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VASARIO 16-JI - TAUTINIO PASIRYŽIMO ŠVENTĖ
Kasmet vasario mėnesio vidury
lietuviai renkamės atšvęsti Lietuvos
atstatymo paskelbimo dienos. Šie
met vasario 16-tą sueina 52 metai
nuo Lietuvos nepriklausomybės ak
to paskelbimo. Visame pasaulyje
lietuvių sambūriai organizuoja iš
kilmingus sukakties minėjimus. Los
Angelės kolonijoj šį minėjimą or
ganizuoja Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius. Šventės minėjimo
programa yra sudaryta plati ir
įvairi. Ji truks keletą dienų.
Vėliavos pakėlimo ceremonijos

Vasario 13 d., penktadienį, 11
vai. ryto Los Angeles miesto ro
tušės aikštėje įvyks Lietuvos trispal
vės vėliavos pakėlimo ceremonijos,
kurių programa rūpinasi konsulas
dr. J. J. Bielskis ir ALTo sk. pirm.
V. Čekanauskas. *
Nauju miesto tarybos patvarky
mu, programos paruošimo tarpi
ninkavimu ir pravedimo reikalu rū
pinasi miesto tarybos paskirti asme
nys. Tikimasi, kad vėliavos pakė
lime dalyvaus ir pats L. A. m esto
meras Samuel Yorty ir kiti miesto
tarybos pareigūnai, paskelbdami vi
są savaitgalį “Lietuvių Dienomis.’’
Signataro M. Biržiškos kapo
lankymas

Tą pačią dieną, pakėlus vėliava
lietuviai yra kviečiami aplankyti
mūsų tarpe gyvenusio Lietuvos Ne
priklausomybės akto signataro M.
Biržiškos kapo Kalvarijos kapinių
mauzoliejuje. Prisimindami jo nuo
pelnus lietuvių tautai, visi susikau
piame, o ALTo vadovybė uždeda
gėlių puokštę jo antkapiui papuoš
ti. (Kur yra M. Biržiškos kapo vie
ta galite sužinoti kapų administra
cijos pastate, prie kapinių įvažiavi
mo vartų).
Pamaldos už žuvusius

Sekmadienį, vasario 15 d., 10 v.
30 min. ryto Sv. Kazimiero parap.
bažnyčioje įvyks pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. Kleb.
p,'ei. J Kučingis yra pakviestas at
laikyti iškilmingas šv. Mišias, o pa
rapijas choras pasiruošęs gražiai pa
giedoti. Baigus mišias bus sugiedo
tas Lietuvos himnas.
Skautų, ateitininkų, veteranų,
ir kt. organizacijos yra kviečiamos
bažnyčioje dalyvauti su savo vėlia
vomis.
Dr. J. J. Bielskis, Lietuvos gen.
konsulas, ir ponia, konsulartnio
korpo pagerbime susitinka su Ka
lifornijos gubernatorium Ronald
Jteagan ir ponia.

Iškilmingas minėjimas

Vasario 16 iškilmingas minėjimas
įvyks 1 vai. p. p. Statler Hilton vieš
butyje, 930 Wilshire Blvd., Pacific
Ballroom salėj, Los Angeles miesto
centre. Minėjimo pagrindiniu kal
bėtoju bus dr. Jonas Žmuidzinas,
Lietuvos gen. konsulas Kanadoje.
Yra pakviesta latvių, estų konsu
lai, Dr. Noremas, buvęs Amerikos
ministeris Lietuvai, L. A. miesto
meras, tarybos atstovai ir ka. sve
čiai. Organizacijos yra prašomos at
sinešti savo vėliavas, kurios bus iš
statytos scenoje.
Koncertinė dalis

Minėjimo programos koncertinė
dalis yra tvarkoma komp. B. Budriūno. Programą išpildys Šv. Kazi
miero parapijos choras su solistais
Birute ir Rimtautu Dabšiais ir nau
ja vokalinė grupė “nonetas“, vado
vaujami komp. B. Budriūno, akomponuojant pianistei Raimondai Apeikytei.
Minėjimas ir koncertas truks apie
dvi valandas.
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Dr.-Jonas žmuidzinas, Lietuvos generalinis konsulas Toronte, pakviestas
ir sutiko pasakyti pagrindinę kalbą šių metų Vasario 16 minėjime.

Aukos

Aukos Uetuvos laisvinimo reika
lams (Altui bei Tautos Fondui) bus
renkamos prieš minėjimą, minėjimo
pertraukos metu ir po minėjimo.
Lietuvos laisvės kovai vesti reikalin
ga nemažos sumos pinigų. Vliko
biuleteniai septyniomis kalbomis,
radijo programos, spauda kasmet
kainuoja apie 40.000 dolerių, kurie
gaunami iš Tautos Fondo bei Alto
surinktų aukų. Aukoti — kiekvieno
tautinės sąžinės reikalas. Bet koks
raginimas ar reikalo įrodinėjimas
čia reikalą tik subanalintų. Tam rei
kalui iki šiol aukos būdavo duoda
mos laisvu noru, sava valia, — jos

taip pat daromos ir dabar. Kalbų ir
pr •Tamos išklausymas — jokia
auka. Anksčiau skelbtas vienos die
nos uždarbis ir dabar yra asmeni
nės aukos pagrindas.
Bendri pietūs

3 vai. p. p., tuoj, po minėjimo,
tame pačiame viešbutyje rengiami
bendri pietūs - banketas su garbin
gais miesto svečiais, kalbėtojais ir
veikėjais. Bus ir atitinkama progra
ma. Tai bus gera proga arčiau su
sipažinti su svečiais.
Į koncertą ir pietus galite pasi
kviesti amerikiečių svečių, kurie
norėtų susipažinti su lietuviais ir jų
vedama kova Lietuvai išlaisvinti.
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REMKIME LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ
Naujų metų pradžioje užsisakoma ir atnaujinama periodinės spau
dos pieįiumeiatos. visų lietuvių pareiga tų spauuą KieK gauma remti
ir lamu /oš prenumeratų ainaupnu. jei vcmojames, iciuyKios turi
ueaisKumų, kokį SKaiėių spausumu: permazai aispausi — pntruKs
pavėlavusiems (O jie pyKs;, peruaug atspausi — uks nereikalingas
skaičius egzempiionų, n susmarys miostoiių.
Taip pac.iaoai svarou, Kau sKanytojai atsnygirnų uzsuiKusias pre
numeratos sKoias, Kurios suuaro net tuKstaiieius uuierių — tatai vei
sumaną laiKrašėio leidimą. uzsiiiKę sKOimniKai sumaną ne tiK lei
dyklą, Dėt ir save: laoai nelengva, Kai remta atsilyginu uz dvejus ar
trejus metus, zitsiranua pagunua issisuKineti, prenumeratą nutraukti
ir tuo budu tapti lietuviškos spauuos dezertiru. ivianote tokių nėra f
Yra, ir kiek! Dezertirų prenumeratorių kortelių uezes ouna keliskart
didesnės už aktyviųjų skaitytojų Kartotekas.
Negana patiems skaityti. Svarou, kad įsitrauktų ir jaunieji lietu
viškų šeimų nariai — reikia užsakyti kitur išsikeiusieins gyventi —
tai padės palaikyti kontaktą su lietuviais, pratins mąstyti Kartu su vi
sa lietuviška bendruomene. Vėliau darosi sunku gyventi be lietuviš
ko laikraščio, nežiūrint, kur gyventum, o ypač jei gyvenama toliau
nuo lietuviškųjų kolonijų.
Gražus paprotys lietuvišką spaudą užsakyti savo giminėms ar
draugams, gyvenantiems kraštuose, kur doleris didelis pinigas — Eu
ropoje, Pietų Amerikoje. Užsakykime jiems lietuvišką laikraštį — pa
darysime dvigubai naudingą darbą.
Remkime lietuvišką spaudą kiek galėdami, nes be lietuviškos
spaudos neįmanomas lietuvybės, nei lietuviškos veiklos išlaikymas.

Seniems metams artėjant prie
galo, paprastai kas nors išeina vie
šumon padaryti tų metų apžvalgą.
1969 m. gruodžio mėn. LAV nu
meryje apžvalgą padarė A. Devenienė straipsnyje “Į naujuosius me
tus žengiant”.
Pradžioje norėčiau pastebėti, kad
turėjimas skirtingos nuomonės ku
riuo nors klausimu, ar tai būtų pa
rapijos plėtimosi, ar prof. M. Gim
butienės, ar kuriuo kitu, nereiškia
užėmimo negatyvios pozicijos.
Kad lietuvių kolonija nemiega,
auga — rašinyje išryškinta gyvai.
Čia randam dėmesio vertų minčių
ir idėjų ateičiai. Tačiau kiek pasi
gendama pagarbos tiesai, be to, gal
nepaminėta keletas minėtinų įvykių.
Žinoma, galėjo kai kas prasprūs
ti dėl neapsižiūrėjimo — esam juk
žmonės. Bet kiek keistoka, kad mi
nint svarbesnius įvykius, prasprūdo
nepaminėta O. Razutienės Jaunimo
Ansamblio jubiliejinė šventė, įvy
kusi Santa Monikoj ir globota Lie
tuvių Bendruomenės, o ne Santa
Monikos Lietuvių Klubo, kaip kad
svečiams amerikiečiams buvo susi
daręs įspūdis. Neklausiu, kaip toks
įspūdis galėjo susidaryti.
Neteisingai nušviesti ir Koope
ratyvo bei Sešt. Santa Monikos mo
kyklos, kuri taip gražiai klestėjo
per šešerius metus, klausimai. Jei
žodžius lydės darbai, tai ir tie žo
džiai skambės įtikinančiai ir gal
daug kas nepames kelio dėl takelio,
kaip p. A. Devenienė linkėjo atei
čiai.
M.
Red. pastaba. Redakcija nepalai
ko nė vienos pusės, nė kitos. Išklau
sius ir kitokios nuomonės, manome,
pats skaitytojas gali susidaryti savo
nuomonę. Juk jau is senovėje saky
davo “Audietur et altera pars”.

tamas šį kartą nuo bažnyčios pa
traukia prie savo ištaigingo automo
bilio ir savo žmoną kuone už ran
kos veda, lyg skubėdamas. Prisigre
tinęs paklausiu:
į
— Ar į susirinkimą skubate?
— Į kokį?
— Ogi Balfo.
— Kam gi jis reikalingas?
Iš tiesų, gal ir man pačiam būtų
sunku paaiškinti — kam? Bet čia
pat prisimenu, kad mano ir mūsų
visų geras pažįstamas, kai anuomet
DP stovyklose būdavo gaunama ko
kia “konkretesnė žinutė” — mantos
siuntinėlis iš Balfo, — tuoj bene
pirmas jis dumdavo į Balfo pasto
gę. Tuo prisiminimu pasinaudoda
mas ir vėl paklausiu mūsų pažįsta
mą:
— Bet man rodos, kad anuomet
apie Balfą Tamsta buvai kitokios
nuomonės, ar ne tiesa?
— Tikra tiesa, — neįtikėtinai at
virai atsakė mūsų pažįstamasis. —
Bet tada jis man buvo tiesiogiai rei
kalingas ir naudingas. Dabar gi —
t k nesmagus priminimas turėto var
go...
II.

Netrukus įvyks Bendruomenės
susirinkimas.įdomu, kaip pasielgs
mano ir mūsų visų geras pažįsta
mas, nes čia kiek striukau ir jam.
Balfas šiaip sau — pašalpinė orga
nizacija, gi bendruomenė, pagal to
kią populiarią Lietuvių Chartą, —
yra visų mūsų organizacija hr kuriai
visvien, ar esi turtingas ar varguo
lis, — visvien priklausai, kaip anuo
met savo laisvoje valstybėje pri
klausei savai tautai — ar norėjai, ar
ne. Teisybė, Bendruomenė tiesiogi
nių sankcijų neturi, bet morališkai
AUKOS, AUKOS AUKOS!...
nelengva nuo jos atkristi. Bendruo
meninė pareiga pradžiai reikalauja
Lietuviai savo veikimui negauna jokių pašalpų, subsidijų iš val
nelabai daug — tik tautinio solida
džios. Tuo atžvilgiu kitos mažumos yra laimingesnės. Lietuviai visą
rumo
įnašų mokėjimo ir aktyvesnio
savo religinio, šalpos ir politinio veikimo paramą finansais turi su
ar pasyvesnio jos veikloje dalyva
rinkti aukoms, rodei matome bažnytinių biuletenių puslapiuose
vimo. Daugis tas pareigas prisime
švenčių, bazarų, koncertų proga šimtus aukotojų, ir gana stambių,
na, bet tikrai įdomu, kaip pasielgs
kartais net po keletą šimtų.
mano ir mūsų visų geras pažįsta
Gražu, kad tikintieji savo religini jausmą patvirtina auka, bet keis
mas?
n
ta, kad šimtais duoda ir tie, kurie neturi religinių jausmų, kuriems Žurnalistinės pastabos
Reikia tikėtis, gal kaip ir stebuk
tik savo profesiniai reikalai terūpi. Ir dar keisčiau, kad tų dosnių
aukotojų nesimato Balfo, Alto, Vliko aukotojų sąrašuose. Kur nemato TRUMPAS ŽODIS APIE SUSI lo, kad ir jis, ir jo žmona dalyvaus
metiniame Bendruomenės susirinki
naudos savo bizniui, ten tų auktojų dosnumas lygus nuliui. Kur tik
RINKIMUS
me, o dar ko gero ir į valdybą įeis
rai reikalinga auka, — vargstančiam lietuviui sušelpti, — kur reika
I.
— ne tik reprezentuoti, bet ir dirb
linga kito pašalpa, ne savo reklama, ten tie geradariai nesiteikia sa
Anis Anas
vo piniginės atidaryti.
Sekmadienį, šį ar aną, įvyko me ti.
O kaip su Lietuvos laisvinimo reikalais? Ir čia pastebėsime, kad tinis Balfo susirinkimas. Žinoma,
visokiems reikalams duodama šimtinėmis dolerių, o Lietuvos lais kaip kai kas pasakys, tai eilinis įvy
vinimo reikalams tik šimtinės centų... Arba visai nieko.
kis. Juo labiau nesvarbus, kad kaž
MARY HAMROCK
Tat ir norisi paklausti: ar jau norime Lietuvą atiduoti Sovietų Ru kas sakė, jog bus renkama nauja
PIERCE — HAMROCK
sijai? Ar išsižadame kovoti dėl laisvės savo broliams, seserims, gimi skyriaus valdyba.
MORTUARY
nėms ir draugams? Ar atitiduodame juos likimui?
Iš bažnyčios apie 11 vai. 30 min.
921 Venice Blvd.
Aišku, ne. Bet kaip tada su prisidėjimu prie tos kovos už laisvę? pradėjo išeidinėti žmonės. Vieni čia
Los Angeles, Calif.
Niekas nieko už dyka neduos. Tą puikiai žinome. Būkime jautresni pat šventoriuje sustoja, kiti patrau
Phone:
Richmond 9-609i
ir skirkime daugiau dėmesio Lietuvos laisvinimo reikalams!
kia j “valsčių”, t. y. į parapijos salės
es&ssssssss&ssssssss&s&s
kiemą, į ruselį. Daug juk čia viso
«*• «*«
:*«
»*««*• •*«
«*•
**•
•*« ej»
•*« •*«
**« *J»
***
Jei dar nesate atsilyginę
kiu reikalų pasitaiko, ypač kad čia
ALBINAS MARKEVIČIUS -HENRIKAS PAŠKEVIČIŲ
galima geram pažįstamam su geru už “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
pažįstamu susitikti ir... vienu kitu
padarykite tai tuojau:
ROQUE & MARK CO.
žodeliu persimesti. Net apie politi siųskite $3 prenumeratos mokestį.
REAL ESTATE — INSURANCE — TAX SERVICE
ką. Juk tai puikus progos ir laiko
4364 Sunset Blvd., Los Angeles.
3002 Santa Monica Bouleverd
Santa Monica, California panaudojimas.
Calif. 90029
'
Phone 393-0615
Bet geriau atgal prie Balfo susi
rinkimo. Mano ir visų geras pažįs
iiiiiiiiiiiiiivaiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiM
....
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SVETIMAI ŽEMEI

S. m. vasario 7 d., šeštadieni, 7 vai. vakaro
Šv. Kazimiero parapijos salėje, Los Angeles,
įvyksta LB Jaunimo Ansamblio tradicinis Užgavėnių vakaras —

(Britų Kolumbijai)

B..L YNŲ

Graži esi tu, žeme svetimoji,
if didžiuojies tu šiuo savo gražumu,
Bet nemiela tu dukrai paprasto artojo,
Esi man pamotė našlaitei be namų.
Žinau, kad priglaudei mane benamę
Ir pastogę jaukią, nuosavą davei,
Bet ir pasiliks tas tiktai namas,
O tėviškės bakūžė amžiams liks namai.
Kalnų viršūnėm pasirėmusi į dangų,
Net vasarą nešioji sniego kepuraitę!
Bet tu nesuprasi, kodėl man toks brangus
Pabaltijo smėlis, saulėje įkaitęs.
Tavo veidą plauna Ramusis Vandenynas,
Tavo kasos — amžiais žaliuojantys kedrai!
Bet tu bejausmė, kaip tas Rocky kalnynas,
Ir mane suprasti net nemėginai!
Tavo brangų kūną puošia žemės turtai:
Sidabras, varis, auksas ir kiti,
Bet tu nesuprasi, kodėl man taip liūdna,
Kai tėviškės žemelę aria svetimi.
O kaip tave pamilti, žeme svetimoji,
Aš stengiausi nuo pat pirmų dienų, —
Bet nesupratai dukros tu paprasto artojo
Ir liksi pamote našlaitei be namų.

B A L I US.

Programoj: Jaunųjų talentų pasirodymas su sava kūryba, muzika, dainom,
baletu; tautinių šokių pynė ir choras.
Po programos — “blynai” ir šokiai, grojant gerai muzikai.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti, smagiai “užsigavėti”; pasigėrėti
reta jaunimo programa ir paremti jį. — Laukiame visų!
LB Jaunimo Ansamblio vadovybė

Įėjimas su vaišėm — tik $2.50; moksleiviams — $1.50.

SKIRIUS REALTY CO.
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif.
Telefonai: 664-2910

ANTANO

SKIRIAUS

664-2919

IŠTAIGOJE

Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS:
automobilių, namų, baldų, atsakomybės (Liability).

NOTARO PATARNAVIMAI:
Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS
^OOQtJOOOOOOOOOCGaOQOOQCOCCOOOGOGCOCOOOeOOCCOOOQQOOi

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

ZITA KAULIENĖ

Sales & Service

INVESTAVIMO I NEKILN. TURTĄ GALIMYMĖS
Pinigų vertė kas dieną krinta, gi
nekilnojamo turto vertė pastoviai
kyla. Todėl investavimas į nekilno
jamą turtą laikomas pačiu sau
giausiu būdu apsaugoti sunkiai už
dirbtus ir sutaupytus pinigus ir juos
pakinkyti, kad dirbtų ir neštų gerą
pelną.
Akcijomis spekuliuoti yra labai
rizikinga, gi kapitalas įdėtas į ban
kus ar taupymo kasas teneša tik,
palyginti, mažą pelną. Tai žinoda
mi daugelis Kalifornijos lietuvių
perka žemę, namus arba apartmentus ir tokiu būdu apsidraudžia nuo
infliacijos ne tik dabar, bet ir at
eityje. Investuodami į nekilnojamą
turtą, taipogi užtikrina sau pastovias
ir augančias pajamas ateičiai.
Vienok tokios nuosavybės reika
lauja iš savininkų darbo, priežiū
ros ir laiko, kam ne kiekvienas yra
pasirengęs.
Be to, nekilnojamo turto savi
ninkams dažnai yra nežinoma dau
gelis privalumų, kaip pvz. įvairūs
būdai sumažinti valdžios mokesčius
arba lengvatos vyresnio amžiaus ne
kilnojamo turto savininkams par
duodant nuosavybes, kaip ir dau
gelis kitų galimybių padidinti pelną.

RŪTA, INC.

susijusių su nekilnojamo turto
transakcijomis.
Daug investavimų į nekilnojamą
turtą užinteresuotų lietuvių kreipia
si šiais klausimais į lietuvių vedamą
bendrovę RŪTĄ, Ine., Santa Mo
nikoje įsisteigusią ir sėkmingai vei
kiančią investavimo į nekilnojamą
turtą ir statybos srityje.
Norėdami pasidalinti žiniomis
apie nekilnojamą turtą su kuo di
desniu užinteresuotų lietuvių skai
čiumi, Rūta, Ine. direktoriai bend
rose diskusijose informuos apie
problemas ir galimybes, susijusias
su investavimu į nekilnojamąjį tur
tą ir atsakys į jūsų klausimus. Vie
šose diskusijose, kai dalyvauja di
desnis skaičius suinteresuotų as
menų, geriausia išsiaiškinti ir ap
tarti visokiausias galimybes ir iš
girsti patyrusių šiuose reikaluose
specialistų bei kitų diskusijose da
lyvaujančių nekilnojamojo turto
savininkų nuomones.
Suinteresuoti asmenys kviečiami
atvykti į Šv. Kazimiero parapijos
salę šių metų vasario mėn. 8 dieną
12 vai. ryto, kur bus atsakoma į
jūsų klausimus sąryšy su nekilno
jamu turtu ir jo tvarkymu.
“Rūta”

Investavimo Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis ir G. Keslau

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
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.

BILL'S ANTENNA SERVICE
Black & White ° Color ° VHF °
9 A. M. to 9 P. M., Sun. incl.
BILL STEVENS

UHF

1746% N. Garfield Place — Hollywood, Calif. 90028

4432 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca. 90027

♦

Jis tvarko ir Frank’s TV antenų įvedimą.

660-1528
♦

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 didelį pasirinkimą, Ir gana pigiai
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. r.yto iki 6 vai. p. p.; šeštad. 9:00 — 5:00 p.p.
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Labiausiai prityrę- siuntimo srityje
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
Išvyks liepos 8 d., grjš liepos 29 d. 1969. Vilniuje leista pabūti 16 dienų.
Kaina $885.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
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įgalina nušluostyti ne vienam varge
esančiam tautiečiui graudžią ašarą
ir praskaidrinti jų nevilties gyveni
Birutiečių pirm. A. Dudienė:
Vėl vieneri metai praslinko iš
mūsų gyvenimo. Yra tikslu žvilg “Širdingai sveikiname: šio gražaus mą.
Po vaidinimo buvo paskaitytas
terėti atgal ir patiekti jums, malo ir tauraus darbo sukakties proga
ilgas
sąrašas asmenų, nusipelniusių
linkėdamos
ir
toliau
su
nemažesne
nūs Balfo rėmėjai, 1969 metų veik
los apyskaitą. Ji gal bus ilgoka, ta energija dirbti mažinant vargą ir, Balfui savo darbu ir aukomis. Jiems
čiau prašau kantrybės perskaityti neviltį vargstančių lietuvių tarpe.”.? visiems vėliau buvo įteikti Balfo
LFB s. pirm. A. Kulnys: “Tai di centro valdybos padėkos lapai.
ir įsigilinti.
Vakaro metu įvyko stambesnių
delis, sunkus, atsakingas ir labai
l. Balfo 25 m. veiklos minėjimas
reikalingas Balfo šalpos darbas.’ daiktų loterija, kuriai paveikslus
Kaip jau žinote, pernai Balfas Linkime ir ateityje nepailsti beleng-i. -paaukojo J. Andrašiūnas, A. Paatšventė 25 metų veiklos sukaktį. vinant kenčiančio dalią.”
žiūrienė, S. Raubertas ir V. Saka
Los Angeles Balfo skyrius šį reikš
Gen. Stasys ir Marija Raštikiai: lauskas, o pusmetinę šukuoseną —
mingą jubiliejų paminėjo kovo 23 “Balfo 25 m. sukakties proga pra E. Astrovienė. Loteriją tvarkė:
d. šv. Mišiomis už visus mirusius šome priimti mūsų nuoširdžiausius O. Motiejūnienė, A. Pažiūrienė, I.
Balfo geradarius ir akademija salė linkėjimus visuose Tamstų darbuo Vilkienė ir A. Vosiliutė. Visiems
nuoširdus ačiū!
je.
se ‘ir sumilnymuose.”
Ta proga man malonu pareikšti
Oficialioje dalyje S. Laitus savo
LRKS 42 kuopos ižd. M. Riš
jautriame žodyje nukeie mus į pra kienė: “Sveikiname Balfą ir linkime padėką visoms mieloms šeiminin
eities laikus, kada lietuvių tautos da geriausios sėkmės ateityje dirbant kėms ir pyragų bei kitokių gėrybių
lis atsidūrusi .tremtyje buvo nuošir tą kilnų, šalpos darbą karo nukentė kepėjoms. Be jūsų nuoširdžios pa
galbos ir aukų negalėtume surengti
džiai remiama savo sesių ir orouų jusių tautiečių tarpe.”
Amerikos lietuvių. Jie įdėjo be galo
LR ajpyl. pirm. L. Balvočius: Balfo vakaro, kurs šį kartą davė
daug daroo ir parode tikrai jautrią “Sveikiname šios garbingos organi pajamų $1448.25, o išlaidų turėjom
širdį savam tautiečiui. Per tą 2o zacijos vietos'"skyrių su jo veiklia $505.33. Taigi gryno pelno liko
metų laikotarpį Baltas surinko pini valdyba ir linkime sėkmės pasirink $942.92.
Virtuvės šeimininkės: S. Šakienė,
gais ir daiktais virš 10 mil. dolerių, to tikslo ir tenkamu uždavinių vyk
lai rodo, kad lietuviai gali gražiai dyme. Našus Balfo darbas lengvina B. Dženkaitienė, J. Grikėnaitė, O.
susiorganizuoti ir didelius darnus at ir LB finansinius rūpesčius, numa Mironienė, G. Prišmantienė hr A.
likti. Nurodė gyvais pavyzdžiais tytus įtatuose — moraliai ir mate Vaičekauskienė.
Pyragų kepėjos: Bulotienė, J.
Balfo reikalingumą praeityje ir at rialiai remti lietuvius nelaimės at
Cekanauskienė,
A. Dudienė, Grauvejais.
”
eityje. Baigdamas savo žodį, S. Pal
Los Angeles Dramos Sambūris: žinienė, Long Beach Lietuvių Klu
tus pažymėjo, kad, kol nors vienas
Nuoširdžiai sveikiname Balfą ir bas, A. Litvinienė, O. Mironienė,
lietuvis bus reikalingas musų pagal
bos, Balfas turi gyvuoti ir jam pa linkime geriausios sėkmės ateityje.” O. Navickienė, A. Pažiūrienė, E.
Balfo garbės narys P. ( Žilinskas Pažėrienė, P. Prižgintienė, J. Radgelbėti, o mes — aukoti.
su
žmona: “Nuoširdžiai sveikiname venienė, J. Raulinaitienė, S. Šakie
To minėjimo proga buvo gauta
Jus
taip ilgai vadovaujant Balfo nė, Žilevičienė.
$1000.00 aukų. Aukotojų sąrašą
Kugelio kenėjos; R. Dženkaitie
skyriui,
“ o taip pat ir visus jūsų tal
buvome paskelbę “Lietuviai Ameri
nė, A. Mitkevič-enė. O. Motiejūnie
kininkus.
Linkime
nepailsti,
besirū

kos Vakaruose”, todėl nekartosime.
nė. A. Raulinaitienė. A. Vaičekaus
Tačiau šia proga tebūnie man leis pinant mūsų vargstančių brolių ir kienė.
sesių
labui.
”
ta paskelbti kelius ryškesnius,; ir
Viščiuku kenėjos: P. DaMienė.
Žodžiu Balfą sveikino: prel. J.
prasmingus sveikinimus, gautus raš
S. Abelkienė. Medziukienė, O. Mi
Kučingis,
A.
Devenienė,
rašyt.
J.
tu.
Gliaudą, A. Dabšys; A. Skirius, A. kuckienė, S. Šakienė.
Pinigų aukotojos virtuvei: M.
Lietuvos konsulas dr. J. Bielskis: Raulinaitis ir J. Raulinaitis.
“Neabejotina, kad vargšams taiko ' ’- Visiems sveikinusiems ir aukoju Gliaudienė — $5, L. Stadalnikienė
ma šalpos veikla yra viena svar siems vargstančių tautiečių vardu — $3, L Tamošaitienė — $2.
Ačiū gėrimų tvarkytojams: J.
biausių mūsų daromų organizuotų nuoširdžiai dėkojame.
Dženkaičiui
ir A. Raulinaičiui.
pastangų lietuvių tautos išlaikymą
Meninę minėjimo dali atliko ak1Ačiū ir jums visiems atsilankiu
stiprinti.”
torė-režisorė D. Mackialienė, sol.'
siems ir pagelbėjusiems mūsų pa
Balfo garbės narys J. Uždavinys: B. Dabšienė, A. Pavasaris ir pianis
stangoms sutelkti kuo daugiau n‘“Jūsų vadovaujamai lietuviškai tė R. Apeikytė. Publika programą nigų jų reikalingiems.
geradarių talkai, kuri nepavargo pa labai šiltai priėmė, o mes sakome
dėti savo broliams per praėjusius jums daug kartų AČIŪ!
3. Balfo piniginis vajus
2. Balfo vakaras
25 metus, nusilenkiu.”
Ji pradėjome spalio mėn. 12 d.
Įvyko lapkr. mėn, 22 d. Šv. Ka su atsišaukimu ir klausimu, ar dar
Skautų rajono vadas s. R. Dabšys: “Garbė jums už 25 švento ar zimiero par., salėje. Susirinko virš verta ir reikia aukoti Balfui. Da
300 žmonių pamatyti ne eiline san vėme atsakymą: TAIP, nes varva
timui pagalbos darbo metus.”
tuoką; bet Kompiuterinę, kurią su esančių skaičius nemažėja, bet v!s
ASS sk. pirm. fil. V. Varnas:
kūrė mūsų didis , premijų laimėto nauji prašymai beldžiasi i Balfo du
“Jūsų neišsenkanti energija per 20 jas rašytojas Jurgis-Gliaudą.
ris. Mes turime nelaimėje esančiuo
m. dirbant taip svarbų šalpos darbą
Šią vieno veiksmo komediją atli sius atjausti ir savo širdis atidaryti
kelia mumyse pasididžiavimą.”
ko didžios pagarbos ir gilaus įver
Skaučių Palangos tuntininkė N, tinimo užsitarnavęs Dramos Sam jų sušelpimui.
Iki gruodžio 31 d. Balfo auku
Grinienė: “Tunto vardu sveikinu
būris. Režisorė D. Mackialienė, de lapuose įsirašė arba tiesiog iždinin
Balfą 25 m. jubiliejaus proga. Lin koracijos A. Žaliūno, rež. pad. G.
kui atsiuntė šie asmenys:
kiu ir toliau savo gražiais tikslais, Raibienė. Vaidino geriausi kolonijos
$150.00 — G. Kazlauskas.
nenuilstama energijajr nesibaigian artistai: D.Barauskaitė, V. ir E. Do
$100.00 — Dr. M. Namikas, L.
čia parama lengvinti mūsų tautiečių vydaičiai, V. Gilys, V. Jaulienė ir A. Inžinierių ir Arch, skyrius iš gau
sunkią dalią. Už 25 m.’•sunkų darbą J. Pupius. Vestuvių svečiai: O. De to baliaus pelno.
sakome ačiū. Pačios būdamos 'ne veikienė,' D. Mackialienė, A. Poli$50.00 — Prel. J. Kučing's. Z.
turtingos ir gyvuodamos skautų rS4' kaitis ir B. Seliūkas. Akordeonistas Kungys, M. Naujokaitis.
mėjų dėka, norime pasidalinti su* “’A1. Kazakevičius.
$45.00 — A. O. Mironai.
kilnia organizacija tuo, ką turime.
Nuoširdus ačiū J. Gliaudai ir vi
$30.00 — S. J. Sula, A. Lukšienė
Priimkite iš mūsų nors kuklią, bet sam Dramos Sambūriui už nuola a. a. K. Lukšio 6 metų mirties su
nuoširdžią auką. Ilgiausiu metų tine pagalbą Balfui. Jūsų tiesiog kakties proga.
Balfui.”
■
$26.00 — A. Juodikis, J. M. Šineįkainojamos pastangos ir darbas
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moniai.
$25.00 — I. Steinle, K. S. Šakiai,
J. A. Tumai, J. J. Jodelės, J. Jurgilas, M. A. Deveniai, A. A. Raul'čiai, V.J. Čekanauskai, A. Skirius.
$20.00 — E. Sabalis, A. D. Polikaičiai, J. D. Mitkai, A. V. Pažiū
rai, S. J. Sulai.
$15.00 — A. P. Dabšiai, V. Anelauskas, B. Graužinis, J. Rauli
naitis, V. Mačys, M. Lembertienė
vietoj Kalėdų sveikinimų.
$13.00 — V. Sakalauskas.
$10.00 - B. Kaminskas, J. O.
Motiejūnai, K. Prišmantas, A. Šimkevičius, M. R. Banioniai, B. R.
Dabšiai, I. Tamošaitienė, S. F. Pa
lubinskai, L. V. Stadalnikai, V.
Prižgintai, J. B. Dženkaičiai, J. J.
Petroniai, J. O. Andriai, A. G N li
kai, O. Gustienė, Grikinai. V. Bace
vičius, P. A. Litvinai, P. Pranis,
M. Vaičienė, R. A. Nelsai, A. Rui
gys, A. Mitkevičius, A. Prasauskas,
J. Stankus, J. Matulaitis, E. V. Radveniai, J. A. Sadūnai, L. Reivydas,
kun. V. Šil.'auskas, L Medz'uka”.
J. G. Rukšėnai, A. Markevičius, V.
Kazlauskas, Package Export, S. V.
Tuskeniai.
$7.00 — J. Brlčkus, V. Karalius.
$6.00 — V. Varnas.
$.5.00 —- J. O. Žukai. P. Keršis,
S. Damulis, V. Jasiulionis, P. Brinkis, P. Pamata'tis, M. Oksas, P.
Marčiuška, T. Mickus, J. Puškorius,
A. A. Narbutai, L. Vyčius, J. Var
nas, A. S. Pažėrai, J. Jakuhausk--.
J. Baltrėnas, K. Naudžius. A. B.
Dūdai, G. Šakys. V. Fle^”'K. Karuža, A. Adomėnas, C. Juce
vičius, V. Ūsas, C. Tuminas, K
Bandzevičius, S. Paltus, V. Apeikis.
S. Kvecas, A. Bartkus, A. Šliupaitė,
A. Telyčėnas, O. V. Mikuckiai. P.
Sakas, L. Oksas, A. Nelsas, F. Masaitis, A. Ambražiūnas, T. Sereika.
A. Gustaitis, A. Pinkus, P. Visvy
das, B. Stančikas, L. Vilimienė, Uk
sai, P. Žilinskas, F. Vilkas. J. M0tijošaitis, J. Mikalonis, J. Kazake
vičius, B. Gediminas.
$4.00 — J. G. Baltrušaičiai.
$3.00 — V. Micevičius, K. Bal
tus, A. Kontvis, Strikaitienė.
2.00 — A. Storonas, Stočkus, V
Pužauskas, P. Gustas. V. Sutkevičius, J. Ramonis, J. Kiškis; V. Ra
čius, S. Jasutis, J. Dargis, F. Kara
lius, V. Saras, R. Žemaitaitis, L.
Briedis.
$1.00 — S. Adamonis, R. Sera' ‘ '■ ■■ '""Ds, V. Štokas, V.
Jusionis, V. Katilius, A. Jakubėnas.
J. Medelis.
4. Aukos Balfui vietoj gėlių a.a.
P. Raulinaičio mirties proga

$10.00 — Audroniai, Palubins
kai, Polikaičiai, Jodelės, Medžiukai,
Neyergiai, Pažiūrai, Kulniai, Devenai.
$5.00 — Markevičius, Mofiejūnai, Graužiniai, Šimkus, R. Kalvai
tis, J. Kalvaitis, Prižgintai, Kojelis,
Jusioniai, Bonatienė, Švainauskas,
7. 7. Brinkiai, Brazdžioniai, Tininis.
'00 — K. Karuža.
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Žvilgterėjus į šį sąrašą matome,
kad dar daug yra mūsų kolonijoje
lietuvių, kurie savo pareigos artimo
atžvilgiu neįvykdė. Argi jų širdys
neplaka lietuviška dvasia ir tautos
kraujas neteka jų gyslomis? Argi
norime būti ir likti savanaudžiais,
besiirūpiną tik savo grynai asmeni
niais reikalais? Tiesa, jau daug laiko
prabėgo, kai mes patys gavome iš
Balfo ir maldavome iš visų pagal
bos, nes buvome to reikalingi. Bet
dabar viską jau užmiršome ir pyks
tame, kai kas nors išdrįsta paprašy
ti aukos Baltui, kurs turi ir toliau
šelpti varge esančiuosius.
Sakau iš patyrimo, nes mes rink
dami aukas visokių išgalvotų prie
kaištų susilaukiame iš tų, kurie ne
nori aukoti. Vienas garsusis kol-nios veikėjas sukūrė net tokią nesą
monę, kad aukų rinkėjai nuo su
rinktos sumos 10 % pasilieka sau.
Ar nesudreba lietuviška širdis skle'džiaut šias ir kitas nesąmones? Bal
fo kasos knygos yra atviros visiems.
Prašau ateiti į metinius susirinki
mus, patikrinti ir įsitikinti, ar nors
vienas centas yra paimamas už dar
bą? Toks Balfo šmeižimas yra pik
tos valios žmogaus, kurs nori pa
kenkti varge esantiems tautiečiams
ir pagelbėti tautos okupantui grei
čiau juos sunaikinti.
Kiekvienas pirkome savo rr*'miesiems, visko pertekus'e ns, Ka
lėdines dovanas. Ar visi davime Šv.
Kalėdų auką nors ir nepažįstamam,
bet taip pat žmogui, kaip ir mes,
savo tautiečiui. Savęs tikrai ncnuskriaustume, jei vieną kitą doleri
paaukotume. Kas .iš to, kad pusę
Los Angeles bei Santa Monikos įsi
gysime, bet varge esantį neužjausi
me. Su savimi nepasiimsime tų gra
žių rezidencijų ir didingų apartmentų. Su mumis eis tik geri darbai ir
jautri širdis alkanam ir neviltyje
esančiam. Visiems aukojusiems ir
neatstūmusiems aukų rinkėjų nuo
širdžiai dėkojame. Už šią pareikštą
meilę artimui Viešpats Dievas tik
rai atlygins, nes vykdome vieną iš
didžiausių Jo įsakymų: Mylėk arti
mą kaip pats save.
Iš viso piniginio vajaus metu su.
rinkta $1935.00. Jei per apsirikimą
būtume ką nors praleidę, prašome
tuoj pat mums pranešti. Stengsimės
aitaisyti ir pipldyti.
Baigiant šį pranešimą, tebūnie
man leista padėkoti:
1. Balfo garbės nariui prel. J.
Kučingiui už nuolatinę moralinę ii
materialinę Baltui teikiamą pagal
bą.
2. “Lietuviai Amerikos Vakaruo
se” leidėjui A. Skiriui už nemoka
mus Balto skelbimus.
3. Visai Balfo valdybai už gražų
bendradarbiavimą ir darbą.
1969 m. pasibaigė. Prasidėjo
1970. Tad sakome iki pasimatymo
Balfo parengime ir aukų rinkliavo
je.
Vladas Pažiūra

Balfo sk. pirm.

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

SKAUTŲ KŪČIOS

LB Los Angeles Apylinkės
metinis susirinkimas

Los Angeles “Palangos” Tunto
vyr. skaučių draugovė suruošė bend
ras skautiškas kūčias, kurios jau yra
tapusios tradicinėmis. Prie kūčių
stalo susirinko 220 skautų-čių, jų
tėvelių ir svečių.
Lietuviškais ornamentais papuoš
ta eglutė, eglių šakelėm, konkurėžiais, baltai patiesti stalai sudarė
šventišką įspūdį. Kūčių papročius
paaiškino iir programą pravedė sesė
J. Koklienė.
Prieš vakarienę skautų kapelionas
kun. R. Kasponis sukalbėjo maldą,
kurios žodžiai taip tiko kalėdinei
nuotaikai, tiko ir mums visiems:
“...atnaujink mus savo malone, kad
mūsų tarpe neliktų vietos nesusi
pratimui, nepasitikėjimui ir nesuta
rimui... kad visada pasiliktumėm
vienybėje ir būtumėm vienos tautos
vieninga šeima...” Kaip gaila, kad
daugumas mūsų meldžiamės tik lū
pomis, o ne širdimi ir protu.
Jaun. skautės suvaidino “Ledinu
ką”, paruoštą sesės R. Brazaitienės.
Po vakarienės ir kalėdinių giesmių,
kurias pravedė brolis Zelenis, prasi
dėjo įdomiausia, bent patiems jau
niausiems, dalis — kūčių burtai:
šieno traukimas ir vaško liejimas.
Labai gražu, kad skautės ir skau
tai stengiasi išlaikyti lietuviškas tra
dicijas, kurios pamažu miršta mū
sų pačių šeimose.
Jaun. skautai prieš Kalėdas ap
lankė senutes ligones ir joms sugie
dojo kalėdinių giesmių, savo vai
kišku nuoširdumu suteikė kalėdinės
nuotaikos ir toms senutėms, kurios
iš namų išeiti negali.

šaukiamas š. m. kovo 8 d., sekma
dienį, 12 vai. Šv. Kazimiero para
pijos salėj.
Darbotvarkėje numatyta valdy
bos, kontrolės komisijos ir kitų
apylinkės junginių pranešimai; nau
jos valdybos, kontrolės komisijos
rinkimai bei apylinkės reikalų
svarstymai.
LB LA Apylinkės

V. Iri.

Prezidento A. Smetonos minėjimas

ALT Sąjungos Los Angeles sky
rius sasio 11 d. Šv. Kazimiero par.
salėj surengė a. a. prez. A. Smeto
nos tragiškos mirties sukakties mi
nėjimą.
10 vai. 30 min. atlaikytos pamal
dos už velionies vėlę, o 12 vai.
salėje buv. “Dirvos” red. K. Kar
pius, atvykęs iš Cleveiando, paskai
tė pluoštą atsiminimų apie prezi
dentą ir jo mirtį. Po to buvo paro
dyta filmas iš A. Smetonos atvyki
mo į Clevelandą ir jo laidotovių.
Be to, ta pačia proga parodytas fil
mas apie Cleveiando Lietuvių Kul
tūrinį Darželi, kurio Įsteigimu rūpi
nosi ir iki šiol komitete yra tas
pats K. Karpius. Jis pridėjo žodžiu
ir filmų paaiškinimus.
Kalifornijos Lietuvių Radijo
programa pradės veikti

nuo š. m. sausio 31 d., šeštadienio,
12 vai. iki 12 vai. 45 min. per tą
pačią radijo stotį KTYM banga
AM 1460. Ir veiks kiekvieną šeš
tadienį.
Prašome visus klausytis ir pra
nešti kitiems, kad klausytų.
Kalifornijos Liet. Radijo Klubo
Valdyba

Valdyba
Pavykęs SLA parengimas

Sausio 25 d. liet, parapijos salėj
SLA 75 kuopa surengė savo metini
parengimą-koncertą. Prieš koncer
tą vist papietavę apatinėje salėje
perėjo į viršutinę parapijos salę, kur
vyko koncertas.
Programą atliko solistės S. Pautienienė, Fl. Korsakaitė ir rež. J.
Kaributas. Solistės atliko po 3 ari
jas iš operų; joms akomponavo Eu
gene Le Pique.
Ypatingai gražiai S. Pautienienė
padainavo ariją iš operos Madam
Butterfly. F. Korsakaitė jautriai pa
dainavo dvi Gruodžio ir Banaičio
lietuviškas daineles. Pabaigoje abi
atliko duetą — Šimkaus “Plaukia
jau laivelis”.
J. Kaributas gerai atliko Binkio
poemą “Tamošius Bekepuris”.
Po koncerto buvo linksmoji da
lis, kurioje susirinkusieji iki vėlaus
vakaro šoko ir linksminosi.
SLA nariai, daugiausia būdami
vyresnio amžiaus, kasmet surengia
po lietuvišką kulturinį parengimą,
fai gražus ir remtinas jų darbas.
S-mo narys

NAUJOS VALDYBOJ
— Šv. Kazimiero parapijos cnoras išrinko naują valdybą 1970 me

Ar reikia, pagalbos mokesčius
apskaičiuojant?

— Antano Skiriaus mokesčių
apskaičiavimo Įstaiga (Income
lax Service) yra atdara kasdien
(išskyrus sekmadienius) nuo 8 v.
ryto iki 8 vai. vakaro.
Del patarnavimo prašome iš
iš anksto susitarti; skambinti te
lefonu: 664-2919.
PADĖKA

Ryšium su sėkmingai praėjusiu
LB LA apylinkes Naujųjų ivietų
sutikimu, ruoštu 1969.Air.31 sv.
Kazimiero parapijos saleje, L u cn
apylinkės valdyba laiko sau mam
ma pareiga padėkoti visiems tiems,
kurie vienaip ar kitaip prisidėjo pne
to sutikimo sėkmės. Už programoj
išpildymą dėkoja — sol. Antanui
Pavasariui, jo akompanitorei pia
nistei Raimondai Apeikytei. Už ska
nių patiekalų pagaminimą — O.
Orlovienei ir jai patalkinusioms —
A. Balsienei, V. Kazlauskienei, P.
Bričkienei, L. Žilevičiūtei. Už sal
džiųjų skanėstų iškepimą — S. Puikūnienei. Už salės dekoravimą ir
stalų papuošimą jaunimo grupei —
L. Baškauskui, S. Stančikui, R. Balinskui, D. Blažiui; A. Razutytei
D. Rounsavell. Už baro aptarnavi
mą — J. Gedmintui ir M. Strupui.
Už bilietų kontrolę — J. Orlovui.
Dėkodama svečiams - bendruomenininkams už gausų atsilankymą,
valdyba primena, kad Bendruome
nės kasa gryno pelno gavo $417.19.
Dair kartą ačiū visiems bendro
pobūvio talkininkams ir svečiams.
LB LA Apylinkės Valdyba

Long Beach, Calif.

tams: pirm. — a. Polikaitis, vicep.
— R. Dabsys, sekr. — Aldona But
Long Beach L. klubas Vasario 16
kutė, ižd. Alb. Mitkevičius ir vald. minėjimą rengia vasario 22 d. 2 v.
nariai — S. Šakienė ir J. Žukas. p. p., sekmad., Morgan Hali salėj,
Chorui vadovauja komp. B. Bud- 835 Locust Ave., L. B.
riunas. Choro praktikos daromos
Pagrindinę kalbą pasakys dr. Z.
kas penktadienį nuo 7 vai. 30 min. Kungyis, gyv. Long Beache. Meninę
vakaro.
programą atliks solistai S. Pautie
— Sausio 4 d. Lietuvos Vyčių nienė ir K. Dargis ir muzikas S.
133 Sr. kuopos susirinkime išrinkta Kalvaitis. Tautinių šokių grupė, vanauja vaidyba: pirm. J. Cinga, vi dov. O. Razutienės, pašoks. Po
cep. A. Arnashus, sekr. S. Dūda, programos bus pietūs ir veiks bu
tin. sekr. A. Skirius, ižd. P. Petkus, fetas.
— Išrinkta nauja klubo valdyba.
rev. komisija: J. Andrius, S. PuiAtsisakius buv. pirm. Br. Morkiui
i<unas, V. Tuskenis.
Svečias iš New Yorko, Lietuvos ir tin. sekr. O. Mekišieneil, o ki
Vyčių garbės narys Juozas Buievi- tiems sutinkant palikti senose pa
čius (Boley) turėjo paskaitą apie reigose, nauja valdyba taip atrodo:
Vyčių steigėją Mykolą Norkūną. pirm. — Vytautas Tamoshaitis, vic.
Jam prisiminimui J. Puikūnas įteikė pii.rm. J. Mikalonis, sekr. S. Jasutis,
dovanų savo knygą “Smulkioji tau kasiu. V. Arcliis, ir fin. sekr. D.
Mekišius. Revizijos komisija: Br.
tosaka”.
J. Bulevičius įteikė mūsų kuopai Basiulis, J. Matijošaitiis ir Br. Mer
Vyčių seimo paskirtus du atžymėji- kis.
Sausio 24 d. visuotinam susirinki
mus (plague) — vieną kuopai už
pavyzdingą mokesčių mokėjimą me senoji valdyba perdavė pareigas
(įteikta pirm. J. Čingai), antrą — naujajai. Plirm. V. Tamoshaitis pa
A. Skiriui — už 11-rą laimėtą vietą skelbė visų metų veikimo planą.
Jau numatomas naujųjų, 1971 metų,
1969 m. narių prirašyme.
Kitas susirinkimas nutarta šauk sutikimas. Iš pernykščio sutikime
ti kovo mėn., kai čia lankysis Vyčių gauto pelno 25 dol. paskirta žur
nalui Lituanus.
D. M.
garbės narys vysk. V. Brizgys.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5
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SCRIBA - SCRIBA - SCRIBA - SCRIBA
GYVENIMO DEIMANČIUKŲ
BEIEŠKANT...

Vaižgantas, nuo kurio gimimo
ką tik suėjo 100 metų (1869-1969),
buvo laikomas didžiausiu mūsų li
teratūroje “deimančiukų” ieškoto
ju. Beveik kiekvieną jauną poetėlį,
atnešusį Vaižgantui savo pirmą rin
kinį ir paprašiusį apie jį palankiai
parašyti, jis išgirdavo, atrasdamas
ką nors gero. Tuo būdu jis įsigijo
ne tik daug savo gerbėjų, bet ir
“priešų”. Didžiausį skandalą jis su
kėlė, išgirdamas ‘ketutrvėj įninką”
Salį Šemerį, kuris savo rinkiny
“Granata krūtinėj” dainavo, kaip
“gąsdina mergų skaras”, ir kuris
sakė, kad “yr’ doros vainikas ir paleistuvybėj”... ir pn. Už tokio blevizgos išgyrimą užpyko ne koks
ten Jakštas ar į jį panašus šventeiva,
bet patsai Balys Sruoga!
“Deimančiukų” Vaižgantas ieško
jo visur: ir literatūroj, ir gyvenime.
Tai vienas gražiausių jo, kaip žmo
gaus, bruožų.
Norėdami prisidėti prie Vaižgan
to 100 metų gimimo paminėjimo ir
pagerbdami jo šviesųjį atminimą,
įsivedam ir mes “deimančiukų ieš
kojimo” kolumną Skribos kampely
je, kuris į gyvenimą irgi dažnai pa
žiūri iš linksmosios pusės, ieškoda
mas gero net ir ten, kur optimis
tiškiausi optimistai nemato.

Žemiau perspausdinamame iš
“Europos Lietuvio” (1969.VI.17)
eilėrašty slepiasi net keli deimančiu
kai: autoriaus sugebėjimas rašyti
satyriškai ir neužgauti nė vieno mū
sų kolonijos veikėjo ir šviesaus pat
rioto pavyzdys.
Laimutis Švalkus
PATRIOTAS

Man jėgų kaip kitiems niekada ne
pritrūko
ir tėvynei jausmai neatšalo.
Į minėjimus traukiu per lietų ir rūką
ir taikau ant pačio jų galo.

Nesvarbu, kas kalba, ką šneka, ką
ar paskaitą skaito ilgą,
/dėsto,
jei mano bičiulis iš gretimo miesto
man gomurį sausą pavilgo.
Kai stiklas stipresnės paaštrina pro/ tą,
ir aš scenon užkeliu koją,
stenu, miksenu, šluostau kaktą ra
sotą,
didvyriu jaučiuos, kai man ploja.
O kad man per spaudą gražiai padėnors gaila, aukoju net svarą, /kotų,
O visą algelę eilėj patriotų
paduodu į svetimą barą.
Ramu man klausytis, kaip būbinas
melodiją naują ar seną.
/ muša
Kaip naginė skruostas priglaudžia
pakusą —
jaunystė širdy vėl gyvena.

Bičiuliui menu tėvo šulinio svirtį
ir sodų taip kvepiantį žiedą.
Būtų gera girtam šiaudų lovoj nu
mirti,
besiklausant, kaip moterys gieda.
6 —
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Ten brolis už žmoną parsivelka ruo aš kaip karališką vyną
/sę,
maišau savo kraują su brite per pu/sę
ir didinu tautai šeimyną.

Ilgėdamas laisvės ir rytmečio naujo,
veikiu, kad mūs vardas nežūtų,
Nunešim tėvynei visų tautų krau
jo, —
shamroką sodinsim tarp rūtų.
Pasimokykim iš Australijos lietuvių
Teko girdėti, kad mūsų baliai
ima šabionėti ir darosi nebeįdomūs.
Gresia lankytojų sumažėjimas. Iš
nyktų iš tautinių tradicijų dar viena
kultūros apraiška, kuri palaikė mus
gyvus per karus, marus ir pavietres.
Kam rūpi, gelbėkim kaip išmany
dami lietuviškų balių reputaciją.
Mokykimės, iš ko tik galėdami. Sį
kartą mes norime išrašyti pavyzdėlį
iš Australijos lietuvių spaudos.
Vienos korespondencijos ištrauka
“Spalio mėn. 18 d. įvyko ‘Mūsų
Pastogės’ gana šaunus balius Auburne, Father O’Reilly Memorial
salėje.
Prigužėjo gražios publikos nema
žiau keturi šimtai...
(Praleisdami nelabai reikšmingas
vietas apie programą, toliau cituo
jame, kaip korespondentas aprašo
publiką):
Daugumoje mūsų ponios atrodė
žavėtinai, pasipuošusios gražiomis
balinėmis sukniomis. Kita dalis mo
teriškių atstovavo “modernizmą”:
bliuskutės vienokios, o ilgas sijonas
kitokios spalvos. Mini skirts irgi fi
gūravo, juk ir tai rūbas, kuris pa
rodo “maxi”... Ir šis rūbelis irgi tu
rėjo pasisekimo. Moderniškos po
niutės demonstravo paskutiniąją
“madą”: ilgos, plačios megztos kel
nės... ant nuogo kūno... “Žavėtinai”
atrodė mūsų Ievos.” Tėviškės Ai
dai”, 1969.X.28).
'■‘©eeeeeecee/eececc,©©©®©©/’-

Metrikienės ansamblis “Vakarų
aidai” rengiasi koncertui
Los Angeles mieste gyvenanti
muzikė kompozitorė Ona Metrikienė yra sukūrusi nemažai originalios
lietuviškos muzikos. Įdomus faktas,
kad muzikė niekad Lietuvos nėra
mačiusi, jaučia tiek erotinės meilės
savo tėvų kraštui, kad jos visa mu
zika persunkta lietuvišku jausmu:
vienur girdisi gegutės kukavimas,
kitur Nemunėlio čiurlenimas...
Dabar ji baigia rašyti kūrinį
“Gintaro kraštas”, kur pagrindinė
tema “užburti gintarai” girdima per
visas dainas ryškiau ar kukliau. Pa
dedama rež. A. Žemaitaičio, kuris
savo profesinius gabumus jau pa
rodė išlepintai Los Angeles publi
kai, muz. O. Metrikienė ruošia sa
vo muzikos kūrinių vakarą. Jos kū
rinius išpildys pačios kompozitorės
vadovaujamas ansamblis “Vakarų
aidai”. Trrp kitko, ansambliui dar
trūksta balsų, ypač tenorų. Balsin
gus maloniai kviečia prisidėti
(skambinti O. Metrikienei telefonu
467-2584).
V. Iri.

SANTA MONICOS
LIETUVIŲ VEIKLA
S. M. Lietuvių klubas
Santa Monikos lietuviai šiais me
tais turėjo jau du didesnius paren
gimus — Naujųjų Metų sutikimą ir
kartografo pik. J. Andriaus paskai
tą - parodą.
Abu parengimai sutraukė daug
žmonių, praėjo kultūringai.
Naujų Metų sutikimą Klubas
rengė kartu su vietos L. Bendruo
menės skyrium, ir pelną jie pasida
lino pusiau solidariai.
J. Andriaus paskaita parodė, kad
mūsų žmonės domisi jt specifiniais
klausimais: klausytojų tarpe matėsi
jaunimo ir asmenų, retai kur kitur
besilankančių.
Paskaita apie Lietuvą žemėlapiuo
se buvo kruopščiai paruošta; maty
ti, kad prelegentas ne tik gerai žino
savo dalyką, bet jį myli ir juo gy
vena. Prelegentas buvo išstatęs
daug senų ir vėliausių žemėlapių,
papildydamas parodą iš M. ir A.
Devenių lituanistinės kolekcijos pa
skolintais žemėlapiais, kurių tarpe
buvo retų unikumų mūsų kartogra
fijoje.
Linkime klubui jr toliau gražios
sėkmės, tęsiant lietuvybės darbą,
įdomiai ir įvairiai parenkant prele
gentus, kultūringai rekomenduojan
tis Santa Monikos lietuvių ir ame
rikiečių visuomenėje.

S. Monikos Lit. mokykla
Santa Monikos Lietuvių Mokyk
los vedėja pakviesta ir jau pradėjo
darbą mokytoja Stasė Mockevičie
nė, mokslus baigusi ir mokiusi Ne
priklausomoje Lietuvoje. Jai talki
ninkauja čia mokslus baigusi mo
kytoja Ramutė Deksnytė. Tikybos
vaikus moko kun. dr. Algirdas Ol
šauskas, o muzikos ir dainų — Vy
tautas Plukas.
Naujai Santa Monikos apylinkė
je apsigyvenę lietuviai kviečiami
leisti vaikus į šią mokyklą. Pamo
kos būna kiekv. šeštadienį nuo 9
vai. ryto iki 1 vai. p. p. Lincoln
Junior High School patalpose. Įė
jimas į klases iš Washington Ave.
tarp 14 ir 15 gatvių.
Tėvų Komitetas
Santa

Monikos meras paskelbė
"Lietuvių Dieną”

Sausio 29 d. Santa Monikos klu
bo delegacija — pirm. A. Devenie-

nė, viicepirm. A. Markevičius ils sek.
V. Lembe rtas turėjo audienciją ipas
Santa Monikos miesto merą Her
bert Spurgin, kuris, delegacijos pra
šomas, sutiko paskelbti "Lietuvių
Diena” — vasario 16-tą dieną.
Delegacija įteikė merui H. Surgin suvenirą - knygą "Lithuania
700 Years”.
Vasario 2 d. įvyks pirmininkės
A. Devenienės konferenrija su S.
M. laikr. “Evening Outlook” ir ki
tais redaktoriais.

Mokslo ir kūrybos simpoziumai
JAV Liet. Bendruomenės inicia
tyva buvo sukviesti lietuviai moks
lininkai diskusinėms paskaitoms,
visą įvykį pavadinant “mokslo ir
kūrybos simpoziumu”
Simpoziumo paskaitos vyko Jau
nimo Centre ir Midway viešbutyje,
Chicagoje, pernai metų lapkr. 2728-29 ir 30 dienomis. Čia suvažia
vo daugelis jaunų kolegijų bei uni
versitetų dėstytojų, išsimokslinusių
bei mokslo laipsnius įsigijusių Ame
rikoje. Daugiau kaip 50 paskaitų
bei pranešimų buvo paliesti įvai
riausi klausimai. Simpoziumas pra
dėtas prof. T. Remeikio paskaita
“Mokslo išsivystymas Sovietų oku
puotoje Lietuvoje”
Tenka pastebėti, kad daugumas
paskaitų lietė slavizmą, sovietų pa
žangą įvairiose srityse ir t.t. Ko
dėl tie lyginimai nebuvo daromi su
Amerikos ar Vokietijos pasiektais
laimėjimais įvairiose mokslo srityse,
bet kodėl pasirinktas mūsų tautos
okupantas? Kai kurios temos buvo
mažai kam suprantamos, kaip pvz.
“Discrimination of Possible Mar
tian Surface Constituents by Multispectral Imaging (Dr. V. Klemas),
arba “The Effect of Non-Equilibri
um Phenomena on High Enthalpy
Supersonic Flows” (Dr. S. Lazdinis).
Simpoziumo vedėju buvo dr. A.
Avižienis, losangelietis. Be jo, iš
Los Angeles dar dalyvavo progra
moje Bern. Brazdžionis, dr. A.
Kliorė, dr. E. Tumienė. O klausy
tojais buvo nuvykusių ir daugiau
( A. Skirius, Kulikauskas... iir k.).
Bendrai, toks mūsų naujųjų at
eivių vaikų, jau pasiekusių mokslo,
suvažiavimas reikia vertinti teigia
mai. Suvažiavime svarstytas jaunų
mokslininkų susiorganizavimo klau
simas rodo, kad jaunieji nesirengia
nutolti nuo lietuviškos bendruome
nės. Be abejo, jie patrauks ir už sa
ve jaunesnius, tik reikia, kad klau
simų sprendimai ir nutarimai nepa
liktų vien popieriuje, o išeitų į gy
venimą.

NURMSEN PAINT CO
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurinscn.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
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Apdrcuda

ALBINAS MARKEVIČIUS

’š’

Insurance Agent
3002 Santa Monica blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
.-"hone 393-0615
Res.

.

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
’/■Juozas .iri-Aldona Spreinaitis, sav.
i -'T
615' South Brand Blvd.
i
Glendale, Ca. 91204
relet. 246-1 <1<

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches
M. C. Brown, Ruby & Bill
2407 racific Coast Hwy, East
Signal Hill, Ca. 90806

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Phone 433-9060
Lithuanians are welcome.

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAsELIQNIS
Life & Sickness insurance

Baldai

25600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717
Telef. 326-3077

MAYTAG WASHERS
Autuoruea ixep.eze..tai.. e
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. Su29i
Phone EX 6-4246

Automobiliu

taisymas

GARAGE BON VOYAGE

1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 9u403
Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

sewing
MACHINES
Leonas Kossell. sav.
2413 W. Santa Barbara Ave.,
Los Angeles, Calir. 90uoo
Telef. 296-8644 arba 296-83 <7

Alinės-užeigos

Dantistai

ALINĖ HOFBRAU

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Demal STy
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

A.

Tel.: 423-9970
JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Onai' Tamošauskai, sav.

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396

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
Phoiie 689-9694
THE BIG SHOT

......

Cocktails & Dancing
J. Spreinaitis, sav.
'
14530 Lanark St., Panorama City,
Calif. 91402
Telef. 787-9837

■>,

JONAS KUTRA
Realtor

ADAMSON’S ART & CRAFT

Bronė

AdamSon, sav.

c/o Alpine Village Shoping Center
833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540

JONAS MATULAITIS
General Contractor
3308 Wood 'terrace
Los Angeles, Calif. 90026
'lei. 662-8822
Acoustic Ceilings, Plaster,
Carpentry, Roofs, Heating, Cera
mic Tiles, Additions, Special Ex
terior Texture — 15 yrs. garantee.

BRUNO POŠIUS

Phone:

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential
Antanas Galdikas, sav...........
3257 Ingledale Terr., Los Angeles,

Calif. 90039

BLAKIS, D.D.S.

WALT’S MARKET
Niuta ir Waiter Doorovolskiai, sav.
11602 So. Bullis Ave.,
Lynwood, Ca. 90262

Phone 676-9217

Gydytojai

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calii. su-,03

JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-3628
3231 Pico Boulevard
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—7;
Office: EM 3-5909; Exch.

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

Gydymas Terapija
(Physical Therapy)
Astor’s Physical Therapy
Miss Isabelle Astašauskas, Owner
2518 Hyperion Av., Los Angeles, Ca.
90027
Home Phone 661-9650; Bus. Phone
666-4969; Hours: 6-9 PM weekdays,
10:00 AM — 4:00 PM Saturdays
(Care of private insurance and me
dicine cases at home and clinic).

Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro
mus — iš savininkų, akrais,
ne sklypais!

ALFONSAS GIEDRAITIS
BROCATO CO., REALTORS,
1620 Montana Ave., Suite 3,
Santa Monica, Calif. 90403
Telefonai: 394-0286 arba 394-0287;
namų 828-3633.

TV taisymas

TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
HO 9-8500

Valgyklos

MOTEL

Sav. Ignas ir Viktorija Gurdinąs

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė Šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712
Veikia tik šeštadieniais ir sekmact
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

THE ROUND ROBIN
Restaurant
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

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

82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

STASYS SULA
c/o Intercontinental k. E.
Tel. (213) 479-3615 (West L. A.)

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

EX 4-9144

AIR

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919
Res. TH 2-5394

Vaiky darželiai

Moteliai

BON

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-8680

FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.

Maisto krautuvės

Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 828-4613 by appointment

1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-335S

c/o

424-4529

Tel. 666-2206

Sav. J. ir A. Spreinaitis

DAISY MAE
fiav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805

Suveniry krautuvės

2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood"
6671 Hollywood Blvu.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Phone 221-6093

JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortines nuosavybes ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

Painting, Decorating and Repa.ring

Fotografai

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birute Pranis, sjjv.
13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242
Telef. TO 2-6743

2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005
DU 8-6011
DU 9*4161

Kontraktoriai

Allstate Vacuum &

Alkoholiniai gėrimai,

Nuosavybiy pardavėjai

Grožio salionai

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė
3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: penktad. nuo 5 v.
vak. iki 9 vai. vak.; šeštad. 2 v. pi>
iki 9 vai. vak.; sekmd. 11 vai. ryto
iki 9 vai. vakaro.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

8

SVEČIAI

PARENGIMŲ

KALENDORIŲ S
VASARIO MĖN. —

7 d. LB Jaunlimo Ansamblio tradi
cinis “Blynų bailius” šv. Kazimie
ro parap. salėj.
15 d. 12 vai. Alto rengiamas Vasa
rio 16 minėjimas Statler viešbu
tyje, Los Angeles.

22 d. — Long Beach Liet, klubo Va
sario 16 minėjimas, Morgan Hali,
835 Locust St., 2 vai. p..
KOVO MĖN. —

7 d. — Šv. Kazimiero šventė parapi
jos salėj.
8 d. 12 vai. dienų — JAV LB LA
apylinkės metinis susirinkimas.
14 d. — Pianistės R. Apeikytės re
čitalis.
15 d. — O. Metrikienės kūrybos
vakaras; dainuoja “Vakarų aidai”
šv. Kazimiero par. salėj.
ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ
DĖMESIUI

LAV administracija už parengi
mų reklamas yra nustačiusi šias
kainas:
1. Už patalpinimą “Parengimų ka
lendoriuje" — pirmų kartų — $2;
už kiekvienų sekančio mėn. nume
ryje pakartojimų — po $1.
2. Už pranešimus (rengėjų para
šytus), kad bus ar įvyks vakaras,
balius etc. — už 1 skilties 1 inč.
pranešimų — $2 ir už sekančio inč.
skelb. po $1; puslapio aukščio skil
tis — $10.
Ta pati kaina už aukotojų tsųrašų,
padėkų ir pan. rašinių talpinimų.
3. Už didelį skelbimų (display ad)
2-jų skilčių pločio, 1 inč. aukščio—
$5; ir už kiekvienų sekantį inčių —

po $5.
4. Jei norima, kad redaktorius ar
redakcijos narys atvyktų į parengi
mų ir apie jį parašytų (neįsipareigojant būtinai teigiamai), prašoma
atsiųsti redakcijai 2 bilietus nemo
kamai (complimentary). Redakcijos
nariai atsisako nusipirkti bilietų ir
po vakaro dar gaišti valandų kitų
aprašant įvykį.
5. Klišių padarymas iš prisiųstų
fotografijų — Maža kaštuoja $4.00
(per vienų skiltį), didesnė (per dvi
skiltis) — nuo $7 iki $10.
Tas sųlygas prašome atsiminti vi
sų organizacijų valdybas, taip pat
ir atskirus asmenis.
Mūsų laikraštis iš niekur negauna
jokios paramos, neturime brangių
skelbimų; už viskų turime užmokė
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir
suinteresuotieji, kurie nori, kad
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
tų jų nuotrauka.
LAV Adm.

— Kun. Pranas Kura, Chenoa,
Ill., Šv. Juozapo parapijos klebonas,
atostogas praleido Kalifornijoje.
Čia svečiavosi pas savo pusbrolį
dantistą Gerald Saudar, Los Ala
mitos (prie Long Beach). Kun. P.
Kura, lydimas kitų dviejų žemaičių
kunigų, kun. A. Olšausko ir kun.
V. Šiliausko, aplankė LD ir LAV
leidyklą.
—Vincė Jonuškaitė - ZaunienėLeskaitienė, buv. Lietuvos operos
primadona, iš New Yorko, atosto
gavo pas sūnų Saulių Zaunių ir
marčią, Anaheim, Calif.
Ji aplankė LD ir LAV leidyklą,
užsakė LD žurnalą dovanų ir nusi
pirko įvairių knygų.
— Sausio 22 d. mūsų leidykloje
lankėsi inž. T. Vizgirda. Jis dirba
privačiai, atlikdamas didelius pro
jektus, o darbų vykdymo bei tyrimo
reikalais, firmų siunčiamas, lanko
užsienius. Netrukus T. Vizgirda iš
vyksta į Australiją.

KRIKŠTAI
Sausio mėnesyje buvo pakrikšty
ta:

— Rimo P. ir Liucijos Baikauskaitės - Valaičių dukra vardu Justi
na Vilija. Krikšto tėvais buvo Tere
sė J. Rudzevičiūtė ir Erdvilis Janu
laitis.
— Ričardo ir Linos ČingaitėsDaukų dukra Marita Lisa vardu.
Krikšto tėvais buvo Daiva Čingaitė
ir Vytenis Dūda.
— Vitolio ir Irenos SulcaitėsBudrių dukra vardu Audra Veroni
ka. Krikšt otėvais buvo Lilija Nastonas ir S. Ukrinas.

TRUMPAI
Lietuvių spaudos atstovai pas merą
— J. Andrius, Bern. Brazdžionis
ir A. Skirius dalyvavo Los Angeles
mero Sam Yorty surengtuose Ka
lėdų švenčių pietuose spados ir TV
vadovaujantiems asmenims (gruo
džio 19 d. miesto rotušės svetainėj).

— Alfonsas Giedraitis, dirbęs
Joe Henry Co., pernai metų gale
perėjo į dar geresnę kompaniją —
Brocato Co., esančią prie Monta
nos Avė., Šventoj Monikoj, turtuomenės rajone, kur pardavinėjamos
brangios rezidencijos ir butnamiai.

— Bronė Skirienė, oficiali Los
Angeles apskr. Aukštesniojo Teismo
vertėja, daro dokumentų vertimus
iš lietuvių kalbos į anglų kalbą.

Į Vasario 16-tos minėjimo pietus

Taip pat rašo pakvietimus vizi
tui iš Lietuvos į Ameriką.

valdybos narius: V. Čekanauską,

šiais reikalais . skambinkite tel.
664-2910 arba 842-5394.

Adresas: 4366 Sunset Blvd., Los
Angeles, Ca. 90029.

bilietus galima įsigyti pas ALT

Naujausios plokštelės
$6.00
1. ARIJOS iš pasaulinio operų tės plokštelės vaikams.
Dar turime anksčiau gautų Aure
repertuaro: Carmen, Trugadūrų,
Paukštelienės, Vandos StanOrfeo, Samsono ir Dalilos, Don lijos
kienės, Vaisiliauskienės, J. VazneCarlo, Sevilijos kirpėjo ir kt., įdai lio, Dainuoju su Rūta, žibuoklės ir
nuotos iškiliausio lietuvių mezzo- kitų plokštelių. Užeikite į LAV ad
soprano — Aldonos Stempužienės ministracijų ir pasirinkite.
Šios ir daugiau plokštelių gauna
su Stuttgarto simfonijos orkestru,
diriguojant Dariui Lapinskui. Ari ma
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
jos atliekamos lietuvių ir origina
4364 Sunset Boulevard
liomis kalbomis.
Kaina $7.00'
Los Angeles, Ca. 90029
2. Les Sept Solitudes (Septynios
Telefonas: NO 4-2910
vienatvės) ir Ainių dainos — tai
kūrybingiausio ir vienintelio jauno
sios kartos lietuvių kompozitoriaus Rezoliucijoms Remti Komiteto val
Dariaus Lapinsko naujoji kūryba. dybos vicepirmininko A. Skiriiaus
Atlieka mezzosopranas A. StempuPAREIŠKIMAS.
žienė ir Stuttgarto simfonijos orkes
šiuomi pareiškiu, kad iš Rezoliu
tras. Diriguoja pats kompozitorius cijomis
Remti Komiteto (Americans
D. Lapinskas.
Kaina $6.00 for Congressional Action to free
3. Lietuvių pasakos: Arlekino the Baltic States) vicepirmininko
pasitraukiu, kadangi pirmi
meilė iš J. Kaupo knygos Daktaras pareigų
ninkas jau trys metai kaip nesilai
Kripštukas, J. Meko — Vasaros ko pagrindinių organizacinių nuo
naktys, Žemaitiška pasaka, Žemai statų: nešaukė bent metinių susi
čių stiprybė, Močeka. Rečituoja rinkimų, nerinko naujos valdybos,
revizijos, pats, savo valia,
vienas iš mėgiamiausių ir ryškiausių nedarė
pašalino iš pareigų kai kuriuos val
išeivijos dramos aktorių Leonas Ba dybos narius, izoliavo ne tik iš val
rauskas. Pasakoms palydimąją mu dybos, bet ir iš viso iš komiteto na
ziką sukūrė D. Lapinskas, ją atlie rių viisus ne jo politinės grupelės
pasikvietė valdybon nerink
ka Stuttgarto simfonijos orkestro žmones,
tus jon asmenis ir 1.1.
nariai ir dainininkai A. StempužieBaltijos valstybių laisvinimo per
nė. D. Kučėnienė ir B. Mačiukevi Jungtines Tautas reikalu pritariu
čius. Tikrai išskirtinė žodinės kūry BATUN’o žygiams.
bos plokštelė.
Kaina $6.00
(pas.) A. Skirius
Plokšteles išlaido Fine Music Re 1970 m. sausio 28 d.,
cords Clevelande, vad. J. Stempužis. Los Angeles, California

Vivat Academia, Neo-Lithuania
orkestro dviejų plokštelių albumas.
Stereo. Kaina b.50. Jame yra su
grota ir sudainuota 24 įvairus šo
kiai — fokstrotai, valsai, cha-cha,
tango ir kt. Įgrojo Algirdo Modes
to vadovaujamas studentų orkes
tras, įdainavo neolituanai.
Aldutės Sings, Alice Stephens
jaunųjų choro dainos. Pirmoje pu
sėje įdainuota liet, liaudies dainos:
Motinėlei, Pasvarstyk antele, Au
gin močiutė dukrelę, Eina garsas
nuo rubežiaus, Aš augau pas tėvelį,
Plaukia Nemunėlis, Vai, nedvelk,
vėjeli, Mėlynasis Nemunėli; kitame
šone: kompozitorių ir operų dainos:
Už jūrų, už kalnų, O tu dainuok,
Laime mano, Graži kaip deivė, Vy
tury, Tango, Nokturnas, Riid-Rito,
Aguonėle, Pasivaikščiojimas, Agnės
daina.
Plokštelė stereo ir mono. Kaina 1
$5.00.
'

POEZIJOS PILNATIS
★

Tai yra vieno mūsų žymiųjų potų viso gyvenimo poeziijos rinktinė.
Už savo kūrybą B. B.' yra apdo
vanotas Lietuvos Valstybine litera
tūros premija; knygoje, tarp kitų,
yra atspaustas poeto žodis, pasaky
tas premijos įteikimo šventėje Vil
niuje (1940 metais).
Knyga turi beveik 600 puslapių,
atspausta gerame popieriuje, su
12 skyrių grafinių viniečių, pieštų
dali. Alf. Dociaus (Toronte, Kana
doje) ; prie kiekvieno skyriaus yra
visų knygų, iš kunių parinkta poezi
ja, viršelių nuotraukos su biblio
grafiniais daviniais.
Knygų puošia spalvotas taip pat
dail. A. Dociaus pieštas aplankas.
Išleido ad hoc susidaręs komite
tas, “Lietuvių Dienų” leidyklai ben
dradarbiaujant.
Kaina $10.00

A. šabaniausko dainos — XVIII
plokštelė. Rinkinys dainų f.r šokių
muzikos, kurie neįeina į šabaniausko ankstesnes plokšteles.
$5.00
★ * *
Norintieji užsisakyti
Antras Literatūros vakaras. S.tai- sau ar dovani; (vienų ar daugiau)
to: A. Karvelytė, A. šešplaukis, G. , egz., rašykite adresu:
TulaUskaitė, A. Kairys f.ir J. Vaičiū
“LIETUVIŲ DIENOS”
nienė.
Kaina $5.00
4364 Sunset Boulevard
/
Taip pat gauta “žirginėliai” ir
Hollywood, California 90029
“Nauji žirginėliai”, B. Pūkelevičiū-

ROUND ROBIN Restoranas

tel. 677-6845; K. Liaudanską —
790-0878; A. Markevičių — 393j
0615; A. Skiriu - 664-2919; ir A.

Telyčėną — 254-1479.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

•

/

617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204
Telefonas; 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.
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