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iSJa.Z-_mjetŲ choro_valdyba. Iš kaires: dir, B, Budriūnas, Laimutis Dovydaitis, 
Ramunė Valukonytė, pirm. Algis Raulinaitis, Birutė Dabšienė ir Mečys 
Sutkevičius. Foto L. Kančauskas

Los Angeles lietuvių kolonija 
jau nemaža yra turėjusi aukštos 
meninės vertės koncertų, su sve
čiais solistais ir puikiu šv. Kazimie
ro parapijos choru, kompozitoriaus 
Broniaus Budriūno vadovaujamu.

Bet šis §v. Kazimiero paTapijos 
choro 25 metų jubiliejus buvo at
švęstas ypatingai iškiliai ir vien tik 
s u vietinėmis pajėgomis: puiki a i 
paruoštu, apie 80 asmenų, mišriu 
choru, vis stiprėjančiais solistais 
B.rute ir Rimtautu Dabšiais ir so
listų prieaugliu — K. Dambraus
kaite, įima Mažeikaite ir Vyteniu 
Dūda, visais maestro B. Budriūnp 
mokiniais. Chorui ir solistams dar
niai akomponavo Raimonda Apei- 
kytė, sėkmingai bekopianti į pianis
tų siekiamas aukštumas.

Pirmoji jubiliejaus dalis pradėta 
Šv. Kazimiero par, bažnyčioje lie
tuviškomis, kompozitoriaus Br, 
Budriūno sukurtomis, mišiomis, 
kurias atnašavo pats prelatas Jonas 
Kučingis, o Įdomų, poetišką pa
mokslą pasakė svečias misijonie- 
rius dr. Tomas Žiūraitis, P. O.

Lietuviški šv. mišių žodžiai ir iš 
jų_išplaukianti religinė muzika, iš
pildoma choro su vargonų pritari
mu, užliejo ir širdį ir dvasią neže- 
miška rimtimi ir ramybe ir laikė, 
iki... auka baigta—eikite ramybė
je. Už šias mišias komp. Br. Bud
riūnas yra laimėjęs “Laiškai Lie
tuviams” pirmąją premiją.

Programa salėje, nors ir gana 
gausi, bet patraukli ir Įdomi. Ji 
pradėta Pasveikinimo choru iš ope
ros “Pilėnai” (V. Klovos) ir užbaig
ta plačiai pagarsėjusia komp. Br. 
Budriūno kantata “Tėviškės na
mai”, muzikų komisijos parinkta 
tinkamiausia išpildyti 1966 metų 
durnų šventėje.

Pirmoje programos dalyje, be 
Pasveikinimo choro, buvo atlikta 
dar keturios liaudies dainos: Šiena
pjūtės daina, harmonizuota M. 
Budriūno, Paskutinis vakarėlis, 
harm. K. V. Banaičio, Atsikėlus 
ankstųjĮ rytelį, harm. K. V. Banai
čio, ir Pradės aušrelė aušti, harm, 
B. Budriūno. Iš jų Šienapjūtės dai
na ir Pradės aušrelė aušti nuskam
bėjo ypatingai subtyliai.

Toliau sekė A. Račiūno Apynėlis. 
J. Karnavičiaus Jaunojo bajoro dai
na iš operos “Gražina” ir St. Šim
kaus kantata “Atsisveikinimas su 
Tėvyne”.

Jaunojo bajoro daina, dalyvau
jant chorui ir solistui, praskambėjo 
iškilmingai. R. Dabšio sodrus ir 
galingas balsas atitiko dainos dva
siai. Kiek blankiau praskambėjo St. 
Šimkaus kantata “Atsisveikinimas 
su Tėvyne”, kurioje dalyvavo jau
niausieji solistai: K. Dambrauskaitė, 
L Mažeikaitė ir V. Dūda. Kai ku
riems iš jų reikalinga surasti tikrą
ją balso poziciją ir sutvarkyti alsa
vimą.

Antroje programos dalyje sekė: 
O, Nemune, Mano protėvių žemė 
ir baigmei kantata “Tėviškės na
mai” — trys B. Budriūno muzikos 
kūriniai Bern. Brazdžionio žodžiais.

Paugeliui yra žinoma, kokie per
lai yra dainos O Nemune ir Mano 
protėviu žemė. Jos visų mėgiamos 
ir dažnai dainuojamos koncertuose. 
Bet užvis didžiausias perlas tai kan
tata “Tėviškės namai”, kurion ir po
etas ir kompozitorius įliejo gyvo 
kraujo poezijos ir muzikos formo
se. Todėl jos klausant, visu gilumu 
buvo pajusta paliktos tėvynės mei Š* ,įt ' —■ - '■

Šv. Kazimiero par, choras po j u biliejinio koncerto su dir. komp. B. Bu d - 
riūnu, par klebonu prel, J. Kučingiu, solistais ir svečiais. Foto L. K.

lė ir ilgesys^ Jos atlikime ir diri
gentas. ir choras, ir solistai pasie- 
kė kulminacinį punktą, uždegdami' 
gausią publiką audringoms katu
tėms.

Gražiabalsiai solistai Birutė ir 
Rimtautas Dabšiai buvo puikioj: 
formoje ir vienas kitam neužsilei
do. Įdomu pastebėti, kad B. Dab- 
šienės balsas vis labiau Įgauna dra
matinio balso charakterio.

Ši koncerto dalis Įrodė, kiek 
daug meno turtų gali sukurti dvie
jų menininkų — poeto ir kompozi
toriaus — bendradarbiavimas.

Džiugu pažymėti, kad pats para
pijos šeimininkas prel. Jonas Ku
čingis yra didelis dainos ir muzikos 
mylėtojas, dažnai apdovanojąs cho
rą stambiomis piniginėmis paramo
mis. Jis ir šio koncerto metu Įteikė 
kompozitoriui B. Budriūnui čekį 
lygų pusei jo laimėtos už mišias 
premijos. Tai tikrai džiugus ir svei
kintinas reiškinys! Jei ir kiti lietu
viškų parapijų klebonai pasektų 
šiuo pavyzdžiu, tai lietuviškas žo
dis, lietuviška daina ir muzika bei 
pati lietuvybė ne merdėtų, o klestė
tų!..

Koncerto pranešėja Violeta Ged
gaudienė savo pareigoms visiškai

:. ■

Komp. Br. Budriūnas, dirigentas.

atitiko savo gražia tarsena ir laiky
sena.

Chorui pirmininkauja jaunas ir 
energingas muzikos ir dainos my
lėtojas Algis Raulinaitis.

Pr. Lembertas
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LIET. BENDRUOMENES SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

Nors .Los Angeies’ kolonija laoai toli nuo kitų, lietuviškų centrų, 
tačiau yra laiminga dažnai išgirsti svečius, kaip viiko tuometini pir
mininką Vi. diuzikausKą, Vicepirm. cit. u. Nemicką, tautos Ponuo 
pirm, entuziastingą ir nuostaoiai patvarų lietuvyoes kovotoją prei. 
j. Jbalkuną. Dabar i L15 Vakarų Apygardos suvažiavimą atvyksta 
centro valdydos pirm. J. Jasaitis, kuris, kaip anksčiau patyrėme, turi 
išsamias informacijas ne tik kultūrinėj, visuomeninėj srityse, bet ir 
lietuviškos politikos labirintuose. Besidomintiems lietuviško gyveni
mo pulsu tai bus reta proga ne tik išgirsti iš pirmų lūpų, bet ir pa
diskutuoti mūsų bėgamojo meto aktualijas.

Be bendrų rūpesčių turime ir specifinių. Suvažiavimas negalės 
praeiti pro nevisiškai išbaigtą JaV lietuvių organizacinio gyvenimo 
struktūrą. Juk daugeliui yra nepaslaptis, kad šio krašto lietuviška vi
suomenė, būdama didžiausia už tėvynės ribų, neturi išbaigtos orga
nizacinės formos ir dažnai sveikos bei gyvenimiškos pažiūros į mūsų 
visuomeninio darbo tinkamą koordinaciją. Darbo paralelizmas ir vi
sokie “veto ’ dažnai yra mūsų darbo stabdžiai, kai tuo tarpu ta su
taupyta energija bei piniginiai ištekliai galėtų būti panaudoti pro
duktyviam laisvinimo darbui. Kol visas kultūrinis, visuomeninis bei 
politinis darba nebus įjungtas į bendruomenės rėmus, tol vargu tu
rėsime darnų, vientisą, tobulai funkcionuojantį organą, vadovaujantį 
lietuvybės išlaikymui ir tėvynės išlaisvinimui.

Šis suvažiavimas susirenka po Jaunimo Metų... Tai proga mūsų 
jaunajai kartai pasirodyti, kad jie veikia ne tik tada, kai kiek dirbti
nomis priemonėmis yra iššaukiama jų ambicija ir daugiau parekla
muojama jų veikla, bet ir pilkoj kasdienybėj dirba petis į petį su 
vyresniaisiais. Juk ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui rengti 
komisija nutarė ir pageidavo, kad Jaunimo Metų komisijos vietovėse 
persiorganizuotų į Jaunimo sekcijas prie L. Bendruomenės. Dar ne
girdėti Los Angeles jaunimo judant šia linkme, tačiau galima nu
jausti, kad jų judri vadovybė jau kuria patrauklius planus... Laukti
na taip pat gausaus jaunųjų bendruomenininkų dalyvavimo suva
žiavimo darbuose bei diskusijose. Kelkite vyresniųjų veiklos taisy
tinus bruožus, duokite pasiūlymų bei naujų idėjų darbams pagyvinti 
ir pritaikinti taip greit besikeičiančiose šių dienų aplinkybėse.

Lietuviškoji spauda dažnai stokoja ne tik bendradarbių, bet ir už
tenkamai skaitytojų, kad galėtų leisti patrauklų, įdomų ir naudingą 
laikraštį.’ Kaip sudominti lietuviška spauda mūsų jaunuosius? Tai 
klausimai, kurie.bus įdomiai pagvildenti ir gal bus patiekta vertingų 
bei įgyvendinamų sugestijų.

Tad šis suvažiavimas tebūna ne tik valdybų, organizacijų bei švie
timo institucijų atstovų susibūrimas, tačiau atvykime visi, kuriems 
dar rūpi lietuvybės likimas šiame kontinente, kad rastume dar ge
resnius būdus ir priemones lietuviškai visuomenei sucementuoti.

J. Činga

Politinė demokratų programa
Stipriausia Kalnornijos demokra

tų organizacija, Calitornia Demo
cratic Council, kovo 12 d. Fresru 
mieste baigė savo trijų dienų kon
venciją, iškinko vadovybę ir priėmė 
rezoliucijas, su kuriomis mums, šios 
valstybės gyventojams, verta susi
pažinti:

1. Tuoj pat sustabdyti šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

2. Į taikos derybas įtraukti Vict- 
Kongo atstovus.

3. Siekti nusiginklavimo.
4. Stiprinti koegzistenciją su ko

munistiniu pasauliu (“po II pasaul. 
karo JAV-bės buvo apsėstos išpūs
tos ir nerealios komunizmo baimės 
manijos”).

5. iš Kalifornijos valstybės tar
nautojų nebereikalauti ištikimybės 
priesaikos.

6. Kiekvienai šeimai (dirbančiai 
ir nedirbančiai) garantuoti $4000 
metinių pajamų.

7. Legalizuoti abortus ir pn.
California Democratic Council 

pagrasino neberemti prez. John
son kandidatūros 1968 metiį rinki
muose. jei jis iki š. m. rugsėjo mė
nesio neįgyvendins taikos Vietna
me.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. TeleL: NO 5-9887 
Siunčia dovanu siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktu, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.: seknid. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.
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Kraštutiniai liberalai puola L. A. merą Yorty
Po mero Yorty paskutinės kelio

nės į Tolimuosius Rytus, į Thai- 
landc įvykusį miestų merų suvažia
vimą, . pasipydė- spaudoje ir. per ra
diją puolimai, kad jis (Yorty) eik- 
vojąs kielonėms miesto pinigus, 
kad be reikalo praleidžiąs laiką, o 
TV K L AC reporteris A. Wyman 
net sakė, kad meras nuvyko pas 
geišas į Japoniją.
. Dėl.ko Jie taip pyksta ir puola?

Atsakymas aiškus. Yorty yra 
konservatyvus demokratas ir dide
lis komunistų priešas. Jis nepritaria 
CDC (California Democratic Coun
cil), kuri buvo vadovaujama komu
nistų, kaip Cassedy ir jų sėbrų. Po
nia Wyman buvo rinkiminiu būdu 
nušalinta iš LA miesto tarybos, jas 
giminaičiui buvo sugadinta LSD 
nuodų prekyba (uždraustas jų vie
šas pardavinėjimas vaistinėse). Yor
ty pasirenka ir remia tik tuos as
menis, kurie nėra prokomunistai ar
ba i juos palinkę. Todėl jis nerėmė 
J. F. Kennedy (visi K. broliai kraš
tutiniai kairės liberalai), nerėmė 
Birowno j gubernatorius, o savo 
kandidatais į miesto tarybą pasi
renka tik konservatyvius demokra
tus ar net respublikonus. Tokią 
politiką palaiko ir respublikonai.

Kairieji liberalai Yorty puolimą 
dar pagyvins, nes 1968 m. vra nu
matoma, kad jis gali kandidatuoti 
i JAV senatorius. Žinoma, jiems 
vra artimesnis liberalas respubliko
nas sen. Thomas Kuchel, ir bijosi.

Respublikonų rezoliucijos
Kalifornijos respublikonai, kaip 

ir demokratai, šalia oficialios par
tijos struktūros, turi vadinamų “tal
kos” organizacijų, iš kurių pati 
stipriausia yra California Republi
can Assembly. CRA konvencija 
vyko San Diego mieste. Užbaigda
mi konvenciją balandžio 2 d., res
publikonai priėmė eilę rezoliucijų, 
kurias gan įdomu palyginti su pri
imtomis CDC rezoliucijomis.

Tarp CRA priimtųjų rezoliucijų 
mums įdomesnės būtų šios:

1. Prašyti Johnsono administra
ciją nutraukti prekybą su Sovietų 
Sąjunga ir jos satelitais.

2. Siekti pilnos pergalės Vietna
me, sunaikinant Siaurės Vietnamo 
karinį potencialą.

3. Netaikyti sankcijų prieš Rode-
ziją. ............ ' '

4. Apsigynimui nuo rusų raketų 
sukurti antibalistinių ginklų siste
mą.

5. Firavesti pornografijos plitimą
varžantį įstatymą; ......... .............

Mums, lietuviams, pravartu di
džiųjų partijų nuotaikas stebėti ir 
1968 metų rinkimuose atitinkamai 
reaguoti balsavimo kortelėmis.

....................................k. j.

kad ateityje.Kaliforniją gali -atsto
vauti senate tik konservatyviai nu
sistatę Murphy ir Yorty.

Man teko girdėti tik ką grįžus’.o 
iš Tolimųjų Rytų Yorty kalbą, pa
sakytą -Statler- Hotel- Council for 
Cister Cities surengtame bankete. 
Jo nuomonė apie Thailand, Laos, 
Vietnam, Indoneziją (Sukarto), Pie
tų Korėjos prezidentų kovas su ko
munizmu tuose kraštuose ir jų pa
stangas Aziją išgelbėti iš komuniz
mo nasrų man patiko. Mūsų valsty
bės departmentas ir kai kurie se
natoriai, kaip Morse, Bob Kennedy. 
Fulbright, dirba Vietkongo ir Rau
donosios Kinijos naudai. Štai kodėl 
jie taip bijo, kad Yorty senate ne
sugadintų jų politinės linijos. Anie 
vyrai, išskyrus Bobą,.kalba ir pro
pagandą varo inspiruojami ir pata- 
rinėjami pro komunistų, patys nie
ko nežinodami, kas dedasi Vietkon
go užkulisyje. Yorty visa yra matęs 
savo akimis, žinias ir faktus turi iš 
pačių pirmųjtĮ Šaltinių, dėlto ir jo 
kalbos bei linija yra paremta rea
lybe. Mums, lietuviams, tiek daug 
nukentėjusiems nuo komunizmo, ži
noma, yra daug artimesnė Yorty 
politika. (S.).

LAV skaitytoji palaiko biznieriusf 

kurie skeloiasi LAV-se.
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LB Amerikos VakarŲ sritinis suvažiavimas
LB Amerikos Vakarų sritinis su

važiavimas įvyks balandžio 22 ir 
23 dienomis Lietuvių Bendruome
nės namuose, 4423 Santa Monica 
Blvd., Los Angeles. Pradžia 5 vai. 
30 min. Kiekvienas lietuvis šiame 
suvažiavime yra mielai laukiamas 
svečias. Bus svarstomos gyvybinės 
lietuvybės išlikimo problemos. Į su
važiavimą avtyksta JAV centro val
dybos pirm. J. Jasaitis, kuris pada

is j'ys pranešimus organizaciniais rei
kalais, paliesdamas bendruomeninės 
idėjos reikšmę, skleidimą bei įgy
vendinimą. Kalbės ir kitais aktua
liais klausimais. Suvažiavime pada
ryti diskusinius pranešimus pakvies
ti pasižymėję vietos bendruomeni
ni nkai: dr. P. Pamataitis — Spauda 
kaip lietuvybės išlaikymo veiksnys 
ir J. Kojelis — Lietuvių Bendruo
menės vaidmuo Lietuvos laisvini
mo darbe. Visi kviečiami atidžiai 
sekti diskusijų eigą, aktyviai. į jas 
įsijungiant. Kiekvieno sveikos pa
stabos bei naudingi nurodymai bus 
priimti dėmesin ir panaudoti LB 
veiklai plėsti bei gyvinti.

LB tarybos trinkimai įvyks gegu
žės 6 ir 7 dienomis. Sudaryta I-sios 
Rinkiminės Apygardos rinkiminė 
komisija: pirm. A. P. Raulinaitis, 
1501 Riverside Drive, Burbank, 
Calif., nariai: A. Balsienė, B. Grau
žinis, F. Kudirka ir K. Prišmantas. 
Kandidatų į LB tarybą sąrašai įteik
ti šiai komisijai iki balandžio 7 d.

San Francisco lietuviai
Vasario 16 minėjime, kuris įvy

ko vasario 19 d., St. John's salėje, 
kalbėtoju buvo dr. P. Mačiulis, ku
ris neseniai atvyko į San Jose ap
sigyventi. Kalba buvo įdomi. Dr. 
Mačiulis yra ilgą laiką dirbęs dip
lomatinėje tarnyboje, be to, pasižy
mėjęs literatas vertėjas.

Pirm. S. Kungys pranešė apie 
Liet. Bendruomenės apyinkės pra
ėjusių metų veiklą. Nariai pasigedo 
revizijos komisijos pranešimo.

Kovo mėn. 11 d. Pažemėnų bu
te, 2109 Hillside Dr., Burlingame, 
Įvyko naujos valdybos posėdis, ku
riame pasiskirstyta pareigomis taip: 
pirm. — R. Pažemėnas, vicepirm. 
— Juozas Sidas, jaunimo vad. — 
Mačiulienė, ižd. — Vyt. Šernas, 
kult, reikalų vad. — Izid. Bartkus, 
rev. kom. — P. Laurinaitis ir. G. 
Zaborskienė. Naujoji valdyba atro
do darbšti ir tikimasi, kad veikla 
pagyvės. Paskutiniu laiku S. F. ir 
apylinkės lietuvių kolonija auga, » 
parengimus atvyksta čia pastoviai 
gyventi.

Lietuvių kolonija didėja ir natū
raliu prieaugliu: kovo mėn. 3 d. Si
gitas ir Kristina Novickiai susilau
kė sūnaus Dariaus; sausio pabaigoj

Kandidatai į LB tarybą
i-je zimenKus vaKarų rmKumncj 

apygardoj Kandidatais į v-ją 
taryoą pasiūlyti: proi. a. Avižienis, 
laiKrastminKas V. Bakunas, rašyto
jas ir redaktorius Bern. Brazdzio- 
ms, braižytojas A. b mota, agrono
mas J. Cinga, inž. R. Dabsys, liet, 
radijo valandėlės dir. B. Gediminas, 
inž. L. Grinius, matematikas P. 
Grušas, inž S. Kungys, nekiln. turto 
pirkimo-pardavimo tarpininkas A. 
Markevičius, studentas M. iviatu- 
lionis, inz. A. Mažeika, inž. J. Mo
tiejūnas, mokyt. V. Pažiūra, inz. 
B. Stančikas ir pensininkas A. 1c- 
lyčėnas. Iš šių kandidatų jauniau
sias amžiumi yra Margis Matulio
nis — 24 metų, vyriausias — Al
fonsas Telyčėnas — 66 metų.

Balsuoti gali visi lietuviai, sulau
kę 18 metų amžiaus, pasirinkę iš 
sudaryto sąrašo ne daugiau kaip 
pusę išstatytų kandidatų. Balsavi
mas vyks gegužės 6 ir 7 dienomis. 
Vieta ir tikslus laikas bus paskelb
ta vėliau.

LB apylinkės rinkimų komisija
LB Tarybos nariams išrinkti su

daryta Los Angeles apylinkės rin
kimų komisija: pirm. Stasys Dūda, 
nariai — Danutė Mitkienė, Albi
nas Mitkevičius, Bronius Gieda ir 
Antanas Račkauskas. Jie sudarys 
balsuotojų sąrašus ir praneš, kurio
se vietose ir kada gegužės 6 - 7 d. 
bus priimamos balsavimo kortelės.

inž. Jonas ir Aldona Gaigalai susi
laukė sūnaus Juozo. Abi šeimos 
jaučiasi laimingos, nes jos jau tu
rėjo po dukrą.

LONG BEACH, CALIFORNIA
Long Beach Lietuvių Klubo me

tinis susirinkimas įvyko kovo 11 d. 
Susirinkimą pradėjo pirm. Br. Mor
kis ir prie stalo pakvietė praėjusių 
metų valdybos narius: vicepirm. A. 
Biekšą, sekr. M. Aftukienę, kasin. 
V. Archį, fin. sekr. O. Mekišienę. 
Sekr. M. Aftukienė perskaitė pra
ėjusio susirinkimo protokolą, kuris 
priimtas be pataisymų. Protokolų 
knygą ji perdavė naujam išrinktam 
sekretoriui P. Petraičiui. Klubo pir
mininkas Morkis, seniesiems vald. 
nariams padėkojęs už gerą pareigų 
ėjimą, prie stalo pakvietė naujus 
klubo valdybos narius: vicepirm. J. 
Matijošaitį, sekr. P. Petraiti, kas. 
V. Archį ir fin. sekr. O. Mekišienę.

P. Petraitis, buvęs Vasario 16 mi
nėjimo šeimininkas, perskaitė mi
nėjimui pagamintų ir išleistų valgių 
bei gėrimų apyskaitą; pasidžiaugė, 
kad minėjimas labai pasisekė; padė
kojo šeimininkėms už gerai paruoš
tą maistą, gražų patarnavimą pu
blikai ir gražų salės papuošimą, taip 

pat ir kitiems, prisidėjusiems dar
bu. Klubo pirm. Morkis padėkojo 
meninę programą atlikusiems, vi
sus išvardindamas, taip pat ir ki
tiems, kuo nors prisidėjusiems. M. 
Aftukienė pranešė, kad Vasario 16 
minėjime Lietuvos vadavimo reika
lams surinkta 145 doleriai ir 50 
centų; pinigai pasiųsti Altui.

Toliau nutarta surengti Motinos 
dienos minėjimą. Pagerbiant moti
nas ir moteris, paruoš maistą ir vi
sus patarnavimus atliks vyrai. Mi
nėjimas bus su menine programa. 
Kalbą pasakys klubo narys A. Biek
ša.

Aptarus visus kitus klubo reika
lus ir susirinkimą uždarius, klubo 
nariai buvo gražiai pavaišinti.

(D.M.)

LAIŠKAI REDAKCIJAI

D. Gerb. Redaktoriau,
Prie šio laiško siunčiamąją re

cenzija “Reta meno šventė” prašau 
atspausdinti “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose” ištisai, nors ji, išbrau
kyta. iš kairės ir dešinės, jau ir bu
vo patalpinta šio kovo mėn. 15 d. 
“Draugo” numeryje.

Prašau priimti, Pone Redakto
riau, mano aukštos pagarbos ir 
nuoširdžios padėkos pareiškimą. 
1967.III.20.

Pr. Lembertas
Red. pastaba. Straipsnelį spaus

diname šio LA V nr. 1 psl. Ačiū.

Mielas p. Skiriau,
Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į ve

damąjį straipsnelį, šių metų “Lie
tuviai Amerikos Vakaruose” II-III 
numeryje, kuriame yra minima ma
no birelio pavardė. Negaliu ginčy
tis su redaktoriumi, ar mano brolis 
Česlovas Vyšomirskis yra grynas 
“baltas”. Noriu tik pareikšti faktą, 
kad jis yra gimęs Lietuvos sostinė
je Vilniuje, baigęs Pilviškių pro
gimnaziją, lankęs Kauno konseva- 
toriją ir anksti jaunystėje pradėjęs 
knygų spausdinimo darbą Kaune. 
Šiuo metu, likimui lėmus, jam 
tenka techniškai redaguoti Lietuvių 
Kalbos Žodyną. Turiu prisipažinti, 
tuo mano namiškiai tik didžiuoja
si, nes mums atrodo, kad žodyno 
leidimas yra milžiniškas ir naudin
gas darbas. Kiekvienas, spaudą ži
nantis žmogus turėtų suprasti, kad 
technikinis redaktorius žodyno de
finicijų nerašo. Tuo užsiima kalbi
ninkų kolegija. Todėl prašyčiau 
gerbiamąjį leidėją įdėti ši pareiški
mą sekančiame numeryje. Mano 
brolis nėra nei atėjūnas, nei ....ody- 
no definicijų diktuotojas. Jis savo 
gimtajam kraštui priklauso kaip ir 
kiekvienas lietuvis.

Su pagarba
Pranas Visvydas

Premija pianistei 
Raimondai Apeikytei

“Yra trys dalykai, kuriuos ąš vi
suomet mėgau, bet niekados nepa
jėgiau jų suprasti — tai menas, mu
zika ir moterys”, sako prancūzų ra
šytojas Fontenelle. Mano išmany
mu, nėra būtino reikalo juos su
prasti: užtenka jų teikiamą grožį 
jautriai priimti į savo sielą. Tokią 
išvadą susidariau kovo 10 dienos 
vakare, klausydamas pianistės Rai
mondos Apeikytės, skambinančios 
Rachmaninovo Concerto Nr. 2 in 
C minor Los Angeles Immaculate 
Heart kolegijoje, premijų įteikimo 
jauniems menininkams programoje. 
Jos skambinimui pritarė nemažas 
įvairių instrumentų orkestras, su
teikdamas šiam Rachmaninovo mu
zikos dalykui didesnio įspūdingu
mo.

Prieš keletą mėnesių Raimonda 
Apeikytė Immaculate Heart kole
gijoje turėjo savo atskirą piano 
muzikos rečitalį, palikusi klausyto
juose labai malonų įspūdį. Tačiau 
su Rachmaninovo Concerto Nr. 2, 
atliktu allegro scherzando būdu, ji 
pasirodė kaip atbaigta ir tobula pia
nistė, sužavėjusi savo skambinimu 
gausią auditoriją. Džiugu buvo jaus
ti pianistės išsiugdytą pasitikėjimą, 
stebėti judesių grakštumą, gėrėtis 
individualia skambinamo kūrinio 
interpretacija. Tai, be abejo, pa
siekta daugelio metų muzikine 
praktika, reikalaujančia didelės 
kantrybės ir savęs išsižadėjimo, be
sąlygiško atsidėjimo siekiamam 
tikslui.

Raimonda Apeikytė su minėtu 
Rachmaninovo kūriniu laimėjo pir
mą vietą varžybose, vykusiose tarp 
įvairių Los Angeles kolegijų muzi
kos studentų. Iš kitas vietas laimė
jusiųjų buvo dvi amerikietės voka- 
listės ir viena pianistė. Visos jos irgi 
pasirodė vadinamojoje Jaunųjų me
nininkų programoje, Immaculate 
Heart kolegijoje, kur joms buvo 
įteiktos atitinkamos premijos. Rai
monda Apeikytė gavo pirmąją pre
miją iš piano muzikos.

Netrukus jaunoji pianistė išvyks
ta į Niujorką savo profesiniais rei
kalais. Tegu muzikos mūza Euterpė 
ir ten globoja skambius jos žings
nius. J. T-nis
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Naujas Šauliy Žvaigždės Ordino Kavalierius

Kpt. Osvaldas Žadvydas, didelių 
nuopelnų vyras ir kovotojas dėl Lie
tuvos laisves Šaulių Žvaigždes Or
dino Tarybos aktu 19o7 m. vasario 
lo-tos proga už nuopelnus Lietuvai 
ir Šaulių Sąjungai buvo apdovano
tas Šaulių Žvaigždės Ordinu.

Kadangi man teko su O. Žadvy
du savo gyvenimo dalį praleisti kar
tu Lietuvos kariuomenėje, Šiaulių 
sąjungoje ir okupacijos metais po
grindžio veikloje, tebūnie leista ta 
proga nors keliais žodžiais paminėti 
kai kuriuos jo gyvenimo momentus.

1929 m. rudeni atvykęs į šarvuo
čių rinktinę, tankų kuopą, karinei 
tarnybai, tenai radau ir j. Itn. Os
valdą Žadvydą, jauną, energingą, 
visuomet linksmo ir malonaus budi 
karininką. Dėl malonaus būdo ir 
draugiško elgesio su kareiviais, pa
starųjų buvo labai mylimas ir lau
kiamas pamokose ir užsiėmimuose.

Po keletos metų, vėl susitikome 
su O. Žadvydu, kuris tuo metu jau 
buvo kapitono laipsnyje ir ėjo Šau
lių S-gos Kretingos Šaulių rinktinės 
vado padėjėjo pareigas. Jo būdui 
daugiau atitiko Šaulių sąjungos 
veiklos dirva, apimanti karinius ir 
kultūrinius visuomeninius plotus. 
Jo iniciatyva buvo Įsteigti šie šau
lių vienetai: Šventosios Uosto, Ne- 
garbos Piliakalnio, Aisėnų šaulių 
būriai, Palankos, Platelių, Lankimų 
Šaulių Ugniagesių komandos ir kt. 
vienetai. Be tiesioginių rinktinės va
do padėjėjo pareigų, jis ėjo ir kitas 
pareigas, kaip netarnavusių kariuo
menėje kuirsų viršininko, Rinktinės 
sporto vadovo ir kitas pareigas, ne- 
ir Rinktinės vado pareigas.

1940 m. rusams okupavus Lietu
vą ir likvidavus L. Šaulių sąjungą, 
kpt. O. Žadvydas buvo atleistas iš 
Rinktinės vado padėjėjo pareigu. 
Tada jis Įsijungė i pogrindžio veik
lą. 1940-41 m. Vokietijoje ėmus 
veikti Lietuvių Aktyvistu Frontu-’, 
kpt. Žadvydas ir čia buvo vienas iš 
aktyviųjų organizatorių ir vadu

1941 m. pavasari, prieš pat Vo
kiečių okupaciją, išduotas, kartu su 
kitais, buvo komunistų suimtas, ka
linamas, kankinamas T pasaliau 
varomas i Rusijos giluma, Gudijo
je, prie Červenės, rusų NKVD vyk
dant baisias varomųjų kalinių žudv- 
nes, tarp nužudytų lavonų pasislė
pęs ir išlaukęs nakties tamsumos, 
išsigelbėjo nuo mirties.

Po II pas. karo, kaip ir daugelis 

k;tų, atvyko į JAV ir apsigyveno 
Los Angeles mieste. Čia įsteigė Los 
Angeles Šaulių kuopą, kuriai nuo 
pat Įsteigimo vadovauja, ir kuopa 
yra pirmaujančių kuopų eilėse.

O. Žadvydą apdovanojus tokiuo 
reikšmingu Šaulių ordinu, sujaudin
tai džiaugiuosi ir linkiu jam ilgus 
metus sveikam gyventi, laimingai 
sulaukti nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo ir grįžti i savą numylėtą 
Žemaitiją, kur prie Baltijos jūros 
ir Birutės kalno pakartotų tuos 
šventus žodžius: Per amžius budėję, 
laisvę laimėjom per aukas ir pasi
šventimą. Stepas Jakubickas

R, Skipičio sukaktis......................
Šaulių ..Sąjungos .garbės nar u- 

teisininkui Rapolui .Skipičiui š. m. 
sausio 31 d. suėjo 80 metų amžiaus. 
Šia proga sukaktuvininkas buvo pa
sveikintas. Iš R. Skipičio gautas pa
dėkos raštas su šiais linkėjimais: 
“Jums visiems jauniesiems karšta- 
linkiu sugrįžti i laisvą nepriklau
somą Lietuvos valstybę”.
Nauja valdyba

Juozo Daumanto šaulių kuopo" 
metinis susirinkimas, kuris įvyko 
vasario 12 d., išsirinko naują kuo
pos valdybą, kuri pasiskirstė parei
gomis taip: O. Žadvydas — pirm., 
A. Račkauskas — pavad. ir spor
tinio šaudymo sekc. vad., B. Gieda 
— sekr. ir O. Orlovaitė — ižd.

Veiklos planas
Balandžio mėn. 30 d., sekmadie

nį, drauge su ramovėnais ruošiamas 
1941 metų sukilimo minėjimas ir 
antrosios bolševikų okupacijos meto 
pogrindžio spaudos paroda. Pro
gramoje numatyta pamaldos už žu
vusius kovotojus. Šv. Kazimiero 
par. salėje 12 vai. teis. S. .J Pal- 
tnus paskaita. Meninę dalį atliks 
aktorė N. Apeikienė, solistė L. Zai- 
kienė ir muz. O. Metrikienė. Visuo
menė ir organizacijos kviečiamos 
dalyvauti. Įėjimas nemokamas.

Birželio 24 d., Šeštadienio vaka
re, ruošiamas Joninių laužas kal
nuose, Charlton Flat parke.

Liepos 30 d., sekmadienį, Arro- 
vo seco parke, prie 60 Avė. ruo
šiama gegužinė.

Nauji nariai
Nariais istojo K. Bulot'enė, B 

Morkis, J. Žukas ir D. Jarašūnai- 
tė. Kuopos valdyba

Motery savisaugos klausimu

“Tik vienas revolveris, mokan
čios su juo ėigtis ir ryžtingos m;. ■ 
gaitės rankose, — m tos baltos tra
gedijos visai neįvyktų, aroa j; ouiu 
daug mažesnė”, .— taip maždaug 
rašė Orlando miesto, Fiondoj 
laikraštis “Centinen Mar” apie įvy
kusias praėjusiais metais Cnicagoje 
baisias žudynes, kai vienas man.a- 
kas, įsibrovęs studenčių bėndrabu- 
tin, peiliu išskerdė astuonias jaunas 
mergaites, gailestingųjų seserų mo
kyklos studentes.

Turint galvoje, kad panašūs at
sitikimai galimi ir kitur, (Bostono 
smaugikas ir kt.) ir kad didžioji 
dauguma mūsų krašto moterų be
ginklės ir neturi supratimo, kaip 
ginklą vartoti, to laikraščio leidėjas 
sutarė su vietos policijos vadu. su
ruošti moterims, norinčioms išmok
ti vartoti šaunamą ginklą, kursus. 
Jie tikėjosi, kad paskelbus apie la: 
laikraštyje, į kursus atvyks pora 
šimtų, gal, daugiausia, trys šimtai 
moterų. Bet jų atvyko du tūkstan
čiai ir keturi šimtai, ir tas rodo, kad 
šis klausimas yra labai aktualus. 
Kursų lankytojų amžius buvo tarp 
18 ir 80 metų. Kiekviena lankytoja 
turėjo atsinešti savo ginklą. Instruk
torius pirmiausia nustatytdavo at
sinešto ginklo tinkamumą skirtam 
tikslui; po to mokė sugiai elgtis su 
ginklu, kaip jį užtaisyti ir iškrauti, 
valyti, kaip ir kur laikyti namuose, 
kad neatsitiktų nelaimių su vaikais 
air pašaliniais. Po teorinės dalies 
lankytojos, kartu su instruktorium, 
vyksta į šaudyklas — šaudymo į 
taikinius praktikai.

Įdomus dalykas, kad, įstehius 
tuos kursus, per šešias savaites Or
lando mieste buvo užregistruotas 
tik vienas isilaužimo i namus atsi
tikimas ir bendrai nusikaltimų ska:- 
čius sumažėjo. Moterys pasjuto 
saugesnės, daugiau pasitikinčios sa
vimi. Visiems jau buvo įgrisę nusi

SUKAKTUVINIAMS METAMS PRAĖJUS...

Kovo 19 d. Šv. Kazimiero par. 
patalpose įvyko Lietuvių Kat. Su
sivienijimo 42 kuopos susirinkimas.

Susirinkimui gyvai pirmininkavo 
dr. J. Jusionis.

Kuopos pirmininkė B. Skirienė 
padarė praėjusių metų kuopos vei
kimo trumpą apžvalgą. Praėjusieji 
metai buvo Susivienijimo sukaktu
viniai — 80 metų nuo įsisteigimo— 
metai. Mūsų kuopa šią sukaktį at
žymėjo minėjimu - koncertu, kuris 
sutraukė pilnutėlę parapijos salę 
klausytojų ir rengėjams paliko gra
žaus pelno. Tai nuopelnas darbščios 
ir nuoširdžiai veikiančios kuopos 
pirmininkės, kuri šį koncertą supla
navo ir suorganizavo.

Kuopa iš negausių savo išteklių 
kasmet skiria tam tikra suma au- 4, C

kaltėlių akiplėšiškumas. Viena šei
mininke, kad ir nelankydama anų 
kursų, net žinodama apie juos ir 
tuo lyg padrąsinta, neišsigando, kai 
į jos uutą mėgino įsilaužti vagis, bet 
ryžtingai smogė nusikaltėliui plak
tuku per galvą. Tas iš karto apsvai
go, ir iššaukta policija jį pasiėmė, 
lai rodo, kaip psichologiškai buvo 
paveiktos moterys, pajutusios savi
saugos galimybę. Gi nusikaltėliai, 
sužinoję, kad daugelis moterų turi 
ginklą ir moka gal neblogiau už 
juos jį vartoti, — nutilo. OrlancU 
policijos vadas įsitikinęs, kad ta 
padėtis nėra tik laikina, ir kad nu
sikaltėliai paliks Orlando miestą j 
jo~ gyventojus ramybėje.

O kokia padėtis pas mus Lu 
Angelėse? Ar ne laikas ir čia sib.- 
rūpinti. Kiek žinoma, musų meras 
S. Yorty yra supažindintas su Or
lando miesto patyrimu ir prašytas 
panašius kursus moterims ir čia 
įsteigti. Tik gal tas sunkiai butų 
įvykdoma, kadangi, jei paimsim tą 
patį kursų lankytojų procentą, kaip 
Orlando mieste, tai čia jų būtų bent 
60 ar net iki 100 tūkstančių! To
kiam skaičiui vargu ar miesto val
dybai būtų įmanoma rasti patalpas, 
instruktorius ir pan.

Mums, gyventoj.mis, gal ne e 
laukti, kol miestas ką nors derys. 
bet rūpintis patiems. Čia pirmoje 
eilėje turėtų sukrusti mūsų šauliai, 
ramovėnai, o jiems talkininkauti 
birutininkės ir Bendruomenės Apy
linkių valdybos.

Pagal amerikiečių įstatymus gink
lui vartoti yra šie nuostatai:

1) Kiekvienas gyventojas tur 
teisę laikyti savo bute šaunamąjį 
ginklą;

2) neturi teisės paslėptą nešioti 
jį viešoje vietoje;

3) leidžiama vartoti ginklą snv’-
saugai tik savo bute (A?

koms. Pernai aukota: Amerikos L 
Tarybai — $10, Vlikui — $10 ir 
Jaunimo Kongreso Rengimo Komi
tetui — $42.

Po kitų valdybos narių ir iždo 
globėjų pranešimų ir po trumpų 
diskusijų buvo pereita prie valdybos 
ir iždo globėjų rinkimų. Į valdybą 
išrinkta: B. Skirienė — pirm., J. 
Puikūnas — vicepirm., A. Avižie
nis — sekr., B. Graužinis — fin. 
sekr. ir B. Gajauskienė — iždinin
kė. Iždo globėjais išrinkta: E. St'r- 
bienė, V. Šulaitis ir B. Papšys.

Susirinkimas praėjo nuoširdžioj' 
ir draugiškoje nuotaikoje. Nežiū
rint, kad susirinkusių skaičius buvo 
negausus, nebuvo sunkumų išrinkti 
valdybai ir apsvarstyti visus reika
lus. (P. B.).
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GRAŽIAI PAVYKĘS KONCERTAS
Lietuvos Vyčių senjorų kuopa 

Los Angelėse savo gyvavimo de
šimtmečiui atžymėti š. m. balandžio 
2 d. Sv. Kazimiero parapijos salė
je surengė gražų koncertą, kuri at
liko "Moterų sutartine", vadovauja
ma muz. Onos Metrikienes, sos
tai ir jaunimo šokėjų grupė, vado
vaujama Rūtos Skinutės.

Vakaro pradžioje kuopos pirm.
J. Činga trumpai peržvelgė kuopos 
nueitą kelią lietuviškame bare. Pla
čiau apie Lietuvos vyčių organiza
ciją, jos tikslą ir nuveiktus darbiu, 
o taip pat ir apie Los Angeles vy
čius kalbėjo ilgametis kuopos pir
mininkas inž. Julius Kiškis. Susi
rinkusiems maloni staigmena buvo 
žinia, kad prieš porą savaičių Los 
Angelėse Įsteigta Vyčių akademikų 
kuopa.

Po Įžanginės dalies sekė pats 
koncertas, jo pirmąją dali atliko 
solistai ir šokėjai, o antrąją dalį — 
Sutartinė su solistais.

Eilės tvarkoje buvo atlikta:
1. Žvaigždė mano — Grodzkio; 

atliko R. Aukštkalnytė ir K. Dam
brauskaitė.

2. Arija iš operos "Madame But
terfly”, Puccini; solo - B. Skirienė.

3. Arija iš operos "Samsonas ir 
Dalila” — Saint Saenso; solo — R. 
Aukštkalnytė.

4. Romanza — Verdi ir Serena
da — Schuberto; solo — H. Paške
vičius.

5. Arija Caro Nome iš operos 
“Rigoletto” — Verdi; solo — K. 
Dambrauskaitė.

Vokalinė dalis paįvairinta jauni
mo grupės atliktu baleto šokiu 
"Polkos variacija”; choreografinis 
pastatymas ir vadovavimas Rūtos 
Skiriutės.

Antroje dalyje buvo atlikta:
1. Joninių daina - Budrevičiaus;.
2. Kada girdžiu aš dainą — Če- 

rienės; atliko: Regina Aukštkalnytė,
K. Dambrauskaitė ir Ž. Stroputė.

3. Lakštute, paukštute — liaudies 
daina, harm. L. Stuko; *

Mcterų sutartinė koncerto metu. Priešais vidury — H. Paškevičius. Iš 
kairės: J. Tumienė, ž. Stroputė, R. Aukštkalnytė, J. Radvenienė, K. 
Dambrauskaitė, A. Bajalienė ir B. Skirienė. Foto L. Briedis

4. Sėdžiu prie stalelio — liaudies 
dama, harm. O. Metrikienes; solo 
partiją atliko B. Skirienė.

5. Dukružėlė — Čerienės; solo 
partiją atliko R. Aukštkalnytė.

6. Naktis — Abalriaus; '
7. Ne margi sakalėliai — Tallat-* 

Kelpšos; solo partiją atliko K. 
Dambrauskaitė. 8. Daina apie til
tą — Balsio; '

9. Pasvarcyk, antela — liaudies 
daina, harm. G. Gudauskienės; so
lo partiją atliko H. Paškevičius.

lt). Bernužėli, nes’voliok,— liau
dies daina, harm. M. Petrausko: 
solo partiją atliko H. Paškevičius.

"Moterų sutartinę” sudaro: (abė
cėlės eile) Aukštkalnytė, Bajalienė, 
Dambrauskaitė, Radvcnienė, Skirie
nė (seniūnė). Stroputė ir Tumienė. 
Vadovė ir akompaniatorė — Ona 
Meti.ikienė.

Šio koncerto pranešėja buvo D. 
Razutytė. Pasiklausyti koncertan 
susirinko virš 200 žmonių; bet ga
lėjo būti ir daugiau, jei rengėjai 
butų parinkę patogesnę valandą. 
Tarpe kitų, atsilankymu pagerbė šį 
parengimą vyčių dvasios vadas kun. 
dr. P. Celiešius.

Koncertas praėjo jaukioje, paki
lioje nuotaikoje. Visi programos 
dalyviai jau ir anksčiau yra Įvairio
mis progomis pasirodę L. A. lietu
vių scenoje ir gražiai užsirekomen
davę. Sutartinė yra kruopščiai ir ge
rai jos vadovės O. Metrikienes pa
ruošiama, ypač liaudies dainų išpil
dyme. Ir Šiame koncerte lietuviškos 
liaudies dainos nuskambėjo sklan 
džiai, kaimiškai. Miela, malonu bu
vo jų klausytis.

Sunkiau davėsi Įvairių operų ari
jos ir gal būtų geriau visai neiti i tą 
"klasę". Jų gali, kas nori, pasiklau
syti profesionalų koncertuose ar 
televizijoje.

Scenos dekoravimu ir butaforij i 
sudarytas miško vaizdas gražiai de
rinosi prie lietuviškų tautinių dra
bužių, taigi ir klausytojo akiai bu
vo malonu, tartum jis buvo nukel-

£ol. Antanas Pavasaris

SOI. ANTANO PAVASARIO VOKALINIS REČITALIS

tenoras /Antanas Pavasaris yra 
Les Angeles lietuviams gerai žino
mas solistas, nekartą čia dainavęs 
Įvairiose programose ir praėjusiais 
metais net turėjęs labai sėkmingą 
savo rečitali. Pernai vasara, švent.- 
j.ant Šiluvos koplyčią Washingtone, 
jis atkreipė visti dėmesį gražiu gie
dojimu.

tas lietuviško kaimo aplinkumom 
Tik gal kai kur buvo "persūdyta' 
pigiais efektais, kaip pvz., popier 
nio paukščio tampymu už virvutės. 
Gavosi Įspūdis, kad dainininkam' 
trūksta šventos dvasios, ir ji jiems 
nuleidžiama ant virvutės. 'lai 
smulkmena, kokiu ateity vis dėlto 
reiktų vengti. Šiaip jau klausytojai 
skirstėsi po šio koncerto pilnai pa
sisotinę dainos penu, ko svarbiau
sia ir siekė rengėjai. Buvęs

A d m i h Ės fra ei j os pran esi m as

Nevžsimokt j įsiems LA V prenu
meratos iki š. m. gegužės 1 d. bus 
sustabdytas laikraščio siuntinėji
mas.

Malonėkit tuoj prisiųsti LAV 
1967 m. prenumeratą $3.00 šiuo 
adresu:

IretiEviai Amerikos Vakaruose 
4334 Sunset Boulevard

Los Angeles, Calif. 90029

Balandžio 22 d. 7 vai. 30 mm. 
Los Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje rengiamas Antano Pava
sario rečitalis, kuriame jis pasiro
dys su lietuvių kompozitorių ku
riniais ir pasaulinių openi arijomis. 
Lietuvių visuomenė kviečiama atsi
lankyti ir pasigrožėti solisto balsu, 
turinčiu žavų itališką tembrą, (j.)

PHOENIX, ARIZONA

Nauja LB Apylinkės valdyba

Vasario 19 d. įvykusiame LB me
tiniame susirinkime išrinkta nauja 
apylinkės valdyba: pirm. E. Josen., 
vicepirm. P. Mingėla, sekr. D. Vyš
niauskas, iždininkė K. Rudaitytė, 
nariai: J. Rimavičienė ir J. Vyš
niauskas. Kontrolės komisijon iš
rinkti: A. Rimavičius, S. Peters 
ir M. Vaičaitis.

ANTHONY F. SK1RHJS
Insurance & Tax Service

REAL ESTATE

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029

NO 4-2919 ir No 4-2910
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Kalifornijos Lietuvių Prekybos Rūmų susirinkime — kalba V. Burokas.
Foto L. Briedis

KALIFORNIJOS LPR SUSIRINKIMAS

Kalifornijos Lietuvių Prekybos 
Rūmų susiorganizavimo paskirtis 
yra tarnauti lietuviams prekybinin
kams, verslininkams, profesiona
lams ir gamintojams susibūrus ben
drauti ir aiškintis savo nariams 
praktiškus ir su verslais surištus 
klausimus. Renkamasi paprastai 
tris-keturius kartus metuose išsiaiš
kinti biznio klausimus, kaip teisės, 
taip ir praktikos srityje, o taip pat 
susipažinti tarpusavyje ir pabend
rauti bei išsikalbėti verslo ir biznio 
tinkamo ir pelningo valdymo klau
simais.

Praeityje Rūmai jau turėjo visą 
eilę subuvimų, kurie šaukiami pa
prastai Lietuvių Bendruomenės 
Centre, Los Angeles, 4423 Santa 
Monica Bvld. Posėdžiai vyksta biz
nio šeimos atmosferoje; susirinkę 
nariai ir svečiai pavalgo priešpie
čius Bendruomenės Centro šeimi
ninkės skaniai ir įvairių patiekalų 
pagamintus ir prieinama kaina 
($1.50), o taip pat išklauso prane
šimo kuriuo nors praktišku biznio 
klausimu ir dalyvauja paklausimais 
ar net ir diskusijose. Visa praeina 
gyvai ir naudingai.

Neseniai buvo rašyta apie vyku
sias paskaitas, kurių dar yra pami
nėtina dr. Juozo Repečkos apie 
bankus ir taupymo bendroves bei 
galimybes tokių bankų ar bendrovių 
Įsteigti lietuvių kolonijose. Ši pa
skaita labai sudomino turtingesnius 
Rūmų narius, o ir paprasti taupy
tojai nusistatę teigiamai dėl kredito 
institucijos lietuviams steigimo ir 
išlaikymo galimumų. Buvo išrinkta 
speciali tam klausimui pastudijuoti 
komisija. Tikime netrukus išgirsti 
šios komisijos darbų išvadas.

Praėjusių metų eigoje taip pat 
Rūmų vicepirm. Albinas Markevi
čius, RE brokeris ir apdraudos 
agentas, turintis savo įstaigą San
ta Monicoje, kalbėjo išsamiai savo 
paskaitoje apie Investavimus į na
mus ir kitas pelno ir pajamų nuosa

vybes, išdėstė galimumus ir naudą 
pirkti pelno ir investavimo nuosa
vybes ir privačias rezidencijas. Lie
tuviai tuo labai domisi ir daug mū
sų kolonijos narių turi savo priva
čias puošnias rezidencijas ir kartais 
gan didelius pajamų apartmentinius 
namus, nekalbant apie tai, kad ma
žesnių pelno nuosavybių ir inves
tavimų į nekilnojamus turtus yra 
labai daug; kiti, žinoma, veirčiasi 
pirkimais - pardavimais akcijų ir 
Šerų arba štokų, arba investuoja sa
vo santaupas į turtingesnių ar pel
ningesnių bendrovių Šerus ar akci
jas. Toks finansinis judėjimas yra 
naudingas sumaniai vedant inves
tavimo ir akcijomis prekiavimo 
transakcijas.

Prekybos Rūmai džiaugiasi savo 
narių ir bendrai lietuvių finansiniu 
.V ūkiniu judrumu.

Neseniai, — vasario 5 d. — Įvy
ko Rūmų susirinkimas ir pobūvis, 
turint užkandžius ir paskaitą su dis
kusijomis. Ši paskaita buvo apie gy
vybės apdraudas. Ją laikė šios sri
ties praktikas ir darbuotojas Vytau
tas Burokas. Jis yra specialus agen
tas, turintis savo darbo vietą Cen
tury City, L. A., prieš Beverly Hil
ton viešbuti. Jis dirba agentu Stan
dard Insurance Company, kurios 
pagrindinė būstinė yra Portlande, 
Oregon valstybėje. Prelegentas iš
samiai išdėstė gyvybės apdraudos 
pagrindines rūšis, kurių pažymėtina 
šios: a) term life insurance; b) 
whole life insurance ir c) limited 
life insurance ir d) endowment life 
insurance.

Šie apdraudų terminai reiškia:
a) Term life insurance suteikia 

apdraudos apsaugą susitartam metų 
skaičiui, jei apdraustasis tuo laiku 
numirtų, o praėjus tam laikui ap- 
drauda atpuola, jei apdraustasis ne
numirė. Ši mirties apdrauda ribo
tam laikui ir gan nebrangi, bet ne
naudinga dėl to, kad išėjus sutar
tam laikui mokėtos premijos visai 

prapuola. Laikinai tai apdraudžia 
nuo mirties eventualumų susitartu 
terminu.

b) Whole life insurance yra ap
drauda visam apsidraudusiojo gy
venimui, ji moka sutartą apdraudos 
sumą tik apsidraudėjui mirus; ji 
yra nuolatinė apdrauda ir turi ver
tės visad, ji apsidraudus jaunesniam 
yra pigesnė ir labai populiaL i JAV- 
se; bet yra brangesnė negu term 
life insurance. Patartina ši whole 
life insurance apdrauda rimtai kiek
vienam išstudijuoti.

c) Limited life insurence yra vi
sam gyvenimui, bet susitariama pre
mijas mokėti tik tam tikrą laiką, 
pvz., 10 metų, 20 ar 30, o paskui 
apdrauda veikia ir premijų neįtei
kta mokėti, tik šiaip jau premijos 
yra aukštesnės.

d) Endowment life insurence 
reiškia apdraudos sumos mokėjimą 
mirus laike tam tikro termino arba 
pasibaigus terminui, jei apsidraudęs 
gyvena, bet tik yra šios rūšies ap
drauda gan brangi.

Po paskaitos diskusijos buvo la
bai gyvos. Susirinkime dalyvavo 
v.'L'š 25 asmenų. Pirmininkavo Rū
mų pirm. P. V. Raulinaitis, sekre
toriavo sekr. A. F. Skirius. (P. V.)
•★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■an

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.

Real Estate — Insurance

3002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif.
Phone 393-0615

įsikūrė Kalifornijos Lietuviy Filatelisty Draugija
Balandžio 1 d. įvyko steigiama

sis lietuvių filatelistų susirinkimas 
Villa “Trakai”, 3675 Monon St., 
Los Angeles, Calif.

Į susirinkimą atvyko nemažai 
susidomėjusių lietuvių, jų tarpe ir 
buv. Lietuvos prezidento dir. Kazio 
Griniaus našlė — Kristina Grinie
nė iš Riverside, Calif.

Susirinkimą atidarė ir pravedė 
iniciatorius Kazys Karuža, patiekęs 
darbotvarkę ir nusakęs lietuvių fi
latelistų tikslą Kalifornijos valsty
bėje. Susirinkimas vyko sklandžiai 
ir nuoširdžioje nuotaikoje. Pusiau 
slaptu balsavimu išrinkta valdyba, 
kurios nariai pareigomis pasiskirs

Steigiamojo Kalif. Lietuvių Filatelistų Draugijos susirinkimo nariai (iš 
kairės): E. Blažys, K. Karuža, pirm., K. Grinienė, L. Venckus, V. Kuza- 
vinis, R. Venckus ir G. Radvenis. Foto L. Briedis

Gautos naujos knygos

Žemės šauksmas. Alės Rūtos-Ar- 
bienės nauja apysaka. Išleido Kny
gos Mylėtojų D-ja Kanadoje. Virše
lis dail. J. Paukštienės. 307 psl.

Kaina $4.00
Lietuvių Kalbos gramatika. Dr. 

A. Šcšplaukio. Gramatika ir sin
taksė. Ketvirtas pataisytas leidimas. 
Išleido J. Karvelis. 118 psl.

Kaina $3.00
Introduction to Modern Lithua

nian. Dambriūno, Klimo ir 
Schmalstieg paruošta lietuvių kal
bos gramatika anglų kalboje. Ji yra 
geras vadovėlis čia gimusiems, no
rintiems išmokti lietuvių kalbos. 
470 psl. (kietais virš.) Kaina $7.00

Taip pat gauta nauja siunta 
plokštelės vaikams Žirginėliai, pa
ruoštos Birutės Pūkelevičiūtės.

Kaina $6.00

Minėtos knygos bus jums pa
siųstos, atsiuntus užsakymą ir čekį.

LAV
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 

Calif. 90029

tė taip: pirmininkas — Kazys Ka
ruža, sekr. — Leonas Briedis, kasi
ninkas — G. Radvenis ir valdybos 
narys — Kr. Grinienė; Į revizijos 
komisiją išrinkta: inž. Laimis Venc
kus ir inž. Romas Venckus.

Po rinkimų K. Grinienė apibūdi
no Lietuvos pašto ženklų reikšmę, 
jų paskirtį ir reikalą suburti visus 
susidomėjusius Kalifornijos valst. 
lietuvius pašto ženklų rinkėjus į fi
latelistų draugiją, kas garsintų Lie
tuvos vardą Amerikos Vakaruose.

Taip netikėtai išaugo nauja orga
nizacija prie Ramiojo Vandenyno, 
pavadinta “Kalifornijos Lietuvių 
Filatelistų Draugija.”

Kazys Šešupė
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrcuda

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 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Cali.

Tel. 394-0772 
dietinių ir importuotu 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” 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 R ep rezen ta-tive 
Aleksas Dieninis

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

TREND UPHOLSTERY 
Sav. Vincas Počas

4348 E. Florence Ave., Bell, Caiif.
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
17050 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.

24C3 Pacific Ave., Long Beach, Cal.
Tel. 427-6962 .

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

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

Calif. Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS 
General Contractor 
3305 Wood Terrace 

Los Angeles, Calif. 90026 
'l ei. 662-8822

Darome priestatus, virtuves.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor 

Alfonsas Budriūnas, sav.
P.O.Boc 627, Santa Monica. Calif. 

Phone — 393-69.88

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 El ward 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, Caiif. 
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

I 5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.

I HO 9-8500I
Vaikų darželiaii-----------------------------------
PRAIRIE PLAYLAND

I 137th & Prairie, Hawthorne, Calif.
i 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 -y* <: .
Vedėja Adelė šatrierienė

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

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

sekmadieniais.
J' .. Tol. 666-4585
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A. F. SK1RIUS 
4366 Sunset Boulevard

Lm Angeles, California, 90029 
Telefonas: NO 4-2919
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Return Requested

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

BALANDIS —
16 d. 11 vai. 45 min. L. Bendruome

nės Los Angeles apyl. metinis 
susirinkimas šv. Kazimiero par. 
salėj.

22 d. 7 vai. 30 min. solisto Antano 
Pavasario rečitalis šv. Kazimie
ro par. salėj

29 d. 8 vai. vak. Birutės dr-jos Ba
lius Pickwick salėj, 921 Riverside 
Dr., Burbank, Calif.

22-23 d. d. — Vakarų Apygardos 
suvažiavimas Liet. Bendruomenės 
salėj, 4423 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles.

30 d. 12 vai. —Partizanų minėjimas 
(rengia šauliai ir karininkai) šv. 
Kazimiero par. salėj.

30 d. 1 vai. 30 mn. — Liet. Bendr. 
Centro metinis susirinkimas. L. 
Bendr. namuose, 4423 Santa Mo
nica Blvd., L. A.

30 d. 5 vai. vak. — garbės konsulo 
dr. J. J. Bielskio pagerbimas Tau
tiniuose Namuose.

GEGUŽĖS MĖN. —
7 d. 12 vai. 30 min. Vasario 16 d. 

gimnazijos rėmėjų parengimas š. 
Kazimiero par. salėj.

14 d. 2 v. p.p. — Metinis Alto susi
rinkimas šv. Kazim, par. salėj.

14 d. 12 vai. — Motinos Dienos mi
nėjimas šv. Kazim, par. salėj.

21 d. — Santa Monicos Klubo mo
terų sk. Subatvakafis Milės te
atro salėj.

BIRŽELIO MĖN. —
3 d., šeš.t., 6 vai. v. — Liet. Jaunimo 

šventė, International Instituto 
patalpose, 435 So. Boyle Ave.

Dail. Petro Luko paroda

Bal. 9 d. LB salėj vyko dail. P. 
Luko paveikslų paroda. Buvo išsta
tyta apie 40 jo darbų ir du jo mo
kinio indų tautiečio Krishnos pa
veikslai. Luko paveikslai buvo ga
na įvairus: realistiniai, indų misti
nėj įtakoj piešti ir vėliausi — jau 
abstraktūs. Buvo keletas Pacifiko 
pakrantės vaizdų.

Dail. Petitas Lukas

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

bus gegužės 14 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėj tuoj po pamaldų.

Programą atliks abiejų — Šv. 
Kazimiero par. ir Šeštadienio Litu
anistinių — mokyklų mokiniai, sa
vo mokytojų vadovaujami.

Bus suvaidintas Alės Rūtos 2-jų 
veiksmų vaidinimas “Gegužės ry
tas”. Be to, dainuos mokyklų jung
tinis choras, bus deklamacijų ir k.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES
CENTRO

(Lithuanian Community Center, 
Inc.) narių metinis susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio 30 d. 1 vai. 
30 min. savo namuose — 4423 
Santa Monica Blv., Los Angeles. 
Bus pranešimai apie korporacijos 
finansinį stovį ir renkami nauji di
rektoriai.

Jei kas dėl svarbių priežasčių ne
galėtų atvykti, yra prašomi pri- 
siusti įgaliojimus juos atstovauti 
(by proxy) bet kūfiam valdybos 
nariui — Bv. Stančikui, A. Skiriui, 
A. Markevičiui, (L Orlovienei, F. 
Karaliūnui (Collins), J. Gajauskui 
— adresu Lithuanian Community 
Center, Inc. ,4415 Santa Monica 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90029.
{•<.<«<«*X*^*«*««j»*X«****2»*t**Z**>*2**I**«**«**«**!**:**I**!*

Paroda buvo sėkminga — par
duota apie 15 paveikslų. Likusieji 
jo paveikslai bus balandžio 16 d/ 
perkelti į Šv. Kazimiero par. salę, 
kur dar didesnis skaičius lanky tojų 
galės pamatyti it įsigyti.

Dail. P. Lukas gegužės pradžio
je išvyksta į Indiją, kur dėstys me
no dalykus vienoje kolegijoje. Tu
rimus paveikslus jis nori išparduoti, 
kad nereiktų vežtis.

Atitaisymas
Pasiųstame su bažnytiniu biulete

niu Birutininkių baliaus skelbime 
yra korektūros klaida adrese:

atspausta 4921, o turi būti —
921 Riverside Dr.

GERB. TAMSTA,
Maloniai kviečiame atsilankyti i Lietuvių Bendruomenės Los 

Angeles apylinkės metinį SUSIRINKIMĄ, kuris įvyks š. m. balan
džio 16 d., sekmadienį, 11 vai. 45 min. priešpiet, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje — 3855 Evans St., Los Angeles, Calif.
Darbotvarkėje:

Praeitii metų valdybos pranešimas; Kontrolės komisijos protoko
las; Naujos valdybos rinkimai; Pranešimų ir veiklos klausimų dis
kusijos; Naujos kontrolės komisijos rinkimai.

Pastaba. Dėl kurios nors priežasties susirinkimui neįvykus 11 
vai. 45 min., už pusės valandos bus šaukiamas antras susirinkimas, 
kuris bus pilnai teisėtas spręsti visus apylinkę liečiančius klausimus.

Lietuvių Bendruomenes Los Angeles Apylinkes valdyba

NAUJAKURIAI

— Dr. Br. Skudas su šeima at
vyko iš Brazilijos į Los Angeles 
pastoviai apsigyventi. Bronius Sku
das yra gydytojas.

— Kazimieras Bauras iš Bridge
port, Conn., jau įsikūrė Los An
geles mieste.

SVEČIAI
— Wm. Jurgela, Windsor, Conn, 

keletos savaičių atostogas praleido 
Los Angelėse. Jis, nors ir gimęs au
gęs JAV-se, bet yra nuoširdus liet, 
spaudos rėmėjas.

NAUJOS PREKYBOS

— Albertas Klimas, neseniai at
vykęs iš New Yorko, pradėjo rūbų 
valymo biznį, įsigijęs valyklą “Art 
Cleaners”, 6408 Yucca St., Holly
wood, Calif. 90028; tel. HO 9-3028

— Jonas Gurčinas, neseniai atvy
kęs iš Kanados, nusipirko moder
nišką motelį Hollywoode, 1727 N. 
Western Ave., Hollywood, Calif.

-— Erik Klavins, DC, latvis, pra
dėjo praktiką 2108 S. Atlantic 
Blvd., City of Commerce, telef. 
268-3591. Valandos 10-2 v. ??

KRIKŠTAI
— Vasario 26 d. pakrikštytas 

Mindaugo ir Reginos Banionių sū
nus Mindaugo Donato vardais. 
Krikšto tėvais buvo Irena ir Vitalis 
Budriai.

MIRTYS
— Antanas Shilala, vienas iš pir

mųjų mūsų kolonijos gyventojų, 
mirė kovo 1 d. Jis per ilgą laiką 
yra buvęs “Tautiško pašalpinio vy
rų ir moterų klubo” sekretoriumi. 
Reiškiame užuojautą žmonai Ceci- 
Fj.ai ir sūnums Jurgiui ir Vytautui.

— Balandžio 4 d. mirė Jonas 
Kvedaitis.

Reiškiame užuojautą žmonai 
Anttoinetei, sūnui Normanui, Ka- 
des-Kvedaitei ir visiems giminėms.

Po Vytautui Beliajui pagerbti 
vakaro

Jaunimo, ypač jaunesniųjų, tėve
liai nusipelno didžios padėkos už 
taip gausiai prikeptus ir priaukotus 
pyragus. Visas kuklias vaišes apvai
nikavo S. Puikūnienės sukaktuvinis 
tortas.

Dabar kiekvienas, didelis ir ma
žas, galime didžiuotis, kad šiais me
tais padarėme gerą darbą, paskir
dami vakarą pagerbti ir paremti 
žmogų, kuris yra to tikrai nusipel
nęs. (Visas parengimo pelnas $451 
buvo įteiktas V. F. Beliajui).

Čia gerai pasitarnavo V. Beliajui 
pagerbti komitetas, sukvietęs sve
čius ir organizacijas atsilankyti ir 
paremti. Visuomenė ir organizaci
jos neliko abejingos.

V. Beliajus jau atsiliepė savo pa
dėkos laiškais visiems. Pasisako 
esąs labai patenkintas ir sužavėtas 
visa kuo. Visiems dėkoja: Komite
tui, jaunimui ir visiems atsilankiu
siems. Be to, jaunimui primena bū
ti drausmingais ir darbščiais grupių 
nariais ir vis atminti, kad:

“Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt...”
Mes dėkojame Vytautui Beliajui 

už dalyvavimą ir gražias mintis, pa
reikštas žodžiu ir raštu. O. R.

Parėmė žurnalą "Vilti”
Vasario 4 d. tautinių šokių pra

dininko Vytauto F. Beliajaus pager
bimo vakare jo redaguojamo bei 
leidžiamo žurnalo anglų k. “Vil
tis” 25 metų sukakčiai atžymėti su 
sveikinimais raštu įteikė dovanėles 
pinigais:

Po $25.00 — L. R. K. Susivie
nijimo Amerikoje Los Angeles 42 
kuopa, Liet. Bendruomenės Los 
Angeles apylinkė. Los Angeles LB 
Tautinių šokių grupė, Lith. Ameri
can Club of San Diego;

$15.00 — ALT Los Angeles sk., 
Santa Monica Lietuvių klubas;

$10.00 — Lietuvos Vyčių 133 
kuopa, L. A. skaučių tuntas Palan
ga kartu su skautų Kalniškių tuntu, 
L. A. Liet. Taut. Namai, Žurnalas 
Lietuvių Dienos, Liucija Zaikienė, 
Leonas Oksas ir Stepas Makarevi- 
čius;

$5.00 — Los Angeles Šv. Kazi
miero lituanistinė šeštad. mokykla, 
Liet. Teisininkų Dr-jos L. A. sk., 
Vladas Pažiūra, dr. Elena Tumienė, 
Ignas Medžiukas;

$1.00 — nežinomas asmuo.
Šie pinigai sumoje $226 tą pati 

vakarą perduoti Vytautui F. Belia
jui. Taip pat jam perduotas ir pa
gerbimo vakaro pelnas.
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