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L. BENDRUOMENES VAKARŲ AP. SUVAŽIAVIMAS

Vakarų Apygardos suvažiavimas 
įvyko gruodžio 13 d. prie vande
nyno naujai pastatytame Koyal vieš
butyje Santa Moiukos mieste. Suva
žiavimą globojo šiais metais cm įsi
steigusi LB apylinkė, kurios pirmi
ninku yra M. Kevalattis. Į. suvažia
vimą atvyko JAV C V p.irmininkas 
inž. B. Nainys. Be to, jame daly
vavo Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
J. Bielskis ir LB V Tarybos narys 
B. Brazdžionis.

Suvažiavimą pradėjo apygardos 
pirm. I. Medžiukas, pasidžiaugda
mas, kad šiame suvažiavime daly
vauja atvykęs iš JAV lietuvių sosti
nės Chicagos energingas ir judrus 
cv pirmininkas ir užsigr;dinęs ko
voje dėl Lietuvos laisvės generali
nis konsulas.

Suvažiavimui pirmininkauti pa
kviestas daug bendruomenės darbe 
pasižymėjęs ats. maj. K. Liaudans- 
kas, seklretoriauti — žurn. Algirdas 
Gustaitis.

Vliko (Vyriausiojo Lietuvos Išvadavimo Komiteto) suvažiavimo gruodžio 
7 ir 8 dienomis New Yorke dalyviai. Suvažiavimas buvo gausus ir dar
bingas. Gerai paruošti pranešimai, tiksli atskaitomybe; plenume nemažąi 
jaunų žmonių. (Iš Los Angeles A. Skirius atstovavo Vienybes Sąjūdžiui.)

Foto V. Maželis

Sveikinimo žodyj gen. kons. dr. 
Bielskis įskėlė vis didėjantį LB vaid
menį lietuvių tautos išsilaikymo, 
Lietuvos laisvinimo ir nepriklauso
mos Lietuvos valst. atkūrimo pa
stangose. JAV LB cv pirm. B. Nai
nys savo kruopščiai paruoštoj kal
boj išryškino LB užimtas pozicijas 
ir ateities užsimojimus. Iškeldamas 
naujų projektų, kvietė visus dar
bui dėl tautos didžiųjų idealų.

Tolau apygardos pirm. L Me
džiukas kalbėjo apie atliktus ir už
planuotus darbus. Apygardos veiki
mo plotas apima 9 Amerikos vaka
rų valstijas. Tačiau tik Kalifornijoj 
gyvena didesnis skaičius lietuvių, 
daugiausia Los Angeles mieste. Čia 
veikia seniausia ir pajėgiausia LB 
apylinkė. Dar šioje valstijoje yra 
apylinkės San Francisco ir Santa 
Monikos miestuose. Taip pat yra 
Long Beach Lietuvių klubas, kuris, 
nors į LB sistemą formaliai neįsi
jungęs, bet su ja bendradarbiauja ir 
atlieka svarbių darbų. Arizonos val

Naujoji LB Vakarų apyg. valdyba. Sėdi (is deš.): Ignas Medžiukas, pirm,, 
J. činga; stovi: A. Skirius, A. Tumas, B. Merkis, Foto L. Kanto

tį joje yra LB apylinkė Phoenix 
mieste, o labiausiai į šiaurę nutolu
sios — Portland, Oregon ir Seat
tle, Washington, apylinkės.

Be eilinių darbų, kuriuos numato 
LB įstatai, įpareigoja cv aplinkraš- 
čiai ir apygardos atstovų suvažia-
vimas, apygardos valdyba savo ka 
dencijos metu yra pravedusi rinki
mus į V-tąją LB tarybą, suruošus! 

pagerbimą Šokių instruktoriui ir 
Vilties žurnalo anglų kalba leidėjui 
V. F. Beliajui (kartu su kitais), pa
siuntusi Šv. Sosto valst. sekretoriui 
kard. Cicognani memorandumą 
dėl N. Podgorno priėmimo Vatika
ne; 1967 m. balandžio 22-23 sušau-
kusi suvažiavimą, kuriame buvo

Nuke/ta į 2 psl.
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VU KAS VEIKIA VIENINGAI

Gruodžio 7-8 dienomis New Yorke įvyko Vyriausiojo Lietuvos Iš
vadavimo Komiteto metinis suvažiavimas. Jis svarstė visas Lietuvos 
laisvinimo problemas, iškylančias šiuo momentu ir priėmė atitinkan
čias rezoliucijas. Aktualiausios rezoliucijos buvo diplomatų status 
quo išlaikymo klausimas ir kultūrinio bendradarbiavimo klausimas.

Diplomatinių atstovybių reikalu Vilkas nutarė rūpintis ir prižiū
rėti, kad kai kuriems diplomatams nebūtų sumažintos teisės.

Taip pat buvo vieningai ir griežtai pasisakyta prieš bolševikų per
šamų “kultūrinį bendradarbiavimą'’, kurio tikslas yra paveikti silp
navalius ir Lietuvos politikoje nesiorientuojančius lietuvius.

PO SOLISTO NOREIKOS PASIRODYMŲ...
Netrukus po sol. V. Noreikos su žmona žydaite Žaneta Kochanaite 

pasirodymų Bostone, Čikagoje ir New Yorke teko būti tuose miestuo
se ir patirti visuomenės nuotaikas.

Noreikos koncertų Valstybės Departamentas neleido rengti Ame
rikos kultūrinių pasikeitimų sąskaitom Koncertus turėjo surengti pri
vačiai kaip svečiui. Bostone koncertą surengė vienas muzikas (pa
dedant dar porai asmenų), pataikaudamas Lietuvos okupantams, kad 
iš ten išleistų jo brolį. Ar tai ne judošiškas patarnavimas Lietuvos 
laisvinimo bylai?! Dėl savo asmeniško reikalo išduodamas visos tau
tos reikalas. Bostone gautą koncerto pelną Noreika siūlęs paaukoti 
Lituanistinei mokyklai, tačiau mokyklos vadovybė atsisakiusi tos 
“aukos”, nenorėdama duoti preteksto -- juk kom. Lietuvos adminis
tratoriai galėtų aprūpinti visas Amerikoje veikiančias Lit. mokyklas 
ir vadovėliais ir pinigais, jei tik mes sutiktume su Lietuvos atidavimu 
Sovetų Rusjai.

Čikagoje koncerto rengimo iniciatyvos ėmėsi kairieji Šviesos-San- 
taros nariai. Koncerte dalyvavo nemažai, bet, atsimenant, kad iš 
Čikagoje gyvenančių 130,000 lietuvių, vien senųjų ir naujai paraudu
sių yra toks skaičius, kad galėjo tokius tris koncertus surengti. Po 
koncerto įvyko netikėtas dalykas: koncertui besibaigiant atvyko 
Treasury Dept, valdininkai ir užantspaudavo kasą. Kai rengėjai už
simokės pajamų mokesčius už gautą įėjimo (admission) pinigus, li
kęs pelnas bus atiduotas rengėjams.

New Yorko apylinkėje su koncertu išėjo prasčiausiai. Kai J, Stuko, 
Lietuvos atsiminimų programos vedėjo, mokyklos, kur jis profeso
riauja, vadovybė jam neleido būti koncerto rengėju, visa rengimo 
našta teko probolševikiškos “Laisvės” leidėjai Mizarienei ir ’’Vieny
bės” ledėjai Tyslaivienei. Jiedvi New Yorko lietuviams gerai pažįs
tamos kolaborantės. Be to, koncertą piketavo Vyčiai. Todėl į 1500 
vietų teatrą teatėjo 350. Rengėjos turėjo nuostolių.

Charakteringa, kad sol. Noreikai nepatiko, kai ir kur koncerto 
rengimo ėmėsi bolševikuojantys; jo tikslas, matyt, buvo į tą darbą 
įtraukti kuo daugiau dypukų ir jų vaikų ir lietuvius suskaldyti.

REMKIME LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

Jau baigiasi senieji metai ir lietuviškų laikraščių prenumeratos. 
Vertindami lietuviškos spaudos reikšmę Am. lietuvių kultūriniame, 
visuomeniniame ir politiniame gyvenime, visus raginame daugiau 
prenumeruoti liet, laikraščių ir žurnalų. Tėvai turėtų užsakyti savo 
vaikams, jau išėjusiems iš namų (vedusiems, studentams, kariams) 
bent vieną lietuvišką laikraštį, kad jaunimas visą laiką būtų kon
takte su lietuvišku gyvenimu ir visais lietuvybės reikalais.

Atkelta iš 1 psl. 
skaityta keletas pranešimų aktua
liais lietuvybės išlaikymą liečian
čiais klausimais ir pravesta diskusi
jos. Apygarda, vykdydama suvažia
vimo nutarimą, norėdama sustip
rinti Bendruomenės veiklą, aiškino
si galimybes sušaukti suvažiavimą 
San Francisco ar Phoenix miestuo
se, bet, neradus tam tinkamų sąly
gų, suvažiavimą sušaukė Santa Mo
nikoje.

Apygardos valdyba rūpinosi litu
anistiniu. švietimu. Los Angeles ir 
Santa Monikos miestuose lietuviš
kas mokyklas lanko 185 mokiniai. 
Vykdant LB Švietimo Tarybos pa
skelbtą vajų, buvo kreipiamasi į tė
vus susirinkimuose ir spaudoje de
dant tam tikrą informaciją, straips
nelius ir šūkius. Palyginus su praė
jusiais metais, mokinių skaičius pa
didėjo. Apygardos valdyba rūpino
si, kad UCLA lietuvių kalbos dės
tymas nebūtų nutrauktas dėl per- 
mažo paskaitas lankančių studentų 
skaičiaus. Tuo reikalu kreiptasi į 
patriotines jaunimo organizacijas, ir 
šis reikalas buvo keliamas spaudoj, 
žymint, jog tai yra mūsų tautinės 
ambicijos reikalas.

Apygardos valdyba buvo atsto
vaujama įvairiomis progomis: šven
tėse, pagerbimuose, minėjimuose, 
pagaliau Pasaulio Lietuvių Kongre
se New Yorke. Beveik visur Apy
gardą reprezentavo jos pirmininkas. 
Dar yra užplanuota ar pradėta daug 
darbų, kuriuos teks atlikti naujai 
apygardos valdybai.

Apygardos kontrolės komisijos 
pranešimą padarė dr. J. Jurkūnas, 
pažymėdamas, kad buvo patikrintos 
kasos knyga, pateisinamieji doku
mentai ir susirašinėjimo byla, ir 
rasta, jog viskas vedama tvarkingai.

Iš apylinkių veiklos pranešimų

Jo kūrybinis veidas

Karikatūra iš “šluotos”

Taip .sovietinėje liet, spaudoje 
šaipomasi iš dainininkų, kurių gerk
lės užkištos rubliais. Ir sol. Norei
ka JAV-se gautą, pelną už koncertus 
norėjo “paaukoti” Lituanistinei mo
kyklai, nes, matyt, jam už dainavi
mą pagal bolševikines gaidas pa
kankamai užmokama rubliais. 

paaiškėjo, kad didžiausiu aktyvumu 
yra pasižymėjusi Los Angeles apy
linkė. Ruošė koncertus, minėjimus, 
įsteigė klubą radijo valandėlei at
gaivinti, pravedė Lietuvių Dieną, 
organizuoja studentus ir mokslinin
kus. Žinoma, taip plačiai užsimo- 
toj veikloj, savaime suprantama, 
neišvengta nė klaidų, ką ir pats pir
mininkas A. Audronis pripažino.

Santa Monikos apylinkė, stipri 
savo intelektualais, bet dėl trumpo 
laiko dar nesuspėjo pilnai įsijungti 
į darbą. Tiesa, jie surengė gegužinę 
su originalia kultūrine programa, 
o dabar organizuoja Naujų Metų 
sutikimą iir turi kitų užsimojimų.

Seattle pusmilijoniniam mieste 
pasklidę negausūs lietuviai 1962 m. 
susiorganizavo į LB apylinkę. Vė
liau darbams sumažėjus ir kai ku
riems iš ten išsikėlus, apylinkės 
veikla susilpnėjo, tik 1967 m. inž. 
B. Masiokui pirmininkaujant, vėl 
pagyvėjo. Buvo kviečiami dažni su
sirinkimai, miesto muziejuje su
rengta parodėlė, su kitais pabaltie- 
čiais dalyvauta TV pasirodyme. 
Deja, veiklusis pirmininkas B. Ma- 
siokas dėl darbo sąlygų turėjo iš
vykti į Long Island, N. Y.

Portland apylinkė gražiai veikė, 
pirmininkaujama M. Tubelytei- 
Kuhlman, kuri neseniai išvyko į 
Formozą. Apylinkės veiklą remia 
ten univarsitete profesoriaująs dr. 
V. Juodeika. Apylinkė yra įstojusi 
į Lietuvių Fondą nariu.

San Francisco mieste ir apylinkė
se pagal oficialius davinius gyvena 
beveik 1000 lietuvių; iš jų apie 70% 
Amerikoj gimę. LB apylinkė įkurta 
kun. dr. V. Pavalkio. Apylinkės 
pirm. A. Mačiulio pranešimu, lie
tuviai gyvena išsisklaidę 100 myliu 
diametre. Į rengiamus minėjimus ir 
pasilinksminimus atsilanko apie 100 
asmenų. Parengimuose programėles 
atlieka vaikai, paruošti Pažemėnie- 
nės. Renkami solidarumo įnašai, re
miamas Lietuvių Fondas. Priklau
sančią pajamų dalį siunčia centro 
valdybai ir apygardai.

Phoenix apylinkėje jau keletas 
metų pirmininkauja Emilija Josen. 
Surenka aukų Lietuvos vadavimui, 
remia Lietuvių Fondą. Renka so
lidarumo įnašus. Atsiskaito su cent
ru ir apygarda. Lietuviškoj veikloj 
dalyvauja apie 100, kurių 75% yra 
senieji ateiviai.

Pranešimą padarė ir Long Beach 
Lietuvių Klubo pirm. B. Merkis 
Nors klubas nėra formaliai įsijun
gęs į Bendruomenę, bet jo veikla 
yra labai susijusi su Bendruomenės 
tikslais ir uždaviniais. Jie šiais me
tais surengė 16 vasario minėjimą, 
rėmė Lietuvių Fondą, Balfą, Litu
anistinį švietimą.

Į naują apygardos valdybą iš
rinkta: I. Medžiukas, J. Činga, A. 
Tumas, B. Morkis ir A. Skirius; į 
kontrolės komisiją: dr. J. Jurkūnas, 
dr. J. Jusionis ir M. Kevalaitis.

Ig. M.
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ŠEŠTADIENIS, SKIRTAS LIETUVIŲ KULTŪRAI MOKESTINIAI GUDRAVOJIMAI

: Gruodžio 14 kultūrinėms verty
bėms atvira Los Angeles lietuvių vi
suomenė rinkosi i šv. Kazimiero 
parapijos salę dalyvauti kultūrinio 
suuatvakano programoje. Progra
ma originali — literatūros, dainos 
ir muzikos menas programos rė
muose darnion vienumon jungėsi 
su anglų profesoriaus, šiuo metu 
jau p.Inai su lietuvių tauta susijusiu, 
plačios apimties kultūrinės temati
kos žodžiu.

Vakaro programą, rašytojos Alės 
Rūtos pristatyta, pradėjo poetė 
Danguolė Sadunaitė-Sealey. tuo 
pratęsiant Lietuvių Fronto Bičiulių 
Amerikos1 Vakaruose puoselėjamas 
literatūros vakarų tradicijas. Trum
pas poetės pasirodymas scenoje su 
kelių eilėraščių paskaitymu audito
riją tarsi užklupo jos išbandymui. 
Poetė nauja, mūsuose negirdėta, iš
siskirianti ne tik iš vyresniosios kar
tos klasinių tradicijų, bet ir iš “ne
ornamentuotų žodžių” iškalbingų 
naujovininkų žodžio švelnumu ir 
taupumu, jausmo intymumu ir sai
kingumu, vaizdo spalvingumu.

Antroje programos dalyje Sadū- 
naitės eilėraščių padeklamavo-pa- 
skaitė aktorė režisierė Dalila Mac- 
kelienė (Chicagoj Dramos Festiva
lyje laimėjusi pripažinimą už geriau
sią pastatymą). Buvo galima jausti, 
kad deklamatclrė ieškojo sintezės 
tarp modernios poetės kūrybos ir 
konvencialaus tos kūrybos interpre
tacijos stiliaus. Auditorija deklama
ciją sutiko labai šiltai.

Pianistė Raimonda Apeikytė pa
skambino Čiurlionio, Beethoveno ir 
Chopeno kūrinius. Jaunoji pianistė, 
šiuo metu ruošianti magistro laipsnį 
muzikoje, yra tiek toli pažengusi 
skambinime, kad verta pirmaeilio 
muzikos kritikos žodžio lietuvių 
spaudoje. Amerikiečių kritikai sa
vo palankius liudijimus jau yra da
vę tomis progomis, kai pianistė pa
sirodė rinktinių jaunų muzikų kon
certuose. Šia Amerikos Vakaruose 
išaugusia lietuvaite pianiste turėtų 
susidomėti didžiosios lietuvių kolo
nijos rytuose ir pasikviesti ją kon
certams. Iki šiol mes vienpusiškai 

LF Bičiuliu vakaro programos dalyviai (iš k.): Ž. Brinkiene, D. Mackialie- 
nė, R, Apeikytė, prof. R. Sealey ir Danguolė Sadūnaitė-Sealey, A. Pava
saris, Alė Rūta ir J. Gliaudą. Foto P. Gasparonio

kviesdavomės menininkus iš vidurio 
ar rytų Amerikos. Dabar jau galime 
pasiūlyti ir meninių jėgų pasikeiti
mą. Tik ateityje prieš tokį aukšto 
lygio koncertą parapijos salės pia
ninas turėtų pereiti per derintojo 
rankas.

Tenoras Antanas Pavasaris pa
dainavo Budriūno Šauksmą (žodžiai 
Alės Rūtos), Žilevičiaus Nuliūdimo 
valandą ir naują Metrikienės kom
poziciją Jado auskarai (žodžiai E. 
Tumienės). Los Angeles lietuviai 
solistą Pavasarį yra labai pamėgę ir 
jo dainavimas, kaip ir pianistės A- 
pcikytės akomponavimas, susilaukė 
gyvų aplodismentų.

Maloni šio vakaro staigmena — 
sol. A. Pavasario ką tik pasirodžiu
sios dainų ir arijų plokštelės prista
tymas. Solisto balsą ir dainavimo 
meną aptarė raš. J. Gliaudą. Va
karo dalyviai daug plokštelių nu
pirko (Solistas davė autografus). Be
je, salės gale buvo knygų kioskas 
— atsilankiusieji galėjo įsigyti po
etės D. Sadūnaitės knygų (kurių ji 
yra išleidusi tris lietuviškai ir vieną 
angliškai); taip pat buvo galima 
gauti ir kitų knygų.

Ne tik meno programa, bet ir 
prof. Raphael Sealey paskaitai klau
sytojai telkė dėmesį ir į prelegento 
mintis vis gyvai reagavo.

Prof. R. Sealey, narpliodamas 
Vakartį sąmyšio ir Vidurio Europos 
literatros temą, spalvingai ryškino 
to sąmyšio apraiškas Vakaruose ir 
bręstančias reakcijas Vidurio Euro
pos rašytojų tarpe. Literatūra Va
karuose, kalbėjo prelegentas, ypač 
JAV-se išgyvena krizę. Geros kūry
bos kriterijais čia laikoma bepras
miškumas, nesuprantamumas ir .... 
pornografija. Politinis momentas 
ryškiai pastebimas literatūros verti
nime. Pav., rusų kilmės amerikie
čių rašytojas Nabokov sukūrė gerų 
veikalų, bet į jį buvo atkreiptas dė
mesys tik tada, kai vienas kritikas 
jo veikalą (Lolita) pavadino porno- 
grafišku. Ir Pasternakas sukūrė ge
resnių kūrinių, bet Nobelio premija 
jam paskirta už “Dr. Živago”.

Minėdamas vertinimų kuriozus,

Kai tik rengiamasi rinkimams, 
tai veik visuomet rinkikams kandi
datai pasiūlo ką nors patrauklaus, 
kad už juos balsuotų. Taip buvo 
ir šių metų lapkričio 5 d. rinkimuo
se. Neliesime čia asmeniškų pažadų. 
Sustosime ties vienu suktu pasiūly
mu namų savininkams. Tas pasiū
lymas daugelį ir suklaidino.

Buvo patiektas balsavimui vadi
namas siūlymas No. 1A, pagal kurį 
atleidžiama nuo mokesčių 750.00 
apmokestinamos savininko gyvena
mos namo veirtės arba $70.00 mo
kesčio už šiuos metus. Kartu ėjo 
kitas siūlymas No. 9, kuriuo buvo 
siekta nustatyti mokesčių ne dau
giau 1% namų nuosavybės rinkos 
vertės, kad sudraudus begalinius 
mokesčių sunaudotoji! kėslus į nuo
savybę. Rinkimų rezultatai: prieš 
siūlymą No. 9, priimta siūlymas 
No. 1 A. Pasiliko kaip buvę — na
mų nuosavybėms galima neribotai 
kelti mokesčius.

Pažiūrėkime, ką duoda praėjęs 
siūlymas No. 1A. Jis leidžia nuskai
tyti 70.00 į metus, bet išvadoje iš 
to nėra jokios naudos namų savi
ninkams. Kodėl? Ogi todėl. Mokes
čiai šiemet jau pakelti vidutiniškai 
po 11-12% ir pridėta prie jau mo
kamų mokesčių. Kitaip tariant, pir
ma pakeliama mokesčiai, paskui 
neva daroma ’’nuolaida”. Kas, pa
vyzdžiui, mokėjo $1,000, tulri dabar 
mokėti $1120; pakelta $120, o nu
leista $70, taigi mokesčiai vistiek

pirof. R. Sealey pastebėjo, kad J. 
Gliaudės House Upon the Sand 
Time magazino kritikas gerai įver
tino ne už tai, kas vertintina: joje 
pavaizduotas žmogus nacizmo siste
moje, o Time kritikas giria už taria
mą nacių sistemos tobulą pavaizda
vimą. Gi apie V. Krėvės veikalą 
Temptation atsiliepė nepalankiai, 
nes čia komunizmas pavaizduotas 
kaip blogybė. Pasisakyti prieš ko
munizmą dar nepopuliaru, ir keis
ta, kad tam pritaria net kai kurie 
lietuviai (I. Gražytė ’’Metmenyse”).

Toliau prof. Sealey pastebėjo, 
kad amerikiečių šviesuomenė ne
moka svetimų kalbų, o univelrsite- 
tus užgožė liberalai parūpina jauni
mui vertimus ir perša juos skaityti. 
Mes, lietuviai, turime didelį užda
vinį — su savo literatūra išeiti į 
pasaulį. Turime būtinai prasiveržti, 
nors prasiveržimui komunizmui pa
lankioje liberalinėje atmosferoje są
lygos nepalankios. Reikia gerų kū
ginių ir geros organizacijos tą gerą 
literatūrą pristatyti kitataučių skai
tančiai visuomenei. Taip pat atkak
liai ieškotina kelių lietuvių ir kitų 
baltų literatūros dėstymą įvesti į 
JAV aukštąsias mokyklas.

Profesorių Sealey vakaro daly
viams pristatė rašyt. J. Gliaudą. Va
karą pradėjo LFB Los Angeles 
sambūrio piirm. chem. inž. Aleksas 
Kulnys, programai puikiai vadova
vo inž. Ž. Birinkienė. (J. K.) 

lieka pakelti $50. Balsuotojai džiau
giasi gavę $70 nuolaidą, o ištikrųjų 
moka $50 daugiau. Tai šių metų 
“biznis”, gi ateityje nėra jokios ri
bos nustatyta mokesčių kėlimui. 
Nebent riba bus tik tada, kai namų 
savininkai neturės iš ko mokėti ir 
jų namus gražiai socialistiškai pasi
ims savivaldybės ar valstybė...

Kam tikrumoje ta nubalsuota 
lengvata — atskaityti $70 — bus 
taikoma, dar neaišku, nes pasiteira
vus atitinkamose mokesčių įstaigo
se, jų tarnautojai nedavė aiškaus 
atsakymo: vieni mano, kad tai lies 
tik 2 butų savininkus, kiti, kad 4 
butų, jei kurį iš tų butų užima sa
vininkas. Tai, žinoma, paaiškės vė
liau, kai ateis paraginimas mokėti 
mokesčius.

Kas dabar bedaryti namų savi
ninkams? Budėti ir atėjus laikui 
proestuoti dėl daromos skriaudos, 
jei pasirodytų, kad taikoma lengva
ta $70.00 atskaitymas nebūtų tai
koma visiems namų savininkams.

R.

SAVAITGALIS POLITIKAI
Gyvybines lietuviškas problemas 

ramiai padiskutuoti LFB Los An
geles sambūris sekančių metų sau
sio 25-26 dienomis Statler viešbuty
je organizuoja politinių studijų sa
vaitgalį. Vyriausiu moderatorium 
į studijų savaitgalį atvyksta New 
Yorko valst. universiteo profesorius 
LB Kultūros Tarybos pirm. dr. An
tanas Klimas. Jis studijų savaigaly- 
je skaitys paskaitą “Laisvojo lietu
vio misija”.

Sausio 25 d., šeštadienį, priešpietį 
ikišiolinę laisvinimo veiklos apžval
gą ir įvertinimą padarys prof. Stasys 
Žymantas, o po pietų pertraukos 
(2 vai.) kūrėjo vaidmenį Lietuvos 
laisvinimo darbe aptars ’’Lietuvių 
Dienų” red. Bernardas Brazdžionis.

Po abiejų paskaitų vyks laisvos 
diskusijos. Tą pačią dieną 3 vai. 
30 min. p.p. įvyks sympoziumas 
’’Jėgų ir priemonių mobilizacija ko
vai už Lietuvos laisvę” tema. Dis
kusijų ratelį sudarys dir. J. Jurkū
nas, dr. P. Pamataitis, dr. J. Žmui- 
dzinas ir L. Valiukas. Kalbėtojams 
padarius trumpus pareiškimus ir sa
vo tarpe kiek padiskutavus, į dis
kusijas vėl galės įsijungti visa au
ditorija.

Tos pačios dienos, šeštadienio, 
vakare Statle Hilton viešbutyje bus 
vakarienė-šokiai, kur pagrindinę 
kalbą pasakys vienas iš žymių ame
rikiečių politikų — senatorius Ge
li. :ge Murphy.

Sekmadienį (1.26) pagrindinę pa
skaitą skaitys prof. A. Klimas, vyks 
bendros diskusijos, studijų savait
galio išvadų susumavimas.

Lietuvos laisvės klausimais be
sidominti lietuvių visuomenė kvie
čiama sausio 25-26 dienas rezer
vuoti tų klausimų nagrinėjimui.

Rep.
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IŠ LOS ANGELES LB APYLINKĖS VEIKLOS

— Gruodžio 7 d. parapijos salėj 
įvyko smuikininko Iz. Vasyliūno ir 
pianisto Vytenio Vasyliūnų koncer
tas. Atsilankė apie 150 asmenų. 
Programa užtruko apie 2 vai. (Apie 
koncertą askirai spausdiname muzi
ko VI. Motiekaičio rašinį. Red.)

Vakaro pranešėja buvo Aldona 
Variakojienė; apie Vasyliūnus pa
pasakojo Litą Žilevičiūtė.

Po koncerto abu svečiai maloniai 
praleido laiką vaišindamiesi Los 
Angeles muzikų - menininkų tarpe. 
Dalyvavo apie 10 muzik bei solistų: 
Motiekaitis, Kalvaitis, Budtriūnas, 
Budriūnienė, Dapšys, Apeikytė ir k.

— Gruodžio 15 d. Lietuvių 
Bendruomenės Centro namuose at
gaivintas LB Kultūros klubas su
rengė dr. E. Tumienės paskaitą te
ma “Karas, taika ir moralė”. Daly
vavo apie 40 asmenų. Po paskaitos 
dalyviai pavaišinti. Tuo metu pre
legentė atsakinėjo į klausimus. Vai
šes paruošė p. Puikūnienė, kaip ir 
visada, labai skoningai ir gražiai.

— Naujųjų Metų sutikimu susi
domėjimas labai didelis, staliukai 
jau baigiami užsisakyti pas valdy
bos sekretorę Litą Žilevičiūtę telef. 
244-6792. Hanirikas Paškevičius 
jau paruošė naują svajingą repertu
arą, kuris bus atliktas prieš 12 vai. 
nakties.

— Gruodžio 15 d. 7 vai. vakaro 
L ir M. Matulioniu namuose buvo 
susirinkę kolegijų ir universitetų 
studentai atgaivinti studentų sky
riui. Susirinkime pasikeista nuomo
nėmis ir išrinkta valdyba, kurios 
pirminingu išrinktas Mairgis Matu
lionis, ruošiąs prancūzų kalbos ir li- 

• teratūros doktaratą.
— Sausio 12 d. tuojau po sumos 

12 vai. parapijos salėje bus iki šiol 
nebuvusi tokia didelė lietuviu kri
vūlė — visuotinis susirinkimas su 
vaišėmis. Jame dalyvaus gen. kons. 
su ponia, visi losangeliečiai kultū
rininkai, menininkai, intelektualai 
ir plati visuomenė. Darbotvarkėje 
kultūrinė programa, kuirią atliks tc- 
tevizijos ir filmų aktorė Jūratė 
Nausėdaitė (Anna Julliann), Vydū
nas Tumas ir šokių grupės “Audra” 
ir Jaunimo ansamblis. Bus pagerbti 
ir atžymėti bendruomenininkai, pa
aukoję didžiausią solidarumo auką 
lietuvių tautos tęstinumui. Be to, 
bus išrinkta nauja valdyba, kont
rolės komisija ir išeita su nauju 
veiklos planu. (Koresp.)

— Gruodžio 19 d. Los Angeles 
LB apyl. pirmininkas A. Audronis 
savo namuose sušaukė posėdį ap
tarti reikalus, susijusius su tautinių 
šokių ansamblio rengiama 20 metų 
švente ateinantį pavasarį. Buvo pa
kviesta jaunimo organizacijų atsto
vų, taut, šokių mokytojų, JAV LB 
Tarybos narys B. Brazdžionis, Santa 
Monikos apyl. vald. pirmininkas, 
ansamblio vedėja O. Razutienė ir 
kai kas iš šventei rengti komiteto 
narių. Kadangi norima šventė su
rengti platesniu mastu, apimanti 
daugiau jaunimo (ne vien ansamblio. 

natrius), Los Angeles apyl. pirminin
kas pareiškė pageidavimą, kad va
dovavimo imtųsi naujai sudarytas 
komitetas. Pasikeitus nuomonėms, 
vienos išvados neprieita.

Vėliau teko patirti, kad šventę 
globoti imsis JAV LB Vakarų apy
gardos valdyba.

Iz. Vasyliūno koncerto pasiklausius
Gruodžio 7 d. Los Angeles Šv. 

Kazimiero par. salėje įvyko Iz. Va
syliūno koncertas, akomponuojant 
Vyteniui Vasyliūnui. Buvo pagrota 
15 nuotaikingii lietuvių kompozito
rių kūrinių. Po koncerto, meninin
kams atsidėkodama, Bendruomenė 
suruošė kavutę.

Šio iškilmingo pagelrbimo proga 
būtų pravartu tarti keletą žodžių, 
sugretinant savotišką paralelę tarp 
lemties dviejų asmenybių, būtent, 
tarp norvegų kompozitoriaus Edv. 
Griego ir lietuvio smuikininko Izi
doriaus Vasyliūno. Kas iš muziki
nio pasaulio nežino Griego ir kas 
iš lietuvių nepažįsta Vasyliūno? Kai 
Griegui teko studijuoti Leipzig© 
konservatorijoje, kaip paradoksas, 
jam buvo patarta važiuoti namo 
kaip neturinčiam vilties kada nors 
tapti geru kompozitorium. Panašiai 
atsitiko pirmomis dienomis ir su 
mūsų Vasyliūnų. Pasiekti Lietuvos 
pažibos vardo Vasyliūnui teko ge
rokai padirbėti, pergyventi įvairių 
laikotarpių. Man gi buvo patikėta 
pralaužti šių pastangų pirmuosius 
ledus, ir tik po to viskas pradėjo 
augti kaip ant mielių, o pats Vasy- 
liūnas tapo visu pripažintas kaip 
vienas geriausių smuikininkų mūsų 
padangėje. Žinoma, daug nulėmė 
jo ypatinga asmenybė, neras, darbš
tumas, veržlumas, gabumai, suma
numas, Klausa, o svarbiausia - ori
ginalumas. Tokių žmonių šių dienų 
sumaterialėjusiam pasaulyje tėra 
mažai, nes tai panašu į vienišą ty
ruose. Tuo metu, kai matome dau
gybę mūsų tautiečių gerai įsikūru
sių, štai atsiranda ir tokių idealistų, 
kurie grožio bei kilnumo aukurui 
ryžtasi aukotis, atsisakant nuo kitų, 
gal ir daugiau vilojančių materiali
nių vertybių. Toks pasirinktas ke
lias tai ypatinga Dievo dovana. 
Tenka tik palinkėti mūsų Izidoriui 
geros sveikatos, kad Dievas nepa
gailėtų jam dar ilgus metus džiu
ginti mus savo subtyliais garsais.

Vladas Motiekaitis
La Habra, Calif.

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance 6- Tax Service 

REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard

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

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARY 
921 Venice Blvd.

I.os Angeles, Calif. fa 
Phone: Richmond 9-6091

AUKOS BALFUI
Los Angeles Balfo 13 skyriaus 

1968 metais iki šiol aukojusių as
menų

sąrašas Nr. 2.
$100.00 — Dr. M. L. Namikas.
$60.00 — A. Lukšienė (A.A. K. 

Lukšio penkerių metų mirties su
kakčiai paminėti).

$50.00 — Kleb. J. A. Kučingis.
$25.00 — J. Jodelė, B. A. Goš

tautai.
$20.00 P. V. Raulinaitis (papil

domai), A. A. Raulinaičiai, J. B. 
Petrikas, Dr. J. Jurgilas.

$15.00 — A. Audronis, M. Lem- 
bertienė (vietoj kalėdinių sveikini
mų).

$10.00 — (papildomai) V. I. Ta
mošaičiai, A. Dabšys, V. O. Mikuc- 
kiai, A. Cinikienė, A. Paulauskas,
O. Gustienė, A. Gricius, V. Prižgin- 
tas, R. Kalvaitis, V. Dovydaitis, T. 
Grikinai, L. Nefas, J. V. Kazakevi
čiai, Alg. Kazakevičius, A. R. Nel- 
sai, O. Abrahamian, E. Radvenis, 
V. Čekanauskas, A. Kiršonis, B. A. 
Prasauskai, A. Tumas, F. C. Kara
lius.

$6.00 — E. Vilkas, J. Dzenkai- 
tis.

$5.00 — O. A. Vaišniai, J. Puš
keliai, V. Karalius, G. Lckšys, A. 
D. Basiuliai, G. Šakys, A. B. Dū
dai, R. Duda, V. Kazlauskas, B. 
Papšys, F. Žukauskas, J. Peterienė, 
A. Narbutienė, B. Vilimas, J. M. 
Uksai, V. Micevičius, V. Apeikis,
P. Pranis, J. Katilius, J. A. Griciai, 
A. Daukantas, G. Baltrušaitis, Ga
jauskas, K. Naudžius, S. Kvečas, V. 
Uldukis, R. J. Radai, A. E. Nelsai, 
C. H. Bajaliai, P. Gauronskas, G. 
Kvedrvas, H. Misiūnas, A.O. Razu- 
čiaiį L. Žalė, V. Pužauskas, P. Mar- 
ciuška, J. Petronis, A. Ąžuolaitienė, 
P. Keršis, J. E. Oksai, A. Kulnis, 
Č. Tuminas, A. Galdikas, S. Nyer- 
gienė, M. J. Gliaudžiai, V. Trum
pis.

$3.00 — A. Kalvaitis, A. Kiškis, 
A. Dovidonis.

$2.00 — I. Medžiukas, J. Švais
tas, J. Baltrėnas, W. Macėnas, P. 
Gustas, J. Janušauskas, J. Kojelis, 
J. Baltrušaitis, J. Žilevičienė, J. Rat- 
kelis, K. Kazlauskas.

$1.00 — Mošinskas, S. Didžiulis, 
S. Daugėla, A. Sturonas, L. Balvo- 
čius, A. Bulota, B. Raila, M. C. 
Puchile, A. Jakubėnas, K. Kazlaus
kas.

Los Angeles Balfo 13 skyriaus 
valdyba nuoširdžiai dėkoja aukoju
siems už paramą šalpos (reikalin
giems.

Aukų vajus šiais metais baigėsi 
gruodžio 8 d. Norintieji dar aukoti 
Baltui prašomi bet kada įteikti val
dybos nariams ar pasiųsti paštu 
Balfo iždininkui A. Mitkevičiiu. 
5049% Franklin Ave., Los Angeles, 
Ca. 90027. Balfo valdyba

Dail. I. Leškienės meno paroda
surengta Chicagoje, Čiurlionio 

galerijoj, Jaunimo Centre, gruodžio 
mėnesyje. I. ir M. Leškiai gyvena 
San Pedro apylinkėje, prie Ramiojo 
vandenyno.

Vyru kvartetas — K. Dargis, B. Se- 
liukas, A. Polikaitis ir R, Dabšys— 
atlieka programą Long Beach liet, 
klubo vakare.

Long Beach, Calif.
Long Beach liet, klubo vakaras
Lapkričio 23 d. Long Beach lie

tuvių klubo valdyba suruošė vaka- 
karą Balfo naudai.

Nepaisant prasto oro ir rūkų, 
atsilankė svečių iš arti ir iš toliau.

Gražiai papuoštoje salėje atida- 
romeji žodi tarė klubo pirm. B. 
Morkis. Svečias — Balfo Los An
geles sk. pirm. VI. Pažiūra taip pat 
pasakė kalbą, neilgą, bet prasmingą.

Pirm. B. Morkis trumpai apibū
dinęs solistus R. Aukštkalnytę, R. 
Dabšį, K. Dargi, A. Polikaitį ir B. 
Seliuką, pakvietė muz. S. Kalvaitį 
pravesti meninę programą.

R. Aukštkalnytė sužavėjo publi
ką savo solo dainomis; taip pat 
gražiai skambėjo ir duetas, kurį at
liko R. Aukštkalnytė ir K. Dal/gis. 
Nemažai plojimų susilaukė ir vyrų 
kvartetas, darniai sudainavęs keletą 
lietuviškų dainų. Svečiai ir klubo 
nariai programos atlikėjams paten
kinti gausiai paplojo.

Nenuilstanti šeimininkė O. Me- 
kišienė buvo paruošusi skanią lie
tuviška vakariene.

Daug vertingų dovanų, klubo 
narių suakotų, davė loterijos laimė
tojams džiaugsmo.

Long Beach klubo nariai taip 
pat remia ir Lietuvių Fondą. P. V. 
Archis įteikė $100 čekį, tuo budi', 
savo LF įnašą pakeldamas iki $200. 
Ponai K. T S. Motušiai ir B. ir A 
Morkiai taip pat įstojo į L.Fondą. 
įnešdami po $100.

Taip prasmingai ir įspūdingai 
praėjo vakaras, davęs Balfui ir L. 
Fondui pelno, o dalyviams — malo
numo. Tylys.

SKAUTŲ BALIUS
Los Angeles skautiško jaunimo 

stovyklavietės komitetas ir rėmėjai 
rengia didelį ir gražų BALIŲ 1969 
m. balandžio 12 d. 7 vai. vak. Bur- 
bankc, Pickwick Royal Crest salėj. 
Pelnas bus skiriamas stovyklavietės 
rengimams baigti.

Tikimasi, kad lietuviška visuome
nė nuoširdžiai parems ši gražų tiks
lą ir gausiai šiame baliuje dalyvaus. 
Visi prašomi ta diena skirti mūsų 
jaunimui, kad jis galėtų gražiai ir 
patogiai stovyklauti pagal sveikatos 
departamento nustatytas taisykles, 
ir lietuviškoje aplinkje.

Sekantį kartą jau bus paskelbta, 
pas ką galima užsisakyti stalus ir 
įsigyti bilietus. Rėmėjai
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

Los Angeles Dramos Sambūris 
kviečia visus į Anatolijaus Kairio 
“Šviesa, kuri užsidegė” vaidinimą, 
kuris įvyks 1969 m. sausio 11 d., 
šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakaro— 
Thomas Starr King Jr. High School 
auditorijoj, 4201 Fountain Avenue, 
Los Angeles, Calif, (arti “Lietuvių 
Dienų” ir Sunset Blvd, ir Fountain 
Avenue sankryžos).

Režisūra — Dalilos Mackialie- 
nės; dekoracijos — Algirdo Žaliū- 
no; scenovaizdis — Vlado Gilio ir 
Balio Mackialos. Vaidina: Danutė 
Barauskaitė, Vincas Dovydaitis, VI. 
Gilys, Erdvilis Janulaitis, Viltis Ja- 
tulienė, Ilmara Mažeikaitė, Mani- 
fredas Prišmantas, Juozas Pupius, 
Vytautas Vidugiris.

Mūsų grupė Čikagoj Teatro Fes
tivalyje laimėjo pirmą vietą kaip 
iškiliausias teatras. Algis Žaliūnas 
laimėjo pirmą premiją už dekora
cijas. Spaudoje buvo daug vertingų 
ir gerų atsiliepimų apie pastatymą 
ir artistus. Tad kviečiame visus ne
praleisti progos pamatyti šį veikalą. 
Bilietų kainos po $3.00, $2.00 ir 
studentams — $1.00. Valdyba 

jie dar beveik nieko neaukojo Lie
tuvių Fondui.”

Baliaus eigoje paskelbti naujai 
įstoję į L. Fondą su 100 dol. įnašu: 
Antanas ir Vanda Mažeikai ir p. 
Stadalninkienė (savo krikšto sūnaus 
atminimui).

Talkinti puikiam orkestrui ba
liaus programą atlikti pakviesta iš $ 
Čikagos populiarioji solistė Vanda 
Stankienė ir vietinis solistas (nese
niai persikėlęs čia gyventi iš Austra
lijos) Henrikas Paškevičius. Losan- 
geliečiai pirmą kartą turėjo progos 
šokti prie taip šaunios muzikos ir 
dainos, gyvu žodžiu išsakančios 
dalyvių nuotaikas ir jausmus. Pažy
mėtina, kad solistė Vanda Stankie
nė, jautri ne tik dainos muzikai, 
bet ir lietuviškiems reikalams, jai 
pažadėto honoraro atsisakė, kad 
didesnis būtų rengėjų pelnas, skiria
mas Lietuvių Fondui.

Baliaus rengimo naštą nešė AIASĄg —Skautų stovyklavietė San Ber- 
Los Angeles sk. valdyba, kuriai va- $ nardino kalnuose, už Big Bear eže- 
dovauja inž. Žibutė N. Brinkienė, (ro, rugpiūčio 18 d. pašventinta su 
kuri tarė įvadinį žodį; programą ’’religinėmis apeigomis ir atitinkama 
nuosaikiu su humoru ir profesine y programa.
rimtimi pravedė arch. Edm. Arbas. \

Po to įvyko iškilminga sueiga, ku
rios metu buvo duota skautu-čių ir 
skautininkų įžodis. Be to, kai ku
rios vadovės ir vadovai buvo apdo
vanoti ordinais. Jų tarpe buvo ap
dovanotas Padėkos ordinu parapi
jos kleb. prel. J. Kučingis, didelis 
ir nuoširdus skautiškos veiklos rė
mėjas. Šia proga jis tarė žodį, pa
žymėdamas, kad visad rėmė ir rems 
mielus skautus, nes jie pasirinko 
|sekti kilnų šūkį: mylėti Dievą, tė
vynę ir artimą. Pasidžiaugė, kad 
pats vyriausias L SS vadovas p. A. 
Saulaitis sugebėjo išauginti tokius 
puikius vaikus, kurie rado savo pa
šaukimą vienuolių luome. Paragino 
ir L. A. skautišką jaunimą pagal
voti apie kunigystės ir vienuolių pa
šaukimus, nes mūsų tautai jų taip 
laba ireikalinga.

Baigdamas, palinkėjo v.s. Sau- 
laičiui sėkmingai vadovauti LSS, 
kad mūsų jaunimas liktų lietuviškas 
ir skautiškas. V. P.

KETURIŲ KARTŲ ŠVENTĖ

— Šį pavasarį M. F. Yokubynie- 
nė iš Toronto lankėsi Pietų Kalifor
nijoje ir buvo Batkų, Budvilaičių ir 
jų giminių bei pažįstamų viešnia. 
Sesių savaičių atostogos jai prabė
go kaip šešios dienos, besilankant 
pas V. ir A. Mažeikas, gen. konsulą 
ir ponią Bielskius, J. ir A. Milius, 
M. ir J. Šeštokus, A. ir A. Paulius, 
J. Matulaičius, U. ir A. Cagarus, 
p. A. Devenienės globoj teko pra
leisti puikią dieną Santa Monikoj, 
ponų Užemeckiį globoj išbuvo visą 
savaitę, lankė Disney Land. Bet 
įspūdingiausia diena buvo mamytės 
Trakienės 80-tas gimtadienis. Susi
rinko šeima ir giminės, apstatė ma
mytę gėlėmis bei dovanomis, api
bėrė sveikinimais ir linkėjimais!..

Dabar M. F. Yokubynienė vė 
tolimam Toronte, bet visus mielai 
prisimena, visiems, vaišinusiems ir 
globojusiems dėkinga, bet labiausiai 
dėkinga Stasei ir Antanui Batkams, 
kurie taip ja rūpinosi.

Pavėluotai gavusi gimtadienio 
nuotrauką, ji atsiuntė ją spaudai, 
manydama tuo bent dalinai atsily
ginti, o kartu ir norėdama kitiems 
parodyti šią gražią keturių kartų 
šeimos šventę.

Pastaba. Dėl sceninių nepatogu
mų vaidinimas neįvyks parapijos 
salėje, kaip anksčiau buvo rašyta, 
todėl prašome įsidėmėti naujos sa
lės adiresą.

INŽINIERIŲ BALIUS
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 

Architektų Sąjungos Los Angeles 
skyrius lapkričio 23 Biltmore vieš
butyje surengė šaunų balių, iš kurio 
gautą pelną nutarė skirti Lietuvių 
Fondui.

Iškilmingumu, gražia nuotaika ir 
originalumu balius išsiskyrė iš kitų 
iki šiol Los Angeles mieste rengtų 
panašių Įvykių. Balius, žinoma, pra
moginis įvykis, tačiau šis balius tu
rėjo ir idėjinį tikslą — stiprinti 
bendrą lietuviškąją jėgainę, kuri 
tieks tautinę energiją toli į ateitį nu
sitęsusioms lietuvybės kartoms. To
dėl prieš pramogą baliaus pradžioje 
ir pakviestas talrti žodį Liet. Fondo 
vajaus Kalifornijoje pirmininkui B. 
Brazdžioniui. Savo humoru ir rim
tim perpintu žodžiu Brazdžionis ta
rė, kam reikalingas fondas. Ne ba
liaus dalyvių lietuvybė, o jų vaikų 
lietuviškas ugdymas susidurs su 
kliūtimis, kurių be fondo paramos 
nebebus galima Įveikti. Pasiekęs pu
sę savo užsibrėžto tikslo, Fondas 
jau šiandieną beria dešimtis tūks
tančių į lietuviškąją dirvą, kuri lai
ko gyvus jaunus lietuviškus daigus. 
Los Angeliečiams LF vajaus pirmi
ninkas statė pavyzdžiu Chicagą, ku
ri moka ne tik baliavoti, bet ir au
koti, vienos vakarienės metu sudė
jusi fondui 30.000 dolerių. “Losan- 
geliečiai turtingi žmonės”, kalbėjo 
pirmininkas, “o kodėl? todėl, kad

Tarybos ir Pirmijos pirmininkas 
pas Ramiojo Vandenyno Rajono 
skautišką jaunimą

Lapkričio 1 d. v.s. A. Saulaitis 
buvo atvykęs į Los Angeles susipa
žinti asmeniškai su vietos skautų- 
čių vadovais ir pamatyti jau prieš 
3 metus įsigytą nuosavą stovykla
vietę. Išvyką į San Bernardino kal
nus įvykdė jau sekančią dieną, ly
dimas s. R. Dabšio ir fil. A. Avižie
nio. Diena buvo labai graži, gi oras 
stovyklavietėje žavingas.

Vakare v.s. Saulaitis dalyvavo 
vadovių ir vadovų sueigoje, kur il
gesnėje savo kalboje pareiškė, kad 
mes skautai vadovai esame lyg ta 
druska, kuri užlaiko mūsų jaunimo 
širdyse lietuviškos dvasios liepsne
les. Mūslį visų vyresniųjų uždavinys 
sugebėti pritaikyti naujus auklėjimo 
metodus, kad kuo daugiau jaunimo 
įtrauktume į skautiškas gretas ir jį 
užlaikytume sveiką, gyvą ir nesu
žalotą gauruotos aplinkos. Todėl vi
si turime lavintis ir sekti įvairią auk
lėjimo ir skautišką spaudą.

Šie metai, — kalbėjo toliau sve
čias, — tai LSS 50 veiklos jubilie
jus. Jis praėjo su atitinkamai pakel
ta dvasia ir nuotaika. Tas labiausiai 
išryškėjo penktoje Tautinėje Sto
vykloje. Joje visą laiką stovyklavo 
virš 1500 jaunimo iš įvairių kraštų. 
Stovykla praėjo labai puikiai ir lai
mingai, įnešdama daug naujumo ilr 
impulso ateities veiklon, žengiant į 
antrąjį pusšimtį.

Po to sekė paklausimai ir diskusi
jos Įvairiais rūpimais klausimais.

Sekmadienį beveik visas skautiš
kas jaunimas dalyvavo pamaldose.

Keturios kartos Barboros Trakienės 80-tame gimtadienyje. Iš kairės: 
dukra Julia Budvilaitienė, mamytė Trakienė, dukra Stasė Batkienė ir anū
kė Rūta Maffit; priekyje — proanūkai Robert ir William.

jMl**4444444******¥¥****4¥*¥***********************

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujųjų Metų linki
ALBINAS MARKEVIČIUS

ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance

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

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

“There’s No Business Like Show Business”
Box 7

FRANCIS VALUSKIS Buena Park, California
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Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujųjų Metų linki

FRANK'S TV & RADIO
Frank Keršis, savininkas.

5239 Hollywood Boulevard Los Angeles 
Telefonas: 469-8500

Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi. 
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.

Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių į naują spalvotą.

SANTA MONICOS
Santa Monikos Bendruomenė

Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monikos apylinkei šiais metais va
dovauja šios sudėties valdyba:

M. Kevalaitis — pirm., telefonas 
393-7170, Ed. Arbas — vicepirm., 
telef. 394-1250, L. Zaikienė — sek., 
telef. 393-4496, St. Pautienienė — 
kultūros reikalų vadovė, tel. 828- 
3779, A. Jocas - ižd„ tel. 828-1885.

Naujai atsikėlę lietuviai į Santa 
Moniką ar jos apylinkes prašomi vi
sais bendruomenės reikalais susi
siekti su valdybos nariais.

— Naujųjų Metų sutikimą San
ta Monikoje Šiais metais pirmą kar
tą organizuoja apylinkės valdyba. 
Trumpa, originali programa, naujų 
metų sutikimo nuotaikai pritaikyta, 
bus atlikta solistų — L. Zaikienės, 
K. Dargio ir H. Paškevičiaus. Pel
nas skiriamas lituanistinio švietimo 
ir kultūros reikalams.

Sutikimo balius įvyks Bay Wo
mens' Club patalpose. 1210 4th St., 
pačioje Santa Monikoje. Gros ge
ras orkestras; patogi automobiliams 
pasistatyti aikštė nemokamai.. Bilie
tus (po $7.50 asmeniui) galima gau
ti pas kiekvieną valdybos narį.

— Gen. Stasys Raštikis, dirbęs 
kafriuomenės kalbų mokykloj Mon
terey, Calif., išėjo į pensiją. Šiuo 
metu dar tebegyvena ten pat, bet 
nuolatiniam įsikūrimui p. Raštikis 
su žmona laukiami Santa Monikos 
apylinkės ribose.

LIETUVIŲ VEIKLA
dotuvėse.

— Juozas Jocas su žmona atvyko 
iš Montrealio ir laikinai apsistojo 
pas savo brolį Santa Monikoje. Jo- 
cai rengiasi čia apsigyventi.

— Sofija Rudokienė po pavyku- 
sios operacijos St. John’s ligoninėje. 
Santa Monikoje, sveiksta ir stiprė
ja.

— Rūta Tautkus su savo dukra iif 
motina persikėlė iš Chicagos ir nu- 
s.pirko 7 butų namus 934 16th 
St.. Santa Monikoje.

Švenčių "pTuga sveikina ir geriausių Naujųjų Metų linki

LIETUVIU NAMAIc.

4415 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90029
čia pat salė susirinkimams, kambariai posėdžiams, 

kur visuomet jūs laukiami ir jaukiai galėsite praleisti savaitgalius.

Salės telefonas: 666-4585; iždininko telef.: — 664-2919
Bronius Stančikas, pirm, ir reikalų vedėjas — NO 18517

. : Adelė šatnerienė, šeimininkė, — 664-9712

ffiliiniHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Gražiu tįsių švenčių ir sėkmingų Nau jų jų Metų!

Roti JliA. )Tlc>te£i6
1727 No. Western Ave.

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:
Ignas ir Viktorija Gurdinai

S. M. AM. LIETUVIŲ KLUBAS

— Santa Monicos A. Lietuvių 
Klubo susirinkimas įvyko gruo
džio mėn. 20 d., penktadienį, 7 vai. 
vakaro Uncle Johns Pancake House 
Club Room, 3201 Wilshire Blvd. 
Dalyvavo apsčiai narių ir svečių.

Santa Monikos A. Lietuvių Klu
bo valdyba nutarė paskirti Santa 
Monikos lietuvių mokyklai $200 iš 
tradicinio metinio baliaus pajamų. 
Ši suma bus įteikta mokyklos tėvų 
komiteto pirm. J. Mažiuliui.

— Emilis ir Julija Sinkiai gruo
džio 7 d. savo rezidencijoje surengė 
vaišes, kuriose dalyvavo gražus bū
rys draugų ir svečių.

— Statybininkas Povilas Aras 
pradėjo dviejų apartmentų statybą. 
Jie bus moderniškai įrengti, turės 
elevatorius ir kitus patogumus. Vie
ną namą stato sau, o kitą kontrak- 
t įlodamas amerikiečiams.

— Jonas Mika/ajūnas su žmona 
Kazimiera lankėsi Montrealyje jų 
uošvės ir motinos Venckuvienės lai-

PADĖKA
Mano brangiam, mylimam gyve

nimo draugui Pranui Lembertui am
žinybėn iškeliavus, kad ir metams 
be jo praėjus, mes negalime jo nie
kada pamiršti... Ir dėkingi esame 
visiems draugams ir pažįstamiems, 
kurie velionį prisiminė: dalyvavo 
pabaldose, paminklinės lentos šven
tinimo iškilmėse. Aš ir šeima dėko
jame kunigams: prcl. kleb. J. Ku- 
čingiui, ypač už jo gražų žodį . ve
lioniui, kun. dr. A. Olšauskui ir 
kan. Mykolui Vaitkui (Rhode Is
land) — už jautrias pamaldas.

Ačiū Br. Budriūnui už gražią mu
zikinę pamaldi! dalį ir nuoširdžiai 
pagiedojusiems solistams — O. De
veikienei ir R. Dabšiui, ypatingai 
malonu buvo išgirsti giesmę Prano 
Lemberto žodžiais. Dėkingi esame 
nemažam būriui lietuvių, atsilan
kiusių kapinėse ir tiems artimiems 
draugams, kurie ir po metų a.a. 
Praną gražiai prisiminė, jautriais 
žodžiais jį apibūdino savo kalbose 
prie pašventinto antkapio paminklo 
— kalbėjusiems B. Railai, B. Braz
džioniui, B. Budriūnui, A. Devenie- 
nei, Alei Rūtai ir visa pravedusiam 
E. Arbui.

Dėkoju D. Railienei, A. Braz
džionienei ir D. Mitkienei už pui
kias irožes ir gėles, padėtas ant Pra
no kapo.

Taip pat dėkojame visiems, kurie 
mirties metinių proga apie Praną 
Lembertą parašė spaudoje ir pa
tiems laikraščiams, talpinusiems ve- 
lionies nuotraukas ir jį prisiminu
siems ’’Lietuviams Vakaruose”, 
’’Dirvai”, ’’Keleiviui”, "Darbinin
kui”, ’’Draugui” ir kt.

Negaliu užmiršti ir esu nuošir
džiai dėkinga visiems arti ir toli 
esantiems draugams, kurie laike tų 
taip sunkiai praleistų metų be mano 
mylimiausio Prano, manęs neuž
miršo ir visaip guodė dažnais 
skambinimais telefonu, laiškais, ap
lankymais ir tiems, kurie dažnai 
nuveždavo mane Į kapines.

Esu dėkinga visiems, kurie mane 
suprato ir neapleido taip sunkiose 
gyvenimo dienose.

Monika Lembertienė 
ir sūnus Vitalis su šeima

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

Vėsinami kambariai; kiekv. kambary nemokamai TV ir telefonas; 
yra kambarių su virtuvėmis; kieme šildomas maudymosi baseinas.

Patogus susisiekimas autobusais ir automobiliais.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

siunčia siuntinius j Lietuva iš atneštu prekių ir parinktų jų Įstaigoje. 
Labiausiai prityrę'' siuntimo srityje

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir 
kitus kraštus. Taip pat sutvarkome giminių pars’kvietimo į JAV ir 

taip pat vizitų į Lietuvą reikalingus dokumentus.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles,*’ Calif. 90004. Phone DU 5-6550
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LIETUVIAI .^PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615 '• Res. 393-8689

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 S. 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 
<

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvcsai ir 

Richard Preikšaitis
1642 E- Artesia Blvd-

Long Beach, Calif. 90805 
... Tel.: 423-9970

JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396 
■' t- J..

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
L. & G. Reivydai, sav.

326 So. Broadway 
Los Angeles, Calif. 90013 

Phone 689-9694

“OLDEN TIMES"
A. Paulauskas, sav.

1.3916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638

Tel. 868-9098

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav. 
905 Pico Boulecard '•!, 

Santa Monica, Calif., 90405.
Rhone 394-9952 '/ '

- -» - - III. I ■ QI. I. I ■ - . -W —.1 — ■fcl. -rf ' 

THE BIG SHOT 
Cocktails & Dancing 
J. Spreinaitis, sav.

14530 Lanark St., Panorama City, 
Calif. 91402 

Telef. 787-9837

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

Fotografai
LEONO KANTO-FOTO STU DI J a' 

“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’ly 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90036 
Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės) 

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403 

Phone 828-4613 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 

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calit. 90405 

Valandos: 9:00 AM — 5:00 P M 
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURG1LAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 91344 
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, California 91767 
622-6040 714 Area Code

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 8-G011 DU 9-4161

Kępyklos
GEORGIANA BAKERY 

Sav. Goerge & Ann P. Victor 
420 Castro Steet 

San Francisco, Calif. 94114 
Phone UNderhill 1-6223

Suvenirų krautuvės
ADAMSON’S ART & CRAFT

Bronė Adamson, sav.
c/o. Alpine Villaige Shoping Center 

833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540

Kontraktoriai
BRUNO POŠ1US

Painting, Decorating and Repairing 
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90806 
Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor 
3308 Wood Terrace 

Los Angeles, Calif. 90026 
Tel. 6G2-8822

Acoustic Ceilings, Plaster, 
Carpentry, Roofs, Heating, Cera
mic Tiles, Additions, Special Ex
terior Texture — 15 yrs. garantee.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor 

Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627, 

Santa Monica, Calif. 90406 
Phone — 393-6988

TONY'S PAINTING
Commercial & Residential

Antanas Galdikas, sav.........
Ingledale Terr., Lbs Angeles, Ca.
Tel. Telef. 666-2206 ■ 90039

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET

Niuta ir Walter Dobr.ovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calilif. 90260

Phone 676-9217

Moteliai
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

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 Damullai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-9874

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA 

Realtor 
1543 — 3rd Street

Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142 Res. 395-3355

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker 

3002 Santa Monica Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90404 

Phone 393-0615 Res. 393-8681

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA c/o Shirley R. E.
1717 N. Highland Ave., Room 914 

Hollywood, Calif. 90028
Tel. 467-9708 (antrad); namų — 

479-3615.
Pirkite žemės Paldale, kur didžiau

sias augimas prasideda!

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

Sav. Jonas ir Ona Žukas 
Tel. OS 5-9051

Valgyklos
BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 

Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad.
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: šešt. 2 v. p. p.— 

Į 7 v. vak.; sekm. 11 v. ryto-7 v. vale

Veterinarijos klinikos
Dr. L. R. Garskis, sav.

17060 Ventura Blvd., 
Encino, Calif. 91316
Tel. State 4-7066

PHOTO ENGRAVING COMPANY
1022 SO. GRAND AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA

TELEPHONE: 747-5191
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ALp(LKA)1763
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS
GRUODŽIO MEN. —
SI d —- L. Bendr. Los. Angeles apyl. 

Naują Metiį sutikimo balius Uk
rainiečiu salėj.

Gruodžio 31 d. — Santa Monikos L. 
Bendr. apylinkės Nauju Metu su
tikimo balius.

1969 M. SAUSIO MĖN. —
11 d. — Dramos Sambūrio vaidini

mas Thomas Starr King Jr. High 
School auditorijoj, 1201 Fountain 
Ave. (žiūr. koresp. 4 psi.),

Sauisio 19 d. — Mažosios Lietuvos 
atvadavimo (sukakties minėjimas 
šv. Kazimiro par. salėj.

25 <d. — šv. Kazimiero parapijos 
choro vakaras.

Sausio 25 - 26 dienomis — Politiniu 
Studijų savaitgalis, Statler H,Ron 
viešbutyj. Rengia L. F. B., mode
ratorius prof A. Klimas.
(žiūr. koresp. 3 psl.),

VASARIO MĖN. —
Vasario 16 d — Lietuvos Nepriklau

somybės šventės minėjimas, ren
giamas Alto.
Del parengimu skelbimu kalendo

riuje prašoma susitarti su LAV ad
ministracija telefonu NO 4-2910.

TRUMPAI
— Marija Naujokaitytė šiais 

metais baigė Kalifornijos universi
tetą ir pradėjo profesoriauti San 
Fernando Valley State kolegijoje, 
Nortridge, Calif, socialogijos de- 
partmente.

Linkime Marijai sėkmės!
Liet Vyčių susirinkimas

įvyks 1968 m. gruodžio 29 d. 12 
vai. dieną Bendlr. Namų salėj, 4423 
Santa Monica Blvd., Los Angeles.

LOS ANGELES LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO 
VADOVYBĖ

Sveikina mielus narius ir visus tautiečius 
šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
ir linki visiems asmeniškos laimės, 
dvasinės ir fizinės stiprybės ir ekonominės gerovės —

L. A. LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS
3356 Glendale Bou/evard 
Telefonas: 661-5276

A Most Pleasant Place to Shop

THE HUB MART
Get the HUB MART Habit

2738 Hyperion Avenue, Los Angeles, Ca. 90027 
Phone: 664-5118

Čia galima gauti 
lietuviško sūrio, juodos duonos ir europietiškų delikatesų.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

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

Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.
Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
DĖMESIUI

LAV administracija už parengi
mu reklamas yra nustačiusi šias 
kainas:

1. Už patalpinimą “Parengimų ka
lendoriuje” — pirmą kartą — $2; 
už kiekvieną sekančio mėn. nume
ryje pakartojimą — po $1.

2. Už pranešimus (rengėju para
šytus), kad bus ar įvyks vakaras, 
balius etc. —• už 1 įskilties 1 inč. 
pranešimą •— $2 ir už seikančio inč. 
skelb. po $1; puslapio aukščio skil
tis — $10.

Ta pati kaina už aukotoju įsąrašą, 
padėkų ir pan. rašinių talpinimą.

3. Už didelį skelbimą (display ad) 
2-jų .skilčių pločio, 1 inč. aukščio— 
$5; ir už kiekvieną sekantį inčių — 
po $5.

4. Jei norima, kad redaktorius ar 
redakcijas narys atvyktų į parengi
mą ir apie jį parašytų (neįsiparei- 
gojant būtinai teigiamai), prašoma 
atsiųsti redakcijai 2 bilietus nemo
kamai (complimentary). Redakcijos 
nariai atsisako nusipirkti bilietą ir 
po vakaro dar gaišti valandą kitą 
aprašant įvykį.

5. Klišių padarymas iš prisiųstu 
fotografijų — Maža kaštuoja $4.00 
(per vieną skiltį), didesnė (per dvi 
skiltis) —nuo $7 iki $10.

Tas sąlygas prašome atsiminti vi
sų organizacijų valdybas, taip pat 
ir atskirus asmenis.

Mūsų laikraštis iš niekur negauna 
jokios paramos, neturime brangių 
skelbimų; už viską turime užmokė
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir 
suinteresuotieji, kurie nori, kad 
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
tų jų nuotrauka. LAV Adm.
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Redakcija, Administracija 
ir Leidykla

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVA
DAVIMO MINĖJIMAS

Klaipėdos krašto atvadavimo iš
kilmingas minėjimas Įvyks 1969 m. 
sausio 19 d. 12 vai. Los Angeles 

liet. šv. Kazimiero salėje. Pagrindi
niu kalbėtoju bus A. J. Audronis. 
Prof. Ei. Tumienė paskaitys iš savo 
poezijos rinkinio balades “Lietuvi
ninkai” ir ’’Herkus Mantas”. Iš 
Mažosios Lietuvos dainų rinkinio 
padainuos sol. p. Pautienienė ir du
etą Onos Metrikienės dainininkės 
p. R. Aukštkalnytė ir p. K. Dam
brauskaitė.

Minėjimą rengia jau tremtyje su
augę broliai Glažės, H. Tumas ir 
kiti Maž. Lietuvos bičiuliai. Būre
lio pirmininkas Alg. Glažė, 1923 m. 
sukilimo dalyvio sūnus, yra lankęs 
Donelaičio pr. mokyklą Klaipėdoje.

Ten pat rengiama Maž. Lietuvos 
vaizdų parodėlė, kurioje pirmą kar
tą bus retų fotografijų ir Dr. Vydū
no rašytų laiškų. įėjimas nemoka
mas. Visi nuoširdžiai kviečiami at
silankyti.

Minėjimo Rengimo Komitetas

— Dr. K. Bobelis, Elgin, Illinois, 
lapkr. 21 d. skaitė pranešimą apie 
dirbtinius inkstus (artificial kidney) 
Kalifornijos lietuvių gydytojų susi
rinkime, kuris Įvyko dr. M. ir A- 
lenos Devenių rezidencijoj, Santa 
Monica. Pranešimas buvo aktualus 
ir sukėlė gyvas diskusijas. Dr. Bo
belis yra urologas, ir jis buvo atvy
kęs Į Amerikos urologų suvažiavi
mą UCLA.

Po susirinkimo buvo vaišės, ku
riose dalyvavo ir daktarų žmonos. 
Joms pranešimą iš pagelbinio mo
terų vieneto veiklos padarė Dalia 
Bobelienė (Devenytė).

Lietuviai dalyvavo Visų tautų 
Kalėdų Festivaly

Art galerijoj Barnsdall Parke. 
Kalėdų eglutę lietuviškais papuoša
lais papuošė studentės Danguolė 
Razutytė ir Dorothy RounsavelI. 
Kambarį išpuošė akademikės skau
tės, vadovaujant Giedrai Gustaitei, 
kuri tvarkė ir vakarini budėjimą. 
Festivalis truko nuo gruodžio 14 d. 
iki 22 dienos. Tą dieną Įvyko lie
tuvių progra. Kalėdines giesmes 
giedojo B. Budriūno vad. choras; 
Jaunimo ansamblis, vad. O. Razu- 
tienės, pašoko taut, šokių.

Mūsų bendradarbiams, 
prenumeratoriams, 
rėmėjams —

■— Gruodžio 22 d. 12 vai. įvyko 
Šv. Kazimiero parap. ir Šešt. Litua
nistinės mokyklos Kalėdų eglutė. 
Suvaidinta V. Frankienės “Vaikiu
kai — aviniukai”, be to, padainuota 
ir padeklamuota. Programą atliko 
abiejų mokyklų mokiniai, savo mo
kytojų vadovaujami.

NAUJOS VALDYBOS
— Nauja JAV LB Vakarų apy

gardos valdyba savo posėdyje gruo
džio 20 d. pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkas — Ignas Medžiu
kas, vicepirm. J. Činga ir A. Ski- 
rius, sekr. — A. Tumas, ižd. — 
Br. Morkis.

Naujoji valdyba yra numačiusi 
1969 metais Įsteigti Pietinėje Kali
fornijoje dvi naujas apylinkes — 
Orange County — Santa Anoje ir 
San Diego mieste.

1969 m. birželio 29 d. rengiama 
Jaunimo šventę apygarda, prašoma 
jos organizatorių, sutiko globoti. Ši 
šventė apima visų Vakarų apylinkių 
jaunimo šokėjus, tat tas nutarimas 
visų valdybos narių buvo vieningai 
priimtas.

SVEČIAI
“ Kun. Vytautas Palubinskas, 

gimęs, augęs ir mokslus baigęs Bu
enos Aires mieste, Argentinoje, ap
lankė savo brolio sūnų A, Palu
binską, Glendale, Calif, ir lietuvius, 
atsikėlusius iš Argentinos. Jis dabar 
laikinai gavo vikaro pareigas vieno
je airių parapijoje.

Lankydamas šv. Kazimiero para
piją, kun. V. Palubinskas užsuko 
ir Į LAV bei Lietuvių Dienų žur
nalo leidyklą, domėjosi lietuviškos 
spaudos reikalais.

MIRTYS
— Lapkričio 14 d. Sun City mi

rė Uršulė Naginienė, viena iš pir
mųjų Los Angeles lietuvių.

Reiškiame užuojautą vyrui Ber
nardui Naginiui ir sūnui Bernardui 
ir šešioms dukroms bei jų šeimoms.

Naginiai i Los Angeles atsikėlė 
iš Dayton, Ohio.

— Gruodžio 14 Šv. Kryžiaus ka
puose palaidota Marijona Baračaus- 
kienė (1895 - 1968), Aldonos Aud- 
ronienės motina. P. A. Audronienei 
ir jos artimiesiems reiškiame užuo
jautą.

Linksmų Švenčių! Laimingų Naujų Metui
FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"

LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas
5239 Hollywood Blvd., L. A., 90027 HO 9-8500
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