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"NIEKAD MELUI NEVERGAUTI!"
Šių metų Vasario 16-tos minėjimo programa
Jubiliejinės Vasario 16 šventės
minėjime Los Angeles Statlei
Hilton viešbutyje vasario 11 d.
1 vai. p.p. bus atlikta naujoji
komp. broniaus Budriūno kan
tata 'Lietuvos šviesos keliu” (žo
džiai poeto Bernardo Brazdžio
nio). Nuostabioje muzikos ir žo
džio harmonijoje choras ir solis
tai penkiose kantatos dalyse iš
dainuoja lietuvių tautos kelią iš
tamsios vergijos į šviesiąją lais
vę:
a) Juodos naktys gūdžiai kal
ba apie priespaudos dienas, ka
da “sunkiai nešė vergo naštą ais
čių gęstanti tauta”.
b) Pirmoji knyga — tai pirma
sis spindulys, nors saulė dar už
horizonto; tauta sunerimsta, ir
choras tą nerimą išsako tempo ir
staccato.
c) Švelnia romantika, laisves
svajone ir šviesos ilgesiu dvelkia
Verpėjos daina.
d) “Ir pražydo gruodo gruodis
mūsų Laisvės Vasariu", nes “au
koje ugnies ir kraujo savanorių
išnešta vėl gyvenimai) iš naujo
aisčių kėlėsi tauta”. Su laisvės
daina suskamba ir nostalgiją su
keliąs mokyklos varpelis: din,
din, din... Ir bernelis ir mergelė

Kompozitorius

Bronius Budriūnas.

bėga “į mokyklos šviesų kelią”,
nes “kovų aidai nurimo”.
e) Game tau, mokytojau, ' Kad
atvėrei Knygą, Kur slypi poleKiai
ir išmintis žmogaus", Kati "vedei
lietuvių tautą Keliu teisybės, tei
ses ir tiesos , Kad ' moKci niekad
melui nevergauti . pakilia nuo
taika, lyg niurnu, veržiantis cho
ru n- solistų entuziazmui, baigia
ma Kantata.
Šios kantatos žodžių, autorius
poetas oernardas brazdžionis
taip pat uaiyvaus meninėje mi
nėjimo programoje ir paskaitys
savo Kūrybos, lai išskirtinai laiminga privilegija losangeliečiams
u aižiosios šventės metu savo tar
pe turėti Lietuvos valstybinės li
teratūros premijos laureatą, didį
patriotinės lyrikos kūrėją ir tau
tinio darbo Kultūrinėje-visuomeninėje plotmėje praktišką darbi
ninką (žurnalo redaktorius, JAV
LB karybos ir Lietuvių• Fondo
Tarybos narys...).
Minėjime pirmą kartą su ke
liais šokiais pasirodys naujai su
organizuota tautinių šokių grupė
Audra, vadovaujama tautinių šo
kių mokytojos L Tumienės.
Meninė programa Vasario 16
minėjime tęsis 40—45 minutes.
Šalia kantatos Šv. Kazimiero pa
rapijos choras duos įdomesnes,
los angeliečiams dar negirdėtas
ištraukas iš J. Karnavičiaus ope
ros “Gražinos”. Kantatos ir ope
ros ištraukų solistai — Birutė ir
Rimtautas Dabšiai, akoinponuoja pianistė Raimonda Apcikytė.
Šiais metais Vasario 16 minėji
mas pirmą kartą ruošiamas Stat
ler Hilton viešbutyje. Tai jubilie
jinė Vasario 16-toji. Paimta pati
puošnioji salė — Pacific Bali
Room, talpinanti per 1000 žmo
nių. Minėjimui gautas ribotas
laikas, todėl nebus vėluojama nė
vienos minutės, ir oficialioji da
lis kartu su menine programa ne
galės ilgiau trukti kaip dvi su
puse valandos.
Laukiame, kad Pietines Kali
fornijos lietuviai, demonstruoda
mi Lietuvos laisvės kovos metų
dvasią ir Vasario 16-tosios Akto
gyvybę, vasario 11 gausiausiai
užpildys Statler Hilton minėjimo
salę.
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Dr. K. Valiūnas, Vy
riausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo
Komiteto
pirmininkas. Jis atvyks
ta iš New Yorko ir Los
Angeles Vasario 16 mi
nėjime pasakys pagrin.
dinę kalbą.

Alto delegacija pas Los Angeles merą S. Yorty. Iš kairės: Kons. dr. J. J.
Bielskis, I. Mažeikaitė, meras S. Yorty, ž. Brinkienė, J. činga. dr. J. Žmuidzinas.
Fotografavo J. Andrius

Įėjimas į minėjimą visiems
laisvas ir nemokamas.
Po minėjimo tame pat viešbu
tyje įvyks pietūs — susitikimas
su amerikiečiais. Bilietai į pietus
gaunami pas Alto narius ir or
ganizacijų pirmininkus.
Šioje programoje, šalia kalbų,
sol. Antanas Pavasaris padainuos
solo.
Pietuose, kur dalyvaus eile
svetimų valstybių konsulų, žy
mių amerikiečių, gali dalyvauti
visi, kas tik nori ir kas įsigys
pietų bilietą.
K.

Meras delegaciją maloniai pri
ėmė, nusifotografavo ir pažadėjo
prašymus išpildyti Miisii dele
gacija priėmimų salėje pasirodė
tuoj po mero spaudos konferen
cijos, tad delegacijos dalyvės su
tautiniais drabužiais tuoj patrau
kė reporterių dėmėsi. Susidarė
graži proga spaudos atstovams
paaiškinti atsilankymo tikslą ir
pakalbėti lietuviškais klausimais.

Delegacija pas L. A. merą
P. Kalifornijos Amerikos Lie
tuvių Tarybos sudaryta delega
cija sausio 17 lankėsi pas Los
Angeles merą Samuel Yorty, pra
sydama vasario 11-18 paskelbti
“Lietuvių savaite”, vasario 16 d.
11 vai. prie miesto rotušės iškel
ti lietuvišką vėliava ir dalyvauti
Nepriklausomybės šventės minė
jime.
Alto delegaciją palydėjo ir p.
Yortv pristatė gen. konsulas dr.
J. Bielskis. Delegacijai vadovavo
Alto pirm. J. Činga; delegacijos
nariai: Ž. Brinkienė, 1. MažeikaiPoetas Bernardas Brazdžionis
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KREIPIMASIS j AMERIKIEČIUS
Lietuvių tauta, nuo seniausių laikų įsikūrusi prie Baltijos juros.
1251 m. karaliaus Mindaugo suvienyta į Lietuvos karaliją, šimtme
čiais vaidino reikšmingą vaidmenį šiaures-rytų Europoje.
Išaugusi Rusijos imperialistinė galybė ėmė brautis į Lietuvos že
mes ir XV1I1 amžiaus pabaigoje užgrobė Lietuvą, net svetimųjų
priespauda nepalaužė lietuvių tautos. Šimtą dvidešimt metų lietuviai
priešinosi svetimųjų okupacijai sukilimais, revoliucijomis, civiline ir
Kultūrine rezistencija.

Lietuviu tautos laisvės kova prieš caristinės Rusijos priespaudą
buvo vaimkuota 1918 metų vasario 16-tos deklaracija.

Lietuvos Taryba, vykdydama lietuvių tautos valią būti laisva ir
nepriklausoma, 1918 m. vasario mėn. 16 d. paskelbė atstatanti, ne
priklausomą demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę
su sostine Vilniumi ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ry
šių, kurie yra kada buvę su kitomis valstybėmis.
Vasaraio 16 Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaraciją
1920 m. gegužės 15 vienbalsiai patvirtino laisvai išrinktas Lietuvos
Steigiamasis Seimas. Šia deklaracija atstatytąją Lietuvos nepriklau
somybę pripažino tarptautinė valstybių bendruomenė: JAV-bės Lie
tuvą pripažino 1922.VI.28, o tų pačių metų gruodžio 20 de jure
pripažinimas atėjo ir iš kitų didžiųjų galybių — D. Britanijos, Pran
cūzijos, Italijos, Japonijos. 1921 m. rugsėjo 22 Lietuva buvo priimta
pilnateisiu nariu į Tautų Sąjungą.

Sovietų Rusija Lietuvą de jure pripažino 1920 ir tų pačių metų
liepos 12 d. Maskvoje pashašė taikos sutartį, kurioje buvo parašyta:
“Sovietų Sąjunga pripažįsta Lietuvos Valstybės savarankiškumą
ir nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo einančiomis ju
ridinėmis sėkmėmis ir gera valia visiems amžiams atsisako nuo visų
Rusijos suvereniteto teisių, kurių yra turėjusi lietuvių tautos ir jos
teritorijos atžvilgiu.”
Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymas ir jos grįžimas į
savarankiškų valstybių bendruomenę lietuvių tautai buvo reikšmin
giausias šio šimtmečio istorinis įvykis. Nepriklausomybės laikotarpis
akivazdžiai liudija lietuvių tautos politinį subrendimą, ūkinį pa
žangumą ir kultūrinį kūrybingumą.

Lietuvos nepriklausomybė II pasaulinio karo eigoje tapo komunis
tinės Rusijos ir hitlerinės Vokietijos sąmokslo auka. 1939 m. rugpiūčio 23 ir rugsėjo 28 d. d. Sov. Sąjunga sudarė su Vokietija prieš Bal
tijos valstybes nukreiptas slaptas sutartis, ir sovietų karinės pajėgos
Lietuvos respubliką okupavo 1940 m. birželio 15 d.
Lietuvos žmonės kovą už laisvę veda nuo pirmųjų sovietinės oku
pacijos dienų. 1944-52 metų laikotarpyje partizaninėse kovose prieš
raudonosios armijos pajėgas Lietuvoje žuvo per 30.000 laisvės kovo
toju. Šimtai tūkstančiu Lietuvos šauniu žmonių buvo įkalinta ir ištremta į Sibirą. Negaudamas jokios pagelbos iš Vakarų, partizaninis
judėjimas likvidavosi, tačiau iki pat šiol Lietuvos žmonės prieš ru
sišką okupantą veda neatlaidžią pasyvią rezistenciją.

Vienas milijonas lietuviškos kilmės amerikiečių, prisimindami
prieš 50 m. paskelbtą Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dekla
raciją ir gausias už Lietuvos laisvę sudėtas ir dedamas Lietuvos
žmonių aukas, per centrines Amerikos lietuvių organizacijas kartu
su Lietuvos diplomatine ir konsularine tarnyba 1968 metus paskelbė
Lietuvos laisvės kovos metais.
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Pietų Kalifornijos Alto valdyba. Iš kairės sėdi: A. Balsienėj J. činga —
pirmininkas, L. Žilevičiūtė, K. Liaudanskas; stovi: V. Pažiūra, A. Kulnys
ir J. Kojelis.
Foto L. Kanto

JAV-bės, pačios kovos keliu išsikovojusios laisvę ir nepriklausomy
bę, visada išliko jautrios žmogaus teisių ir tautų laisvo apsisprendi
mo reikalui. Lietuvių kilmės amerikiečiai dėkingi visoms JaV vy
riausybėms, kurios nuo 1940 m. nepripažįsta Lietuvos okupacijos;
iki šiol Washingtone veikia laisvos Lietuvos pasiuntinybė, Čikagoje
Los Angeles ir New Yorke — generaliniai konsulatai, o Bostone konsulatas.
Padėka priklauso ir visiems JAV žmonėms, kurių rinkti atstovai

JAV Atstovų rūmuose ir Senate 89-tame Kongrese vienbalsiai priė
mė House Concurrent Resolution 416, raginančią JAV prezidentą
imtis akcijos Baltijos valstybių žmonių laisvo apsisprendimo teisėms
atstatyti.
Pietinės Kalifornijos Amerikos Lietuvių Taryba, atstovaujanti vi
soms Pietinės Kalifornijos Amerikos lietuvių organizacijoms, 50 metų
nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo jubiliejaus proga kreipiasi
į visas federalinės valdžios, Kalifornijos valstijos ir vietos sa
vivaldybės reprezentantus, religinių bendruomenių lyderius, darbo
unijas, civilines, politines ir profesines organizacijas, mokslo ir kul
tūros institucijas, kviesdama paremti Lietuvos žmonių kovą už laisvo
apsisprendimo teises.

Laisvojo pasaulio sąžinė negali būti rami, kol Lietuvoje vyksta
Lietuvos žmonių genocidinis naikinimas ir rusinimas, kolonialinis
Lietuvos ūkio išnaudojimas, religijos persekiojimas, pagrindinių tei
sių ir laisvių Lietuvos žmonėms paneigimas
Pietinės Kalifornijos
Amerikos Lietuvių Taryba
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GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887
Siunčia dovanu siuntinius i 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.: sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.

CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION
Savings: NO 3-8221

4705 Sunset Boulevard
Hollywood 27, California

NO 5-3141

Loans:

FRANK'S TELEVISION AND

RADIO

Sales & Service
TV — Stereo — Hi-Fi — Small Appliances

5239 Hollywood Blvd., L. A.. 27
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TĖVYNĖ KVIEČIA MUS!
Ęūdanii išeivijoj kiekvienais me
tais Vasario 16 d. kreipiant žvilgsnį
į Lietuvos pusę. Tai proga sustoti ir
susimąstyti, ką gimtasis kraštas yra
mums davęs, prisiminti artimuosius
ir draugus, nešančius slegiančią
dvasinę bei fizinę priespaudą ir...
paklausti savęs, ką galėčiau pada
ryti, kad jų vargai ir dejonės pa
lengvėtų ir laisvės spindulėliai glreičiau prasiskverbtų pro žiauriai sau
gomą geležinę užtvarą.
Jei jausdavome gilią pareigą da
lyvauti mūsų Tėvynės laisvės atga
vimo eilinėse iškilmėse, tai sulau
kus 50 m. mūsų nepriklausomybės
atgavimo, darykime visa, kad ne tik
patys pajustume daugiau meilės
protėvių kraštui ir sunkiai už laisvę
kovcjančiai tautai, bet šią Lietuvos
didžią skriaudą kuo plačiau išneškime į amerikiečių tarpą. Amerikos
demokratija turi vieną didelį pliusą,
kongresmanai T senatoriai dažniau
siai balsuoja ir veikia kaip visuome
nė galvoja ir pageidauja. Šią 50 Plriešingai, mūsų solidarus, aktyvus
metų laisvės sukaktį norime išnau ir gausus dalyvavimas minėjimądoti tam, kad įtakingesniem ameri koncerte bei pietuose Statler Hilton
kiečiam parodytumėm mūsų kraš viešbutyje (vasario 11 d.) ir vėlia
tui padarytą ir daromą komunisti vos pakėlime prie Los Angeles Ro
nio imperializmo skriaudą. Jei šie tušės (vasario 16 d.) primygtinai
įtakingi amerikiečiai matys Tik ma parodytų oficialiems asmenims bei
žą skaičių mūsų žmonių dalyvau amerikiečių visuomenei, kad mes
jančių tokioje svarbioje mūsų, tautos labai vertinam Tėvynės laisvės at
šventėje, tuomet ir- jti rodomas dė gavimą ir kad verta skaitytis su
mesys sumažėtų rriūšų lhisvės bylai. grupe, gyvai besidominčia visuo

meniniais bei politiniais reikalais.
Šventė bus pradėta iškilmingomis
pamaldomis ir pamokslu Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje, prašant
Aukščiausiojo globos mūsų Tėvy
nei.
Minėjime dr. K. Valiūnas, kuris
stovi laisvės kovos priešaky (Vliko
pirmininkas), nušvies mūsų sėkmes,
sunkumus ir perspektyvas Tėvynės
rytojui. Dr. J. Bielskis, Lietuvos
gen. konsulas Los Angelėse, pasa
kys sveikinimo žodį. Taip pat nu
matoma amerikiečių pasisakymai.
Išskirtinai turiningai šių metų me
ninė programa. (Plačiau žiūlr. pir
majame puslapyje.).
Minėjimas - koncertas užtruks
apie porą valandų.

sugebėjimais paįvairins pietų pro
gramą.
Bilietai į pietus turi būti įsigyti
iki vasario mėn. 4 d., nes to rei
kalauja viešbučio administracija.
Minėjimo dieną ji leidžia padidinti
pietuose dalyvaujančių tik labai
mažą skaičių. Todėl prašome įsigy
ti pietų bilietus pas visų organizaci
jų pirmininkus, Alto valdybos na
rius ar paštu (panaudojant užsaky
mo lapelius).
Vėliavos pakėlimo prie L. A. Ro
tušės iškilmėse (vasario 16 d. 11 v.
prieš piet), visus, kuriems sąlygos
leidžia, prašome kuo gausiau daly
vauti. Šios iškilmės yra pažadėtos
TV stočių filmuoti., todėl galintie
ji atvykti labai laukiami.
Po vėliavos pakėlimo iškilmių
L. A. Rotušės patalpose bus duoda
ma kava, vaisių sultys ir pyragaičiai,
aptarnaujant tautiniais drabužiais
apsirengusių lietuvaičių.
Mielas tautieti, visa pamiršk ir
paaukok vieną ar dvi dienas mūsų
didžiajai penkiadešimtmečio sukak
čiai. Mūsų kasdieniai rūpesčiai ne
jučiomis atitolina nuo tėvynės ir ten
palikusių brolių ir sesių. Drauge
švęsdami šią didžią sukaktį pajusi
me artimesnį ryšį su tėvynėje gy
venančiais, o sieloje pajusime dva
sinį pakilimą ir pasitenkinimą, ko
jokie doleriai nepajėgs nupirkti.
Iki pasimatymo!
Alto valdyba
Svarbus patikslinimas
P. Kalifornijos Amerikos Lietu
vių Taryba praneša, kad iškilmingi
priešpiečiai Statler Hilton viešbuty
je po minėjimo vyksta ne Sierra
Room, kaip anksčiau buvo skelbia
ma ir ant bilietų atspausdinta, bet
Golden State Room.
Kurie jau bilietus yra įsigiję, pra
šomi tai įsidėmėti.
Inf.
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Akompanistė Raimonda Apeikytė

Solistas A. Pavasaris kviečia čiams jau yra koncertavęs, labai
mas dainuoti solo partiją komp. gerai įvertintas ir šiuo kartu bus
L Gaidelio sukurtoje kantatoje didelė šventės atrakcija. •.
“Kovotojai” Vasario 16-tos minė
Prieš išvykdamas į Chicagą jis
jime Chicagoje. Minėjimui paim
ta Civic Operos salė, talpinanti dar pasirodys Los Angeles vasa
rio 16-tos ios banketo programo
tris su puse tūkstančio žmonių.
Mūsų iškilusis solistas čikagie- je, čia padainuodamas solo.

Po to — bus pietūs taip pat su
žodine politine ir menine progra
ma.
Pietūs skiriami, be mūsų
šventiško pabendravimo, susilaukti
didesnio amerikiečių palankumo ir
įsigyti daugiau draugų jų tarpe.
Solistas A. Pavasaris, akomponuojant R. Apeikytei, savo dainos meno
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“Lietuvių Diena” Santa Monikoje
ir Long Beach mieste
Veiklus visuomenininkas Albinas
Markevičius, artimai bendradar
biaudamas su Pietinės Kalifornijos
Lietuvių Taryba,, rūpinasi išgauti
‘Lietuvių Dienos” proklamacija iš
Santa Monicos miesto mero. Jo va
dovaujama delegacija miesto rotu
šėje bus priimta vasario 8. Taip pat
talkindamas L. A. informacijos biu
rui (sudarytam iš Alto ir Bendruo
menės atstovų), daro pastangų Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę ir
Lietuvos klausimą pravesti ir San
ta Monikos laikraščio Santa Moni
ca Evening Outlook — skiltyse.
Santa Monicos lietuviai bilietus
j iškilmingus priešpiečius Statler
Hilton viešbutyje vasario 11 d. irgi
gali rezervuoti pas A. Markevičių
— jo nuosavybių pirkimo-pardavi
mo įstaigoje, 3002 Santa Monica
Blvd., Santa Monica, Calif, telef.
393-0615.
“Lietuvių Dienos” proklamaciją
Long Beach mieste rūpinasi išgauti
energingas lietuvių klubo pirminin
kas Bruno Morkis.
Inf.
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Bendruomeninis Naujųjų Metų sutikimas — šauni pramoga

Tradiciniu tapęs, šiemetinis Lie
tuvių Bendruomenės L. A. apylin
kės valdybos ruoštasis Naujųjų Me
tų sutikimas įvyko, kaip ir per
nykštis, Ukrainiečių kultūros salė
je, 1967.12.31, sekmadienio vaka
re. Svečių turėta gana apsčiai —
daugiau kaip tris šimtus, — bet bu
vo pasiruošta ir daugiau jų priimti
ir sutalpinti. Darbščiosios šeiminin
kės buvo gausiai paruošusios sko
ningų valgio patiekalų, barui už
pirktoji silpnesnių ir stipresnių gė
rimų atsarga garantavo kad niekas
nebus troškulio kankinamas, o ge
ras orkestras laidavo, kad ir pasi
šokti bus galima smagiai.

Svečius trumpu žodžiu pasveikino
LB Los Angeles apylinkės valdybos
pirmininkė O. Razūtienė, pakviesdama susilrinkusiuosius ' pasisotinti,
pasilinksminti, kartu padėkodama
jiems už gausu dalyvavimą šiame
pobūvyje. Po pasveikinimo įkandin
buvo atlikta trumpa drūta progra
ma, kurioje dalyvavo muzikas-kompozitorius Bronius Budriūnas su
savo dainuoti išlavintu dainininku
Vyteniu Dūda, jam akomponuodamas; šokėjų pora — Rūta Skiriutė ir Vytenis Dūda
plačioje sa
lės asloje pašoko nuotaikingą ispa
nišką šokį.
Trys solisto dainos ir šokis su
silaukė karštų plojimų, ypač iš jau
nimo pusės. O to “tautos atžalyno”
šį kartą buvo prisirinkę pasigėrėti
nai gausiai.

Programos pranešėja buvo apy
linkės valdybos narė Violeta Ged
gaudienė, patyrusi programų vedėja.

Prieš pat nakties dvyliktą magiš
ku greičiu buvo išstatyti ant stalų
šampano buteliai, “laidas” į atei
nančių metų laimę. Scenoje prie mi
krofono, iš anksto valdybos pa
kviestas, atsistojo LB vakarų apy
gardos pirmininkas, 1. Medžiukas,
irgi trumpu žodžiu kreipdamasis į
svečius. Jo žodis, pabrėžęs ateinan
čių — 1968 — metų reikšmę mūsų
tautai, nekantraujančiai Naujųjįį
Metų momento laukiančios publi
kos — ir vėl jaunimo — jau buvo
apšaudomas iš “šampano patrankų”.
Kalbėtojas pakvietė susirinkusius
sugiedoti Tautos himną. Himnas
buvo pakiliai ir su atitinkama rim
timi sugiedotas. Po to sekė “Valio,
valio!” daina, kuriai, kaip ir him
nui akomponavo Br. Budriūnas.
Svečių turėta ir iš toliau: Ateiti
ninkų Federacijos vadas prof. Jus
tinas Pikūnas (iš Detroito), teisi
ninkas dr. Kazys Šidlauskas (iš Chikagos), dipl. miškininkas Jonas
Kuprionis (iš Louisianos). Savųjų
visuomenininkų buvo susirinkę ga
na gausiai, tarp kurių galėjai ma
tyti inž. Černių su žmona, I. Me
džiukus, J. Čingą, vietos Alto pir

mininką su žmona, V. Kazlauską,
vietos Kat. Federacijos pirmininką,
su žmona, laikraštininką A. Skiriu
su žmona, inž. arch. Edm. Arbą ir
daugelį kitų, kaip jau minėjome, su
žmonomis, ir net su šeimomis.
Be jau minėtų apylinkės valdy
bos narių, pobūvio pasisekimui pa
tarnavo ir kiti — A. Telyčėnas, iž
dininkas, ir R. Gajauskas, sekreto
rius. Pirmasis ne tik stropiai par
davinėjo įėjimo bilietus, bet parū
pino ir visą vakaro “nektarą”. Sek
retorius — ne tik pasiėmė nemaža
tiekėjo pareigų, bet in.stengėsi pri
traukti jaunimą
ir prie, darbo
(salės puošimo) ir. prįę: pačios, pra
mogos. Ir tai jam pasisekė.,.
Tųo btitiį.. galima ūpbąigti. Bet
aš ymariatUv kad- *da£įyično.- dalyko
jIima nutylėti: turinl. prieš akis
pobūvio tikslą — 'ta proga surinkti
kiek lėšų visuomeniniams reikalams
— tam tikslui per didelės išlaidos
buvo , dviem pozicijom — salei ir
orkestrui (kartu sudėjus per $1000).
Reiktų siekti, kad šios išlaidos- susir
darytų mažesnės. Be to, finansiškai
gal kiek bus pakenkusi ir savotiška
kitų naujametinių sutikimų konku
rencija, pernai dar labiau padidė
jusi. Susiskaldymas niekam neneša
pelno.
• P. Stb.
VIEŠA PADĖKA
Mūsų visuomenės dėmesio ir
įvertinimo susilaukęs Lietuvių Ben
druomenės L. A. apylinkės ruošta
sis Naujųjų Metų sutikimas nebūtų
praėjęs taip sėkmingai, jei apylin
kės valdyba nebūtų susilaukusi gerų
talkininkų, kuriems jaučiame parei
gą viešai ir nuoširdžiai padėkoti.

Dėkojame:
meninės programos atlikėjams —
komp. Br. Budriflnui, dainininkui
V. Dūdai, ir šokėjai Rūtai Skiriutei;
šeimininkėms — O. Orlovienei,
su dukra, S. Puikūnienei, jų padė
jėjoms, O. Barauskienei ir M. Žy
mantienei;
talkininkėms, valgių patiekalus
ruošusioms namuose — A. Balsie
nei, E. Dambrauskaitei, Br. Gajauskienei, A. Korsakaitei, Br. Medziukienei, D. Mitkienei ir O. SpTauskienei;
baro darbuotojams — J. Matu
laičiui, V. Uldukiui ir St. Dūdai;
prie įėjimo kontrolės padėjusiam
C. Jurevičiui___________
ir Jaunimo ansamblio jaunimui,
dirbusiam prie salės ir stalų papuo
šimo ir sutvarkymo.
Pasaliau dėkojame ir maloniems
pobūvio svečiams, kurių, tikimės,
neapvylėme.
L. B. Los Angeles
Apylinkės valdyba

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

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Santa Monica, Calit

Klaipėdos krašto minėjimas

Gruodžio 16, šeštadienį, festivaly
pasirodė lietuvių taut, šokių grupė,
vadovaujama O. Razutienės. Brograma gerai pavyko, (n.).

Mažosios Lietuvos Bičiulių
Draugijos valdybos rūpesčiu
sausio 14 d. buvo surengtas
Dr. J. Pikūnas pas Los Angeles
Klaipėdos atvadavimo (1923.1.15)
lietuvius
sukakties minėjimas.
Naujai išrinktasis Ateitininkų Fe
Neveikiant radijo valandėlei ir
nepasirodžius “Lietuviai Ameri deracijos vadas, Detroito un-to pro
dr. Justinas Pikūnas pernai
kos Vakaruose” laikraščiui, ne fesorius
metų gruodžio 2o-29 dienomis Car
spėta plačiau paskelbti; be to, mel Valley, Kalifornijoje, dalyvavo
draugijos pirmininkas buvo tik The Religion in Education Founda
ką grįžęs iš Pietų Amerikos. Apie tion suorganizuotame seminare ver
minėjimą plačiau išgirdo tik prel. tybių motyvacijos ir elgesio santy
J. Kučingiui pranešus bažnyčio kiui nagrinėti. Gruodžio 27 jis skai
je. Į susirinkimą atsilankė apie tė paskaitą “Vertybių motyvacijos
vystymasis vaikystėje ’, o sekančią
80 žmonių.
vadovavo diskusijoms “Jau
Jūrų skautai A. Arbas ir Ma dieną
nuolio vystymasis ir religinės verty
žeika įnešė Lietuvos ir Amerikos bės” klausimui nagrinėti.
vėliavas, Tuo pradėtas minėji
Grįždamas iš Carmel, prof. dr.
mas; .kurio pradžioje atsistojimu J. Pikūnas buvo sustojęs savo bi
pagerbti žuvusieji už laisvę .Su čiulių arch. Edm. ir Alės Rūtos Arkilimo dalyvio Sūnus L- draugi jos bų namuose ir svečiavosi iki sausio
pirm. Alg. Glažė pristatė prele 3 d. Su At-kų sendraugių valdyba
gentą teis. Stasį Paltų. Prelegen Fed. vadas susitiko p. p. Arbų re
tas savo kalboje iškėlė “mažlie- zidencijoje, su moksleivių at-kų val
ir globėjais — p. Ąžuolaitietuvių” spaudos įtaką visai Lie dyba
nės namuose, o pas inž. Julių ir
tuvai ir ir priminė, kad prūsų ar Ireną Raulinaičius dalyvavo at-kų
ba /mažlietuvių” spaustuvės sa sendraugitį ir studentų susirinkime.
vininkas Jagomastas su visa šei Šiame susirinkime nagrinėtos spe
ma buvo nacių sušaudyti vien cifiškai ateitininkiškos ir aplamai
dėl to, kad leido lietuvių spaudą jaunimo problemos.
Dr. J. Pikūnas taip pat susitiko
Tilžėje.
Trumpą žodį tarė maj. K. su Rezoliucijoms Remti Komiteto
ir skautų vadovybės žmonėmis.
Liaudanskas.
Naujuosius. Metus žymusis svečias
Meninę dalį atliko O. Metri- sutiko Lietuvių Bendruomenės or
kienės parengtos dainininkės C. ganizuotame baliuje.
M. G.
Dambrauskaitė ir Aukštkalnytė.
“Rūstusis karalius” mūsų scenoje
Jos padainavo keletą Klaipėdos
Sausio 21 d. Šv. Kazimiero par.
krašto ir kt. dainų. Publika priė
salėje buvo suvaidintas vaikų sce
mė labai šiltai ir karštai plojo.
Minėjimas pradėtas Lietuvoj, nos .veikalėlis “Rūstusis karalius”,
himnu, baigtas — Maž. Lietuvos parašytas V. Frankienės.
.JO turinys įdomus ir pamokantis.
himnu — Lietuviais esame fheš. 7 Veikalėlį
režisavo J. Kaributas, tal
gimę...
kininkaujamas mokyt. D. PolikaiMinėjimą sveikino M. Brakas tienės. Dekoracijas piešė mokytoja
ir J. Stiklorius. ; /
R. Bureikienė; scenos drabužių pro
Danguolė Rązūtytė ir Genė jektai dail. I. Leškienės; muzikinė
Dambrauskaitė atsilankiusius pa talka A. Narbuto; šokiai — D. Rapuošė tautinių spalvų ženkliukais zutytės. Vakarą organizavo Los
Angeles moksleiviai ateitininkai.
ir rinko aukas.
Los Angeles moksleiviai ateitinin
Valdyba visiems padėjusioms
šį minėjimą surengti, atlipusiems ką,i daugiausiai mokytojos D. Polikaitienės ištverme, per eilę metų iš
programą, atsilankiusiems širdin tikimai puoselėja jaunimo teatro
gai dėkoja.
mintį, palengva paversdami tai tra
M.L.B.D. valdyba dicija. Jie jau yra suvaidinę visus
Tarptautiniame kalėdinių eglučių
festivalyje, kaip ir kiekvienais
metais, Barnsdall Park, buvo įreng
tas ir lietuvių kampelis su eglute,
originaliais ornamentais išpuošta, ir
su vienu kitu meno dirbiniu. Tai
gražus ir geras darbas. Bet jis tu
rėjo ir minusų. Kitų tautų kampe
liuose nuolat budėjo mergina tauti
niais drabužiais apsirengusi ir be
sidomintiems paaiškino apie ten iš
dėstytus dirbinius ir apskritai apie
savo krašto eglutę ir papročius. Lie
tuvių kampely du sekmadienius
prieš Kalėdas (gruodžio 10 ir 17)
lankiausi ir tokios budėtojos nepa
stebėjau. Žiūrovai buvo tiesiog ap
gulę lietuvių kampeli ir vienas ki
tas teiravosi, kaip tie eglutės orna
mentai padaryti, bet nebuvo kas pa
aiškina. Ar tai rengėjų apsileidimas,
ar mes nebeturime merginų, mokan
čių ir sugebančių tokiose vietose re
prezentuoti mūsų reikalus?

žymesniuosius vaikų scenos veikalė
lius. Vaikų teatras — didelė litua
nistikos mokykla. Pastatymams la
bai rūpestingai pasiruošiama ir daž
nai priartėjama prie profesinio vai
kų teattro lygio. Taip ir šį kartą
režisorius įstengė išgauti puikių
scenos momentų, liudijančių jaunų
jų aktorių talento pradus.
Dekoratorė — talentinga meni
ninkė ir įžvalgi pedagogė, scenos
drabužiai originalūs ir puošnūs.
Vaidinimas visais atžvilgiais pa
sisekė. Tik reikia apgailestauti, kad
yra šeimų, kurie atkakliai užsispyrę
savo prieauglio į vaikų spektalius
nevesti.
J. J.
Liet. Katalikų Susivienijimo metinis
susirinkimas

yra šaukiamas vasario mėn. 4 d.
12 vai. 30 min. p. p. Lietuvių Na
muose, 4427 Santa Monica Blvd.,

Visi nariai kviečiami dalyvauti—
bus renkama nauja valdyba.

LOS ANGELES BALFO VEIKLA
Balfo metinis susirinkimas

Kvietimas į Skautų Stovyklos
Rėmėjų balių

Sausio 21 d. įvyko metinis Balfo
Los Angeles skyriaus susirinkimas.
Mieli tautiečiai.
Metines apyskaitas padarė pirm. V.
Pažiūra, izd. J. Motiejūnas ir rev.
iviaioniai kviečiame visus Los
kom. vardu J. Uksas. Visas apy- Angejes ir apylinkių lietuvius į
sKaitas susirinkimas patvirtino.
Skautų Stovyklos Rėmėjų Balių, ku
įsaujon Balto valdybon išrinkta: ris įvyks 1968 m. sausio mėn. 27
pirmininku — VI. Pažiūra, vicepir d. 7 vai. 30 min. Roosevelt Hotel,
mininkais — J. Motiejūnas ir P. 7000 Hollywood Blvd.
Litvinas, ižd. — A. Mitkevičius,
Kaip visiems žinoma, stovykla
sekr. — S. Šakienė ir valdybos na vietė nupirkta, pagrindinis pastatas
riu — kun. dr. P. Celiešius; reviz. pastatytas, išgręžtas šulinys. Daug
komisijon: K. Šakys, J. Uksas ir darbo valandų pridėjo skautai ir
L Medžiukas.
mieli tėvai, tačiau dar turime
Per 19o7 metus Balfas turėjo pa $4.900.00 skolos likutį. Pajamų ne
jamų (aukų ir iš parengimų) — turime. tik rėmėjų geras širdis.
$2673.93, centran buvo pasiusta:
Todėl ateikite į šį balių. Mes pa
$2555.00.
žadame jaukią nuotaiką, gerą vaka
1967 metų valdyba buvo labai rienę, trumpą linksmą programą.
darbšti ir turėjo sėkmingų parengi Šokiams gros puikus orkestras.
mų.
Rinksime stovyklos baliaus kara
lienę
— gražiausią iš visų.
1967 m. Balfo Los Angeles skyriui
Jūsų paaukoti pinigai padės
iki šiol paaukojusių asmenų sąrašas
mums užbaigti skolas mokėti ir įgy
Nr. 2 ir 3
vendinti didžiausią norą, šiam kraš
$150.00: G. Kazlauskas.
te, turėti mažą žemės sklypelį, at
$100.00: M. L. N arnikas.
kurti bent trumpais vasaros vaka
$25.00: Mr. and Mrs. A. Remei- rais tėvynės papročius ir dainas prie
laužo, palaikyti tėvų kalbą ir pa
kis.
Po $20.00: Kun. K. Steponis, G. milti tai, kas lietuviui yra brangu
Kvedaras, N. Jasinis, J. Jodelė, V. ir būtina.
Ateikite su noiru mus paremti,
Dovydaitis ik šeima, Audroniai, G.
o mes sutiksime Jus su padėka ir
J. Gliažė.
Po $15.00: J. Bričkus, J. ir L gera nuotaika.
Auka $12.50 asmeniui.
Raulinaičiai, B. ir P. Graužiniai.
Bilietus prašome užsisakyti pas:
Po $10.00: V. ir J. Čekanauskai.
Birutę Dabšienę 665-4303; Dalią
P. A. Grušas, J. ir O. Andriai, G.
Bernotas, B. Kaminskas, J. ir J. Ju- Navickienę — 664-8993; Alfą Pasioniai, P. FVanis, V. Anelauskas, I. žiūrienę — KE 3-4284; Bronių
Medžiukas, O. ir A. Razučiai, A. Stančiką — NO 1-8517; Genovai
Sabaliauskas, Dabšys-Grikinaitė, V. tę Žaliūnienę — NO 3-9862; Oną
ir O; Karaliai, K. T. Grikinai, A. Mikuckienę — DU 4-3503.
Bilietų prie įėjimo nebus.
Telyčėnas, R. Bureikienė, L. R., P.
Rėmėjų Baliaus Rengimo
ir A. Litvinai, M. ir R. Banioniai,
Komitetas
R. ir A. Nelsai, E. ir V. Radveniai.
e
9 «
V. ir B. Viskantai, A. Lukšienė, M.
Pleškys, W. J. Grasska, M. PetaMetinis Vyčių susirinkimas
kas, A. Tumas, Z. Viskanta, V. Sa
kalauskas, A. Kazakevičius, R. Nel- įvyko sausio 14 d. Lietuvių Na
muose. Pirm. J. Činga, fin. sekr.
sas, G. Vilkas, E. M. Radvenis.
A. Skirius ir už ižd. Arnashų Juo
$7.50: Kun. dr. A. Olšauskas.
zas Andrius padarė metų veiklos
$7.00: V. Tuskenis.
apžvalgas.
Po $5.00: F. ir R. Kulikauskas,
Į naują valdybą išrinkta: pirmi
J. Kazakevičius, Leškių šeima, S. L ninku J. Činga, vicepirmininkais—
Paltus, H. M., I. Tamošiūnas, S. Adelė Petras ir Paulina Petkus, ižd.
Damulis, J. ir Br. Gedminai, M. A. Arnashus, sekretorium J. PuikūBanionienė, Puškoriai, E. Ratkelie- nas, fin. sekr. A. Skirius, ir revizi
nė, A. Norbutienė, VI. Jasiulionis, jos komisijon — J. Andrius, Zuza
A. ir E. Vosyliai, T. Mickevičienė, na Tiknienė ir Angelė Norbutienė.
J. ir R. Radai, L. Oksas, O. Liu- Dvasios vadu vienbalsiai pakviestas
teirmozienė, P. Žilinskas, F. Collins kun. dr. P. Celiešius.
(Karaliūnas), J. Pėterienė, Kun. P.
Sekantis susirinkimas numatytas
Celiešius, P. Marčiuška, B. Papšys, šaukti kovo 31 parapijos patalpose
P. V. Raulinaitis, J. Dženkaitis, A. su svečiu vyskupu V. Brizgiu, o bir
Dūda. J. Grikinaitė, Žilevičiai, E. želio viduryje Tikniai užkvietė pa
Jovaiša, J. Radas, V. Kuzavinis, R. daryti susirinkimą pas juos YukaiBabušis, R. Bureika, A. Liudžius.
poje.
$4.00: A. Ąžuolaitienė.
Vyčių seniorų kuopa turi apie
Po $3.00: A. Šlapelis, A. Achas, 50 narių.
Sumantas, Pr. Surmokas. A. Nelsas.
Po $2.00: J. Truškauskas, R. Ga Lietuanistinė šeštadieninė mokykla
jauskas, K. Liaudanskas, O. Avaminės Vasario 16-os sukaktiv
lienė, V. Barmienė, J. Baltrėnas, B.
L. A. Šv. Kazimiero lituanistinė
Tumošėnas, Mickūnas, S. Klioris,
šeštad. mokykla Lietuvos nepriklau
L. Briedis.
Po $1.00: J. Girskis, A. Jasiule- somybės atstatymo 50 metų sukak
tį paminės vasario 17 d. II vai. 45
vičius, J. Motiekaitis, B. Brazaitis.
min. parapijos salėje pačių mokinių
$1.50: Wm. Mitkus.
Nuoširdžiausiai dėkoju visiems paruošta programa. Bus skaitomi
aukotojams. Aukų vajus šiemet bai referatai, deklamuojami patriotiniai
eilėlraščiai, atliekamos choro dai
giamas gruodžio 17 d.,
J. Motiejūnas, nos.
Mokinių tėvai ir svečiai kviečia
Balfo Los Angeles 13 sk.
vald. iždininkas mi šiame minėjime dalyvauti.

MUSŲ BRANGIAUSIAM A. A. PRANUI LEMBERTUI
I AMŽINO GROŽIO SODUS IŠKELIAVUS,

esame neužmirštamai dėkingi gerb. jo išgerti kartybių taurę, į mano sū
Šv. Kazimiero parapijos Los An naus namus atskubėjo mudviejų
gelėje Klebonui Prel. Kun. J. Ku- raminti Deveniai ir Arbai; jie pa
čingiui ir Kun. Dr. P. Celiešiui už dėjo ir laidotuves tvarkyti. Jiems
nepapvastai gražias religines apei širdingiausiai ačiū.
gas ir jautrius pamokslus, Kun. Dr.
Išskirtina padėka priklauso ir po
A. Olšauskui už palydėjimą į kapi etei Danai Mitkienei, man papra
nes; muz. Br. Budriunui už giedoji šius, prieš pat gedulingas Mišias
mą solo ir muzikinės pamaldų da parūpinusiai rožių, kurias aš, žmo
lies išpildymą; solistams — p. De na, galėjau padėti ant mano Myli
veikienei už išpildymą giesmių su miausioje Prano karsto, kaip pas
ata Poeto Pr. Lemberto žodžiais, kutinę jam šioje žemėje dovaną.
p.p. B. ir R. Dabšiams už giedojimą
Dėkingi ata Prano pusbroliams
gedulingų pamaldų metu, ypač už — Vincui ir Pranui Dovydaičiams
giesmę ‘‘Kad skausmas tau širdį ir jų šeimoms ir Ant. Pinkui už jų
suspaus”, kurią daug kartų ir ve raminimą ilr globą — šalia mano
lionis yra solo giedojęs.
sūnaus — liūdnoje laidotuvių eise
Dėkojame mieliesiems draugams noje.
poetui Bern. Brazdžioniui, B. Rai
Iš visos širdies dėkingi arti ir toli
lai, St. Paltui, E. Arbui, Alb. Mar gyvenantiems draugams bei pažįs
kevičiui, — už jautrius atsisveikini tamiems už palydėjimą į kapines tą
mo žodžius velioniui prie taip ne giedrią, saulėtą, bet liūdną dieną,
tikėtai atsivėrusio jo kapo; karsto už gausias Šv. Mišias, už gėles, la
nešėjams —mieliesiems kaimynams biausiai — už aukas ata Prano
ir draugams — A. Daukantui, B. Lemberto paskutinės poezijos kny
Railai, J. Kutrai, A. Markevičiui, gos išleidimui, už telegramas, laiš
M. Paškui, E. Sinkiui.
kus, užuojautas, už straipsnius, ku
Ypatingą padėką reiškiu mūsų riuose ata Praną paminėjo ar pa
brangiems bičiuliams Alenai ir Dr. minės.
Mykolui Deveniams, Alei Rūtai ir
Niekados bus mums neužmiršta
Edmundui Arbams už jų pagalbą mas brangiausias mūsų Pranas, ku
ligos ir mirties skaudžiose valan ris jau miega amžinai po Kaliforni
dose.
jos dangum, užbertas žiupsneliu
Knygoj, kurią aTa Pranas sirg Lietuvos žemės. Mieli visada bus
damas ligoninėj skaitė, rastas pos mums visi diraugai, kurie Praną
gerbė ir mylėjo, kurie jo, išėjusio
melis, jo parašytas:
į Amžinybės Sodus, drauge su mu
Žinau, atslinks kartybių taurė,
mis neužmirš.
Kurią išgert reikės,
Ilsėkis ramiai, mūsiį Mylimasis,
užtemdys ji šviesybių saulę,
mūsų Gerasis Vyre ir Tėve, niekad
kuri jau man nepatekės.
Jo mirties vakarą, kai saulė buvo niekad neužmirštamas, gyvas mūsų
jau užgesusi, o man, žmonai, reikė- širdyse.
Kalifornijos Lietuvių Almanachas

bus atspausdintas balandžio mėne
syje, todėl jei kas iki to laiko pakei
site adresus ar telefonus, malonė
kite pranešti mums apie tai laiške
liu, kad galėtume pataisyti naujoje
almanacho laidoje.
Jei bus perrinktos organizacijų
valdybos, malonėkite mums pra
nešti naują valdybos sąstatą.
Rašykite:
Kalifornijos Lietuvių Almanachas,
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029. Telef. NO 4-2919

******** M M * M*******'t
PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)
patarnavimo reikalais kreipkite

ANTANĄ SKIRIU — telef<
NO 4-2919.
A. Skirius jau virš 20 metų di
šioje srityje ir yra tarnavęs Trea
ry Dept., Internal Revenue Serv
ištaigoje (San Francisco, Calif.)
lėtą metų.
Dėl laiko prašoma iš anksto
sitarti telefonu Skambinti:
NO 4-2919.

Nuoširdžiausią užuoj

rašyt. ALEI
jos tėveliu

LIET

Žmona Monika Lembertienė,
Sūnus Vitalis Lembertas su žmona
ir anūkėlės Audrutė ir Brigitėlė

BRANGIAUSIAJAM IŠVYKUS

Skiriama Monikai Lembertienei
Myli, kenti, Miela Monyte,
Ir vietos niekur nerandi...
Ant Karsto rožės jau nuvyto,
O dega jos Tavoj širdy!
O troškai tiek nedaug turėti —
Tik žvilgsnio Mylimo akių;
Su Juo ir džiaugtis, ir liūdėti,
Ir eit, ir žengt visur sykiu.
n«r

nimml

vminilrn*.

KILS TRISPALVĖ!
Vasario 16 d. (penktadieni) 11
vai. prieš piet prie įlos Angeles
miesto rotuses (city Han) khs lie
tuviškoji trispalvė, simbolizuodama
lietuvių tautos ryžtą kėnis laisvam
ir nepriklausomam gyvenimui.
Los Angeles miesto meras (our
mistras) Samuel Yorty Lietuvos ne
priklausomybės Atstatymo jubilie
jinei šventei skina daug dėmesio.
Jis pažadėjo vėliavos pakėlimo iš
kilmėse pats asmeniškai dalyvauti,
Lietuvių savaitės deklaraciją, nu
matyta, skaitys vienas Los Angeles
miesto tarybos namų.
Pono Yorty patvarkymu, kvieti
mai į lietuviškos vėliavos pakėlimo
iškilmes spausdinami Los Angeles
miesto lėšomis ir kelios dešimtys
kvietimų žymesniems amerikie
čiams bus išsiuntinėta Los Angeles
miesto vadovybės vardu.
Nekartą vėliavos pakėlimo iškil
mėms Los Angeles mieste pakenk
davo Kalifornijos lietus. Šiemet ti
kimasi gražaus oro, tačiau jei ir lie
taus debesis užslinktų, iškilmėms
pakenkti nebegalės: Los Angeles
miestas šioms iškilmėms pastatys
paviljoną ir parūpins visiems daly
viams kėdes.
Vėliavos pakėlimo iškilmėms va
dovaus Lietuvos generalinis konsu
las dr. Julius J. Bielskis, kuris turi
gerus ryšius su p. Yolrty ir kurio
rūpesčiu bei pastangomis šis dėme
sys jubiliejiniam Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimui iš
gautas..
Po vėliavos pakėlimo ceremonijų
miesto meras visiems dalyviams da
ro priėmimą miesto rotušės (City
Hali) patalpose.

Pietinės Kalifornijos Amerikos
Lietuvių Taryba kviečia kelias tele
vizijos stotis iškilmėms filmuoti.
Laukiama, kad, kylant trispalvei,
j nuėsto rotušės susirinks visi
Pietinės Kalifornijos lietuviai, kurie
tig gali. Šie metai — kovos metai
už Lietuvos laisvę. Kovokime visais
frontais! Kovokime visais būdais!
Išnaudokime visas galimas priemo
nes!
Vn.

LONG BEACH, CALIF

Long Beach Lietuvių klubo su
sirinkimas įvyko gruodžio 16 d.
Klubo pirm. Br. Morkis atidarė su
sirinkimą; klubo sekr. Petraitis per
skaitė praeito susirinkimo protoko
lą. Pirm. Morkis paaiškino, kad
šis susirinkimas yra naujo klubo
valdybos rinkimui kitiems metams
ir prašė siūlyti kandidatus. Klubo
narys K. Urniežius pasiūlė kitiems
metams palikti dabartinę klubo val
dybą ir prašė neatsisakyti nuo to.
Visi klubo nariai vienbalsiai prita
rė pasiūlymui.
Taigi dabar 1968 metams valdybą
sudaro: pirm. Bruno Morkis. vicepirm. Juozas Matijošaitis, sekr. Po
vilas Petraitis, ižd. Vincas Atrchis
ir fi n. sekr. Ona Mekišienė. Rcv.
komisijon išrinkta: Bronius Seliukas, Marija Aftukienė ir Bronius
Basiulis. Nutarta švęsti kuo iškil
mingiausiai Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo 50 metų sukaktį
Vasario 16-tą. Išrinkta komisija
padėti valdybai šventę pravesti:
muz. S. Kalvaitis, Jurgis Mikalonis,
Danys Mekišius ir Adomas Biek
ša. Nutarta prašyti Lietuvos gen.
konsulą dr. J. Bielskį padėti kreip
tis pas Long Beach, miesto bulrmistrą, kad paskelbtų lietuvių dieną ir
dalyvautų Vasario 16 minėjime.
Pirm. Morkis pranešė, kad paliki
mą pagal testamentą mirusio klubo
nario Povilo Atko gavo čekį
$1097.12, pinigai įnešta bankan.
Paprašė atsistoti velionies pagerbi
mui. Pirmininkas priminė, kad mes
esame nustoję klubo nario ir gero
lietuvio, nupasakodamas jo gerus
darbus lietuvybei.
Aptarus klubo reikalus iir susi
rinkimą uždarius, nariai buvo pa
vaišinti skaniais valgiais ir kavute.
D. Mekišius

Sausio 20 d. įvyko Long Beach
Lietuvių Klubo susirinkimas, kuria
me buvo duoti senosios valdybos
narių, revizijos komisijos praneši
mai ir pristatyta praėjusiame susi
rinkime išrinkta naujoji valdyba.
Vasario 16 minėjimas įvyks gra
žioje W. O. W. salėje, 1 1 Plymouth
Ct. (prie Long Beach Blvd, ir Maifket St.) North Long Beach., Calif,
vasario 18 d. 1 vai. p. p., sekmadie
nį.
Minėjime pagrindinę kalbą pasa
kys Alena Devenienė. Meninės da
lies programa rūpinasi muz. Stasys
Kalvaitis. Minėjime dalyvauti kvie-

<as) su kino artistu Kaz Garu.
SE

Čiamas miesto meras su ponia, Lie- _
tuvos gen. konsulas dr. J. J. Biels-'S
kis su ponia ir daugiau žymių as-jį?
menų.
1
Long Beach ir apylinkių lietuviai
kviečiami gausiai dalyvauti. Laukia
ma svečių ir iš Los Angeles.
Po minėjimo nūs piecus ir veiks
bufetas.
D. M.

ATKELIAVO NAUJI METAI
Siųskite laiškus ar telegramas
vyriausiam JAV-hių Pašto viršinin
kui — Post Master General, Wash
ington, D. C., — prašydami, kad
išleistų specialų pašto ženklą Lie
tuvos 50 metų Nepriklausomyoės
sukakčiai atžymėti.
Kuo daugiau laiškų pašto virši
ninkui bus nusiųsta, tuo tikresnis
dalykas, kad bus atkreiptas dėmesys
ir pašto ženklas dar šiais metais bus
išleistas.
Pašto ženklo projektas yra pa
teiktas, reikia tik išleidimo minti
gausiai paremti.

Skaitytojų laiškai

---- ------- ~ v

Sukos, sukos laiko ratai, —
Atkeliavo Nauji Metai...
Ir pavieniai ir būriai
Juos sutiko įvairiai:

Vieni privačiuos namuos,
Kiti baliuose šauniuos,
Treti savo šeimose,
Ketvirti “karčiamose”...

Kas į balių nudardėjom,
Tuoj ant stalo bonkas dejom,
Nesvarbu: bare pirkta,
Ar po minkais atnešta!..
Taip nuo seno sutaisyta,
Kad be eleksyro šito
Būna baliuose visų
Bais’ nelinksma, nedrąsu...

Kas finansavo sportininkus?

Jau praėjo geras pusmetis nuo
krepšininkų grupės iškylos į Lietu
vą, bet iki šiol organizatoriai dar
nepaskelbė musų spaudoje kelionės
išlaidoms padengti aukotojų sąrašo.
Visuomenės aukas visuomenė turė
tų žinoti, nes gal kas nors iš tų pi
nigų pasipelnė. Kaip kitų, taip iir
šių aukų bei išlaidų apyskaita turė
tų būti viešai paskelbta.
Kol tai nepadaroma, yra visokių
gandų: kai kas mano, kad šią kelio
nę finansavo Sovietai ar jų kontro
liuojamos įstaigos. Jeigu taip, tai
tuomet aiškėja ir lietuvių liaudies
posakis: “Kieno ratuose sėdi, to ir
giesmę giedi”,
o
o
o

Bet po stiklo jau kelinto
Akys, kaip matai, prašvinta,
O dešimtą kai pili,
Nusėdėt nebegali!

Šokam polką, šokam tvistą
Ir pamirštam viską, viską...
Kai nuvirstam po stalu, —
Nėr nei bosų, nei skolų!..
Nauji Metai nuriedėjo,
Girtos galvos nuskaudėjo,
Kaip toliau dalykai klosis,
Vėl netrukus sužinosit.

1968.1.2.
L. Kalnaitis

LIETUVIŲ FONDO NARIAMS

Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukakties proga
Lietuvių Fondo vadovybė yra pasi
ryžusi pasiekti vieną milijoną dole
riu.
Pirmas pasauly žmogus,
Los Angeles LF vajaus komiteto
nariai gerai supranta, kad jiems
su operacijos būdu įdė
priklausančio darbo dalį galės atlik Vaškanskis,
ti tik visų iki šiol esančių LF narių ta nauja širdimi, priklausiusia 25
talka. Todėl įvairiems LF vajaus metų mergaitei, buvęs lietuvis, kaip
rašo Los Angeles Times laikraštis.
suaktyvinimo reikalams aptarti yra Jo
irgi buvusi lietuvė. (Pa
šaukiamas Los Angeles LF narių gal žmona
kitų laikraščių pranešimus —
visuotinis susirinkimas š. m. vasa Vaškanskis
“gimęs Lietuvoje” arba
rio 25 d., sekmadieni, 12 vai. Šv. “kilęs iš Lietuvos” — LA V Red.).
Kazimiero parapijos salėje.
Deja, Vaškanskis, išgyvenęs 18 die
Darbotvarkėje:
nų su mergaitės širdimi, pasimirė
L LF Tarybos nario Bernardo plaučių uždegimu.
Brazdžionio pranešimas ap:c LF
natrių metinį visuotinį suvažiavimą
Tas pats Pietų Afrikoje gydyto
Chicagoje 1967 m. lapkr. mėn.
jas Bernard vėl padarė naują šir
2. Susirinkusiųjų pasiūlymai ir dies operaciją; ligonis jau 3 savai
planai.
tės laikosi gerai; jei išlaikys krizę,
Nuoširdžiai kviečiame Jus šiame ktri esanti po tam tikro laiko, žmo
susirinkime aktyviai dalyvauti.
gus su perkelta širdimi galės gy
J. Motiejūnas, L.A. LF vajaus ko venti.
miteto pirmininkas
Pats daktaras, kaip žinios skel
A. Pažiūrienė, sekretorė
bia, labai kenčia nuo artraičio ir
dirba tik nuolat palaikomas vaistu.
MARY H A M R O C K Artraitis vargina jo rankas; kol li
ga neperėjo į galutinę stadiją, gydy
PIERCE — HAMROCK
tojas stengiasi padaryti savo ranko
MORTUAR\
mis operacijas, kurios žmonijos
921 Venice Blvd.
sveikatai ir gerovei yra istorinės
Los Angeles, Calif.
reikšmės.
Phone:
Richmond 9-6091

Lietuviai prekybininkai -profesionalai
Apd rauda
ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
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, Calif. 90403
Tel. 394-0772
Vietinių, ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birutė Pranis, sav.
13113 8. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242
Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis
CHETS TAP
žes. & Aleksandra Vilčinskai, sav.
166 E. Orange Grove Dr.
Burbank, Calif.
Phone 846-9710
DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaltis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

LEE'S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.
4167 Redondo Beach Blvd. ,
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694
L. & G. Reivydai, sav.
"OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638
Tel. 868-9098

PORT OF GALL
Sav. Rimas, Gwenn ir Vladas Gilys
Alus — Vynas — šampanas
žaidimai.
1712 So. Catalina St.
Redondo Beach, Calif. 90277^
Phone 375-9025 t

"SWING’N DOOR” ALINĖ
Sav. Ant. Kašelionis
13708 Inglewood Ave.
Hawthorne, Calif. 90250
Tel. 679-8322

PICO INN
COCKTAILS — GAMES
Simas Kvečas, sav.
905 Pico Boulecard
Santa Monica, Calif. 90405
Phone 394-9952

Baldai
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone fcK 6-4246

Buhalteriai,

Revizoriai,

VLADAS NAVICKAS
Certified Public Accountant
3215 Clement St., San Francisco,
California 94121
Telefonas 387-4151

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA
"Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
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. 90036
Tel. WE 9-1448
BLAKI’S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2911 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 394-0114 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-3628

3231 Pico Blvd..
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS,
17427 Chatsworth
Granada Hills, Calif.
Valandos: 10—12 ir 3—-1;
Office: EM 3-5909; Exch.

M. 6?
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology
(
1087 N. Park Ave.
' Pomona, California 91767
622-6040 714 Area Code

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon
2517 Temple St.,
Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 388-1889

Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY
Helen Mockus - Motušis
5265 Fountain Avenue
Hollywood, Calif. 90029
Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005
DU 9-4161

Du 8-G011

FRANCHELL’S BEAUTY SALON
Valda Šerėnas, sav.
2403 Pacific Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Tel. 427-6962

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Phone: 424-4529
JONAS MATULAITIS
General Contractor
3305 Wood Terrace
Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 662-8822
Darome priestatus, virtuves.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor
Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627,
Santa Monica, Calif. 90406
Phone — 393-6988

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY
Sav. Goerge & Ann P. Victor
420 Castro Steet
San Francisco, Calif. 94114
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

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas
1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027
Phone HO 4-4154
NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227
MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-0c3 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA
Realtor
1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
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

Seneli u namai
Ann Bobber’s Guest Home
16801 Addison St.,
Encino, Calif. 91316
Tel. 789-4808

Skalbyklos
ART CLEANERS
Sav. Albert Klimas
6408 Yucca St.
Hollywood, Calif. 90028
Phone HO 9-3028
SAV-ON CLEANNERS
Sav. Alf. Jakubėnas
4343 Crenshaw Blvd,
(next to Peb Boys)
Los Angeles, Calif. 90008

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
HO 9-8500

Vaikų darželiai

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET
Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calilif. 90260
Phone 676-9217

PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90250
Sav. Jonas ir Ona Žukas
Tel. OS 5-9051

Valgyklos
Moteliai

ANGLER’S CAFE
Albert & Maria Boreišiai, sav.
141 Fisherman’s Wharf (Pier)
Redondo Beach, Calif. 90277
Phone: 372-7226

AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.
490 Dolliver St.
Pismo Beach, Calif. 93449
Tel. 773-2725

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
EX 4-9144

Veterinarijos klinikos
Dr. L. R. Garskis, sav.
17060 Ventura Blvd.,
Encino, Calif. 91316
Tel. State 4-7066
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A. F. SKIRIUS
4366 Sunset Boulevard
Lot Angelei, California, 90029
Telefonas: NO 4-2919
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Sausio men. —
27 d. — Balius skautų stovyklai pa
remti.
28 d. SLA vaidinimas šv. Kazimie
ro parap. salėj.

VASARIO MĖN. —
3 d. — Jaunimo ansamblio vakaras
šv. Kazimiero par. salėj.
11 d., sekmadienį, — Alto Vasario
16 minėjimas Statler Hilton vieš
butyje.
24 d. 7 vai. vak. — Jaimimo Blynų
Balius šv. Kazimiero par. salėj.
18 d. 1 vai. p. p. — Long Beach
Lietuvių Klubo Vasario 16 minė
jimas Veteranų (W0W) salėje—
11 Plymouth Ct. L. B.
KOVO MĖN. —

3 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. —
Brazdžionio Poezijos Rinktinės
Poezijos komiteto parengimas šv.
Kazimiero par. salėj.

ATOSTOGOS

PARAŠYKIME LAIŠKUS JAV PREZIDENTUI

— Dr. K. Šidlauskas, Chicago,
Ill., svečiavosi pas Jakubėnus ir
Butkus.
Dr. K. Šidlauskas taip pat ap
lankė LAVakaruose ir Lietuvių
Dienų leidyklą.
— Dr. J. Kuprionis, Ruston,
Louisiana, viešėjo pas savo žentą ir
dukterį, gyvenančius Los Angeles
apylinkėje.
— Inž. V. Mažeika, Chicago, Ill.
lankėsi pas savo sūnų Joną Mažei
ką, gyv. Whittier, Calif.
— Prof. dr. J. Pikūnas, Detroit,
Mich., buvo Alės Rūtos ir Edmun
do Arbų svečias. Jis dalyvavo Bend
ruomenės Naujų Metų sutikime.
Dr. J. Pikūnas taip pat dalyvavo
Ateitininkų sendraugių sušauktam
susirinkime ir kalbėjo organizacijos
tūpimais klausimais; dr. J. Pikūnas
yra naujasis išrinktas Ateitininkų
Federacijos vadas.

Reikalaukime savo laiškuose laisvės Lietuvai

KRIKŠTAI

TRUMPAI
— Dr. Matthew L. N arnikas,
MD, akių gydytojas ir chirur
gas, persikėlė į savo naują kabinetą
Foothill Medical Arts Building,
210 South Grand Ave., Suite 106,
Glendora, Calif. Telefonas: EDgewood 5-0535. Patarnavimas tik pa
gal susitarimą (by appointment).
— Dalia Kuprionytė ir Rimas
Dūda švenčių metu susižiedavo.
Iš Louisianos buvo atvykę Da
lios tėvai Kuprioniai.

NAUJAKURIAI
Pernai metų lapkr. mėn. vidury
je atvyko iš Buenos Aires, Argen
tinos, žinomas dramos artistas Juo
zas Valentinas su žmona Olga ir
dukra Žvaigžde. Jie apsigyveno pas
dukrą, jau anksčiau atvykusią į
Ameriką, Danguolę Valentinaitę,
Cicero, III.
— Jonas Spreinaitis, Detroit,
Mich., brolis Juozo Spreinaičio,
Hofbrau alinės savininko, atvyko į
Glendale, Calif, nuolat čia gyventi.

— 1967 m. gruodžio 24 d. buvo
pakrikštytas Vytauto ir Dalios Bu
rokų pirmas sūnus Tomas Aleksan
dras.
Gruodžio 25 d. įvyko krikštynos
Mindaugo ir Inos Petokų sūnaus
Tomo Dariaus.
Sveikiname naujus Kalifornijos
piliečius.

MIRTYS
1961 m. lapkričio 17 d. nuo šir
dies smūgio staiga mirė Vaclovas
Kairys, sulaukęs tik 51 m. amžiaus.
Užuojauta žmonai Marijai, dukrai
ir sūnums.
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Pietinės Kalifornijos Lietuvių Tarybos valdyba kviečia ir ragina kiek-,
vieną geros valios lietuvį parašyti po laišką JAV-bių Prezidentui. Savo
laiškuose reikalaukime prezidentą Lyndon B. Johnsoną iškelti Lietuvos
bylą Jungtinėse Tautose ir ją ten tinkamai apginti.
Ilgų laiškų nekeikia rašyti. Laiškus galima rašyti mašinėle arba ranka.
Žemiau duodamas laiško pavyzdys. Tai tik pavyzdys — visa tai galite
išreikšti ir parašyti savais žodžiais (žinoma, tik angliškai).

The Honorable Lyndon B. Johnson
President of the United States
The White House
Washington, D. C.

MY DEAR PRESIDENT:
Americans of Lithuanian origin or descent will mark two very im
portant anniversaries in February of this year: (1) They will observe 717th
anniversary of the formation of the Lithuanian State when Mindaugas the
Great unified all Lithuanian principalities into one kingdom in 1251;
and (2) They will mark the 50th anniversary of the establishment of the
Republic of Lithuania on February 16, 1918.
Recently the U. S. Congress passed H. Con. Res. 416 that calls
for freedom for the Baltic States. I urge you, Sir, to carry out the ex
pression of the U. S. Congress contained in the aforesaid resolution by
bringing up the Baltic States’ question in the United Nations and urging
the Soviets to withdraw from Lithuania, Latvia, and Estonia.
I hope to hear from your Office soon regarding this very important
question. Thank you.
Very sincerely your,
(Parašas)
Vardas ir pavaldė
My address:
Jonas Jonaitis
4356 Sunset Boulevard
I.os Angeles, California, 90029
(Čia yra tik laiško rašytojo adreso pavyzdys; įrašykite savo adresą).

Parašykite panašų laišką JAV-bių Preidentui dar šiandieną; paragin
kite visus savo pažįstamus bei kaimynus tai taip pat padaryti.

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS
komiteto valdyba sausio 13 turėjo
posėdį, kuriame peržvelgta praėju
sių metų verkia ir nustatyta eilė
gairių naujiems metams. Norima
pagyvinti ir išplėsti vajaus darbus,,
siekiant šiais metais įtraukti į Lie
tuvių Fondą eilę naujų narių. Tuo
tikslu vasario 25 d. numatoma su
kviesti visus L. A. Fondo narius
bendro pasitarimo.

NAUJOS VALDYBOS
— 1968 metams išrinkta nauja
SLA 75 kuopos valdyba:
Adomas Beksza — pirm., P. Pet
raitis — vicepirm., J. Gedmintas—
fin. sekr., Iz. Srkienė — prot. sek.,
T. Mickevičienė — ižd.
— Amerikos Liet. Piliečių klubo
1968 m. valdybą sudaro:
K. Kirilouckas — pirm., P. Pet
raitis — vicepirm., S. Žukauskienė
— prot. sekr., Leo Schultz — kasierius, iždo globėjai — E. Simokas
ir K. Urniežius.

C:

Visų organizacijų dėmesiui
L. B. centro vaildyba ir laisvini
mo veiksniai įpareigojo LB apylin
kių valdybas vietoje sudaryti Lėšų
Telkimo komitetus sėkmingiau 50ties metų Nepriklausomos Lietuvos
valstybės atkūrimo sukakčiai pa
minėti. Prašo parinkti aukų.
Tokiam komitetui sudaryti LB
Los Angeles apylinkės valdyba
kviečia visas organizacijas paskirti
bent po vieną atstovą.
Iš organizacijų atstovų sudarytas
komitetas pareigomis pasiskirstytų

L. B. JAUNIMO ANSAMBLIO TRADIC1NIC VAKARAS —-

BLYNŲ BALIUS ir JAUNŲJŲ TALENTŲ PASIRODYMAS
įvyksta š. m. vasario mėn. 24 d. 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero par. salėj.

Bus graži programa, kurią atliks jaunimas. Gairdūs blynai.
Gros ir visų nuotaiką kels “Baltijos vėjų” orkestras.
Visi L. A. ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami atsi
lankyti, pasilinksmint ir paremti savąjį jaunimą.
J. Ansamblio vadovybė
... Ul|l!|||ll|(||||||||||l||li|||||!!l!|||||ll||||||||||l|||||j|l||||||l||||||||||||||m

susirinkęs posėdin ir būtų pristaty
tas Centro Lėšų Telkimo Komite
tui, kuriam vadovauja prel. J. Bal
konas.
Organizacijos, paskyrusios atsto
vus, malonėkite pranešti LB Los
Angeles apyl. valdybai šiuo adre
su: Ona Razutienė, 3767 Aloha St.,
Los Angeles, Calif. 90027
Telef. 661-1-0041

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