
1967 m. Sausio mėn. Nr. 1

BUS PAGERBTAS VYTAUTAS F. BELIAJUS

Los Angeles lietuviai š. m. vasa
rio 4 d. pagerbs tautinių šokių pro
paguotoją, mokytoją, „Vilties” re
daktorių ir leidėją Vytautą Finadą 
Beliajų.

Daugelis amerikiečių tautinių šo
kių grupių jau nuo 1966 m. pra
dėjo ruošti V. F. Beliajaus pager
bimo programas, vakarus. Kodėl 
jis taip pagerbiamas? Pernai metais 
suėjo 25 metai, kai V. F. Beliajus 
pradėjo leisti lituanistikos ir taut, 
šokių žurnalą „Viltį”, kurį prenu
meruoja daugiausia šokių grupių 
nariai. V. F. B. yra pasižymėjęs vi
soje Amerikoje ir Kanadoje kaipo 
įvairių taut, šokių mokytojas. Jis 
šokius moko jau virš 30 metų. Jo 
išleistos šokių plokštelės, knygos 
naudojamos mokymui lietuvių tau
tinių šokių įvairose mokyklose ir 
taut, šokių klubuose, grupėse. V. F.
Beliajus yra populiariausias Ameri
koje šokių mokytojas, dėstęs šokius 
apie 300 universitetų, kolegijų ir 
kt. mokyklose. Ir dabar V. Beliajus 
pragyvena mokydamas taut, šokius, 
su pilnu čemodanu literatūros ke
liauja per Ameriką ir Kanadą iš 
miesto į miestą, iš vienos šokių sto
vyklos į kitą, iš vieno šokių gkupės 
susirinkimo į kitą.

Beliajaus biografija

Vytautas yra gimęs 1908 m. va
sario 26 d. Pakumpio k., Prienų 
v., Marijampolės apskr. Mokėsi 
Prienuose, Kaune ir Chicagoje. A- 
merikon atvyko 1923 m., teturėda
mas tik 15 metų amžiaus ir apsi
gyveno pas giminaičius Dulius. Jis 
subrendo Chicagos lietuviškoje at
mosferoje. 1932 m. suorganizavo 
„Lietuvių Jaunimo Draugiją” (Li
thuanian Youth Society), kuriai va
dovavo iki 1941 m., kol gavęs gerk
lės džiovą, išvyko gydytis į Fair
hope, Alabamoje. Šios draugijos 
vardu suruošė keletą liet, dailės pa
rodų, mokė liet, tautiniu šokiu. 
Manau, kad V. F. B. buvo pirmasis 
taut, šokių grupės organizatorius. 
Šioji grupė atlikdavo dalį progra
mų „Naujienų”, „Sandaros” ir ki
tų laikraščių koncertuose, demons
truodavo liet, šokius miestų parkų 
parengimuose ir taut, šokių festiva
liuose.

Pradžia buvo varginga. L. Y. S. 
susirinkimus ir šokių pamokas da

rydavo savo bute, kuris faktiškai 
buvo tik vienas didelis kambarys. 
Tame pat dulkiname kambaryje 
jis ir dirbdavo (rašydavo) ir mie
godavo. Atsimenu, kai po tokių šo
kių pamokų, programų, jis perei
davo su kepure, parinkdamas aukų 
patalpos išlaidoms.

Gyvendamas Fairhope, Ala., ka
ro metu, gaudavo daug laiškų iš 
kariuomenėj tarnaujančių draugų, 
iš buvusių savo mokinių. Sirgdamas 
nepajėgė visiems laiškais atsakyti, 
tada pradėjo mimeografuoti laiš
kus su žiniomis apie save ir apie 
savo draugus. Šį biuletenį jis pa
vadino „Viltimi” (Hope), tai sim
bolis, kad jis išgys, kad karas greit 
baigsis, kad Lietuva atgaus laisvę. 
Tą biuletenį palaipsniui išugdė 
į „Vilties” žurnalą. „Viltis” yra

V. F. Beliajus prie savo darbo stalo.

anglų kalba prirašomas žurnalas. 
Jame rasite tik 3 lietuviškus žo
džius: pavadinimą VILTIS ir „Iki 
pasimatymo, Vyts’7 kuriuo užbai
gia savo asmenišką skiltį. Tačiau 
„Viltyje” rasite daug medžiagos 
anglų kalba apie liet. taut, šokius, 
tautosaką, lietuvių kalbą, papro
čius ir pan.

Sveikatos sumetimais V. F. B. 
keletą metų gyveno Kalifolrnijoje 
(Los Angeles ir San Diego miestuo
se). Prieš kelis metus vėl pergyve
no sveikatos krizę. Nemokamai jį
gydė Spivak, Colo., žydų ligoninė. 
Jis prarado vieną inkstą, buvo am
putuotas vienas plautis. Gydytojų 
nuomone buvęs tik 1% kad jis išlai
kys knzę; j.s sako, kad tik stebuklu 
išliko gyvas. Vienu, momentu te
svėrė tik 90 svarų. Dabar V. B. 
jaučiasi gerai, tačiau apsigyveno 
Denver, Colo., netoli ligoninės, nes 
periodiškai turi tikrinti sveikatą. 
Dabar Vytautas prarado vienos 
ausies girdėjimą ir yra pavojaus vi
sai nustoti girdėjimo. Jo laimė, tai 
nepaprastai geras regėjimas. Jis ga
li skaityti ir rašyti ir korektūras 
taisyti net mėnulio šviesoje ir dar 
nereikia jokių akinių.

V. F. Beliajaus leidiniai

Rašyti V. B. pradėjo nuo 1930 
m., bendradarbiaudamas liet, dien
raščiuose ir anglų spaudoje. 1935- 
1940 m. redagavo žurnalą „Lore”, 
1935 m. suorganizavo leidinį „Va
ga” (Furrow), kuriame tilpo ang
liškai jaunimo straipsniai. Apie tau
tinius šokius išleido šias knygas: 

„Dance of Lithuania”, „Merrily 
Dance” ir „Lets be Merry”. Los 
Angeles 1954 m. išleido liet, pasakų 
ir legendų vertimų angliškai „The 
Evening Song” (Vakairinė Daina). 
Taip pat išleido keletą liet, tautinių 
šokių plokštelių. Dabar „VILTĮ”— 
32 psl. žurnalą — išleidžia 6 kar
tus per metus. Žurnalo adresas — 
VILTIS, P. O. Box 1226, Denver, 
Colo. Prenumerata metams $3.00, 
dviems metams $5.00. Lietuviai te
sudaro tik dešimtąją dalį „Vilties” 
skaitytojų.

V. F. Beliajus kaip asmuo

Turbūt, iš lietuvių šio straipsnio 
autoriui (be V. B. pusbrolio Kazio 
Dūlio) daugiausia teko susidurti su 
Vytautu ir jį gerai pažinti. Jis yra 
labai sugyvenamo, malonaus būdo, 
geras lietuvis patriotas ir giliai tikįs 
katalikas. Ilgesnį laiką priklausė L. 
Vyčių organizacijai. 1942-43 m. be
sigydydamas Fairhope gavo gimna
zijoje vokiečių k. ir šokių mokytojo 
tarnybą. Tebūdamas šiame mieste
lyje. tik vienas lietuvis, jis surengė 
Vasario 16-sios minėjimą. Moki
nius išmokė liet, tautinių šokių, 
mergaitėms įtaisydino taut, rūbus, 
dar vienam solistui davė liet, dainų 
gaidų ir paruošė visai gimnazijai 
Vasario 16-sios minėjimą. Jis pats 
susirinkusiems papasakojo apie Lie
tuvą.

1943 m., kai mano vadovaujama 
„Ateities” šokių grupė iš Chicagos 
nuvyko į Tarptautinį Šokių Festi
valį Philadelphijoje. radome ir V.

Nukelta Į 2 psl.
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KAD MŪSŲ MENAS IR MOKSLAS NEUŽGESSTŲ

Karo muziejaus sodelyje Kaune, tarp kitų, stovėjo kuklus Simano Dau
kanto paminklas, kuriame tebuvo tik du žodžiai: „Rašiau lietuviškai...” 
Tik du žodžiai, bet už jų slypėjo visa netolima lietuvių tautos istorija, pil
na kietų pastangų išlaikyti savą kalbą ir savą dvasią. Daukanto laikais 
visi turtingesnieji ir mokytieji nuėjo svetimais keliais, prisiėmė svetimą 
kalbą ir neretai svetimos tautos žmoną ar vyrą ir dingo lietuviams. Bet 
Daukantas buvo vienas nedaugelio tų mokytojų, kurie liko savoj tautoj, 
nors kitų spaudžiamoj ir niekinamoj — ir rašė lietuviškai... Daukantas 
buvo idealistas.

Šiandien mes gyvename panašiose aplinkybėse. Tėvynėj nepaliaujamai, 
kad ir pridengtose formose, brukama rusa kalba. Mokslas ir menas turi 
tarnauti tik jų tikslams. Lietuvos istorija iškreipiama ir klastojama, kad 
ji atitiktų didžiarusių siekimus. Dar lopšyje stengiamasi užteršti lietuviuko 
siela.

Ištrūkę į laisvę, esame daužomi svetimųjų bangų. Kai kas mūsų nu
skęsta, kiti nunešami tolyn, ik neretas išmaino savo lietuviškumą „už tru
pinį aukso, gardaus valgio šaukštą”.

Sava kultūra ir jos augimas yra būtinos sąlygos lietuvių tautai išlikti 
tiek tėvynėj, tiek svetur. Tikrai savita būti mūsų kultūra tegali tik lais
vajame pasaulyje. Tačiau čia kliūtis yra ne tiek mūsų nedidelis skaičius, 
kiek išsiblaškymas ir neturėjimas aiškaus pasiryžimo. Daugelis būtinų kul
tūrinių reikalų atidedami ar visai nustumiami į šalį, pasiteisinant lėšų 
stoka.

Pastovioms lėšoms suadryti reikia pastovaus pagrindinio kapitalo — 
nenykstančio šaltinio. Toks šaltinis jau yra įsteigtas—tai Lietuvių Fondas. 
Jis siekia milijono dolerių, tačiau teturi trečdalį. Pagrindinis kapitalas 
neliečiamas, bet procentai neudojami lietuviškam menui, mokslui ir ap
skritai lietuviškumui palaikyti. Jei Fondas pasiektų milijoną dolerių, tai 
tada kasmet, be jokių prašinėjimų ir atskirų aukų rinkimų, būtų galima 
pastoviai skirti mažiausiai $50,000 (geriau investavus būtų galima ir dau
giau). Šio Fondo sudėtis ir organizacija yra daug kartų spaudoj aiškintos, 
tad nekartosime. Galima tik pabrėžti, kad Fondo nariais }ka visi lietu
viai, be pažiūrų ar įsitikinimų skirtumo. Jo vadovybę irgi sudaro įvairių 
politinių bei religinių pažiūrų žmonės. Tad teisintis, kad čia „ne mano 
organizacija”, yra nerimta: Lietuvių Fondas yra visų lietuvių organizacija, 
mūsų visų rūpestis.

Jei dėl įvairių priešasčių daV neturėjote progos įstoti į Lietuvių Fondą, 
neatidėliodami įstokite į jį dabar. Tapkite tikruoju jo nariu. Tam tereikia 
šimto dolerių (kam patogiau, gali mokėti ir dalimis). Negaišdami kreipki
tės į kurį Los Angeles L. F. vajaus komiteto narį (įskaitant ir čia rašantįjį) 
— bus suteiktos platesnės informacijos ir padėta tapti Lietuvių Fondo 
nariu.

Amžių būvyje ištvėrėme visus vargus, pakėlėme visas kančias, atlaikėme 
visas kovas tik tvirtu pasiryžimu ir tikėjimu į lietuvių tautos ateitį. Silp
navaliai ir šiaudadūšiai sukniubo ir nuo mūsų atkrito. Bet kada buvo ir 
tamsiausia, idealistai tikėjo, kad bus šviesiau —•• ir lietuvis nenulenkė gal
vos nei kryžiuočiui, nei lenkui, nei rusui. Simanas Daukantas, neturėda
mas iš ko gyventi, rašė lietuviškai. Basanavičius, svetur sirgdamas tėvy
nės ilgesiu, skelbė Lietuvai ,Aušrą”. Kudirka, eidamas už lietuviškumą iš 
kalėjimo į kalėjimą, skambino „Varpu” keltis. Biliūnas, džiovos sukapo
tais plaučiais, kūrė lietuvių literatūrą ir tepkašė pakasti jį „ant Šventosios 
upės kranto”, kad jo kapas girdėtų tas daineles, kur močiutė jam daina
vo...Savanoriai, basi ir be ginklų, ėjo užtverti Lietuvos sienų, kad rusas ir 
lenkas daugiau netryptų Lietuvos žemės. Tai vis buvo savo tautą mylį 
idealistai. Ar negalėtumėte ir jūs prisidėti prie šių idealistų? Ir dabar čia 
neteikia eiti į kalėjimą, nereikia badauti, nereikia šalti, nereikia nuo gy
venimo būtinų dalykų atsisakyti: tik reikia truputį pinigo įnešti į Lie
tuvių Fondą — kad mūsų menas ir mokslas galėtų gyvuoti, kad lietu
viškas raštas mirtinai nesustingtų ir lietuviškas žodis nepaliautų skam
bėjęs.

Būkite ir jūs idealistai — tapkite Lietuvių Fondo nariais dar šiandien!
Stasys J. Paltus

Ir išsisklaidę įvairiuose pasaulio 
kraštuose lietuviai yra gyvoji mūsų 
tautos dalis, kol jie susijungę tamp
riais ryšiais siekia išlaikyti savo 
tautines savybes. LB su savo plačiu 
organizaciniu tinklu yra reikšmin
giausias veiksnys išlaikyti tautinę 
gyvybę ir sudaryti sąlygas tautinei 
veiklai reikštis. Pastangos dėl tau
tinės gyvybės išlaikymo ir lygiagL-e- 
čiui dėl Lietuvos laisvės yra reika
lingos nuolatinio stiprinimo ir nau
jų jėgų telkimo.

Šiam tikslui įvairiuose pasaulio 
kraštuose yra LB organizacinis 
tinklas. Jungt. Amerikos Valstybė
se šiuo metu yra 66 LB apylinkės. 
Tačiau dar yra daug vietovių .ku
riose gyvenama lietuvių, nors kar
tais ir gana pasisklaidžiusių, bet 
įdėjus darbo ir pastangų, būtų gali
ma juos suburti į LB apylinkes. Kai 
kuriose vietovėse lietuviai socia
linio bendravimo tikslu yra su
sibūrę į vadinamus klubus. Rei
kėtų stengtis, kiek sąlygos leidžia, 
tokių klubų veiklą išplėsti, prisii
mant jiems platesnės apimties už
davinius bei įjungiant juos į LB 
sistemą, kad ir nekeičiant jų vidaus 
struktūros. Jau kai kur tokie klubai 
LB rėmuose darniai savo veikla 
yra išvystę.

JAV LB. eidama stiprėjimo ke
liu, savo organizaciniam budrumui 
patikrinti ir geresniems veiklos 
metodams paieškoti, tam tikrais lai
kotarpiais šaukia visuotinius arba 
sritinius suvažiavimus veiklos klau
simams aptarti. Tokie suvažiavimai 
šių metų pradžioje numatyti ryti
nio Amerikos pakraščio — New 
Yorke, vidurio — Chicagoje ir va
karų — Los Angelėse. Juose nu
matyta apsvarstyti bei išdiskutuoti 
eilė klausimų, liečiančių šeimą, li
tuanistinį švietimą, jaunimo vietą

BELIAJUS... / Atkelta iš 1 psl.
F. Beliajaus „.sulietuvintus ameri-' 
koniukus”, atvykusius su liet. taut, 
šokiais Ireprezentuoti lietuvius. Mat, 
nei jis, nei mes apie tokį supuolimą 
nežinojome, tad kai kuriuos šokius 
šokome sujungę abi grupes.

V. Beliajus yra išmokęs keletą 
liet. taut, šokiu kiekviena amerikie
čių šokėjų grupę, su kuria tik jam 
yra tekę dirbti. Jis kasmet treniruo
ja kolegijų mokytojus jų vasaros 
stovyklose. Visuomet Beliajus pro
paguoja liet, kalbą, papročius, šo
kius. Todėl ir jam surengiamuose 
pagerbimuose jį sutinka su liet, 
šūkiais, trispalvėmis vėliavomis, 
audiniais ir net lietuvišku maistu. 
Gal nė vienas lietuvis Amerikoj nė
ra tiek daug lietuvių vardą, kultūrą, 
šokius išpopuliarinęs, kiek Vy
tautas Beliajus. Jį galima pavadinti 
lietuvių tautos „šokančiu ambasa
dorium”. Jis tikrai yra užsitarna
vęs visų lietuvių pagarbos ir įver
tinimo (A. Sk.).

L. B-nėj, lietuvių spaudos reikšmę, 
L. B-nės vaidmenį Lietuvos laisvi
nimo darbe ir eilę kitų organizaci
nių klausimų. Tikslus suvažiavimo 
laikas Los Angeles mieste bus pra
neštas spaudoje vėliau, suderinus jį 
su LB Centro valdybos pirmininku. 
Tačiau jau šiuo metu turime tam 
suvažiavimui ruoštis. Kiekvienas 
lietuvis suvažiavime yra mielai lau
kiamas svečias ir kiekvieno sveikos 
pastabos bei naudingi nurodymai 
LB veiklai plėsti bei gyvinti bus 
priimti dėmesin. L M.

Liet, šeštad. mokykloj
Šv. Kazimiero lituanistinės mo

kyklos Kalėdų eglutė buvo sausio 
2 d. parapijos salėje. Programa 
pradėta šešt. mokyklos vedėjo I. 
Medžiuko sveikinimo žodžiu, pasi
džiaugiant darniais tėvų bei moky
tojų santykiais. Buvo pastatytas 
trumpas, bet įvairus V. Frankienės 
scenos vaizdelis „Stebuklų naktis”, 
paruoštas mokyt. O. Razutienės, D. 
Polikaitienės ir D. Razutytės. Sce
noje mažieji žiūrovai ir jų tėveliai 
matė angelus, vaikus, žvėrelius, gė
lytes, snieguoles, sniego diedukus. 
Į vaidinimą buvo gausiai įpinta Ka
lėdų giesmių ir dainų. Akompona- 
vo pianistė O. Barauskienė. Kalėdų 
Senelis, kulriuo buvo R. Žukas (IX 
skyr. mokinys), apdovanojo visus 
vaikučius saldainiais, taip pat priė
mė kai kurių vaikų atneštas dova
nėles, kurias žadėjo nugabenti pa
vergtos Lietuvos vaikams. Progra
ma baigta tėvų komiteto pirm. J. 
Puškoriaus padėkos žodžiais ir kai 
kuriais paaiškinimais.

Šv. Kazimiero lituanistinė šešt. 
mokykla Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį paminės vasario 18 d. 11 
vai. parapijos salėje. Mokytojai su 
savo skyrių mokiniais pairuoš ati
tinkamą programėlę, į kurią įeis 
deklamacijos, referatai, choro dai
nos. Mokytojai ir tėvų komitetas 
visus tėvelius kviečia į šį paminė
jimą atvykti. (M.).

Rašytojo Barono priėmimas 
pas Brinkius

Tuoj po literatūros vakaro, ku
ris įvyko gruodžio 9 d., Žibutė ir 
dr. Zigmas Brinkiai surengė svečiui 
— rašytojui Aloyzui Baronui iš Či
kagos, priėmimą. Puošnioje savo 
i-ezidencijoje Brinkiai vaišino apie 
40 Los Angeles lietuvių darbuotojų 
bei veikėjų, kurie dalyvavo rašytojo 
Aloyzo Barono ir jo žmonos Nijo
lės garbei suruoštame priėmime. 
Brinkiai ir Baronai yra artimi bičiu
liai iš Čikagos laikų, kai Žibutė ir 
Zigmas ten gyveno prieš persikel
dami į Kaliforniją, (ap).

LAV skaitytojai palaiko biznieriuj 
kurie skelbiasi LAV-se.
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Xll-je Liet, filatelistu draugijos “Lietuva” parodoje, surengtoje paminėti 
draugijos veiklos 20 metu sukaktį, 1966 m. spalio m. 23-29-30 dienomis.

Įteikiamas pirmos dienos vokas ir parodos katalogas L. K. Muziejaus 
vedėjui S. Balzėkui Jr. Iš kairės: Balzėkas, Jr., kons. Daužvardis, drau
gijos pirm. I. Sakalas, B. Jurėnas, parodos pirm.

LOS ANGELES BALFO VEIKLA

APIE LIETUVOS PAŠTO ŽENKLUS IR FILATELISTUS

Turbūt, nedaug kas iš Amerikos 
vakaruose gyvenančių lietuvių ži
no, kad lietuviai, tarp eilės kitų 
draugijų. Čikagoje turi ir „Lietu
vos" vardo filatelistų draugiją. Pa
grindinis draugijos dėmesys skiria
mas Lietuvos pašto ženklams, bet 
jos nariai domisi ir viso pasaulio 
pašto ženklais.

Per porą dešimtų nepriklausomo 
gyvavimo metų Lietuva išleido apie 
pusę tūkstančio skirtingų pašto 
ženklu, kurie ir šiandiena domina 
ne tiktai lietuvius, bet ir kitų kraštLj 
p. ž. rinkėjus. Tas dėmesys Lietu
vos pašto ženklams nėra skiriamas 
neužtarnautai: lietuviškieji ženk
lai. palyginti, yra aukšto meninio 
lygio ir gerai techniškai atlikti; tai 
Lietuvą palankiai reprezentuoja už
sieniečių akyse ir suteikia jos p. ž. 
garbingą vietą pasaulio p. ž. tarpe.

Filatelija yra vieans iš nedauge
lio gyvenimo pomėgių, kur buvusi 
Lietuvos nepriklausoma valstybė 
Įamžinta, nežiūrint, kokio likimo ji 
ateityje susilauktų. Nepr. Lietuvos 
pašto ženklai bus iliustruojami ir 
įvertinami kiekviename p. ž. ka
taloge. bus renkami ir galbūt vis 
labiau branginami, nes retai begau- 
nami. Tuo iš dalies paaiškinama tai. 
kad rusiški okupantai Nepriklauso
mos Lietuvos p. ž. nemėgsta. Tai 
lietuviškų p. ž. kursavimas buvo su
stabdytas ir jų vietą užėmė rusiški 
jiems lyg krislas akyje.

Pirmosios rusų okupacijos metu 
p. ženklai. Vokiečiams užėmus Lie
tuvą. eilė Lietuvos miestų perspaus
dino savo paštuose turėtus rusiškus 
p. ženklus, pažymėdami savo mies
tų vardus. Tikėdamiesi, kad bus 
atgauta nepriklausomybė, kai ku

rie miestai tuoj pažymėjo: „Nepri
klausoma Lietuva 1941-V1-23”; 
..Laisvi Telšiai 1941-V1-26; pana
šiai padarė Vilnius, Panevėžys, Ra
seiniai ir kt. Tie p. ž. kursavo la
bai trumpą laiką, nes nepriklauso
mybės viltis buvo sužlugdyta, atsi
rado vokiški p. ž. su perspausdini
mu „Ostland”. Dabar, aišku, Lie
tuvoje kursuoja tik rusiški ženklai.

„Lietuvos" filatelistų draugija 
šiemet švenčia savo 20 metų gyvavi
mo sukakti. Tam atžymėti spalio 
28-30 d.d. draugija Čikagoje su
rengė lietuviškų p. ž. parodą. Buvo 
išleisti vokai su tam tikrais užrašais. 
Atžymėta taip pat 25 metų rusų o- 
kupacijos sukaktis. Parodos salėje 
veikė oficialus Pašto skyrius, kul' 
specialiu antspaudu buvo atžymimi 
iš ten siunčiami laiškai. Parodoje 
dalyvavo ir kalifornietė p. K. Gri
nienė. pirmą kartą parodydama lie
tuviškai visuomenei dali savo įdo
maus liet. p. ž. rinkinio.

Be abejo, ir Kalifornijoje yra lie
tuvių. kurie domisi filatelija. Atsi
radus jų didesniam skaičiui, būtų 
galima pagalvoti ir apie filatelistų 
"Lietuvos” skyriaus įsteigimą. Bū
tų įdomu susipažinti, pasikeisti p. 
ženklais, pasidalinti žiniomis ir 
mintimis.

Šis rašinys y f a grynai reikalo iš
tyrimui. „Didesni” ir „mažesni” fi
latelistai kviečiami atsiliepti ir pa
reikšti savo nuomonę; siūloma 
kreiptis Mrs. K. Grinienės adresu: 
10207 Magnolia Ave.. Riverside. 
Calif. 92503 arba: Mr. V. Navic
kas. 3215 Clement St., San Fran
cisco. Calif. 94121.

Filatelistas

1966 m. Balto Los Angeles skyriui 
iki šiol, be praėjusiame LAV nr iš
vardintų asmenų, dar yra aukoję:

Po $100.00 — Dr. M. L. N arni
kas.

52.00 — J. Navickas.
Po $25.00 — Pre.l J. Kučingis. 

J. Šimonis, J. Petrauskas.

Po $10.00 — A. Markevičius. A. 
Mikalajūnas, E. Sinkys. J. Zirgulie- 
nė, O. Abrahamian, R. Nelsas, Z. 
Viskanta, N. ir A. Mitkevičiai, B. ir 
V. Kaminskai, V. Sakalauskas.

Vietoje gėlių A. A. P. Raulinai- 
tienei pagerbti: A. ir V. Pažiūrai. 
D. ir A. Polikaičiai, A. Šimkevičius.
A. ir E. Rūkštelė, M. ir A. Deve- 
niai, H. ir A. Bajaliai, J. ir M. 
Gliaudžiai, A. Lukšienė.

Po $5.00 — V. Tuskenis, P. Ku- 
zavinis, A. Kaminskas. A. Šimkus. 
J. Petronis, J. Dženkaitis, F. Mels
kis, A. L. Jalyčėnas, T. Grikinas, 
F. Collins (Karaliūnas), P. Lember- 
tas, A. Dongeard (2 k.), K. Janus- 
ko (2 k.) A. Bimbiris, Z. Miliūnas, 
R. B., J. Tamošiūnas, S. Nyergienė.
B. Gediminas, P. ir L. Černiauskai. 
H. M., K. Galiūnas, J. Šimonis, A. 
Daukantas.

Vietoje gėlių A. A. P. Raulinai- 
tienei pagerbti: P. ir M. Grušai. J. 
Jodelė, F. ir S. Palubinskai, Braz- 
džioniai, S. ilr N. Nyergiai, Almi
nai, J. Medžiukas, J. Činga, E. ir 
H. Tumai, B. ir P. Graužiniai. Dr. 
J. Jusionis, Bandžiuliai, A. ir A. 
Audroniai, J. V. Andrašiūnai. J. 
Žilevičiai, N. ir H. lašiniai, V. Do
vydaitis, P. Lembertas.

Po $4.00 — S. Skirmantas.

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. 
t

French — German — Russian — Polish spoken

Round the World Tourist
INTERNATIONAL AND DOMESTIC TRAVEL

DIRECTOR MAXIMILIAN J. H O DDER-GO ROI H AUSKAS 
Official Bonded Representatives For All Aairlines, Steamships, Railways, 

Hotels and Resorts.
Expert handling and documentaton for travel to and from 

Eastern European Countries.
Visas — Affidavits — Money Transfers — Credit Available 

334 N. Fairfax Ave. Los Angeles, California 90036
Phone: 937-1650 Cable: WorldtourI

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
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Po $3.00 — V. Malinauskas, P. 
V. Vveckstrom. J. Pėterienė.

A. A. P. Raulinaitienei pagerbti: 
K. Bulotienė. O. Merkys. M. Par- 
Ker.

Po $2.00 — J. Miliūnas, P. Šir- 
vydaitė, A. Glodenis ($2.20), V. 
Vveckstrom. R. Galiūnas. S. Stanu
lienė, V. Malinauskas. J. Babušis. 
Br. keliukas, J. Kloris, L. Kančaus- 
kas, J. J. Miliūnas, G. E. Kesslau. 
Jonynas, Jr., Dr. A. Šliupaitė.

A. A. P. Raulinaitienei pagerbti: 
V. Tuskenis. V. V. Kazlauskas, V. 
Prižgintas. Kojeliai. R. Dabšys, K. 
J. Karuža. O. ir J. Motiejūnai, A. 
J. Trasikis. E. A. Arbai, Rudokie
nė, Mitkienė. V. Gedgaudienė.

Po. $1.00 — K. Liaudanskas. J. 
T.. A. Lasauskas. S. S. Tiknis, E. 
Y. Swelin. M. Palaikienė.

A. A. P. Raulinaitienei pagerbti: 
J. Tininis.

Visiems aukojusiems nuoširdus 
ačiū!

J. Motiejūnas,
iždininkas 

1967. I. 8.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
kurie talkininkavo mūsų močiutės 
a. a. Liudvikos Kamandulienės lai
dotuvių metu, visiems, kurie ją 
taip gausiai palydėjo ir visiems, ku
rie mums žodžiu ir laiškais pareiš
kė užuojautą.

Juozas, Marija ir Rūta 
Kilmoniai

3
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Los Angeles Lietuvių Bendruome

nės metinis susirinkimas
Sausio 2z d., sekmadienį, 12 vai. 

šv. Kazimiero parapijos salėje šau
kiamas met.ms Los Angeles Lietu
vių Bendruomenės susirinkimas.

programoje: senosios valdybos 
apyskaita ir naujos valdybos rinki
mai. Balsavimo teisę turi tik soli
darumo mokestį užsimokėję nariai. 
Šis mokestis bus renkamas ir prieš 
susirinkimą. Valdyba

VASARIO 16 03 MINĖJIMAS

Šių metų Vasario 16-os minėji
mas įvyks vasario 19 d., sekmadie
ni, i-v. Kazmuero par. salėj e.

Kaioetcju >ra pakviestas Tautos 
Fondo p.rm. prei. Jonas Balkunas 
iš Maspeth, Ne,v York.

Šiais metais L. A. Alto skyriaus 
pirmin.nku jra otasys J. Paltus.

Mažosios Lietuvos atvadavimo 
paminėjimas

Mažosios Lietuvos Bičiulių drau
gijos L .A. SKjnaus m.c.atyva sau
sio 14 d. vakare įaut.n.ų namų sa- 
ieje surengtas Klaipėdos krašto is- 
siiaisvmimo sukakties minėj mas.

Apie Mažosios .Lietuvos tautinės 
minties veikėjus, kovotojus ir su
kilimui pasirengimą paskaitą skaitė 
H. 'lumas, buv. Prekybos instituto 
Klaipėdoje dėstyt;jis, klaiped.etis, 
nac.ų persekiotas ir kalintas patrio
tas ve.kejas.

Menmeje programos dalyje sol. 
Liucija Zaikiene padainavo Keletą, 
daugiausia klaipeu.eč.ų, damų; a- 
komponavo Mantautas Pre.ksa.tis; 
be to, jis solo paskambino šuoerto 
ir Naujalio kūrinių.

V. Mitkutė-Ged-jaudlenė su įsi
jautimu padeklamavo keletą poetės 
E. Tumienes eilėraščių, prūsų isto- 
r j ės temomis. Re.kia pasidžiaugti, 
kad po ilgesnių „atostogų” į sceną 
grįžo Violeta Mitkutė, anksčiau pa- 
s.reiškusi kaip viena geriausių va
karų programų pranešėja.

Minej.mui vadovavo Maž. Lietu
vos Bičiulių dr-jos pirm. Vytautas 
Glažė.

Į susirinkimą atsilankė artipilnė 
salė svečių, tarp jų ir buv. min. Lie
tuvai Mr Graham su žmona, kuris 
buvo pristatytas susirinkimui ir pa
gerbtas gausiais plojimais.

Lietuvių Ev.-Liuteronų parap'jos
Los Angelėse komitetą sudaro;
Mikas Čėsna, Vyt. Mart. Glažė, 

Ema Dovydaitienė, Emilis Pamatai
tis ir Jurgis Preikšaitls.

Parapijos klebonu yra kun. Mar
tynas Preikšaitls.

Vyčių susirinkimas
Sausio 29 d, sekmadieni, 1 v. 

p. p. Lietuvių Bendruomenės Cent
ro salėje, 4423 Santa Monica Blvd , 
Los Angeles, Calif., šaukiamas me
tinis Vyčių senj'rų 133-ios kuopos 
narių susirinkimas.

Darbotvarkėje valdybos praneši
mai ir naujų Kuopos organų rinki
mai. Visų narių dalyvavimas būti
nas. Sk.rtu laiku nesusirinkus kvo
rumui, uz valandos įvyks teisėtas 
atvykusių narių susirinkimas.

oimet kuopa švęs 10-ties metų 
n-o ĮSikunmo sukaktį.

ous.rmkime taip pat kviečiami 
dalyvauti ir norintieji tapti vyčiais.

Valdyba

veikla
šiais metais Liet. Bendruomenės 

Centras (Lithuanian Community 
Center, Inc.) jau pradėjo aštuntuo
sius veiklos metus. Lietuvių Namai 
koloną j l.etuvių veiklai daug pa
deda: Čia vyksta valdybų posėdžiai, 
susirinkimai, paskaitos, subuvimai. 
Čia yra vienintelė visoj Kaliforni- 
j j l.etuvių biblioteka, p r.žiūram a 
L. A. Bendr. apylinkės valdybas, 
čia veikia savaitgaliais liet, maisto 
valgykla, kur kiekvienas lietuvis 
gali savo svečius atsivesti ir pavai
šinti.

Liet. Centras remia jaunimo or- 
ganizac jas. Šiais metais LBC pa
skyrė $75.00 Skautų stovyklavietės 
komitetui. Gavus iš Alto L. A. sk. 
kvietimą atžymėti konsulo dr. J. J. 
Bielskio 75 metų sukaktį, skiriant 
auką Lietuvių Fondui, tuoj tam rei
kalui buvo paskirta $50.00.

VAKARIENE - SUBUVIMAS
Liet. Bend. Centro valdyba po 

didesnių svetainės remontų daro 
vakarienę-subuvimą šį šeštadienį, 
sausio 21 d., 6 vai. vakaro. Visi 
lietuviai yra kviečiami atsilankyti, 
pasivaišinti, susipažinti su Bendr. 
Namų atliktais remonto darbais.

Šiais metais LBC-ui sėkmingai 
pirmininkauja Bronius Stančikas, 
padedant kitiems valdybos na
riams — J. Gajauskui, F. Karaliū
nui, Alb. Markevičiui, O. Orlovie
nei ir A. Skiriui.

MARY H A M R O C K
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARY 
921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif. i 
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

TRIMITO AIDAS
tauauaaaKUJBaaMaauaaaaMaBauaaaaaanuaaaaaaaajuaaaaMaaai
ggago«ag«aūBSūi 

mrevmnrannnnvnnnnnnimrennvvnvvnnnnnvnnl

1941 metų sukilimo minėjimas 
ir pogrindžio spaudos paroda

Šauliai ir ramovėnai ruošia 1941 
m. sukilimo minėjimą ir Il-sios □ 
ševikų okupac'jos meto Lietuvos 
partizanų pogrindžio spaudos paro
dą. Minėjimas įvyks š. m. balan
džio 30 d., sekmadienį, 12 vai., šv. 
Kazimiero parap. salėj.

Minėjimo programoje numatyta: 
pamaldos uz žuvusius kovotojus, 
le^s. S. J. Paltaus paskaita, menmė 
dalis: montažas, kuri atliks Lietu
vių dramos sambūrio aktoriai, va
dovaujami rež. D. Mackiaiienės.

Toje pačioje salėje bus išstatyta 
iš okupuotos Lietuvos atgabenta 
mūsų partizanų pogrindžio spauda 
ir dokumentinė medžiaga.

Įėjimas visiems nemokamas ir 
aukos nerenkamos.

LOS ANGELES INŽINIERIŲ
į Spalių 29 d. inž R. Kaminsko iš- 
\aigmgcj sodyčoj, 4rf2 Patnc.an 
Vvay, Monrovia, Los Angeles tech
nologai turėjo grandiozmį jaučio 
kep.mą ir a.utį.

Ta proga L. A. technologai slap
tu balsavimu pasisakė už sus jung.- 
mą su Amerikos lietuvių inžimerių- 
architektų sąjunga ALIAS, kur.os 
nauji įstatai atitinka L.A. technolo
gų nuostatams.

Jaučio kepimo metu buvo išrink
ta nauja 19o6/67 metų kadencjai 
inž.-arch. s-gos valdyba, kuri lap. 
27 d. posėdyje pasiskirstė pareigo
mis: inž. V. Vidugiris — pirm., 
inž. R. Bureika — vicep. iždo reik., 
inž. R. Kaminskas — vicep. tech
nikiniams reik., inž. T. Mickus — 
vicep. spaudos reik., inž. R. Petrai
tis — sekr., inž. R. Karuža — jau
nimo org. reik., arch. E. Arbas — 
valdybos nutarimu įeina pataria
muoju balsu kaip senos valdybos 
pirmininkas. Valdybos sąstatas pra
plėstas, nesilaikant ALIAS įstatų, 
išeinant iš specifinių uždavinių, ku
riuos numato atlikti naujoji v-ba.

Naujos valdybos adresas: inž. V. 
Vidugiris, 27923 San Nicolas Dr., 
Palos Verdes, Calif. 90274.

L. A. inž.-architektų sąjunga, 
mušdama konkrečiai pagelbėti sa
vo tautiečiams, numato steigti pro
fesinio lavinimo kursus norintiems 
dirbti technikos srityje — mecha
nikos, elektronikos braižytoja ir k. 
Raštiškai regstruotis pas inž. R. 
Kaminską, 482 Patrician Way, 
Monrovia, Calif. Kursai žadama

uau-ių spauda
Centro valdyba paskelbė nup.ge

nimą knygos „Mepriklausomai Lie
tuvai ' — rinkos kaina $5.00, šau
liams — $3.00.

Norintieji įsigyti Šaulių sąjungos 
istor.j u, įsie.stą Ausi ai joj i, gan 
užsiprenumeruoti per kuopos val
dybą. Prenumerata renkama iki ba- 
landž.o 1 d. Kama $4.00. Kreiptis 
į kuopos valdybos iždmlnką A. 
Račkauską, telef. NO 4-7558.

Kuopos valdyba

Kuopos metinis susirinkimas

šaukiamas š. m. vastrio 12 d., 
sekmadienį. 12 vai. šv. Kaz-miem 
parap jos patalpose. Į susirink-mą 
kviečiami ir svečiai, norlntiej. įsto
ti nariais.

- ARCHITEKTŲ VEIKLA 
legalizuoti profesinių įstaigų, jei su
sidarys pakankamas skaičius klau
sytoją.

L. A. inž.-ach. skyriaus 1956/7 
metų veiklos planan įeina:

1. Naujų Metų sut.kimas; nau
juosius metus sutmka drauge L. A. 
Bendruomenės rengiamajame ban
kete;

2. Numato steigti profesinio la
vinimosi kursus lietuviškai visuome
nei; .į j

3. Vasario mėn. pradžioj šaukia
mas visuotinis narių susirinkimas su 
profesine ir menine programa.

4. Gegužės mėn. tradicinis jau
čio kepimas (vieta ir tikslus la.kas 
bus paskelbta vėliau);

5. Rugsėjo mėn. — profesinė iš
vyka į jurą su rašytojais ir dakta
rais;

b. Nutarta pravesti „Technikos 
žodžio” vajus.

7. Dar keli profesiniai užsimoji
mai numatyti, kurių realizavimui 
numatoma Įjungti ir kitas griežtų j į 
mokslų giminingas organizac'j as. 
Tikslai bus paskelbta vėliau.

— RALPH & Parson Co. pasky
rė inž. Vytautą Saliamoną vadovau
ti statybos ir įrengimo darbams aly
vos ir chemikalų fabrikui Vokie
tijoj prie Frankfurto.

Inž. Saliamonas su žmona Rita 
ir vaikais Ilona, Robertu ir Dalia 
sausio mėnesyje išvyksta dviems 
metams į Vokietąą. L. A. inž.-ai’*- 
chitcktai kolegai V. Saliamonui 
linki sėkmės šiose svarbiose parei
gose. (ea).

4— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Iš Kalifornijos Gydytoju Draug jas 
veiklos

Kaliforn'jos L. Gydytojų Drau
gui gražiai užbaigė savo 1966 m. 
uzs.breztus planus. Paskutinis per
eitų metų sus.rmkimas įvyko gr uo
džio 4 d. p.rm. dr. J. Jusiomo na
muose. Susirinkime daugiaus.a dė
mesio buvo kreipta į sekančių metų 
veiklos programos nustatymą. Ypač 
norima patobuLnti mokslinu pro
gramos dalį, aktyviau įtraukti i ją 
naij.is nanus. Pradžiai dr. K. Kau
tiems pazadeja paskaitą iš trauma- 
t.nės cmrurgps, o dr. L. Trečio
kas sutiko sunikti moksliniu filmu 
katalogus ir jau sekančiame susirin
kime pademonstruoti kai kurių fil
mų naudoj mą.

Natją nanų verbavimas kalifor- 
niečiams Visuomet buvo ir yra ak
tualus klausimas, todėl ir ši karta 
ties juo kiek ilgiau buvo sustota. 
Pasiryžta ir sekančiais metais į 
draugiją Įjungti bent kelis naujus 
narius. Susirinkimas praėjo darbin
goje nuotaikoje.

Po susirinkimo prisijungė ir Pa- 
gelbinis Moterų vienetas. Pabaigo
je visi buvo šauniai p. Jusionienės 
pavaišinti. (Koresp.).

Lietuviai UCLA Liaudies Meno 
parode j e

Sausio 15 d. įvyko lietuvių pasi
rodymas UCLA, prie Ai. t Galeri
jos, kurioje vyksta Lietuvių Liau-. 
dies Meno paroda.

Programoj dalyvavo Jaunimo 
Ansamblio vyr. taut, šokių grupė, 
vadovaujama O. Razutienės, ir L. 
B. taut, šokių grupė, vad. E. Rad- 
venio. Grojo muz. G. Gudauskie
nės vadovaujamas orkestras, kuri 
sudarė pianistė O. Barauskienė, 
akord. S. Jonynienė, muz. A. Nar
butas ir Ged.minas iu Saulius Gu
dauskai.

Viso programos dalyvių buvo per 
50 asmenų.

Šokėjai, pris‘jungus keletui su
augusių, padainavo liaudies dainų: 
1. Ant kalno gluosnys, 2. Ar aš 
tau, sese, nesakiau, 3. Kas subatos 
vakarėlį ir 4. E. Gailevičiaus Ra- 
movėnu marša.

Buvo pašokta 10 tautinių šok ų: 
Suktinis, Lenciūgėlis, Blezdingėlė. 
Gyvataras, Sukčius, Kubilas, Rugu
čiai, Oželis ir Malūnas.

Užbaigai muz. G. Gudausk e'.ė 
pravedė liaudies dainelę „Linelius”, 
kurią „pamokė” kartu dainuoti ir 
amerikiečius.

Programą pradėjo prof. M. G’m- 
butienė, prabildama lietuviškai :r 
angliškai. Ji pristatė rengimo komi
teto atstoves p. Feldon ir p. E. Du
rim, kuri ir pravedė visą programa, 
paaiškindama kiekvieną šokį ir vi
sus pristatydama.

Publikos prisirinko nemažai, 
ypač amerikiečių.

Diena pasitaikė graži, būrys jau
nimo įvairiaspalviais drabužiais, 

dainomis ir šokiais v^sus gerai ne
teikė.

Kadangi lietuvių paroda turi la
bai daug lankyte jų, tai jos uz jaus
mas nuKekamas i vasario menes..

O. i<»
— Rašyti jis Aloyzas Baroaaj, 

gruodžio 10 dalyvavęs musų Kj^- 
mjcje suruoštame meraturos va
kare, žavisi losange^eciais lietu
viais, parodzms.a.s jautrų ir nuoo.i- 
dų susidomej.mą Lieratura. Be pri
emenių ir vaisių pas b.ciul.us, Kaip 
Kojenai, Brankiai, j.s turėjo progų* 
aplankyti nemažai idom.ų v.etų ju. 
A. mieste ir apyLnkėse. Daug kur 
jį apvežtojo ras. j. limnis. Po ke 
Lų d.enų vaišių .r apžiūrinėj mų, 
A. Baronas taip Les.ai ir kalbeja: 
„Daug ką pamac.au, viskas gražu, 
Viskas labai patinka, jau galiu grįž
ti Čikagon.”

O O O

Estai pagerbė Valiuką
Estai pagerbė Rezoliuc i j ams 

Remti Kom.teto pirmin.nką Leo
nardą Valiuką, įte.kdami jam 1956 
metų gruodž.o mėn. 15 d. plokštę 
(plaque) su šitokiu įrašu: „To Le
onard Valiukas, President — Ame
ricans for Congressional Action to 
Free the Baltic States. Your unstin
ting devotion to freedom in the 
captive Baltic States, your personal 
d.Egence and your unwav.L'ing 
confidence have been responsible 
for success in securing passage of 
Baltic resolutions in the United 
States Congress.”

Tos puošnios ,plaque’ su minėtu 
įrašu įteikimo ceremonijas atliko 
keturi žymūs JAV-bių veikėjai, ži
nomi visame krašte ir kalbėdami 
viso krašto estų vardu: Estijos kon
sulas Los Angeles mieste Ernst 
Laur, Estų Bendruomenės centro 
direkt. t'rybos narys Arne Kalm. 
Estų Bendruomenės P. Kalifornjas 
apylinkės pirm. Bernard Nurmsen 
ir JAV-bių estų intelektualų atsto
vas Walter Niilus.

Vėl atėjo rrjimų mokesčių pra
josimų laikas

Nuo sausio 1 d. iki balandžio 15 
d. kiekvienas asmuo, turis apie 
$1000 per metus p: j amų, privalo 
išpildyti Fed kalinei valdžiai ir Ka- 
liforn’jos valstijos valdžiai formas 
1040 ir 540.

Kas turi nuosavus namus, maši
ną ir daugiau gydymo bei kitų iš
laidų, yra patartina pildyti detali
zuotą — ilgą formą (long form), 
nes tuo būdu galima sutaupyti arba 
gauti didesnį grąžinimą (refund 
check).

Lietuviams tokius apskaičiavimus 
jiu per 20 metų daro Antanas Ski- 
rius, — 4354 Sunset Blvd., Los 
Angeles, Ca. — Te’ef. NO 4-2919.

A. Skirlus šio skaič’avlmo vra 
išmokęs tarnaudamas Internal Re
venue Service, U. S. Treasurv De- 
partmente, San Francisco, Calif.

Jaummo Ansamblis 1 arptautineje Kalėdų eglutės šventėje Los Angelėse.

Dail. Antanas Rukštelė su žmona tiena svečiuose pas prof. E. Tumienę.

SAN FRANCISCO, CALIF.

Masinė imigracija Kalifornljon 
ir mūsiškei kolonjai padeda augti: 
dabar mūsų skaičius, bent sąrašuo
se, pervlršyja apie 150 šeimų ir 
viengungių. Mūsų aktingas ir links
mas vadovas, inž. Stasys Kungys, 
sėkmingai stengiasi šias aveles kiek 
arčiau sutraukti ir jas palinksminti. 
Šio mėnesio 21 dieną yra rengia
mas linksmavakaris su šokiais, dai
nomis ir panašiomis linksmybėmis. 
Vieta — San Francisce, Šv. Boni
faco par. salėje, 109 Golden Gate 
Avė. Laikas: 7 vai. 30 min. vakaro.

Tradicinis Nepriklausomybės 
šventės paminėj’mas bus surengtas 
vasrrio mėn. 19 d. 3 vai. p. p. St. 
John’s parap j as auditorijoje, 4056 
Mission St , San Francisco.

Būtų malonu, kad nors maža 
grupelė Los Angelėnų nepabūgtų 
keletą valandų pasėdėti mašinoje, 
atvyktų ir mums čia padėtų įdomes
nę programą sudaryti. (N.)

— Gruodžio 4 d. JAV LB San 
F. apylinkės valdyba p. Jazbučių 
bute surengė atsisveikinimo vakrirą 
išvvkstantiems atostogų J. Bačiūnui 
su žmona i Australija. Jie vyksta į 
Sydnev. kur sutiks Naujuosius Me
tus. Bačūnas vežasi kartu kopiją 
„Aukso žąsies” filmos. kurią pa
rodys ivaTiose Australijos lietuvių 
kolon jose.

Išleidžiama nauja Kalifornijos Lie
tuvių Almanacho laida

Jau baigiama ruošti nauja laida 
Kalifornijos Lietuvių Almanacho, 
kurį sudarys: 1) Visos Kalifornijos 
lietuvių adresai (tik turinčių savo 
vardu telefonus), 2) Lietuvių pre
kybininkų sugrupuotas (classified) 
sąrašas, 3) Lietuvių cirganizacijos 
ir jų vadovybės, 4) Skelbimai.

Prašome visų lietuvių, kurie ne
buvo prieš trejus metus išleistame 
almanache, prisiųsti savo adresą ir 
telefoną; prekybininkų ir pramoni
ninkų prašome apie savo įmones 
suteikti žinių; organizacijos prašo
mos pranešti naujai išrinktų valdy
bų sąstatą su pirmininko airba se
kretoriaus pilnu adresu. Taip pat 
bus talpinami ir išdėstyti (display 
ads.) skelbimai — puslapio kaina 
$15 (plus klišių padarymo išlaidos, 
jei tokių būtų), V2 puslapio — $10; 
M pusi. — $6.00.

Visą medžiagą prašome prisiųsti 
iki š. m. kovo 15 d. šiuo adresu: 
Kalif. Lietuvių Almanachas, 4366 
Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 
90029.

Dėl informacijų telefonuokite A. 
Skiriui — NO 4-2919.

Jei dar nesate atsilyginę 
už 1966 metų LAV prenumeratą, 
malonėkite pasiųsti $3,00 čekį šiuo 
adresu: 4364 Sunset Blvd., Los An

geles, Calif. 90029.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5

5

pamac.au


PLUNKSNOS IŠ PO MANO PLUNKSNOS DO VANOS ŠVENČIŲ PROGA
Lietuvos vadavimo fronte

Los Angeles lietuvių bendruo
menė iš seno garsėjo garbingais ir 
didžiai nusipelniusiais nariais.

Didėjant bendruomenei, savaime 
didėja ir garbingųjų bei didžiai nu
sipelniusių asmenų skaičius. Kaip 
netrūksta darbų lietuviškame fron
te, taip įvairių pasitaiko ir nuopel
nų. Vieni nusipelno vien todėl, kad 
laikas jiems ir nenorint atskaičiavo 
geroką metų skaičių, kiti didžiai 
nusipelnė, padėdami airišiams už
grobti lietuvišką parapiją, dar kiti 
įrašė savo vardą į nusipelniusių 
lentą, parašę šios liūdnos istorijos 
istoriją.

Nedaug Lietuvos istorijoj, net ir 
nuo karaliaus Mindaugo laikų, turi
me oficialių laureatų; gi pas mus 
(t. y. losangeluose) laureatų privi
so jau tiek, kad ir laurų pritrūko, 
teko jų ieškotis net tolimoje Čika
goje. Šventa-armonikiečių klubelis 
bandė kai kuriuos nusipelniusius 
apdalinti suamerikonintais avordais, 
bet kur tu čia visus apdalinsi ir 
kaip tu čia pataikysi, kuriam duoti 
ir kurį paprašyti dar palaukti. Bi
čiulių bičiuliai samdė sales, restora
nus, ruošė banketus-pagerbtuves ir 
pasmilkytuves; bet viso to maža — 
herojų vis naujos bangos tiesiog

SkaitytojŲ nuomonės
Dėl Lituanus žurnalo

Gavau laiškelį iš „Lituanus 
Foundation, Ine.” Chicagoje, pra
šantį aukų žurnalo leidmui paremti.

Buvau visą laiką už „Lituanus” 
palaikymą ir rėmimą, tik mane nu
stebino paskutinių numerių žulrna- 
lo kryptis ir tendencijos.

Pavyzdžiui, tame numeryje ame
rikiečiams pristatoma tūla „asme
nybė” kaip žymus poetas ir filmų 
kūrėjas, kuris neperseniai buvo nu
baustas už nemoralių, homoseksu
alinių filmų gaminimą ar propaga
vimą New Yorke. Jo šalininkai per 
visą Ameriką rinko aukas vesti ko
vai prieš policijos „kišimąsi” į 
„meno” reikalus. Vienas jo gamy
bos filmas Los Angeles kino teat
re buvo policijos uždraustas rodyti. 
Tas pats kūrėjas yra nufilmavęs 
vaidinimą, išjuokiantį Amerikos 
kariuomenę. Už tą ir už panašias 
filmas jis yra labai giriamas oku

verste verčiasi. Tokiai padėčiai 
esant, Šiaurės-Pietų apygardos val
dyba, neturėdama ką veikti, nutalrė 
steigti nusipelniusiųjų pagerbimams 
ruošti ,,Savitarpinio pagerbimo 
frontą”. Visi, norintieji būti pagerb
tais, gali kreiptis į jį, o jis jau viską 
pats suorganizuos, negaišindamas 
brangaus laiko paprastiems namų 
savininkams bei apartmentų valdy
tojams.

Vienu pirmųjų darbų centras 
planuoja atgaivinti Lietuvos tradici
nę medelių sodinimo šventę ir bent 
dalį užpirktos skautų stovyklai že
mės apsodinti laulro medeliais, kad 
ateity turėtų pakankamai medžia
gos laurų vainikams. Taip pat ne
trukus bus pradėta rinkti aukos pa
rapijos rinkelėje pagerbimų pjedes
talui. Kadangi visiems nusipelniu
siems nėra nei vietos, nei prasmės 
statyti paminklus, tai jie galės sek
madieniais ir per didžiąsias žven- 
tes, po pamaldų, užsidėję laurų 
vainikus, pastovėti ant to pjedesta
lo, turėdami tuo būdu progos vie
šai pasirodyti. Be to, visi pagerb
tieji gaus specialų titulą — garbės 
bičiulis — arba sutrumpintai ta-
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puotoje Lietuvoje, kaip kapitalisti
nės ir kolonializmo gynėjos Ameri
kos kritikas... Nė vienas doras lie
tuvis bolševizmo tarnams nėra ge
ras. Bet šis asmuo jiems getras. 
Ar Lituanus tos pačios nuomonės, 
kaip ir mūsų visų priešai komunis
tai?

Jei žurnalo „Lituanus” leidimas 
yra finansuojamas visuomenės ir 
lietuvių organizacijų, ar nebūtų 
reikalinga ir kokia nors visuomenės 
priežiūra, kas tame žurnale rašoma, 
kad dėl rodomų svetimtaučiams 
mūsų kultūros „reprezentantų” ne
reiktų iš gėdos rausti.

O panašūs straipsniai, kaip apie 
minėtą filmininką, neduoda jokios 
garbės lietuvių tautai ir nėra joks 
įnašas į lietuvių tautos kultūrą.

Skaitytojas
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SKAITYKITE
ir kitiems patarkite skaityti 

’’Lietuviai Amerikos Vakaruose”

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

Lietuviškos ilgo grojimo plokštelės

I. Šokiu, lengvoji muzika
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. šoxių.

$5.00 
Lengvos muzikos šokių rinkinys. 

X ir XI plokštelės. A. šabaniausko.
$5.00 

Lietuvių Tautiniai Šokiai. J. Stu- 
ko 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 rateli. Vilniaus liet, cho

ro 14 liaudies dainų. $4.00
Mes žengiame su daina. New Yor- 

ko 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. Solistu dainos
Lietuvos prisiminimai. L. Juody

tės 14 liaud. dainų, akomp. gitara.
$5.00 

Dainos Lietuvai. S. čerienės kom- 
poz. įdain. 12 dainų. $4.00

Ar žinai tą šalį. R. Mastienės 13

„Lietuvių Dienų” leidykla turi nedidelį skaičių naujos laidos 
plokštelės vaikams

ŽIRGINĖLIAI
Tekstus skaito dramos aktoriai B. Pūkelevičiūtė, Viltis Vaičiūnaitė, 
L. Barauskas, V. Kerbelis, V. Skaisgiris, K. Veselka ir patys vaikai. 

Audiofoninis tekstas ir režisūra — B. Pūkelevičiūtės.
Muzika ir garsų efektai Zigmo Lapino. Viršelis K. Veselkos.

Kaina $6.00 (Plokštelė siunčiama apdrausta, pridėjus 50?)

Gerą šių dovanų pasirinkimą ra
site užsukę j “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).

liet, ir kt. dainų. $5.00
Lionė Juodytė. Controalto, 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 
ii’ 10 liaudies dainų. $5.00

Septyni Kristaus žodžiai. Los An
geles sv. Kazimiero par. choras ir 
solistai. Dir. B. Budriūnas. $5.00

Garbė Tau, Viešpatie, ’’Dainavos” 
ansambl. relig. giesmės. $5.00

Stereo $6.00
Liaudies giesmės. Tėviškės choro

11 giesmių ir dainų. $5.00

V. Orkestru ir kt. muzika
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių. 

Vad. O. Mikulskienė $4.00
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgr.

12 lieu patriotinių maršų. $7.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 
plokštelės. Smuiku įgrojo Iz. Vasy- 
liūnas. $6.00

40 liet, dainų muzika. Tautinio or
kestro leidinys. $4.00

VI. Drama, poezija, 
humoras.se

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, žu- 
kausko-Vasiliausko juokai. $4.00

Trijų metų Irutė. Ir. Geciutės dai-

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real Estate — Insurance
3002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif,

Phone 393-0615
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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
Vietinių 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

LE ALLEZ BEER LOUNGE
Alfonsus Samolis, sav.

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

“SWING’N DOOR” ALINE 
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. 
Phone LU 9-4482; Res. 434-3736

Buhalteriai, Revizoriai,
VLADAS NAVICKAS 

Certified Public Accountant 
3400 Balboa Street, San Francisco 

California 94121
Telefonas 387-4151

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 kilmės) 

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 

Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

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

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

1087 N. Park Ave. 
Pomona, Calif.

622-6040 714 Area Code

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 8-0011 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
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 
Cocktails—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

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

Bulk Rate 
U. 8. POSTAGE 

P A ID 
Los Angeles, Calif. 
Permit No. 25529

A. F. SKIRIUS 
4366 Sunset Boulevard

Loa Angeles, California, 90029 
Telefonas: NO 4-2919

556. Broadway
South Bostozų 02127

Return Requested

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

SAUSIO MĖN. —

Sausio 21 d. — Liet. Bendr. Centro 
vakarienė-subuvimas, 6 v. vak. 
4423 Santa Monica Blvd.. L. A.

Sausio 28 d. — Kredito kooperaty
vo metinis susirinkimas Tauti
niuose Namuose.

Sausio 29 d. — SLA kp. vaidinimas 
„Šnipė” Šv. Kazimiero par. salėj.

VASARIO MĖN. —

Vasairio 4 d. — V. F. Beliajaus pa
gerbimas Šv. Kazim, pair, salėj.

Vasario 11d. — Tautinės s-gos su
sirinkimas su kavute.

Vasario 19 d. — Alto rengiamas
Vasario 16 minėjimas Šv. Ka
zimiero par. salėj, tuoj po pamal
dų. <*

KOVO MĖN. —

choro sukakties koncertas.
Kovo r d. — Šv. Kazimiero par.

SVEČIAI
— V. Sidzikauskas, Vliko pirmi

ninkas, lapkr. 14 d., lydimas dr. M. 
ir Alenos Devenių, lankėsi LAV ir 
LD leidykloje.

— Vytautas ir Jadvyga Didžiu
liai iš Begotos, Kolumbijoje, Ka
lėdų atostogas praleido Kaliforni
joje, lankydami draugus ir gimin- 
nes (Nijolę ir Liūtą Grinius, River- 
sidėje, Ca.).

— Ponai Silūnai, iš New Yorko, 
šventes praleido pas dukrą Nijolę 
iir žentą L. Grinius.

Silūnai, Didžiuliai ir Griniai da
lyvavo Bendruomenės surengtame 
Naujų Metų sutikimo baliuje.

— Juozas ir Elena Andriušiai iš 
Woodhaven, N. Y. ir Vytautas ir 
Albina Tomkai, iš Elizabeth, N. J. 
buvo atskridę į Los Angeles pra
leisti šventes ir susipažinti su įsikū
rimo galimumais Kalifornijoje. Jie 
svečiavosi pas senus pažįstamus 
Katružus, Laskauskus Los Angelė
se, taip pat dalyvavo Bendruomenės 
surengtame Naujų Metų baliuje. 
Jiems Kalifornija padarė gražų 
įspūdį, ir jie planuoja čia įsikurti.

NAUJOS VALDYBOS

Nauja parap. choro valdyba

Šv. Kazimiero par. choras išsi
rinko naują 1967 metams valdybą, 
kurią sudairo: Algis Raulinaitis — 
pirm., L. Dovydaitis — vicepirm., 
M. Sutkevičius — vicep., B. Dab- 
šienė — sekr., ir M. Valukonytė— 
ižd. Choro vadovu yra komp. Br. 
Budriūnas. Choras stropiai ruošia
si savo 25 metų sukakties koncer
tui, kuris įvyks kovo m. 5 d.

Tautinės Sąjungos L .A. skyrius
pernai metų lapkričio 17 d. iš

rinko naują valdyoą iš Alf. Latvė- 
no, pirm., B. Dūdos ir J. Raibio, 
vicepirm., K. Stakaus, ižd., Vandos 
Mažeikienės, sekr., ir H. Bajalio, 
valdybos nario.

SLA 75 kuopa
pernai metų gruodžio 11d. įvyku
siame metiniame susirinkime išsi
rinko valdybą, į kurią įeina:

pirm. Adomas Beksza, vicepirm. 
P. Petraitis, sekr. Izabelė Simokie- 
nė, fin. sekr. Peras Žilinskas, ižd. 
Feliksas Collins (Karaliūnas), or
ganizatoriai: J. Gedmintas ir M. 
Aftukienė.

ATOSTOGOS
— Vytautas ir Irena Tamošaičiai 

Kalėdų šventes praleido, lankydami 
tėvus .u gimines Australijoje.

— Elzbieta Samienė, Chicagos 
Vyčių senjorų veikėja, šią žiemą 
praleidžia pas sūnų Joną Šamą ir 
dukrą ir žentą A. Girskius Kalifor
nijoje.

VESTUVES
1966 m. gruodžio mėn. 18 d. 

Kazys Deltuva vedė Barborą Kese- 
lienę. Sveikiname ir linkime laimin
go gyvenimo.

— Sausio 14 d. įvyko Juliaus J. 
Kiškio, Jr. su Barbara E. Sperske 
vestuvės. J. J. Kiškis yra Juliaus 
ir Marytės Kiškių, žinomų mūsų 
kolonijos veikėjų, sūnus.

Jauniesiems linkime daug laimės!

— Jonas Salys neseniai vedė Al
biną Janiną Subatkevičiūtę-Schul- 
čienę ir apsigyveno Oxnard, Calif.

Sveikiname ir linkime sėkmės!

— Dr. J. Jusionio sūnus inž. Vy
tautas Jusionis per Kalėdas susižie
davo su stud. Daiva Tamulaityte. 
Vestuvės numatomos birželio mėn. 
Vytautas turi magistrą iš inžinerijos 
ir jau metai kaip ruošiasi inžineri
jos doktoratui UCLA. Daiva ruo
šiasi mokytojos profesijai.

TRUMPAI
-— Dalilė Poiikaitienė, keletą me

tų padėjusi redaguoti „Lietuvių Die
nų” žurnalo anglišką skyrių, pasi
traukė iš redakcinės kolegijos ir 
pradėjo mokytojauti Šv. Kazimiero 
parapijos mokykloje.

Rita Medziukaitė-Bureikienė yra' 
pakviesta ir sutiko būti LD žurnalo 
anglų kalbos redaktore.
Jėzuitas tėvas Juozas Vaišnys

pagyvenęs ilgesnį laiką Kalifor
nijoje, nuvyko į Vancouverį Kana
doje, kur tyrinėja sąlygas lietuviš
kai parapijai steigti. Jo adresas yra: 
iRev. J. Vaišnys, Holy Family Hos
pital, 7801 Argyle St., Vancouver 
15, B. C. Canada.

NAUJAKURIAI
— Jonas ir Ona Somai, iš Co

lumbus, Ohio/, pastoviai apsigyve- 
j.o Los Angelėse, kur įsigijo nuo
mavus apartmentus.

— Dalia Lužaitė, neseniai atvyko 
iš Londono, Anglijos, ir piradėjo 
dirbti kaip slaugė Cedar Lebanon 
igoninėje, Hollywoode.

— Lilija Malinauskaitė, U. C. 
Ganta Barbaroje mokytoja, keliavo 
aplink pasaulį net kelis mėnesius. 
Dabar grįžusi vėl pradėjo mokyti.

— Dailininko Petravičiaus duktė 
Izšda Petravičiūtė iš Chicagos. III., 
atvyko į Los Angeles ir pradėjo čia 
mokytojauti Eagle Rock Aukštesn. 
mokykloje.

— Nijolė M. Riškutė, Chicago, 
Ill., persikėlė gyventi į Lomita, Ca
lif. Ji yra baigusi Urbanos univer
sitetą Illinois valstybėj.
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SKAITYKITE
ir kitiems patarkite skaityti

’’Lietuviai Amerikos Vakaruose”

NAUJOS PREKYBOS
Ann Agnes Bober, registruota 

slaugė, atidarė Senelių Namus (Ann 
Bobbers Guest Home, adresu — 
16801 Addison St., Encino, Calif., 
telefonas — 789-4808).

Ann yra lietuvaitė ir moka lie
tuviškai kalbėti. Dėl sąlygų tele- 
fonuokite 789-4808.

— K. Naudžius, pardavęs alinę 
Pasedenoje, dabar nupirko „Halio 
Coffee Shop”, 309 Wall St., Los 
Angeles, Calif.

— Česlovas Gedgaudas, Santa 
Monica, pradėjo naują prekybą — 
daromi ivairūs elektroniniai įren
gimai namų sienose (build-in), mu
zikos, T.V. (remote control), alar- 
mo sistemos ir t.t.

Skambinkite Č. Gedgaudui tele
fonu 399-1825.

— Garage Bon Voyage, automo
bilių taisymo garažas, persikėlė į 
naują vietą — 1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Cal. Telefonas — 
394-0772.

MIRTYS
1966 m. gruodžio 28 d. automo

bilio nelaimėje žuvo Antanas Žit
kus iš Seattle, Wash. Ji, užpirkęs 
Santa Monikoje apartmentinį na
mą, grįžo namo ir ties Newhall 
miestu susidūrė su sunkvežimiu. 
Žmona Agnė buvo sunkiai sužeis
ta. Sausio 3 d. A. Žitkus palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapuose Los Ange
lėse.

Reiškiame užuojautą žmonai, 
dukroms ir pusseseriai D. Mackia- 
lienei.

1966 m. gruodžio 9 d. Brookly- 
ne mirė Kazimiera J. Jonynienė, 
dail. V. K. Jonyno žmona.

Reiškiame gilią užuojautą daili
ninkui V. K. Jonynui, mūsų mie
lam Algirdui Gustaičiui, K. J. Jo- 
nynienės broliui, ir visiems gimi
nėms.

Šių metų sausio 15 d. nuo šir
dies smūgio mirė Vladas Motieka. 
Palaidotas Kalvarijos kapuose sau
sio 19 d.

Reiškiame užuojautą žmonai ir 
giminėms.

LAV skaitytojai palaiko biznierhr, 
kurie . skelbiasi LAV-se.

8


	LIET-AM-VAKAR-1967-nr01-001
	LIET-AM-VAKAR-1967-nr01-002
	LIET-AM-VAKAR-1967-nr01-003
	LIET-AM-VAKAR-1967-nr01-004
	LIET-AM-VAKAR-1967-nr01-005
	LIET-AM-VAKAR-1967-nr01-006
	LIET-AM-VAKAR-1967-nr01-007
	LIET-AM-VAKAR-1967-nr01-008

