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LIETUVOS BYLA BUS IŠKELTA IR APGINTA 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Rezoliucijoms Remti Komiteto ateities darbai ir žygiai — Kokio., 
taikos klūkiama iš geros valios lietuvių šiame milžiniškame darbe

Pašnekesys su Rez. Remti K-to pirm. Leonardu Valiuku

— Atsiekėte milžinišką laimėji
mą Lietuvos laisvinimo kovoje, 
pravesdami Lietuvos laisvinimo rei
kalu rezoliuciją ir Atstovų Rūmuo
se ir Senate. Ka darote dabar ir ko
kie Komiteto planai ir žygiai bus 
artimoje ateityje?

— Mūsų tikslas buvo ir toliau 
lieka: iškelti Lietuvos bylą Jungti
nėse Tautose ir ją. ten tinkamai ap
ginti. Tą darbą atliks JAV-bių vy
riausybė. JAV Kongresas jau yra 

Leonardas Valiukas, Rezoliucijoms 
Remti Komiteto pirmininkas.

mūsų pusėje: jis labai aiškiai tuo 
klausimu pasisakė, pravesdamas 
rezoliuciją (H. Con. Res. 416) vien
balsiai ir Atstovų Rūmuose ir Se
nate. Dabar ateina laikas krašto vy
riausybei tą rezoliuciją realizuoti— 
Įgyvendinti. Lenkiame ii* lenksime 
krašto vyriausybę per JAV Kon
gresą. kad ji to didžiulio žygio im
tųsi. Visiems mūsų darbams ir žy
giams planai paruošti. Juos dabar 
detalizuojame ir. kai tik naujasis 
Kongresas (90th Congress) 19 57 
metų sausio pradžioje susirinks pir
majai savo sesijai, pradėsime vyk
dyti. Čia reikės visų geros valios 
lietuvių ir kitu amerikiečiu visos 
galimos talkos if paramos.

— Ar tinkamas laikas Lietuvos 
bylai kelti Jungtinėse Tautose?

— Lietuva kenčia komunistų 

vergijoje jau nuo 1940 metų. Apie 
ketvirtadali mūsų Tautos bolševikai 
yra išžudė ar nukankinę; gyvieji 
okupuotoje Lietuvoje pakelia ne
girdėto žiaurumo vergiją. Jau se
niai Lietuvos byla turėjo būti iškel
ta Jungtinėse Jautose. Ar tada bus 
..tinkamas laikas", kai Lietuvoje 
nebebus gyvų lietuvių?

— Ar Jungtinės Tautos yra pa
ruoštos mūsų bylos svarstymui?

— Jungtinių Tautų pradžia — 
tai 1945 metai. Jei ten apie Lietu
vos reikalus mažai težinoma — tai 
mūsų pačių kaltė. Ar mūsų veiks
niai per tą dvidešimtį metų yra ką 
ncirs darę, stengdamiesi pilnai su
pažindinti Jungtinių Tautų narius 
su mūsų byla? O juk buvo galima 
ta linkme daug kas padaryti?

Jungtinės Amerikos Valstybės, 
imdamosi tam tikro žygio Jungtinė
se Tautose, tam pilnai pasiruošia: 
stengiasi kiek galima pilniau susipa- 
žindinti visus narius su tuo klau
simu ir juos laimėti savo pusėn. 
JAV-bės dar turi draugų pasauly
je! Svarbu tik, kad mūsų krašto vy
riausybė ta linkme pajudėtų. Kon
gresas pajudėja: jis privers Prezi
dentą ir Valstybės Departmentą 
mūsų klausimu dairyti tolimesnius 
žingsnius.

— Kokie yra Rezoliucijoms 
Remti Komiteto ryšiai su mūsų ki
tais veiksniais?

— Mes veikiame kaip amerikie
čiai, o ne kaip koks nors lietuvių 
naujas veiksnys. Protingai galvojan- 
tieji veiksnių žmonės mums prita
ria.

— Kuo gali prie viso to rezo’iu- 
ciju darbo prisidėti lietuviai, norin
tieji komiteto veiklą remti?

— Atsiektas laimėjimas Kongre
se — tai tūkstančių geros valios 
lietuviu ir kitu amerikiečiu neį
prastų pastangų, ilgo ir įtempto 
darbo rezultatas. Mums reikėjo ir 
toliau reikia visų galimų darbo ran
kų ir visos galimos piniginės para
mos. Kviečiame visus geros valios 
lietuvius jungtis i tikrai kon' retu 
Lietuvos vadavimo darbą. Visais 
reikalais rašyti:

Rezoliucijoms Remti Komitetas, 
Post Office Box 77048, Los Ange
les. Calif. 90007. (ap).

Buv. Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 100 metų gimi
mo minėjime gruodžio 11 d. Los Angeles lietuvių kolonijoj: 
iš kairės — žmona K. Griniuvienė ir sūnus Liūtas Grinius.

Foto L. Kančausko

RONALD REAGAN SU LIETUVIAIS. -
Viršuje: Gub. R. Reagan (kairėj) sveikinasi su Lietuvos gen. konsulu 
dr. J. Bielskiu. vidury — O. Bielskienė.
Apačioje: Tos Lietuvių Dienos dalyvių dalis su gub. R. Reaganu, Los 
Angeles gen. prokuroru (district Attorney) E. Younger ir kt. žymiais 
amerikiečiais. Pirmutinėse publikos eilėse matyti: O. Bielskienė, B. 
Čiurlionis. E. Arbas. Alė Ruta-Arbienė, I. Medžiukas ir kt.

Foto L. Kančausko
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IŠ GENERALINIO LIETUVOS KONSULATO

ĮŽENGIANT Į NAUJUOSIUS 1967 METUS

Daugumas iš mūsų beveik niekuo negali skųstis: turime patogias ir 
puošnias pastoges; mūsų stalai lūžta nuo valgių ik* gėrimų; gyvename lais- 
viausiame pasaulio krašte, naudodamiesi to krašto didžiosiomis laisvėmis 
ir privilegijomis. Bet tas neturėtų užstoti kelio mūsų tikrajam tikslui — 
kovai už Lietuvos laisvę.

Lietuviai niekad neturėjo „lengvų dienų”: nuo pat Mindaugo laikų 
mūsų kaimynai nuolat tykojo paglemžti mus po savo letena; eilę kartų 
pakėlėme vergiją, ir skaudžią. Kiekvieną kartą laisvę teko išsikovoti pa
tiems. Ir šį kartą Lietuva atgaus laisvę tik pačių lietuvių pastangomis.

Įžengdami į 1967 metus, padarykime savo sąžinės sąskaitą: koks yra 
mūsų įnašas kovoje už Lietuvos laisvę? Gerų žodžių ir verkšlenimų ne
pakanka; tai kovai reikia darbo rankų, reikia finansinės pairamos tiems, 
kurie dirba! Yra eilė veiksnių ir kitų vienetų, kurie atlieka didesnius ar 
mažesnius darbus šiame „kryžiaus kare” už Lietuvos laisvę. Paremkime 
apčiuopiamai — ir nieko nelaukdami, — tuos veiksnius ir vienetus, kurie 
dirba konkretų darbą kovoje už Lietuvos laisvę ir kurių darbo rezultatus 
matome. Tai nėra išmaldos prašymas, tai kiekvieno pareigos priminimas.

NEPALIKIME BE LIETUVIŠKO LAIKRAŠČIO

Ne vienam gali keistokai skambėti to trumpo įžanginio antraštėlė. Ne
jaugi lietuvis gali likti be lietuviško laikraščio?

Dažnai nenorime pažiūirėti tiesai į akis. Prieš dešimtį ar penkiolika metų 
beveik visi buvome užversti lietuviška spauda: prenumeruodavome bent 
vieną dienraštį ,porą ar net daugiau savaitraščių ir keletą žurnalų. Kokia 
padėtis dabar? Ne vienas esame gerokai lietuviškų laikraščių bei žurnalų 
skaičių apkarpę. Atsiranda mūsų tarpe jau ir tokių ,kurių namuose nė su 
žiburiu lietuviškų laikraščių neberasime. Į tą kategoriją įeina didelis skai
čius taip vadinamos jaunosios inteligentijos, kuri išėjo iš tėvų, sukūrė šei
mas, bet lietuviškos spaudos užsiprenumeruoti užmiršo.

Be abejo, mūsų laikraščiai ar žurnalai negali techniškai konkuruoti su 
amerikiečių milijoninio tirašo spauda; bet tik išviršiniai; mūsiškiai turiniu 
kur kas pranašesni. Atrodytų jie ir iš viršaus puikiau, jei mes visi skaitytu
me iir remtume savo spaudą. Dabar, atrodo, mes tik reikalaujame ir kri
tikuojame, bet prie pagerinimo nenorime prisidėti.

Visi trokštame išlaikyti kiek galima ilgiau lietuvybę laisvajame pasau
lyje, iškovoti Lietuvai laisvę — jei neturėsime spaudos, jei būsime lie
tuviški analfabetai, galima iš anksto pranašauti labai liūdnos pasekmės.

Netrukus pradėsime 1967 metus. Tuščia būtų laikraštyje kreiptis į tuos, 
kurie laikraščių neskaito. Bet skaitantieji paapaštalaukime. Pabūkime nau
jaisiais knygnešiais. Pakiškime savistoviam jaunimui to ar kito laikraščio 
vieną kitą numerį, jų adresą. Pagaliau — užprenumeruokime patys jau
niesiems dovanų lietuvišką laikraštį ar žurnalą, pirmiausią pradėdami nuo 
savo kolonijos — „Lietuvių Amerikos Vakaruose” ir „Lietuvių Dienų”. 
Prie vystyklų jaunosioms šeimoms, anot B. Railos, pridėkime ir lietuvišką 
laikraštį ar žurnalą.

Lietuvos Generalinio^ Konsulo Dr. 
J. Bielskio žodis Lietuvos Kąriuo- 
menės šventės minėjime 1966 m. 
lapkričio 13d., Los Angeles, Calif.

Lietuvos1 Kariuomenės' šventės 
minėjimo proga savo ir Lietuvos 
Atstovo Juozo Kajecko vardu nuo
širdžiai sveikinu visus Tamstas. Lin
kiu kuogeriausios sveikatos, viso
keriopos sėkmės ir ištvermės neat- 
laidžiai lietuvybės darbą dirbti; 
taip dirbti, kad sekančiame šios 
šventės minėjime galėtume Lietuvos 
padėties pagerėjimu pasidžiaugti.

Ši šventė yra mums ypatingai 
reikšminga. Mat, valstybės kariuo
menė yra ryškus - simbolis tautos 
griežto pasilryžimo, reikalui esant, 
net kraujo ir gyvybės aukomis gin
ti savo tėvynę, savo įgimtą laisvės 
ir nepriklausomybės teisę savame 
krašte. Lj

Daugelis iš mūsų matėm ir nie
kuomet nepamiršim, kaip vykdė 
tautos valią ir ryžtą 1918 metais 
lapkričio 23 d. pašauktoji jaunptė 
Lietuvos kariuomenė. Mums buvo 
ir visuomet liks nepamirštamai 
įspūdinga anų savanorių-kūrėjų, 
drąsių šaulių veikla; 1941 metų su
kilėlių sumanumas, partizanų plie
no valia ir visų kitų kovotojų aukos 
dėl Lietuvos laisvės.

BUV. PREZ. K. GRINIAUS 
PAMINĖJIMAS

Visoje Amerikoje lietuvių kolo
nijose daromi buv. Lietuvos prezi
dento K. Griniaus 100 metų nuo 
jo gimimo sukakties minėjimai.

Teko dalyvauti New Yorko iir L. 
A. surengtuose minėjimuose. New 
Yorke minėjimą rengė Valst. liau
dininkai, Skautų Akad. sąjūdis ir 
Šviesos-Santaros sambūris. Progra
ma buvo įdomi. Pagrindinę kalbą 
pasakė Lietuvos Atstovyės Patarė
jas dr. S. Bačkis ir Vliko vicep. J. 
Audėnas. Meninę dalį atliko solistė 
Daiva Mongirdaitė ir Veblaitienė 
(deklamavo V. Kudirkos kūrinių). 
Publikos, deja, dalyvavo tik apie 
50 asmenų, dėl to didžiulėje mokyk
los auditorijoje dairėsi net nejauku. 
Manoma, kad minėjimui pakenkė 
Šviesos-Santaros „flirtas” su komu

Jie ištesėjo savo tėvų ir protėvių 
eitas ir jiems perduotas pareigas. 
Tas pareigas jie paryškino ir perda
vė mums, palikuonims, toliau vyk
dyti. Tautos geresnė ateitis dabar 
nuo m'ūsų veiklos,priklauso. Priva
lome gerai žinoti, kad niekas tau
tai laisvės nepasiūlo. Tenka pa
tiems palikuonims tą tautai priklau
sančią teisę išreikalauti ir, reikalui 
esant, atkovoti.

Įsigalėjęs žiaurus ir klastingas 
Lietuvos okupantas sunaikino Lie
tuvos narsiąją kariuomenę. Bet tas 
reikšmingas tautos valios ir pasi
ryžimo simbolis yra mums ryškus. 
Tą simbolį ir jo reikšmę savo min
tyje turėdami, visi, kiek ir kuo tik 
galėdami, pasiryžkime savo tautos 
gerovei dar stipriau darbuotis.

Daugelis jų atidavė tautai savo 
brangiausi! turtą — savo gyvybę. 
Jie mirė kovoje, kad tauta liktų gy
va ir kad jos valstybė būtų laisva. 
Mes pagarbiai lenkiame savo gal
vas, juos visus prisimindami. Taip 
pat mes iškilmingai pagerbiame vi
sus kovojusius, kurie išliko gyvi ir 
dar tebėra mūsų tarpe. Taip pat 
pagerbiame ir tuos, kurie dar ir 
šiandieną vienaip ar kitaip kovoja 
dėl Lietuvos teisių būti laisva.

Jie visi vykdė tautos valią, jie 
aukojo savo gyvybę už savo šalies 
teisę į laisvę ir nepriklausomybę.

nistiniu komisaru L. Vladimirovu. 
— mat, minėjimui pirmininkavo 
Šv.-Santarininkas V. Steponis, ku
ris jau pernai Vliko sesijoje buvo 
siūlęs pravesti rezoliuciją už „kul
tūrinį bendradarbiavimą” su palec- 
kine okupuotos Lietuvos valdžia.

Los Angeles lietuviai K. Griniaus 
minėjimą surengė gruodžio 11 d. 
Šv. Kazimieiro par. salėj. Minėji
mui rengti buvo sudarytas specia
lus komitetas, kuriam pirmininka
vo Vladas Pažiūra. Pagrindines 
kalbas pasakė Stasys Paltus ir Liū
tas Grinius, buv. prezidento sū
nus. Taip pat kalbėjo dar Mikas 
Naujokaitis ir prezidento žmona 
Griniuvienė.

Meninėje daylje dalyvavo solistė 
Birutė Dabšienė ir pianistė R. Apei- 
kytė.

Publlikos buvo dukart daugiau 
negu New Yorke, (a.) .

AR MUSŲ TĖRA TIK 2%?
Apie Lietuvių Fondą ir losangeliečių Įnašus į jį

Lietuvių Fondo bendroji įnašų suma jau perkopė 300.000 dolerių sumą. 
Fondo pradžia buvo sunki, ih* iš šio fondo pradininko dr. A. Razmos ne
kartą būdavo net pasišaipoma. Surinkti milijoną dolerių pradžioje atrodė 
fantazija. Iniciatorių tikėjimas ir ištvermė parodė, kad ir „fantaziją” ga
lima paversti realybe.

Pagal pirminę fondo pradininkų idėją — pagrindinis fondo kapitalas 
nejudinamas tol, kol Lietuva atgaus laisvę, gi nuošimčiai naudojami kovai 
dėl lietuvybės išlaikymo. Pagrindinis kapitalas banke iš 5% jau kasmet 
duoda apie $15.000 sumą lietuvių kultūros stiprinimui išeivijoje. Augant 
kapitalui, augs iir nuošimčiai.

Fondo savininkai yra patys aukotojai. Jie tiesioginiai renka fondo va
dovybę ir per ją netiesiai dalyvauja fondo nuošimčių paskirstyme. Fondas, 
tai didžioji Amerikos lietuvių jėgainė, žadinti tautinių ir kultūrinių ver
tybių kūrybai.

Los Angeles lietuviai per pastaruosius metus į L. F. yra įnešę virš 
$6000 — tai sudaro, palyginti, tik 2% visų lietuvių įnašų. Ar mes iš tikro 
tereprezentuojame tik 2% gyvosios šio kkašto lietuvybės?

Pamąstykime, pasvarstykime ir kiekvienas sau sąžiningai atsakykime.
Neaukojantieji fondui randa visokių klūčių. pasiteisinimų ir net fondui 

kaltinimų. Daugelio argumentai tai tik pigus išsisukinėjimas iš tautinės 
pareigos atlikimo, kuri nereikalauja nei kančios, nei kraujo.

Savo kolonijoje tuo tarpu turime 40 pilnateisių fondo narių. Kodėl ne 
400? Juk priklausymas fondui, tai sąmoningos lietuvybės liudijimas (j. k.)
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Momentas po literatūros vakaro: scenoje — J. Kojelis, vakaro progra
mos organizatorius ir vedėjas, J. Gliaudą, E. Tumienė, P. Visvydas, S. 
Pautienienė, Alė Rūta, A. Baronas, G. Gudauskienė R. Bureikienė, 
Bern. Brazdžionis, N. Baronienė, konsulas J. Bielskis.

Foto P. Gasparonio

KUKANAUZA SU SEIMĄ - ATGAL VENEZUELON

PASISEKĘS LITERATŪROS VAKARASv

Kultūrinių parengimų Los An
geles lietuvių kolonijoje netrūksta. 
Žmonės mėgsta juos lankyti. Gruo
džio 10 dienos vakare Šv. Kazimie
ro parapijos salė per keliolika mi
nučių prisipildė su kaupu žmonių, 
atėjusių išgirsti literatūros kūrinių, 
skaitomų pačių autorių. Didelė šio 
literatūros vakaro atrakcija buvo 
rašytojas Aloyzas Baironas, atkvies
tas drauge su žmona iš Čikagos, kur 
jis gyvena ir dirba ..Draugo” redak
cijoje. Jis yra Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas. Pastarasis 
jo laimėjimas ..Giedros” romano 
konkurse dar labiau traukė šio ra
šytojo kūrybos pasiklausyti. Jis pa
skaitė savo novelę, vardu ..Auto
strada”, pluoštą lyrinių eilėraščių 
ir geroką skaičių humoristikos, ku
ri ypač patiko klausytojams, ir jie 
kvietė dr. S. Aliūną dar ir dar pa
skaityti; gyvenimo aktualijų įtrau
kimas klausytojus linksmai nuteikė. 
Poetas Bern. Brazdžionis, Los An
gelėse gyvenąs, bet retai girdimas, 
paskaitė kelias ištraukas iš „Vaidi
los Valiūno” poemos Il-sios dalies; 
pirmoje dalyje, rašytoje prieš 20 
metų, autorius vaidilą vaizdavo bol
ševikų okupuotoje Lietuvoje; da
bar, Il-je dalyje vaidila kalba iš
blokštų iš tėvynės žmonių mintim A 
reiškiančiomis laisvajame pasaulyje 
esančių lietuvių patriotines nuota:- 
kas ir pergyvenimus. Publika au
torių priėmė šiltai.

Toliau susirinkusieji dėmesingai 
išklausė poetę Elena Tumienę. jaut
riai paskaičiusią keletą filosofinio 
turinio eilėraščių, tarp jų ir savo 
garsųjį apie tautinį drabuži; šis 
dalykas, atrodo, naujausioje mūsų 
poezijoje yra vienas iš gražiausių ir 

originaliai išreiškiančių lietuvaitės 
tautinį pasididžiavimą.

Rašytoja Alė Rūta davė dviejų 
dalių novelės ..Testamentas” II-ją 
dalį, kuri užintrygavo klausytoją iki 
paskutinio sakinio. Rašytojas Gliau
dą, kiek anksčiau pristatęs savo žo
džiu svečią rašytoją Baroną, dabar 
išėjo su skaitytine drama iš parti
zanų temos, vardu „Šermukšnio 
kekė”.

Poetas P. Visvydas, dar neišlei
dęs nė vieno rinkinio, bet jau pa
žįstamas iš poezijos, spausdintos 
periodikoje (Lietuvių Dienos, Ai
dai. Draugas...), paskaitė porą il
gesnių eilėraščių, kurie pasižymėjo 
šiuolaikinės poezijos forma ilr min
ties interpretacija. Skaitė su įsitiki
nimu, klausytoją sudomindamas.

Be to. šalia rašytojų pasirodė so
listė S. Klimaitė-Pautienienė, kuri 
padainavo trejetą G. Gudauskienės 
komponuotų dalykų, jai akompo- 
navo pati kompozitorė; tai buvo 
gražus programos paįvairinimas.

Vakaro dalyviai įsigijo 50 A. Ba
rono naujojo romano „Trečioji mo
teris" su autografu; taip pat buvo 
nupirkta iir kitų dalyvių knygų.

Vakarą rengė Lietuvių Fronto 
Bičiuliai, sceną dekoravo ir progra
mos vinietę piešė R. Bureikienė; 
vakarui vadovavo ir pradžios bei 
pabaigos žodį tarė J. Kojelis.

Vakaro programa buvo nei per 
trumpa, nei per ilea; nemažai Los 
Angelėse gyvenančių rašytoju joje 
nepasirodė, bet jie bus mielai iš
klausyti kitu atveju, nes ši kartą 
programos prailginimas jau būtų 
ne tik vakarui, bet ir jo dalvviams 
pakenkęs. Gi dabar visą darbą rei
kia laikyti pavyzdingu. (X. Z.)

IVekybmmkas ir visuomeninin
kas Juozas Kukanauza su šeima, 
prieš dvejus metus atvykęs iš Ve- 
nezuelos Los Angelėn, nepritapo ir 
nusprendė grįžti atgal. Lietuvių 
Vienybės Sąjūdžio Los Angeles sk. 
iniciatyva gruodžio 1 1 d. Lietuvių 
Namų saieje išvykstantiems buvo 
surengti bičiuliški išleistuvių pietūs. 
Palinkėti laimingos kelionės šiai 
maloniai šeimai atvyko apie tO jų 
draugų bei pažįstamų. Namų šei
mininkės Adelės Šatnerienės pavai
šinti skaniais lietuviškais valgiais, 
prie kavos puoduko kalbomis, kup
letais ir dainuškomis sakyta išva
žiuojantiems ne „sudie”, bet „iki 
greito pasimatymo”, nes visi tikisi, 
kad Kukanauzai. likvidavę turima 
Venezueloje nuosavybę, grįš atgal.

Programą pradėjo Antanas Ski- 
rius, taręs žodį L. Vienybės Sąjū
džio Los Angeles sk. ir L. A. Liet. 
Prekybos Rūmų vardu. Šių abiejų 
organizacijų Juozas Kukanauza bu
vo aktyvus narys. Toliau programą 
vedė Juozas Andrius. Kiek liūdno
ką nuotaiką, kokia paprastai susida
ro atsisveikinant su gerais bičiuliais, 
pataisė smagus šiupinys kupletų ir 
dainelių apie Kukanauzų šeimą, iš
pildytas Leono Kančausko ir Jono 
Žuko. Toliau kalbėjo buvęs Vene- 
zuelos L.B. pirmininkas V. Kuzavi- 
nis. K. Liaudanskas atsisveikino 
JAVLB Vakarų Apygardos vardu, 
o mokyt. O. Razutienė, buv. Onos 
Vičaitės-Kukanauzienės ir taip pat 
jos keturių vaikų mokytoja, ragino 
jaunimą nepamiršti savo tėvų kal
bos ir apdalino jaunuolius lietuviš
komis knygomis. J. Andrius, atsi
sveikindamas su išvykstančia šeima, 
visų jų bičiulių vardu atminimui 
įteikė kuklias dovanėles — vai
kams po lietuvišką knygelę, tėvams 
— lietuviškų dainų plokštelę ir vi
siems visų dalyvių pasirašytą lai
mingo kelio linkėjimą.

Už viską gražiai padėkojo, tarda
mi žodį Onutė ir Juozas Kukanau

Juozi Kukanauzos šeima, kuri gruodžio 18 d. išvyko atgal Į Caracas, Ve
nezuela, čia pagyvenusi porą metu. Iš kairės: Nijolė, Ona Kukanauzie- 
nė, Violeta, Juozas Kukanauza Jūratė ir Rūtenis. Foto L. Kančausko

zai, dėkodami už priėmimą, vaišes, 
dovanėles ir pasižadėdami ir toliau 
išlaikyti savo šeimą lietuvišką. Pa
baigai dar visi bendrai nusifotogra
favo.

Gruodžio 18 d., didelio būrio 
draugų palydėti. Kukanauzai laivu 
iš Los Angeles uosto išplaukė Vene- 
zuelon. Laimingo kelio! J. A.

Bus pagerbtas Beliaįus
1967 m. vasario 4 d. Jaunimo 

Ansamblio rengiamas tradicinis Šv. 
Kazimiero par. salėje praplečiamas 
ir pavadinamas „Vakaras Vytautui 
Beliajui pagerbti".

Ilgametis tautinių šokių puoselė
tojas ir laikraščio „Viltis” leidėjas- 
redaktorius Vytautas Beliajus, Šven
čius 25 metų didžiųjų darbų sukak
tį, pats dalyvaus vakare ir paįvai
rins programą, kurią atliks jauni
mas.

Pagerbimo vakarui pravesti su
darytas sekančios sudėties komite
tas: O. Razutienė. Jaunimo Ans. 
vadovė. L. Zaikienė. L. A. taut, šo
kių grupės įkūrėja ir ilgametė jos 
vedėja. Egid. Radvenis. L. B. Taut, 
šokių grupės vad.. Ignas Medžiu
kas,, LB. L. A. apyg. pirm., St. 
Paltus. ALT L. A. sk. pirm., A. 
Skirius. spaudos atstovas, J. Žukas, 
LB L. A. apyl. vald. atstovas.

Visos organizacijos prašomos tos 
dienos neužimti. V. F. Beliajų pa
sveikinti ir paremti savo auka.

Sveikinimus ir aukas siųsti O. 
Razutienės adiresu: 3767 Aloha St., 
L. A., Calif. 90027.

1967 m. sausio 7 d., šeštadienį, 
7 vai. vak.. p. p. J. ir I. Raulinaičių 
name. 3758 Glenfeliz Blvd., L. A. 
90039, įvyks L. A. ateitininkų sen
draugių L studentų susirinkimas.

Programoje: Alės Rūtos apysa
kos „Žemės šauksmas” pristatymas 
ir literatūrinė peržvalga, kuriuos 
atliks kun. dr. Petras Celiešius. Po 
to bus bendros diskusijos.

Best Wishes from ACIREMA CORPORATION
Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

“There s N& Business Like Show Business"
Box 7

FRANCIS VALUSKIS Buena Park, California
^44*^.4^.^.*^^.4^AF4*-¥-V-******4444>*********¥¥***4*4**-¥
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Liet. Kat. Susivienijimas paminėjo 80 m. sukaktį

Ne viena iš organizacijų ar drau
gijų dažnai nusiskundžia, kad esą 
sunku surasti naujų narių, o ypač 
dar jaunimo tarpe. Tuo negali skųs
tis Lietuvių Katalikų Susivienijimo 
42-ji Los Angeles kuopa. Plrieš 
maždaug dešimtį metų toje kuopo
je buvo tik keliolika narių, o šiuo 
metu tas vienetas turi apie 150 na
rių. — didelė dalis jų yra iš jauni
mo tarpo. Kuopos išugdymas buvo 
atsiektas beveik vieno asmens pa
stangomis. Keletą metų Bronė Ski- 
rienė buvo kuopos finansų sekreto
rė, o šiuo metu ji tai kuopai pirmi
ninkauja. Ji praleido dienų dienas 
lankydama lietuvių šeimas ir pri- 
rašinėdama naujus narius. Ji išugdė 
kuopą į tikrai didžiulį vienetą, ir ta 
kuopa paminėjo šių metų lapkr. 12 
d. savo organizacijos 80 metų gy
vavimo sukaktį.

Minėjimo oficialioji dalis
Minėjimo programa susidėjo iš 

dviejų dalių: oficialiosios ir muzi
kinės. Minėjimą atidarė kuopos 
vicepirm. J. Puikūnas, pakviesda
mas oficialiajai daliai vadovauti J. 
Kojelį. Trumpame žodyje J. Koje
lis paminėjo organizacijos ilgą nu
eitą kelią ir svarbesnius nuopelnus 
lietuvybei; užsiminė apie vietos 
veikėjus bei darbuotojus; publikai 
pristatė žymesnius svečius: Lietu
vos gen. konsulą dr. J. Bielskį su 
žmona, „Lietuvių Dienų” žurnalo 
vyr. redaktorių Bern. Brazdžionį, 
Rezoliucijoms Remti Komiteto pir
mininką L. Valiuką ir kt. Antrajai 
programos daliai vadovauti buvo 
pakviesta Nida Žibutė Brinkienė. 
beveik nuolatinė programų prave- 
dėja Los Angeles lietuvių bendruo
menėje.

Moterų sutartinės pasirodymas
Minėjimo muzikinę dalį atliko 

moterų Sutartinė ir eilė Los Ange
les dainininkų, solistų ir muzikų. 

Lcs Angeles meno mėgėjai po puikiai išpildytų „Fausto” operos ištraukų 
Liet. Kat. Susivienijimo 80 metų sukakties minėjime. (Lapr. 12 d.). 
Iš kairės: O. Mironienė, R. Skiriūtė, A. Polikaitis, ž. Stroputė, K. Damb
rauskaitė, V. Dūda, H. Paškevičius, V. Vilimas (matyti tik viršugalvis)., 
Z. Kalvaitienė, B. Skirienė, V. Šaras (matyti tik dalis veido) M. Priš
mantas, D. Barauskaitė, S. Paplauskas, A. Bajalienė, O. Radvenienė, O. 
Metrikienė, O. Barauskienė. (Nuotraukoje nėra R. Aukštkalnytės, V. 
Radvenio, J. Bergeno, R. Rozenblataitės, L. Stančikaitės M. Matulio
nio). ' Foto L. Kančausko

patiekdami ištraukų iš Gounod ope
ros „Fausto”.

Moterų Sutartinė gerokai atjau
nėjusi ir, vadovaujama muzikės O. 
Metrikienės, puikiai pasirodė, pa
dainuodama negirdėtų, naujų daly
kų. Scenoje sutartinės dalyvės su
stojo (ir susėdo) prie originaliai pa
rengtos dekoracijos, kuri sudarė 
puikų pagrindą visam ansambliui. 
Toks gyvas dainininkių ,,išdėsty
mas” mūsų scenoje panaudotas be
ne pirmą kartą. Sveikintinas daly
kas įnešti režisūrinės - dekoracinės 
kūrybos.

Šiuo metu sutartinę sudaro: R. 
Aukštkalnytė, A. Bajalienė, K. 
Dambrauskaitė, O. Mironienė, J. 
Radvenienė, pirm. B. Skirienė, Ž. 
Stroputė, ir muzikinė vadovė Ona 
Merikienė. Sutartinė padainavo aš
tuonetą dalykų: Brahmso, Romber- 
go, Jakubėno, Vanagaičio, Abario. 
Andriulio, Čerienės ir Metrikienė.

Ištraukos iš „Fausto” operos

Tai jau antras panašaus pobū
džio pastatymas Los Angeles sce
noje. (Pirmoji buvo „My Fair La
dy”). Ištraukas iš „Fausto” operos 
atliko visa eilė vietos solistų daini
ninkų: V. Šaras (Faustas), Z. Kal- 
vaitienė (Margarita), H. Paškevi
čius (Mefistofelis), A. Polikaitis 
(Valentinas), K. Dambrauskaitė 
(Siebelis) ir V. Duda (Wagneris). Į 
chorą, be solistų, įėjo dar: J. Ber
genas, M. Prišmantas, V. Radvenis 
ir Sutartinės dalyvės. Šokėjų grupė 
sudarė: D. Barauskaitė. R. Rozen- 
blataitė, R. Skiriūtė. L. Stančikai- 
tė, V. Dūda. M. Matulionis. S. Pap
lauskas ir V. Vilimas. Solistams ir 
chorui vadovavo ir pianinais paly
dėjo vakaro muzikos direktorė O. 
Metrikienė ir O. Barauskienė; ire- 
žisorė — O. Mironienė; šokius pa
ruošė R. Skiriūtė: dekoracijas pie-

Moterų Sutartinė lapkričio 12 d. dainuoja Liet. Katalikų Susivienijimo 
80 metų sukakties koncerte. Iš kairės: O. Mironienė, ž. Stroputė, J. Rad
venienė, R. Aukštkalnytė B. Skirienė, A. Bajalienė, K. Dambrauskaitė.

šė R. Kalvelis; šviesas tvarkė — V. 
Gilys.

Minėjimo dalyviai, skirstydamie
si po parengimo, kalbėjo: „Puiki 
programa!”

Minėjimas vyko šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Šiuo metu LKS vietos kuopai 
(42) vadovauja: dvasios vad. prel.
J. Kučingis, pirm. B. Skirienė, vi
cepirm. J. Puikūnas, fin. sekr. B. 
Graužinis, ptrot. sekr. J. Kalvaitis, 
ižd. B. Papšys; iždo globėjai — P. 
Gauronskis. A. Razutis ir E. Stir- 
bienė (a. p.).

PADĖKA

Lietuvių Katalikų Susivienijimo 
Los Angeles kuopos vakaras - kon
certas, rengtas lapkr. 12 d., organi
zacijos 80 metų sukakties proga, 
pasisekė gerų talkininkų ir daug 
įdėto darbo dėka. Šia proga noriu 
padėkoti p. Metrikienei už daini
ninkų paruošimą ir p. Barauskienei 
už akomponavimą: p. Mironienei 
už režisūrą. R. Skiriūtei ir jos pa
ruoštiems šokėjams. Dėkoju „Sutar
tinei" ir visiems dalyvavusiems pro
gramoje. Atskirą padėkos žodį ta
riu ..Fausto" solistams — V. Šarui. 
Z. Kalvaitienei. H. Paškevičiui. A. 
Polikaičiui. K. Dambrauskaitei ir 
V. Dūdai. Taip pat dėkoju p. Koje
liui už pasakytą kalbą, patiekiant L.
K. Susivienijimo istorijos duome
nis: p. Brinkienei už programos 
pVavedimą; p. R. Kalvaičiui už 
meniškas scenos dekoracijas: p. V. 
Giliui už šviesų tvarkymą; p. L. 
Kančauskui už fotografavimą.

Už triūsą administracijos bei pa
tarnavimo darbuose didelė padėka 
tenka Baliui Graužiniui, Emilijai 
Stirbienei, Povilui Marčiuškai. An
tanui Skiriui. Broniui Papšiui, Jo
nui Puikūnui. Birutei Kazlauskai
tei. Danguolei Razutytei, Nellei 
Skimanienei. Sofijai Puikūnienei. 
Sofijai Tuskenienei. Elenai Butku
vienei. Ačiū p. Edvardui Blažiui ir 
jo jauniems muzikantams, sūnui D. 
Blažiui, V. Sakalauskui ir Žukui, 
kurie linksmajai daliai pagrojo šo

Foto L. Kančausko

kiu muzika.
Ačiū garbės ir kitiems svečiams 

už atsilankymą; ačiū organizaci
joms ir jų pirmininkams už svei
kinimus.

Liet. Kat. Susivienijimo
L. A. kuopos vardu

Bronė Skirienė, pirm.

Vincas ir Valerija KAZLAUSKAI 

sveikina visus savo draugus ir pa
žįstamus
Šv. KALĖDŲ ir N. METŲ proga.

2919 St. George St., Tel. 665-9602 
r ©ee«r©©©©©©©©©©©©©©©©c©

JUOZAS MILIŪNAS
iš Santa Barbaros, Cali. sveikina 
su šventomis Kalėdomis ir Naujais 
visus savo draugus
ir LAV laikraščio skaitytojus.

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK

M O R T U A R
921 Venice Blvd.

Los Angeles. Calif.
Phone: Richmond 9-6091

ANTHONY F. SKIRiUS
Insurance 6- Tax Service

REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard 

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

LAV skaitytojai palaiko biznierius* 
kurie skelbiasi LAV-se.
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TRIMITO AIDAS

LAV leidėjui p. A. Skiriui su
tikus, Įvedamas skyrius TRIMI
TO AIDAS, kuriame bus talpina
mos žinios iš Juozo Daumanto 
šaulių kuop. veiklos Kuopos val
dyba širdingai dėkoja p. Skiriui.
— A. a. prof. dr. inž. Jonui Ši- 

moliūnui , Šaulių sąjungos garbės 
nariui, paminklui statyti komitetas 
kreipiasi į visus šaulių dalinius ir 
pavienius šaulius, prašydami prisi
dėti aukomis.

Šauliai ir visuomenė prašoma pi
niginėmis aukomis paremti, pager
biant daug mūsų valstybei Lietuvai 
nusipelniusį asmenį. Surinktos au
kos bus persiųstos komitetui ir au
kotojų pavardės peskelbtos spau
doje.

Aukas siųsti arba asmeniškai 
įteikti kuopos iždininkui: Mr. A. 
Račkauskas, 3674 Monon St., L. A. 
Calif. 90027. Tel. NO 4-7558.

Sportinio šaudymo mėgėjams
Atėjus žiemos sezonui, šauliai at

A. A. PAULINAI RAULINAITIENEI MIRUS
Gruodžio 3 d. rytą su šiuo pa

sauliu atsiskyrė viena daugiausia 
Balfui pasidarbavusi ilgametė val
dybos vicepirmininkė a.a. Paulina 
Raulinaitienė.

Tai buvo reto būdo moteris. Ji 
visad maloni, geros nuotaikos, ta
čiau niekad nepamirštanti balfinių 
reikalų. Sekmadieniais ji su aukų 
lapu renkanti aukas prie parapijos, 
o savaitės bėgyje važinėjanti į pa
žįstamų namus, kad tik daugiau 
surinktu ir mažiau liktu tautiečiu 
nepaaukojusių Balfui.

1953 m. atvykusi su visa šeima 
iš Australijos, ji tuoj pat įsijungė 
į vietos Balfo skyrių ir iki pasku
tinės savo gyvenimo dienos buvo 
valdyboje, eidama įvairias pareigas. 
Balfo parengimuose ji buvo nuola
tinė virtuvės šeimininkė. Tai sun
kiausias darbas. Kad daugiau su
taupytų Balfui, su savo talkininkė
mis suplaudavo indus .’b sutvarky
davo virtuvę. Dažnai sakydavau, 
kad šis darbas jai per sunkus, ge
riau pasamdykime. Atsakydavo: 
„Sutaupytas vienas kitas doleris te
būnie varge esančiam tautiečiui.” 
A. a. Paulina Raulinaitienė pilnai 
išpildė Dievo įsakymą „Mylėk sa
vo artimą kaip pats save”. Saky
čiau, kad ji mylėjo artimą daugiau 
negu save, nes po Balfo parengimo 
pačią paskutinę parveždavau į na

1

likinėja sportinio šaudymo pratimus 
iš pistoletų, mažojo kalibro bei ka
riškų šautuvų. Pratimai vykdomi 
savaitgaliais. Pratimuose gali da
lyvauti ir ne šauliai. Dėl informaci
jų kbeiptis į kuopos sportinio šau
dymo instruktorių: Mr. V. Augus. 
295O’/2 Hyperion Ave., Los Ange
les. Calif. 90027. Tel. NO 3-8933.
Kalėdiniai atvirukai

Iš Šaulių s-gos centro kuopoje 
gauta kalėdinių atvirukų. Įsigyti ga
lima sekmadieniais Šv. Kazimiero 
parap. žemojoje salėje.

— „Minties” leidykla Sidnėjuje, 
Australijoje, išleido istoriko dr. 
kun. Jono Matuso Šaulių Sąjungos 
Istorijos II-rą laidą. Pirmoji laida 
buvo išleista 1939 m. Kaune, ta
čiau dėl žinomų įvykių nespėjo pa
plisti ir 1940 m. buvo rusų komu
nistų partijos įsakymu sunaikinta. 
Nauja knygos laida netrukus bus 
gaunama pas knygų platintojus.

Kuopos valdyba

mus, nors išvargusią, bet su gera 
nuotaika, kad keli šimtai dolerių 
buvo surinkti varge esantiems.

Praėjusiais metais prieš metinį 
Balfo narių susirinkimą ji pasakė: 
„Norėčiau jau pailsėti ir į valdybą 
nebeįeiti, bet kas dirbs?” Į susirin
kimą ateina tik vienas kitas, o kiti 
darbo vengia.” Tikrai, nedaug su
sirinko ir beveik ta pati valdyba bu
vo perrinkta. A. a. P. Raulinaitienė 
vėl visu stropumu vydė savo prisi
imtas pareigas.

Lapkričio 27 d., sekmadienį, 
prieš pat savo didžiausią nelaimę, 
pasiima iš Balfo iždininko naują 
aukų lapą, kad aplankytų dar ne
aukojusius savo pažįstamus. Bet, 
deja, šio pasiryžimo nebegalėjo 
įvykdyti, nes Viešpats Dievas pa
skyrė jai kitą uždavinį. Rodos, ji 
galėjo dalr ilgai gyventi ir džiaug
tis gyvenimu. Kartą ji man pasakė: 
„Žinote, aš esu gal laimingiausia 
pasaulyje moteris. Mano sūnūs ir 
marčios yra man be galo geri, o 
anūkai malonūs, todėl aš meldžiuos 
ir dėkoju Viešpačiui už šią man su
teiktą malonę senatvėje”.

A. a. P. Raulinaitienės visa šei
ma buvo ir yra palanki darbu ir au
komis Balfui, todėl ir šios didžios 
nelaimės atveju nusprendė priminti 
visiems savo pažįstamiems, kad vie

toj nuvystančių gėlių būtų paau
kota Balfui arba užprašytos šv. Mi
šios. Tai retas toks sprendimas, bet 
visi su juo sutiksime, nes kilnesnio 
ir geresnio darbo nėra, kaip mylėti 
Dievą ir padėti artimui. Šis pasku
tinis a. a. P .Raulinaitienei pagar
bos pareiškimas jos pažįstamų s.i 
jautria širdimi reaguojamas ir Bal
fui aukojama į tam tikslui sk rtą 
aukų lapą.

Tebūnie man leista, kaip ilgiau
siai su a. a. P. Raulinaitienė dir
busiam tam pačiam Balfui, pareikš
ti viso Balfo vardu aukščiausią jai 
pagarbą ir padėką, o jos mylimam 
vyrui, sūnums, marčioms ir anu- 
kėms-anukams giliausią užuojautą.

Ilsėkis ramybėje malonioji ir 
darbščioji balfininke,' O Viešpats 
Dievas telaimina atliktus Jūsų dar
bus.

Vladas Pažiūra,
Balfo skyriaus pirmininkas

Buv. tuntininkės Pažiūrienės

Atsisveikinimo žodis
Man pačiai prašant, nuo 1966 

m. lapkričio mėn. 20 d. esu VS at
leista iš skaučių „Palangos” Tunto 
tuntininkės pareigų. Atsisveikinus 
su tuntu, jaučiu pareigą atsisveikin
ti it su jumis, mieli tėvai ir rėmėjai.

Į skaučių tunto aktyvų gyvenimą 
atėjau prieš 5 metus. Tuo laiku, 
tuntininkės sesės D. Gustaitės pra
šoma, atkūriau paukštyčių vienetą, 
iš kurio vėliau sudariau dvi drau
goves. Po dviejų metų intensyvaus 
darbo pavargau ir jaun. skaučių va
dovavimą perdaviau naujoms ir ge
roms vadovėms. Norėjau pailsėti ir 
tik retkarčiais, reikalui esant, pa
dėti. Bet, štai, skaučių tuntininkė 
sutarė sukurti šeimos židinį ib pa
noro pasitraukti iš einamų parei
gų. Visų vadovių buvau įprašyta 
sutikti perimti tuntininkės pareigas. 
Pradžioje pakviečiau visas vyresnes 
L. A. gyvenančias buvusias vadoves 
į talką ir pagalbą, kad bendromis 
ir nuoširdžiomis jėgomis galėtume 
skautišką gyvenimą padaryti gra
žesnį,, malonesnį ir patrauklesnį. 
Deja, mano dideliam nusivylimui, 
nuoširdžios pagalbos negavau. Te
ko nuo tos minties atsisakyti ib pa
likti tik tas vadoves, kurios i skau- 
tavimą žiūrėjo su meile ir noru 
dirbti jaunesnių sesių labui. Galiu 
su pasididžiavimu konstatuoti, kad 
skaučių tuntas, nežiūrint, kas dėjo
si iš šalies, diena iš dienos stiprėjo, 
ir man netrūko naujų ir jaunų va
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Linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų —
ALBINAS MARKEVIČIUS

ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance

3002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif.
Phone 393-0615 
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dovių. Geresnam ir darnesniam 
darbui įsteigiamas skaučių viene
tas Santa Monikoje ir vėliau Oran
ge — apelsinų apskrityje. Įsigyja
ma ir 1965 gruodžio mėn. 12 d. 
pašventinama tunto vėliava iškil
mingoje skaučių tunto sueigoje, ku
rioje naujasis skautų tuntininkas ir 
jo malonus talkininkai mus skautes 
nuoširdžiai pasveikino, ir prasidėjo 
darnus ir mielas darbas tarp abiejų 
tuntu, c

Greit prabėgo beveik 3 metai 
tuntininkės pareigose. Nutariau pa
sitraukti ir esu be galo laiminga, 
kad galiu perduoti tuntą į geras 
naujos tuntininkės rankas. Todėl 
šia proga noriu išreikšti savo nuo
širdžią padėką paragijos kleb. prel. 
J. Kučingiui už nuolatinę skaučių 
globą ir medžiaginę bei moralinę 
paramą.

Dėkoju jums, malonūs tėvai ir 
globėjai, kurie nuoširdžiai rėmėte 
skaučių veiklą ir prisidėjote prie 
stovyklavietės įsigijimo, jos įrengi
mo ir ateities tvarkymo. Mano ma
nymu. tai didelis įnašas mūsų jau
nimo ateičiai. Dėkoju Liet. Tauti
nių Namų vadovybei už leidimą 
naudotis patalpomis nemokamai.

Dėkoju p. A. Skiriui už sutikimą 
spausdinti ..Liet. Amerikos Vaka
ruose” įvairius skautiškus praneši
mus nemokamai.

Dėkoju skaučių dvasios vadui 
kun. A. Valiuškai ir visoms tunto 
vadijos nabėms už darnų ir malonų 
darbą posėdžiuose, sueigose ir sto
vyklose. Dėkoju visoms sesėms ir 
paukštytėms, kad buvote man klus
nios. malonios ir geros.

Mano ypatinga padėka priklauso 
skautų tuntininkui ps. fil. J. Navic
kui už nuoširdžia talka ir skautiška 
bendradarbiavimą visuose abu tun
tus liečiančiuose reikaluose. Nuo
širdžiai linkiu jam ir toliau sėkmės 
vadovaujant skautų tuntui.

Anglai sako: mirė karalius, te
gyvuoja naujas karalius. Taip ir 
šiuo atveju, man pasitraukus iš 
tuntininkės pareigų, skaučių tuntas 
neliko be globos. Aš su malonumu 
visiems tėvams, rėmėjams ir visuo
menei pristatau naują tuntininkė ps. 
Mirgą Pažemėnienę, iki šiol buvu
sią vyr. skaučių draugininke. Visų 
tėvų ir rėmėjų prašau sutikti ir pri
imti ją su meile ir pagarba. Tau. 
miela sese Mirga, linkiu gražiausios 
sėkmės vadovaujant gausiam ir ma
loniam skaučių tuntui.

Budžiu!
s. A. Pažiūrienė
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Kalėdų Eglutė

Šv. Kazimiero par. Lituanistinių 
Mokyklų Kalėdų Eglutė rengiama 
1967 m. sausio 2 d. 4 vai. p. p. Šv. 
Kazimiero par. salėje.

Bus suvaidinta V. Frankienės 
1 veiksmo scenos vaizdelis „Ste
buklų naktis”, paįvairintas snieguo
lių, gėlyčių ir žvėrelių šokiais ir 
dainomis. Choras giedos kalėdines 
giesmes ir liaudies dainas. Progra
moje dalyvauja visi abiejų mokyk
lų mokiniai, kuriuos ruošia moky
tojai.

Kalėdų Senelis, atkeliavęs „iš 
Lietuvos”, pažais su vaikučiais ir 
paįvairins programą.

Visi, dideli ir maži, kviečiami 
atsilankyti.

Lietuvių kalėdinė eglutė 
tautų eglučių festivalyje

Šiais metais, kaip ir prieš keletą 
metų, lietuvių kalėdinė eglutė visą 
savaitę stovėjo Barnsdall parke, 
Meno galerijoj, drauge su kitų tau
tų eglutėmis.

Mūsų eglutė, kaip ir praeity, la
bai gražiais lietuviškais ornamen
tais, buvo papuošta Elenos Lember- 
gienės ir jos dukters Nemyros Enk. 
Parodėlę parūpino LB valdybos na
tes — A. Balsienė ir O. Razutienė. 
Dail. J. Andrašūnas papuošė sieną 
savo meniškais Lietuvos kunigaikš
čių paveikslais. Lietuviškasis kam
pelis labai patiko svetimtaučiams, 
kurie nuolat klausinėjo, kaip tai 
padaroma iš šiaudelių ir t. t. Lietu
vaitės tautiniais drabužiais apsiren
gusios, dažnai ten budėjo ir aiškino.

Gruodžio 18 d. įvyko to festiva
lio uždarymas, kur Jaunimo An
samblis, vad. mok. O. Razutienės, 
akomponuojant O. Barauskienei, 
atliko programą: pagiedojo porą 
kalėdinių giesmių ir vieną liaudies 
dainą ir pašoko 7 tautinius šokius. 
Pranešinėjo stud. Danguolė Razu- 
tytė. Lietuvių programa svetimtau
čiams patiko.

Lietuvių liaudies meno parodos 
uždaryme sausio 15 d. 2 vai. p. p.

UCLA Meno galerijoje įvyks 
lietuviška programa, kurioje daly
vauti pakviestos abi tautinių šokių 
grupės ir Šv. Kazimiero parapijos 
choras.

Kariuomenės šventės minėjimas
Lapkr. 13 d. Šv. Kazimiero par. 

salėje įvyko Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas. K. Liaudanskas 
pradėjo minėjimą ir pavedė S. Pal
tui pravesti programą. Sveikinimo 
žodį pasakė gen. kons. dk. J. Biels
kis (Tekstas spausdinamas LAV-se 
kitoje vietoje) Pagrindiniu kalbė
toju buvo Vliko pirm. V. Sidzikaus
kas. Meninę dalį atliko jaunimo an
samblis, vad. O. Razutienės ir so
listas A. Pavasaris, akomponuojant 
R. Apeikytei.

Nauja Santa Monikos Liet, klubo 
valdyba

Gruodžio 4 d. įvykusiame meti
niame S. M. L. klubo narių susi
rinkime išrinkta ši nauja valdyba: 
Audronė Alminaitė, Regina Aukšt- 
kalnytė, Aleksas Gricius, Modes
tas Kevalaitis, Vitalis Lembertas ir 
Albinas Markevičius. Valdybos na
riai pareigomis pasiskirstys sekan- 
sekančiame posėdy. G. Gudauskie
nei pavesta suorganizuoti moterų 
pagalbinį komitetą.

“ALIUTĖS SAPNAS“
Jau penkeri metai Los Angeles 

ateitininkai ištikimai puoselėja vai
kų teatro tradicijas. Statomi lietu
vių rašytojų vaikų teatrui skikrti vei
kalėliai, ir statomi rūpestingai bei 
gerai pasiruošus. Vaikų teatrėlis jau 
praaugo pačių ateitininkų ribas ir 
į jį meilai savo vaikus jungia ir tal
kai ateina i kritos L. A. lietuvių 
šeimos.

Lapkr. 27 buvo pastatyta Alės 
Sidabraitės 4 veiksmų eiliuota pasa
ka „Aliutės sapnas” Į vaidinimą 
įjungta 25 jaunieji vaidintojai Mo
kytojos D. Polikaitienės paruošti 
vaidinime dalyvavo šie kolonijos 
vaikai: Vaidilutė, Vilija ir Linas 
Butkiai. G. Dovidaitytė, J. Dom- 
kus, V. Irlikytė, Milda, Julius ir 
Rima Jodeliai, Linas, Rasa ik Dai
na Kojeliai, I. Leonavičiūtė, R. 
Matulaitytė, Virgis ir Vygis Narbu
tai, Vita ir Rimas Polikaičiai, J. 
Raulinaitytė, T. Stančikas, D. Ža- 
liūnaitė, Marytė ir Rūta Žmuidzi- 
naitės. !

D. Polikaitienei režisūroje tal
kino D. Mackialienė, E. Dovydai
tienė ir Ir. Raulinaitienė; dekoraci
jas piešė R. Bureikienė. dalį scenos 
kostiumų padarė dail. 1. Leškienė. 
muzikoje talkino B. Dabšienė i Vr. 
Gilys, scenos šviesas tvarkė A. Ža- 
liūnas. Veikalėlį parūpino J. Kari
butas. Visiems šios santalkos da
lyviams tėvų vardu piriklauso dide
lė padėka.

Esamose sąlygos viskas padaryta 
pavyzdingai: vaikai roles puikiai iš
mokė ir gerai surežisuoti, dekoraci
jos profesionaliai nupieštos, scenos 
rūbai gražūs, tvarka pavyzdinga. Į 
vaidinimo paruošimą įdėta labai 
daug darbo ir pastangų. Deja, pub
likos atsiliepimas nepateisinamas. 
Tiesa, salė buvo apypilnė, bet to
kiam vaidinimui neturėtų pritrūkti 
žiūrovų nė dviem spektakliam.

Tėvai vis dažnai padejuojam. 
kad sąlygos lietuviškam vaikų auk-( 
Įėjimui neką palankios, bet kai yra 
progų, nespėjam, ar nenorim, jo
mis pasinaudoti, (j.k.).

BALFO L. A. SKYRIUI 1966 M. 
iki šiol aukojusių asmenų sąrašas:

Po $25.00 — A. ir V. Pažiūrai, 
G. Kazlauskas, dr. W. J. Grasska, 
J. Raulinaitis.

Po $10.00 — A. ir A. Raulinai- 
čiai, J. Jodelė.

Po $15.00 — B. Graužinis, K. 
Šakys.

Po $10.00 — B. ir A. Šimkevi- 
čiai, G. Vetkus, R. Bureikienė, V. 
ir J. Čekanauskai, Ig. Medžiukas. 
A. Skirius, V. Kazlauskas, M. Pe- 
takas, V. Mačys, A. Lukšienė, B. 
Čiurlionienė, J. ir J. Puškoriai, P. 
ir M. Grušai, A. Dabšiai, ir Gn- 
kinaitė, F. Palubinskas, V. Prižgm- 
tas ir šeima, O. ir J. Motiejūnai. V. 
ir E. Radveniai. R. Bureika. M. ir 
R. Banioniai, M. Pleškys.

Po $8.00 — K. Januta.
Po $5.00 — V. ir L. Stadalnin- 

kas, VI. Gilys, A. Ąžuolaitienė. J. 
ir V. Mikuckiai, Dovidonienė, J. 
Jakubauskas, P. Gasparonis, J. S. 
Shepetys, A. Kontvis, V. Anelaus- 
kas, V. Daukantas, A. Norbutienė. 
A. Liudžienė, E. Ratkelis. VI. Ja- 
siukonis, S. J. Paltus, V. ir Apei- 
kiai, E. ir A. Arbai, J. Jusionis, B. 
Narbutas, A. Račkauskas, K. Priš- 
mantas, A. Uldukis, A. ir E. Vo
syliai, P. ir B. Butkiai, V. ir I. Ta
mošaičiai, V. ir D. Butokai, A. 
Ratkelis. L. Jakubauskienė, A. A- 
domėnas, J. Sodunas.

Po $3.00 — K. Dargis, V. Keva- 
lis, Micevičius.

Po $2.00 — K. Vitkus, J. Uk
sas, J. A. Petras, L. Briedis, L. Rei- 
vydas, R. Žemaitaitis, R. Urbonas. 
K. Stropus, B. Gieda, Ponas Toks.

Po $1.00 — J. Tininis, J. Vidžiū
nas, L. Balvočius, J. Kutra (likutis 
nuo vakaro bilieto kainos).

Visiems aukojusiems tariame 
nuoširdžiausią padėką. Kviečiame 
ir kitus nepamiršti pagalbos reika
lingų tautiečių. Aukas siųsti 555 N. 
Beachwood Dr., L. A. Calif. 90004 
arba įteikti bet kuriam valdybos na
riui kiekvieną sekmadienį po su
mos Šv. Kazimiero par. kieme.
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Linksnių švenčių! Laimingų Naujų Metų!
BRONIUS POSIUS & CO.

HOUSE PAINTER — INSIDE & OUTSIDE 
PAPERHANGER — CARPENTER — PLASTERER

341 W.21st Street Phone 591-6939 Long Beach, Calif.
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Linksmų Švenčių!
Laimingų Naujų Metų!

FOTO STUDIJA “FLATTE OF HOLLYWOOD“
6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif.

Leonas Kančauskas, savininkas.
HO 9-8097

**¥**************************^*****¥******¥*-¥-*****
Linksmų švenčių!

Laimingų Naujų Metų!

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Sales & Service

TV — Stereo — Hi-Fi — Small Appliances

Automobile Radio Repaired While Waiting
5239 Hollywood Blvd., L. A.. 27 HO 9-8500

w

Paminėta Kojelio 50 me
tu amžiaus sukaktis

Ju2zo Kojelio draugai bei bičiu
kai. sus.rmkę pas j: 19o6 m. gruo
džio 10 d., paminėjo jo 50 metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga sukak
tuvininkui buvo įteikta knyga — 
„Ma.ronio baladės” su atitinkamu 
įrašu ir dalyvių parašais. Pagerbi
mo vaišėse dalyvavo apie 50 Los 
Angeles lietuvių veikėjų ir darbuo
tojų. kurių tarpe buvo svečias iš 
Čikagos — irašytojas Aloyzas Ba
ronas su žmona. Sukaktuvininko 
žmona. Elena Kojelienė, visus sve
čius karališkai pavaišino.

J. Kojelis iš profesijos buvo mo
kytojas, lotynistas, dirbęs gimnazi
jose Lietuvoje ir Vokietijoje. Lietu
voje jau buvo paskirtas gimnazijos 
inspektorium, o Vokietijoje kurį 
laiką buvo gimnazijos direktorium.

J. Kojelis labai aktyviai reiškiasi 
Kalifornijos lietuvių veikloje, bend
radarbiauja JAV-bitį lietuvių spau- 
d j e, kuri laiką buvo vienas iš Lien 
tuvių Dienų redaktorių, yra akty
vas Lietuvių Fronto Bičiulių nalr.ys, 
Rezoliucijoms Remti komiteto vei
kėjas neatlaidus lietuvybės kovoto
jas.

Čia, Amerikoje, gyvendamas Los 
Angelėse, savo profesija J. Kojelis 
yra pakeitęs, — keletą metų moky
tojavęs Monterėjos kalbų institute, 
š’uo metu eina didelės įmonės in
žinieriaus pareigas.

Juozas ir Elena (Trumpaitė) Ko
jeliai augina dvi dukteris ir sūnų: 
Dainą. Rasą ir Liną. Visi trys jau
nuoliai gražiai reiškiasi jaunųjų at
eitininkų veikloje.

Sveikindami sukaktuvininką, lin
kime nepalūžtančia energija ir to
liau darbuotis lietuvybės batuose.

a. p.
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda

Albinas Markevičius
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl. 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029 

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

106 So. Catalina St. 
REDONDO BEACH, CALIF 

Tel.: FR 4-6012 
/lėtinių ir importuotų, automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR

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

Phone 846-1743

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birute Pranis, sav.

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif.

Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU 
2011 No. Figueroa 

Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093 

Sav. J. ir A. Spreinaitis

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

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

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd., 

Long Beach, California 
Tel.: 423-9970

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 
Phone 689-9694

L. & G. Reivydai, sav.

"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 Katiliavas, sav.

Tel. 341-4672

LE ALLEZ BEER LOUNGE 
Alfonsus Samolis, sav.

1601 N. Western Ave., Los Angeles 
Hollywood 2-6945

“SWING’N DOOR” ALINĖ 
Sav. Ant. Kašelionis 
13708 Inglewood Ave. 

Hawthorne, Calif.
Tel. 679-8322

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav.
905 Pico Blvd., Santa Monica, Cal. 

Phone 394-9952

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Reprezentative 
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave., Venice, Calif.
Phone EX 6-4246

TREND UPHOLSTERY 
Sav. Vincas Počas

4348 E. Florence Ave., Bell, Calif.
Phene LU 9-4482; Res. 434-3736

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

BLAKI’S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes)

2911 Wilshire Blvd., Santa Monica 
California

Phone 394-0114 by appointment

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-3628

3105 Pico Blvd.. Santa Monica, Calif.
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 

Tree, ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, California
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1 
Office; EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology 

1087 N. Park Ave. 
Pomona, Calif.

622-6040 714 Area Code

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 388-1889

Veterinarijos klinikos
17060 Ventura Blvd., Encino, Calif. 

Dr. L. R. Garskis, sav.
Tel. State 4-7066

Senelių namai
Ann Bobber’s Guest Home 

16801 Addison St., Encino, Ca. 91316
Tel. 789-4808

Grožio salionai
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

FRANCHELL’S BEAUTY SALON 
Valda Šerėnas, sav.

2403 Pacific Ave., Long Beach, Cal.
Tel. 427-6962

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing 
2543 Eucalyptus Ave. Long Beach, 

Calif. Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS 
General Contractor 
3305 Wood Terrace 

Los Angeles, Calif. 90026 
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

BEACON MOTOR HOTEL 
A. Lukšienė, sav.

3020 Wilshire Blvd., Santa Monica 
EX 4-9144

BARBARA MOTEL
Al and Janina Rimavičius Own.

..A Home Away from Home” 
TV, Radio, Air Cond., Kitshenettes 
2148 West Buckeye Road, Route 80 

PHOENIX 9, Arizona

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. 92201 
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA 

Realtor 
1543 — 3rd Street 
Santa Monica, Calif.

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS 
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
I NO 4-2919 Res. TH 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND

137th & Prairie, Hawthorne, Calif.
Sav. Jonas ir Ona Žukas

Tel. OS 5-9051

Valgyklos
ANGLER’S CAFE

141 Fisherman’s Wharf (Pier) 
Redondo Beach, Calif.

Albert & Maria Boreišiai, sav.
Phone: 372-7226

THE TAVERN
Cocktai Is—Luncheon—Dinner 

Banquet Room 
Monica Dantienė, sav.

8924 Long Beach Blvd., South Gate 
Tel. 569-8139

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SVETAINĖ 
Vedėja Adelė šatnerienė

4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Lietuviški pietūs, alus, muzika, 

bilijardo stalas.
Sve.ainė atdara penkt., šeštad. ir 

sekmadieniais.
Tel. 666-4585
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TRUMPAI
— Bronius Gediminas praneša, 

kad po kelių mėnesių pertraukos, 
nuo Š. m. gruodžio 3 d. vėl pradė
jo lietuviškas radijo programas. Jos 
transliuojamos kas šeštadienį, rytą 
nuo 9 iki 10 vai. iš Pasadenos •— 
KPPC — FM stoties 106.7 banga.

— Dailininko Antano Rukšle
lės, kuris anksčiau yra gyvenęs L. 
A. mieste ir dabar gyvena Čikago
je, švęsdamas savo 60 metų am
žiaus sukakti, suruošė Dos Angeles 
liet, kolonijoj savo meno darbų pa
rodą, kuri Taut. Lietuvių Namuose 
tęsėsi nuo lapkr. 26 d. iki gruodžio 
4 d.

Paroda buvo gausiai lankoma. 
Lankytojai įsigijo apie tuziną pa
veikslų. A. Rukšlelės patriotiniai ir 
realūs paveikslai žmonėms patinka 
labiau negu abstraktūs kūriniai.

— Vladas Gilys Kalėdų atostogas 
praleido lankydamas gimines ir 
draugus Australijoje.

— Leonardas Valiukas yra pa
kviestas dalyvauti naujojo Kalifor
nijos gubernatoriaus Ronald Rea
gan inauguracijos iškilmėse valsty
bės sostinėje Sacramento mieste.

KRIKŠTAI
— Lapkričio 13 d. pakrikštyta 

Aidos Monikos vardais Jono ir Va
lerijos Ruzgių dukra. Krikšto tėvais 
buvo Elena Juška ir Vitolis Budris.

— Lapkričio-24 d. įvyko Vidos- 
Glorijos Čekanauskaitės. Janės ir 
Vytauto Čekanauskų dukters, kirikš- 
tynos.
JAUNOJI KALIFORNI ETĖ —
Krikštijama dr. Zigmo ir Nidos ži
butes Brankiu dukrytė Nidos Ade
lės vardais. Krikšto apeigas atlieka 
kun. A. Valiuška. šv. Kazimiero 
parapijos vikaras; krikšto tėvai— 
Evangelina Kungienė ir Leonardas 
Valiukas. Be Nidutės Adelės, dr. 
Zigmas ir Nida Brinkienė augina 
sūnų Edmunduką, kuris šiuo meit.u 
jau yra 3 su puse metukų. Ir Zig
mas ir Nida Brinkiai labai aktyviai 
reiškiasi Los Angeles lietuvių veik
loje.

Nida Brinkyte su kūmais ir kun. A. 
Valiuška.

MIRTYS
Lapkričio 26 d. staiga mirė An

tanas Pabrėža, sulaukęs beveik 90 
metų amžiaus. A. Pabrėža buvo lan
kęs kunigų seminariją, baigęs Karo 
mokyklą ir vaistininkų mokyklą; 
Plungėje, Lietuvoje, jis turėjo vais
tinę.

Reiškiame gilios užuojautos sūnui 
Antanui ir kitiems giminėms.

— Lapkr. 27 d. mirė Ana Ta- 
mulinienė, palikdama vyrą Stasį, 
sūnus Tomą ir Edvardą ir dukra Li
liją Sakowicz. Tamulinai buvo ak
tingi Liet. Piliečių klubo nariai.

Reiškiame užuojautos šeimai.
— Jonas Sutkaitis, Long Beach. 

Calif., vienas iš senosios lietuvių 
kartos, buvo palaidotas gruodžio 9 
d. Jis buvo atvykęs iš New Yorko. 
kurį laiką gyvenęs Newark, N. J.

— Gruodžio 11d. staiga mirė 
Motiejus Ambrazas (Ambrose), bu
vęs aktyvus Lietuvos Vyčių ir Šv. 
Vardo dr-jos narys.

Lietuvos Vyčių Senjorų kuopa 
reiškia gilios užuojautos žmonai 
Apolonijai ir -visiems giminaičiams.

— Los Angelėse gyvenančio An
tano Metrikio motina Josephine mi
rė gruodžio 11 d. Čikagoje ir palai
dota gfuodžio 17 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse. Be Antano, liko dar du 
sūnūs — Juozas ir Stanislovas ir 
duktė Sofija Kwinn. kurios namuo
se motina buvo sergėjama, jos vyro 
dr. F. Kwinn priežiūroje. Anūkų 
liko — Josephine, Margarita, John.

Mylimai žmonai PAULINAI mirus,
reiškiame gilią užuojautą mūsų pirmininkui prof. P. V. Raulinaičiui

Kalif. Liet. Prekybos Rūmai

Prof. P. V. Raulinaičiui ir sūnums Algiui ir Juliui bei jų šeimoms, 
mirus PAULINAI RAULINAITIENEI,

reiškiame gilų užuojautą
Bronė ir Antanas Skiriai

Liet. Jūrų Skautijos V. S. Įgaliotiniui
j. ps. A. RAULINAIČIUI,

MAMYTEI mirus, gilią užuojautą reiškia '
j. sktn. S. Makarevičius 

ir Los Angeles Jūrų Skautų vienetas

Mylimai Mamytei
A. t A. PAULINAI RAULINAITIENEI mirus, 

sūnui Algiui Raulinaičiui ir visai šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia
Giedra Gudauskienė

Nuoširdžiai užjaučiame
p. ELENĄ DEVENIENĘ, 

jos sesutei Birutei VILEIŠYTEI-TURSIENEI mirus Lietuvoje —
Dr. J. Gudauskas

~ • su šeima

William. Judita, Loretta.
Visiems reiškiame užuojautą.

— Magdelena Palaikienė gavo 
žinią iš Lietuvos, kad ten mirė jos 
vyras Antanas Palaikis, sulaukęs 
85 metų amžiaus. Reiškiame užuo
jautos Los Angelėse gyvenantiems 
— žmonai Magdelenai Palaikienei 
ir jos. vaikams — Adelei Balsienei 
ir Klemensui Palaikiui.

— Neseniai Lietuvoje mirė Vik
toras Kniuipys, tėvelis Kalifclmijo-. 
je gyvenančių trijų sūnų. Reiškia
me užuojautos Benediktui, Juozui, 
ir Jonui Kniuipiams.

Lietuvoje mirė Vladas Zicka, 
Gražinos Pošienės tėvelis. Jis buvo 
Lietuvos nepriklausomybės kovų 
dalyvis, prie Salako buvo sužeistas , 
ir gavęs Vyčio Kryžiaus atžymėji- 
mą. Nepriklausomybės laikais buvo 
nuovados viršininku; užėjus komu
nistams partizanavo, buvo sugau
tas. ištremtas į Sibirą, kur išbuvo 
10 metų.

Gražinai Pošienei reiškiame 
užuojautos.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
NADIA ABRAMIAN & ONIK ABRAHAMIAN 

Labiausiai prityrę" siuntimo srityje
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.

129 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550

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 

prekių, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, tokių
... 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.

Los Angeles Lietuvių Bendruomenės Apylinkės valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius dalyvauti

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIME,
kuris Įvyks Ukrainiečių Kultūros Centro salėje, 4315 Melrose Ave., 
Los Angeles, šių metų gruodžio 31 d. S vai. vakaro.

Šokiams gros žinomas vokiečių orkestras, o dainas išpildys 
Henrikas Paškevičius.

Gera vakarienė su šampanu. Lietuviška nuotaika.
Vietas iš anksto rezervuotis ir bilietus Įsigyti galima
pas O. Razutienę telefonu NO 1-0041, pas A. Markevičių telef.

393-0615 (Įstaigos) ir pas A. Balsienę tek 664-6665.
Organizacijos ir grupės kviečiamos sudaryti savo stalus.
Bilietų kainos: $7.50 amseniui; studentams $5.00. ..

L. B. Los Angeles Apylinkės valdyba
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