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KAS NAUJO VLIKO VEIKLOJE
1965 m. lapkričio 27 ir 28 dieno
mis Henry Hudson viešbutyje New
Yorke įvyko antrasis jau apsijun
gęs Vliko seimas.
Lietuvių dienraščiuose buvo pla
čiai aprašyta apie seimo eigų ir jo
nutarimus, tad čia to nekartosime,
tik prisiminsime keletu naujesnių
iškeltų problemų.

Vlikas praeitais metais suorgani
zavo daugelyje Pietų Amerikos vals
tybių savo atstovybes. Vliko dar
bams ir planams vykdyti Tautos
Fondas sėkmingai pernai pradėjo
organizuoti rėmėjų ratelius, per ku
riuos surinkta virš $6,000 aukų. Tau
tos Fondo garbės pirm. prel. J. Bal
konas pareiškė norų, kad rateliai
taip stipriai susiorganizuotų, kad
nereikėtų Vilkui perdaug tikėtis iš
Alto paramos.

Be leidžiamų šešiomis kalbomis
Eltos biuletenių šiais metais nutar
ta pradėti leisti dar prancūzų ir
portugalų kalbomis.
Biuletenius suredaguoti ir at
spausti nemažai kanuoja Tautos
Fondui. Štai jų leidinių patiektas
biudžetas 1966 metams: anglų k. —
$3300, italų kalba — $2100, arabų
k. — $260, ispanų k. — $450, por
tugalų k. — $450, vokiečių k. —
2820, prancūzų k. — $2000, ir lietu
vių kalba — $4800. Viso virš 16,000.

Vienas iš liūdnų 1965 m. faktų —
Ispanijos valdžios laikinas uždraudi
mas lietuvių ir kitų tautų radijo
programų. Būk tai, kai pasistaty
dins naujų radijo stotį, vėl bus duo
dama nemokamai laikas lietuvių
radijo programoms.

Daugelį seimo atstovų nustebi
no, kad pora jaunuolių siūlė pra
vesti rezoliucijų už kultūrinį bend
radarbiavimų su Paleckinės Lietu
vos institucijomis. Tas, aišku, ne
praėjo. Atrodo, kad tuos jaunuolius
viena partija per apsirikimų dele
gavo į Vliko seimų. Juk Vliko pa
skirtis yra išlaisvinti Lietuvų, o ne
savo bendradarbiavimu pripažinti

okupaciją. Jei jau būtų tos partijos
toks įsitikinimas, jinai turėtų tuoj
pat iš Vliko išstoti ir jungtis prie
Vilnies, Laisvės ir Vienybės sekėjų,
kad dabar Lietuva yra “tikrai lais
va”.
Buvo įdomu, kad Vliko seimas užgyrė Jaunimo žygį į Washingtonu,
lapkričio 13-tos demonstracijas New
Yorke, Los Angeles veikiančio Re
zoliucijoms Remti Komiteto darbus,
ir J. Kapočiaus žadamų leisti anglų
k. Lietuvių Enciklopedijų (Tai buvo
pirmas privataus asmens darbų
spaudos srityje užgynimas ir ragini
mas tai paremti).
Vliko darbai turėtų būti visos lie
tuvių visuomenės nuoširdžiai remia
mi, aukojant Tautos Fondui, kuris
finansuoja visų Vliko veikimų S. A.
AUKOKITE TAUTOS FONDUI

..Skirdami auką Altui, nepamirški
me taip pat ir Tautos Fondo.

IŠ VLIKO SEIMO NEW YORKE 1965 M. LAPKR. 27-28 D. — I. Bendras
vaizdas. II. Prezidiumas. Kalba dr. Vileišis. Sėdi iš kairės: Vliko pirm.
V. Sidzikauskas A. Vasaitis, V. Šimaitis, A. Budreckas — prezidiumas.
III. Rezoliucijų komisija diskusijų metu.
Foto L. Tamošaičio

Tautos Fondo Atstovybės nariai
ii- įgaliotiniai Los Angeles ir Santa
Monica lietuvių kolonijose yra šie
asmenys:
Juozas Andrius, 4421 Santa Moni
ca Blvd., L. A. Calif. 90029.
Alena Devenienė, 901 Ocean Ave.,
Apt. 109, Santa Monica, Cal. 90403.
Vincas Kazlauskas, 1733 N. Alex
andria, L. A. Calif. 90027.
Antanas Mažeika, 4639 W. Ave. 40
L. A. Calif. 90065.
Antanas Skirius, 4364 Sunset
Blvd., L .A., Calif. 90029..
Algis Raulinaitis, 1501 Riverside
Dr., Burbank, Calif. 91500.
Pagal Tautos Fondo valdybos pa
tvarkymų Tautos Fondo įgaliotiniai
priima aukas, organizuoja Tautos
Fondo būrelius 5-15 asmenų, kvies
dami juos būti pastoviais Lietuvos
laisvinimo rėmėjais, įsipareigojant
kasmet įnešti į Tautos Fondų nema
žiau kaip po $10.00.
Įgaliotiniai taip pat renka ir
vienkartines Tautos Fondui aukas
iš asmenų, klubų, draugijų ir kitų
organizacijų.

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.

“ANTRO KAIMO” DALYVIAI (iš kairės): sėdi — Ramunė Jurkūnaitė,
Regina Stravinskaitė; stovi — Jonas Žukauskas, Vytautas Demereckis,
Rimas Vėžys, Romas Aninkevičius, Romas Stakauskas.

Jie atvyksta iš Čikagos ir vasario 4 ir 5 dienomis atliks programų —
Larchmont salėje Bilietus platina iš anksto skautai akademikai.
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IS LIETUVOS KONSULATO

Lietuvos Pasiuntinybės Washing
tone pranešimu konsulas Bielskis
pakeltas ir JAV Vyriausybės pripa
žintas Lietuvos Generaliniu Kon
sulu. Pripažinimas suteiktas Vals
tybes Departamento raštu Nr. 66123
š. m. sausio men. 6 d.
Tas paskyrimas - pripažinimas su
tapo su dr. Bielskio 75 metų am
žiaus sukaktimi. Sausio mėnesyje
sueina 50 metų nuo jo lietuviškos
visuomeninės ir valstybinės darbuo
tės pradžios.
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JAUNIMO METUS PRADEDANT

Prieš šventes gen. konsulas ir po
nia buvo influenzos užklupti. Nepa
prastam lietui besitęsiant ir orui
gerokai atšalus, jiedu išvyko Ari
zonos valstybėn, tikėdamiesi sau
sesniame Ir šiltesniame klimate
įkyrėjusia liga greičiau nusikratyti.

Su paskutiniu laikrodžio dūžiu įžengėme į 1966 Jaunimo Metus.
Lietuvių Bendruomenė keliolika metų svarstė ir nagrinėjo lietuviško
jaunimo problemas. Malonu konstatuoti, kad Los Angeles LB jau
prieš pusantrų metų turėjo plačias diskusijas jaunosios kartos klausi
mais, pačiai jaunuomenei gausiai dalyvaujant su konstruktyviais pa
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų
siūlymais ir nuomonėmis.
proga generalinis konsulas su po
Pagaliau pats jaunimas praeitais metais ėmėsi realių darbų, kaip nia gavo šimtus sveikinimų, net iš
lapkričio 13-sios žygis, kaimyninės Kanados Jaunimo Kongresas To tolimų pasaulio kraštų. Judviejų
ronte, tolimos Australijos pačioj šių metų pradžioj jaunimo kongre sveikatai sušlubavus, nepajėgė net
sas Sydnėjuje ir, pagaliau, suplanuotas Pasaulio Jaunimo Kongresas su artimais bičiuliais sveikinimais
Chicagoj, kuris turėtų būti mūsų jaunuomenės pasididžiavimu. pasikeisti. Jiedu nuoširdžiai dėkoja
Lapkričio 13-sios manifestacija pareikalavo daug drąsos, energijos, juos prisiminusiems už sveikinimus
ir gerus linkėjimus. Taip pat jiedu
pasiaukojimo ir ištvermės.
linki visiems kuo laimingiausių nau
Pasaulio Jaunimo Kongresas bus mūsų jaunųjų lyg visų darbų ap jų metų.
vainikavimas. Deja, dėl atstumų Los Angeles judrusis jaunimas ne
galės prisidėti prie kongreso organizacinių darbų. Gausesnis mūsų
Kalėdų švenčių metu generalniajaunųjų dalyvavimas pačiame kongrese bei programoj, jo finansinis
me konsulate buvo surengta eilė
parėmimas turėtų būti patys svarbiausi apylinkės uždaviniai.
mažesnių priėmimų, kuriuose buvo
Todėl losangeliečiai yra prašomi paremti jaunimo kongresą pini vaišinami kai kurie konsulai su šei
gine auka. Kaip žinome, kovo men. 6 d. yra paskelbta visame pasauly momis ir žymūs amerikiečiai, artimi
aukų rinkimo diena Lietuvių Jaunimo Kongresui. Jei norime mūsų Bielskių prieteliai. Svečiai gėrėjosi
jaunimo pasisekimo, jei norime, kad jų kuo daugiau suplauktų iš Kalėdų eglute, kurią papuošė po
visų kraštų (jau yra užsiregistravę iš 16-kos), jei norime parodyti, nia Bielskienė, išimtinai savo darbo
kad branginame tau tiniai sąmoningą jaunimą ne tik žodžiais, bet ir lietuviškais “šiaudinukais”.
darbais — kovo 6 d. turėsime geriausią progą įrodyti.
Australijos lietuviai jaunuoliai iš anksto organizuojasi vykti į kon
Sausio 11 d. gen. kosulas su po
gresą. Pagal numatytą planą jie atskris į Los Angeles ir po kelhj nia svečiavosi Olandijos gen. konsu
dienų, greičiausiai kartu su mūsiškiais kongreso dalyviais vyks Chi- lo ir ponios Hasselman priėmime.
cagon. Los Angeles jaunimo komitetas kreipsis į mūsų šeimas, pra Svečiai buvo vaišinami jų rezidenšydami kelioms dienoms priglausti Australijos jaunimą. Tikimasi,
kad buvę Australijos lietuviai pirmieji talkininkaus šių jaunuolių apnakvydinimui ir priėmimui į mūsų tarpą.
Tad jaunimo metai tepakelia mūsų priaugančios kartos tautinę Vasario 16-sios minėjimas Los
savigarbą, organizuojama bendra stovykla teugdo mūsų jaunimo Angeles
įvairių ideologijų toleranciją ir respektą vyresniajai generacijai.
Vasario 16-tos dienos minėjimas
Jauskimės lyg viena šeima, kur kiekvienas jos narys ar jaunas ar šiais metais įvyks vasario 12 ir 13
senas yra vienodai svarbus ir brangintinas.
J. Č. dienomis.

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Brokers
3002 Santa Monica Boulevard
Phone 393-0615

LIETUVIŲ

Santa Monica, Calif.

NAMŲ

VALGYKLA
4415 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Calif.
patiekia lietuvišką maistą kas šeštadienį ir sekmadienį
nuo 12 vai. pietų iki 8 vai. vakaro
Užsakymams del organizacijų ir didesnių grupių kreiptis pas šeimininkę
Adelę šatnierenę — telefonu 666-4585
•444444444*444444444444444444444444444444444444444
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Vasario 12 d. 11 vai. ryto, šešta
dienį, planuojama pakelti Lietuvos
vėliava prie miesto rotušės, kur
dalyvaus miesto meras ar jo asis
tentas, Lietuvos gen. konsulas dr.
J. J. Bielskis, liet, organizacijų at
stovai ir skautiškas jaunimas uni
formose. Kviečiama spaudos ir te
levizijos atstovai.
Vasario 13 d., sekmadienį, 10 vai.
30 min. ryto minėjimas bus pradėtas
su šv. Mišiomis ir specialiu pamoks
lu šv. Kazimiero bažnyčioje.
12 vai. 15 min. p. p. šv. Kazimiero
par. salėj minėjimas su menine pro
grama.
Antrąją programos dalį sutiko pa
ruošti jaunimo metų komitetas, ku
rio pirm, yra E. Radvenis. Visa pro
grama bus atliekama jaunimo talen

Generalinis Lietuvos Konsulas dr.
Julius J. Bielskis su ponia Ona
Bielskiene.
Sausio 6 d. Gen. Kons. dr. J. J.
Bielskiui suėjo 75 metai — svei
kiname sukaktuvininką ir linkini
geros sveikatos toliau darbuotis.

cijoje. Tai buvo iš dalies atsisvei
kinimo pobūvis, nes gen. konsulas
Hasselman netrukus pasitrauksiąs
iš užsienio tarnybos.
Prieš pat šventes Bielskiui buvo
svečiais Los Angeles miesto mero
S. Yorty su ponia surengtame iškil
mingame bankete. Tai buvo tradici
nės konsularinio korpuso pagerbtuvės. Banketas vyko lėktuvų stotyje,
Tarptautinio Aerodromo salėje, ša
lia konsulų su poniomis bankete da
lyvavo miesto tarybos nariai, ap
skrities ir valstybės aukšti parei
gūnai.

tų (solistų) ir kalbėtojų. Programą
tvarkys A. žemaitaitis.
Visi Los Angeles ir apylinkių lie
tuviai turėtų gausiai dalyvauti bent
principinėje minėjimo dalyje sek
madienį ir atlikti savo tautinę pa
reigą, paremiant Alto bei Vliko
Lietuvos laisvinimo darbą.

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service
REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
NO 4-2919 ir
No 4-2910

■■M

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK
MORTUARY
921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone:
Richmond 9-6091
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JAUNIMO SKYRIUS
Redaguoja Jaunimo komisija

Brangus jaunime,

Kaip jau girdėjoje, šie metai
skelbiami PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO METAIS. Visos lietuvių
visuomenes dėmesys bus skiriamas
jaunimui. Jaunimas dažnai mėgsta
vyresniuosius pakritikuoti, kad jie
negerai ar nepatenkinamai veikia,
kad nevieningi ir panašiai, šiais me
tais jaunimas kaip tik ir turi pro
gos pasirodyti lietuvių visuomenei,
kaip jis veikia, bendradarbiauja,
kaip jis supranta savo lietuvišką
sias pareigas ir ko jis pageidauja
iš vyresniųjų. Tą galės padaryti
dalyvaudamas visuomenės parengi
muose, ruošdamas savo pasirody
mus, parodydamas savo veiklą jau
nimo organizacijose ir nuvykdamas
į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą.
Beliko tiktai penki mėnesiai iki
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so. Šiame kongrese dalyvaus lietu
vių jaunimas beveik iš visų pasau
lio kontinentų. Programa įvairi ir
įdomi, bus ir diskusijų, ir sporto,
ir šokių. Prieš kongresą bus sureng
ta bendra L. Jaunimo stovykla, po
kongreso įvyks Dainų šventė ir dar
stovyklų. Kokia puiki proga susitik
ti su kitų vietovių lietuvių jaunimu,
susipažinti, pasidalinti įspūdžiais,
problemomis, mintimis. Tačiau ke
lionė į kongresą ilgoka, o laiko iki
kongreso nedaug. Reikia būtinai
pradėti planuoti kaip nuvykti, tau
pyti pinigus kelionei, užsidirbti lei
dimą ir paramos iš tėvų, iš visuo
menės.
Atžymėkime šiuos metus kaip
nors ypatingai. Teisybė, laiko visa
da ir visiems trūksta, o ypatingai
jaunimui, studentams. Tačiau lai
ką reikia suplanuoti ir naudingai
leisti: gal mažiau tik žiūrėti, kaip
kas gyvena televizijoj ar filmuose,
bet daugiau patiems gyventi da
lyvaujant lietuviškų organizacijų
veikloje — susirinkimuose, darbuo
se, sporte ir pasilinksminimuose.
Dalyvavimas lietuviškame darbe
bus naudingas ir patiems ir mūsų
tėvynei Lietuvai.
. Mūsij jėgos, mūstj žinios..
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Komitetas yra sudarytas iš Los
Angeles jaunimo ir artimų jaunimui
organizacijų atstovų. Į jį įeina: At
eitininkų Sąjungos — R. Dovydai
tis, V. Milaknytė, R. Motiejūnaitė;
Jūrų Skautijos — Vyt. Dūda; Skau
tų Sąjungos — G. Dambrauskaitė,
A. Tonkūnas; Akadem. Skautų Sąjūdžio-A. Leškys, R. Rozenblataitė;
Jaunimo Ansamblio — D. Razutytė;
Tautinių šokių grupės — V. Radve
nis; Sporto Klubo “Banga” — Alb.
žemaitaitis; Parapijos choro — M.
Prišmantas; S. M. Lietuvių Klubo
— D. Valentinaitė; Lietuvių Bend
ruomenės — E. Radvenis.
Komiteto adresas:
2918 St. George St. #11
L. A. Calif. 90027
662-2746
žinios apie P.L.J.M. ir P.L.J.K.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metų
(P.L.J.M.) ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso (P.L.J.K.) žinios
yra ir bus skelbiamos bendrai viso
je lietuvių spaudoje, čia — Los An
geles — šiame laikraštuke, parapi
jos biuletenyje, skelbimų lentose
parapijos rūsyje, Lietuvių Namuose,
Tautiniuose Namuose ir per Infor
macijos Komisijos biuletenius. Jau
nimą prašome šią spaudą ir skelbi
mus sekti, o gaunamus laiškus at
sakyti.
Lietuvos Nepriklausomybės šventė

šiais metais Lietuvos Nepriklau
somybės šventė Los Angeles bus
atžymėta trimis dalimis: lietuvių
vėliavos pakėlimas prie L. A. rotu
šės vasario 12 d. 11 vai. prieš piet;
vasario 13 d. šv. mišios 10 vai. 30
min. ryto ir minėjimas 12 vai. šv.
Kazimiero parapijoje.
Visas jaunimas kviečiamas kuo
gausiausiai šiuose parengimuose da
lyvauti, nes tai lietuvių didžiausia
šventė. Be to, prie rotušės vėl bus
laikraščių ir televizijos atstovai.
Todėl reikia kuo gausiau ir kuo
tvarkingiau pasirodyti. Dalyvauki
me visi su uniformomis ar tauti
niais drabužiais.
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjime vienas iš kalbėtojų
Egidijus Radvenis
bus iš jaunimo tarpo. Meninę dalį
organizuoja Los Angeles Jaunimo
Los Angeles Jaunimo Metų Komi Metų Komiteto Parengimų Komisi
ja. Programą sustatyti pakvietė
tetas
jauną žinomą lietuvių aktorhi Algir
Praėjusitj 1965 metų gale buvo dą žemaitaitį.
sudarytas Los Angeles Jaunimo
Metų Komitetas, kurio tikslas yra
šiuos Jaunimo Metus ypatingai at Jaunimo peticija Jungtinėms tau
žymėti Los Angeles lietuvių jauni toms
mo tarpe. To bus siekiama perduo
Jaunimo Metij proga lietuvių jau
dant žinias apie Jaunimo Metų pro nimas visame laisvajame pasauly
gramą ir įvairius Įvykius, kaip Pa je rinks parašus peticijai į Jungti
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, nes Tautas, kurioje bus prašoma
ir bendroji stovykla, organizuojant Lietuvai laisvės. Prašome viso jau
kelionę į šį kongresą, ir suruošiant nimo šią peticiją pasirašyti ir pa
bendrus L. A. lietuvių jaunimo pa dėti rinkti parašus iš savo tėvų, pa
rengimus.
žįstamų, lietuvių ir nelietuvių.

LOS ANGELES JAUNIMO METŲ KOMITETAS POSĖDŽIAUJA. Iš kai
rės: R. Dovydaitis, V. Radvenis, M. Prišmantas, A. Leškys, G. Dambraus
kaitė, Alb. žemaitaitis, D. Razutytė. R. Motiejūnaitė, E. Radvenis, R. Ro
zenblataitė, V. Dūda. (Nuotraukoje nėra V. Milaknytės, A. Tonkūno ir D.
Valentinaitės).
Foto L. Kanėausko

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
PLJK šaukiamas 1966 birželio 30
—- liepos 3 Chicagoje, JAV.
Kongreso posėdžiai vyks: The
Conrad Hilton Hotel, Chicago, Ill.,
USA.
PLJ Kongreso parodos vyks Lie
tuvių Jaunimo Centre: Lithuanian
Youth Center, 5620 So. Claremont
Ave., Chicago, 11. 60636, USA.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso komiteto pirmininku yra Al
gis Zaparackas, į komitetą įeina dar
18 asmenų, įvairių jaunimo organi
zacijų atstovų.
Kongreso programą sudaro aka
deminė, kultūrinė, religinė, politi
nė, pramoginė ir kitos dalys.
Akademinėje dalyje bus jaunimo
posėdžiai ir paskaitos. Apžvalginėse
paskaitose jaunoji karta žvelgs į
jaunimo padėtį ir veiklą laisvame
L. A. Jaunimo Diena

Jaunimo Metų proga visam L. A.
lietuvių jaunimui ruošiama Jauni
mo Diena vasario 26 d,, kuri susidės
iš sporto dalies, diskusijų ir vaka
ruškos.

Detalės bus praneštos vėliau.
Kviečiamas jaunimas šios dienos
programoje dalyvauti ir į ją atsi
vesti ypatingai tuos lietuvių drau
gus, kurie nepriklauso jaunimo or
ganizacijoms.
Svečiai iš Australijos

Pakeliui į P.L.J. Kongresą Los
Angeles žada sustoti jaunimo atsto
vai iš Australijos. Prašome jauni
mo, o ypatingai to, kuris pats iš
Australijos čia atvykęs, padėti šiuos
atstovus priimti ir surasti jiems
nakvynę.
Transportacija Į P.L.J. Kongresą

šiuo laiku L. A. J. M. Komiteto
Transportacijos ir Apsistojimo Ko
misija tyrinėja galimybes vykti į
Kongresą Įvairiais transportacijos
būdais. Gal bus galima gauti nuolai
das vykstant kartu grupėje, ši infor
macija greitu laiku bus paskelbta.

pasaulyje ir pavergtoje Lietuvoje.
Toliau posėdžiuose bus diskutuoja
mas atskirų kraštų lietuvių jauni
mo bendravimas, jaunosios ir vy
resniosios kartos darbas Lietuvos
laisvės kovoje, kaip derinti kūrybi
nį jaunosios kartos pasireiškimą
dvilypėje (lietuvių ir kitataučių) ap
linkoje ir t.t. Taip pat numatyti ke
lių sekcijų posėdžiai, kaip literatū
ros, sporto, mokslo, anglų kalba
kalbančiųjų ir pan. Baigiamosiose
paskaitose jaunimas žvelgs Į savo
ateities uždavinius šeimose, mokyk
lose, organizacijose ir kitur.
Kultūrinėje dalyje vyks jaunųjų
pasaulio lietuvių menininkų koncer
tas, literatūros ir poezijos vakaras.
Jaunimo centre bus suruoštos jau
nosios kartos parodos: dailės, meno,
spaudos, fotografijs, architektūra ir
pan.
Religinėje dalyje numatytos iškil
mingos pamaldos katalikams, pro
testantams ir kt.
Politinėje dalyje bus Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Peticijos įteikimas
per JAV vyriausybę Jungtinėms
Tautoms, prašant Lietuvai nepri
klausomybės.
Pramoginėje dalyje bus ruošia
mas didelis balius-banketas, šokiai
ir t.t.
Sportinėje dalyje vyks geriausių
lietuvių
sportininkų
rungtynės
(krepšinio, tinklinio, stalo teniso ir
pan.).
Kongreso pabaigoje visas jauni
mas ir svečiai dalyvaus įspūdingoje
111-je JAV ir Kanados Lietuvių
Dainų šventėje, kurioje vien tik
dainininkų bus apie 1000!
Prieš Jaunimo Kongresą (birže
lio 25—30) Michigan valstybėje ruo
šiamos didelės jaunimo stovyklos.
Po Jaunimo Kongreso (liepos 4—
10) iš kitų kraštų atvykusiam jau
nimui bus suruošta speciali stovyk
la kartu su kviestais JAV ir Kana
dos jaunimo atstovais.
Viso pasaulio lietuvių jaunimas
ir svečiai kviečiami gausiai dalyvau
ti pirmajame Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongrese!
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LIET.

JAUNIMO

L.A.J.M. Komiteto nariai kviečia
lietuvių jaunimų, kuris nepriklauso
organizacijoms, j jas įsijungti ir
taip savo gyvenimų padaryti pras
mingesnį.
Komitetas yra surinkęs žinias
apie savo atstovaujamas organizaci
jas, kurios čia ir pristatemos:

Studentų Ateitininkų Sąjunga
“Ateitis” yra ideologine lietuvių
jaunimo organizacija. Jos tikslas
yra paruošti teoretiškai ir praktiš
kai savo narius “visa atnaujinti
Kristuje”, tarnaujant Dievui ir Tė
vynei, siekiant ateitininku principų:
katalikiškumo,
inteligentiškumo,
tautiškumo, šeimyniškumo, visuo
meniškumo.
Ateitininkų Federacija susidede
iš Moksleivių, Studentų ir Sendrau
gių Sąjungų. Ji taip pat priklauso
tarptautiniam kataiklų studentų są
jūdžiui Pax Romana.
Ateitininkų veikla reiškiasi įvai
riomis formomis. Ruošiami susi
rinkimai, stovyklos, suvažiavimai,
kur vyksta paskaitos, diskusijos.
Taip pat daromi vaidinimai ir kon
certai ir dalyvaujama spaudoje. At
eitininkų jaunimas turi savo laik
raštį “Ateitis”.
šiuo laiku Ateitininkų Sąjungos
Los Angeles skyriaus pirmininkas
yra Romas Dovydaitis, 1150 S.
Burlington Avė. #7, L. A., Calif.
90006. Telef. 384-2229.
R. D.

ORGANIZACIJOS

jama suruošti stovyklą vasaros ga
le ir toliau daryti išvykas laivais.
šiuo laiku sąrašuose yra apie 30
narių. O laivo vadas yra Vytas Jusionis, 11759 Mayfield Ave., Los
Angeles, Calif. 90049. Tel. 978-2125
V. D.

Liet. Skautų Sąjungos seserija
Los Angeles Skaučių “Palangos”
Tuntas yra jaunimo organizacija,
kuri remdamasi skautiška ideologi
ja auklėja lietuviškąjį jaunimą. Ta
skautiškoji ideologija yra išreikšta
šūkyje: “Dievui, Tėvynei ir Arti
mui”.
Pagrindinė veikla susideda iš
skilčių sueigų. šiose sueigose
skautės pereina skautišką progra
mą, turi diskusijas įvairiom temom
— daugiausia tautiškom, išmoksta
dainų ir tęsia tam tikras lietuviš
kas tradicijas: išmoksta austi, da
ro lietuviškus eglutės papuošalus,
dažo margučius ir 1.1. Be sueigų
yra ir iškylų su kitom skiltim ar
draugovėm, laužų ir stovyklų. Ben
dri nuotykiai ir artimas bendradar
biavimas visas skautes glaudžiai ri
ša.
Pereitais metais skautės drauge
su skautais suruošė: Kaziuko mugę,
vienos savaitės stovyklą M-t. La
gūna, Calif., ir kelias iškylas. Skau
tės atskirai suruošė kūčias, kuriose
dalyvavo skautai, skautės ir tėvai.
Nauja tunto vėliava buvo įsigyta ir
pašventinta per didelę tunto šven
tę.
Netolimoj ateity ruošiama iškyla
į sniegą, tarptautinis vakaras, Ka
ziuko mugė, ir, žinoma, vasaros
stovykla.
Los Angeles skaučių tarp 14 ir 20
amžiaus yra apie 40. Tuntininkė yra
A. Pažiūrienė, 1284 Live Oak Dr.,
Anaheim, Calif. Tel. 714-533-4284.

Moksleivių Ateitininkų sąjunga
Viena iš L. A. lietuvių jaunimo
organizacijų yra Los Angeles
Moksleivių Ateitininkų Maironio
Kuopa, kuri turi 22 narius.
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos
tikslas yra suburti visame pasauly
je esančius lietuvius katalikus
moksleivius ir ugdyti sąmoningas, Lietuvių Skautų Sąjungos Brolija
kūrybingas ir veiklias asmenybes,
“Kalniškių tuntas” yra skautų
besirengiančias lietuvių tautos ir
visos žmonijos gyvenimą atnaujinti vienetas, kuris susideda iš Vilkiukų
pagal Kristaus mokslą ir kovoti dėl Dr-vės, Skautų Dr-vės ir trijų Skau
tų Vyčių Būrelių. Jis sudaro gali
Lietuvos laisvės.
Įdomesni 1965 metais įvykiai bu mybes jaunuoliui nuo ankstyvaus
vo: šeimos šventė (kovo mėn.), va mokyklinio amžiaus Vilkiuko iki vy
saros stovykla, rudens popietė, vai ro, Skautų Vyčio, bendrauti su savo
dinimas “Užburtoji lazdelė” ir iški amžiaus asmenimis, išvystyti vertin
la į apsnigtus kalnus (gruodžio m.). gą asmenybę mūsų lietuviškiems in
Kiekvieną mėnesį mes turime su teresams ir bendrai naudingo visuo
menės nario konceptais. Tai daro
sirinkimą ar iškilą.
šiuo laiku kuopos pirmininke yra duodama jam gyvenimo gaires pa
Ramunė Motiejūnaitė, 555 N. Beach grįstas “Dievo, Tėvynės ir Artimo”
wood Dr., L. A. Calif. 90004. Telef. kilniais motyvais ir rišdama jį su
gamta, iš kurios kviečia semtis jė
464-9398.
gos, kurios dažnai sužlūgsta miesto
gyvenimo kasdienybėje.
JŪRŲ SKAUTIJA
Skautai kasmet neišimtinai: ruo
L. A. Jūrų Skautijos Laivas “Ne šia 10 dienų ilgumo vasaros sto
munas” yra jaunimo ideologinė or vyklas, savaitgalio išvykas, ir die
ganizacija, kuri stengiasi išauginti nos iškylas. Jaunuolis išmoksta gy
jaunuolius kilniais žmonėmis ir lie venti ir bendrauti su gamta, ja
tuviais pagal skautybės principus. džiaugtis ir ją gerbti. Tokio pobū
Jos specialybės, jūrininkystės, dva džio patirtis vysto savarankiškumą,
sioje daromos sueigos, išvykos, sto kuris anksčiau ar vėliau turi būti
vyklos ir kiti parengimai. Mokantis kiekvieno išmoktas.
gyventi ant ir nuo jūros, išmoksta
Per pereitus metus, šalia nuolati
ma gyventi ir bendrai.
niai ruošiamų vienetų sueigų buvo
Praeitais metais stovykla Įvyko pravestos viešos iškilmingosios su
Catalinos saloje. Buvo itaip pat pa eigos minėjimų progoms, iškyla į
daryta daug išvykų nauju 21’ “Cru- kalnus šv. Jurgio skautų patrono
seriu”. Birželio mėn. buvo suruoš proga, Kaziuko mugė šv. Kazimie
tas balius. Dalyvauta 1966 m. Klai ro parapijos kieme, metinė vasaros
pėdos atgavimo minėjime, planuo stovykla Cleveland National Forest
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stovyklavietėje, skilčių bei būrelių
savaitgalio stovyklos kalnuose ir
sniege, sk. Vyčių tradicinė iškyla
į High Sierra kalnus, kur buvo
įlipta į Pallisades ledyną, ir daug
kitų parengimų bei pasilinksmini
mų šių metų programa yra taip pat
įdomiai ir įvairiai suplanuota su
pramatoma 17 dienų stovykla ir ki
tomis iškylomis bei išvykomis į
gamtą. Skautų vadų įgyvendintu ir
Tėvų Komiteto patvirtintu planu
pirkti stovyklavietę San Bernardi
no County kalnuose didžiai džiau
giamės ir didžiuojamės. Tai tikrai
reikalingas žingsnis ateities skautų
veiklai.
šiai organizacijai priklauso dide
lis būrys vilkiukų ir apie 30 vyres
nio jaunimo narių, kurie savo jau
natviška energija atlieka eilę būti
nų darbų mūsų lietuviškoj visuome
nėj. Tuntininkas yra Jonas Navic
kas, 15425 Golden West St., Hun
tington Beach, Calif.
Tel. 714-892-3961

žiemos stovyklą Blue Jay; paren
gė Velykų ir Kalėdų šokius jauni
mui.
šiais metais žiemos stovykla yra
numatyta vasario mėn. gale. Bend
rai diskusijose numatoma pabrėžti
uždavinius ir problemas lietuvių
jaunimo Amerikos visuomenėje ir
lietuvių tautos kultūrą praeityje,
dabar ir ateityje.
šiuo laiku Korp! Vytis Los Ange
les skyrius susideda iš 20 senjorų ir
2 jonjorų (kandidatų) . Visais klau
simais kreiptis į L. A. Korp! pir
mininką Algį Karalių, 5552 Edge
wood PI., L. A. Calif. 90019.
Telef. 933-4625.
A. K.

L. A. JAUNIMO ANSAMBLIS
L. A. Jaunimo Ansamblio tikslas
yra puoselėti lietuvių kultūros ap
raiškas, k. t. dainos, tautiniai šo
kiai, lietuviškas žodis, siekiant lie
tuvybės išlaikymo. Stengiamasi ne
tik išmokyti, bet ir pamėgti savą
sias kultūrines vertybes. Todėl ren
giami parengimai, dalyvaujama di
desniuose kultūriniuose įvykiuose.
1965 metų įdomesni įvykiai buvo:
birželio mėn. Jaunimo šventė, lie
pos mėn. dalyvavimas visų tautų
parade ir T. V. Hawthorne, spalio
mėn. Visų Tautų pasirodyme Haw
thorne Memorial Centre.
1966 metų svarbesni planai: sau
sio mėn. 15 d. Kultūrinis vakaras su
jaunųjų talentų pasirodymu; Bir
želio mėn. 5 d. — Jaunimo šventė;
dalinis dalyvavimas birželio mėn.
30 d. iki liepos 3 d. Jaunimo Kon
grese ir II Dainų šventėj Chicagoj;
spalio mėn. — Visų Tautų pasirody
me.
Jaunių narių skaičius (14-20 me
tų) yra apie 30. Jaunesnių negu 14
metų — apie 50.
Prie ansamblio mokymo priside
da: Alė Rūta-Arbienė, J. Ąžuolaitis,
O. Barauskienė ir kiti. Vyriausia
ansamblio vadovė yra Ona Razutienė, 3767 Aloha St., L. A., Calif.
90027. Telef. NO 1-0041.
O. R.

Akademikių skaučių draugovė
Akademikių Skaučių Draugovė
(A. S. D.) yra lietuvių skaučių aka
demikių organizacija, įkurta Lietu
voje, kurios ideologija ir tradicijos
tąsiamos tremtyje ir kuri vadovau
jasi skautybės ideologijos dvasia.
A.S.D. kartu su Korp! Vytis (aka
demikų skautų vienetas) ir Filiste
rių Skautų Sąjunga (F.S.S.) sudaro
Akademinį Skautų Sąjūdį.
šiais metais L.A. A.S.D. skyrius
susideda iš 18 tikrųjų narių ir 7
kandidačių. Kandidatės turi būti
jau baigę gimnaziją ir būti priimtos
studijuoti aukštojo mokslo institu
te.
A. S. D. veikia glaudžiai su Korp!
Vytis. Metinė veikla susidaro iš su
eigų, stovyklų ir pobūvių. Stovyklo
se ir sueigose skaitomi narių pa
ruošti referatai ir visų diskutuoja
mi. Pavyzdžiui, 1965 metais, sky
riaus veiklą sudarė: dvi iškylos,
vasaros stovykla Big Sur, Calif.,
A.S.D. ir Korp! Vytis paruošta ka
vinė Kaziuko mugėje, Kalėdų vaka
ro šokiai, ir įvairios sueigos. 1966 L. A. Lietuvių Tautinių šokių grupe
metams valdyba numato panašią
Tautinių šokių grupės tikslas yra
veiklą.
studijuoti ir demonstruoti visuome
Šių metų skyriaus pirmininkė yra. nei, ypatingai Amerikos visuomenei,
Gražina Prušinskaitė, 1621 Manning vieną iš lietuvių tautos kultūros
Ave., L. A., Calif. 90024, tel. 474-7024 dalių — tautinius šokius. Ji tai da
ro mokantis šiuos šokius savaitinė
KORPORACIJA “VYTIS”
se repeticijose ir juos šokant įvai
Korp! Vytis yra nepolitinė, ide riuose amerikonų ir lietuvių paren
ologinė studentų organizacija, kuri gimuose.
vadovaujasi skautybės ideologijos
Pereitais 1965 metais grupė da
dvasia: tarnav mu Dievui, Tėvynei, lyvavo šiuose didesniuose parengi
Artimui, ir rūpinasi savo narių in muose: gegužės mėnesyje ■— State
telektualiniu lavinimusi.
wide Folk Dance Exhibition, San
šiuo laiku Korp! Vyt s savo aukš Diego; birželio mėn. — Parapijos
čiausiu tikslu laiko Lietuvos išlais lietuvių dienoj; liepos mėn. — Cap
vinimo reikalą ir todėl deda pastan tive Nations Rally, kuri buvo rodo
gas išlaikyt jaunime lietuvišką ma per televiziją; rugsėjo mėn. —
dvasią ir ūpą, kas yra būtina tau Bendruomenės Kalifornijos lietuvių
tai nepriklausomybės beieškant.
diena; spalio-mėn. — L. A. County
Korp! Vytis palaiko artimus san All Nations Fair.
tykius su Akademikių Skaučių
šiais metais grupė yra kviesta
Draugove ir Filisterių Skautų Są dalyvauti Lietuviii nepriklausomy
junga. Ji dalyvauja bendroje šių or bės minėjime ir statomuose vaidi
ganizacijų veikloje ir taip pat iš nimuose. Repeticijos vyks ir toliau
vysto savo, kuri susideda iš sueigų, beveik kas savaitę parapijos salėje.
iškylų, stovyklų, pobūvių, paskai Narių skaičius yra apie 17 mergai
tų, diskusijų.
čių ir 10 berniukų. Dėl informacijų
1965 metais Korp! dalyvavo įvai kreiptis: Vytautas Radvenis, 1326
riose sueigose; suruošė iškylas į McCollum St., L. A. Calif. 90026.
kalnus, vasaros stovyklą Big Sur, Telef. 384-7646.
V. R.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO METŲ PROGRAMA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Valdybos paskelbtų Jaunimo Metų
pagrindiniai tikslai yra:
apžvelgti dabartinę lietuvių jau
nimo padėtį, Įtraukti jaunimą į lie
tuvišką gyvenimą, išryškinti jauni
mo pasiektus laimėjimus, uždegti
jaunimo dvasią naujiems darbams,
kelti tarpusavio bendradarbiavimo
nuotaikas ir sukviesti jaunimą , Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą
Chicagoje, JAV, 1966 birželio 30-liepos 3 d. d.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Me
tų šūkis:
Mūsų jėgos, mūsų žinios
Laisvai Lietuvai Tėvynei!
Jaunimo Metais norima išryškin
ti eilę momentų. Kiekvieną menesį
skirtinas dėmesys vienam jaunimo
klausimui. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Komitetas pasiūlė ir
PLB Valdyba patvirtino sekančią
pi ogramą kiekvienam mėnesiui:
Sausis — Keliama Jaunimo Metų
prasmė, tikslai, svarba. Ruošiamasi
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sui. Keliamos Įvairios jaunimo pro
blemos. Jaunimas traukiamas į ak
tyvesnį lietuvišką gyvenimą.
Vasaris — Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo minėjimas Vasario
16 proga rengia jaunoji karta, skaL. A. Liet. Sporto klubas “Banga”
Sporto klubas apjungia L. A. lie
tuvius sporto mėgėjus sporto prak
tikavimo ir propagavimo tikslais.
Jis susidaro iš įvairių sporto šakų
sekcijų, kaip krepšinio, tinklinio,
stalo teniso, teniso, kuriose vykdo
treniruotes pagal sezoną ir narių
stovio aplinkybes.
1965 m. sporto klubas dalyvavo
L. A. Sporto šventėje, kurioje susi
tiko su estų komandomis. Bendrai
aktyviausiai savo veikla pasirodė
vasaros sezone, šiais metais numa
toma susitikti su estų, latvių, len
kų ir kitų komandomis.
šiuo metu aktyviausiai veikia
krepšinio komanda, kuri dalyvauja
L. A. miesto suorganizuotoje lygoje.
Treniruotės vyksta antradieniais,
o žaidimai ketvirtadieniais J. Mar
shall High School.
Sporto klubo sąrašuose jaunimo
yra apie 40. Klubo krepšinio vado
vas yra E. Kairys, tinklinio — M.
Prišmantas. Klubo pirmininkas A.
žemaitaitis, 3848 Evans St., #4, L.
A.. Calif. 90027.
PARAPIJOS CHORAS
Parapijos choras gieda giesmes
ypatingi} mišių ir religinių įvykių
laiku. Jis taip pat pasirodo įvairiuo
se amerikonų ir lietuvių parengi
muose su lietuviškomis dainomis.
Praėjusiais metais choras pasi
rodė parapijos Lietuvių Dienos ir
Vyčių sąskrydžio koncertuose. Jis
taip pat surengė religinį koncertą:
oratoriją “Septyni Kristaus žo
džiai”, ir Naujų Metų balių, šiais
me ais žada važiuoti į III-ją Dainų
šventę Chicagoje.
Chorą sudaro dauguma lietuviai
ir didelė dalis jaunimo — iš apie
50 asmenų apie 20 yra iš jaunimo
tarpo. Choro maestro yra komp. B.
Budriūnas, o pirmininkas Algis
Raulinaitis, 1501 Riverside Dr., Bur

bank, Calif. Tel. 842-9520.
tinama ir talkinama vyresniųjų. Pagrindniais
kalbėtojais kviečiami
jaunosios kartos žmonės.
Kovas — Jaunimas ir vyresnieji
aktyviai įsijungia į Jaunimo Kon
greso lėšų telkimo vajų. Kovo 6
diena — vajaus diena visam pasau
lyje sutelkti lėšas Kongresui (pa
rodoms, posėdžiams, stipendijoms
kitų kraštų jaunimui atvažiuoti, lei
diniams ir t.t.)
Balandis — Lietuviškos spaudos
svarba jaunimui. Skatinama žurna
lų prenumerata, knygų skaitymas
ir parama spaudai. Jaunimas trau
kiamas į skaitytojų ir bendradarbių
eiles. Keliama jaunimo spauda.
Gegužis — Susipratusios lietuviš
kos jaunos šeimos svarba, lietu
viškų šeimų kūrimas, gerai pasi
ruošusios jaunos lietuvės motinos
reikšmė tautiškumui lietuviškoje
šeimoje.
Birželis — Prisimenamos lietuvių
partizanų kovos už Lietuvos laisvę.
Tos laisvės kovos tęsimo pareiga
jaunimui. Visi lietuviai renkasi j
Chicagą, JAV, į Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą parodyti pasau
liui savo vienybę ir norą siekti Lie
tuvai laisvės. Kongresas prasideda
birželio 30 d.
Liepa -- Jaunimo Kongresas bai
giasi III-ja JAV ir Kanados Lietuvių
Dainų švente liepos 3 d. Po Kongre
so vienos savaitės studijų stovykla
kitų kraštų jaunimui. Vėliau viešėji
mas lietuvių šeimose JAV ir Kana
doje iš kitur atvykusioms.
Rugpjūtis — Jaunimo organizaci
jų stovyklų reikšmė. Jaunų šeimų
bendras atostogavimas.
Rugsėjo — Lituanistinių mokyklų
svarba. Lituanistinių studijų reikš
mė. Lietuvių Bendruomenės ir lie
tuvių organizacijų reikšmingumas.
Spalis — Mokslo, ypatingai aukš
tojo, reikšmė jaunimui. Jo siekimas.
Lapkritis — Jaunimo organizacijų
reikšmė. Jaunimas skatinamas į jas
stoti.
Gruodis — Tarpusavio ryšių pa
laikymas tarp pasaulio lietuvių Ka
lėdų proga.
PLB Valdyba
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metų
vykdymo skatinimu visame pasau
lyje rūpinasi Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Jaunimo Metų Tal
kos Komisija, ši Komisija talkina
PLB Valdybai, PLJ Kongreso ko
mitetui ir PLJ Kongreso Finansų
Komisijai. Jos adresas yra: Vytau
tas Kamantas, 477 Cole Plaza, Wil
lowick, Chio 44095, USA.

Kalėdy Eglutė
šv. Kazimiero par. ir šešt. Lie
tuvių mokyklų Kalėdų eglutė Įvyko
gruodžio 26 d. Buvo suvaidinta "Ka
lėdos svetur”, padainuota, pašokta.
Svarbiausias roles atliko: žiema —
R. Draugelytė, Lietuvos Dvasia —
J. Pažėraitė, Ragana — R. Savic
kaitė. Paklydę vaikai — K. Kančauskas ir J. Zeidolaitė. Pasirodė
angelai: R. Dovydaitytė, 1. Leona
vičiūtė, R. Matulaitytė ir S. Nefaitė.
Gražiai atrodė sniego dėdukai: P.
Abelkis, R. Polikaitis, D. Raulinai-

VIRŠUJE — Mergaičių grupė dainuoja Havajų dainą. Tolumoje Havajų
mergaitė L. žaliūnaitė. Iš kairės į dešinę: Ivanekaitė, Žukaitė, Baraus
kaitė, Ruigytė, Razutytė, Savickaitė, Butkutė, Narkevičiūtė, Pažėraitė,
Reklaitytė; prie piano O. Barauskienė, akord. A. Kazakevičius ir mokyt.
O. Razutienė.
Foto L. Kančausko
APAČIOJE — Jaun. Ansamblio vaikų grupė šoka Rugelius. Iš kairės:
Irlikaitė, V. Narbutas, L. Stoškutė, J. Domkus, D. Kiršonytė, Keršis, Kliorytė, Dapšys, R. žmuidzinaitė, V. Skirius, Kazakevičiūtė ir Uldukis.

JAUNIMO ANSAMBLIO
Jaunimo ansamblio surengtas sau
sio 15 d. kultūrinis vakaras praėjo
su gražiu pasisekimu.
Atidarymo žodį tarė ansamblio
vadovė mok. O. Razutienė. Progra
mą vedė studentės B. Kazlauskaitė
ir D. Razutytė. Pravedė labai vyku
siai.
Pirmiausia pasirodė jaunieji ta
lentai. Deklamavo savo sukurtus ei
lėraščius R. Arbaitė, D. Kojelytė ir
E. Janulaitis, J. Tininio UCLA stu
dentas. Pianinu skambino: Audra ir
Saulius Dapšiai, muz. Viktoro Dapšio mokiniai ir A. Ruigytė, komp.
B. Budriūno mokinė. Smuiku grojo
A. Draugelis, ja makomponavo R.
Draugelytė, paruošti prof. VI. Motiekaiėio.
Duetą dainavo L. ir R. Pavasa
riai, sol. A. Pavasariui pritariant
akordeonu. Trys broliai Narbutai
dainavo, muz. A. Narbutui akompa
nuojant. Daina Gudauskaitė dainavo
ir šoko, muz. G. Gudauskienei akomponuojant. Deklamatoriai: V. Ąžuo
laitis, Ina Tamošiūnaitė ir A. Mi
kuckis deklamavo Vaičiūnienės, J.
Aaisčio ir V. Nemunėlio eilėraščius.
Visi jaunieji talentai pasirodė gra
žiai ir kai kurie buvo iššaukti “bisui”.
Grupė vyresniųjįj mergaičių pa
dainavo dvi dainas: “Mergaitė” —
kun. P. Butkaus ii' Havajų dainą,
kurią imitavo Laura žaliūnaitė prie

tis, D. Steikūnas, A. Palukaitis ir
J. Žukas. Pulkas snieguolių, dekla
matorių. Peliukas — B. Brazaitytė.
Choras giedojo ir dainavo.
Atvykęs Kalėdų Senelis vaiku
čius apdovanojo, (p. J. Janušaus
kas).
Programai vadovavo mokyt. O.
Razutienė, talkino mokytojos: J.
Puškorienė, O. Draugelienė ir stud.
D. Razutytė. Akomponavo muz. J.
Ąžuolaitis.
Gardžias vaišes paruošė Tėvų Ko
mitetas, vadovaujamas E. Dovydai
tienės.
Atsilankiusieji ne tik pasidžiau
gė vaikučių programa, bet ir parė
mė savąją mokyklą.
O. R.

KULTŪRINIS

VAKARAS

labai gražių Algio žaliūno dekora
cijų.
Tos pačios mergaitės gražiai pa
šoko “Ar aš tau, sese, nesakiau?”
Sniegučių šokį išpildė mažosios
Snieguolės, išmokė D. Raz.
Su tautiniais šokiais pasirodė vi
sos grupės. Vaikų grupė pašoko Ru
gelius, Jaunių grupė — žilvitį, vyr.
Jaunių grupė labai entuziastingai
šoko Subatos vakarėlį ir Taut, šo
kių pynę.
Jaunimo grupė, kurioje šoko du
broliai Gedgaudai ir keturios mer
ginos — D. Barauskaitė, V. Rėklaitytė ir pačios programos vedėjos,
labai vikriai pašoko Lenciūgėlį ir
žiogelį.
Taut, šokius moko O. Razutienė,
talkininkauja mok. B. Čiurlionienė;
dainoms talkininkauja J. Ąžuolai
tis, gi lietuviškuoju žodžiu padeda
rašyt. Alė Rūta-Arbienė.
Paskutiniu punktu pasirodė visų
mėgiamas orkestras "Baltjios vė
jai". vad. Gediminui Gudauskui. Jis
pagrojo sumodernintą Malūnėlį ir
kt. Solo skambino Algis Aras. Kiti
instrumentalistai:
A. Arbas, R.
Čiurlionis, S. Gudauskas. Grojant
šokiams dar prisijungė p. Jonynienė, St. Makarevičius ir pati muz.
G. Gudauskienė. Grojo be atlygini
mo. Didelis Ačiū Jiems!
Kad jau didelis, tai ir raidės di
džiosios!
Po programos vyko vaišės — ka
vutė. Mamyčių iškeptais gardžiais
pyragais vaišinosi svečiai ir pro
gramos dalyviai. Ačiū mamytėms ir
tėveliams, kurie talkino. Ačiū p. Rū
tai Korsakaitei, gražiai vaišes pravedusiai. Ūkinius reikalus sumaniai
tvarkė Tėvų K-tas, vad. E. Stočkaus
ir J. Bričkaus.
Vakaras buvo jaukus ir pasisekęs.
Atsilankė nemažai žmonių, mūsų
mielos seselės mokytojos ir parapi
jos kunigai.
Ačiū visiems! Ačiū gerb. prelatui
Kun. J. Kučingiui už leidimą sale
naudotis be atlyginimo.
Pelno likutis nedidelis (50 dol.l.
Bet kultūrinis įnašas ne pinigais
vertinamas. Mūsų darbas, jaunos
jėgos — Tau, Tėvyne Lietuva.
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA

Svečiai Markevičiaus įstaigos atida
ryme. Iš kairės: Kojelis, Markevi
čius, gen. kons. dr. Bielskis, Binkie
nė, Lembertas, Lembertienė, Pet
rauskas, Arbas, Kojelienė.
— Pasirinkto darbo mėgintas, ati
tinkamas išsimokslinimas ir pasi
ruošimas, turint tikslą, ir planus ji
atsiekti, na, ir dar pakankamas kie
kis energijos — beveik visada ga
rantuoja pasisekimą.
Svečiai, dalyvavę Albino Marke
vičiaus nuosavos nekilnojamo tur
to pirkimo pardavimo, visokio drau
dimo ir nekilnojamo turto adminis
travimo Įstaigos atidarymo priėmi
me, turėjo progos šios formulės
teisingumu Įsitikinti.
Vertingas, didelis ir gražus nuo
savas pastatas, tik ką įrengta ir
naujais baldais apstatyta įstaiga,
svečių atneštos gėlės ir žalumynai
darė gražų įspūdį atsilankiusiems
svečiams, kurių dalyvavo apie du
šimtu.
Tai įrodo Albino ir jo partnerio
asmenišką populiarumą ir prekybi
nį sugebėjimą.
Lietuvos gen. konsulas dr. J. J.
Bielskis su ponia buvo atvykę pa
linkėti Albinui Markevičiui asmeni
nės ir prekybinės sėkmės. Gausus
būrys draugų ir pažįstamų vaiši
nosi skaniai paruoštais užkandžiais
ir girkšnojo šampaną.
Įvairių valdiškų įstaigų, bankų,
taupymo įstaigų ir nekilnojamo

Kalifornijos lietuvių
gydytojų susirinkimas

turto prekybininkų bei kitokių įmo
nių direktoriai ir atstovai sveikino
Malibu kurorte, apie 20 mylių į
naujus prekybininkus ir linkėjo šiaurės vakarus nuo Los Angeles,
jiems sėkmės.
naujoje dr. Justinos ir Kazimiero
Malonu pabrėžti, kad įstaiga yra žirgulių rezidencijoje lapkr. 14 d.
gražioje prekybinėje gatvėje ir mo įvyko Kalif. Lietuvių Gydytojų drau
derniai įrengta. Dviejų gatvių san gijos susirinkimas. Vieta netoli van
kryžoje stovi patrauklus pastatas, denyno ir įdomi tuo, kad yra apsup
kuriame be Albino Markevičiaus ir ta aukštais, į šveicarų Alpes pana
jo partnerio įstaigos dar yra keletas šiais kalnais.
patalpij išnuomotų įvairioms preky
Susirinkimą atidarė draugijos
binėms įstaigoms ir dar šeši butai.
Santamonikiečiai kartu su kitais pirm. dr. J. Jusionis trumpai ap
lietuviais dalyvavę Albino Markevi žvelgdamas svarbesniuosius draugi
čiaus naujos įstaigos oficialiame jos darbus nuo paskutiniojo susirin
atidaryme buvo maloniai nustebinti kimo. Jis pasidžiaugė, kad Kalifor
•tiek įstaiga, tiek pastatu, ir ne ma nijos Liei. Gydytojų Draugija jau
įstojo pilnateisių nariu į Lietuvių
žiau maloniu ir šiltu priėmimu.
Prisimenant, kad Albinas Marke Fondą.
vičius yra ne tik sąžiningas preky
Buvo perskaitytas gražus sena
bininkas, bet ir sąmoningas lietuvis toriaus Thomas J. Dodd laiškas,
veikėjas, netekti) stebėtis, jei jo kuriame jis pažada visokeriopą pa
įstaiga neužilgo pasidarys naujas ramą dėl rezoliucijos (S. Con. Res.
lietuviškos veiklos nervų centras 51) pravedimo Senate, šiuo reikalu
Pacifiko pakrantėje.
draugija anksčiau buvo kreipusis
— Audronė Alminaitė, virš metų į senatorių.
išbuvusi Vienoje, Australijoje, ir
Pagrindinę programos dalį suda
studijavusi kalbas, grįžo į Santa
Moniką, pas savo tėvus ponią ir rė dr. Z. Brinkio paskaita apie mo
derniąją mediciną. Įžangoje prele
profesorių dr. K. Alminus.
— Regina Aukštkalnytė grįžo iš gentas pastebėjo, kad paskutiniųjų
kelionės po Argentiną. Ji tenai vie 50 metų laikotarpyje medicina pa
šėjo ir besilankydama žymesniuo darė didesnę pažangą, negu per vi
siuose miestuose suėjo į kontaktą sus du tūkstančius metų prieš tai.
Terapijoje pasirodė visa eilė naujų
su Argentinos lietuvių jaunimu.
— Danguolė Valentinaitė atsto vaistų. Didelė pažanga padaryta
vaus Santa Monikos Lietuvių klu profilaktikoje. Chirurgijoje surasti
bą ir tuo pačiu čia gyvenantį jauni nauji metodai širdies, kraujo indų
mą Pasaulio Lietuvių Jaunimo Me ir kitoms operacijoms. Gi evoliuci
ja socialinėje srityje iš pagrindų
tų Los Angeles komitete.
— Muz. Giedra Nasvytytė-Gudaus- keičia net pačią medicinos praktiką.
kienė, gilinusi muzikos studijas UPo paskaitos sekė diskusijos. Dr.
niversity of California, Los Angeles, A. Matukas papildė prelegentą pa
sėkmingai baigė nustatytą kursą.
čiomis naujausiomis žiniomis apie
Muz. Gudauskienės studijos ga baltymų tyrimus, o dr. J. žirgulienė
lėtų būti pavyzdžiu daugeliui pro — psichosomatine medicina.
fesionalų, kurie nustojo domėjęsi
Klausimuose-sumanymuose daug
dabartimi ir naujausia pažanga savo
specialybėse. Kurso baigimas yra dėmesio buvo skirta nauju narių
dar vienas įrodymas, kad galima verbavimui, ypač tų, kurie šiuo me
mokytis net ir kruopščiai ir ener tu studijuoja mediciną Los Angeles
gingai darbuojantis visuomenėje, universitetuose.
kaip muz. Gudauskienė, nepailsta
Po susirinkimo visi dalyviai buvo
mai ruošiant programas įvairiuose ponų žirgulių puikiai pavaišinti.
parengimuose.
V. R. P.
G. Z.

PADĖKA

Kaliforrtijos Keliu Departamento pareigūnas Milton C. Stark atidaro Santa
Monicos greitkelį, šalia dešinėje jo stovi Pietų Kalifornijos Automobilių
klubo vedėjas, toliau dešinėje stovi Kalif. Kelių komisijonierius Rodger
Wooley; kairėje sėdi Los Angeles meras Samuel Yorty ir JAV Prekybos
ministerijos atstovas Dean Martin (Undersecretary of Commerce of the
U. S.).
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L. B-nės Los Ang. Apylinkės Val
dyba širdingai dėkoja visiems pa
dėjusioms suruošti N. Metų sutiki
mą. Muz. G. Gudauskienei už puikią
programą. Jaun. solistams R. čėsnaitei, V. Dūdai, šokėjai R. Skiriatei, E. Milkevičiūtei ir kitiems pro
gramos dalyviams.
Vyr. šeimininkei p. Puikūnienei
ir kitoms ponioms: Ąžuolaitienei.
A. Balsienei, O. Barauskienei, Dabšienei, Grikinienei, V. Kazlauskie
nei, O. Graužinienei, D. Narbutienei,
Milkevičienei, Radvenienei, Saka
lauskienei, žilevičienei, O. žukienei ir Orlovienei.
Kitais darbais talkininkavusiems
J. Andriui, Mincevičiui, Orlovui, V.
Radvenienei, Alb. šeškui ir kitiems.
Dėkojame visiems svečiams, taip
gausiai atsilankiusiems.

L. B. L. A. Apylinkės Valdyba

STOVYKLAVIETĖS KOMITETO
PRANEŠIMAS
Norime stovyklavietės rėmėjams
ir Kalifornijos lietuvių visuomenei
pranešti, kad stovyklavietės įsigiji
mo reikalai sėkmingai ir sparčiai
eina į priekį ir pirkimas turėtų būti
įvykdytas iki kovo men. 1 d.
Aukų rinkimas taip pat eina į
priekį. Grynais ir pažadais jau tu
rime apie 7000 dol. Kadangi pirki
mo laikas jau čia pat, o dar trūksta
$5000, maloniai kreipiamės į lietu
višką visuomenę ir biznierius pra
šydami jūsų paramos šiame kilnia
me ir jaunimui svarbiame darbe.
Toliau spausdinamas aukotojų są
rašas, kurie savo $100 auką (ar pa
žadą) jau yra davę 1965 m.
Stovyklavietės Komitetas
L. S. S. S. FONDAS
Iki 1966 m. sausio 1 d. įmokėję ar
pasižadėję įmokėti po $100:
Abelkiai P. S., Aukštkalnis R.,
Aušrota S., Avižienis Al., Brazaitienė R., Brazdžionis D. L, Budginas
B., Butkys P., Bužėnas R., Dabšys
R. A., Dargis K., Fledžinskas V. S.,
Grinius P. L. N., Kazakevičius A.,
Kiršonis A. M., Kliorė B. A., Kloris
J., Koklys J. V., Kulikauskais E.,
Kvedaras G., Leškys G., Matulai
tis J. E., J. Motiejūnas J., Mikuckis
V. O., Mitkevičius A., Natkevičius
A. A., Naudžius K., Navickas J.,
Nefas L.,. Pakalniškis P. S. P., Pažemėnas K., Pažiūra V. I., Pleskys
M., Prišmantas K., Radvenis J. G.,
Radvenis V. G., Sakalauskas V.,
Schultz A. R., Stadalninkas V.,
Stančikas B. M., L. A. Skautų Tėvų
Komitetas ($500), Stočkus E. O.,
Surkus V., Tonkūnas A., Valiuška
A. kum, Vidugiris V. P.
L.S.S.S. Stovyklavietės Fondas
Lankėsi inž. A. Trimakas
švenčių metu Los Angelese lan
kėsi inž. K. A. Trimakas, velionies
buv. Vliko pirm. dr. Antano sūnus.
A. Trimakas rečiau šiomis dieno
mis sutinkamas inteligentas jau
nuolis. Nors neseniai baigęs aukš
tuosius mokslus — elektronikos in
žineriją, bet užuot kaip daugelis šio
krašto jo profesijos kolegų užsida
ręs savo specialybėje ir sėmęs ma
terialines vertybes, jis savo asme
nybei praturtinti gausesnėmis žinio
mis, o taip pat norėdamas ispaniš
kai kalbantį pasaulį daugiau supa
žindinti su savo barbariško-ateistinio komunizmo pavergta tėvų žeme,
išvyksta kuriam laikui į Meksiką,
kur studijuoja ir gerai išmoksta var
toti ispanų ir lotynų kalbas. Taipgi
studijuoja ten veikiančius ateisti
nius -marksistinius -prieškatalikiškus sąjūdžius ir jų vedamą akciją
prieš katalikybę ir žmonijos moralę.
Taip pat važinėja daugelyje vie
tų su paskaitomis apie Lietuvą, da
bar taip naikinamo bolševikinio
okupanto. Jo auditorijos kai kur
buvo gana gausios.
Ten bebūdamas išverčia bei pa
rašo trejetą knygų ispanų kalba.
1. Dr. J. Savasis, Katalikybės
persekiojimas Lietuvoje. La Lucha
Contra Dios en Lituania.
2. Dr. A. Trimako Baltijos Valsty
bių okupacija — Revista Baltica.
3. Stasio Ylos Marija Prabilo Lie
tuvai — Un Nuevo Uamamientoto
de Notra Senora ai Munjo.
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Lietuviai 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
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif.
Phone 393-0615
Res. 393-8680

P. V. RAULINAITIS
1972J4 N. Commonwealth Ave.
Los Angeles, Calif. 90027
NO 2-5433

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

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

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR
Emil & Julia Budvilaičiai, sav.
2527 Burbank Blvd., Burbank, Calif.
Phone 846-1743
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
DAISY MAE
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, California
Tel.: 423-9970
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale, California
Phone: 371-9132

NARDI’S
Your Friendly Tavern
Sav. O. ir K. Naudžius
665 E. Colorado Blvd.
Pasadena, Calif.
Phone 449-8059

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav.
Tel. 868-9098
THE HOUR GLASS
Cocktail Lounge
20038 Saticoy Street
(Winnetka) Canoga Park, Calif.
Pete & Betty Katliavas, sav.
Tel. 341-4672
“PUTTY CAT” BEER

S. Daugėla
229 S. San Fernando Bld., Burbank

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

Grožio salionai
BELMONT BEAUTY SHOP
Nancy Speecher, sav.
128 S. Vermont Ave., Los Angeles
Tel. DU 82000
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS - MOTUŠIS
5265 Fountain Avenue
Hollywood, California
Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.
Du 8-6011
DU 9-4161

Phone: 843-0225

Kilimy ir baldy valymas

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

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

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA
"Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood 28, Calif.
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif.
Tel. WE 9-1448

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919
Res. prone TH 2-5344

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-3628
3105 Pico Blvd.. Santa Monica, Calif.
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.
JONAS 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

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

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

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

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
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
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

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.
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AMERIKOS VAKARUOSE
Los

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

KALENDORIUS
Vasario 4 d. 8 v. v., penktadienį,
Vasario 5 d., 7 v. v., šešt., — Ant
ro Kaimo spektakliai, Larchmont
Hall, 118 Larchmont Ave, L. A.
Vasario 12 d. 11 vai. Lietuvos vėlia
vos pakėlimas prie miesto rotu
šės.
Vasario 13 d. 12 vai. 15 min. p.p.
Alto Vasario 16-tos minėjimas šv.
Kazimiero par. salėj, St. George
ir Evans St„ L. A.
Vasario 19 d. 7 vai. vak. Vyr. Skau
tų židinio Kaukių Balius šv. Ka
zimiero par. salėj St. George ir
Evans St. kampas, L. A.
Vasario 20 d. 2 vai. p.p. San Fran
cisco Bendr. Vasario 16 minėji
mas Ursuline mok. salėj, 4056
Mission St., San Francisco, Calif.
Vasario 26 d. 7 vai. v. šeštad., Jau
nimo Metų parengimas. Rengia
Jaunimo Metų Komitetas.
Vasario 27 d. 12 vai. p. p. JAV Liet.
Bendr. Los Angeles Apylinkės
metinis susirinkimas šv. Kazi
miero par. salėj.
Organizacijų dėmesiui

Pradedant šiais metais kalen
doriaus tvarka pakeičiama. Bus de
dama nuo 4 iki 5 eilučių praneši
mas su pažymėjimu parengimo va
landos ir tikslios vietos, bei kas ir
kų rengia. Bus galima skelbti ne
vien vakarus, gegužines, bet ir
svarbius susirinkimus, paminėji
mus ir kitus parengimus. Galima
talpinti nuo vieno iki keturių kartų.
Jei tilps tik vienų kartų, kainuos
tik vienas doleris, o jei 2 ar 3 kar
tus, tai po dolerį už kiekvienų kar
tų.
Apie parengimų organizacijos val
dybos narys turi pranešti LAV ad
ministracijai iki 10 d. kiekvieno mė
nesio raštu arba telefonu: NO 4-2919
arba NO 4-2910.
Adm.

LRKA Susivienijimo 42 k. metinis
susirinkimas

Metinis Lietuvių R. Katalikų Su
sivienijimo Los Angeles kuopos su
sirinkimas šaukiamas vasario 6 d.,
sekmadienį, 12 vai. 30 min. p.p. Lie
tuvių Namuose, 4423 Santa Monica
Blvd., L. A.
Nariams svarbu dalyvauti, nes be
metinių raportų, valdybos rinkimų
ir naujų planų diskusijų, norime nu
fotografuoti kuopos narius. Fotogra
fija bus patalpinta šv. Kazimiero
parapijos 25 metų jubiliejinėj kny
goj.

Bus užkandžiai ir trumpa progra
ma. Persikėlę iš kitų miestų'' arba
norintieji įstoti nariais, mielai kvie
čiami. Mokesčių reikalais prašome
kreiptis į fin. sekretorių p. B. Grau
žinį, 3414 Overland Ave., Apt. 2, L.
A., Calif. 90034.
Valdyba

Return Requested

TRUMPAI

MIRTYS
— 1965 m. gruodžio 18 d. mirė
Yukaipoje gyvenusi Julija Žilins
kienė. Ji sulaukė 82 metų am
žiaus. Liko nuliūdime sesuo Lena
Pauzuolis, sūnus Petras Žilinskas
ir sūnus Charles Richardas.
Reiškiame visiems giminėms gi
lios užuojautos.

— Bendruomenės Naujų Metų su
tikimo baliuje Ukrainiečių salėje
dalyvavo tolimi svečiai dr. L.
Kriaučeliūnas ir dr. Ramonas su
žmonomis.
— Iš Sacramento, Calif, dalyvavo
Tadas ir Marija Vizgirdos ir Bajorienė.
— 1965 m. gruodžio 22 d. mirė Vy
— Iš San Francisco atvyko Lai
tautas Dangis, sulaukęs tik 42 m.
das su žmona ir dukra ir Ručys.
Taip pat dalyvavo dr. A. Len amžiaus. Buvo palaidotas Kalvari
kauskas su žmona Milda iš Cleve- jos kapinėse. Laidotuvių ceremoni
jas ir gražų žodį pasakė jo drau
lando.
— Inž Jurgis Gimbutas, Boston, gas kun. V. šiliauskas.
LAV redakcija reiškia gilios už
Mass., švenčių metu aplankė gimi
nes ir draugus Kalifornijoje. LAV uojautos žmonai Elenai, broliams
ir LD leidyklų aplankė lydimas se Kazimierui, Kvirinui, Mykolui, se
sers Aldonos Cinikienės, savo mo serinis Rūtai, Vandai ir Irenai.
tinos Gimbutienės ir dukters Ra
sos.
— Milda Grušaitė, prieš penke
rius metus su mamyte atvykusi iš
pavergtos Lietuvos, praėjusių me
tų gruodžio mėn. Notre Dame kole
gijoje baigė ekonominės ir prekybi
nės administracijos mokslus ir apsi
gyveno Santa Monikoje.
Kiek pailsėjusi, mano siekti Tikrina akis
Pritaiko akinius
magistro laipsnio. Milda Grušaitė
Dr.
MICHEL
HOLLINGER
aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir
Optometristas
žurnalistinėje veikloje. Nuo šių me
tų pradžios įstojo nuolatine “Drau 329 W. Fifth St., Los Angeles, Calif.
go” korespondente. Norintieji duo
Phone: MA 8-1056
ti “Draugui" knrespondencijas ar
informacijas, skambina tel. 394-4961

VYTAUTUI DARGIUI mirus,
reiškiu užuojautą seseriai Rūtai Arienei ir jy šeimai

Giedrė Gudauskienė

VYTAUTUI DARGIUI
mirus, reiškiame gilios užuojautos žmonai Alei,
seseriai Rūtai Arienei, broliui Kvirinui ir kitiems
broliams bei jy šeimoms —
Antanas Skirius
VYTAUTUI DARGIUI mirus,
jo žmonai, seserims ir broliams su šeimomis
užuojautą reiškia

Irena ir Vytautas Tamošaičiai

Netikėtai mirus Emilijai Mason, reiškiame gilią
užuojautą jos sūnui
DR. RICHARD MASON ir jo šeimai
Lietuviy R. Kataliky Susivienijimo
Los Angeles kuopa

SAN FRANCISCO, CALIF.
LIETUVIŲ PAMALDOS

Nuo šių metų pradžios kun. P.
Manelis sutiko laikyti kas mėnuo
lietuviškas pamaldas Notre Dame
koplyčioje, Belmont, Calif.
Vasario 16-os minėjimas

Liet. Bend. S. F. apylinkė šiais
metais Vasario 16 d. minėjimų ren
gia Vasario 20 d. 2 vai. p.p. Ursuline
High School salėje, 4056 Mission
Rd., S. F. Vliko pirm. V. Sidzikaus
kas yra pakviestas principiniu kal
bėtoju. Dar manoma gauti iš Bend.
Centro spalvotų filmų.
Naujos Valdybos rinkimai

Tų pačių dienų po minėjimo
įvyks metinis S. F. apylinkės Bend
ruomenės narių susirinkimas, kuria
me bus renkama nauja valdyba,
i Visi S. F. ir apylinkių lietuviai
raginami gausiai atsilankyti į mi
nėjimų ir susirinkimų.
A. P.

Klaidinančios žinios
1965 m. gruodžio 3 d. (#131) Dir
vos korespondentas iš Los Angeles
pasirašęs inicialu (a) rašo:
“Los Angeles Lietuvių Namai daž
nai vadinami Liet. Bendruomenės
Namais, savo paskutiniame akci
ninkų susirinkime svarstė iškeltų
pasiūlymų, kad Lietuvių Namus par
duoti ir prisijungti prie Lietuvių
Tautinių Namų. Po ilgesnių disku
sijų ir išsiaiškinimų pasiūlymas ra
do didelės daugumos pritarimų. Iš
abiejų pusių — Lietuvių Namų ir
Liet. Tautinių Namų — atmosfera
tam yra gera ir palanki. Daugelis
Los Angeles lietuvių yra akcinin
kais ir dalininkais abiejuose na
muose. Sveikintinas pasiryžimas.”
Matyt, kad korespondentas (a),
pats nebuvęs susirinkime, nusiklau
sęs kalbų parašė taip, kaip jis no
rėtų.
Lietuvių Bendruomenės Centro
metiniuose susirinkimuose vis kas
nors iškelia mintį, kad reikėtų abu
namus (Tautinius ir Bendruomenės)
parduoti ir už gautus pinigus pasta
tydinti didesnę, gražių, lietuvių rei
kalams pritaikytų salę.
Taip pat įvyko ir šiais metais.
Vienam asmeniui tai iškėlus, valdy
bos nariui paaiškinus šių dviejų na
mų organizacinius skirtumus, dau
giau tas klausimas nebuvo disku
tuojamas, ir reikalas visai nesvars
tytas. Juk Bend. Namų valdyba dar
gerai atsimena 1959 m. rugp. 16 d.
garbingai padėtus Taut. Namų Fon
do valdybos narių parašus po susi
tarimu dėl vienų namų, šis susitari
mas buvo negarbingai sulaužytas už
trijų mėnesių.
Tautiniai Namai nori, kad bendruomenininkai parduotų savo na
mus ir savo šimtines investuotų
j jų ne kų geresnius namus. Tačiau
to korporacijos čarteris neleidžia
padaryti.
Dalyvavęs

