yra puikus dirigen
tas, jis žino choro galimybes, ir dėl
to jo choriniai veikalai (žinoma, ir
solo) yra parašyti su tikru meistro
patyrimu ir kūrėjo talentu.
Veikalas jau išsiųstas į Chicagų
ir multiplikuojamas. Kantata buvo
užsakyta kitais metais įvykstančiai
dainų šventei.
Losangeliškiai keliais atvejais
yra girdėję kantatos ištraukas, dai
nuojamas šv. Kazimiero parapijos
choro ir susilaukė nepaprasto pasi
sekimo. Nėra abejonės, kad veika
las užkariaus ir kitų kolonijų publi
kų, ypač po Dainų šventės, kur
bus progos kantatų išgirsti dešimt
tūkstantinei auditorijai.

Ar ras tave tavo vaikai?

Los Angeles Dramos Sambūrio aktoriai, suvaidinę J. Gliaudos veikalą
“Kaukių balius”. Vidury sėdi autorius J. Giiauda, šalia jo (dešinėje)
rež. D. Mackialienė ir už jų stovi dekoratorius A. žaliūnas.
Foto L. Briedžio

IS LIETUVIUC- ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
— Kaukių balius, 2 veiksmų J.
Gliaudos komedija, lapkr. 27 d. bu
vo sėkmingai suvaidinta Los Ange
les šv. Kazimiero par. salėje. Ko
mediją surežisavo D. Mackialienė.
Vaidino Dramos sambūris. Dažnas
aktorius parodė neabejotinų vaidy
binių gabumų. Dekoracijas piešė p.
žaliūnas. Vaidinimą ruošė Baltas.
— Užburta dūdelė, eilėmis para
šytas vaidinimas, buvo jaunųjų Los
Angeles ateitininkų sėkmingai su
vaidintas gruodžio 5 d. šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Vaidinimą sure
žisavo aktorius J. Kaributas ir mo
kytoja Dalilė Polikaitienė. Kai ku
rie vaidintojai parodė ypatingų vai
dinimo gabumų, pvzd. Kojelytė, Ko
jelis ir kt.

L. A. Vyčiy susirinkimas
Sekmadienį, spalio 17 d. Lietuvių
Namų salėje Įvyko Lietuvos vyčių
133-čios ir 133 Seniorų kuopos na
rių susirinkimas. Susirinkimui pir
mininkavo J. Andrius, sekretoriavo
J. Puikūnas. L. Valiukas padarė
pranešimą apie finansinę padėtį. Iš
pranešimo paaiškėjo, kad rengtos
Los Angeles mieste 52-asis Vyčių
seimas, numatoma, duos nedidelį
nuostolį. Kadangi dar ne visos są
skaitos suvestos, tai susirinkimas
atidėjo sekančiam posėdžiui galuti
nės apyskaitos priėmimą.
Seniorų kuopą seime atstovavo 3
delegatai: J. Puikūnas, Paulina Pet
kus ir Adelė Petras. Delegatų nuo
mone, seimas praėjo sklandžiai ir
darbingai, tik gal delegatų atvyko
per mažai, bet čia jau kalti ne ren
gėjai, bet dideli atstumai.
■šiame susirinkime 45 vyčiai buvo
pakelti į pirmą laipsnį. Pažymėji
mus jiems įteikė dvasios vadas dr.
kun. P. Celiešius. Kuopa turi vieną
narį antrojo laipsnio — tai Ona Vil
kienė, ir du nariu trečiojo laipsnio
— Joną Puikūną ir Antaną Skiriu.
Įteikus laipsnių pažymėjimus, dr.
kun. P. Celiešius, neseniai apkelia
vęs Europą ir buvęs šventojoje že
mėje, labai įdomiai papasakojo sa
vo įspūdžių iš tos kelionės.
Buvo prisimintas buvęs Vyčių
dvasios vadas, prieš metus miręs

kan. A. Steponaitis. Nutarta jo at
minimą pagerbiant paprašyti da
bartinį dvasios vadą, atlaikyti mi
šias.
Ta proga pranešame vyčių žiniai,
kad sekantis metinis vyčių seniorų
susirinkimas įvyks 1966 m. sausio
mėn. 9 d., sekmadienį, tokia tvarka:
10 vai. 30 min. ryto mišios — laiko
mos kun. P. Celiešiaus kan. A.
Steponaičio intencija, šiose pamal
dose visi vyčiai prašomi būtinai da
lyvauti. Po pamaldų pietūs Lietuvui
Namų salėje r po pietų čia pat vyčių metinis susirinkimas, kuriame
sena valdyba padarys apyskaitinius
pranešimus, ir bus renkama nauja
valdyba ir apsvarstomi veikimo pla
nai ateičiai, (a.)

Iš Bendruomenės veiklos
L. B. Los Angeles apylinkė Kali
fornijos Lietuvių Dienos pelną vėl
grąžina lietuviškai visuomenei svar
biems tautiniams darbams paremti:
100 dol. paskirta masinių demons
tracijų New Yorke organizavimui,
po 75 dol. — Santa Monicos ir šv.
Kazimiero par. šeštadieninėms mo
kykloms mokslo priemonėms įsigy
ti, 25 dol. jaunimo biuleteniui" iš
leisti. Taip pat nutarta Bendruome
nes skaityklai užsakyti dr. V. Vardžio knygą “Lithuania under the
Soviets”.
Valdybos posėdyje apylinkės jau
nimo vadovas inž. Egid. Radvenis
buvo įgaliotas suorganizuoti Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresui ruoš
ti komiteto skyrių, kviečiant atsto
vus iš visų jaunimo organizacijų.
“Lietuvis Amerikos Vakaruose” lei
dėjui A. Skiriui maloniai sutikus už
leisti vieną laikraščio puslapį jauni
mo reikalams, apylinkės valdyba
pavedė E. Radveniui suorganizuoti
jaunimo skyriaus redakcinį kolekty
vą, kviečiant po vieną atstovą iš
skautų, ateitininkų ir jūrų skautų.
E. Radvenis rodo gražios inicia
tyvos atgaivinti Lietuvių Studentų
S-gos skyrių ir išlaikyti sporto klu
bą.
Veikliai apylinkės valdybai vado
vauja Jonas činga.
«

#

Tūkstančiai lietuvių žygiuoja lie
tuviškuoju keliu su “arklu, knyga
ir lyra”, maironiškai kalbant. Kad
ir su tam tikrais bangavimais, bet
visuomeninis ir politinis darbas
dirbamas, gan intensyviai vykdoma
mokslinė ir meninė kūryba. Bet ar
taip bus ilgai, jei vartai į tėvynę
ilgesniam laikui liks užkelti? Juk
suklupimų jau ir dabar gan gausu.
Suklumpa ne tik čia subrendę jau
nuoliai, bet ir Lietuvos valstybės
stipendiojmis išsimokslinę, savu
laiku į rezistencijos vadus preten
davę, aukštuose postuose įsitvirtinę
vyrai.
Kas bus, kai reikės sekančią kar
tą į lietuviškąjį kelią išvesti? Kas
finansuos jaunimo stovyklas, vado
vėlių leidimą, mokslo veikalų pasi
rodymą, meninę kūrybą? Ar sekan
čioji karta turės pakankamai tau
tinio sąmoningumo ir entuziazmo,
mes nežinome. Bet mes patys šian
dien esame pajėgūs bent šimtmečiui
užtikrinti lietuviškam darbui finan
sinį užnugarį. Ir tai galima padaryti
per Lietuvių Fondų. Jau 750 patrio
tų atėjo su 200,000 dolerių lietuviš
kąją ateitį Amerikoje užtikrinti.
Malonus kalifornieti, ay Tu jau
esi jų tarpe? Ar Tavo vaikai ir anū
kai kada nors vartydami Lietuvių
Fondo narių vardyną ras ir Tavo
pavardę ?
Nuo šio pavasario vykdomas Lie
tuvių Fondo narių vajus. Atsiliepi
mai gan lėti. Iki šiol įsijungė vos
20 šeimų, o juk sakome, kad' vien
Pietinėje Kalifornijoje esama bent
7000.
Pastarosiomis dienomis į narių
eiles įsijungė su 100 dol. įnašais:
Stasys ir Ona Paltai, Vladas ir Al
fa Pažiūros, Kalifornijos Lietuvių
Gydytojų D-ja. Malonus skaityto
jau, įsijunk ir Tu. Susisiek su vienu
iš valdybos narių, kreipkis į J. Ka
ributų (pirm.), dr. J. Jusionį ar J.
Motiejūnų (vicepirm.,) ž. Brinkienę
(sekret.,) ay J. Kojelį (ižd.).
Aukas galima siųsti taip pat tie
siog LF centrui: 6643 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629.
Pasiuntę aukas tiesiog centrui,
maloniai prašomi painformuoti apie
tai vietos vajaus komitetą.

Kristaus Valdovo
minėjimas
Kristaus Valdovo šventė spalio 31
pradėta šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje. Iškilmingą sumą atlai
kė ir pamokslą pasakė svečias iš to
limos Australijos kun. P. Butkus.
Moksleiviai ateitininkai dalyvavo
organizuotai su vėliava. Daugelis
parapijiečių ėjo šv. Komunijos.
Minėjimą salėje atidarė ir entu
ziastingai pravedė Katalikų Federa
cijos sk. ilgametis pirmininkas tei
sininkas V. Kazlauskas. Visiems
dalyviams sugiedojus “O Kristau,
pasaulio Valdove” giesmę, paskai
tos skaityti pakviestas inž. Jonas
Puškorius. Labai rūpestingai pa
ruoštoje ir gražiai perduotoje pa
skaitoje prelegentas pateikė “Kris
taus — meilės Karaliaus” temos
teologinę interpretaciją.
Pavyz
džiais ir citatomis kalbėtojas įrodi
nėjo, kad per šeimų šventumą rei
kia eiti prie gyvenimo šventumo.
Kristaus išjungimas iš viešojo gyve
nimo atneša didžiuosius nepasise
kimus ir nelaimes. Pasaulis, norė
damas išvengti didžių katastrofų,
turi grąžinti Kristų į gyvenimo
centrą, o žmonės grįžti prie gyvos
religinės praktikos.
Savo paskaitą inž, J. Puškorius
baigė gražia ir prasminga citata iš
Sibiro
lietuvaičių maldaknygės
“Marija, gelbėk mus”.
Meninėje programoje pasirodė
mokyklos mokiniai ir parapijos cho
ras. 7-8 kl. mokiniai, paruošti mok.
O. Razutienės, akomponuojant muz.
J. Ąžuolaičiui, įdomiai atliko eilė
raščių ir dainų montažą iš E. Tu
mi en ės, Alės Rūtos, V. Vaivorytės
ir Putino kūrybos.
Parapijos choras, vedamas komp.
B. Budriūno, pagiedojo Brazio, Kąčahausko ir paties dirigento ("Mal
da”) sukurtas giesmes. Solo parti
ją atliko sol. Rimtautas Dabšys.
Akomponavo O. Metrikienė.
Pertraukos metu tarp paskaitos
ir meninės dalies svečias kun. P.
Butkus pakalbėjo, įdomiai palygin
damas Australijos ir JAV-bių lietu
vių gyvenimą.
Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu.
Vn.

J. K.

NAMAI PARDAVIMUI
NAUJOS KNYGOS
gautos LA V knygyne:

1. A. Merkelio Smetonos monografja. Išleido A. L. Taut. S-ga, New
York.
Kaina $12.00
2. St. Vardžio “Lithuania under
[the Soviets”. Išleido F. A. Praeger,
New York.
Kaina $7.00
3. Kipro Bielinio “Teroro ir ver
gijos imperija Sovietų Rusija”. Iš
leido A. L. Soc. S-gos Literatūros
Fondas.
Kaina $2.50
■■IIIIIHIIIIIIIilI^

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK
MORTUARY
921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091
Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

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 namai ant vieno sklypo, 51x124
pėdų dydžio. Kaina $26,000.—. Mo
kesčiai $283 metams. Visai arti Tau
tinių Namų ir lietuvių centrų. Rei
kalinga įmokėjimui $4,000. Dėl de
talių ir parodymo telefonuoti:

SKIRIUS REALTY CO.
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Telefonas: NO 4-2819
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ARIMANTAS ARBAS:

Jaunimas rašo
Santa Monikos Lituanistinės šeš
tadienio mokyklos 10-tam skyriui
buvo duota literatūriniam rašiniui
tema: “Apie ką aš rašyčiau, jei bū
čiau rašytoju?”
štai kelią to skyriaus mokinių
atsakymai rašinėliuose:
DAINA KOJELYTĖ:

Aš - rašytoja? Tai neįtikėtina!
Man. sunku įsivaizduoti, kaip galė
čiau rašyti, žinau, kaip sunku yra
išreikšti mintis žodžiais. Bet. jei
stebuklas įvyktų, kad aš pradėčiau
rašyti, — gerai.
• Aš rašyčiau apie gyvulius. Jau
niems vaikams, neseniai pradėjusiems mokyklą. Jiems labai patinka
gyvuliai, patinka eiti į zoologijos
sodus, ūkius. Ir jiems patinka bet
kokie gyvuliai, ypač kai jie elgiasi
lyg žmonės.
Rašyčiau mitologiškas arba isto
riškas apysakas. Kai rašai tokias
apysakas, visada turi progą sugal
voti įdomius įvykius ir žmones.
Mat, niekas negali patikrinti fanta
zijos.
. Taip pat rašyčiau apie nežino
mas vietas ir laikus. Tai tikrai
lengva. Jei tokių vietų ar laikų ne
buvo, tai kaip galėtų žinoti, ar tai
tiesa, ar ne. Viską iš fantazijos
sugalvočiau!
Tai, kaip matote, jei aš bet kada
norėčiau rašyti, turėčiau iš daug ko
pasirinkti. Tiktai gaila, kad taip
niekados nebus.

Aš nesu visai tikras, ką aš rašy
čiau, jei būčiau rašytoju, nes aš ne
planuoju juo būti. Aš, tur būt, rašy
čiau apie sportus, kurie man labiau
siai patinka. Tai yra vandens spor
tai. Į'šitą kategoriją sueina: surfinimas, plaukimas, buriavimas, nar
dymas su S. C. U. BA. arba nemotoriniais laivais važinėti, vandens
čiuožimas ir kiti. Man iš tų visų ge
riausiai patinka šitie trys: surfinimas, vandens čiuožimas ir nardy
mas.
Nors mano mama yra rašytoja, aš
tikrai neplanuoju būti rašytoju. Tai,
jeigu aš nebūsiu rašytoju, man ne
teks apie nieką rašyti. Mano atsa
kymas j šią temą trumpai būtų —
nieko.
šv. Kazimiero parap. ir šeštadienio
Lituanistinių Mokyklų tradicinė
KALĖDŲ EGLUTĖ

įvyks š. m. gruodžio 26 d. (sekma
dienį) 12 vai. šv. Kazimiero parap.
salėje.
Programoj scenos vaizdelis: “Ka
lėdos svetur”, “žiemos šokiai”, dai
nos, kalėdinės giesmės ir Kalėdų
Senelis iš Lietuvos, kuris neša do
vanų visiems.
Todėl maloniai kviečiame atsilan
kyti visus — didelius ir mažus.
Mokytojai ir Tėvų Komitetas
o
a
o
Jaunimo Ansamblio kultūrinis-pramoginis LINSMAVAKARIS įvyks

1966 m. sausio mėn. 15 d. 7 vai. va
karo šv. Kazimiero parap. salėj.
Programa įvairi, įdomi, paties jau
nimo išpildoma. Joje pasirodys jau
nieji talentai su savo kūryba, mu
DAIVA ČINGAITĖ:
zika, dainomis, tautiniais ir plas
Aš norėčiau rašyti apie žmones. tiniais šokiais.
Po programos vaišės ir šokiai
Tai yra labai plati tema. Galima
aprašyti žmogaus jausmus, jo atsi prie geriausio jaunimo orkestro
tikimus, ir kaip jis padeda kitiems. “Baltijos Vėjai”, vad. G. Gudauskie
Kiekvienoj apysakoj yra pagrindinė nei.
Visi maloniai kviečiami atsilan
idėja, kurios autorius nepasakė, bet
Ona Razutienė
nori, kad mes suprastume, skaity kyti.
dami tą pasaką. Gal rašyčiau kaip
Šatrijos Ragana rašė (“Irkos trage Naujos knygos
dija”). Tikrai nežinau, žmogus ra
KALĖDINĖ DOVANA VAIKAMS
šo apysaką, nesvarbu, ar žmogus,
Tėvai dažnai nusiskundžia, kad
kuris skaito pagauna tą pagrindinę
mintį, kurią autorius išreiškė. Gal jų vaikams trūksta gerų pasiskaity
mų. Leidėjai, išgirdę tokius nusi
kitas skaitytojas supras.
: Aš manau, kad yra labai svarbu skundimus, ima ieškoti autorių,
rašyti vaikams tarp 11-18 metų, nes kurie parašytų mūsų mažiesiems
t'ai yra laikas, kai jie daro savo gy tinkamų knygučių, skaitomų to am
venimo sprendinius. Mes turime gy žiaus vaikii su dideliu susidomėji
venimą geriau suprasti, kad galėtu mu.
Antano Skiriaus vadovaujama
mėm. būti pasiruošę tai ateičiai, ir
būtumėm stipresni ir laimėtumėm “Lietuvių Dienų” leidykla paskuti
niu metu kaip tik tokią knygutę ir
tą gyvenimo kovą.
išleido. Ji vadinasi “žaižaras”. Tai
kalvio sūnaus, vardu žaižaras. drą
BERNADETA PAKALNIŠKYTĖ:
sių žygdarbių aprašymas. Sūnus,
Jeigu až būčiau rašytoja, aš ra paaugęs, išeina į pasaulį ir išvaduo
šyčiau apie žvėrelius, gamtą ir ja iš vergijos miestą, valdomą žiau
paukščius. Apie žvėrelius aš rašy raus valdovo. Jis padaro daug ir ki
čiau, kaip jie gyvena, kur jie gyve tų didelių darbų.
na, ii' kaip jie suranda valgyt. Iš
Knygutės autorius — Daumantas
gamtos aš rašyčiau: apie gėles, jų čibas. Ji parašyta nepaprastai gra
grožį ir kur jos auga, žvėreliai ir žia, sklandžia ir taisyklinga kalba.
gamta pagražina mūsų pasaulį. Be Beveik kiekvienas jos puslapis iš
gamtos niekas nebūtų įdomu ir ne puoštas labai gražiomis dail. Ados
būtų kuo pasigrožėti. Be paukščių Korsakaitės iliustracijomis. Tai
nebūtų kas renka kirminus. Paukš brangi dovana mūsų mažiesiems. Ją
čiai ne tik renka kirminus, bet yra mielai skaitys ne tik patys mažieji,
gražūs ir įdomūs. Jų yra visokių ir bet ir paaugliai. Tokių gerų ir taip
visur. Nuvažiuotum į kitą kraštą, gražiai išleistų vaikams knygučių
tai, tur būt, matytum bent vieną ar nedažnai pasitaiko. Už tai didelė pa
daugiau, kurio dar nematei, nes jų dėka priklauso autoriui ir leidėjui.
yra daug ir visur.
J. Tn.
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“Laisvoji Lietuva”, nr. 22, minė
dama 36 metų sukaktį nuo pasikėsi
nimo prieš tuometinį Lietuvos Mi
nister) Pirmininką prof. A. Volde
marą. kur žuvo kap. P. Gudynas,
parnešime deda eilę nuotraukų at
spaustų iš “Naujo žodžio” 1929 m.
birželio mėn. numerio. Tame prane
šime palikta tuščia vieta, kur turėjo
būti atentatininkų M. Gudelio ir Bu
lotos atvaizdai. “Laisvosios Lietu
vos“ redakcija pastebi, kad šių
dviejų atvaizdų nėra dėlto, kad jie
esą pabėgę į Lenkiją. Priežastis, ži
noma, rimta, ir neapsimokėjo tiek
toli iš Kauno bėgti paskui atentatininką vien dėl jo foto nuotraukos.
“L. Lietuvos” redakcija ir dabar
nesugebėjo surasti pabėgėlių pėdsa
kų. Gal taip tuščia vieta ir būt am
žiams likusi, bet, štai, “Vienybė”
nr. 79 atskubėjo “L. Lietuvai” į pa
galbą, paskelbdama: “šiuo metu M.
Gudelis gyvena Chicagoje ir, sušlu
bavus dr. Grigaičio sveikatai, yra
įtakingiausias “Naujienų” bosas. ”
Scriba mano, kad tai labai didelė
ir didžiai vertinga naujiena, at
skleista “Laisvosios Lietuvos” re
daktoriams. Dabar jie galės nesun
kiai pasiekti M. Gudelį, nes, pasiro
do, tame pačiame mieste gyvena; li
ne tik gauti jo nuotrauką papildy
mui ano pranešimo, bet ir įteikti
jam medalį, kaip siūlo “Vienybė”.
Scriba iš savo pusės siūlo įteikti
ir “Vienybės” redaktorėms medalį,
jeigu ne aukso ar ne sidabro, kaip
jie yra nusiliedinę, tai bent bulvinį
už taip svarbų pasitarnavimą parti
jos palikuonims.
KREIVAS SUSIRINKIMAS

1965 nuo Viešpaties gimimo
metais, lapų krėtimo mėnesio 18
dienos vakarą, lietuvių išeivių cent
re, garsiame skerdyklų mieste Či
kagoje, Lietuvos okupanto atgaben
tame iš Vilniaus kubile, sekdami
to miesto gangsterių tradicijomis,
nakties tamsoje, slapstydamiesi su
sirinko keli dvasios ubagai pasitar
ti, kaip neprarandant “nekaltybės”
daugiau pasipelnyti, kad ir kišant
galvą į komunistinį kubilą.
šiame “maloniame” draugų ir po
nų rendevū, be paties kreivo šeimi
ninko ir jo įridento kubilo, dar da
lyvavo galvelė be galvos, šulelis be
šulo, kiaušienius be kiaušo, kai kas
ant mulo ir dar keletas kitų — vi
so apie tuziną, kuriems 25 Lietuvos
okupacijos metai tiek suminkštino

smegenis, kad jie jau visai nebeat
simena, ko jie bėgo iš Lietuvos ir
kas dabar ten yra tikru šeiminin
ku.
Kai New Yorke iš tos pat Čika
gos ir iš kitų miestų dalyvavo šim
tai ir tūkstančiai, protestuodami
prieš Lietuvos pavergimą ir reika
laudami Lietuvai laisvės, šie anti
demonstrantai (pagal dabartinę
amerikonišką madą) “reikalavo”
kultūrinių mainų, tikriau sakant,
tarėsi, kaip mandagiau duotis ko
munistams save apgauti ir į lietu
višką visuomenę įsileisti daugiau
organizuotos bolševikinės propa
gandos.
Nors pasitarimas buvo numatytas
slėpti, bet slaptumo skraistė buvo
nuplėšta, kai pasak “Darbininko”
korespondento pranešimo, šeiminin
kas atminimui padarė vieną foto
nuotrauką, o svečias, padavęs apa
ratą, paprašė padaryti dvi. šitaip
dalykui pradedant viešėti, kai kas
iš dalyvių nutarė netylėti, o po to
prabilo ir mūsų spauda, kuri visus
iššifravo, kad visuomenė pamaty
tų, kokni lanksčių patriotų savo tar
pe turim.
Scriba
Atsisveikinant ir dėkojant

Jau toldamas nuo saulėtosios Ka
lifornijos krantų, bent šiuo laišku
noriu dar kartą nuoširdžiausiai pa
dėkoti visiems Los Angeles lietu
viams, o ypač australiečiams.
Pirmiausia dėkoju Didž. Gerb.
prel. kun. J. Kučingiui, kurio rū
pestingoje globoje ir draugystėje —
kartu su Gerb. kun. A. Valiuška ir
Gerb. Dr. kun. P. Celiešiumi — pa
tyriau tiek namų šilumos ir broliš
ko artumo.
Dėkoju visiems savo buvusiems
parapiečiams Sydney ir kitiems
australiečiams, kurių buvau taip
širdingai priimtas; dėkoju ir vi
siems Mieliems Prieteliams - Pa
žįstamiems, ir Los Angeles lietu
viams, kurių svečiu buvau.
Ypač dėkoju už taip šaunų atsi
sveikinimo vakarienę ir dovaną, o
taip pat ir už daugelį kitų paslaugų,
kurias visas sunkų būtų čia sumi
nėti ar išvardyti asmenis.
Teatlygina Viešpats visiems gau
sia savo palaima ir tesustiprina mū
sų lietuviškus draugystės ryšius —
bei apjungia mus vienon lietuviškon šeimon — šiapus ir anapus Pacifiko.
Tad sudiev, Numylėtieji Broliai,
Angelų ir šventųjų globoje.
Pacifiko nors skiria mus toliai,
Jų padangė viltim težėruoja.
Jūsų Kun. Petras Butkus,

Sydney Lietuvių Kapelionas
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
NADIA ABRAMIAN & ONIK ABRAHAMIAN

129 S. Vermont Ąve., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
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Merry

X-mas and Happy New Year

BRONIUS POSIUS&CO.
HOUSE PAINTER — INSIDE & OUTSIDE
PAPERHANGER — CARPENTER — PLASTERER

341 W.21st Street
Phone 591-6939
Long Beach, Calif.
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
NARDI’S
Your Friendly Tavern
Sav. O. ir K. Naudžius
665 E. Colorado Blvd.
Pasadena, Calif.
Phone 449-8059
------- 4---- ---- ■------ *----- - ■«* *• * **
“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy.
La Miradą, Calif.
A. Paulauskas, sav.
Tel. 868-9098

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
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif.
Phone 393-0615
Res. 393-8680

P. V. RAUL1NAITIS
1972^4 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

Automobilių

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

LUCKY LIQUORS
Fred & Vanda Kupitis, savininkai
152 So. San Fernando Blvd.,
Burbank, Calif. 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

THE HOUR GLASS
Cocktail Lounge
20038 Saticoy Street
(Winnetka) Canoga Park, Calif.
Pete & Betty Katliavas, 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.

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

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

Dokumentų 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.

DAISY MAE
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, California
Tel.: 423-9970
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, California
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1
Office: EM 3-5909; Excli. EM 3-8116

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, say.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale, California
Phone: 371-9132

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology
1087 N. Park Ave.
Pomona, Calif.
622-6040
714 Area Code

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

Grožio saiionai
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

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

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

Kepyklos

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
4 Darome priestatus, virtuves.

JOHN A. PETRAS
(PETRAUSKAS)
Painting-Decorating
337 N. Fairview St., Burbank, Cailif.
Phone THornwall 2-5736

Laikrodininkai

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 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

Nuosavybių pardavėjai
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif.
Phone 393-0615
Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919
Res. TH 2-5394

YODELIS JEWELRY
Savininkas Charles A. Yodelis
120 South Brand Blvd.
Glendale 4, Calif.
Tel. Citrus 1-1750
Registered Jeweler — Certified
Gemologist A. G. S.

SPEECHER, FRANK P.
Real Estate Broker
3720 Sunset Blvd.
Los Angeles 27, Calif.
Bus. NO 4-0100
Res. NO 5-4888

Laidotuvininkai

TV taisymas

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

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

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

LIETUVIAI

AMERIKOS VAKARUOSE
Los

MUZIKOS Zlflos
160? S.
Ct.
Illinois 6o6£o

A. F. SK1R1US
4366 Sunset Boulevard
Angeles, California,
90029
Telefonas: NO 4-2919

KALENDORIUS
GRUODŽIO MĖN. —

31 d. — L. Bendruomenės ruošia
mas Naujų Metų sutikimas-balius
Ukrainiečių salėje.
— Tautinių Namų Naujų Metų
sutikimas Tautinių Namų salėj.
— šv. Kazimiero parapijos choro
Naujų Metų sutikimas parapijos
salėj.
1966 M. SAUSIO MĖN. —

Sausio 8 d. 6 vai. vak. — Tarptau
tinis skautų vakaras parap. salėj.
Sausio 15 d. — Jaunimo ansamblio
parengimas.
Sausio 22 d. — Skautų Tėvų komi
teto balius Ukrainiečių salėj.
Sausio 23 d. — SLA kuopos vaidini
mas parap. salėj.
VASARIO MĖN. —

Vasario 13 d. — Alto Vasario 16 d.
minėjimas.
Vasario 19 d. — Skautų židinio
Kaukių Balius.
A. L. Bendruomenės rengiamas

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS įvyks

š. m. gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vak.
Ukrainiečių Kultūros Centro salėje,
4315 Melrose Ave., Los Angeles,
Calif. 90029.
Gros puikus orkestras, nuotaikin
ga, linksma programa, vad. muz. G.
Gudauskienės. Geros vaišės, šampa
nas.
Maloniai kviečiame visus Los An
geles ir apylinkių lietuvius atsilan
kyti ar linksmai sutikti N.^^tus.
Bilietai: $7.00 asmeniui, studen
tams — $4.00. Vietas užsisakyti pas
J. čingą, telef. 478-2120; p. Egidijų
Radvenį, telef. 662-2746 ir pas J.
Andrių tel. 662-1728.
tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:*

.Los Angeles Skautų židinys 1966.
vasario 19 d. 7 vai. vakaro
šv. Kazimiero parap. salėje rengia
KAUKIŲ

BALIŲ

Gros geras orkestras, veiks tur
tingas bufetas.
Įėjimas $2, stud. $1.
Pelnas skiriamas skautiškai veik
lai paremti. Bus duodamos premijos
už įdomiausius kostiumus. Visi
kviečiami dalyvauti su kaukių rū
bais. Gera proga, ypatingai jauni
mui, parodyti savo sugebėjimus
kūrybiškume, (skl.)
PAIEŠKOJIMAS

Ponia H. Piggin, Box 46, P. O.
Trayning, W. Australia, paieško Pi
jaus Dėdino, Amerikos piliečio, gy
venusio Gr. Hesepe, D. P. Camp
(23) Kr. Meppen, E. M. S., Vokieti
joj. 1950 m. išvyko į JAV.

JAUNIMO ŽYGIUI Į JUNGTINES
TAUTAS PAREMTI AUKOTOJAI

Vėlesni aukotojai, kurie dar nebu
vo spaudoje paskelbti, yra šie:
$40.29 L. A. Technologų Klubas
20.00 C. Rakūnas
14.30 Lituanistinė šv. Kazimiero
šeštadieninė Mokykla
10.0 B. Stančikas, B. Graužinis.
Tapkime Lietuvos Laisvės Knygne
šiais Sąjūdis, J. Balsys, G. Rukšė
nas, D. L. K. Birutės D-ja. Audroniai, E. V. Radveniai. Lietuvių Ra
šytojų D-ja, P. Pranis
5.00. A. A. Narbutai, V. D. Lembertai, P. M. Lemb ortai, J. Ąžuolai
tis, S. Paltus, J. Andrašūnas, N. Remeikytė, R. Kalvaitis. B. G. Nar
butai, Skaučių “Palangos” Tuntas,
R. Bureikienė, J. žilievičienė, G.
Vitkus, A. Tonkūnas, K. Karuža,
Guest Mrs. R,.. E. Sabalis, K. Nau
džius, K. Bandževičius, K. šakys,
A. Raškauskas
3.00 B. Šimkienė, A. Zarskus. Jagučianskienė, P. Litvinas
2.00 R. Vyčius. Petraitis. V. Dau
kantas, Leogija R., L. Venskus, A.
Avižienis, B. žemaitaitis, A. žemai
taitis, R. žemaitaitis, J. Baltrūnas,
R. Dabšys, L. Oksas, A. Spudas
1.00 J. Baltrušaitis, E. Ratkelis,
Z. Grinas, Pranas V.. V. Jasionis,
V. Irlikienė, Mikuc-kiai, V. Fledžinskas.
Iš viso buvo surinkta $904.09. Iš
laidų turėta $26.21. Pasiųsta Cent
ro Komitetui $877..88.
Apyskaita visų paskutiniame po
sėdyje dalyvavusių Komiteto Nepri
klausomybei Atstatyti Los Angeles
.skyriaus narių patvirtinta ir per
duota K-to pirm. p. .1. Jodelei.
« Visiems aukojusiems K-to vardu
|nuoširdus ačiū!
VI. Pažiūra,
Iždininkas
too

"Antrasis Kaimas"
Los Angelėse
“Antrasis Kaimas” kviečiamas Akademinio Skautų Sąjūdžio šią žie
mą atvykti j Los Angeles. Kaip dau
geliui yra žinoma, Antrasis Kaimas
yra jaunosios kartos teatralų grupė,
pagarsėjusi satyrinio pobūdžio ški
cų pristatymu. Nors susiorganiza
vęs tiktai prieš keletą metų Chicagoje, šis vienetas jau yra aplankęs
didžiumą lietuvių kolonijų su dide
liu pasisekimu. Kadangi susidomėji
mas yra didelis, norint suteikti vi
siems progą pamatyti Antrojo Kai
mo programą bus surengti du spek
takliai, kurie įvyks vasario 4 ir 5
dienomis, šių spektaklių pelnas bus
skiriamas Lituanus,
skautiškai
spaudai ir Los Angeles skautų sto
vyklavietei paremti.
Sprendžiant iš recenzijų, Antrojo
Kaimo programai niekas nelieka
abejingas. Nepraleiskite progos as
meniškai susipažinti su šia teatro
grupe, kuri, deja, dėl tolimų distan
cijų negalės dažnai apsilankyti pas
mus. Smulkesnė informacija bus pa
skelbta vėliau. (Inf.)

TRUMPAI
— Daliųjų Menų klubo susirinki
mas įvyksta 1966 m. sausio 29 d.,
šeštadienį, Monikos ir Prano Lembertų namuose — 927 Third Street,
#5, Santa Monica. Calif. Klubo pir
mininku yra poetas Pranas Lembertas.
.—Lietuvių Vienybės Sąjūdžio Los
Angeles skyrius 1966 m. sausio 2 d.
(sekmadienį) 1 vai. p. p. Lietuvių
Namų salėj, 4423 Santa Monica
Blvd., L. A., kviečia visus lietuvius
atsilankyti į Vliko nario A. Skiriaus
pranešimą apie tik ką praėjusią
Vliko sesiją.
— Irena Tamošaitienė, inžinie
riaus Tamošaičio žmona, praėjusią
vasarą įsigijo Kalifornijos universi
tete magistro laipsnį iš germanis
tikos. Sveikiname.
—Olgos ir Vlado Bakūnų sūnus
Darius, Amerikos karo aviacijos ka
rininkas. šiomis dienomis pakeltas
į kapitono laipsnį.
— Prof. dr. P. V. Raulinaitis, Lie
tuvių Prekybos Rūmų pirmininkas,
spalio 10 organizacijos nariams ir
visuomenei Lietuvių Namuose skai
tė paskaitą “Mokesčių apskaičiavi
mo problemos”. Paskaita gerai pa
ruošta ir įdomiai perduota. Po to
sekė diskusijos.
Dr. J. Jusioniui paraginus, Preky
bos Rūmai nutarė įstoti į Lietuvių
Fondą. Pradiniam įnašui susirin
kimo dalyviai sumetė 25 dol.

ALp(LKA)1763
1965, Nr.12
AUKOS BALFUI
(Papildomas sąrašas)
$25.00 — M. ir P. Gauronskiai.
$10.00 p A. ir A. Audroniai, K.
Bandževičius, Susivienijimo L. Am.
75 kuopa.
$5.00 — N. Jasinis. A. Logulkis,
B. Gediminas, B. Čiurlionis, L. Ok
sas, K. Naudžius.
$4.00 — A. ir B. Brazdžioniai.
$2.00 — J. Mažiulis.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai
dėkojame
J. Motiejūnas,

Balto 13 sk. valdybos ižd.

Perskaitykit Maugham
romaną
DAŽYTAS VUALIS
S. Maugham, vienas iš garsiausių
pasaulio romanistų ir novelistų, mi
rė Prancūzų Rivieroje, sulaukęs
91 metų amžiaus. Kritikai sako,
kad jis nėra parašęs nė vieno nuo
bodaus sakinio.
“Lietuvių Dienų” leidykla yra iš
leidusi jo romaną “Dažytas vualis”,
kuri lietuviškai išvertė Stp. Zobarskas. Pagal ši romaną yra susuktas
filmas. Knygą galima Įsigyti LD
leidykloje arba pas V. Prižgintą.
OCOOOCCOOOCCO8OSCCCOO8CC

Visus pažįstamus šv. Kalėdų ir
Naujųjų Metų proga
sveikina

Jonas Naujokaitis, M.D.
Obstetics & Genecology

IMPERIAL

ELECTRONIC, CO.,

nauja lietuviška firma, adresas:
5265 Fountain Ave.. Hollywood, 29,
netoli nuo lietuvių parapijos, atida
rė naują demonstravimų salę, kur
galima įsigyti papigintomis urmo
kainomis 1966 mt. Hi-Fi Stereo Ra
dio—Bhonografus (muzikos kabine
tus). importuotus iš Vokietijos. Jais
galima klausytis ir užjūrio stotis.
Kreiptis į savininką K. Motušį —
Tel. NO 5-334.1.

1087 Park Avenue
POMONA, CALIF.

Telefonas

714-26040

OOCCCOSQCCCCOOSCOOOSOOO!

Su šventėmis sveikina

Dr. Mathew

Namikas

AKIŲ SPECIALISTAS
GLENDORA MEDICAL CENTER

122 \y. Alosta Avenue
Linksmų švenčių linki

Svarbus leidinys Jūsų sveikatai
apsaugoti

JONAS JURGILAS, M.D.

Širdies priepuoliai

Tel. EM 3-5909

Tu gali pramatyti
savo širdies priepuolį ir jo išvengti

Tokio vardo knyga jau atspaus
ta. Joje sudėtos naujausios mokslo
žinios apie širdies priepuolių išsi
vystymą ir apsisaugojimą nuo jų.
Knyga, anot autoriaus žodžių, su
teiks skaitytojams ramybę ir pa
guodą.
Knygos kaina $3,75. Platintojams
duodama nuolaida.
Užsakymus siųsti leidėjo adresu:
Mr. B. Gražulis, 2546 Lorain Ave..
Cleveland, Ohio 44113.
Los Angelėse knyga gaunama Lie
tuvių Dienų leidykloj ir pas knygų
platintoją V. Prižgintą.

17427 Chatsworth St., Granada Hills

Linksmų švenčių ii
laimingų Naujųjų Metų

J. GUDAUSKAS, M. D.
3105 Pico Blvd., Santa Monica, Cal.

Tel. GR 7-2730
Christmas greetings from
Acirema Investments, Productions
& Theater

ACIREMA CORPORATION
Francis Valuskis
’’There’s No Business
Like Show Business”

