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LAISVĖN

Gruodžio mėn.

BĖGUSIO

Kas įvyko lapkričio mėn. 23 d.
prie Bostono krantą, mes visi gerai
žinome. Tai be galo skaudus mums
lietuviams įvykis, kuris mus sponta
niškai išjudino iš apsnūdimo į grei
tą ir efektyvų reagavimą. Per radiją
paskleista žinia žaibo greitumu ap
lėkė visas lietuviškas kolonijas.
Džiugu, kad mūsų jaunimas šiuo
kartu pasirodė be galo jautrus ir
vieningas pareikšti viešą protestą
demonstracijomis gatvėse, laiškų ir
peticijų rašymu JAV prezidentui,
senatoriams, kongreso nariams, te
levizijos ir radijo stotims.
Los Angeles lietuviai gruodžio 1
d. spontaniškai susirinko į Lietuvių

LIETUVIO

Nr. 12

TRAGEDIJA

Tautinius Namus pasitarti, ką ir
kaip veikti šiuo tragišku momentu.
Anot George Putnam, Amerikos
Laisvės Statula iš gėdos turėtų nu
lenkti galvą, kad jos laisvės krašto
sūnūs atsisakė suteikti laisvės pra
šančiam jūrininkui. Jis, baisiai ir
žiauriai sumuštas iki sąmonės ne
tekimo, o gal ir gyvybės netekimo,
išneštas iš Amerikos laisvojo krašto
laivo į vergijos sovietinį laivą. Jei
iki šiol kai kas lyg ir bandė galvoti,
kad raudonasis ruskis yra pasikeitęs
ir galima su juo vykdyti kultūrinius
mainus, tai po šio įvykio turėtų su
sigėsti ir praregėti, kad komunistas
liko ir toliau toks pat negailestingai
rūstus ir žiaurus, galįs savo politinį

VIRŠUJ — Piketuojama Sovietų prekybinis laivas Gavriil Derzhavin;
c.įdeginama komunistinė vėliava.
ŽEMAI — Pershing Square aikštėj gruodžio 6 d. Uogintas Kubilius,
losangeliškių lietuvių protesto vadovas, pradeda demonstracijų programą.

Los Angeles lietuvių jaunimas žygiuoja su protesto plakatais prieš Coast
Guard atidavimą rusams komunistams lietuvio Kudirkos, siekusio leisvės.
Los Angeles lietuvių jaunimas neša padarytą juodą karstą nuo Federalinės
valdžios pastato i Pershing aikštę. — ŽEMAI: Demonstrantai žygiuoja
su plakatais j Pershing Square Los Angeles miesto centre.

priešą užmušti, išnarinti visus kau
lelius ir padaryti iš žmogaus tik su
muštos mėsos gabalą. Ar galima bet
koks bendravimas ir bendradarbia
vimas su žmogžudžiu, norinčiu tave
kiekvienu pasitaikiusiu momentu
sunaikinti?
Malonu, kad dr. A. Avižienis ke
lis kartus aplankęs Lietuvą ir savo
akimis matęs sukurtą komunistinį
rojų, sušauktame lietuvių susirinki
me savo smarkia kalba uždegė jau
nimą pasiryžimui pareiktšti ptrotestą demonstracijos forma 100 valan
dų be pertraukos prie federalinės
valdžios pastato Los Angeles ir
Temple gatvių kampo. Sudarytas
tam tikslui specialus komitetas, ku
rio pirmininku išrinktas smarkus,
jaunas inžinierius, dalyvavęs Viet
namo kautynėse, akademikas skau
tas bogintas Kubilius. Vietos ALTas sutiko šį žygį moraliai ir mate
rialiai remti.
Jaunimo nutarimas ir pasiryži
mas ištesėtas. Gruodžio 5 d., esant
labai gražiam orui, virš 1000 žmo
nių susirinko į miesto centro parką
šio protesto demonstracijoms baigti.
Komiteto pirm. U. Kubilius trum
pai ir griežta kalba supažindino su
sirinkusią minią su šiuo tragiškn
įvykiu ir įvykusios demonstracijos
eiga. Pranešė, kad šiuo metu. t. y.
lygiai 11 vai. sueina 100 valandų,
kai juodas karstas išstovėjęs prie
Federalinės valdžios pastato, protes
to ir gedulo ženklan, neštas įvairio
mis gatvėmis, priartėja į mūsų tar
paTolimesniam mitingo vadovavi
mui pristatė dr. Algirdą Avižienį.
Buvo pasakyta daug gražių kalbų
prieš komunizmą ir prieš Amerikos

aklą bendradarbiavimą su rusais.
Kalbėtojais buvo Kalifornijos kon
greso narys Floyd L. Wakefield,
Rūta Lee - Kilmonytė, Pavergtų
Tautų komiteto sekr. Nick Medvid,
lenkų atstovas oV. O. Kleinot ir kt.
Mitingas baigtas rezoliucijos priė
mimu JAV prezidentui, valst. sekre
toriui ir Kalifornijos senatoriams:
sugiedota Amerikos himnas ir išly
dėtas karstas į Šv. Kazimiero para
piją, kur gruodžio 6 d. atlaikytos
šv. Mišios už Simo Kudirkos vėlę,
jei jis jau miręs, o jei dar gyvas,
kad Viešpats suteiktų jam ištvermės
iškentėti žemiško pragaro žiaurumus
ir sulaukti laisvės dienos.
Šv. Kazimiero bažnyčioje sus'l inko daugiau žmonių ka'p paprastai
tokiu metu. Visi nuoširdžiai meldės1
už savo tautos didvyrį kankinį. Prel.
J. Kučingis ir kun. R. Kasponis sa
vo kalboje ir pamoksle pažymėjo,
kad šis tragiškas įvykis būtų mūsų
atgimimui, sustiprinimui ir pa
siryžimui stoti į naują kovą su pa
vergėju už tautos ir tėvynės išlais
vinimą. Pamaldų gale du jaunuoliai.
Matulaitytė ir Reivydas. aidint Ma
rija, Marija giesmei, juodu kaspinu
perrišo prel. J. Kučingio nuo alto
riaus atnešta Lietuvos trispalvę.
Klebonas pažymėjo, kad šis gedulo
ženklas bus laikomas visus metus.
Po to sugiedotas Lietuvos himnas.
Žmonės ėjo iš bažnyčios susikau
pę liūdesyje ir pasiryžime. Kiekvie
nas iš mūsų šį padarytą ryžtą turė
tume puoselėti širdyje ir visomis
jėgomis demaskuoti rusiško komu
nizmo žiaurumus. Rašykime laiškus
JAV prezidentui, savo senatoriams,
kongresmanams. smerkdami AmeriNukelta Į 3 psl.
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GEDULO DEMONSTRACIJA
Gruodžio 5 d. įvyko mūsų kolonijoje demonstracija — protestas
dėl Simo Kudirkos išdavimo rusams.
Kiek anksčiau buvo Bražinskų — tėvo ir sūnaus — tragedija, kuri
iššaukė telegramų ir laiškų virtinę po visą pasauli.
Simo Kudirkos brutališkas išdavimas sujaudino ne vien tik mus,
bet ir plačią Amerikos visuomenę. Spauda, radijas, televizija daug
tam įvykiui skyrė vietos. Prezidento reagavimas irgi buvo teisingas,
tik, deja, jis tinka ateičiai, jau jis vargu ar padės Simui Kudirkai.
Bet ir už tai ačū!
Mūsų demonstracija čia pavyko gerai, nes suvažiavome iš visur —
iš Santa Monikos, Long Beach, San Bernardino ir kitų apylinkių, ir
susidarė jau virš 1000 asmenų. Plakatų buvo daug, juose buvo ne
vien Kudirkos azylio reikalas, bet ir “Human rights” ir kitos temos.
Galėjo būti aiškesnių pasisakymų prieš komunistus. Reikia atiduoti
pagarbą ir padėką piketavimo ir demonstracijos vadovui Uogintui
Kubiliui ir jo talkininkams už taip gražiai ir tvarkingai pravestą demonstracįją, nors buvo ir užsimojimų ją paardyti.
Taipgi padėka priklauso vietos Altui, kuris atliko savo pareigą
pavyzdingai ir padengė visas išlaidas, susijusias su tuo renginiu. Tuo
buvo išvengta spontaniškų aukų rinkimų ar “komitetų”. Kur gyvena
tik keletas lietuvių ir nėra jokių organizacijų, ten tas spontaniškkumas gal ir reikalingas, bet ča jis sudarytų dar vieną ar kelius fon
dus, ir tai tik smulkintų mūsų jėgas ir ardytų bendrą darbą.
Šis įvykis mums aiškiai sako, kad neprivalome likti tik “tylinčioji
mažuma”, tokių yra labai daug, jos sudaro viso krašto masę ir pa
grindą. Bet girdimi tik tie, kurie garsiai šaukia. Nesvarbu, ar tu
čia gimęs, ar kitur, svarbu iškelti, kas neteisybė. Tik pagalvokime,
jeigu latvis Briežė būtų tylėjęs,, ar mes žnotume apie šią tragediją?
Dirbkime kaip kas gali ir kiek kas gali, gal tada tos žmonių aukos
nebus veltui.
A. D.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAI
Ateina švenčių laikas: Padėkos Diena, šventos Kalėdos su tradici
nėmis Kūčiomis, eglutė — tai vis šeimos šventės. Jas privačiai, savo
artimųjų ir draugų tarpe praleidžiame, vaikai ir suaugę dairosi do
vanėlių, ateina sveikinimai iš arti ir toli, ir visa tai sudaro švenčių
religiškai patriarchalinę - tradicinę nuotaiką, ir niekas tuo laiku viešų
parengimų nedaro.
Bet Nauji Metai, jų sutikimas ir senųjų išlydėjimas yra daugiau
visuomeniško pobūdžio šventė. Apgalvojame, kokie tie praėjusieji
metai buvo, kokie įvykiai jaudino, kas atsiekta ir kokie nauji planai.
“Laimingų naujų metų” žodžius girdime aplinkui ir galvojame, kiek
laimingi Jie bus?..
Organizacijos, klubai ruošia viešus renginius — Naujųjų Metų
sutikimus. Žmonės įdeda labai daug savanoriško darbo ir rūpesčio
tam, kad mus visus suburtų linksmesnėje nuotaikoje, duotų pasiti
kėjimo ir vilties ateičiai ir kartu sukeltų kiek lėšų tolimesnei lietu
viškai veiklai.
Kartais iš to didelio triūso būna labai maža pelno, kartais net
nuostolių, nes viskas pabrangę. Bet numoti ranka ir leisti mums pa
irti skaudu ir nesinori, kasmet atsiranda pasiryžėlių pasidarbuoti.
Kiekvienas suprantam, ypač šeimininkės, kad privačiuose namuo
se surengti Naujų Metų sutikimą yra pats lengviausias būdas svečius
priimti, todėl dažnai bilietų platintojai išgirsta: “Einu į privačius
namus, man jūsų bilietų nereikia.” Svečių nuoširdžiam priėmimui
turime daug dienų ir dienelių metuose, tat visi stenkimės lankyti
viešus parengimus ir atiduokime duoklę patys sau ar, aiškiau tariant,
savo vaikams, nes kas lieka iš parengimų, eina lietuviškajam auklė
jimui.
A. D.
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Nuoširdžiai sveikinu visus daly
vaujančius Lietuvos ginkluotų jėgų
prisiminimo ir pagerbimo šventėje.
Prisilaikydami mūsų gentkarčių
jau nuo seniai vykdomų gražiųjų
papročių, mes šiandien suėjom pa
gerbti atminimą tų visų mūsų bro
lių ir sesučių, veikusių, kovojusių
ir pagaliau pasiaukojusių dėl savo
tėvynės Lietuvos gerovės ir lietuvy
bės išlaikymo. Tokie minėjimai
šiuo metu yra ypatingai reikšmingi.
Jie primena mūsų prabočių sėkmin
gas pastangas dėl tautos išlaikymo,
labai reikalingą atsparumą atremti
iššaukia mumyse lietuvišką tautinę
savigarbą ir sustiprina mumyse taip
Lietuvos okupantų pragaištingus ir
pakartotinus užmojus lietuvių tau
tą sunaikinti...
Šios dienos minėjimą mes pride
ramai pradėjom iškilmingomis pa
maldomis. Tuo tęsiame prabočių
įgyvendintus geruosius papročius.
Per šimtmečius jie taipgi pagerbda
vo atmintį mirusiųjų veikloje Jr ko
vose už savo tėvynės laisvę ir ne
priklausomą gyvenimą. Mūsų tau
toje tikybinės apeigos visuomet
glaudžiai sutapdavo su tautine-valstybine veikla ir gyvenimu. Visų am
žių mūsų tautos gyvenime savoji

dvasininkija vieningai su tauta da
lyvavo visuose tautos reikaluose ir
kovose už tautos ir savos valstybės
laisvę. Senosios savo tikybos laikais
dvasininkai, kriviais vadinami, ėjo
kovos laukan kartu su ginkluotomis
jėgomis ginti tautos laisvės ir savo
valstybės nepriklausomybės.
Todėl šios dienos minėjimu mes
tęsiame gražų ir garbingą paprotį
pagerbti atminimą visų dirbusių,
kovojusių už tą, kas ir mums ytra
rūpima ir branginama. Tautos gy
vavimo tęstinumas, jos valstybės
nepriklausomybės išsilaikymas mū
sų prabočių-pirmtakūnų buvo lai
komas svarbiausiu reikalu. Prisi
minimas jų pasiryžimų ir veiklos
teikia mums dvasinių jėgų savo pa
reigas tautos gerovei tinkamiau at
likti.
Šalia tautos išsilaikymo reikalų,
šių laikų įvykiai ir aplinkos dar
pridėjo mums ir laisvos valstybės
atkūrimo reikalus. Istorija prime
na mums, kad panašių įvykių ir
praeityje buvo. Tačiau tokie, gyve
nimo nelaimių atgabenti, sunkumai
buvo nugalėti ir tautos nepriklau
soma valstybė vėl buvo atkurta.
Todėl laikykimės savo pirmtakkūnų turėtos stiprios ir nepalaužia
mos dvasios. Tvirtai tikėdami, su
pasiaukojimu ir sutartinai dirbdami,
palaikysime lietuvių tautą stiprią,
vieningą ir pagreitinsime tautos pa
stangas savąją nepriklausomą vals
tybę vėl atkurti.

ANNOUNCING OPENING
of ST. CASIMIR’S CONVALESCANT HOSPITAL

3002 Rowena Ave., Los Angeles, Calif.
Lithuanian spoken. — Title VI Compliance.
Pranešame, kad atidaryta Šv. Kazimiero senelių ligoninė, 3002
Rowena Avenue, Los Angeles, Calif.
—
Čia patarnautojai, slaugės
kalba lietuviškai.

ANTANO

SKIRIAUS

IŠTAIGOJE

Galima gauti šie patarnavimai:
APDRAUDIMAS:
automobilių, namų, baldų, atsakomybės (Liability).

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

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

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

664-2919

U^r^SCOOOOQOOCCOOOCGClQCQOCOOQOQQCQCOOOGGOCOCOOOOa

Planning to bring relatives or friends from
LITHUANIA - Russia - Poland? LOWEST FARES.
Call the expert - MAX HODDER - GOROCHOWSKI.

inTE^TOT|S,LTD.
WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS
7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF'
PHONE 876-9300
or
SALLY PARIS TRAVEL BUREAU
8230 Beverly Blvd., L. A., Ca.
Phone: 653-6241
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dirka kongrese, nors kiti nariai Ireikalavo tą tyrinėjimą (investigaciją)
nutraukti.

STATEMENT BY MAYOR SAM
YORTY IN CONNECTION
WITH COAST GUARD DENIAL
OF ASYLUM TO LITHUANIAN
SAILOR

Čikagos lietuvių demonstracijų del S. Kudirkos grąžinimo rusams vaizdas
miesto centre (Civic Center Plaza). ŽEMAI — Prie mikrofono E. Bartkus,
kongrsm. Pucinski', K. Bobelis, latvis R. Brieze, dr. K. Valiūnas ir kons.
P. Daužvardis.
Foto V Noreikos

Kiti spontaniški veiksmai Kudirkos

laisvės reikalu...

Laisvėn bėgusio lietuvio tragedija...
Atkelta iš 1

psl.

kų teisių laužytojas — rusiškas ko
munizmas. Praleidome gerą progą.
Buvo daug plakatų, kurių trumpi
užrašai nedaug ką aiškaus tepasakė
eiliniam žiūrovui ir praeiviui.
Tokias atvejais gal pakaktų ma
žiau plakatų, bet reiktų daugiau aiš
kių pasisakymų už ką demonsttrojame. Reikėjo ne vienam praeiviui at
skirai aiškinti Ne vienas, praeida
mas, pasipiktino: Et, ir vėl tie ko
munistai... Aplamai Amerikos vi
suomenė yra prieš komunizmą. Už
paprastas “Human Rights” Ameri
koj kovotojų netrūksta. Ši mūsų ko
va buvo prieš komunistų nežmoniš

kos pareigūnų negailestingai pasielaklą bendradarbiavimą su rusais,
girną ir reikalaudami išvalyti Įvai
rius departamentus nuo prokomu
nistinių pataikūnų.
Pasireiškęs jaunimo ir ALTo
bendradarbiavimas yra labai svei
kintinas ir linkėtina, kad ir ateityje
būtų išnaudojamos įvairios pasitai
kiusios politinės progos. Bendro
mis jėgomis galime daug ko atsiek
ti.
Simo Kudirkos šauksmas ant Amerikos laivo: ”O, Dieve, prašau,
padėk man” ir prašymas: Gelbėkit,
Gelbėkit, gelbėkit!” įpareigoja mus kumą ir barbarizmą; už teises žmo
visus išgirsti ir atbusti. Prieš savo gui pasirinkti laisvę.
Žinoma, neklysta tik tas. kas nie
akis iš naujo pastatykime 1941 me
tų žiauraus birželio trėmimus. Tai ko nedaro; mūsų padarytos klaidos
visos kenčiančios tautos šauksmas, yira pamoka ateičiai. Šiaip demons
išreikštas kankinio ir didvyrio Simo tracija pravesta gerai, rūpestingai,
Kudirkos lūpomis. Tebūnie tai mū nepagailint nei laiko, nei nemigo
sų gyvenimo idealas ir tikslas: su naktų. Organizatoriams ir vykdyto
naikinti komunizmą ir atstatyti pa jam priklauso didžiausia pagarba ir
saulį ant šventų žmogaus laisvės ii: padėka.
Baigsiu poeto K. Bradūno eilė
vienas kito meilės pamatų.
Ar po tokių įvykių kas nors turės raščiu. paskaitytu gruodžio 5 d. per
drąsos važiuoti į komunistinį kalėji Los Angeles lietuviškąjį radiją:
mą aplankyti ten esančių giminių
AR GIRDITE?
bei pažįstamų? Būtų gera jiems per
Ar
girdite,
kaip laivo bortas dreba
duoti tragiškos vilties kibirkštėlę,
kad mes visi širdyje esame su jais ir Nuo pulso plyštančios širdies —
bendrai kovojame už tautos laisvę. Jie gyvą žmogų užkalė į grabą,
Simas Kudirka savo gyvybę atidavė Spiovė i veidą laisvės ir mirties.
labai brangia ir jokiais milijonais
nenuperkama kaina. Prisidėkime ir Pakrantėj sėdi grįžę sotūs liurbiai,
mes visi, kuo kas galime. Nelikime Kalakutieną užsigerdami,
nė vienas tam tragiškam įvykiui a- O ten gyvybę po lašeli siurbia
Mūs kraujo broliui, nepalikdami
bejingas.
Vertinant šią protesto demonstra Jokios vilties, kai laivo bortas dunciją tektų pasakyti, kad mes tiksliai Jau budelio žingsni klaikiu... /da
ir gerai pasmerkėme Amerikos nu Aš paimu nuo Simo lūpų skundą
sikaltimą prieš žmogaus laisvės tei Ir ji priešmirtinį šaukiu!..
ses, tačiau beveik visiškai nebuvo O milžiniškoji Laisvės statula
(V. P.)
pasmerktas didžiausias tų žmogiš Stovi kurčia ir akla?

Lapkr. 25 d., tuoj spaudoje pa
stebėjus žinutę apie žiaurų įvykį
ant Vigilant laivo, ALTo Los Anles sk. valdyba pasiuntė telegramas
prezidentui, valst. departamentui ir
Coast Guard vadovybei, išreiškiant
protestą ir prašant įvykio išaiškini
mo. Panašias telegramas ir laiškus
pasiuntė Baltijos Tautų komitetas,
Kalif. Resp. Lietuvių vienetas ir
daugelis kitų organizacijų.
Lapkr. 30 d. per KABC radijo
stotį nuo 9 vai. ryto (po A. Gustai
čio ir A. Skiriaus pareiškimų) visą
dieną iki 6 vai, vakaro vyko disku
sijos šiuo klausimu. Palankiausiai
mums komentavo programų vedėjas
Merv Gray.

Gruodžio 7 d. vakare įvyko piketavimas Sovietų prekinio laivo
Gavril Derzhavin San Pedro uoste.
Ten nuvažiavo apie 30 lietuvių su
priešsovietiniais plakatais ir dviem
sovietinėm vėliavomis, kurios buvo
sudegintos, laivo tarnautojams tai
stebint. Policija, kuri saugojo laivą,
apipuolė piketuotojus, bet paaiški
nus, kad tik komunistinė vėliava
buvo sudeginta, nieko nesakė ir
nedraudė piketuoti. Šis piketavimas
buvo surengtas be policijos leidimo.
Gruodžio 9 d. Los Angeles mies
to burmistras Samuel Yorty priėmė
Amerikos Liet. Tairybos atstovus A.
Skiriu, J. Žuką ir N. Brinkienę
(tautiniais drabužiais) ir Spaudos ir
TV konferencijos metu padarė savo
pareiškimą Kudirkos klausimu. (Vi
są S. Yorty pareiškimo tekstą
spausdiname toliau — Red.).
Gruodžio 15 ir 16 dienomis Los
Angeles organizacijos ir pavieniai
asmenys išsiuntė virš 100 teleglramų
JAV kongresmanui W. Hays, kuris
užvedė tyrinėjimą dėl įvykio su Ku

I share the great concern of mem
bers of the American-Lithuanian
Council, Southern California Divi
sion, oveir circumstances surround
ing the recent sea incident in which
a Lithuanian sailor, Simonas Kudir
ka, was denied refuge aboard the
United States Coast Guard cutter
VIGILANT off the Massachusetts
coast.
Kudirka, according to reports,
jumped a Soviet ship and sought
asylum aboard the VIGILANT,
only to be turned over to the Rus
sian Communists, who in front of
all witnesses beat him into uncon
sciousness and dragged him off
bound with ropes.
“He was on his knee praying
and saying, ‘Oh, God, help me’...
It was a nightmare”, one witness
was quoted as saying.
Kudiirka is a symbol of the plight
of the millions of men and women
behind the Iron Curtain, who know
what life is like under Communist
rule. He risked his life in an at
tempt to escape to freedom.
It was a tragic error on the part
of some of our authorities that this
man was returned to the Commu
nists and whatever fate awaited him.
The incident degrades the image
of our Nation in the eyes of mil
lions all over the world who look
upon the United States as the land
of the free.
I agree with President Nixon,
who commented after the incident,
“This whole matter is simply out
rageous. It’s incredible. This will
not happen again.”
The struggle of the freedomloving Lithuanian people is well
known around the world and has
won our admiration. I assure mem
bers of the American-Lithuanian
Council that as Mayor of the City
of Los Angeles , I shall render
whatever assistance or perform
whatever tasks within my power,
to help them in their struggle.
COCOCOOCGCOSCOCOOSSCCCOr

A.SKIRTUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE
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Jei reikia apdrausti namus,
automobilį, gyvybę ir pn., —
telefonuokite NO 4-2919

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
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BALFAS BELDŽIASI Į JŪSŲ ŠIRDIS
Jau nuo spalio mėn. 18 d. Los rakštis ir kad Balfo darbas tikrai
Angeles Balfas vykdo pinigini vajų. vertas dėmesio ir paramos.
Sekmadieniais prie bažnyčios ir sa
Kaip būtų gražu ir kilnu, jei mū
lės yra aukų rinkėjai, bet ar visi šią sų tarpe neliktų nė vieno, kuris
savo metinę pareigą atlikome? Bū Baliui nebūtų aukojęs nė mažiausio
tų galima daug graudenančių žo dolerio. Nesvarbu aukos dydis, bet
džių prirašyti, bet ar tie, kuriems jos nuoširdumas ir visuotinumas.
jie bus taikomi, skaitys ir supras, Jei remsime visi Balfą, pakaks, kad
kad tai juos liečia? Prašau nesupyk ir po nedaug, jei auką duos tik vie
ti uš tiesos žodį, bet taip esu verčia nas kitas, bus maža, kad ir po daug
mas sakyti ne savo asmeniškam rei duotume. Našlės skatikas ylra už
kalui, o prašant pagalbos tiems ne ginąs ir evangelijoje.
Neatvykstantieji skemadieniais į
laimingiesiems, kurie jos iš niekur
negauna ir neturi vilties gauti. Štai parapiją, savo auką gali pasiųsti
iš tikrų šaltinių sužinojau, kad vie Balfo iždininkui A. Mitkevičiui,
na užmiršta šeima reikalinga sku adresu: 5O49'/2 Franklin Ave., L.
bios pagalbos. Jos padėtis be galo A. Ca. 90027. Prašau paskubėti.
Dabar dar norėčiau sustoti ties
sunki. Šeimos tėvas prieš dvejus
metus sunkiai susižeidė ir po kelių neseniai, lapkr. 14 d., įvykusiu ne
dienų mirė. Netrukus po laidotuvių paprastu koncertu, surengtu Balfo.
gimė šeštas vaikas. Vyriausias dar Galime su malonumu tvirtinti, kad
tik devynerių metų. Iš ko tokiai šei šis koncertas buvo pirmas toks mū
mai gyventi, neturint nei giminių, sų kolonijoje savo įvairumu, savo
nei pažįstamų laisvajame pasaulyje? kokybe ir iš viso savo pobūdžiu.
Šiuo metu jai į pagalbą ateina Bal Kai nuvykau į Immarulate Heart
fas. Ir tai ne vienintelis pavyzdys. kolegijos raštinę atsiimti užstato už
Šeimų, reikalingų pagalbos, yra salę, man pasakė, kad tos kolegijos
šimtai. Balfas nė vienos jų, prašan istorijoje dar nebuvę tokio gražaus
čių pagalbos, neatstumia ir pagal koncerto. Malonu buvo tai girdėti
surinktų aukų dydį stengiasi iš ir jums tą įvertinimą perduoti. Kad
klausyti ir sušelpti. Komunistinio šis koncertas buvo toks sėkmingas,
Lietuvos melo skleidėja “Tiesa” didžiausias nuopelnas ir didžiausia
kiek įmanydama keikia ir puola Balfo padėka priklauso Daktarų
Balfą, sufabrikuodama jam nebū Simfoniniam orkestrui, jo pirminin
tus nusikaltimus, išlaužtus iš piršto. kui maloniam dr. Jonui Kregždei,
O tai rodo, kad Balfas yra jiems dirigentui dr. A. G. Howard ir rei

BALFO KONCERTAS

kalų vedėjai gailestingai seselei
Jacqueline Flowers. Tai pirmieji
simfoninio orkestro atstovai, su ku
riais buvo daug tartasi ir pagaliau
gautas teigiamas atsakymas. Anot
V. Bakūno, amerikiečiai daktarai,
simfoninio orkestro sąstate, atėjo
gydyti Balfo. Gal ne tiek Balfo,
kiek per Balfą — lietuvių; deja, kai
kurie liko abejingi ir pavargę nuo
dienos rūpesčių bei malonumų. Amerikiečiai nuoširdžiai suprato Bal
fo kilnų tikslą, o mes?
Reikia pasidžiaugti ir kitų pro
gramos atlikėjų nuoširdžiu dalyva
vimu koncerto programoje: tai Bi
rutė ir Rimtautas Dabšiai, Antanas
Pavasaris, pianistė Raimonda Apeikytė ir Šv. Kazimiero parapijos
choras, vadovaujamas komp. ir dir.
B. Budriūno, bei pirmininko A. Polikaičio. Jiems visiems tariu nuošir
džią padėką. Visi bendromis jėgo
mis davė koncertą, suteikusį publi
kai dvasinio - meninio pasigėrėji
mo. Publika buvo sužavėta. Atsilie
pimai gražūs.
Ta pačia proga galiu pranešti,
kad šis Daktarų Simfoninis Orkes
tras jau sutiko ir kitais metais daly
vauti Balfo rengiamame koncerte ir
atlikti programos dalį. Tariamasi ir
su kitais menininkais. (Bet apie tai
konkrečiai bus pranešta vėliau). Tat
prašau jau iš anksto tam irgi ne
paprastam įvykiui ruoštis. Ir šį kar
tą Balfas jūsų neapvils.
Balfo vardu nuoširdžiai dėkoju:

Balfo koncertą baigiant. Šv. Kazimiero par. choras, diriguojamas komp.
B. Budriūno, su solistais B. Dabšiene, A. Pavasariu. R. Dabšiu, pianilste R.
Apeikyte ir Orange apyl. daktarų simfoniniu orkestru.
Foto L. Kantas

parapijos klebonui prel. J. Kučingiui už koncerto ir Balfo piniginio
vajaus skelbimus bažnyčioje ir laik
raštyje; A. Skiriui už skelbimus ir
atsišaukimus LAV laikraštyje; A.
Žemaitaičiui už šviesų tvarkymą.
P. Jasiukoniui už rekordavimą; ra
dijo valandėlės vadovybei už sava
rankišką iniciatyvą patiekti klaustojams informacijos.
Pagaliau nuoširdus ačiū visiems
atsilankiusiems.
V. Pažiūra,

BALF’o sk. pirmininkas

P. S.
Koncerto smulkią apyskaitą pa
skelbsime vėliau.

VISI REMKIME LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS APYLINKIŲ
VEILĄ

Šiuo metu JAV Lietuvių Bend
ruomenės organizacinė sistema api
ma 72 apylinkes. Daugelyje dides
nių kolonijų veikia dvi ar daugiau
apylinkių. Prieš nepilnus trejus me
tus šalia seniai veikusios Los Ange
les apylinkės įsisteigė Santa Moni
kos apylinkė, apjungianti pagal su
sitarimą su Los Angeles apylinke,
Sa lta Moniką ir vakarų Los Ange
les gyvenančius lietuvius. Per šį lai
kotarpį abiejų apylinkių valdybos
gražiai bendradarbiavo ir viena ant
ros pastangas visokeriopai rėmė.
Jauna Santa Monicos LB apylinkė
savo darbais pilnai pateisino savo
egzistenciją. Nežiūrint to, vis dalr
pasigirsta balsų bei nuomonių, kad
užtektų vienos L. A. apylinkės, o
kai kam atrodo, kad čia esąs net
nereikalingas skaidymasis...

Bendruomenė, būdama iš prigim
ties jungiamasis veiksnys, negali tu
rėti jokių skaldymosi tendencijų. [
naujų apylinkių steigimąsi reikia
žiūrėti ne kaip į skaldymąsi, bet
kaip į visuomeninio darbo naštos
pasidalinimą. Jau pats faktas, kad
daugiau žmonių įtraukiama į akty
vų darbą, valdybos sudaro sąlygas
išvystyti geresnei veiklai. Mažesnė
se apylinkėse yra daugiau galimy
bių nariams bendradarbiauti savo
tarpe ir su valdyba, pasidalinant
mintimis ir sugestijomis. Pačiai apy
linkės valdybai yra žymiai lengviau
palaikyti kontaktą su savo apylinkės
narinis, kas neabejotinai yra labai
svarbu.
Praktika rodo, kad mažesnių apvlinklu visuotini susirinkimai yra
proporc'nsai sausesni. ne<?u didelm
nes didelės apylinkės dalis nariu dėl
tolimo kelio į susirinkimus neat
vyksta. Taigi visi, kurie pritaria
Bendruomenės idėjai, turi padėti
besisteigiančiom naujom apylinkėm,
o jau esančias (šiuo atveju Los An
geles ik- Santa Monicos) neabejoti
nai remti, į jas aktyviai įsijungiant.
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POEZIJOS VAKARAS SU K

Simas ir Genė Kudirkos. Šią fotografiją paskelbė amerikiečių spauda,
gavusi iš Kudirkos palikų dokumentų Vigilant laive.

DEMONSTRACIJOS ČIKAGOJ DEL SIMO KUDIRKOS
JAV Bendruomenės Marquette
Parko apylinkė, susitarusi su Švč.
M. Gimimo parapijos klebonu A.
Zakarausku, gruodžio 3 d. vakare
surengė demonstracijas. Buvo ne
šamas “karstas” nuo parapijos Ca
lifornia gatve iki 63-čios gatvės, ta
da 63-ja gatve iki Kedzie St., ir at
gal. Kelio buvo apie 5 mylios. Žmo
nės po 3—4 gretomis, su žvakutė
mis ar kitokiomis šviesomis sekė
paskui. Nuo Ketdzie St. kitu gatvės
šonu grįžo iki Dariaus-Girėno pa
minklo. Demonstracijoje dalyvavo
apie 5000 lietuvių.
Prie Dariaus - Girėno paminklo
pasakė kalbas vysk. V. Brizgys.
kongresmanas Morgan Murphy. Apygardos pirm. J. Jasaitis, Alto atsT. Blinstrubas, St. Balzekas ir State
Sen. Frank Savickas. Buvo atvykę
TV iir spados atstovų. Visos Mar
quette Park krautuvės ir svetainės
buvo uždarytos ir klijentai pasiųsti
demonstruoti.
Demonstracijos miesto centro
Aikštėje (Civic Center Plaza)

Gruodžio 5 d., šeštadienį. 10 vai.
Alto Chicagos sk. iniciatyva buvo
surengtos didžiulės demonstracijos
miesto centro aikštėje. Čia dalyvavo
virš 1000 plakatų, apie 10,000 as
menų. Studentai buvo atsinešę di
džiulę sovietinę vėliavą, kuri. TV
reporteriams filmuojant, buvo su
deginta.
I demonstracijas atvyko visi Vliko seimo atstovai ir pirm. K. Valiū
nas pasakė jautrų žodį. Demonstra
cijų programą, kuri vyko specialiai
miesto pastatytoje estradoje, prave
dė AITo buv. pirm. E. Bartkus.
Kalbėtojais buvo kongr. Pucinski.
gubern. atstovas, respublikonų Chi
cagos pirmininkas, stud, atstovas R.
Sakadolskis. Didžiausią įspūdį pa
darė latvio R. Briežės kalba, ku
rioje jis pasakė, kad jis visą tragiš
ką įvykį matė ir pasižadėjęs tą
liūdną istoriją papasakoti visam
laisvam pasauliui.
Demonstracijų programa buvo
pradėta Stankaitytės solo — Ame
rikos ir Lietuvos himnais, o baigia
giesme “Marija. Marija...”

Po programos visa publika išsiri
kiavo žygiui iki Federalinės valdžios
pastatų, kur jaunimas piketavo net
26 valandas be pertraukos.
Demonstracijose taip pat dalyva
vo su vėliavomis bei plakatais lat
viai, estai, slovakai, lenkai, gudai,
vengrai ir ukrainiečiai.
Filmavo ir vakare rodė ABC,
NBC ir CBS televizijos stotys.
Demonstracijos buvo gerai suor-

BRADUNU

Gruodžio 12 d. Los Angeles Šv. mo Kudirkos, išduoto rusams, tra
Kazimiero par. salėje įvyko poezi gediją. įdomi staigmena buvo Ele
jos vakaras, surengtas vietinio Fron nos Tumienės moderni baladė,, pa
to Bičiulių skyriaus. Pagrindinis skaityta muzikei O. Metrikienei pri
programos dalyvis buvo poetas Ka tariant pianinu, o autorei priedainį
zys Bradūnas, svečias iš Čikagos. kuris kelis kartus kartojosi, padai
“Draugo" kultūrinio priedo redak nuojant. Iš D. Mackialienės lūpų
torius. Iš kitų poetų savo kūrybos Bradūno poezija skambėjo įspū
skaitė: Bern. Brazdžionis. Danutė dingai ir pagaunančiai. Krito į
Mitkienė, Elena Tumienė ir Pranas klausytojų sielas ir originali Prano
Visvydas bei aktorė Dalija Mackia- Visvydo poezija, Kalifolrniško peilienė.
sažo pasodrinta. Romantiška, švelni
Poezijos vakarą pradėjo Algis D. Mitkienės poezija jautriai tekėjo
Rauiinaitis, savo kalboje pacituo iš jos lūpų, lyg Madame Butterfly
damas Bradūno poezijos.
maldavimas meilės.
K. Bradūnas skaitė eilėraščius,
Poezijos vakaras baigtas Algio
parinkdamas iš savo neseniai išleis Raulinaičio poetiniu žodžiu.
to rinkinio "Donelaičio kapas”, ku
Po vakaro dar kurį laiką dalinosi
ri įvadiniu žodžiu sumaniai prista įspūdžiais visi, ir programos daly
tė susirinkusiai publikai poetas Pr. viai. ir klausytojai, prie kavos puo
Visvydas.
duko ir užkandžių, kuriuos rengėjai
Programa truko apie dvi valan patiekė nemokamai. Šis paprotys,
das, iš kurių apie 40 minučių užėmė jau beįeinąs į tradiciją, yra sveikin
svečias iš Čikagos. Jo poezija Do tinas ir palaikytinas: po pasiseku
nelaičio temomis buvo dėmesingai sios programos norima dar pagy
išklausyta ir nuoširdžiai priimta.
venti toje nuotaikoje, šnektelti su
Nepaprastai karštais plojimais autolriais, įsigyti autografų. Beje,
publika priėmė Bern. Brazdžionio į visuomenę “išėjo” kelios dešimtys
skaitytą iš vaidilos Valiūno ciklo K. Bradūno naujos knygos, kurioje
eilėkraštį aktualia tema — apie Si autorius įrašė dedikacijas, (jt)
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VĖL VIENO MILŽINO NETEKUS
mo bendrininkai prof. J. Kuprionis
ir A. Devenienė.
Meninės pajėgos taip pat prisidės
prie velionies pagerbimo savo talen
tais dainos ir muzikos srityje.
Gausiu dalyvavimu atiduokime
paskutinę pagarbą mūsų didžiajam
Tautos Sūnui.
J. Č.

Antroji
Baltistų konferencija

A. A. prel. M. Krupavičius

Mirė didysis valstybininkas
M. Krupačius

Šių metų spalio 1 d. prel. Myko
lui Krupavičiui sukako 85 kūrybin
gi gvyenimo metai. Tuomet daugelis
jo gerbėjų sveikino iir linkėjo dar
ilgų metų, nors ir žinojo, kad jo
sveikata silpna. Jubiliatas tik dien
rašty padėkojo už visus sveikini
mus ir pastebėjo, kad individualiai
neatsakys. Tik Los Angeles Vyčiai
buvo laimingi gauti nors ir trumpą
padėkos laiškelį, kuriame prelatas
užsiminė, kad protas nėra nustojęs
gyvumo, bet fiziškai esąs gan pras
tame stovyje.
Ir štai vos po savaitės nuo jo to
gauto laiško pasiekia mus skaudi
žinia: Krupavičius mirė. Su jo mir
timi netekome vieno iš didžiausių
valstybininko, nepriklausomo gyve
nimo kūrėjo, žemės reformos pla
nuotojo ir pravedėjo, įspėjėjo apie
gresiantį mirtinį pavojų, raudono
sios armijos bazėms įsisteigus Lie
tuvoje; ilgamečio Vliko vadovo sve
tur, Lietuvių Bendruomenės kūrėjo
ir patriarko, pritarėjo ir puoselėtojo
visų pozityvių sąjūdžių Lietuvos
laisvei atgauti ir... pagaliau gero
dvasininko.
Būdamas didelių gabumų, iš
tvermės iir pasiaukojimo, ėjęs svar
bias ir atsakingas pareigas, tiek
daug davęs lietuvių tautai, testa
mente atsisakė gėlių ir iškilmių, vie
toj to, kaip paskutinį meilės išreiš
kimą tautai, prašydamas aukoti
Lietuvių Fondui ir Tautos Fondui.
Akademija M. Krupavičiui pagerbti

Los Angeles lietuvių organizaci
jų pirmininkai ar atstovai, įvertin
dami velionies M. Krupavičiaus
nuopelnus lietuvių tautai, nutarė su
rengti pirel. Krupačiui pagerbimąakademiją. Ji įvyks sausio 17 d.,
sekmadienį. Pagerbimas prasidės pa
maldomis 10 vai. 30 min. Visos or
ganizacijos, o ypatingai jaunimo,
prašomos dalyvauti su vėliavomis.
Akademija prasidės 12 vai. Šv.
Kazimiero par. salėj, kur apie velio
nį atsiminimus ir įspūdžius jau pa
žadėjo papasakoti tautinio bei ide
ologinio darbo ar Lietuvos laisvini

Antroji baltiškųjų mokslų konfe
rencija, sponsoruojama Valstybinės
San Jose Kolegijos ir Baltiškiems
mokslams remti draugijos, praėjo
su dideliu pasisekimu San Jose
mieste, Calif.
Programą šiai konferencijai su
darė šie universitetų profesoriai: E.
Anderson, M. Gimbutienė, I. Ivask,
J. Puhvel ir V. S. Vardys. Pati kon
ferencija truko keturias dienas (lap.
26 - 29 d.). Joje buvo skaityta dau
giau negu šimtas paskaitų, suskirs
tytų pagal baltistikos sritis. Be to,
konferencijos metu Kolegijos bib
liotekoje vyko baltų tautodailės pa
roda. Paskaitas skaitė ne tik šio
krašto mokslininkai, besidomį bal
tistika, bet ir įvairūs profesoriai iš
kitų kontinentų. Mes čia paminėsi
me tik lietuvius, dalyvavusius pro
gramoje. Štai jie:
J. A. Račkauskas — Russifica
tion and Orthodoxy in Lithuanian
Education: 1864-1940 (Paskaitų pa
vadinimus rašome anglų k., kad be
verčiam į lietuvių kalbą, neįsiveltų
kokių netikslumų); A. C. Matulis
— Lithuanian Culture: a Decora
tion for German Literature; A. Avižienis — The Development of
Computer Science in the Baltic Re
publics; Rev. V. Pavalkis: The Holy
See and the Cath. Church in the
Baltic States: 139-45; Rev. F. Ma
nelis — Atheism in Lithuania and
lis — Atheism in Lithuania and
Belief of God; B. J. Kasias — sek
cijos pirmininkas ir moderatorius
V. S. Vardys — sek. pirm, ir mode
ratorius; B. V. Mačiuika — The
Role of the Baltic Republics in the
Economy of the USSR since World
War II; M. Gimbutienė — The
Lithuanian Devil; J. Tininis — Si
miles in Lithuanian Folk Proverbs;
V. Bagdanavičius — Lithuanian Le
gends of Laumė as a Remnant of
Testimony from a Stone Age Cul
ture; L. Sabaliūnas — Communism
in Lithuania: 1919-1939; an Over
view; T. Remeika — The Impact
of International Challange: 19491940; J. Sealy — The Concept of
Nationality in Nineteen - Century
Lithuania; J. Jakštas — Were the
Old Prussians Balts or Ancestors
of Estonians?, R. Šilbajoris — Lith
uanian poets: Strangers and Child
ren in their native Land; E. Tumienė — K. Donelaitis’ Reputation
Abroad: the Question of Genre in
the Season; R. Šilbajoris — Work-
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Literatūros plokštele

KETURI AUTORIAI
Poezijos, satyros - humoro ir prozos kūrinius skaito keturi mūsų rašy'.ojai

BERNARDAS BRAZDŽIONIS,

PULGIS ANDRIUŠIS,

ANTANAS GUSTAITIS ir STASYS SANTVARAS

Plokštelė ilgo grojimo, H. F.
Kaina $5.00
Galima gauti leidykloje ir pas knygų platintojus. Iš anksto galima užsakyti
dabar — kaip Kalėdų dovaną. — mes ją pasiųsime nurodytu adresu.
“Lietuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujųjų Metų linki

LIETUVIŲ NAMAI
4415 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90029
Bronius Stančikas, pirm, ir reikalų vedėjas — NO 18517

Salės telefonas:

666-4585;

iždininko telef.: — 664-2919

Čia pat sale susirinkimams, kambariai

Best Wishes from

posėdžiams.

ACIREMA CORPORATION

Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

"There’s No Business Like Show Business”
FRANCIS VALUSKIS
^ox 7

Buena Park, California
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shops as a Medium for the Exchenge of Research. (J. Tininiui
negalint atvykti į konferenciją, jo
paskaitą perskaitė prof. E. Tumienė).
Konferencija buvo suorganizuota
tiesiog idealiai. Visi paskaitininkai
buvo sužavėti jos darnumų, kruopš
čiu programos parengimu ir sklan
džiu įvykdymu. Tik gaila, kad joje
nepasirodė nė vienas lietuvių kal
bininkas su savo paskaita. .

JUOZAS MILIŪNAS

iš Santa Barbara, Calif.

Sveikina
su šventomis Kalėdomis
ir Naujais Metais

visus savo draugus
ir šio laikraščio skaitytojus.
“ ■co**
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VLIKO SEIMAS ČIKAGOJ

Minint Los Angeles skautų tunto 20 metų sukaktį, lapkr. 8 d., tradiciniu
ratuku uždaroma iškilminga sueiga.
Foto L. Kantas

SKAUTŲ

KŪČIOS

Los Angeles kunigaikšt. “Graži
nos” . vardo vyr. skaučių būrelis,
vadovaujamas fil. ps. J. Valrnienės,
ir skaučių “Palangos” tuntas gruo
džio 6 d. Šv. Kazimiero parapijos
salėj suruošė skautiškai-lietuviškas
kūčias. Tai jau prigijusi tradicija
mūsų visuomenėje. Ypač daug duo
da tos kūčios mūsų jauniesiems, ku
rių daug kas gal neturi mažiausio
supratimo apie mūsų lietuviškus
kūčių valgius ir papročius.
Kūčių vakarą pradėjo s. B. Dabšienė, sugiedodama “Tyliąją naktį”.
Jos giedojimas ir davė toną viso va
karo šventiškai Kalėdų nuotaikai.
Toliau sekė skaučių programa,
pritaikyta vakaro nuotaikai. Pro
gramai muziką parinko brolis V.
Zelenis. Ypač gražūs žodžiai skautybės įkūirėjo lordo Baden-Powell:
“Ten, kur neapykanta — leisk
mums nešti medę,
Ten, kur užgavimas — atleidimą...“
Šią įspūdingą maldą paskaitė v.
sklt. kun. R. Kasponis, visa širdimi
įsijungdamas į šių žodžių prasmę.
Tikrai, vien uniforma ir šlipso spal
va iš betko skauto nepadaro. Kaip
gaila, kad tie gražūs maldos žo
džiai neįsišaknyja mūsų visų širdy
se ir mintyse...
Po oficialios dalies, susėdę prie
gausiai tradiciniais valgiais apkrau
tų stalų, gausūs svečiai ir viešnios
bei skautiškas jaunimas laužė plotkelę ir dalijosi linkėjimais.
Daug prie šventiškos nuotaikos
prisidėjo ne vien tik jaunos broliš
kos meilės pilnos š.'irdys, bet ir gra
žus salės papuošimas, gražiai pa
puošti stalai.
Svečių tarpe buvo matyti: miela
v. s. E. Gimbutienė, viena iš pačių
pirmųjų Lietuvos skautų v. s. prof.
J. Kuprionis, Los Angeles žurnalis
tų sk. pirm. S. Paltus. Malonu buvo
savo tarpe turėti ir gražų būrelį jū
rų skautų ir jų tėvelių. Reikia t kėtis, kad ir toliau mūsų ryšiai su
broliais “mariokais” nenutruks.
Gal šiek tiek šventišką nuotaiką

išblaškė grynai skautiški reikalai,
kaip medalių įteikimas ir laipsniu
pakėlimas, — visa tai galėjo būti
palikta iškilmingai sueigai, bet ka
dangi visi apdovanotieji visų labai
mėgiami, tai gal tuo pačių buvo
įnešta ir linksmesnės nuotaikos.
Medaliais už nuopelnus apdova
noti: mūsų dvasios vadas v. sklt.
kun. Romanas Kasponis, kuris pri
sidėjo prie stovyklų pasisekimo ne
tik savo laiku, žiniomis, benzinu,
patarimais, bet ir visuomet šviežia
ir giedra nuotaika; s. V. Pažiūra,
vienas iš pirmųjų atgaivinusių skau
tų eiles Los Angeles mieste. [ skau
tininko laipsnį pakeltas ps. A. Ka
zakevičius, kuris tikrai jau seniai
to laipsnio užsitarnavo. Nežinau, ar
buvo koks nors darbas, — ar sto
vyklai. ar baliui, air iliustracijoms,
— kur Algis nebūtu įdėjęs daug
darbo ir laiko.
V. Iri.
Long Beach, Calif.

Lietuvių klubo veikla

Long Beach Lietuvių Klubo su
sirinkimas įvyko gruodžio 5 d. Nau
ja klubo valdyba 1971 metams iš
rinkta tokia: pirm. — V. Tamošai
tis; vicep. — J. Mikalonis, sekr.—
S. Jasutis, kasin. — O. Wallace,
fin. sekr. Danys Mekišius. Revizijos
komisiją sudaro: Br. Morkis, Br.
Basiulis ir J. Matijošaitis.
Susirinkimo darbotvarkėje kal
bėta ir tartasi S. Kudirkos, mėginu
sio pabėgti į laisvę, reikalu. Pa
smerktas amerikiečių laivo viršinin
kų elgesys, atiduodant pabėgusį į
jų laivą atgal rusams. Toliau tuo
reikalu veikti išrinkta komisija: A.
Kontvis, B. Morkis ir Ona Wallace.
Blrazinsku bylai ginti iš apylinkės
lietuvių surinkta $224 dol. aukų.
Naujų metų sutikimo balius ren
giamas Morgan Hali salėj, Long
Beach mieste. Gros muziko S. Kal
vaičio orkestras. Bilietų kainos tik
$5 (su vaišėmis ir šampanu).
Norintieji iš anksto užsisakyti
turi skambinti tel. 436-7981 arba
433-8124. Baliaus pradžia 8 v. v.
D. M.

Gruodžio 5 ir 6 dienomis Čika
goj (pirmą kartą), Bismark viešbu
tyje įvyko Vliko metinis seimas.
Seimą atidarė pirm. dr. K. Va
liūnas ir pakvietė vyskupą V. Briz
gi sukalbėti invokaciją. A. Kasulaičiui pranešus apie mirtį buvusio
Vliko pirmininko prel. M. Kirupav.čiaus ir perskaičius jo testamentą,
susirinkusieji giliai susikaupę atsi
stojimu pagerbė didžiojo Lietuvos
valstybininko atminimą.
Toliau kalbėjo Vliko pirm. dr. K.
Valiūnas. Jis pasidžiaugė lietuvių
vieningumu ir ryžtu Bražinskų ir S.
Kudirkos, siekusių laisvės, reikale ir
labai vertino liet, studentų ir ap
skritai jaunimo veiklą paskutiniu
metu, pasireiškusią demonstracijo
mis, delegacija į Washingtona, ry
šiais su J.V. spauda bei radijo ir
TV stotimis.
Pirmininkas išreiškė pageidavimą
ir viltį, kad parodytas vieningumas
bus pradžia tolimesnės bendros
veiklos.
Iš paskiausios Vliko pirmininko
veiklos ir atsiekimų pažymėtina ga
vimas radijo transliacijų iš Manilos
į Sibiro lietuvius ir pasireiškimai, ry
šium su Maskvos-Romos sutartimi.
Seimo prezidiuman buvo išrinkti:
pirmininku — prof. M. Mackevi
čius, kiti — A. Kasulaitis, K. Miklas ir Jurevičius. Madatų komisiją
sudarė: dr. Paliokas, J. Bertašius,
dr. J. Valaitis. Į nutarimų komisiją
išrinkta: T. Blinstrubas, K. Oželis,
L. Prapuolenis, J. Skorupskas ir
dr. K. Šidlauskas.
Toliau ėjo pranešimų eilė. Jur
gis Valaitis pranešė Tarybos ir val
dybos vardu. Jis išskaičiavo, ko Vil
kas nepadarė, kas praėjusiame sei
me buvo numatyta; taip pat išskai
čiavo, kas Vliko padaryta, kur da
lyvauta, kas veikta ir ko pasiekta.
Apie Vliko veiklą specialiai kalbjo savo pranešime St. Dzikas, nuro
dydamas daug vertingų dalykų.
Šalia to paminėtini du paskaiti
ninkai, kalbėję apie Vliko veiklos
planus (V. Kasias) ir apie Vliko
struktūros keitimą, bazuojantis ben
druomene (Gečas).
Inž Z. Jurys pranešė apie Tautos
Fondo veiklą. (Tautos Fondo valdy
tojas prel. J. Balkūnas seime neda
lyvavo).
į
Tautos Fondo Kanadoje atsto
vas S. Banelis pranešė, kad buvo
sutrinkta aukų Kanadoj virš $7,000.
Tautos Fondas šiais metais viso au
kų surinko žymiai daugiau negu pir
ma— virš $56,000. Daugiausia iš
leista radijo programoms ir biulete
nių leidimui įvairomis kalbomis
($39.000); Batuno veiklai skirta
$25,000, raštinės reikalams $1,000.
Seime dalyvavo 44 atstovai (iš
15 politinių organizacijų) ir 45 sve
čiai.
Seimą baigus, gruodžio 5 d. 2
vai. visi atstovai nuvyko į Cicero,
į Petkaus koplyčią atsisveikinti su

a. a. M. Krupavičium. Čia kalbas
pasakė pirm. dr. K. Valiūnas, A.
Kasulaitis (Krikšč. demoklratų pir
mininkas) ir dr. K. Bobelis (Alto
pirm.).
A. S.

Dantistai Rolandas ir Danutė
GIEDRAIČIAI

atidarė savo įstaigą lietuvių koloni
joje: 2650 Griffith Park Blvd., Los
Angeles, Ca. Telefonas: 660-1205.

PADĖKA

Mirus š. m. rugsėjo 23 d. mano
brangiam vyrui a.a. Stasiui Tikniui,
aš ir mano dukra Ona Lapinskienė
ir sūnus Albertas čižauskas nuošir
džiai dėkojame visiems lankiusiems
ir guodusiems jį ligoje ir atlėku
siems paskutinius patarnavimus
jam mirus.
Pagarbiai dėkojame mūsų lietu
viškos šv. Kazimiero parapijos ku
nigams, klebonui iMsgr. J. Kučingiui ir asistentams kun. A. Olšaus
kui, kun. R. Kasponiui ir kun. A.
Vaikiškai už dažnus lankymus ligo
nio ir aprūpinimą jo šventais sak
ramentais, o taip pat už atnašautas
šv. Mišias jį laidojant, už brangius
užuojautos žodžius, jautrų pamoks
lą ir palydėjimą j kapus.
Dėkojame muzikui B. Budriūnui
ir solistams R. Dabšiui ir K. Damb
rauskaitei - Bichnevičienei, kurie
muzika ir giesmėmis suteikė gedu
lingoms pamaldoms ypatingo iškil
mingumo.
Dėkojame karsto nešėjams ir lai
dotuvių direktorei M. Hamrock už
rūpestingą patarnavimą.
Mūsų nuoširdi padėka organiza
cijų atstovams ir mūsų šeimos bi
čiuliams, tarusiems žodį prie velionieis kapo ir Vyčių pirm. J. čingak
Dėkojame visiems aukojusiems
a. a. Stasio atminimui gėles, vaini
kus ir ypatingai šv. Mišių aukas už
jo sielą.
Ačiū visiems dalyvavusiems šer
menų vaišėse po laidotuvių Tauti
nių Namų salėje, čia ypatinga pa
dėka priklauso šeimininkei O. Giedienei lir jos pagalbininkėms už gra
žiai paruoštas vaišes.
Ačiū Draugo, Darbininko, Dirvos
ir Lietuviai Amerikos Vakaruose
laikraščių redaktoriams už talpin
tus jų leidiniuose nekrologus ir
užuojautas.
Didžiai dėkingi už visokeriopą
moralinę paramą ir reikalingą pa
galbą mūsų nelaimėje mieloms E.
Mitkienei, K. Jankauskienei, O. Spirauskienei. Dėkoju Žukauskams,
Kiškiams, Brazauskams, Bajaliams,
C ksams, Skiriama. Bėkšams, Spirauskams, Grigaliūnui, Trukauskams, Milerienei su dukrele, S. Pal
tui, Svetikams, V. ir Ch. Belchers.
P. ir M. Lenackams, brolėnams už
brangią auką iš Norwalk, N. J., už
auką nuo Yucaipos kaimynų per R.
Janušauskienę ir S. Kilpinskienę.
Atleiskite, jei ką praleidome, pa
miršome čia paminėti — mūsų gi
laus liūdesio valandoje tai žmoniš
ka.
Ilsėkis, mielas Stasy, Gerojo Dan
gaus Tėvo globoje.
Mes Tave atsiminsime, iki pas
Tave ateisime amžinam gyvenimui.
Liūdinti žmona Suzana Tiknienė
ir artimieji
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JAV LB VI Tarybos narių ir apyl.
pirmininko pranešimai

sioj ir ieškant kelių iir būdų stiprin
ti bendruomeninei veiklai.

Lapkr. 15 d. Los Angeles Bendr.
apylinkės iniciatyva sušauktas Šv.
Kazimiero par. salėj susirinkimas,
kuriame padaryti pranešimai vi
suomenei iš VI Tarybos narių su
važiavimo Clevelande spalio 24-5
dienomis.
Susirinkimą pravedė Vakarų ap.
pirm. I. Medžiukas. Jis kalbėjo apie
apygardų ir kt. atstovų pranešimus
apie veilą, sunkumus sėkmes ir nau
jus sumanymus veiklai pagerinti.
Tarybos atstovas A. Mažeiką nu
pasakojo bendrą suvažiavimo eigą,
Bern. Brazdžionis daugiau sustojo
prie Kultūros Fondo, naujų tary
bos planų pasiskirstyti sekcijomis.
Iš pranešimų buvo matyti, * kad
suvažiavimas praėjo darbingoj' dva

Gražiausių Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

ROUND ROBIN Restoranas
Lietuvių radijo programa
KTYM — 1460 KC stotis
803 West Avenue, Inglewood, Ca.
Stasė Pautienienė, programos ved.
841 Stanford St, S. M., Ca.
Telef.: 828-3779
— Bronė Skirienė, oficiali Los
Angeles apskr. Aukštesniojo Teismo
erteja, daro dokumentų vertimus
š lietuvių kalbos į anglų kalbą.
Taip pat rašo, ipakvietimus vizi
tui iš Lietuvoj j Ameriką.
šiais reikalais skambinkite tel.
664-2910, arba 842-5394.
Adresas: 4366 Sunset Blvd., Los
Angeles Ca. 90029.

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.

®

GLOBE PARCEL SERVICE
riav. ukrainietis J. Trostianetsky

2a4l Sunset Blvo., Los Angeles, Calif. 90026.
lelef. 382-1568
siunčia dovanų siuntimus j Lietuvą ir kitus kraštus.
be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, i. gana pigiau
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
‘

uuug vielos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p.; šeštad. 9:00 — 5:00 p.p.
Sekmadieniais uždaryta.

laip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.

ROQUE and MARK C0., INC.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY

REALTORS * INSURANCE'* INCOME TAX * NOTARY PUBLIC

ONIK ABRAHAMIAN
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., grįš liepos 29 d. 1969. Vilniuje leista pabūti 16 dienų.
Kama $885.

3002 SANTA MONICA BLVD.

SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA

FRANK'S TELEVISION AND RADIO

SVEIKINA

Frank Keršis, savininkas.

Sales & Service

.t ■
ALBINAS

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027

MARKEVIČIUS

Telefonas: 469-8500

ir bendradarbiai

Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
MEČYS SUTKEVIČIUS
Mary OLTMAN
MAXINE OKUN

Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių

Cž?'"®'3

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga
visus Kalifornijos lietuvius sveikina

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3002 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095
»’•

v

«$»

•$»

«£♦

«£• ♦ •*««£•♦J* «£»

♦$» »2«

1717 No. Highland Ave,, Hollywood. Ca. 90028
patarnaujame
kelionių grupėms ir pavieniai: lėktuvais, laivais, traukiniais ir autobusais
Į Lietuvą, Sovietų Rusiją, visą Europą ir visą pasaulį.
• Siuntiniai ir pinigai i visus virš minėtus kraštus.
® Imigracinė pagalba ir
• Exportas ir Importas.
Dėl informacijų skambinti 643-3131.
*
[staiga atdara: nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak., šeštad. iki 2 vai. p. p.
P.S.
Turime asmenų, kalbančių lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, slovakiškai.

Švenčių linkėjimai visiems lietuviams!

NURMSEN PAINT CO.
••• •••

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028

•;

TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

HO 9-8097

Jei
Linkime linksmų švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

RŪTA, INC.

Investavimo Bendrovė

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

8 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

naują spalvotą

KOVAL’S ENTERPRISES

RT^P

«£»

į

J I B

VAISTUS VARTOSIT, NIEKAD NEBŪSIT PLIKAS AR ŽILAS!
J. I. B. vaistai patentuoti Svencarijoje Nr. 458628, registruoti JAV.
Kanadoj ir Europoj.
Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina natūralią plaukų spalvą.
Moterims ir vyrams.
100% garantuotai.
JIB vartodamas 8 unc
16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.
Užsakymus su Money orderiu
$6.00 siųsti: J. I. B. Laboratory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, Ill. 60650.
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MIRĖ JUOZAS GOBIS

Polemika

DAR APIE MAMUTUS

Kad mamutas save lengvai atpa
žino, nors ir labai kreivame ir der
va aptaškytame veidrodyje, tuo la
bai stebėtis netenka.
Iš prigimties gana protingi sutvė
rimai nesiduoda suvaromi gardan
kaip veršiai (kurie ten filosofiniai
atrajoja pastatę akis i sieną, ramiai
belaukdami kol ateis jų skerdimo
eilė.)
Tik neapsakomai griozdiški ma
mutai yra, todėl jiems tenka d it
neįsivaizduojamų pastangų, kad sa
vo sunkiom letenom nesutraiškytų
oro balionėlių, prigamintų iš tuščio
į kiaurą pilstymo specų. Kiek nuo
širdžiai jis nesistengtų, visgi neiš
vengiamai laiks nuo laiko, paukšt!
pasitaiko nelaimė...
Išpūsti tokį balionėlį, pašalinę
smulkmeną (dėl datos kuomet pje
sė buvo parašyta), į kažkokį “svar
bų įrodymą” nepavyks. Ar tai bu
vo parašyta iš natūros, čia rezer
vate, ar geniališkos telepatijos bū
du, nei temos esmės, nei veikalo
dvasios, nei veikiančių asmenų tai
nepakeis nė per plauką.
O kai dėl “dozvoleno cenzūroj i”
ironiškos pašaipos” (kurią bešališki
skaitytojai natūraliai taip ir supra
to, kaipo ironiją), jinai buvo padėta
tyčiomis tam, kad be ilgų išvedžio
jimų, paties K. Sajos taip vykusiai
taikomu aštkiu Įiesioginiu stiliumi
demaskuoti “pasirašyta spaudai”
formulės bejėgį veidmainiškumą.
Deržimordos i|r vakchanalijai
vziatkovičiai ir vėliakos šeiminin
kauja kaip tik panorėdami mūsų ne
laimingame krašte, — maža paguo
da kad jie išmoko lietuviškai pasi
rašinėti...
Todėl rusų sakinį tebus įmanoma
atsiimti tik tą dieną, kai iš Lietuvos
išsikraustys paskutinis rusų slapto
sios policijos cenzorius. (Komplimentuokim čia p. Ap. Sa
ją, kad jiai pats sąžiningai pripaži
no, jog su cenzūra turėta nemaža
sunkumų.).
Galiausia, ironija nukeliauj i vie
nos krypties gatve. Kuomet K. Saja
savo veikalėlyje nuo pradžios iki
gal o žiauriai šaiposi bei ironizu 'ja,
visa tai tikslu, juokinga, sąmojin
ga, puikiai parašyta... O kai jam
grąžini jo paties valiutą, iš mandagum o nct'zi su kaupu, — gewalt!
pasidaro baisiausias majestoto užgavimas, dangus ir žeme ima griūti,
ir bėgama netgi išsitraukti baslio iš
tvoros,
Romiečiai turėjo į tai neblogą
atsakymą: Do ut dės! (kaip duodi,
taip ir gausi),
C. Gedgaudas
Redakcijos prierašas:

Davę pasisakyti abiem pusėm,
šiuo ginčą ir baigiame.

Lapkr. 13 d. Clevelande mirė
Juozas Gobis paskutiniaisiais sa
vo gyvenimo mėnesiais sirgęs šir
dies ir kitomis ligomis.
Gimęs 1895 m. sausio 2 d. Matelėnų kaime, Joniškio vals., Utenos
apskr., velionis paliko savo pėdsa
kus pedagoginiame Lietuvos gyve
nime. Lietuvoje jis buvo gimnazi
jos mokytojas.
1928 metais jis sįigijo aukštesnio
sios mokyklos mokytojo teise.
1919-1931 m. jis mokytojavo Lin
kuvos, Rokiškio ir Ukmergės gim
nazijose. 1944 m. pasitraukęs į Vo
kietiją, įsigijo čia šešių kalbų kva
lifikuoto vertėjo teises. Vėliau kalbbų studijas dar gilino ir Kaliforni
joje, gyvendamas Los Angeles
mieste.
J. Gobis buvo aktyvus spaudos
bendradarbis. Jis išleido kelis labai
populiarius vadovėlius, kuriais nau
dojosi aukštesniųjų mokyklų jauni
mas: Visuomenės mokslo vadovėlis
(192.>) r Trumpas visuotinės istorij ■ kursas (1928), Trumpas peda
goginės istorijos kursas (1930).
Šiuose vadovėliuose jis sintetizavo
plačios apimties kursus.
Taip pat J. Gobis parašė keletą
įdomių filosofinių - psichologinių
studijų: Poetinės kūrybos filosofija
(1925), Meilė ir gyvenimas (1927),
Dechristianiuzoto žmogaus siela
(1927), Asmenybės kultūros pagrin
dai (1921), Moterų psichikos bruo
žai (1927), Tautybė ir gyvenimas
(1929) .T kt
Plunksnos darbo Juozas Gobis
nepaleido ir išeivijoje. Gyvendamas
Los Angeles mieste, palaikė ryšį su
vietine lietuvių spauda, aktyviai
reiškėsi ir kitur. Rašė įvairių knygų
recenzijas, originaliai įšvelgdamas į
jų keliamas mintis ir problemas.
Pastaraisiais savo gyvenimo me
tais gyvendamas Clevelande, jau vis
labiau negaluodamas, jis nesiliovė
bendradarbiavęs daugelyje išei
vijos laikraščių, pasiekdamas net to
limąją Australiją. Rašė įvairiausio
mis temomis, nes sekdamas svetimą
spaudą, (rasdavo daug dalykų, vertų
dėmesio ir lietuviams. Publicistiko
je, vertindamas mūsų bendruomeni
nį gyvenimą ir jo trūkumus, J. Go
bis nukrypo net į kraštutinumus,
kartais pasisakydamas radikaliai
priešingai bendrajai opinijai. Kreip
damas žvilgsnį į Lietuvą, jis ne kar
tą pamiršo nuo ko bėgęs, savo raš
tuose kritikuodamas pasaulio lietu
vių veiklos trūkumus ar klaidas, nuslysdamas (gal net pačiam to ne
jaučiant) į priešingas pozicijas.

Savo viso gyvenimo darbais ir
raštais J. Gobis mūsų kultūros is
torijoje palieka kaip įdomi, savita
asmenybė.
A. Dabšys
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NAUJŲ, 1971, METŲ SUTIKIMAS SANTA MONIKOJ
Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubas

kartu su Lietuvių Bendruomenės S. Monikos apylinke
ruošia bendrą NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ š. m. gruodžio 31 d.,

Woman’s Club salėje, 1210 4th Street, Santa Monica, Ca.
Pradžia 8 vai. vakaro. Gros geras orkestras.

Įėjimas (su vakariene ir šampanu) — $8.00 asmeniui.
Visi mieli tautiečiai su draugais kviečiami dalyvauti.
25>

Rengėjai
<

stirti?

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

LOS ANGELES APYLINKĖS

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS
Įvyks 1970 m. gruodžio mėn. 31 d. nuo 8 vai. vak. iki 2 vai. ryto
Conti Hall of Hollywood

1203 No. Vermont Avenue, Los Angeles.
Įėjimas — $7.00 asmeniui (su vakariene Ar šampanu), stud. $4.00.
Visi lietuviai, norintieji linksmoje ir, lietuviškoje nuotaikoje
sutikti naujuosius metusi dalyvauja šiame sutikimo baliuje.
Dėl rezervacijų skambinti Prišmantui arba Stančikui.
Šv. Kazimiero parapijos choras

kviečia jus atsilankyti į choro rengiamą linksmą, viešą

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ
gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vakaro
Sv. Kazimiero parapijos salėje.
Gros Mikas Kraftas ir jo puikus orkestras. Bus linksma meninė programa.

Bilietų kaina — 7 doleriai; studentams ir pensininkams — 5 dol.
Bilietus ir stalus pirašome užsisakyti iš anksto pas choro valdybos narius:
A. Butkutę — 385-5967; R. Dabšį — 665-4303; A. Mitkevičių —
662-6413; A. Polikaitį — 666-2568; S. Šakienę — 665-0097; ir
R. Žuką — 675-0976.
Sveikiname švenčių proga ir linkime pelningų naujųjų metų!

BRONIUS POSIUS & CO.
HOUSE PAINTER — INSIDE & OUTSIDE
PAPERHANGEP - CARPENTER — PLASTERER

2543 Eucaliptus Ave., Long Beach, Calif. 90806.

Phone 424-4529

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

UHF

BILL STEVENS

4432 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca. 90027

660-1528

Patogiausia vieta sustoti, lankantis Los Angeles mieste ir Hollywoode.

EL DORADO MOTEL

LOS ANGELES, CALIF

Savininkas AL SAMOLIS
Savininkas AL SAMOLIS

Tel. HO 2-6945

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 9
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
____ ALTO PRANEŠIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos Los
Angeles skyriaus valdyba praneša,
kad Bražinskų gelbėjimo išlaidas ir
išlaidas, susijusias su protestais dėl
lietuvio jūrininko Simo Kudirkos
grąžinimo rusams, jam prašant azylio teisių, apmoka ALTas, kaip yra
susitaręs su Tautos Fondu.
Taryba sveikina kiekvieną priva
čią iniciatyvą, bet aukų telkimas
turi būti vykdomas tik per minėtas
organizacijas, kad tiems tikslams
surinktos aukos nebūtų išsklaido
mos ir darbas eitų koordinuotai.
Mūsų kolonijoje visas šiems rei
kalams aukas prašome siųsti Los
Angeles ALTo skyriaus iždininkui:
Mr. A. Telyčėnas, P. O. Box 39641,
Los Angeles, Ca. 90039.
ALTo Los Angeles sk.
valdyba
Naujasis ALTo pirmininkas
lankosi Los Angelėse

Naujas ALTarybos centro pir
mininkas dr. Kazys Bobelis gruo
džio pradžioje lankėsi Los Ange
les mieste. Jis čia buvo atvykęs
kartu su žmona ir dukrele ir inten
syviai lankė savo profesijoje nau
jų iširadimų kursus. Jis buvo ap
sistojęs savo žmonos tėvų A. ir M.
Devenių namuose, Santa Monikoje.
Čia gruodžio 4 d. jis susitiko su
ALT Los Angeles sk. valdybos na
riais. Naujasis c. valdybos pirmi
ninkas painformavo apie artimiau
sius savo užmojus ir buvo pasitar
ta vietos ir centro veiklos reikalais.
Vienu iš svarbesnių rūpesčiu šiuo
metu mūsų ALT skyriui darosi at
gabenimas ir parodymas ne tik sa
viesiems, bet ir amerikiečiams Lie
tuvos genocido parodos. Mūsų ALT
valdyba pageidautų ją turėti Los
Angelėse liūdnojo birželio minėji
mo laiku. Ar tai pavyks, priklauso
dar nuo daugelio aplinkybių.
Šeštadienį, gruodžio 5 d. dr. K.
Bobelis davė Įdomų pasikalbėjimą
aktualiais reikalais per vietos radiją.
Korektiška forma jis priminė vietos
lietuviams, kad ALT jokio natrio
mokesčio neima, kad politinio dar
bo dirva labai plati ir kad būtų ga
lima padaryti žymiai daugiau turint
daugiau lėšų. Jis padėkojo vietos
žmonėms ir darbą ir aukas ir prašė
ateityje tų aukų nesklaidyti, o visas
vasario 16 proga surinktas aukas
skirti vien tik Lietuvos laisvinimo
reikalui, t. y. Amerikos Lietuvių
Tarybai, kuri iš savo pusės finan
suoja VLIK’ą ir jo padalinius. J.A.
Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr-ja,

Los Angeles, Ca., rengia Klaipėdos
krašto prijungimo prie Lietuvos mi
nėjimą, kuris įvyks Lietuvių Tauti
niuose Namuose sausio 10 d. 2 v.
P- PDraugijos pirmininkas Algirdas
A. Glazė maloniai kviečia visus at
silankyti.

Pradės veikti Lituanistinės mokyk
los 9-sis skyrius

Pranešama, kad nuo 1971 metų
sausio mėnesio 19 d. pradės veikti
9-to skyriaus Lituanistinė klasė. Vi
sų patogumui ji veiks sekmadie
niais nuo 4 vai. p.p. prieš Jaunimo
Ansamblio tautinių šokių repeticiją
(repeticija 5 vai. p.p.).
Visi L. A. ir apylinkių lietuvių
vaikai, baigę 8 skyrius arba tolygų
kursą, ir norį tęsti lietuvių kalbos
studijas, kviečiami lankyti šitą 9-to
skyriaus klasę.
Ateinantį pavasarį prie sudarytos
komisijos, kurioj dalyvaus ir Švieti
mo Tarybos atstovas, mokiniai iš
laikys egzaminus.
Lektoriumi sutiko būti lituanistas,
prityręs pedagogas Ignas Medžiu
kas; lietuvių kalbos gramatikos kur
są pagilinti padės mokytoja Ona
Razutienė.
Patalpas duoda Šv. Kazimiero
parapija, be abejo, parems Lietuvių
Bendruomenė ir Švietimo Taryba,
todėl tėvams už mokinio mokslą
mokėti nereiks.
Norintieji praneškite iki Naujų
Metų. Dėl platesnių informacijų
prašom skambinti telefonu O. Razutienei — 661-0041 arba Ignui
Medžiukui — 663-1819.
Šv. Kazimiero parapijos ir Šeštadie
ninės Lietuvių Mokyklų
KALĖDŲ EGLUTĖ

įvyks gruodžio 20 d. 12 vai. dienos.
Mokyklų mokiniai, savo moky
tojų vadovaujami, atliks tlrumpą
programą. Bus suvaidinta Zitos Visockienės 1 veiksmo vaizdelis “Ka
lėdos miške”, skambės Kalėdų gies
mės, dainos, deklamacijos, bus šo
kiai ir kt.
Po programos, kaip ir kasmet,
atsilankys “Kalėdų senelis iš Lie
tuvos”.
Visi L. A. ir apylinkių lietuviai,
maži ir dideli, maloniai kviečiami
atsilankyti ir pasidžiaugti savuoju
prieaugliu.
Jus kviečia L. A.
Lietuvių Mokyklos

— Lietuviškos Kalėdų eglutės

šiais metais yra papuoštos Gen. Lie
tuvos konsulo dr. J. J. Bielskio na
muose p. O. Bielskienės rūpesčiu, ir
International Student Center (UCLA) Rūtos Skiriūtės iniciatyva. Eg
lutės lietuviški papuošalai E. Lembergienės.
Liet. Vyčių Sr. susirinkimas

įvyks 1971 m. sausio 10 d. 12 vai.
39 min. p. p. Liet. Bendr. Namų
salėj, 4423 Santa Monica Blvd.,
Los Angeles.
Numatoma veiklos pranešimas,
naujos valdybos rinkimai, religinės
šalpos reikalai, Lietuvos reikalų ko
misijos sudarymas ir kt.
Susirinkime kviečiami dalyvauti
visi nariai ir svečiai, ypač dalyvavę
pavasarininkų ar kitų kat. organi
zacijų veikloj.
Valdyba
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
— Lietuviai nekilnojamo turto Tahitiečiai aplankė
srityje daro gražų progresą. Ypač dail. Joną Rimšą
pažymėtini ponai Julija ir Emilis
Gruodžio pradžioje grupė tahiSinkiai, stambūs nekilnojamo turto tiečių sportininkų, šokėjų, daini
savininkai Santa Monikoje, kurie ninkų bei muzikantų, jų tarpe ir
neseniai įsigijo dar du 15 ir 20 bu šių metų Tahiti salos grožio kara
tų pastatus.
lienė —- Miss Tahiti, vadovaujami
— Paulius Aras, statybos rango Adrieno Tuarau, lankėsi JAV-se.
vas, šiuo metu vadovauja dviejų Jų sportininkų komanda dalyvavo
“Rūta, Ine." bendrovės vykdomų motorinių valčių lenktynėse ant
projektų statybai Santa Monikoje. ežero Havasu, Arizonos valstijoje,
Vienas pastatas specialiai planuo ir po to jie dalyvavo suruoštame
tas šeimoms su vaikais turės 23 bu festivalyje, kur turėjo progos pa
tus, kitas pastatas septynių butų.
demonstruoti tahitiečių šokius, dai
— Į Santa Moniką įsimylėjo Gra nas ir muziką. Jų pirmas sustojimas
žutė itr Aloyzas Siručiai. Jie atos buvo Los Angeles ir čia jie sutiko
togaudami pas Sirutienės seserį L. dail. Joną Rimšą ir Grasielę ir Rytį
Graužinienę, užpirko 9 butų namus. Kuzavinius, kurie yra seni A. Tua
Jų pirkimui tarpininkavo Mečys rau bičiuliai.
Svečiai buvo pavežioti po Los
Sutkevičius iš Roque & Mark Co.
Angeles apylinkes, o vakare jų gar
nekilnojamo turto firmos.
— Rūta, Ine. bendrovės pirmi bei buvo suruoštas p.p. Kuzavinių
ninkas inž. Emanuelis Jarašiūnas namuose priėmimas. Grįždami iš
praneša, kad sekančiam projektui festivalio, A. Tuarau su trimis savo
jau yra priimami investuotojai-dali- tautiečiais aplankė dailinką Joną
ninkai. Sąrašas bus uždarytas sau Rimšą, prieš penketą metų viešėjusį
sio mėn. 15 d. (1971). Užinteresuo- Tahiti saloje ir gyvenusi ten A.
tus prašo kreiptis į projekto admi Tuarau šiemoje. Dailininkas parodė
nistratorių Albiną Markevičių, tel. svečiams savo darbus, sukurtus pa
gal jo atsivežtus iš Tahiti eskizus.
828-7525.
— Julija Plukienė, prieš kelerius Pamatę savo gimtinės vaizdus, sa
metus atvykusi iš Lietuvos ir gy vo namelius, savo žmonių paveiks
venusi pas savo dukterį, dantų gy lus ir savo tautinį šokį “Tamure”
dytoją Bronę Vaičaitienę, jai mirus, dailininko drobėse, svečiai iš karto
persikėlė gyventi pas savo sūnų ir atpažino savo tikrą Tahitį ir čia pat
marčią Vytautą ir Lilę Plukus, San iš džiaugsmo šoko ir dainavo “Ta
ta Monikoje. Ten pat gyvena ir jos mure” dainas. Dail. J. Rimša džiau
brolis Pranas Alekna, anksčiau čia giasi nemažiau už juos ir sako, kad
tas jų atpažinimas jo kūryboje
persikėlęs iš Cleveland, Ohio.
Tahiti yra jam brangesnis už visus
— Albinas Markevičius praneša,
rafinuotų kritikų vertinimus. Toks
kad jo firma Roque & Mark Co. pačių tahitiečių įvertinimas jo taSanta Monikoje paruošia Income hitietiškų paveikslų duoda jam drą
Tax žinias už 1970 metus.
sos ir ryžto energingai ruoštis jo
Prašoma kreiptis į Income Tax planuojamai parodai sekančiais me
skryiaus vedėją Mečį Sutkevičių, tais.
J. A.
tel. 828-7525. Mečys Sutkevičius
studijuoja UCLA sąskaitybą ir gi
lina žinias Federalinių ir State tak APIE TURTĄ IR MOKESČIUS
sų apskaičiavimo srityje.
“Man taip draugas patarė dary
— Kalifornijos Lietuvių Kredito ti", dažnai girdime nusiskundimą,
Sąjunga turėjo labai sėkmingus me kada jau per vėlu.
tus. Finansinė apyvarta viršija
Prieš parduodant apartmentinius
$100,000 ir narių skaičius vis auga. namus, reikia susižinoti, kokius
Už indelius mokėta 6% — praneša mokesčius reikės mokėti valdžiai už
Sąjungos valdyba.
gautą pelną ir parduotą turtą. Nors
Darbo valandos: trečiadieniais kartais pelno ir nėra, bet per eilę
nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais metų nurašote amortizacijos-rezernuo 12 iki 2 vai. p.p. Adresas: vų išlaidas. Įstatymų nustatyta a3002 Santa Monika Blvd., Santa mortizuota suma gali būti gana
Monika, tel. 828-7095.
stambi, ir už ją, namus pardavus,
JAUNIMO SIMPOZIUMAS
reikia mokėti atitinkamus mokes
buvo surengtas glruodžio 12 d. San čius, vadinamus “Capital Gain
ta Monica Bay Woman’s Club pa Tax”, kurie dažnai būna dideli.
Nusipirkus nuosavybę ir pirmai
talpose. Rengė LB S. Monikos apy
linkė G. Gudauskienės iniciatyva. siais metais paruošiant Income Tax.
Aukštesniųjų
mokyklų
mo labai svarbu žinoti, kokiuo metodu
kiniams buvo sudaryta proga padis amortizaciją apskaičiuoti, nes vė
kutuoti Lietuvos, lietuviškos bend liau metodo keisti nebegalima.
Dėl šių apskaičiavimų reika
ruomenės, lietuvių ir amerikiečių
mokyklų ir kitais klausimais.
linga kreiptis į mokesčių apskaičia
Po diskusijų įvyko vakarienė ir vimo patarėjus.
šokiai, grojant jaunimo orkestrui.
Sekantį kalrtą pakalbėsime, kaip
Diskusijoms vadovavo L. Valai mokesčių už pelną (nekilnojamą
tienė, R. Šermukšnis ir A. Kaše- turtą pardavus) galima išvengti.
lionis.
A. Markevičius
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TV taisymas

Kontraktoriai

LIETUVIAI

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

FRANK’S TELEVISION

BRUNO POŠ1US

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

Painting, Decorating and Repairing

Apd rauda

Baldai

2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806

ALBINAS MARKEVIČIUS

MAYTAG WASHERS
Authorized Repiezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4346

Phone:

Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone:

828-7525

Res.:

828-0460

Fotografai

A. F. SKIRIUS

Insurance Agent

4364 Sunset Boulevaro
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance
25600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717

Telef. 326-3077

Automobilių

taisymas

LEONO

KANTO

FOTO STUDIJA

424-4529

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.

11602 So. Bullis Ave.,
Lynwood, Ca. 90262

Tel. OS 5-9051

“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Phone 676-9217

Valgyklos

Moteliai

Dantistai

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

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

3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403

THE AZTEC ROOM
“Glendale’s Most Elegant
Restaurant”
Sav. J. Safrončikienė
303 W. Glenoaks Bl., Glendale, Ca.
Tel. 242-4747
91202

GARAGE BON VOYAGE

A.

BLAKIS,

D.D.S.

Dantistas (latvių kilmes)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 828-4613 by appointment
GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef. 660-1205

ROLANDAS

Alinės-užeigos
JIMS PLAY PEN

Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

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

LEE'S BAR
Pete & Zelma Stan.skis, sav.

4157

Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 902oU
Phone: 371-9132

Gydytojai
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.

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

326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694

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

JONAS JURGILAS, 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
James A. RUDIS, M. D.
General Practice
2100 Carlmont Dr., Belmont, Calif.
591-5661 — Hours by
Apointment

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

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

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches
M. C. Brown, Ruby & Bill
2407 Pacific Coast Hwy, East
Signal Hill, Ca. 90806
Phone 433-9060
Lithuanians are welcome.

PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90250
Sav. Jonas ir Ona Žukas

WALT’S MARKET

EX 4-9144
BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė satnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712

EL DORADO MOTEL

1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

Vaikų darželiai

Maisto krautuvės

Sav. Elena Astravas

Al Samolis, sav.
1615 N. Western Ave., Hollywood,
Tel. 642-6945

Ca. 90027

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227

Veikia tik šeštadifeniais ir sekmai
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Galima užsakyti grupėms iš anksta

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

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90043
Telef. 826-1570

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA“
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė
3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas 662-2669

Valgykla atdara: šeštadieniais nuo
2 vai. p.p. iki 9 vai. vak.; sekma
dieniais — 11 vai. ryto iki 9 v. vak.

MARY HAMROCK
M

Telefonas

Phone 395-6142

466-1066
Res. 395-3358

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON

3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005
DU 8-6011

DU 9*4161

1

JONAS KUTRA
Realtor

1011
19th Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-335J
ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd..
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0460

BRONĖ SKIRIENĖ ■irą*
(Licensed Real Estate Broker)
patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.
Dėl informacijų teilraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tele
fonu TU 2-5394.
;3a-.
Įstaigos adresas: , pft'-. •'V
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028

PIERCE — HAMRO.Cn
O
R
T
U
A
H
J21 Venice Blvd.
Los Angeles, CaliL
Phone:
Richmond 9-6091

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

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.
Tel. (213) 820-2925 /West L. A./

Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro
mas — iš savininkų, akrais,
ne sklypais!
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DOVANOS JAUNIMUI ^ąS8,

“Lietuvių Dienų” knygyne turime
daug gerų knygų lietuvių ir anglų
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūkingą ir vertingą'do
vaną, pasirinkite ką nors iš knygų
— ta dovana liks ilgam laikui ir
gal būt paskatins vėliau ir pačiam
kitą kartą lietuvišką ar lietuviško
turinio knygą įsigyti.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ •j

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE —11
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GRAŽIAUSI ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI,
GERIAUSI NAUJŲJŲ METŲ LINKĖJIMAI
Mūsų bendradarbiams,
prenumeratoriams,
rėmėjams —
Redakcija, Administracija
ir Leidykla

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
GRUODŽIO MĖN. —

31 d. 8 vai. vak. — L Benduomenės Naujųjų Metų sutikimo ba
lius Conte Hall of Hollywood —
1203 N. Vermont Ave., L. A.
31 d. 8 v. v. — šv. Kazimiero ipar.
choro N. M sutikimas parapijos
salėje.
31 d. 8 v. v. Bong Beach L. klubo N.
Metų Balius Morgan Hall, Long
Beach.
31 d. 8 v.v. Santa Monikos L. Klu
bo Naujų Metų sutikimas, Wo
man’s Club sal., 1210 4th St. S.M.
1971 SAUSIO MĖN. —

10 d. 2 vai. p.p. Klaipėdos krašto
atgavimo minėjimas Tautiniuose
Namuose.
17 d. 12 vi. dienų — Prel. M. Kru
pavičiaus minėjimas šv. Kazimie
ro par. salėj.
J 7 d. 2 vai. p.p. — Amerikos Liet.
Piliečių klubo Naujų Metų suti
kimo 'balius Taut. Namuose.
31 d. — SLA parengimas šv. Ka
zimiero parap. salėj.
24 d. 3 vai. p.p. — Ateitininkų vai
dinimas “Vaikų kelionė į erdves”
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 (r engė jų 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 sąrašų,
padėkų ir pan. rašinių talpinimų.
3. Už didelį skelbimų (display ad)
2-jų skilčių pločio, 1 inč. aukščio—
$5; ir už kiekvienų sekantį lučių —

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

MIRTYS

Trumpai

— Gruodžio 6 d. mirė Jokūbas
Collins, sulaukęs 80 metų amžiaus.

— Dr. Mykolas ir Alena Deveniai, sve.kmdami savo bičiulius šv.

Kalėdų ir Naujų Metų proga, vietoj
sveikin.mo kortelių aukojo Tautos
Fondui — Lietuvos laisvinimo rei
kalams $50.00.
— Bernardas Brazdžionis gruo
džio 12 ir 13 dienomis buvo išvy
kęs į Čikagą ir Bostoną, kur buvo
surengti jo knygos “Poezijos pilna
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir
tis” pristatymai. Čikagoje plistatysuinteresuotieji, kurie nori, kad
mas įvyko Jaunimo Centro salėje,
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
— Lapkr. 16 d. mirė Justinas kuri gausiai buvo prisirinkusi poezi
tų jų nuotrauka.
LAV Adm.
Kalvaitis. Buvo gimęs 1906 m. Žyg- jos gerbėjų, entuziastingai sutikusių
lių k, Sakių apskr., ūkininko šeimo autoriaus pasirodymą ir skaitymą.
NAUJOS VALDYBOS
je. Didžiausią gyvenimo dali dar Apie B. kūrybą kalbėjo Liet. Rašy
— Spalio mėn. 11 d. Ateitinin bavosi kaip mokytojas. Taip pat tojų draugijos pirm. kun. L. Andkų Sendraugių susirinkime pas p.p. veike Jaunųjų Ūkininkų rateliuose. ■ riekus.
Bulotus buvo išrinkta nauja valdy Mokytojų ir Saulių sąjungose.
Bostone knygos pristatymą su
ba: pirm. J. Motiejūnas, vicepirm.
Karo metu pasitraukė į Vakarus, rengė Dramos sambūris, vadovau
A. Polikaitis, sekr. J. Jodelė ilr ižd. gyveno Vokietijoje, dirbo Schpa- jamas Antano Gustaičio. Tauti
J. Raulinaitis.
Susirinkime buvo kenbergo stovyklos lietuvių gimna niuose Namuose, kur pilna salė
pranešimai iš Ateitininkų kongreso zijoj.
įdėmiai išklausė literatūros kritiko
Čikagoje; be to, Julius ir Jūra JoAtvykęs į Ameriką. Philadelphi- P. Naujokaičio “Poezijos pilnaties"
deliai rodė filmų ir skaidrių iš savo jos miestą, su žmona įsirašė į Lie aptarimo ir aktoriaus H. Kačinsko
kelionės šią vasarą po Lietuvą.
tuvių R. Katalikų Susivienijimą. ' deklamacijų, šiltai sutikusi patį au— Gruodžio 6 d. pas J. ir J. Jo- Nuo 19o2 m. persikėlęs į Kalifor ' torių, kadaise buvusį bostoniškį.
— A. Skirtus, Vliko narys, buvo
deles sušauktame susirinkime sve niją, netoli Los Angeles, J. Kalvai
čias poetas Kazys Bradūnas skaitė tis prisidėjo prie L. R. K. Susivie išvykęs į Čikagą nuo lapkr. 30 d.
paskaitą apie Maironį ir jo vardo nijimo 42 kuopos veikimo, atlik dalyvauti Vliko seime; jis taip pat
bei kūrybos populiarumą šių dienų damas ir sekretoriaus pareigas per dalyvavo Čikagoje surengtose de
4 metus. Tuo laiku kuopos nariais monstracijose dėl S. Kudirkos, sie
Lietuvoje.
įsirašė sūnūs Rimas (inžinierius ir kusio JAV-sc azilio prieglobsčio.
— Gruodžio 13 d. susirinkime dailininkas, tekėjęs savo paveikslų
A. Lietuvos Piliečių klubas išsirin parodą Los Angeles mieste), ir mar
NAUJAKURIAI
ko naują valdybą, kurią sudaro: ti Zinaida, biochemike, kuri dažnai
pirm. C. Kirilouckas, vicep. P. Pet pasirodo mūsų Los Angeles scenoje
— Nelė Brunza iš Ohio valstijos
raitis, fin. sekr. G. Žukauskienė, kaip gražus lyrinis sopranas. A. A. persikėlė gyventi į Lakewood. Ca.
prot. sekr. E. Padzunienė, ižd. L. J. Kalvaičio žmona Elena dirba li
— Balys ir Elzbieta Barauskai iš
Schulcas.
goninėj ir marčiai padeda anūkėlius
Chicago, III. atsikėlė gyventi į Los
Klubas nutatrė naujų metų balių auginti.
Angeles. Ca. ir čia jau nusipirko
surengti sausio 17 d. Tautinių Na
Anksti rytą, lapkričio 16 d., na puikią rezidenciją.
mų salėj.
miškiai senelio jau nebeprikėlė —
Klubo nariai, ALTo ižd. A. Te-' jis buvo ramiai, amžinai užmigęs.
— Jadvyga ir Antanas Janušolyčėnui paaiškinus Simo Kudirkos, Lapkr. 19 d. iš Šv. Kazimiero baž niai, Chicago. III., persikėlė gyvensiekusio laisvės, tragediją, paaukojo. nyčios jis buvo palaidotas Misijų ' ti į Kaliforniją ir apsistojo pas
$25 Kudirkos bylos fondui ir dau-> kapuose, netoli San Fernando, ne p.p. Tomkus, Canoga Park.
gelis narių pasirašė peticiją prezi toli jo gyvenamos vietos Canoga
— Vladas Tamulis, Brockton,
dentui. (Narys).
Park.
Mass., persikėlė gyventi į Long
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Beach. Calif.
Bražinskų bylos fondas
ir visai jo gražiai šeimai bei gimi
— Danys Mekišius iki šiol dau nėms.
KRIKŠTAI
giausia surinko Bražinskų bylos
L. R. Kat. Susivienijimo
fondui. Long Beach klubas tam rei
— Spalio 2 d. buvo pakrikštyta
Los Angeles kuopos nariai
kalui skyrė $100, Gus Kaszlauskas
Irenos ir Vytauto Tamošaičių pir
— $100, A. ir V. Juodvalkiai —
— Lapkr. 7 d. Santa Monikoje magimis sūnus Algio Kazimiero
$20, M. E. Gedgaudas — $20. Ki mirė Ona Kudakienė. Reiškiame Roberto vardais. Krikšto tėvais buti 19 asmenų aukojo po mažesnę užuojautą vyrui Jonui Kudakui. . vo Angelė Raulinaitienė ir dr. Z.
sumą.
dukrai Genovaitei Mažulienei ir mi . Kungys. Irena Tamošaitienė (Kaurusios broliui Kaziui Vasiliauskui. ! naitė) su sūneliu prieš Kalėdas iš
vyksta į Australiją aplankyti savo
LIAUDIES DIRBINIAI
Pranešimas
tėvų.
LAV administracijoj galima gau
Esame prašomi pranešti, kad R.
— Lapkričio 22 d. buvo pakrikš
ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų, Kozo-Polenskaitė staiga mirė šių
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko metų liepos 3 d. Santa Monikos li tyta Gliofijos ir Jono Algio Sadūnų
dukra Renatos Adelės vardais.
plytėlių, kryžių ir 1.1.
goninėje, Santa Monica, Ca.
Krikšto tėvais buvo Dalia BuroKai ieškosite ko nors nepaprasto
kienė ir Gintautas Vitkus.
eceeeeeeeeeeeee'e
e-rree
r
r
t
ir tautiško Kalėdų dovanoms, už
JUOZAS RAČIUS
sukite į LAV ir LD administraciją
— 4364 Sunset Blvd., L. A.
— Sausio 24 d. 12 vai. 30 min.
sveikina švenčių proga visus savo p. p. šaukiamas Liet. Katalikų Su
Atdara visomis darbo dienomis gimines, pažįstamus, draugus.
sivienijimo metinis narių susirinki
ir šeštadienį; norėdami užsitikrinti,
po darbo paskambinkite telefonu 2016 — 4th Avė., Los Angeles, Ca. mas Lietuvių Namuose, 4423 San
90018 ta Monica Blvd., L. A. Nariai ir
664-2919.
norintieji įstoti prašomi dalyvauti.
Palaidotas Forest Lawn kapuose.
Glendalėje, gruodžio 9 d.
Jokūbas priklausė Piliečių kiubui
ir SLA. Jis dažnai ateidavo į paskai
tas ir parengimus, skaitė ir rėmė lie
tuvišką spaudą.
Reiškiame užuojautą žmonai
Frances, sunui Vito Collins ir ki
tiems giminėms.

