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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS JAV

Los Angeles Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime meninės pro
gramos dalyviai ploja solistei Ritai Čėsnaitei (scenos dešinėje).

Foto L. Kančausko

KONGRESE IR LIETUVIŲ KOLONIJOSE
T. P. O’Ncile. Mass. C. D. Long,
Lietuvos Nepriklausomybės 48 pat Amerikos Lietuvių Tarybos at Md.. D. Rumsfeld, Ill., H. R. Col
metų paskelbimo sukakties paminė sišaukimą.
lier, 111., M. Price, III., L. L. Wolf,
Minėtus pareiškimus Lietuvos N. Y„ H. Helstoski, N. J., J. C.
jimas JAV Senate ir Atstovų Rū
reikalais padarė šie kongresmanai: Mackie, Mich., J. J. Howard, N.
muose įvyko vasario 16 d.
Minėjimas įvyko Amerikos Lie J. McCormack, Mass (speaker), J. J., J. M. Henley, N. Y., B. S. Fartuvių Tarybos pastangomis ir jį or W. Martin, Mass., C. Albert, Okla., num, Mich., G. Schisler, Ill. ir kiti
ganizuoti bei jame dalyvauti buvo G. R. Ford, Mich, F. P. Droyer, N. (56 kongresmanai ir 11 senatorių).
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nuvykęs Washingtonan iš Chicagos J., E. P. Boland, Mass., M. A.
ALT pirmininkas Antanas J. Ru Feighan, Ohio, J. D. Dingel, Mich.,
Sen. Paul H. Douglas Lietuvos
J. G. Minish, N. J., W. S. Moor Nepriklausomybės sukakties minėji
dis.
Senate minėjimą pradėjo malda head, Pa., A. J. Multer, N. J., A. mo proga padarė pasikalbėjimą su
kun. Pr. Valiukevičius. Rocheste- Bell, Calif., D. Rostenkowski. 111., vyskupu Vincentu Brizgiu apie bol
rio R. K. Šv. Jurgio par. klebonas. W. T. Cahill. N. J., J. A. Burke, ševikų vykdomą religinį persekioji
Minėjimui vadovavo senatorius T. Mass., J. J. Delenay, N. Y., W. B. mą okupuotoje Lietuvoje.
J. Dodd, Conn. Ta proga atitinka Widnall, N. J., C. E. Gallagher, N.
Pasikalbėjimas amerikiečių visuo
mas kalbas ir pareiškimus raštu J., L. Farbstein, N. Y., S. N. Frie menei buvo perduotas Illinois vals
dėl Lietuvos nepriklausomybės at del. Md., P. W. todino, N. J. E. tybėje per televiziją ir 27 radijo
statymo, jos pavergimo bei okupan J. Keogh, N. Y., M. W. Griffiths, stotis.
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tų daromus lietuvių tautai nusikal Mich., E. J. Derwinski, 111., E. J.
timus padarė senatoriai — T. J. Patten, N. J., F. Annunzio, 111. G.
Lietuvos Nepriklausomybės pa
Dodd, Conn., L. Sakonstal. Mass., H. Fallon, Md., C. T. Reid, Ill..
F. J. I
b •. Ohio, E. McKinley W. T. Murphy, III., B. O. Hara, skelbimo 48 metų sukaktis buvo
)! , s
i.il.. iiirch Bayh, Ind., P. III., W. A. Barrett. Pa., P. B. Da minima visose lietuvių kolonijose
i . Domini . Colo., C. T. Curtis, gtie, Pa., J. B. Anderson, III.. G. P. JAV-se. Sukaktis organizavo ALT
Neh.-., >;li.
Hart, Mich.. Cl. P. Lipscomb, Calif., G. Cumming skyriai ir bendradarbiaujančios or
ham. Nebr., R. McClory, III., J. B. ganizacijos. Visur kalbėtojų buvo
Cmh. N J., P. H. Douglas, Ill., V/.
Utt, Calif., S. S. Straton, N. Y., R. iškelta bolševikų agresija prieš Lie
ProMnire, V.'is.
Sen. Cl. P. Case iš N. J., prie Madden. Ind.. J. H. McDade, Pa.. tuvą ir lietuvių tautos kova už lais
savo pareiškimo pridėjo Lindeno ir
New Jersey ALT skyrių rezoliuci
jas, reikalaujančias Lietuvai lais
vės ir okupacijos pašalinimo. Sen.
F. McKinley Dirksen pakartojo sa
vo rezoliucijas, reikalaujančias Bal
tijos kraštams laisvės. Ryškų ir iš
samų pareiškimą dėl Lietuvos lais
vės atstatymo padarė sen. P. H.
Douglas iš Illinois. Kiti senatoriai
taip pat savo kalbose pabrėžė Lie
tuvos okupacijos pašalinimo reika
lą.
Atstovų Rūmuose minėjimą pra
dėjo malda kun. J. Kuzinskas. R.
K. §v. Jurgio par. asistentas iš Chi
cagos, III.
Minėjimą pravedė kongresmanas
D. J. Flood iš Pa. Ta proga ati
tinkamas kalbas ir raštiškus pareiš
kimus, nušviesdami Lietuvos praei
ti, lietuvių tautos kovą už laisvę,
rusų-bolševikų įvykdytą Lietuvos
okupaciją ir lietuvių tautos naiki
nimą, padarė visa eilė kongresmanų ir jų pareiškimai dar tęsiami.
Pirmininkaujantis kongresmanas
D. J. Flood įtraukė į Congressional
Record Valst. Sekretoriaus Dean
Rusk sveikinimą ir pareiškimą Lie
tuvos Astovui J. Kajeckui ir taip

vę. Visur gausiai susirinkę lietuviai
siuntė JAV vyriausybei ir kongresui
atitinkamas rezoliucijas, prašydami
padėti pašalinti Lietuvos okupaciją.
Paremti kovai dėl atgavimo lie
tuvių tautai laisvės buvo renkamos
aukos.
Kalifornijoje minėjimus surengė
Los Angeles mieste (ALT sk.), San
Francisco (Lietuvių Bendruomenė),
Long Beach (Lietuvių klubas) ir
San Diego (lietuvių klubas).
Los Angeles surinktos aukos
skelbiamos atskirai (žiūr. šio nr.
3 psl.).
Lietuvių delegacija pas Los Ange
les merą S. Yorty, kuris paskelbė
Vasario 16-tą — Lietuvos Diena ir
davė leidimą tą dieną iškelti Lie
tuvos vėliavą prie Los Angeles
miesto rotušės.
Iš kairės: J. J. Bielskis, Lietuvos
gen. konsulas Los Angelėse, Vanda
Mažeikienė, G. Dambrauskaitė, S.
Yorty, L. Stančikaitė, A. Skirius
Los Angeles ALT skyriaus pirmi
ninkas, Egid. Radvenis.
Delegaciją merui įteikė lietuvišką
dovanėlę. (Daugiau apie Yorty 3 p.)
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LIETUVOS GENERALINIO

šių metų pradžioje, tar.p svarbes
nių įvykių, į kuriuos generalinis
konsulas J. J. Bielskis su ponia bu
vo kviesti ir dalyvavo ar pagal ga
limybes dalyvaus, yra šie:

— Kanados generalinis konsulas
Bisson su ponia vasario 24 d. savo
rezidencijoje surengė priėmimų su
sipažinti ir pagerbti naujai paskir
tam Anglijos generaliniam konsu
lui A. A. Franklin su ponia.

— “United Nations Association
of the United States Palm Springs,
Calif., mieste esantis skyrius, kar
tu su “Palm Desert People to Peo
JAUNIMAS IR VYRESNIEJI
ple” grupe, vasario 24 d. rytų su
rengė tarptautinės studentijos gru
Vienas rašytojas jaunimą pavadino “atžalynu”, — tai gražus ir pei pagerbtuves obalsiu: “veikime
teisingas pavadinimas. Veiklos atžvilgiu jaunimą tenka pavadinti kartu už taikų, laisvę ir teisingu
mų”. Parengimas vyko privačioje
aktyvistų rrontu, kai vyresniuosius — konservatoriais.
Mūsų jaunimas gerai pažįsta dvi kultūras — lietuvišką ir anglišką. rezidencijoje.
Tai plačių pažiūrų žmonės. Šiais jaunimo metais jiems tenka neleng
— Dos Angeles Philharmonijos
vos, bet labai garbingos pareigos: surengti Pasaulio Lietuvių Jau orkestro tarptautinis komitetas ko
vo 4 d. Beverly Hilton viešbutyje
nio Kongresą (dirželio gate — liepos pradžioje, Chicagoje).
Sutartinas jaunųjų ir vyresniųjų darbas atneš gražių laimėjimų. surengė iškilmingų metinį pobūvį.
Jaunieji jau įrodė, kaip gražiai ir bendrai veikdami pasiekė rimtų Tokiu formaliu parengimu pager
laimėjimų, — čia turiu galvoj 1965 m. lapkričio 13 dienos manifes biama čia esantys generaliniai kon
ir jų šefai su ponio
taciją. Pasaulio Jaunimo Kongresas Chicagoje bus mūsų jaunųjų sulatai
mis. Ta proga rengėjai ne tik išlei
gražių darbų apvainikavimas.
do meniškai sutvarkytų garbės sve
Vyresnieji visada pasiruošę jaunimui padėti, o dideliems darbams čių sųrašų, bet taip pat visus gar
reikalinga visokeriopa pagalba. Kovo mėnuo yra paskelbtas visame bės svečius su poniomis pristatė
pasaulyje aukų rinkimo mėnesiu Liet. Jaunimo Kongresui. Visur publikai. Dalyvavo 35 generaliniai
lietuvių jaunimas sujudo ir rengiasi gausiai dalyvauti savo kongre
MllliaillllllllllllHIIB

se. Programa įvairi ir įdomi — bus paskaitų, diskusijų, sporto ir, pa
galiau, šokiai, be to, dar stovykla. Visa tai jaunimą traukia. Tėvai
turime sudaryti sąlygas parūpinti pinigų kelionei ne tik savo vai
kams, bet ir tiems, kurie neturi iš ko. Nė vienas jaunuolis, kuris nori
dalyvauti kongrese, neturi būt paliktas namie!
Los Angeles jaunimas ir vyresnieji labai sutartinai veikia ir, kiek
man žinoma, jokių nesusipratimų nėra. Sudarytas jaunimo komitetas
iš visų jaunimo organizacijų darbą varo labai energingai.
Prof. Juozas Eretas praėjusiais metais neveltui sviedė savo kalboje
veiklos ugnies naujiems darbams. Atrodo, kad jaunimas jo žodžių
nebus praleidęs pro šalį. Vis daugiau jaunuolių įsitraukia į lietuviš
kąją veiklą. Neleiskime šiai ugniai užgesti. Kurstykime ją visais
būdais. Žodžių pakanka. Kurstykime darbais. Ateis jaunimo atstovai
— aukų rinkėjai. Sutikime juos su malonia šypsena ir padarykime
savo auka taip, kad jie išeitų šypsodamiesi. Jaunimas dirba ir aukų
prašo ne sau — visas “pelnas” bus mūsų visų ateities Lietuvai. V. K.

JAUNIMO PETICIJA - VISŲ PETICIJA
Praeitais metais spontaniškai susiorganizavęs Komitetas Lietuvos
Laisvei Atstatyti, kuris surengė žygį į Washingtona ir žygį į Jung
tines Tautas, sugalvojo rinkti parašus peticijai Jungtinėms Tautoms,
reikalaujant Lietuvai laisvės. Šis planas buvo įtrauktas į Jaunimo
Metų Komiteto veiklos planą. Surinkti peticijos parašai (tikimasi
surinkti 100,000 parašų) bus įteikti Jungtinių Tautų organizacijai.
Mintis yra labai gera., ir visi lietuviai turi ją paremti. Lietuvos
laisvės reikalavimas turi būti visais būdais, visomis priemonėmis
judinamas. Jau nemažai padaryta JAV kongrese ir senate. Kongre
sas jau priėmė rezoliuciją, dabar prašoma senato panašią rezoliuciją
priimti, reikalaujant Lietuvai, Latvijai ir Estijai laisvės ir nepri
klausomybės.
Jungtinių Tautų delegatai (ypač Afrikos tautelių) mažai, o kiti gal
ir nieko nežino apie Lietuvą. Pernai metų pabaigoj Lietuvos Laisvei
Atstatyti K-to nariai aplankė daugelio tautų ambasadorius J. T-se
ir juos informavo apie Baltijos tautų padėtį. Peticija su 100.000 pa
rašų nevienam JT ambasadoriui atidarytų akis.
Peticijos parašus L. A. renka Jaunimo Metų Komiteto nariai. Kas
sekmadienį prie šv. Kazimiero par. salės jaunimo atstovai sėdi prie
stalelio ir ragina visus pasirašyti.
“Lietuviai Amerikos Vakaruose” ir “Lietuvių Dienų” leidykloje
taip pat galima pasirašyti šią peticiją.
A. S.
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LAIŠKŲ
Mokykimės naujo, stipraus ir pi
gaus ginklo — masinio laiškų

rašymo

Kai esame išbandę visokius ke
lius Lietuvos laisvinimo klausimui
kelti ir kovai prieš komunizmų, tu
rėtume imtis ir šio naujo ir efek
tingo kelio •— masinio laiškų rašy
mo. Juos turėtume siųsti į laikraš
čių redakcijas, TV ir radijo stotis,
o taip pat įvairiems vyriausybės as
menims Washingtone — kongresmanams ir senatoriams.
Kiekvienų kartų ,kai paskaitome
neteisybę, kas liečia komunizmų,
turėtume tuojau trumpais, manda
giais laiškais reaguoti redaktoriams
ar tų straipsnių autoriams. Jei
randame reikalo kų pagirti, padė
koti, taip pat siųskime padėkos
laiškus. Jei žiūrėdami televizijų,
pastebime neteisybę, vėl rašykime
ir protestuokime tiems kanalams,
jei pagirtinas dalykas — padėkoki
me, pagirkime.
Atkreipkime dėmesį ir Į radijo
stotis, kurios turi specialias pro
gramas, vadinamas “public opinion”,
kur žmonės skambina telefonais ir
diskutuoja visokias problemas.

KONSULATO □

konsulai su poniomis. (Kiti buvo
influenzos pagauti ir gydėsi namie).
— Kalifornijos Universiteto —
UGDĄ —- taryba ir kancleris pa
kvietė generalinį konsulų Bielskį su
ponia dalyvauti specialių svečių
tarpe kovo 14 d. 98 metų sukakties
nuo Universiteto įsikūrimo minėji
me. Tų iškilmių pagrindiniu kalbė
toju bus Anglijos princas Phillip.
Iškilmės įvyksta Pauley Paviljone.
— Los Angeles miesto, meras S.
W. Yorty su ponia pakvietė daly
vauti kovo mėn. 17 d. priėmime Irlandijos specialiai komisijai, vado
vaujamai generolo Sean MacEoin.
Priėmimas įvyks mero įstaigoje
rotušėje; vėliau bus priešpiečiai
Statler viešbutyje.
— Tarptautinė Našlaičių Globos
organizacija kovo 29 d. rengia me
tinį iškilmingų pobūvį Bevery Hil
ton viešbutyje. Gen. konsulas su po
nia pakviesti garbės svečiais.

— Gauta žinių, kad medicinos
daktaras Bačiulis, buvęs JAV lai
vyno chirurgas kapitono laipsniu,
yra įsteigęs specialų fondų Bowdoin kolegijoje, Maine valstybėje.
To fondo pajamos būsiančios naudjamos pagelbėti lietuvių kilmės
jaunuoliams, einantiems aukštųjį
mokslų.

RAŠYMAS
Amerikiečiai kreipia labai didelį
dėmesį į taip vadinamų “public
opinion”, ir todėl dauguma amerikiečiij rašo taip pat ir savo senato
riams, kongresmanams visokiom
temom. Todėl ir mes turėtume pa
simokyti iš jų.
žinoma, daugelis lietuvių nusi
skundžia laiko trūkumu, kalbos ne
pakankamu mokėjimu ir t.t. Bet
reikia neužmiršti, kad šiuos trūku
mus mums gali padėti nugalėti
mūsų vaikai moksleiviai. Taip pat
būtų gera idėja — sukurti laiškų
rašymo klubų. Į tų klubų galėtume
kreiptis, papasakodami jiems savo
mintis ir pageidavimus, o jie visa
tai išreikštų angliškai. Mums belik
tų tik pasirašyti. Reiktų tokį klu
bų paremti pinigais, bet juk tai ne
didelių sumų klausimas! šiais jau
nimo metais apie tokį klubų reiktų
pagalvoti pačiam jaunimui. Klubų
Įkūrus ir pasiskelbus, klijentų ir
darbo atsirastų. O tos pajamos ga
lėtų būti paskirtos Jaunimo kongre
sui. štai ir būtų vienas užtikrintas
pajamų šaltinis. Ir jaunimas įsi
trauktų į lietuviškus reikalus, sulietuviškais klausimais susidurda
mas visai konkrečiai.
Pabandykite — iš to nauda bus
keleriopa!
M. J.

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Brokers

“f02 Santa Monica Boulevard
Phone 393-0615

Santa Monica, Calif.
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Lietuviškos plokštelės

I PASAULIO
LIETUVIU
JAUNIMO

KONGRESAS
BIRŽELI030-LIEP0S 3d.

CHIGAGOJE1966
i MŪSŲ JĖGOS. MŪSŲ ŽINIOSi
T LAISVAI LIETUVAI tĖVYNElI
■■■■■■■■■■■■■■■H
Liet. Bendruomenės apylinkės metinis susirinkimas
Lietuviu Bendruomenės Apylinkės
metinis susirinkimas
Vasario 27 d. JAV Liet. Bendr.
Los Angeles Apylinkė sušaukė me
tinį susirinkimą. Pirm. Jonas činga
pradėjo susirinkimą ir pakvietė į
prezidiumą — pirmininkauti Juozą
Kojelj, sekretoriauti — Vida Radvenienę.
Pranešimus padarė pirm. J. čin
ga, ižd. St. Duda ir revizijos kom.
pim. K. Prišmantas. Dr. J. Jurkū
nas referavo “Lietuvos Laisvės
Knygnešių” komiteto vardu ir K.
Liaudanskas pranešė apie Kultūros
klubo veiklą. Trečiųjįj Teismo dėl
nepagrįstų S. Deveikio reikalavimų
pranešimą padarė pirm. V. Bacevi
čius. Iš pranešimo paaiškėjo, kad
1960 m. buvęs iždininku S. Devei
kis nevedė jokios kasos knygos, vi
sus gautus pinigus dėjo į savo as
meninę sąskaitą, nors valdybos po
sėdžiuose yra tris kartus užproto
koluota reikalavimas atidaryti at
skirą sąskaitą. Deveikio šmeižtai
prieš tuometinį pirmininką ir vice
pirmininką, kad jie jam skolingi
už duotus avansus dėl apmokėjimo
sąskaitų visai nepagrįsti. Susirinki
mo dauguma — 31 balsas prieš 1
susilaikiusį, nubalsavo įpareigoti
naują valdybą išaiškinti, kodėl tais
metais iš Naujų Metų parengimo
turėta nuostolio (pagal teismui pa
tiektą iždininko sufabrikuotą apy
skaitą jau keliems metams praė
jus), gi pagal tų metų protokolus
ir pagal metines revizijos komisi
jos pranešimą — turėta $60 pelno,

kas buvo metinio susirinkimo pa
tvirtinta.
Naujon L. Bendruomenės Los An
geles apylinkės valdybon išrinkta:
A. žemaitaitis, S. Dūda, J. Žukas,
F. Palubinskas, O. Razutienė, A.
Balsienė ir J. Motiejūnas; kandida
tais A. Latvėnas ir K. Veczemelis.
Revizijos komisijon išrinkta:
A.
Skirius, A. Devenienė ir V. Bacevi
čius. Delegatais į Vakarų apygardos
suvažiavimą išrinkta: V. Pažiūra,
A. Raulinaitis, J. činga, E. Radvenis ir B. Graužinis.
Apylinkės valdyba, vadovaujama
J. čingos, sėkmingai dirbo ir gavo
virš 1000 dol. pelno, kurį paskirstė
švietimo, jaunimo ir Lietuvos lais
vinimo reikalams.
.■■■IIIIIIH

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK
MORTUARY

921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone:
Richmond 9-6091

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

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

VISI JAUNI Į JAUNIMO KONGRESĄ!

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

Jokūbo Stuko išleistos plokštelės:
Pavergtos tėvynės muzika (Oppresed Lithuania, Vol. I) tomas I—
dainos ir lietuviškų operų ištraukos
Kaina $5.00
Pavergtos tėvynės muzika (Op
pressed Lithuania, Vol. II) tomas
II — šokių ir estradinė muzika.
Kaina $5.00
Dainuojame su Rūta (Sing Along
in Lithuanian) — liaudies dainos,
atliekamos Rūtos tautinio radijo an
samblio Brooiklyne.
$5.00
Lietuvių tautiniai šokiai. Atlieka
švedo tautinis ansamblis ir Aitvarų
kvartetas New Yorke.
$5.00
Mes žengiam su daina — New
Yorko vyrų oketeto dainos, paruoš
tos A. Mrozinsko.
$5.00
“Suk, suk ratelį” — Vilniaus tau
tinis choras ir solistai. Paruošta J.
Stuko.
$5.00
čia galima įsigyti visos Vandos
Stankienės įdainuotos plokštelės:
Sutemų garsai. Populiarių šokių
dainos ir muzika.
$6.00
Rožės ir Tylūs vakarai. Lietuvių
ir verstinių populiarių dainų plokš
telė.
$6.00
Ar pameni? Pirmoji lietuvio kom
pozitoriaus (Broniaus Jančio) ilgo
grojimo plokštelė, dainuoja V. Stankienė ir trio — P. čelkys, A. Trin
kūnas ir B. Mačiukevičius.
Hi-Fi $6.00, Stereo $7.00
Taip pat dar turime A. šabaniausko populiarios muzikos plokštelių—
Kaina 5.00
Sofijos Barcaus radijo vakaruškų
dainų (Lithuanian Folk Songs and
Hymns) ir kitų seniau išleistų
plokštelių.
Tegu skamba Jūsų namuose lieviška pramoginė muzika!
Užeikite — pasirinksite ir gausi
te, ko tik norėsite.

Gautos naujos
lietuviškos plokštelės
Dainos — Lithuanian Songs. Al
donos Stempužienės su Darium La
pinsku ir Štutgarto simfoniniu or
kestru. Plokštelė puikiai Įgrota Vo
kietijoje. Hi-Fi mono .......... $6.00
Stereo $7.00
Tėvynės meilė nemari. — Antani
nos Dambrauskaitės, buv. Lietuvos
operos solistės, įdainuota dainų
plokštelė. Išleido Jokūbas Stukas.
$5.00
Kur banguoja Nemunėlis. — Al
girdo Brazio, buv. Metropolitan
operos New Yorke dainininko įdai
nuota liet, kompozitorių dainų ir
giesmių plkštelė. (Giesmės — Avė
Maria ir šventa naktis). Išleido J.
Stukas.
$4.00
Visos šios ir daug kitų plokštelių
(žiūr. šio LAV nr. 4 psl.) galima
gauti
LIET. AMERIKOS VAKARUOSE
administracijoje
4364 Sunset Blvd. L. A. NO 4-2119

NUOTAIKINGAS
KAUKIŲ BALIUS
Vasario mėn. 19 d. šv. Kazimiero
parapijos salėje Ramiojo Vandeny
no Rajono Vyr. skautų-čių “židinys”
suruošė Kaukių balių. Salė buvo pa
puošta skoningai, jaukiai ir pritai
kintai vakaro nuotaikai.
Orkestrui nuotaikingai grojant,
nedrąsiai į salę pradėjo rinktis pa
slaptingos kaukės, įsipindamos į šo
kių pynę.
Iš pirmųjų atkeliavo Amerikos
pionierių vakarietiškais rūbais pa
sipuošusi mergaitė. Pasirodė ir ža
vioji dama iš Japonijos su savo
charakteringu partneriu.
Patylomis, pasinaudodama prie1
blanda, įslinko ir pelėda, štai sve
čiai ir iš Arabijos atkeliavo, palik
dami savo kupranugarius už durų.
Su stipresniais muzikos akordais
staiga į salę įskrido ir Napoleono
armijos kariškis su Josephina.
Iš kampo salės, mistiškoje prie
blandoje į visus žvelgė paslaptinga
čigonės buveinė, kviesdama išburti
ateitį. Juodu apsiaustu pasipuošęs
burtininkas su šikšnosparniu ant
peties ir žavi čigonė būrė mėgėjams
laimę.
Netrūko salėje ir grakščių baleri
nų bei šokėjų. Nuotaika buvo gera,
tik gaila, kad siaučianti epidemija
daug kam sutrukdė ateiti.
Programą atliko visų mėgiami
solistai Rimtautas ir Birutė Dabšiai, akomponuojant muzikui Br.
Budriūnui. Menininkai, prisidėję
prie vakaro pakilios nuotaikos ir
šventiškumo, publikos buvo šiltai
sutikti. Kaip dėkingumo ženklą, J.
Pažėraitė mielai solistei įteikė
puokštę gėlių.
Sumanių šeimininkių paruoštais
valgiais .visi skaniai pasivaišino
Svečiai, keletą valandų praleidę
šeimyniškoj nuotaikoj, su entuziaz
mu pasižadėjo sekantį kartą daly1
vauti būtinai su kaukėmis.
Premijas už Įdomiausius kostiu*
mus laimėjo: I ($10.00) —1 “Pelė
da” — I. Brazdžionienė, II ($5.00)
— “Amerikos pionierė” — O. Orlovaitė.
Rengėjai širdingai dėkoja skau
tų rėmėjams: Gerb. Klebonui Pralotui J. Kučingiui už leidimą pasi
naudoti sale; muzikui B. Budriū
nui; solistams R. ir B. Dabšiams;
menininkui Raubertui už padova
notą puikų paveikslą; Puikūnienei
už iškeptus kepsnius;
taip pat
skautiškas ačiū visiems atvyku
sioms.
E. P.
Svarbus leidinys Jūsų sveikatai
apsaugoti

Širdies priepuoliai
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.
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.
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Trečioji medalio pusė
Neperseniausia, kaip mūsų skai
tytojai prisimena, Scriba siūlė
“Laisvosios Lietuvos” redaktoriams
apdovanoti “Vienybes” redaktorę
kad ir bulviniu medaliu už pasitarnavimus jų partijos palikuonims
(žiūr. LAV 1965 gruodžio nr.).
Dar LL redaktoriams besvarstant
šj reikalą., netikėtai atskubėjo iš
Romos monsignoras Giovanetti ir
pakišo Saliamutei net bronzinį me
dalį, teisybė ne už jos, bet už pa
ties Popiežiaus nuopelnus Jungti
nėms Tautoms.
Saliamutė, kaip ir pridera, be ga
lo apsidžiaugė gavusi tą netikėtą
ir nepelnytą dovaną ii- kad niekam
neliktų jokių abejonių, atspaude to
medalio istorijos abi puses savo re
daguojamoje “Vienybėje” (žiūr.
Vienybės 1966 m. sausio 20 d. nr.
2).

leisti valandėlę laiko, atsikvėpti,
•‘aip sakant, nuo kasdieniškų vajų
ir labdaringų vakarų. Rengėjai įdė
jo daug pastangų, energijos is su
gebėjimo, paruošdami tą gražų po
būvį. Skautai ir skautės turėjo gra
žią gerų ir blaivių gėrimij padavimo
pratybų. Tik vieno buvusio antsto
lio, pritrukusio pinigų dvyliktam
kokteiliui, nuomonė buvo, kad jis
scenoje matė kaip ir ne Petro Vai
čiūno “Tuščias pastangas”. Betgi
ignorantų pasitaiko visur.
Scribos bičiulis, paklaustas, kas
jam labiausiai patikę, nemirksėda
mas atsakė, kad jam labiausiai kri
tusi į akį ta liekna su dideliu kuo
du ir mažyte priejuoste šeimininkė,
dosnia rankele krovusi ant jo sta
lo visokias kaimiškas ir miestiškas
gėrybes.
Gi kas liečia tuos “vaidinimus”,
Scriba nugirdo rimtus, be barzdų,
žmones šnekant, prie baro, kad ten
nebuvę jokio teatro. Jo nuomone,
vaidyba buvusi nelanksti, dikcija
bloga, stokoję disciplinos, vienti
sumo ir režisūros. Kaip vėliau Scri
ba įsitikino, visa tai gerbiamasis
kritikas išskaitė pačių kaimiečių
programoje, kur buvo pacituota nu
simanančių nuomonės, šių žodžių
autoriui atrodo, kad burleskiniams
dalykams salė turėjo būti paimta
kur nors “downtowne”; dėl to pa
ties salės trūkumo ne kaip nuskam
bėjo ir istorinių asmenų pajuoki
mas, pasitaikanti arogancija bei
bravūra. Ir kas blogiausia — išei
nant pinigai nebuvo sugrąžinti.

Scriba savo skaitytojams nori at
skleisti dar ir trečią šio medalio
pusę. Mat, beskubėdamas, monsig
noras įsikišo į kišenę pasenusį ko
respondentų prie JT sąrašą, kuria
me Saliamutė buvo įrašyta dar kaip
katalikiško laikraščio “Draugo” ko
respondentė, taigi visai “netrefna”
popiežiaus dovanai gauti. Dėl to
monsignoro neapdairumo ir įvyko
visas tas nesusipratimas, būtent —
monsignoras galvojo, kad apdova
nojus katalikiško, ir dar net vie
nuolių leidžiamo laikraščio atstovę,
gi Saliamutė, matyt, buvo įsitiki
nusi, kad tą medalį gauna už jos
italp oulial varomą “bandradarblavimo su kraštu” propagandą.
Komentarai
Viena, ką monsignoras neabejoti
"Ateitis” 1965 m. nr. 9-10 (lap
nai laimėjo tai kad nurungė LL re
gruodis) pradeda su Mato 5.
daktorius. Jiems dabar jau tikrai kritis,
5-7 ištrauka, toliau pasigenda, kodėl
"šaukštai popiet”. Na, o Saliamutei lapkričio
13 dienos demonstracijo
leido “nušluostyti nosį” Draugui, je Madison
Square Garden, New
Dąrbininkui ir visai katalikų spau
nebuvo galingai sugiedota
dai, taip uoliai aprašinėjusiai Po Yorke,
“We Shall Overcome”. Girdi, jei
piežiaus žygį į Jungtines Tautas.
juodukų giesmė būtų buvusi su
žmonių sakoma, kad konkurenci ši
giedota,
Lietuvos laisvės klausimas
ja visuomet išeina Į sveikatą, tik būtų buvęs
pristatytas visai kitoj
nepasakoma į keno sveikatą?
šviesoj, ir daug daugiau jį būtų iš
girdę.
Nesiginčysim dėl to, kas būtų bu
Kaimiečių tarpe...
vę, jeigu būtų buvę kaip nebuvę.
Jaunimo metų ženkle aną savait Bet iš kitos pusės Scriba ma.no, kad
galį vienoje iš Los Angeles puošnių sekančią demonstraciją būtų gali
salių buvo suruošti jaukūs pobūviai ma pradėti lietuviška versija:
buvusių kaimiečių su antstoliais,
Dypukais esamę užgimę,
kartu su jų kailiniuotom ir kuoduo
Juodukais norime mes būt!
tom damom ir damelėm. Smagiai
Nors tą negarbę gavome užgimę,
pasivaišinta ir pasigrožėta savo
Tuoj turim leisti jai pražūt!
barzdotų vaikelių išdaigomis. Vyra
vo tikrai jaunatviška dvasia, pro
Lietuvninks drūts nuo Nemunėlio
tarpiais pasiekdama net suvaikėji
Vlikų, nei Altų neatbos,
mo stadijos. Nuoširdus entuziaz
Kaip eglė ant Miami smėlio
mas, senių pagnaibymo džiaugsmas
Žiemą ar vasarą žaliuos!
ir viltys pasukti pasaulį 180 laips
Dypukais esame mes gimę,
nių, matėsi pobūvio rengėjų akyse.
Juodukais norime mes būt,
Kaip ir pridera, apsieita be muš
Kas “We Shall Overcome” negietynių, jei neskaityti grupelės čika/da,
giškių vaikinų ir mergiščių, panau
Tiems skelbiame visiems kaput!
dojusių sceną apsidaužyti kuolais
ir apsisnukiuoti kepsniais, šiaip jau
nieko netrūko — visko buvo net Gražios tradicijos...
su kaupu: stalai apkrauti skanės
Kaip žinom, Los Angelėse gyve
tais, baras nustatytas bonkomis,
vikrūs bartenderiai, šmaikščios pa nantis rašytojas J. Gliaudą laimėjo
davėjos, intymiai pritemdyta salė, šių metų “Draugo” premiją už ro
prigūžėjusi elegantiško kolonijos maną “Delfino ženkle”. Tai jau ket
elito, studentiškos kainos. Malonu virta premija, laimėta J. Gliaudos
tokioje subtilioje atmosferoje pra “Draugo” skelbtuose romanų kon
— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

kursuose.
“Draugo” š. m. kovo 1 d. 50-me
numeryje vaizdžiai aprašoma tos
premijos įteikimo iškilmės. Iš to
aprašymo negalima iškęsti kai ku
rių vietų nepacitavus.
“...Paskaityti sveikinimai laure
ato šeimos...” ir kitų. Kadangi,
kiek mums žinoma, į tos šeimos
sąstatą įeina ir laureatas Gliaudą,
tai manome, kad laureatui buvo ypa
tingai malonu gauti sveikinimą iš
Gliaudų šeimos, kurios galva yra
pats laureatas Gliaudą..
Toliau skaitome: “Los Angeles
Lietuvių Dramos sambūrio atsiųs
tu laurų vainiku papuoštas lauretas.” Aną sekmadienį prie Prižginto spaudos stalo teko sužinoti, kad
L. A. dramos sambūrio pirmininku
yra rašytojas J. Gliaudą, atseit, jam
teko maloni proga, tęsiant Nepoleono karūnavimosi tradicijas, sau
pačiam užsidėti laurų vainiką.
Dar toliau skaitome:
“J. Gliaudą siūlė įvesti tradiciją
— toliau premijuotuosius apvaini
kuoti laurų vainiku, tik skatino:
nedėti vainikų ant plikių galvų , o
ant jaunomis ševeliūromis papuoš
tų galvų.”
Tai gražus ir kilnus siūlymas,
bet jo įvykdymui gresia keletas pa
vojų; jų pirmas, tai tas, kad ne
kiekvienas laureatas gali pasitai
kyti kokio sambūrio pirmininku ir
gali tekti pačiai laureato šeimai
pirkti laurų vainiką, gi premijos
dar nepaėmus, būtų skriaudžiamas
šeimos biudžetas...

Pagaliau

susiprato...

Per eilę metų “Laisvoji Lietuva”
dėdavo į savo skiltis ką tik jai jos
bendradarbiai prirašydavo. O tų
bendradarbių dėstomos mintys ne
visuomet būdavo grynos, šitą galų
gale pastebėjo ir patys “L. L.” re
daktoriai ir paskutiniuose savo laik
raščio numeriuose pradėjo valymą.
Atitvėrė paskutiniame puslapy nedi
delį kampą ir pavadino jį “GRYNOS
MINTYS”, kad skaitytojas žinotų,
kad tik čia yra surašytos grynos
mintys, gi kitose skiltyse dėstomos
mintys yra negrynos.
Scriba dar neturėjo progos įsiti
kinti, ar tame gardely surašytos
mintys tikrai grynos, — jam vis
atrodo, kad jos tokios pat kaip ir
kitose šio laikraščio skiltyse.

Atsiųsta paminėti
Stropus “Naujienų” platintojas K.
U. prisiuntė LAV redakcijai “Tėvy
nės Balso” No. 68 (1965), kuriame
telpa su juo pasikalbėjimas ir net
jo portretas. Apie jo mentalitetą
galite spręsti iš to, kad prieš prisiųsdamas, savo portreto veidą nu
dažė raudonai, taip pat pabraukė
savo vardą raudonu pieštuku. Re
porteris P. Keidošius sako: “Bel
džiuosi į 46 kambarį, žinau, kad ten
gyvena gan didelio namo ir nema
žos valyklos savininkas K. U. iš
Los Anželo”.
Išverčiau visas telefonų knygas
patikrinau miesto leidimus, be. pa
našios valyklos neradau. Senesnieji
lietuviai sako, kad prieš 15 metų
K. U. turėjęs vieno asmens operuo
jamą valyklą.
—“K. U. radau apsuptą svečių —
giminių, pažįstamų.
— O! “Naujienėlės", — sušuko
jis linksmai mojuodamas laikraščiu.

— “Iš kur? Juk Grigaitis sakė,
kad jo oficiozo čia niekas neskaito.
Radau jam Aito pareiškimą, iš
spausdintą “Naujienose” Ponas K.
U. (Kodėl ne draugas —■ red.) skai
to, ir, matau, linksmėja, neišlaikęs
prapliupimą juoku. Pažįstu “Nau
jienas”... Jie negali be panašaus
pliurpalo... Tai — jų duona” Ir vėl
kvatojasi, “Naujienas” rankoje kra
tydamas”.
K. U. daug melo pripasakojo, kaip
jis ir kiti laisvai gali skersai išil
gai per Lietuvą keliauti: kaip visi
ten gražiai gyvena, turi po mašiną.
“Well... puikios sodybos po visą
Lietuvą išstatytos, o degėsių net
kvapo neužuodžiau. Didelė pažanga
matyti.”
Taip T. B. išnaudoja lietuvius tu
ristus, belankančius savo gimines,
savo propaganda prieš Altą, Vilką
ir kitas lietuvių institucijas, kurios
rūpinasi Lietuvos laisvės reikalais.
Tame pačiame TB numeryje ap
rašo apie Brooklyno “Laisvės” red.
Rojaus Mizaros ir jo žmonos Ievos
išleistuves iš Vilniaus. K. Mizaros
tokia pat nuomonė apie dabartinę
Lietuvą, kaip ir K. U., ir kaip kitų
kurie lankė ar dar lankys savo gi
mines, jei jiems pasiseks savo silp
nesnes klailesnes aukas užverbuoti.

Ar parverė partizanų
kaulų?..
Kad Kalifornijos universitetas
yra užsėtas su probolševikiniais
profesoriais, mums jau seniai žino
ma, tik kai kurie dar to netiki ir
rizikuoja ten siųsti savo neturin
čius susiformavusio savo nusistaty
mo. Tai tik gardus kąsnis liberaliz
mui ir komunizmui.
štai mažas pavyzdėlis (skaitykit
TB No. 71 (1965) “Keturi susitiki
mai su profesorium iš Kalifornijos”.
TB rašo: “Tai buvo Rolandas Robertsas, profesorius iš Los Anželo,
“Amerikos—Tarybų Sąjungos” In
stituto įkūrėjas ir ilgametis prezi
dentas. Profesoriaus specialybė —
pedagogika...”
Užduodu paskutinį klausimą:
“Tam tikri Amerikos sluogsniai šau
kia, kad lietuviai esą pavergti. Jūs
keliavot, matėt. Gal pasakytumėte
savo nuomonę?”
H. Roberts’as gardžiai nusijuokia.
—Bet kuri tauta norėtų būt! ši
taip “pavergta”, — sako jis, vis dar
pilnai neatsigavęs nuo juoko pro
trūkio. — Nes tik tada ji galėtų
progresuoti. Mačiau vispusišką
“prosperiti” — dvasinį ir materiali
nį. Deja, Jungtinėse Valstijose dau
gelis žmonių neturi tikslaus jūsų
gyvenimo supratimo: jus apgaudi
nėja storoji komercinė spauda...”
Esame tikri, kad Roland Roberts
pilnai bešališkai apsišvietė iš “plo
nosios" komunistinės propagandos
spaudos ir jį lydėjusio komisaro.
Reikėtų H. Roberts paprašyti, kad
kitą kartą parvežtų dėl UOLA nau
jai steigiamo muziejaus Lietuvos
partizanų ir kankinių kaulų su deta
liais aprašymais apie Rainių miške
ly išžudytus studentus, Praveniškių,
Pažaislio, Červenės iššaudytais lie
tuviais partizanais. Gal tada mūsų
jaunimas pamatytų antrąją komu
nizmo pusę (negu jų profesoriai
kad sako).
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Amerikos Lietuviy Tarybos Piety Kalifornijos sk.
Ilgą laiką delsęs pasiskelbti, kad “Free-Speach” riaušes; arba kaip Vasario 16 d. minėjimo, įvykusio 1966 vas. 13 d.,
kandidatuoja į Kalifornijos guber su raudonais kilimais ir pataikūniš
SURINKTŲ AUKŲ SĄRAŠAS
L. A. meras S. Yorty kandidatuoja į gubernatorius

natorius, L. A. meras S. Yorty pa
galiau pasisakė. Jis delsė laukda
mas, kad gal kitas demokratas iš
drįs išeiti prieš gub. Brown.
Yorty ir Brown savo nusistaty
muose labai skiriasi: Brown libera
las, progresyvus, visuomet pirmoje
vietoje padedąs šiaurinės Kalifor
nijos miestams, bet dažnai skriaudžiąs Los Angeles ir San Diego
(pav., Rapid Transit, Smog Control,
mokesčių kėlimo ir kitose srityse).
S. Yorty yra konservatyvus, griež
tai nusistatęs prieš komunistus ir
progresyviuosius CDC demokratus.
Tačiau jis pritaria prezidento Johnsono politikai. Brown ieško pigios
demagoginės reklamos. Pvz., grį
žęs iš Graikijos aplankė Watts riau
šių vietą, ir tarp sudeginti! krau
tuvių pavaikštinėjo, lyg užgirdamas
jų negražų darbą; arba — lanky
damas parapiją ir klebonams tą di
dįjį masoną liberalą pristatant, su
šypsena lankstėsi (nors atvežtas,
pvz., j lietuvių parapiją, manė esąs
pas ukrainiečius). Jis galvoja, kad
žmonės jau užmiršo, kaip jis iš mo
kyklų išmetė religines invokacijas,
kaip jis užstojo, kad žymų Kalifor
nijos komunistą Harry Bridges Amerikos kongreso komitetas neišdeportuotų Į Australiją; kaip jis
užstojo, kad Oaklande “Labor
School” — komunistų lizdo neužda
rytų. Kas neatsimena, kaip jis to
leravo studentų riaušes San Fran
cisco mieste prieš “Anti-American
Committee”; arba kaip toleravo
Kalifornijos universiteto studentų

ka kalba priėmė tautų žudiką Kruščiovą. Per aštuonis metus visi tu
rėjome progos pamatyti prie ko
Brown veda Kaliforniją. Valstybi
niai universitetai, išlaikomi mūsų
mokesčių pinigais, pasidarė komu
nistų kalbėtojų tvirtovėmis, komu
nistų propagandos lizdais.
Tai apskritai Kalifornijos reika
lai, kurie mus liečia tik kaip jos gy
ventojus. Bet gal Brown buvo ki
toks mūsų, kaip lietuvių reikalams
ir rūpesčiams? Per eilę metų Altas
prašo gubernatorių Vasario 16-tąją
dieną paskelbti LIETUVIŲ DIENA,
tačiau gubernatorius to nė girdėt
negirdi — lietuviai ar lietuvių kil
mes Kalifornijos gyventojai jam.
matyt, žemiau, negu trečiaeiliai.
(Prieš jį buvęs gub. G. Knight kas
met paskelbdavo Lietuvių Dieną).
Meras S. Yorty kasmet paskelbia
Lietuvių Dieną, priima delegaciją,
leidžia iškelti Lietuvos vėliavą virš
miesto rotušės. Kai banketu buvo
pagerbiamas Lietuvos ministeris
Washingtone J. Rajeckas, pirmą
kartą apsilankęs Los Angeles mies
te, meras Yorty dalyvavo bankete,
taip pat priėmė jo oficialų vizitą
miesto rotušėje. S. Yorty yra drau
giškas visoms pavergtoms tautoms,
gi ypač lietuviams, latviams ir es
tams. S. Yorty ir jo žmona Patricija
yra ne iš vardo, bet praktikuoją
katalikai.
Gegužės mėnesį Kalifornijos lie
tuviai turės progos pasirinkti, kurį
labiau pageidautų, — Brown ar Yor
ty, — turėti savo gubernatoriumi.

ALTUI:

REZOLIUCIJŲ KOMITETUI:
Po $15.00 — V. Kazlauskas, J. Jo
delė.
$10.00 — J. činga.
$5.00 — E. J. Bandziuliai.

Po $25.00 — Dr. M. A. Deveniai,
Petras Pranis.
Po $20.00 — Dr. T. S. Zmuidzinas, E. Sinkys.
Po $15.00 — I. Bartkus, J. B. Ga
KONGRESUI:
jauskas, P. Kalvaitis, A. Lukšienė, JAUNIMO
$5.00 — T. Mickevičienė.
A. Sabaliauskas.
Po $10.00 — R. B. Dabšiai, A.
Viso gauta aukų;
Dabšys-Grikinaitė, A. Gricius, M. P.
Amerikos Lietuvių Tarybai —
Grušai, J. E. Jovaišai, L. S. Jaku
$959.55
bauskai, N. Jasinis, F. Karaliūnas,
Tautos Fondui —
47.00
G. Kazlauskas, K. Kutra, A. Marke
Rez.
Remti
Komitetui
—
45.00
vičius, J. D. Mitkai, M. Naujokaitis,
Jaunimo Kongresui —
5.00
K. K. Pažemėnas, A. Petrauskas, F.
S. Palubinskas, A. D. Polikaičiai,
Viso $1046.55
Rev. T. Palukaitis, J. M. Šimonis,
B. A. Simkai, A. B. Skirius, S. Skir Per L. Fronto Bičiulių sąrašą Altui
mantas, L. R. K. Susivienijimo A- aukojo:
$10.00 — VI. Pažiūra.
merikoje 42 Kuopa, A. Tonkūnas, K.
Po $5.00 — A. Kulnys, J. Motie
J. Tumavičius, V. Ūsas, D. Vailo
jūnas, A. Raulinaitis.
kaitis, Nepasirašė,
Viso $25.00 (ši suma neįeina į
Po $7.00 — H. M.
Po $6.00 — A. S. Avižieniai, P. A. aukščiau paskelbta aukų sumą).
Litvinas.
Po $5.00 — E. J. Bandziuliai, J. AUKOS TAUTOS FONDUI
V. Andrašūnai, V. Anelauskas, J. a) Per organizacijas:
Andrius, N. Apeikienė, J. G. Baltru Per ALT-bos L. A. skyrių:
V. Kazlauskas ............... $20.00
šaičiai, S. Bacevičienė, S. P. Berno
J. čnga ............................. 10.00
tai, A. J. Balsiai, M. R. Banioniai,
D. Medžiukas ................... 10.00
V. Z. Burokai, A. Diržys, S. DamuV. Dambrauskas ................ 5.00
lis, V. Griciukas, B. Gieda, Grikinai,
P. ir L. Černiauskai ........ 2.00
O. Jokubauskienė, Dr. J. R. Jurkū
nai, R. Janulaitis, V. Jasiulionis, K.
Viso $47.00
Karuža, A. Kontvis, V. O. Karaliai,
M. Kregždė, H. I. Kemeklis, A. Lat- Per LFB L. A. skyrių —
vėnas, P. Lembertas, E. S. LisecJ. Jusionis ....................... $25.00
kai, A. Milasis, A. V. Mažeikai, Mi
K. šakys ........................... 10.00
kuckiui, L. Medelis, B. Narbutas,
7i. Brinkis .......................... 5.00
A. A. Narbutas, L. Nefas, L. S. NiuB. Čiurlionis ....................... 5.00
niava, J. M. Oksai, V. Prižgintas,
B. Graužinis ....................... 5.00
LIETUVIŲ FONDO RŪPESČIAI
A. Paulauskas, O. S. Paltus, K. . .J. Kojelis .............................. 5.00
Lietuvių Fondo Vajaus komitetas Prišmantas, G. J. Radveniai, J. RaDešimts ar daugiau tūkstančių
A. Raulinaitis ..................... 5.00
dolerių šiais metais ateis iš Lietu kviečia visus kaliforniečius savo ge monis, Dr. Ran. Turn, J. Račius, A.
vių Fondo laisvųjų lietuvių tauti rus norus paversti veiksmu ir pasi Račkauskas, L šešplaukis, V. StaViso $60.00
niams ir kultūriniams užsimoji ruošęs visiems maloniai patarnauti. dalnikas, M. Stropus, O. M. Sumau Los Angeles Ramovėnai —
mams paremti. Per eilę metų tiems Savo įnašus turime bent dešimte tas, B. Seliukas, V. Saladžius, B. M.
$15.00
reikalams ubagavome ir dejavome, riopai pakelti!
Stančikas, V. Sakalauskas, O. Spi- AL Bendruomenės LA skyrius —
kad pinigų trūksta. Ir iš tikro, pasi
šiemet švenčiame 25 metų sukak rauskas, A. L. Telyčėnas, S. V. Tus$75.00
gailėtinai mažas pinigų sumas pa tį nuo lietuvių tautos sukilimo. kenis, D. V. Varnas, K. Vitkus, G. b) Pavieniai asmenys:
sisekdavo sutelkti. Lietuvių Fondu Konkrečia asmenine auka įprasmin Vitkus, A. Vilkas, K. Venclauskas,
A. ir B. Brazdžioniai....... $10.00
kuriame pastovų finansinių išteklių kime šią garbingą sukakti.
J. Jodelė, L. Babrickas, nepasira
R. Bareikienė ................... 10.00
šaltinį. Kuo fondas augs, tuo ištek
Lietuvių Fondo
šęs.
J. Kojelis ........................... 10.00
liai didės. Gerės sąlygos mūsų
vajaus komitetas
Po $3.00 — J. Balčiūnas, P. Gus
A.
Slėnis ........................... 5.00
mokslo ir meno kūrėjams bei litu
tas, D. Jarašiūnas, J. Ramanauskas,
F. Kudirka ........................... 3.00
anistinio švietimo darbuotojams. LF vajaus komitetas
J. Vainauskas, K. Barmus, nepasi
C. Richard ........................ 1.00
Kūrybiniai laimėjimai taps pasidi
rašė.
V. Sakalauskas .................... 1.00
džiavimu vyresniesiems ir prie lie persitvarkė —
Po $2.00 — L. Balvočius, M. Ba
tuvybės trauks jaunuosius.
nionienė, B. Budriūnas, M. Chesna,
naujas
pirm.
Motiejūnas
Viso $40.00
Lietuvių Fondo idėja, pradėta
Tautos Fondui iš viso surinkta
Lietuvių Fondo vajaus Kaliforni Dzenkaitis, P. Dovydaitis, M. Kal
kurti nedaugelio entuziastų, šian
vaitis, Mackiala, J. Matulaitis, T.
dieną jau yra apjungusi gan plačius joje komitetas buvo sudaręs valdy Mickevičienė, M. Palaikienė, M. A. $237.00. Pinigai pasiųsti Centrui.
bą,
kuri
veikė
šiame
sąstate:
J.
lietuvių bendruomenės sluogsnius.
Pinkus, A. Razutis, V. Uldukis, Vi
ALGIRDO J. ŽALIŪNO
Fondo įnašai yra stipriai peržengę Kaributas — pirm., dr. J. Jusionis— džiūnai, B. žemaitaitis, penki nepa
virtuvės dekoravimo darbai buvo
ir
J.
J.
Motiejūnas
—
vicepirminin

200000 dol. ribą. Tačiau dar toli iki
sirašė.
plačiai aprašyti Los Angeles Times
užsibrėžto tikslo — milijono. Jis tu kai, ž. Brinkienė — seki-., J. Koje
Po $1.00 — S. Adomonis, V. Ba vasario 27 d. priede “Home”. Jo de
lis
—
iždininkas.
ri ir gali būti pasiektas. Tai ne vien
rauskas,
S.
Dūda,
J.
Grikavičius,
Z.
koruotos virtuvės spalvota foto
Kovo 13 d. valdybos posėdyje įvy
mūsų tautinės garbės, bet ir tauti
ko persitvarkymas: pirmininku iš Grinkas, A. Gabalis, J. Janušaus nuotrauka papuoštas to magazino
nės pareigos reikalas.
kas, M. Kraft, S. Kalvaitis, L. LauLos Angeles mieste veikia Lietu rinktas J. Motiejūnas, nes J. Kari rinavičiūtė, V. Micevičius, P. Me viršelis. Tekste įdėta paties daili
ninko nuotrauka ir keli puslapiai
butas,
pasiėmęs
“
Gintaro
žemės
pa

vių Fondo vajaus Kalifornijoje ko
ilūnas, K. Masiulienė, Mockevičius,
mitetas. Per nepilnus veiklos metus sakos” režisūros pareigas, iš pirmi A. Pabrėža, E. J. Pažėra, A. Pava spalvotų ir vienos spalvos virtuvės
Kalifornijos lietuviai į fondą įnešė ninkavimo pasitraukė. Jis išrinktas saris, B. Raila, D. Valentinaitė, L. dekoravimų. Charakteringa, kad vi
sas dekoravimas pagrįstas avokado
tik apie 5000 dol. Su šia suma visų vicepirmininku. Dėl svarbių prie Zaikienė, 21 asmuo nepasirašė.
žalios spalvos pagrindu. Kitos gana
didžiųjų kolonijų rikiuotėje užima žasčių iš sekretorės pareigų pasi
$66.55
—
Surinkta
prie
durų.
ryškiai išsiskiriančios spalvos —
me paskutinę vietą. Vajaus komite traukė ž. Brinkienė. Jos vieton sek
geltona ir raudona, — tai kartu su
tas patyrė, kad pritarimas Lietuvių retore išrinkta A. Pažiūrienė. Kiti
daro lietuviškų spalvų trijulę.
TAUTOS FONDUI:
Fondo idėjai yra gan didelis, tik valdybos nariai paliko tie patys.
A. žaliūnas dirba General Elec
$20.00 — V. Kazlauskas.
daugeliui trūksta ryžto paskutiniam Vėl šimtinė L. Fondui
$10.00 — J. činga, D. Medžiukas. tric kompanijoj. Lietuvių kolonijo
—Arch. Edmundas ir rašytoja Alė
veiksmui — pasirašyti čekį. Vis ati
je jis yra pasižymėjęs dekoracijų
$5.00 — V. Dambrauskas.
dedama rytojui. Lietuviškuosius už Rūta Arbai įnešę 100 dol. auką, ta
darbais teatro pastatymams.
$2.00 — P. L. Černiauskai.
davinius reikia vykdyti šiandien. po pilnateisiais Lietuvių Fondo na
Paugelis jų rytoj bus nebeįvykdomi. riais.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3
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DOVANOS MOKSLUS BAIGIANČIAM JAUNIMUI

JAUNIMO SKYRIUS
Redaguoja Jaunimo komisija

1966 — Jaunimo Metai
Bendra Lietuvių Jaunimo stovyk
la — birželio 25—30 dienomis “Dai
navoje”.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas — birželio 30 — liepos 3
dienomis Čikagoje.
III JAV ir Kanados Lietuvių Dai
nų švente -— liepos 4 dienų Čika
goje.
L. A. Jaunimo Metų komitetas
Komitetų sudaro jaunimas, kuris
atstovauja L. A. jaunimo organiza
cijas. Komitetas veikia nuo šių me
tų pradžios ir jau yra padaręs Įna
šų Į L. A. lietuvių gyvenimų, čia
jo įvykdyti ir vykdomi darbai.

Lietuvos Nepriklausomybes
šventės minėjimas
Prieš savaitę komiteto atstovai
dalyvavo delegacijoje su gen. kon
sulu Bielskiu ir Alto atstovais pas
L. A. miesto merų S. Win. Yorty
vasario 9 d., kur buvo gauta pro
klamacija Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienai. Buvo taip pat išsiųsti
pranešimai jaunimui apie vėliavos
pakėlimų prie rotušės vasario 16 d.
Komitetas, susitaręs su Alto val
dyba, suorganizavo šventės minėji
mo meninę dalį ir pravedė pati mi
nėjimų. Meninėje programoje buvo
dainų, poezijos ir gyvųjų paveikslų
montažas. Meninės dalies režisie
rius — Algimantas žemaitaitis.
Montažų atliko L. A. lietuvių jauni
mas: solistė Rita čėsnaitė, pianis
tė Raimonda Apeikytė, Tautinių šo
kių grupė ir kt. Savo poezijos skai
tė Erdvilas Janulaitis. Lietuvos Ne
priklausomybės aktų perskaitė Alg.
žemaitaitis.

Peticija Jungtinėms Tautoms
Jaunimo metų proga lietuvių jau
nimas nutarė Įteikti Jungtinių Tau
tų organizacijai peticijų, kurioje
prašoma pasmerkti rusų kolonializ
mų ir grųžinti Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę. Peticijai jau pradė
ta rinkti parašai visame pasaulyje
Vasario 16 dienų ir bus renkami
iki gegužės 15 d. Pasaulio Lietuvių
Jaunimo kongreso gale ji bus įteik
ta Jungtinėms Tautoms. Jaunime,
kiekvienas surinkite nors po 20 pa
rašų!
Kelionė į P. L. Jaunimo Kongresą
Komitetas šiuo metu tyrinėja ir
organizuoja kelionę į kongresų. Kol
kas surinkta tokios žinios:
Kelionė lėktuvu — Atskirai skren
dant į Čikagą ir atgal kainuoja
$189.00 Skrendant grupėje daugiau
kaip 10 asmenų, vienam kaštuotų
$150. Jaunimas tarp 12-22 metų am
žiaus gali gauti bilietus už $111.00,
bet nerezervuotus — į lėktuvų pa
teks, jei liks tuščių vietų, šis ke
lionės būdas brangiausias, bet ir
greičiausias — trunka 4 valandas
į vienų galų.
Traukiniu Į Čikagą ir atgal kai
nuoja $118.00, su nuolaida tiktai

šeimoms. Kelionė trunka 47 va
landas.
Autobusu į ten ir atgal kainuoja
$98.00. Kelionė trunka 60 valandų.
Susidarius 33 — 38 asmenų grupei,
autobusų galima nuomoti. Taip kai
nuotų kiekvienam po $79.00. šiek
tiek primokėjus būtų galima pake
liui sustoti ir aplankyti įdomesnes
vietas, kaip Grand Canyon ir pan.
..Privačiu automobiliu — tai at
rodo pigiausias kelionės būdas, ta
čiau reikia atsiminti ir nakvynių
išlaidas.
Komitetas išsiuntinės anketas ke
lionės į kongresų reikalais. Prašom
užpildyti ir grųžinti. Jei kas įdomau
jasi transportacijos reikalais, pra
šoma kreiptis į komiteto narius.
P. L. Jaunimo Kongreso vajus
Suorganizuoti kongresų, išspaus
dinti peticijos parašų blankus ir į
kongresų nuvykti reikia lėšų. Kovo
mėnesį visose lietuvių kolonijose
vykdomas vajus sukelti pinigo
šioms išlaidoms padengti.
Jaunime prisidėkite prie šio va
jaus sėkmingo pravedimo! Para
ginkite savo organizacijas, kad ir
jos prisidėtų sukelti lėšų šiems
tikslams.
L. A. lietuvių jaunimo diena
Kviečiame visų L. A. lietuvių jau
nimų šiame jaunimo metų parengi
me dalyvauti. Programoje bus spor
tinė dalis, diskusijos, šokiai su
dainomis ir “Hootenany”.

Iš L. A. jaunimo organizacijų
veiklos
Ateitininkai
Moksleivių kuopa sausio 16 d.
padarė išvykų į UOLA apžiūrėti šio
didelio universiteto.
šiaip kuopa reguliariai daro su
sirinkimus, kuriuose vykdomos įdo
mios diskusijos ir žaidimai.
Lietuvos nepriklausomybės ir šv.
Kazimiero šventėse ateitininkai da
lyvavo su savo vėliava.

Netrukus lietuviškas jaunimas pa
liks mokyklų suolus. Draugai ir gi
minės sveikindami juos turėtų pa
sirinkti dovanėlėm ką nors lietu
viško: knygą, albumą, plokštelę ar
lietuviškų drožinių, gintaro dirbi
nių ir pan.

Gerą šių dovanų pasirinkimą ra
site užsukę į “Lietuvių Dienų” kny
gyną (darbo valandomis kasdien,
4364 Sunset Blvd., Los Angeles)
arba pas Vaclovą Prižgintą sekma
dieniais nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p.
(namų telef. DU 3-0788).

Lietuviškos ilgo grojimo plokštelės
ir kt. dainų.
I. Šokių, lengvoji muzika liet,
Lionė Juodytė. Controalto,
Sutemų garsai. — Vanda Stankus.
10 muzikos šokių.
Stereo — $6.00, Hi-Fi $5.00
Ar pameni — Vanda Stankus ir
trio, šokių muzika ir dainos.
Stereo — $6.00, Hi-Fi $5.00
Rožės ir tylūs vakarai. — Vanda
Stankus. 11 lengvos muz. šokių.
$5.00
Lengvos muzikos šokių rinkinys.
X ir XI plokštelės. A. šabaniausko.
$5.00
Lietuvių Tautiniai šokiai. J. Stuko leidinys. 14 šokių.
$4.00
Lietuviškos dainos ir šokiai. Mo
nitor Co. leidinys. 16 dalykų. $4.50
Pavergtos Tėvynės dainos ir šo
kiai. I ir II plokšt. J. Stuko leid.
$4.00

II. Chorai, ansambliai
Težydi vėliai Lietuva. Chicagos
Vyčių choras. .
$4.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodytė su
Rūtos ansambliu.
$4.00
Tėvynei aukojam. Dainavos an
samblio 14 dainų.
Stereo — $6.00, Hi-Fi $5.00
Mes padainuosim. Čiurlionio an
samblio 16 dainų.
Stereo — $7.50, Hi-Fi $6.50
Suk, suk ratelį. Vilniaus liet, cho
ro 14 liaudies dainų.
$4.00
Mes žengiame su daina. New Yorko Vyrų okteto 17 dainų.
$4.00
Dainuojame su Rūta. J. Stuko—
Rūtos ansamblio dainos.
$4.00
Varpas. Toronto choro 8 liet, dai
nos ir 6 operų ištraukos.
$5.00
Stereo $6.00
Mylėsi Lietuvą iš tolo. Il-sios Dai
nų šventės rinktinė. Jungtiniai ir
rinktiniai chorai, geriausi dirigen
tai.
$5.00

III. SolistŲ dainos
Lietuvos prisiminimai. L. Juody
tės 14 liaud. dainų, akomp. gitara.
$5.00
Dainos Lietuvai. S. čerienės kompoz. Įdain. 12 dainų.
$4.00
Ar žinai tą šalį. R. Mastienės 13

$5.00
Town
Hall koncertas. 14 dainų.
$6.00
Dainuojame su Lione. 16 lietu
viškų dainų.
$5.00
Dainų ir arijų rečitalis. Solistas
Jonas Vaznelis.
$5.00
"Pilėnai”. Lietuviška opera iš pa
vergtos Lietuvos. 3 plokštelės.
$11.00

IV. Giesmės, kantatos
Kalėdų giesmės. Dirigentas Br.
Budriūnas. 11 Kalėdų giesmių. $5.00
S. Barčus radijo dain. 10 kalėdinių
ir 10 liaudies dainų.
$5.00
Septyni Kristaus žodžiai. Los An
geles šv. Kazimiero par. choras ir
solistai. Dir. B. Budriūnas.
$5.00
Garbė Ta, Viešpatie. “Dainavos”
ansambl. relig. giesmės.
$5.00
Stereo $6.00
Liaudies giesmės. Tėviškės choro
11 giesmių ir dainų.
$5.00

V. Orkestrų ir kt. muzika
Lietuvos kanklės. 14 liet, karinių.
Vad. O. Mikulskienė
$4.00
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgr.
12 liet, patriotinių maršų.
$7.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2
plokštelės. Smuiku įgrojo Iz. Vasyliūnas.
$6.00
40 liet, dainų muzika. Tautinio or
kestro leidinys.
$4.00

VI. Drama, poezija,
humoras...
Milžino paunksmė. Montrealio
liet. dramos teatro 3 plokštelės.
Įkalbėta B. Sruogos drama. $15.00
žirginėliai. Muzikinės deklamaci
jos vaikams. Vad. B. Pūkelevičiūtė.
$5.00
Linksmieji Broliai. Liet, teatro ar
tistų 12 kūrinių.
$5.00
Poezija. Savo kūrinius skaito A.
Gustaitis ir S. Santvaras.
$5.00
Liet, dainų—šokių melodijos, žukausko-Vasiliausko juokai.
$4.00
Trijų metų Irutė. Ir. Geciutės dai
nelės vaikams.
$3.00

Skautai ir skautės
Abiejų tuntų bendra žiemos išky
la į “Kratka Ridge” įvyko vasario
20 d. Tenai smagiai praleista diena
bežaidžiant sniege. Vakare daugu
mas susirinko Užgavėnių blynų ba
GLOBE PARCEL SERVICE
liui LB centre.
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
Pagrindinė skaučių ir skautų
3216
Sunset
Blvd.,
Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887
veikla vyksta mažesniuose viene
tuose, skiltyse ir draugovėse, kurios Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus. Be Jūsų atneštų
daro savo Iškylas ir sueigas. Ten prekių, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, tokių prekių, kurios
žaidžiama, dirbami rankdarbiai, ei
turi geriausią vertę Lietuvoje.
nama skautiška programa, šiuo me
Aplankykite mus —
tu skautės ir skautai ypatingai ruo
atdara kasdien nuo 9 a. m. iki 7 p. m.; sekmad. nuo 10 a.m. iki 4 p. m.
šiasi Kaziuko Mugei, kuri įvyks ba
landžio 3 d. šv. Kazimiero par. kie
me.
.y

Jūros Skautai
Jūros skautai dalyvavo Klaipėdos
atgavimo minėjime sausio 15 d. Tą
dienų buvo išstatyti parapijos •'kie
me jų laivai, o minėjime programos
dalį atliko jūros skautų orkestras.

4— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

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
Apdrauda
VIC. Z. BUROKAS
Gyvybės ir svekatos apdrauda su
“Standard Ins. Co.”
1S01 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
1972J/2 N. Commonwealth Ave.
Los Angeles, Calif. 90027
NO 2-5433

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

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

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

LITTLE JOY TAVERN
326 So. Broadway
Los Angeles, California

fOS8-889 euoqa
L. & G. Reivydai, sav.
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

Alkoholiniai gėrimai

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

AERO LIQUOR
Emil & Julia Budvilalčiai, sav.
2527 Burbank Blvd., Burbank, Calif.
Phone 846-1743

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

LUCKY LIQUORS
Baldai
Fred & Vanda Kupitls, savininkai
152 So. San Fernando Blvd.,
CENTRAL APPLIANCES
Burbank, Calif. 91502
šaldytuvai, krosnys, plaun. mašinos
Phone: 846-3050
ir kit.

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birutė 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
.ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis
A. & J. INN — ALINĖ
14620 Hawthorne Ave.,
Lawndale, Calif.
Tel. OS 9-6955
A. Marčluška Ir Jonas Buoys, 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
Say. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis

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 BARVIK8, 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, s. Naujokaitis, md'
Obstetrics &Genecology
1087 N. Park Ave.
Pomona, Calif.
622-6040
714 Area Code
M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon
2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 388-1889

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER,
Funeral Counselor
c, o Edward Brothers Colonial
Mortuary
1C00 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

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

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
ANN LAURINAITIS
A. Lukšienė, sav.
Hair Stylist
3020 Wilshire Blvd., Santa Monica
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
EX 4-2986
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.
CLOVER MOTEL
Du 8-6011
DU 9-4161
Agnes & Cass Waranius, savin.
12429 Long Beach Blvd.
Lynwood, Calif. 90262
Tel. NEwark 2-3031

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

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

Tel. 663-6103

Nuosavybiy pardavėjai

BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing

ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif.

341 — 21st St., Long Beach, Caiif
Phone 591 - 6939
Phone 393-0615

JONAS MATULAITIS
General Contractor
2405 Lakeview
Los Angeles, Calif. 90039
Tel. 662-8822
Darome priestatus, virtuves.

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
JOHN A. PETRAS
3720 Sunset Blvd.
(PETRAUSKAS)
Los Angeles 27, Calif.
Painting-Decorating
Bus. NO 4-0100
Res. NO 5-4888
337 N. Fairview St., Burbank, Cailif.
Phone THornwall 2-5736

TV taisymas

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

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

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

Bulk Rate
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LIETUVIAI

AMERIKOS VAKARUOSE
Los

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

U. S. POSTAGE

PAID

SKYRIUS . s?

962* Sepulveda Blvd.
Sepulveda, Calif 913L3

Įlos. Organizacijų valdybos ir atski
ri asmenys prašomi informuoti šią.
— 1965 kovo 19 d. 4 vai. p. p. ‘(Draugo” korespondentę. Jos tele
Santa Monicos ir apylinkės lietu fonas: 394-4961.
viai ruošia pobūvį-kavutę šv. Mo • -— Vladas Mikutis, iš Montrealio,
nikos parapijos patalpose — 7th Kanadoje, atvyko apsigyventi į Los
St. ir California Ave., Santa Moni Angeles miestą.
ca.
— Rašyt. J. Gliaudą kovo 5 d. bu
Ruošia Lit. Mokyklos Tėvų komi to Los Angeles Dramos sambūrio
tetas, kviečia visus lietuvius.
pagerbtas “Draugo” premijos laiDar neturime L. A. kolonijoje, jnėjimo proga. Rež. D. Mackialienė
kas registruoja parengimus, nes L. paskaitė ištrauką iš premijuoto ro-.
Bendruomenės apylinkės valdybos piano “Delfino ženkle”, o J. Tininis
aptarė patį veikalą, iškeldamas kai
nariai nepa.ūskirstė pareigomis.
kurias jo stilisti.ner- bei kampr viri
nes savybes.
Organizacijų dėmesiui
: — Milda Grušaitė vietoj Juozo
Pradedant šiais metais kalen Kojelio dabar patiekia korespon
doriaus tvarka pakeičiama. Bus de
dencijas “Draugo” dienraščiui iš
dama nuo 4 iki 5 eilučių praneši Los Angeles lietuvių kolonijos veikmas su pažymėjimu parengimo va
landos ir tikslios vietos, bei kas ir
ką rengia. Bus galima skelbti ne
MIRTYS
vien vakarus, gegužines, bet ir
svarbius susirinkimus, paminėji « 1965 m. vasario 6 d. mirė A. Dobmus ir kitus parengimus. Galima kevičienė, mamytė Sigutės Abeltalpinti nuo vieno iki keturių kartų. kienės. S. Abelkienei ir giminėms
Jei tilps tik vieną kartą, kainuos reiškiame užuojautą.
tik vienas doleris, o jei 2 ar 3 kar
tus, tai po dolerį už kiekvieną kar
MIRĖ PLK. LTN. J. MILAŠIUS,
tą.
pirmūnas, savanoris kūrėjas
Apie parengimą organizacijos val r
dybos narys turi pranešti LAV ad
ministracijai iki 10 d. kiekvieno mė f Kovo 11 d. mirė pik. Itn. Jonas
nesio raštu arba telefonu: NO 4-2919 ^Milašius, eidamas 74 metus. Jis buarba NO 4-2910.
Adm. [yo gimęs 1892 m. rugsėjo mėn. Lie
tuvoje. Mokėsi Šiauliuose. Pirmas
pasaulinis karas nubloškė jį RusiNAUJOS PREKYBOS
'jon. Ten baigė 1915 m. karo mokyk
— Liudas ir Genė Reivydai kovo lą, tarnavo rusų kariuomenėje, ko
mėn. pradžioje nupirko pačiame vėsi vakarų fronte su vokiečiais.
miesto centre alinę — Little Joy.— Subyrėjus Rusijos imperijai, 1917
320 So. Bdoadway, Los Angeles. (m. organizavo lietuvių karių komi■ tetus, aktyviai dalyvavo lietuvių
Alinė yra prieš Central Marketą.
įkartų suvažiavimuose Minske ir
— Spreinaičiai, atvykę iš Kana ^Nesvyžiuje. Kai tik atsirado gali
dos, nusipirko didelę alinę-valgyklą mybė, grįžo Lietuvon ir čia 1918 m.
“Hoff Brau”, — kampas San Fer 'gruodžio mėn. 18 d. Vilniuje įstojo
nando Rd. ir Figueroa (kur susi savanoriu i vos pradėtą kurti T.iekerta Pasadena ir Golden State įtuvos kariuomenę. 1919 m. sausio
greitkeliai). Alinėje yra “Eik-Eik” 6 d. paskirtas ypatingų reikalų kašokėjų programa.
'rininku prie Aukštuolaičio, organi— Leon Košei I, Phoenix, Arizona, izavusio prūsų lietuvius savanorius
dabar vėl atsikėlė gyventi į Los ir padėjo gabenti ginklus Lietuvon.
Angeles. Jis gavo atstovybę indus i 1919-20 m. dalyvavo Lietuvos lais
vės kovose.
trinių siurblių ir valytojų.
1933 m. baigė Vytauto D. aukštųi jų karininkų kursų adm. skyrių.
' Studijavo mediciną V. D. universi
tete. 1944 m. pasitraukė Vokietijon.
— Vilhelmina Posius, Toronto,
Ont., Canada, dabar atostogauja pas Vargo DP stovyklose. 1949 m. atvysūnų Bronių Posių, Long Beach, ! ko į JAV. Apsigyveno Los Angeles
Calif. Jai Kalifornijos klimatas pa ! mieste, čia priklausė Liet, kariuo• menės kūrėjų savanorių sąjungai,
tinka.
Balandžio mėnesyje B. Posienė ramovėnams, bendruomenei.
vyksta į Krasnojarską, Rusijoje, j Palaidotas kovo 13 d. Kalvarijos
aplankyti savo sūnų daktarą Alfon | kapuose, Los Angelėse.
są Posių, kuris dirba vėžio Igos ty 1 Nuliūdusius paliko našlę Gigą,
I du sūnus — Algirdą ir Vytautą,
rinėjimų srityje.
1 dukterį Alvyrą su žentu F. Kara
— Al Vasiliauskas (Wesey) .Lie lium ir daugelį bičiulių, nes velio
tuvos Vyčių centro valdybos pirm, nis, būdamas ramaus ir sugyvenasu žmona vasario 28 d. aplankė LD ! mo būdo, priešų neturėjo, išskyrus
ir ALV leidyklą ir redakcijas ir ' bendrą visiems lietuviams priešą—
kartu su leidėju ir red. nariais pa į Lietuvos okupantą. Velionies gimi
pietavo. Al Wesey gyvena Great nėms ir artimiesiems reiškiame gi
Neck, L. L, N. Y.
lią užuojautą.
J. A.

Return .Requested

se Namuose ruošia jiems pagerbi
mą. Jubiliatus apibūdinti pakvies
tas ramovėnas teisininkas S. Pal
ijus.
‘ Mirusio ramovėno pik. Itn. J. Mi
lašiaus laidotuvėms vietoj vainiko
ramovėnai čia pat sudėjo auką “Ka
riui” paremti, šiame susirinkime
taip pat buvo išrinkta nauja valdy
ba: K. Liaudanskas — pirm., B.
Narbutas — sekr. ir O. Žadvydas—
iždininkas (j. a.)

Bus statoma P. Babicko
"Gintaro žemės pasaka'

KALENDORIUS

TRUMPAI

Los Angeles, Calif.
Permit No. 25529

- Rašytojo Petro Babicko muziki
nis, operetinio charakterio, 4 veiks
mų scenos veikalas “Gintaro žemės
pasaka” Los Angeles lietuviškoje
scenoje bus parodytas š. m. gegužės
38 d. Losangeliečiai jau dabar pra
šomi šią datą atsižymėti savo ka
lendoriuose, nes tai vienas iš žymes
niųjų šioje kolonijoje šių metų kul
tūrinių užsimojimų.
į Petras Babickas — sugestyvaus
žodžio, skaidrios dvasios, optimistiH1Ų. H UuLcliiKi/. kūi'UjtlS. lig do JUOlLb
gyvu žodžiu 'Lietuvoje ir giliai pa
triotine grožine literatūra rašytojas
Babickas kalbėjo į lietuvių jaunimą.
Jis lietuvių jaunimo buvo suprastas
ir pamiltas. Patriotizmo, jaunatviš
kumo ir sveiko humoro gausu ir jo
'‘Gintaro žemės pasakoje”.
Pastatymą organizuoja Lietuvių
Fondo komitetas, režisuoja Juozas
Kaributas. Dekoracijų ir scenos rūĮtų sukūrimui bei muzikiniam veika
lo apipavidalinimui kviečiami šių
sričių specialistai. Technikiniams
Įiarbams atlikti suorganizuotas pajgel'binis komitetas, (j. k.).

j

NAUJOS VALDYBOS

ALT Sąjungos Los Angeles
skyriaus naują valdybą 1966 meEarns sudaro: pirm. Vanda Mažeiiejtė, vicepirm. H. Bajalis, ižd. J.
iRaibys ir sekr. Juozas Vaičius.

'Nauja Birutininkiu valdyba
.,
r • ■
Kovo 12 d. M. Kairienės bute suisirinkusios D.L.K. Birutės draugijos
;Los Angeles skyriaus narės aptarė
(ateinančių metų veiklos planą ir
.'išsirinko naują valdybą. Naujos
(valdybos narės pareigomis pasiJskirstė taip: O. Liutermozienė —
įpirm.. J. liadvenienė — vicepirni.,
ĮT. Mickevičienė — sekr. M. Gauįrons'kienė. —■ ižd.. A. Devenienė —
.(kultūros reik, ir S. Puikūnienė —
’ūkio reikalams.
; Tradicinis birutininkiu kasmet
įrengiamas “Pavasario Balius" šįfmet bus gegužės 14 d. St. Nicolas
j salėje.
Tikimasi, kad Los Angeles lietuįviai, gausiai atsilankydami į birutiIninkht parengimus, palaikys jų gra(žias' pastangas ir tikslus — padėti
j vargstantiems čia ir pavergtoje tėIvynėje. (J. A.)
Ramovenų susirinkimas
I ’ Kovo 12 d. šv. Kazimiero par. pa
talpose Lietuvos kariuomenės karių
I veteranų draugijos “Ramovė” Los
' Angeles skyriaus nariai turėjo mei tfinj narių susirinkimą.
■ Net keturi šio skyriaus nariai —
<Įlr. J. Bielskis, dr.. M. Devenis, raš.
j. Balčiūnas-švaiatas ir K. VecZemelis šįmet švenčia deimantinį sa
vo amžiaus (75 metų) jubiliejų,
šiam įvykiui atžymėti ramovėnai
kovo 20 d. 7 vai. vakaro Tautiniuo
i

SAN FRANCISCO, CALIF.
Vasario 16 minėjimas
JAV Liet. Benduruomenės San
Francisco apylinkė vasario 20 dieną
Ursuline mokyklos patalpose su
rengė Vasario 16-tos dienos minėji
mą.
! Programoje kalbėjo kun. P. Ma
nelis: buvo rodomas filmas iš Pie
tų Amerikos lietuvių suvažiavimo
Sao Paulo mieste ir Ganlinda Kungytė padeklamavo eilėraštį, žmo
gių į minėjimą susirinko apie 70.
Aukų ir nario mokesčio surinkta
$181.00.
■ Minėjimo metu rinkti parašai pe
ticijai, kuri bus įteikta Jungtinėms
Tautoms Jaunimo kongreso metu.
Nauja Bendruomenės valdyba
Tuoj po vasario 16 minėjimo bu
vo padarytas Bendruomenės metinis
'susirinkimas. Naujon valdybon iš
rinkta: pirm. — Stasys Kungys, vi
cepirm. — J. Dikinienė, ižd. — Ge
orge Victor, sekr. — Mečys Ilgū
nas, kultūros reikalams — A. Jasįbutis. Į Jaunimo komitetą išrinkta:
A. Kudirkienė, Vaidotas, Baipšys ir
'J. Sidas.Jr.
į Reikia pastebėti, kad šioje kolo
nijoje lietuviai labai išsibarstę ir
ploto ir susipratimo atžvilgiu. Nau
jus valdybos tvarkiausias uždavinys
suburti visus lietuvius ir sucemen
tuoti juos vienon bendruomenėn.
San Francisco apylinkėn vis dau
giau atsikelia lietuvių — tad tiki
mės, kad ir Bendruomenės apylin
kės veikla žymiai pagyvės. (A. P.)
Nuo vasario mėn. prof. kun. P.
(Manelis sutiko laikyti lietuviškai
tšv. Mišias Notre Dame kolegijoje
Ikiekv. mėnesio paskutinį sekmadieįnį, 12 vai. dieną. Visi S. F. ir apy
linkių lietuviai kviečiami gausiai
'dalyvauti šiose lietuviškose pantai-'
(dose. (P. ir K.).

I

Tikrina akis
Pritaiko akinius
Dr. MICHEL HOLLINGER
Optometristas
329 W. Fifth St., Los Angeles, Calif.
Phone: MA 8-1056

