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TAUTOS FONDAS PERSIORGANIZAVO
Tautos Fondas, sėkmingai finan nys: prel. Jonas Balkūnas, Petras
savęs Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi Minkūnas, Aleksandras Vakselis,
nimo Komiteto veiklą nuo 1943 m. Jurgis Valaitis, Augustinas Kuolas
(Amerikoje nuo 1955), dažnai vadi ir Aleksandras Daunys. Septintąjį
namas Vliko banku, yra persiorga narį pasikvies pati taryba.
nizavęs į nepriklausomą juridinį
Tautos Fondo valdybą sudaro:
vienetą, įkorporuotas New Yorko pirmininkas — A. Vakselis, vicep.
valstijoje kaip pelno nesiekianti — Ignas Gasiliūnas it Juozas Bag
korporacija ;fr atleistas nuo pajamų donas, iždininkas — Vytautas Kulmokesčių. Oficialus vardas: Lithu pa, sekr. — Romualda Šidlauskie
anian National Foundation, Ine.
nė, finansų sekr. — J. Pumputienė,
Vlikas pradėjo įkorporavimo žy nariai: J. Rūtenis ir J. Vilgalys.
gius 1972 metais. Charta patvirtin
Organizacijose įprastai renkamos
ta 1973 m. birželio 4 d., o 1974 kontrolės komisijos Fondas neturi.
m. gegužės 21 d. gautas iš IRS at Kontrolės darbą atlieka taryba.
leidimas nuo pajamų mokesčių.
Kas yra Tautos Fondo nariai?
Aukos fondui gali būti nurašomos Jų yra trys kategorijos: 1. Aukoto
nuo pajamų.
jai, kurie kasmet paaukoja ne ma
Pirmasis šios naujos korporaci žiau 100 dol.; 2. Fondo pareigūnai:
jos narių susirinkimas įvyko š. m. tarybos nariai, valdybos nariai, at
gegužės 31 d. New Yorke, Kultūros stovai, įgaliotiniai ir komisijų na
Židinyje. Šiame susirinkime fondo riai, kol jie eina pareigas; 3. Orga
taryba ir valdyba padarė praneši nizacijos. Jų balsavimo teisė nusta
mus, buvo svarstytas ir patvirtintas toma bendru susitarimu su tary
statutas (by-laws), išrinkta taryba ba. Vlikui, pavyzdžiui, yra pripa
(Board of Directors) ir aptarti to žinta 51 nuošimtis balsų. Nauji
nariai tvirtinami susirinkimo. Na
limesnės veiklos klausimai.
Susirinkimą sušaukė fondo stei riai, negalėdami susirinkime daly
gėjų taryba ir jam vadovavo tary vauti, gali savo balsavimo teisė įga
bos pirmininkas prel. Jonas Balko lioti kam nors kitam (proxy). Su
nas. Kiti steigėjų tarybos nariai yra: sirinkimas (taip pat tarybos bei val
Petras Minkunas, dr. Bronius Ne- dybos posėdžiai) yra teisėtas daly
mickas, Aleksandras Vakseks r vaujant paprastai daugumai balsų.
Jurgis Valaitis. Jie buvo pakviesti Nutarimai daromi taip pat paprasta
į prezidiumą. Be jų į prezidiumą balsų dauguma.
buvo dar pakviesta Jonė Pumputie
Iš Fondo valdybos pranešimų pa
nė, Romualda Šidlauskienė ir Ka aiškėjo, kad šiuo metu Fondas turi
nados atstovas Augustinas Kuolas.
8 atstovybes ir 33 įgaliotinius. Per
Iš pranešimų paaiškėjo, kad Tau juos ateina aukos. Aukas renka ir
tos Fondas, kaip juridinis asmuo— centras. Pažymėtina, kad Kanados
korporacija — veikia remdamasis atstovybė per A. Kuolą šiais metais
dviem dokumentais — New Yorko įnešė $18000, Amerikos Lietuvių
valstijos patvirtinta charta ir stei Taryba — $10000 (už 1974 metus),
gėjų Tarybos priimtu statutu. Ame Los Angeles įgaliotinis Antanas
rikos įstatymų nustatyta tvarka už Skirius — $7500. Viso šiais metais
korpcracijos veiklą yra atsakingi Tautos Fondas yra gavęs aukų
jos direktoriai (taryba), jos darbus $45000.
veda direktorių tarybos paskirta
Tautos Fondas ir toliau savo pa
valdyba, o pačius direktorius kas grindiniu uždaviniu laiko finansuo
met renka narių susirinkimas. Įdo ti Vliko veiklą. Išimtinais atvejais
mu, kad statutas tarybai duoda tei gali būti finansuojamos ir kitos or
sę keisti patį statutą ir papildyti ganizacijos ar specialūs projektai
tarybą, kam nors iš tarybos pasi Kiti fondo uždaviniai, kaip telki
traukus.
mas informacijos ape okupuotą Lie
Susirinkimas išklausęs statuto au tuvą, garsinimas Lietuvos laisvini
toriaus dr. B. Nemicko paaiškini mo bylos viešomis informacijos
mų, statutą prėmė su vienu pakeiti priemonėmis per laikraščius, radiją,
mu, būtent, tarybos narių skaičių televiziją, įvairių leidinių leidimas
padidino nuo penkių iki septynių.
ir kt. gali būti vykdomi paties fon
Į tarybą buvo išrinkti šie asme do arba fondo finansuojami. P. Ą.

Komp. G. Gudauskienei po Brentwood-Westwood simfoninio orkestro kon
certo, kuriame buvo grotas jos kūrinys, spalio 19 d. inž. V. Čekanauskas
įteikia Bicentennial komiteto atžymejimą. Toki ažtymėjimą gavo ji viena
iš kompozitorių, kurių kūriniai buvo atlikti šiame koncerte.
Dešinėje orkestro dir. Alvin Mills; jis padarė orkestracijas G. Gudaus
kienės kūriniams.

Fondo būstinė yra New Yor
ke. Adresas: Lithuanian National
Foundation, Ine. 29 West 57th St.,
New York, N. Y. 10019.
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Svarbūs

suvažiavimai

Lapkričio mėn. Įvyko trys svar
būs suvažiavimai: Balfo — lapkr.
8 d. Chicagoje; Alto-s metinis su
važiavimas — lapkr. 22 d. Chica
goje ir Vliko seimas — lapkr. 2930 dienomis Brooklyne- N. Y.
Balfo suvažiavime iš Los An
geles dalyvavo Kazys ir Saliomėja Šakiai. S. Šakiene yra Los
Angeles sk. valdybos narė ir ji
Baltui dirba jau 26 metus.
ALT-os suvažiavime iš Los
Angeles dalyvaus Br. Dūda, A.
Devenienė ir A. Skirius. Suva
žiavime bus pagerbti kongr. E.
Derwinskis ir žurnalistas Ander
son.

VLIKo suvažiavime iš Los An
geles žada dalyvauti A. Devenie
nė, A. Raulinaitis ir A. Skirius.
Šiais metais bus renkama nauja
Vliko vadovybė.

Tautos Fondo vadovybė Kul
tūros Židinio salėje rengia ban
ketą.

Nori uždaryti “Voice of America”
Gavome telegramą iš Am. Lietuv ų Katal.kų Tarnybos (kun. Pugevičiaus), kur pranešama, kad Bal
tieji Rūmai planuoja “U. S. Infor
mation Service” biudžetą sumažin
ti iki 8.5 mil. metams. Būtų užda
rytos programos 15 kalbų, jų tarpe
ir estų, lietuvių ir latvių. Nutarimas
bus daromas lapkričio 22 d. Tad
prašoma skubiai siųsti telegramas,
rašyti laiškus prezidentui, senato
riams ir kongresmanams.

ROLLAND A. GIEDRAITIS, D. D. S.,
DANUTĖ J. GIEDRAITIS, D. M. D.
nuo 1975 m. lapkričio mėn. pradžios perkėlė savo įstaigas
j naujas patalpas:

3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Telefonas: 660-1205
Darbo valandos pagal paskirtą laiką.
Atidaryta pabaltiečių siuntinių bendrovė

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
Adresas: 4369 Beverly Blvd., prie kampo Kingley Dir., Los Angeles.
Telefonas: 660-9571
Siuntiniai, siunčiami per šią įstaigą, pasieks adresatą trumpiausių laiku
Taip pat siunčiami pinigų certifikataį (Gift Certificates) ir sudaronji
iškvietimai iš Lietuvos.
Darbo valandos:
nuo pirmadienio iki šeštadienio — nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro,
nekmadieniais — pagal susitarimą.
Vedėju dabar yra estas Leeni TREJUS
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VATIKANAS REAGAVO
Dėl Vatikano politikos, dalyvaujant Helsinkio Taikos ir Bendra
darbiavimo konferencijoje, vadinamos “detante” — susitarimo, pa
taikavimu Brežnevo-Kissingerio politikai, Amerikos lietuviai popie
žiui parašė daug laiškų.
Kun. V. Palubinskas, Šv. Kazimiero parap. vikaras, spalio mėn. sa
vo pamoksle aiškiai pasisakė prieš Vatikano vedamą politiką ir pa
ragino katalikus drįsti pasisakyti savo nuomonę ir rašyti Vatikanui
laiškus. Jo visas pamokslas buvo nukreiptas prieš komunizmą, prie
šingą Katalikų Bažnyčiai. Baigdamas pamokslą jis paprašė atsistoti
ir tyros minute pagerbti dabar Lietuvoje už religiją nuteistą Sadūnaitę ir dėl visų sąžinės laisvės kovotoją rašytoją Solženicyną.
Nesenai jis per pamokslą pranešė, kad Vatikanas reagavo į lietuvių
laiškus ir "Oservatore Romano” dienraštyje patalpino puslapio ra
šinį prieš komunizmą.
Kun. V. Palubinskas dažnai savo drąsiais žodžiais pradžiugina
klausytojus.

AMNESTIJA POLITINIAMS KALINIAMS
JAV - bių ambasadorius prie Jungtinių Tautų 'įnešė rezoliuciją,
reikalaujančią paleisti visus politinius kalinius, esančius visose pa
saulio valstybėse. Šią rezoliuciją turės svarstyti Socialinių Reikalų
komisija, o vėliau balsuos visos tautos. Tada pamatysime, kurios
valstybės balsuos už ir kurios bus priešingos tai rezoliucijai. Spė
jama, kad Sovietų Rusija sakys, jog jų visi kaliniai yra tik krimina
liniai nusikaltėliai. Juk sovietai visą laiką meluoja. Kai iš Lietuvos
ūkininkų atėmė žemes, namus- krautuves ir savininkus išvežė į Si
birą, sovietai skelbė, kad tie žmonės savanoriškai važiavo į Sibirą.
Ne užsidirbti, kaip JAV-se važiuodami į Alaską, bet į koncentracijos
stovyklas! Kai Amerikoje jau ir be tos rezoliucijos teisti už komu
nizmą jau vėl profesoriauja ir skleidžia savo idėjas, kada bus pa
leisti iš Sibiro tūkstančiai lietuvių tremtinių už sąžinės laisvę?

AR FORDAS “PARDAVĖ” LIETUVĄ?
Amerikos lietuvių spaudoje dabar eina ginčai dėl Helsinkio kon
ferencijos. Vieni tvirtina, kad prez. Fordas su savo užsienio reikalų
ministeriu Kissingeriu pardavė Baltijos valstybes sovietams, kiti rašo,
kad tas reikalas visai nebuvo svarstomas ir Lietuva nebuvo pripa
žinta sovietams.
Pats prez. Fordas oficialiame Valstybės Dept. biuletenyje pabrė
žia, kad Helsinkio konferencijos susitarimas neturi jokių teisinių pa
grindų ir nėra jokių įsipareigojimų. Ta konferencija buvo tik taikos
ir bendradarbiavimo principų pademonstravimas. Taip pat anglų
atstovas yra pareiškęs- kad ši konferencija neturi teisinių įsiparei
gojimų. Tik vienas Brežnevas per savo propagandinę spaudą tvir
tino, kad dabar jau Baltijos valstybės yra legaliai pripažintos so
vietams. Amerikos militantiška spauda rašo panašiai kaip Brežne
vas informuoja. Kai kuri lietuvių spauda pasigavo amerikiečių spau
dos propagandinę informaciją ir kartodami tvirtina, kad Fordas pri
pažino Lietuvą sovietams. Teisininkai rašo visai priešingai — kad
prez. Fordas Baltijos valstybių sienų sovietams nepripažino.

BREŽNEVAS NESILAIKO PAŽADŲ
Po Helsinkio konferencijos ir visų pažadų duoti daugiau laisvės
pavergtų valstybių ir savo krašto žmonėms, nesimato vykdymo tų
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pažadų. Už geležinės uždangos gyvenimas nė kiek nepalengvėjo.
Neišleidia žmonų, vyrų, vaikų išvykti pas savo šeimos narius Ame
rikon, neleidžia net aplankyti giminių. Sovietų mokslininkui Sacha
rovui neleidžia išvykti pasiimti laimėtos Nobelio premijos.
Ką daryti, kai kelis kartus atsako kvietimus atvykti giminėms
Amerikon ? Amerikos Lietuvių '1 arybos centras ragina apie tai pra
nešti jiems. Rašyti į A. L. Tarybą, 26C6 W. 63rd St. Chicago, Illinois
60629. Arba lasyti nusiskundimus savo kongresmanams bei kitiems
kongreso nariams, kaip Thomas E. Morgan, Edv. Derwinski, Alfonzo Bell ir kt. Jų adresas. The House of Representatives. Wa
shington, D. C. 20515.

ŠEŠTAD. LITUANISTINĖS MOKYKLOS REIKALAIS
Malonūs mokyklinio amžiaus
jaunuoliai ir jų tėvai!
Šv. Kazimiero šeštadieninė Li
tuanistinė Mokykla 1975/76 m.
m. pradėjo rugsėjo m. 13 d. At
vyko 140 įvairaus amžiaus moki
nių iš arčiau, toliau ir net iš labai
toli — San Diego. Tai labai dide
lis tėvų ryžtas, nugalįs net toli
mus atstumus. Tačiau yra ir visai
arti gyvenančių, bet į mokyklą
neinančių. Motyvas: 8 skyrius
baigė ir viską puikiai išmoko,
kam gi dar reikia dėl to vargti?
Gaila, kad tėvams ir vaikams pri
trūko ryžto ir supratimo, kad
mokslui galo nėra. Dar nevėlu
pergalvoti, ir pavėlavusius mielai
priimsime. Prašau atvykti šešta
dieniais į mokyklos kiemą ir
kreiptis į mane. J ei ką nors baido
mokslapinigiai, tai ir nuo to ga
lite būti atleisti. Jokio pasiteisi
nimo negali būti, kad jaunuolis-ė
nelanko lituanistinės mokyklos.
Mokykloje turime: vaikų dar
želį, 6-šius pradžios mokyklos sk.,
4 aukštesnės lituan. mokyklos
klases ir mokytojų kursus. Ypa
tingai džiaugiamės 7 mokytojų
kursantais, kurie atėjo laisva va
lia, su giliu įsitikinimu, kad pasi
sėmę daugiau lituanistinių žinių,
ateityje bus naudingesni savo
tautai. Tai bus jau antroji moky
tojų laida. Garbė jiems ir jų tė
veliams.
Be to, turime specialią klasę
tiems lietuviukams, kurie silp

nai arba visiškai nemoka lietuviš
kai kalbėti. Taigi sudarėm visas
galimas sąlygas, kad jūsų vaikai
šeštadieniais nelakstytų gatvė
mis, bet atvyktų į lituanistinę
mokyklą, kur mokiniai mokomi
lietuviškoje ir patriotinėje dva
sioje. Prašau pagalvoti, kodėl
tau nėra ryžto, ką kiti turi?
Argi tavo gyslomis neteka lietu
viškas kraujas ir širdis neplaka
lietuvišku pulsu? Susiprasti ir
sugrįžti į tiesos kelią niekad nė
ra per vėlu. Jūsų šeimos tebūna
lietuvybės tvirtovės, o lietuvių
kalba — susikalbėjimo kalba. To
kiu tvirtu ryžtu ir nusistatymu
labai aaug padėsite lituanistinei
mokyklai klestėti kiekybe ir ko
kybe. Anot jauno studento Lino
Kojelio: “Neklausk, ką tau lietu
vybė duos, bet klausk savęs, ką
tu pavergtai ir laisvėje esančiai
tautai gali duoti?”
Mokykloje dirba 26 mokytojai.
Veikia literatūros būrelisi, vadovajamas rašytojos Alė Rūtos - Arbienės ir dramos būrelis, vado
vaujamas A. Žemaitaičio ir A.
Dėdienės.
Darome viską, kad jūsų vaikų
vežiojimas į mokyklą būtų patei
sintas. Nepykite, jei jūsų vaikai
gauna daugiau darbo namuose.
Ačiū už dėmesį ir jūsų dideles
pastangas.
Vladas Pažiūra
Mokyklos direktorius

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.

Telef. 413-0177

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. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p.
Sekmadieniais uždaryta.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
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HELSINKIO SUSITARIMAS IR LIETUVA
Lietuvių visuomenėje ir spau
doje susidarius skirtingoms nuo
monėms dėl Helsinkio konferen
cijos akto interpretacijos, Ameri
kos Lietuvių Tarybos Teisių ko
misijos pirm. dr. Vladas Šimai
tis kreipėsi į prof. Bronį Kasią,
tarptautinės teisės, diplomatijos
istorijos ir teisės istorijos specia
listą, pateikdamas eilę klausimų.
Profesorius Kasias tuos mokslus
yra dėstęs Detroito universitete,
vėliau — Wilkes-Barre kolegijo
je, yra sudaręs dokumentinį vei
kalą “The U.S.S.R.-German Ag
gression Against Lithuania”,
daug rašęs tarptautinės teisės ir
politikos klausimais įvairiuose
mokslo žurnaluose, taigi yra kva
lifikuotas duoti šio akto tikslesnę
interpretariją.
— Kaip Jūs vertinate Helsinkio
konferenlijos aktą — ar jis yra
teisinį ryšingumą tutinti sutar
tis, ai tik deklaracija neturinti
tarptautinės teisės ryšingumo?
— Helsinkio aktas yra tik mo
das vivendi ir principų deklara
cija. Jis jokios teisinės galios ne
turi ir teisiniai šalių nesaisto.
— Ar Helsinkio konferencijos
dalyviai tos konferencijos aklu
norė/O nustatyti valstybių sienas,
su Vdariusias po II jo Pasaulinio
Karo, o taipgi ir privazinti tcLV
akta Pabaltijo valstybių, jų tarpir Lietuvos inkorporaciją į Sovie
tų Sąjungą, ai tas aktas suda'y
tas visai kitais, su Soo.elų smur
te įteisinimu nesurišta^ tikslais?
— Sienos buvo nustatytos Jal
tos, Potsdamo ir Lenkijos-Vokie
tijos bei abiejų Vokietijų sutar
timis. Helsinkis su sieių nustaty
mu nieko bendro neturi.
— Jei minėtu aktu būtų norėta
Sovietų smurtą, okupuojant Lie
tuvą ir ją inkorporuojant į jų
Sąjungą, pripažinti teisės aktu,
tai ar toks aktas galėtų būti lai
komas teisiškai galiojančiu?
— Toks aktas Lietuvos atžvil
giu teisiškai būtų negaliojantis—
NULL and VOID. Bet jis turėtų
politinės ir moralinės reikšmės.
— Kaip jūs vertinate Brežnevo
interpretaciją Helsinkio konfe
rencijos akto kaip Lietuvos ir ki
tų Baltijos valstybių inkorpora
cijos pripažinimo teisės aktu, o
taipgi ir kai kurios mūsų spau
dos sutikimą su ta Brežnevo mi
nėto Helsinkio akto interpreta
cija?
— Man nėra iš tikrų šaltinių
aišku,- kad Brežnevas oficialiai
tą pareiškė. O jei ir pareiškė, tai
jis žino, kad tas neliečia Jungti
nių Amerikos Valstybių, nes pre
zidento Fordo tuo reikalu pareiš
kimas, atspausdintas specialiu
Press Release ir State Depart
ment biuletenyje yra labai aiškus
ir tas Brežnevui turėjo būti ži
noma. Maskva aiškiai žino, kad

Helsinkio aktu JAV-bės Baltijos
kraštų inkorporavimo nepripaži
no.
— Kaip Jūs politinės etikos ir
mūsų tautos bei valstybės inte
resų požiūriu vertinate kai kurio
je mūsų spaudoje pasirodžiusius
grūmojimus JAV-bių prezidentui
Kordui, ..Vatikano ..arkivyskupui
Casarcli, net popiežiui Pauliui
VI, kad jie už Judo sidabrinius
išdavę ar “pardavę'' Lietuv >s
t alstybę, ir kokios, Jūsų nuomo
ne’ gali būti to pasekmės?
— Jei tie, kaip Jūs vadinate,
’’Grūmojimai” yra daromi žmo
nių kaip JAV piliečių, tai, žino
ma, laisvame krašte jie turi teisę
tai daryti. Bet jei tie ‘grūmoji
mai” daromi lietuvių tautos
veiksnių ar jų oficialių asmenų,
tada tą reikia apgailestauti kaip
uidelį netaktą, ypač akivazdoje
mums ypatingai palankaus ir is
toriškai svarbaus liepos 25 d.
pareiškimo, padaryto JAV prezi
dento specialiai Lietuvos ir kitų
Baltijos tautų reikalu. Tokio pa
reiškimo sava iniciatyva joks JAV
prezidentas nėra niekad padaręs,
lodei šį pareiškimą reikia laikyti
dideliu mūsų politiniu ir teisiniu
kapitalu (asset), kurio mums at
eityje labai. reikės. Tą pareiški
mą nuvertinti ir jį paneigti reikš
tų labai susilpninti mūsų bylostezės motyvaciją-pagrindą.
ALT Informacija

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
Licensed by V/O “VNESSHPOSYLTORG”
(488 Madison Avenue, New York, N. Y. 10022)
Telefonas: (212 ) 758-1150; 758-1151
daugelį metų gerai žinoma Amerikoje dėl savo patyrimo siunčiant
dovaninius siuntinius i LIETUVĄ, LATVIJĄ,
ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
Taip pat priima užsakymus
Automobiliams, Dovaniniams pažymėjimams, Butams ir daugeliui
kitų dalykų. Pristatymas garantuotas. Laukiam jūsų pasiteiravimų
ir tikimės, kad duosit progos patarnauti jums netrukus ir dažnai.
Tolimesnių informacijų kreipkitės Į mūsų skyrius CALIFORNIJOJ:
LOS ANGELES, Calif. 90022^
960 So. Atlantic Blvd.
Tel. AN 1 - 2994
San Francisco, Cali, 94115
1826 Divisadero Street
Tel. FI 6 - 1571

Pabaltiečių posėdis
Bendras Amerikiečių Pabaltiečių Komitetas, spalio 23 d. posė
džiavęs Washingtone, vieningai
nutarė, kad visiems svarbu remti
kongresmano Edward J. Derwinsio rezoliuciją 401, labai nau
dingą Baltijos valstybių reikalu.
Pabaltiečių komiteto posėdyje
dalyvavo Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. dr. Kazys Bobelis,
Amerikos estų federacijos ir Pa
saulio Baltų konferencijos pirm.
Ilmar Pleer, Amerikos latvių ta
rybos pirm. Adolph Lejins ir
nuolatiniai tautybių atstovai prie
komiteto: lietuvių dr. J. Genys,
estų M. Kari, latvių G. Meiero-

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian
Siunčia s.untinius į Lietuvą. Didelis pasirinkimas prekių įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mss taip pat siunčiame Gift-certificates ir automobilius.
Paruošiame įvažiavimo į JAV vizas ir pakvietimus.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone (213) 385-6550

ROQUE and MARK CO.. INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 ---------- Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS
— MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

RŪTA,

INC.

Investavimo

Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213)828-7525
> dclyba: E. Jaiašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. Šekit
••i
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NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
6914 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calil. 900..9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nunnseii.
Lietuviam^, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

vies ir komiteto reikalų vedėjas
Edv. Šumanas.
Visi pripažino, kad Derwinskio rezoliucija yra reali ir mums
naudinga, kad prezidento Fordo
liepos 25 d. duotas pareiškimas
Baltijos vastybių inkorporavimo
nepripažinimo klausimu yra nau
dingas mūsų pavergtų kraštų
laisvinimui; jis rodo, kad Helsin
kio konferencijos nutarimai ne
turi jokios įtakos į JAV politiką
Baltijos valstybių klausimu. Tą
mes turime panaudoti bendrose
laisvinimo pastangose.

Sen. Percy remia
kongr. Deriwnskio rezoliuciją
Sen. Percy remia kongrsm. E.
Derwinskio rezoliuciją ir jis pa
reiškė- kad kai tik ši rezoliucija
bus priimta Atstovų Rūmuose,
jis tuojau tokią rezoliuciją pasiū
lys senate, kur taip pat jos priė
mimas neabejotinas. Tai bus
gražus laimėjimas Lietuvos rei
kalui; po to laukiamas naujas
JAV7 vyriausybės pareiškimas
Lietuvos labui.
Tai labai prašome lietuvius
neatidėliojant rašyti laiškus Už
sienio Reikalų komiteto nariams.

MERAS BRADLEY MASKVOJ
Beveik visą spalio mėnesį mū
sų miesto meras T. Bradley pra
leido Maskvoje. Įdomu, kokį
“biznį” jis turėjo su Brežnevu?
Tuo pat laiku jo padėjėjas bu\ o areštuotas už nepadorų elgesį
kino teatre su jaunamečiu.
Kitas jo padėjėjas, pasirodo,
buvo nelegaliai įvažiavęs į Ame
riką- ir kai policija pas jį nuėjo
areštuoti, dar rado didelį kiekį
“kanapių” cigarečių.
Grįžus iš Maskvos, meras įsi
vėlė į auto akcidentą — teisinasi
turėjęs “pain in the neck”. O ar
ne “pain in the neck” mums to
kie jo ir jo padėjėjų darbeliai?
Kai meras buvo išvykęs, jį pa
vadavo miesto tarybos pirminin
kas Gibson — puikus vyras ir ge
ras lietuvių draugas.
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Poeto Bernardo Brazdžionio
kūrybos vakaras
Jau dešimti metai, kaip gruo
džio pradžioje ruošiami literatū
ros vakarai. Los Angeles Fronto
Bičiuliai, vieninteliai taip ištver
mingi šioje srity, tuo būdu jau
davė progos losangeliškiams iš
girsti Aisčio, Vaičiulaičio, Pūkelevičiūtės, Bradūno, Barono, Švabaitės, Kairio ir kitų iškiliųjų ra
šytojų (iš toliau, savųjų neskai
tant} autentišką žodį. Toji lite
ratūrinė atgaiva 'suprantama ir
išgyvenama dažno lietuvio, ver
tinančio savo kūrėjų kūrybinį
žodį. Jo mielai klausosi ir inte
lektualas, ir humanitaras, ir pa
prastos profesijos eilinis lietuvis,
kokių mūsų plačioje Los Angelės
apylinkėje nestokoja. Tiesa, kad
literatūra nėra lengvas žanras, ne
muzikos ar dainų koncertas, bet
jis savaip imponuoja kiekvieną.
Mūsų visuomenė su dėmesiu ir
meile ne kartą priėmė žodžio
meną, tad tikimės, kad ir šį, de
šimtąjį literatūros vakarą, ji gau
siai parems, atsilankydama išgirs
ti Bernardo Brazdžionio, šį kartą
ne bendruomenės tarybos atsto
vo, ne fondo veikėjo, bet rašytojo-poeto.
Ką šiandieną mums gali pasa
kyti poetas, kai visas viltis esame
sudėję į visuomenininkus ir poli
tikus? Ką poetai mums, mūsų
tautai, yra pasakę priešaušrio,
aušros, laisvės kovų, laisvės ir
nepriklausomybės, okupacijų, ne
gandų metais? Neabejojame, kad
poetai turi ko pasakyti ir šiais
laikais. Tik įsiklausykime į jų
balsą. Šio vakaro “pagrindiniu
Bern. Brazdžionis skaito savo eiles

kalbėtoju”, kaip čia mėgstama sa
kyti, bus Bernardas Brazdžionis.
Iš mūsų tarpo. Jo pristatyti, ro
dos, nėra reikalo. Jis pažįstamas
vyresniųjų, jis žinomas Vytės Ne
munėlio vardu mūsų mokyklinio
jaunimo. Jo žodžiams parašytos
dainos ir kantatos ne kartą mūsų
girdėtos ir visų mielai klausomos.
Poetas Bernardas Brazdžionis
šį vakara — gruodžio 6 d., 7 vai.
vakaro J>v. Kazimiero parap. sa
lėje dalyvaus pats, paskalydamas
įvairių laikotarpių savo kūrybos,
sujungdamas su išgyvenimais,
prisiminimais bei komentarais ir
duo!s didelį pluoštą naujausių sa
vo kūrinių. Be to, iš jo kūrybos
bus deklamacijų ir dainų: atliks
jaunimas ir Dailios Mackialienės
vadovaujama grupė; solistė Bi
rutė Dabšienė padainuos solo
(Budriūno, Gudauskienės, Metrikienės kompoz.), akomponuojant pianistei R. Apeikytei.
Vakaro metu bus galima įsigy
ti kai kurių Brazdžionio knygų
ir gauti autografą; rengiama au
toriaus knygų paroda.
Po programos — kavutė ir
šampanas.
Jaunimas iki 18 metų įleidžia
mas nemokamai.
Tad — iki pasimatymo tradici
niame literatūros vakare, šį kar
tą su poetu Bernardu Brazdžio
niu.
A. R.

Šiais metais Los Angeles Balfo
aukų rinkėjai spalio ir lapkričio
mėnesiais kreipsis į jus, kur tik
jus sutiks, ir prašys nuoširdžios
aukos, kas kiek: gali. Te nelieka
nė vieno lietuvio, kurs neatjaus
tų savo tautiečio, neturinčio jo
kios kitos vilties, kaip mus lais
vajame pasauly gyvenančius.
Tauta yra komunistinėje vergi
joje. Nepamirškime ir neapleis
kime jos.
Aukas įteikti šiems balfininkams: S. Kvečui, B. Mackialai, A. Mitkevičiui, J. Motiejūnui,
A. Pažiūrienei, V. Pažiūrai, J.
Rukšėnienei, B. Seliukui, S. Ša
kienei, M. Šimonienei, A. Tumui.
Toliau gyvenantieji ir rečiau
pasirodą prie parapijos, gali pa
siųsti savo aukos čekį Balfo iždi
ninkui — A. Mitkevičiui, 5O49’/2
Franklin Ave., Los Angeles, C A
90027. Čekius rašyti: United
Lithuanian Relief Fund of Ame
rica, Inc.
Aukojantiems linkime Viešpa
ties palaimos.
Valdyba
BALF’O PRANEŠIMAS

Daugelis iš mūsų įvairiais ka
nalais sužinome, kad vieną ar ki
tą lietuvį Lietuvoje, Sibire ar kur
kitur gyvenantį, reikia sušelpti.
Rašome į Baltą prašymus arba
persiunčiame gautus laiškus. Tuo
reikalu gavome iš Balfo centro
bendrą visiems pageidavimą, ku
rį skelbiame jūsų žiniai ir prašo
me jo laikytis. Tuo padėsite Bal
fui efektingiau ir tiksliau vykdyti
MALONŪS BALFO RĖMĖJAI!
šalpos darbą.
Rodos, taip neseniai, o tai bu
1. Prašymus rašyti Balfo cent
vo jau praeitais metais, kai mes ro valdybai.
beldėmės į jūsų širdis ir prašėme
2. Pažymėti šeimos narių skai
aukos sesei ir broliui lietuviui,
čių
ir amžių, nes nuo to priklau
esančiam bėdoje ir varge, nežiūrinkt, kur jis bebūtų. O tokių so siuntinio dydis ir turinys.
3. Paaiškinti, kodėl šis asmuo
buvo, yra ir bus. Vienas iš svar
biausių Viešpaties įsakymų sako: ar šeima yra reikalinga pagalbos.
4 Kiekvienam šelpiamajam ar
“Mylėk savo artimą kaip pats
save”. O kaip tikrumoje mes jį šeimai turi būti parašytas atski
mylime, kiekvienas sau galime ras prašymas.
atsakyti.
5 Prašymai siunčiami per vie
Artėja šventų Kalėdų šventės tos Balfo direktorių arba Balfo
ir mes išleidžiame nemažai pini skyriaus valdybos pirmininką,
go įvairiems sveikinimams čia gaunant jų rekomendaciją-patvir
pat gyvenantiems prieteliams ir tinimą.
pažįstamiems. Ar nebūtų geriau,
6. Reikia nurodyti siuntinio
kad vietoje tų sveikinimų paau gavėjo adresą, pavarlę, tėvo var
kotume Balfui ar kitai lietuviškai dą ir tikslų adresą.
organizacijai, turinčiai kilnius
Balfo L. A. sk. valdyba
tikslus. O mes paskelbsime jūsų
aukas ir palinkėsime jūsų priete Jaunimo Ansamblio planai
liams maloniausių ir laimingiau
sių švenčių. Jūsų išlaida-auka ir pasirodymai
atneš daug didesnių vaisių.
LB Jaunimo Ansamblio 20-ji
Taip pat prašome visų, ku Jaunimo šventė suplanuota (ir
riems iš algos atskaito AID ar bus įvykdyta) kartu su latviais ir
kitai kuriai nors šalpos organiza estais. Tuo reikalu lapkr. 4 d.
cijai, jūs galite nurodyti, kad šią parapijos salėj A. Razutienės su
sumą skiriate United Lithuanian kviestas įvyko pirmas visų trijų
Relief Fund of America, Inc. To Pabaltijo tautų bendruomenių
kiu būdu jūsų auka eis lietuvių tautinių šokių bei dainų mokyto
šalpai.
jų ir kt. atstovų posėdis. Jame
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dalyvavo 'ir posėdžiui pirminin
kavo O. Razutienė, Jaunimo An
samblio vadovė, šokių mokytojos
— D. Razutytė ir D. Barauskaitė,
pianistė O. Barauskienė, komp.
B. Budrumas- tėvų atstovas R.
Bužėnas, L. B-nės Vakarų apyg.
pirm. J. Cinga ir Bicentennial ko
miteto pirm. V. Čekanauskas.
Latvių dalyvavo tautinių šokių
grupės vadovės M. Lapenieks ir
L Lozenicin's; Latvių B-nės pirm.
J. Cilnis. Taip pat estų šokių mo
kytoja V. Lillipun ir jų B-nės at
stovė Uline Muld.
Nesileidžiant į detales, visi su
tarė 1976 m. birželio mėn. 13 d.
surengti didelę pabaltiečių Tau
tinių šokių ir Dainų šventę. Su
tarta pašokti po vieną (ar dau
giau) šokį kartu visų trijų tautų;
pasirodyti atskirom grupėm; iš
mokti visiem visų trijų tautų him
nus ir kt. Iš chorų vadovų dar
negauta atsakymų, įsijungs jie į
tą šventą, ar ne.Pasitarę su cho
rų vadovybėmis, pažadėjo netru
kus pranešti.
Tokio pobūdžio — Pabaltijo
tautų Jaunimo šventė — bus I-ji
Los Angelėj.
Norima parodyti, kad Pabalti
jo tautų jaunimas sugeba kartu
dirbti tautinį ir kultūrinį darbą
kovoje už savo tautų laisvę. Be
to, visos trys tautos geriau galės
pasveikinti Ameriką 200 metų ju
biliejaus proga.

Po Naujų Metų nutarta su
kviesti praplėsto komiteto posėdį
pareigoms pasiskirstyti ir šventės
eigai išdiskutuoti.

Tuo tarpu dar neaišku, kurioj
salėj įvyks šventė — Hollywood
Palladium ar Santa Monica Civic
auditorijoje; tik aišku, kad birže
lio 13 dieną, nes kitai datai nebū
tų galima gauti jokios tinkamos
lokiai šventei salės.
— LB Jaunimo Ansamblis gra

žiai pasirodė spalio 25 ir 26 die
nomis Santa Monica Airport —
Vokiečių “Oktoberfest ’ ir S. M.
šimtmečio šventėj. Šokėjai pasi
keisdami (vieną dieną šoko vie
pi, kitą — kiti) pašoko 5 šokius
Programą pravedė Danguolė Ra
zutytė, akordeonu grojo A. Šė
kas.
Svetimtaučiai gėrėjosi ne tik
gražiu pasirodymu, bet ir tvar
kinga išorine išvaizda. Viena
tautų federacijos atstovė tuojau
pakvietė mūsų grupę dalyvauti
‘Pavasario festivalyje ’.
Nors pasirodymų netrūksta,
bet grupė intensyviai rengiasi
avo tradiciniams p-arengimams
A V-jai Tautinių šolo’ų šventei.
R.
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Livija Lipaitė. Kalifornijoj jau
keleri metai gyvena Marija LiJ. Daumatno šaulių kuopa, K. pienė ir už inž. Ed. Matis ištekė
Karužai pirmininkaujant, yra tur jusi kita duktė. Penkių metų ne
būt veikliausia lietuviška organi pailstamos pastangos pagaliau
zacija šioj kolonijoj. Kelios šau apvainikuotos Lipų šeimos lai
les ir keliolika šaulių įsigijo uni mėjimu — jie visi drauge pradės
formas, kuriomis jie matomi mi naujai kurtis šiame krašte. La
nėjimuose ir lietuviškuose susi bai nemaloningai okupuotos Lie
telkimuose.
tuvos “valdymierai” juos laisvėn
I apkričio 2 d. 12 vai., po šv. išleido, iškratę, iščiupinėję iki
Mišių, sekmadienį, įvykusiame paskutinės siūlės. Neleido nė
susirinkime
(pirmininkavo J. santaupų išsivežti, rubiną atėmė
Naujokas, sekretoriavo J. Uksas) ir tik po $59 teleido iškeisti.
Šaulių baliuje buvo pasveikin
šaulių medaliu apdovanota veik
li šaulė Sofija Vizgirdienė. Ponia ta ir iŠ tolimo Bostono atvykusi
Sofija lietuviškiems reikalams, viešnia šaulė Angelė Vakauzienė.
ypač lietuviškai radijo valandė Iš baliaus pelno paskirta $250
lei yra surinkusi kelis tūkstančius Jaunimo Kongreso reikalams, ki
dolerių. Ją pagerbiančiu žodžiu ta dalis — lietuviškai spaudai.
pristatė pirm. Karuža; medalį, Delegatas į tą kongresą stud Li
susirinkimui plojant, įteikė pulk. nas Kojelis šiltais žodžiais pade
kojo šauliam ir losangeliečiam
T. Sereika.
Bepigu šauliam neturėti gau apskritai už taip dosnią paramą
singus susirinkimus, jie turi “sa jaunimui. Stipri vienybės dvasia
vą” svetainę, Putviais-Kudirkais- tarp vyresniųjų ir jaunųjų yra tas
Smetonais-Valančiais sienas pa ateities laidas- kuris lietuviškumą
puoštas, stalus lietuviška spauda išeivijoje išgelbės, — pareiškė
apkrautus. Visa tai tik keli žings simpatiškas lietuvių jaunimo va
niai nuo Šv. Kazimiero bažny dovas.
čios — Jadvygos ir Kazio Karužų
Kuopos pirmininkas ir banke
viloje “Trakai”.
to vadovas Karuža padėkojo vi
Tuom nesitenkindami, Dau siems, kurie loterijos fantais
manto kuopos šauliai svarsto, gal (dail. pulk. J. Andrašūnas pado
reikėtų įsigyti nuosavą sodybą, vanojo net $100 vertės aliejinį
jeigu paremtų susipratusi lietu paveikslą), valgiais, pyragais ir
vių kolonijos visuomenė kuopos darbu geraširdiškai prie parengi
sumanymą, nes ji bus reikalinga mo prisidėjo, dar šiuos šauliusmūsų jaunimui ateityje. Dar les ir jų bičiulius, kurie padėkos
anksčiau kuopa įstojo nariu į nusipelnė: S. Puikūnienė, M. Ba
Lietuvių Fondą ir žada savo įna nionienė (žagarėliai), mot. vado
šą didinti. Surinko gan dideles vė O. Orlovienė, parengimų va
aukų sumas Tautos Fondui ir ki dovė D. Kaškelienė, R. Jurkū
tiems lietuviškiems reikalams. nienė, M. Uksienė, K. Kučins-kieNew Yorko šaulių pavyzdį sek nė> O. Makerienė, B. Venckienė,
dami, jie ruošiasi išleisti kuopos L. Stadalninkienė, Bonatienė,
šaulio dr. Gr. Valančiaus knygą Janušauskienė, Barauskai, Tumi
apie vysk. Valančių.
nienė, Mitkienė, Paškauskienė,
Toks daumantiškių veikimas Sturonienė, Uksas, Reivydas,
plaukia iš kelių jiems palankių Naujokas, Galdikas, Račius. Baltšaltinių: simpatinga ir populiari rėnai, Strupis, Venckus, A. Pin
valdyba (Karuža, Gilys. Uksas, kus, A. Kazilionis ir kt.
Janušauskas, Stančikas, OrlovieJau vien šių 40-ties pavardžių
n ir Kaškelienė), kuopa labai rinktinė akivaizdžiai parodo daugausi nariais. Šaulių kuopos val jnantiškės šaulių kuopos veiklos
dyba kviečia visus susipratusius platumą. Kadaise buvau gan
lietuvius-ves stoti į šaulių gretas skeptiškas, ar išvis šaulių organi
r dirbti bendrai Lietuvos vada zacija išeivijoj reikalinga. Bet jų
vimo darbą.
vairiopas veiklumas vis labiau
įtikina, kad šauliai ne tik reika
ŠAULIŲ KUOPOS BALIUS
lingi, bet be jų ir visas lietuviš
Lapkričio 8 d. 7:30 vai. vak., kasis tremties gyvenimas būtų
šeštadienį, įvykęs Šv. Kazimiero nepalyginti mažiau gyvas. J. U.
parap. salėje šaulių banketasŠAULIŲ IŠKYLA
koncertas buvo visais atžvilgiais
J. Daumanto šaulių kuopos
šaunus ir skaitlingas. Los Ange sporto vadovas Br. Stančikas,
les populiari solistė Janina Cekaalkinamas kp. vicep. VI. Gilio,
nauskienė gražiai padainavo S. spalio 4 d. surengė išvyką į kal
(lailevičiaus “Rudens tango”, nus ir pravedė rudens šaudymo
I lens Dang “Vien tik muzika” ir pratimus sportiniais šautuvai;
Dino Olivieri “Ak, sugrįžk”; so Frazier Parke, apie 70 mylių nuo
listei akomponavo lygiai mgsta- Los Angeles.
ma ir populiari pianistė Raimon
Apsistojome dešinėje
da Apeikytė.
slėnio pusėje ir išdėstėme savo
Scenon iššaukti ir gėlėmis ap taikinius. Sporto vadovas Br.
dovanoti ką tik iš Lietuvos atvy Stančikas davė instrukcijas pirkę Juozas Lipas ir duktė stud. ina pasipraktikuoti, pašaudyti iš

mažo kalibro šautuvų. Tai atli
kus išduota po 10 šovinių kiek
vienam šauliui. Po to šaudymo
varžybose dalyvavo jauniai ir
vyresnieji šauliai iš sunkesnio
šautuvo gulom ir klupščiom, apie
300 pėdų iki taikinio. Tesėjais
buvo išrinkti š. teis. H. Kmitas
ir sporto vadovas Br. Stančikas,
kurie nustatė varžybose laimėju
sius I, II ir III vietas, laimėjo—
Saulius Stančikas 102 taškus, To
mas Stančikas 98- Julius Žukas
67; toliau sekė Vincas Skirius su
65 taškais ir Algis Stančikas —
su 53 t. Jauniai pasiekė gerus re
zultatus, pralenkdami vyresniuo
sius patyrusius šaulius. Vyresnie
ji šauliai laimėjo: H. Kmitas 80
taškų, Stasys Deveikis (svečias)
75, Vladas Gilys 68, Br. Stanči
kas 64 ir K. Karuža 53 t.
Jauniai buvo visi 18—22 metų
amžiaus studentai. Jie šiais me
tais, kaip ii- praeitais, pasižymėjo
geru taiklumu ir surinko 43 taš
kais daugiau už vyresniuosius.
Saulutei vakarop slenkant že
myn, vaišinomės, gaivinomės pu
šyno slėnyje iki pavakario ir po
to grįžome tuo pačiu keliu namo
su gera nuotaika. Kazys Šešupė
GRAŽUS BUVO BALIUS
Spalių 25 d. Lietuvių Radijo
Klubo valdybos buvo surengtas
parapijos salėj tradicinis rudens
gėrybių balius, kuriame koncer
tinę dalį atliko iškilieji kolonijos
menininkai: solistai Birutė ir
Rimtautas Dabšiai ir pianistė R.
Apeikytė. Programą sklandžiai
pravedė stud. Jūratė Pažėraitė.
Baliuje dalyvavo radijo stoties
KTYM [per šią stotį transliuoja
mos lietuviškos programos] di
rektorius Boreego, kuriam klubo
pirmininkas VI. Gilys įteikė trofėją su klubo emblema; tokios
trofėjos buvo įteiktos talentin
gam programų vedėjui Vladui
Bakūnui, garbės rėmėjams Albai
ir Jurgiui Šiukštams ir Sofijai
Vaitckienei.
Balius buvo apdairiai ir pla
ningai suorganizuotas: meninė
dalis trumpa ir derinosi pobūvio
nuotaikai. Nebuvo kalbų, nei il
gų padėkų. Orkestro muzika ge
ra, nekurtinanti. Salė bei stalai
skoningai papuošti. Centrinis
skobnis gražiai dekoruotas ir
maisto įvairūs patiekalai jame
estetiškai išrikiuoti. Dviejuose
baruose geros kokybės gėralai.
Salė pilna svečių, kurių vieni po
puikios vakarienės sukosi šokio
rate, kiti vaišinosi pie stalų, šne
kučiavosi su sutiktais pažįstamais
vietiniais arba kaimyninių mies
tų atvykusiais. Viešnia visuome
nininke Aleksandra Bačelienė
buvo net iš Brazilijos. Du stalai
buvo jaunimo, kurį suorganizavo
neseniai iš Baltimorės atsikėlęs
judrusis Gintaras Buivys.

Radijo valandėlės vadovybės
žmonės daug dirba, daug rūpina
si, laiko pašvenčia, tačiau vieni,
be darbščių bei dosnių moterų ir
vyrų, dažniausiai vis- tų pačių,
savo jėgomis neįstengtų surengti
tokių balių.
Rengėjams pirmiausia ateina
takon parapija, kuri per kleboną
prel. Kučingį, leisdama nemoka
mai naudotis sale, sutaupo radi
jo valandėlės išlaikymui 75 dol.
Prisideda taip pat būrys talki
ninkų įvairiuose renginių dar
buose, maisto produktų arba jo
gaminių ir -‘laimės stalui” dova
nų aukotojai. Štai tie geradariai
ir geradarės: Liudas Reivydas,
savininkas restorano “Litle Joy”,
1477 Sunset Blvd., A. Kazilionis,
savininkas lietuviškos kepyklos,
A. Skirius, “Lietuvių Dienų” ir
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
leidėjas, Sofija Vizgirdienė, Sof.
Puikūnienė, Banionienė, Bra
zauskienė, Oksai, Šatnerienė- Simokienė, Macėnienė, Žukauskai,
Venckai, H. ir A. Bajaliai, Šulcai,
Zablackienė, B. ir T. Žemaitai
čiai, Balsiai, Dzenkaičiai, Jurkūnienė- Kilmonienė, Reklaitienė,
J- Matijošaitis, Bonatienė, Ba
rauskai, Lionė Vilimienė, Dudorienė, Vasiliauskienė, Pilipaitienė, Borkienė, Sušinskas, Skistimienė, Sirutienė, Kučinskienė,
Ratkelienė- Sandomavičiai, Ule
vičius, Mačiunskas, Mickūna's, K.
Prišmantas, Šakienė, Mykolas
Strupis ir jaunuoliai: Aušrelė
Reivydaitė, Saulius Stančikas
Kęstutis Reivydas ir sesutės Butkytės.
Negalėję baliuje dalyvauti at
siuntė aukų su linkėjimais: po
$10 — Ona Micpovilienė, H. Kmi
tas; po $15 — Tamošaičiai iš L.
Beach, Sofija vaitekienė. Baliaus
proga įteikė aukų: po $10: Ka
zilionis, Stupiai; po $15: Venc
kai; po $20: Audroniai, Motiekienė; $30: Žukienė; $50: Dr. Kontvis- Long Beach Liet, klubo pir
mininkas; $75: J. Matijošaitis iš
Long Beach — ši jo auka yra jau
penkta iš stambesniųjų Matijošaičio aukų. $100: Vida ir Apoli
naras Sajai; (Sajai, praėjusiame
balandžio baliuje aukojo taip pat
$100, jie pasižadėjo aukoti kas
met po $100); antras panašus ra
dijo rėmėjas yra L. Reivydas.
Sekantis radijo parengimas —
Naujų Metų sutikimas Tautinių
Namų salėj, (j. mt.)
Radijo klubo valdybą sudaro:
Vladas Gilys----- pirm, ir vyr.
programų rekordavimo techni
kas; Juozas Mitkus — vicepirm.
ir iždininkas; Danutė Kaškelienė
— sekretorė ir parengimų de
koravimo bei meniu planuotoja;
Juozas Gedmintas — II-sis vicep.
ir parengimų ūkiškų reikalų or
ganizations; Pranas Gustas — fi
nansų sekretorius.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Lapkričio 30 d. Los Angeles
bus minimos 57-sios Lietuvos
Kariuomenės atkūrimo sukaktu
vės. Pirmas L. Kariuomenės Įsa
kymas, padėjęs pagrindus ka
riuomenei kurti, buvo išleistas
1918 m. lapkr. 23 d. Toji data ir
Ixaikoma kariuomens įsikūrimo
pradžia.
L. Kariuomenės atkūrimo mi
nėjimas vyks Šv. Kazimiero par.
bažnyčioje, mokyklos kieme ir
salėje. Minėjimą rengia Liet. Ka
rių Veteranų S-gos Ramovės L.
Angeles skyriaus nariai ramovėnai, šauliai, šaulės ir birutininkės.
Prieš Kariuomenės minėjimą,
lapkr. 22 . Los Angeles liet, radi
jo valandėlės programoje bus
transliuojamas veterano A. Aud
ronio paruoštas momentui pritai
kytas įdomus radijo vaidinimas.
Sekmadienį 10 vai. 15 min. ry
to mokyklos kieme iškeliama lie
tuvių tautinė vėliava. 10 vai. 30
min. parapijos bažnyčioje iškil
mingos pamaldos, dalyvaujant
organizacijoms su vėliavomis.
Po pamaldų, 12 vai. vėliavos
nešamos į parapijos salę, kur
vyks IŠKILMINGAS . MINĖJI
MAS. Čia bus Lietuvos g. kons.
dr. J. J. Bielskio ir organizacijų
atstovų sveikinimai, žuvusių ka
rių, partizanų, kūrėjų savanorių
ir Vyties Kryžiaus kavalierių pa
gerbimas ir ramovėno teis. Stasio
Paltaus pagrindinė paskaita. Iš
kilmei vadovauja sk. pirm. T. Se
reika.
Po iškilmingos dalies seka sol.
J. Čekanauskienės ir pianistės R.
Apeikytės ir vyrų karteto atlie
kama koncertinė dalis.
Po to — užkandžiai.
Įėjimas laisvas.
K. Pažemėnas

2. Paremti prenumertaą ir raši
niais ‘Technkos žodžio’ žurnalą,
leidžiamą Chicagoje; profesionalai
kviečiami praturtinti žurnalą savo
idėjomis; medžiagą siųsti tam tiks
lui sudarytai prie ’Technikos žodžio’
spaudos sekcijai Los Angelėje —
V. Vidugiriui, kuris yra ir T. ž. įga
liotinis Kalifornijoje, 27923 San
Nicolas Dr., Palos Verdes East CA
90274; Eug. Vilkui ir Edm. Arbui.
3. Suorganizuoti paskaitų ciklą
profesiniais klausimais jaunimui,
bendradarbiaujant su lituanistine
mokykla ir visuomenei — su Lietu
vių Bendruomene; tuo reikalu irūpinasi G. Leškys.
4. Profesiniam susipažinimui nu
matyta surengt:
Susipažinimo aluti — lapkr. 8 d.
vakare Schlitz Bravore, Hospitality
Rm., 7521 Woodman Ave., Van
Nuys, CA (jau įvyko).
Išvyką į Palm Springs, Padėkos
Dienos savaitgaly, lapkr. 27-30 d.
Programoje: golfo, teniso, krepši
nio turnyrai ir kt. savaitgalio mar
gumynai. Išvyką organizuoja Rm.
Mulokas, telef. 213-368-2032.
Pašliūžomis slidinėjimo išvyką į
fantastinį Mammoth resortą.
5. Surengti grandiozinį balių na
riams r visuomenei.
6. Naujų Metų sutikimas įdomes
nėj ir išradingesnėj atmosferoj ne
gu iki šiol rengiami sutikimai. Pel
nas numatoma paskirstyti: Lietuvių
Fondui ir labdarai.
Reikia tikėtis, kad Los Angeles
ALIAS skyrius, moters garbei skir
tuose metuose, vadovaujant ener
gingai chemikei Danguolei Vizgir
dienei kooperuojant su skyriaus val
dyba, numatytą planą įgyvendins,
praturtinant išeivijos lietuvių kul
tūrinį gyvenimą ir labiau suglau
dins lietuvių profesionalus tarpusaviam ir visuomeniniam bendradar
biavimui. (E. A.)

Iš Inžinierių-Architektų veiklos

Lietuvių Namų akcininkų
susirinkimas

Los Angeles liet, inžinierių-architektų ALIAS skyrius š. m. rugs.
30 d. įvykusame sk. valdybos posė
dyje pasiskirstė pareigomis taip:
pirmininkė — Danguolė Vizgir
dienė (Masionytė), sekr.—Gedimi
nas Leškys, ižd. — Juozas Pupius,
vicepirm. spec, reikalams: Vytau
tas Vidugiris, Rimvydas Mulokas
ir Edmundas Arbas.
Naujoji valdyba savo kadencijoj
įsipareigoja įgyvendinti šiuos daly
kus:
L Sudaryti tikslią, profesiniai
klasifikuotą Los Angeles ir apylin
kėse gyvenančių griežtųjų mokslų
ir inžinierių-architektų kartoteką,
kad būtų galima palaikyti profesinį
bendradarbiavimą.
Minėtų mokslų obsolventai pra
šomi patiekti apie save pilnas ži
nias ALIAS sk. pirmininkei (D.
Vizgirdienė, 3020 E. Adirondack
St., Westlake Village, CA 91361;
telefonas 213-889-7157).

Lapkričio 16 d. Šv. Kazimiero
parapijos salėje įvyko Lietuvių
Bendruomenės Centro (Lith. Com
munity Center) korporacijos akci
ninkų susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo dr. J. Žmuidzinas ir sekre
toriavo A. Raulinaitis. Apie veiki
mą pranešimus padarė pirm. J.
Žmuidzinas, sekr. A. Raulinaitis,
ižd. A. Skirius ir Revizjos komisi
jos vardu A. Markevičius. Naujų
namų pirkimo reikalu informavo
Paulius Aras.
Mandatų komisiją sudarė: K.
Prišmantas, J. Mitkus ir K. Šakys.
Slaptu balsavimu, pagal akcijų
skaičių, buvo išrinkta nauja direk
torių taryba: P. Aras, A. Mitkevičius, K. Prišmantas, A. Raulinai
tis, A. Sajus, A. Skirius ir K. Ša
kys. Kandidatais liko A. Audronis,
V. Bartkus ir A. Balsienė. Į revizi
jos komisiją išrinkti: A. Markevi
čius, J. Mitkus ir J. Kiškis (kandi
datas A. Dabšys).
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SANTA MONICOS LIETUVIUt. VEIKLA
1. Tradicinis balius
Santa Monikos miestas šiemet
švenčia savo gyvavimo šimtmetį.
To pirmo šimtmečio ženkle vyks
ta daug įvairių meninių ir spor
to parengimų. Tuo pat metu, ta
me pat “Monica Centennial” at
žymėjome ir S. M. A. Lietuvių
Klubo tradicinis balius spalio 4
praėjo su pasisekimu.
Miramar viešbučio didžiojoje
Satellite salėje susirinko- didelis
būrys svečių ši Los Angeles, S.
Monikos ir tolimesnių vietų. Po
nios turėjo progos parodyti savo
gražius tualetus, o vyrai jomis
pasigrožėti, pašokti, pabendrauti
su prieteliais.
Pietų metu puikaus Kontinentalinio orkestro muzikantai ėjo
prie svečių stalų, grodami melo
dijas, kurias baliaus dalyviai už
sakydavo. Tas sudarė puikią nuo
taiką, jautėmės lyg būtume ku
riame nors Europos restorane.
Po pietų buvo trumpa, bet įdo
mi programa, kurią atliko sol. A.
Pavasaris ir jauna šokėja R. Alseikaitė. A. Pavasaris su ypatin
gai pakilusia nuotaika padainavo
kelias gražias dainas, ypač vi
siems sukėlė daug malonių prisi
minimų kadaise Kipro Petrausko
dainuota dainelė “Dul dul dūde
lė, graži mano mergelė”, kurią
jis meitriškai atliko. Ramona Alseikaitė meniškai pašoko du ba
leto numerius: Šopeno valsą ir iš
baleto “Gulbių ežeras” ispanišką
šokį (muzika Čaikovskio). Susi
rinkusieji labai šiltai — gausiais
plojimais priėmė abiejų menininų gražiai atliktą programą. R.
Apeikytė, tkaip visuomet, meist
riškai akomponavo sol. A. Pava
sariui.
Po programos sekė šokiai ir,
baliui įpusėjus, buvo traukiami
loterijos bilietėliai, laimingieji iš
lošė po bonką šampano (Kaip
kiekvienais metais, dėžę šampa
no tam tikslui padovanojo klubo
pirm. A. Markevičius).
2. Solistes S. Pautienienės dai
nų koncertas ir dail. G. Geštautienės paveikslų paroda
Netrukus po S. M. A. Liet, klu
bo tradicinio baliaus, spalio 18
d., klubas vėl pasirodė aktyvus,
suruošdamas sol. S. Pautienienės
koncertą, kartu dail. G. Geštautienės paveikslų parodą Bay
Woman’s Club salėje. Salė buvo
perpildyta atsilankiusiais iš Los
Angeles, S. Monikos ir iš toliau.
Sol. S. Pautienienė turėjo pir
mą tokį pasirodymą — savo vie
nos koncertą Kalifornijoje, ir vi
sus nustebino savo gražiu, stipriu
balsu ir programos įvairumu. So
listė patraukė klausytojus ne tik
savo gražiu dainavimu, bet ir vai
dyba. Daugelis žinojo, kad ji yra
gera solistė, bet ne visi, kad ji
yra ir puiki aktorė.

Programa susidėjo iš 17 dainų.
Pirmoje dalyje buvo rimtesnės—
klasikinės dainos, antroje — dau
giau moderniškos, mūsų laikams
pritaikintos. Abiejose dalyse bu
vo lietuvių ir svetimtaučių kom
pozitorių.
Klausytojai solistei sukėlė di
džiules ovacijas, ji turėjo dainuo
ti “ancor”, gavo tiesiog kupetas
gėlių. Daug darbo solistė įdėjo
to koncerto pasiruošimui, bet už
tat rezultatai buvo puikūs. Jai
akomponavo pianistas W. Lock
wood ir E. Lerner ritminiais
bubnais, kas irgi buvo naujiena,
labai originalu.
Dail. G. Geštautienės paveiks
lai gražūs ir jaukūs, daug vaizdų
iš Paryžiaus įdomių kampelių,
kuriuos ji nutapė būdama ten šią
vasarą. Susirinkusieji jais gėrėjo
si, ir keletas paveikslų buvo tuo
jau nupirkta.
Po koncerto svečiai buvo pa
vaišinti šampanu, užkandžiais ir
kava su pyragaičiais. Dar ilgokai
publika nesiskirstė, norėdami pa
sikalbėti su soliste ir dailininke,
pasidalinti įspūdžiais. Daug kas
pageidavo, kad klubas ir daugiau
panašių koncertų surengtų, (eg)

— Sekantis klubo parengimas
bus Naujų Metų balius gruodžio
31 d. Bay Woman's Club salėj.
Atskiri pakvietimai nebus siunti
nėjami. Klubas tikisi, kad lietu
viai ir jų draugai nepraleis to
linksmo^ šeimyniško susibūrimo
ir gausiai atsilankys. Tad iki ma
lonaus pasimatymo Naujų Me
tų baliuje.
A. KUPREVIČIAUS
KONCERTAS
Susidaręs specialus komitetas
lapkr. 2 d. surengė pianisto And
riaus Kuprevičiaus koncertą Wil
shire Ebell teatro patalpose. Be
svetimųjų, Chopino, Ravelio, Ginasteros, kūrinių, jis paskambino
ir lietuvių autorių M. K. Čiurlio
nio, J. Gaidelio ir B. Budriūno
kūrinius.
A. Kuprevičius dar tebėra savo
pilname stiprume ir visus kūri
nius puikiai atliko. Tai patvirti
na ir Los Angeles Times muzikos
kritikas Daniel Cariaga, lapkr.
4 d. Music Review dalyje gražiai
parecenzavęs Kuprevičiaus kon
certą. Pacituosime tik vieną sa
kinį: “The pianist commands all
the required strength and facility
plus the ability to focus on, and
project to listeners, purely music
al insights”.
Koncertas pasisekė puikiai, at
silankė virš 400 žmoniiy salėje
teko net pristatyti kdžių.
Po koncerto buvo šampano ir
lengvų užkandžių vaišės, kuriose
visi turėjo progos pasikalbėti ir
sūsipažinti su pianistu. Kartu su
pianistu buvo ir jo žmona Irena.
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Grožio salionai
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THE ROUND ROBIN

BEAUTY FAIR COIFFURES

Baldai

Sav. Elena Astravas

CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Aleksas Dieninis

6087 Sunset Boulevard

Advokatai
CHARLES

GINTAUTAS

KAIRYS

Teisininkas ir Advokatas
8500 Wilshire Bouleva. d
Bevery Hill, Calif. 90212

1915

Lincoln

luozas ir Aldona Spreinaitis, sav

Hollywood, California 9002a

Telefonas

Ave.,

Cocktails and Dancing

615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

466-1066

Residence 1 (714) 642-4878

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—

Telefonas 659-5757

Venice, Calif. 90291
Phone 821-2525

Apdrauda

Fotografai

Moteliai

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

MOTEL RŪTA & DATE SHOP

Gražu dovanų duoti yra

Stasys ir Stase Damuliai, sav

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone: 828-7525

Res.: 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Bl., Santa Monica, CA
90405
Phone: 399-9238
A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

Automobilių

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
1*11 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0172

"lėtinių ir importuotų automobilių
taisymas ,r dažymas.
BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.
1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Telef. 325-3145

82-083 Highway 99,

Indio, Calif. 92201

Dantistai
iy

Nuosavybių pardavėjai

4) J J J

Rea Estate—Income Tax —Notary
Public

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

1011 — 19th St., Santa Monica,
Calif. 90403

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Tel. 451-3050

Phone 828-4613 by s"'po>’- jnent
ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROLANDAS

GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
3151 Gleendale Boulevard

LOS ANGELES, CA. 90039

ROQUE & MARK GO.

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

THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lana.' k Street
Panorama City, Calif. 91402

Gydytojai

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207
Phone 246-2456

Henry J. PASCOE Realtors

Reol Estate Broker

401 Wilshire Blvd., Suite 420
Santa Monica, CA 90401

Phone 787-9837

MONSTAVIČIUS, MD
Pathologist
o/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94168
Telef. (415) 668-6227

ANTANAS ir

namų 393-1381

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029,

Res. TH 2-5394

Coektails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.

TARBELL

REALTORS

1584 W. Katella, Anaheim, Calif.

Res: (714) 530-5389; Off.: 635-0070
Vyt. A. Lubert

1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.

Telef.: MA 5-8373

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.

ANTHONY SKIRIUS

Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—'
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-S117

Notary Public

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD
Gynekologas ir chirurgas

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA

NO 4-2919

Res. prone TH 2-5344

Telef.

432-2973,

resid.

90813
597-4141

Viena iš gražiausių dovanų bus
Adomo Galdiko monografija “A
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijoms, su plačiu Waldemar George
studijiniu straipsniu. 171 psl., di
lo formato, kana $16.00.
Knyga gaunama LAV adm-je:
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029.
KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

Granada Hills, Calif. 91344

Dokumentų tvirtinimai

J. I B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, registruoti JAV,
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo ple.skanas, šašus, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina
natūralią plaukų spalvą moterims
ir vyrams. 100% garantuotai, JIB
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių,
nebūsi nei žilas, nei pilkas.
Užsakymus siųsti: J.l.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, III,

Dovanos angliškai skaitantiems

ALGIRDAS

LITTLE JOY “Jr.”

(Income Tax)
patarnavimo reikalais kreipkitės j
AN 1 ANĄ SKIRIU — telefonu
NO 4-2919.
A. Skirius jau virš 20 metų dirba
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu
ry Dept., Internal Revenue Service
įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.
Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:
NO 4-2919

BRONĖ SKIRIA!

Real Estate Brokers

NO 1-2919

PAJAMŲ MOKESČIŲ

Res. 395-0410

828-7525

Telef 660-1205

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pica Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel. 664-2910

JONAS KUTRA

1st. telef. 393-5541

Alinės-užeigos

Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:

(714) 347-8315

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
..leiucei ... A. County Uuu.al
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

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

tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL

and KINDERGARTEN
Ona Šukienė

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.
Telef.; 244-4567 ū vakare 241-0340

Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Valdybos pirm. Vladas Gilys,
3329'/2 Atwater Ave., Los Angeles,
Calif. 90039, tel. 662-6906. Ižd. J.
Mitkus, 2610 Griffith Pk. Blvd.,
LA, Calif. 90039, telef. 662-6591.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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lietuvių parengimų
KALENDORIUS
LAPKRIČIO MĖN. —

22 d., šeštad., BALFo balius Šv. Ka
zimiero par. salėj.
23 d., sekm., Kariuomenes šventė
šv. Kazimiero par. salėj, 12:15 v.
GRUODŽIO MĖN. —

6 d., šeštad., 7 vai. vak. Literatūros
vakaras šv. Kazimiero par. salėj.

21 d., sekm., — šv. Kazimiero Litu
anistinių mokyklų Kalėdų Eglutė
šv. Kazimiero par. salėj 12 vai.

31 d. — LB LA apylinkės rengiamas
Naujų Metų sutikimas par. salėj
Pradžia 8 vai. vak.
31 d., treč., — Liet. Radijo valan
dėlės Naujų Metų Balius Tauti
niuose Namuose.
31 d., — Santa Monikos Liet. Kjbubo
Naujų Metų Balius, Women’s Bay
Club salėj.

TRUMPAI
- Albinas Markevičius, Insur
ance ir R. E. brokeris, Santa Moni
koj, aplankęs LD leidyklą, nupirko
visas apie Lietuvą anglų kalba iš
leistas knygas už $250 vertės. Bū
tų naudinga, kad ir kiti lietuviai
prekybininkai Kalėdų švenčių pro
ga savo klijentams ir draugams duo
tų apie Lietuvą dovanų knygomis.
Knygų turime kelias dešimt rūšių:
nuo poezijos iki istorinių ir moksli
nių veikalų.

SUKAKTYS
— M. Jagučanskienė- Sližy tė at
šventė savo amžiaus 80 metų su
kaktį. M. Jagučanskienė augo pasi
turinčioj ir garsioj Sližų šeimoj —
viena mergaitė ir 5 broliai, vėliau
inžinieriai, daktarai, ūkininkai. Iš
tekėjusi ji gyveno savo dvare.
Ir čia, Los Angelėje, ji gyvena
savo namuose, kad ir labai mažuo
se, bet savo, ir todėl ji tvarkosi,
kaip jai patinka, anot jos — jau
čiasi “kaip dvare”. Kad ir senyvo
amžiaus, ji nėra užsidariusi, — da
lyvauja įvairiame lietuvių veikime,
yra narė visų moterų organizacijų ir
lietuvišką reikalą paremia ir dides
ne auką. Ji yra L. Moterų Federaci
jos klubo narė, todėl spalio 5 d.
Fed. klubo valdyba atlankė savo
narę jos 80 m. amžiaus sukakties
proga ir maloniai praleido porą va
landų prie vaišių stalo jos namuose.
Linkime sukaktuvininkei ir to
liau sveikai ir prasmngai gyventi,
kaip iki šiolei. (B. Š.)
KRIKŠTAI

— Daivos ir Vytenio Dūdų sū
nus spalio 18 d. pakrikštytas Ginta
ro Kazimiero vardais. Krikšto tė
vais buvo Lina Daukienė ir Vid
mantas Dūda.

Mirtys
— Lapkričio 12 d. staiga nuo
širdies priepuolio milrė Vytautas Ka
razija. Buvo palaidotas Holy Cross
kapinėse lapkričio 15.
Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Jadvygai, dukrai Gražinai Pe
ters ir sūnui Vytautui.
— Ignas (James) Rakauskas, Bur
bank, CA mirė spalio 17 d. Jis
buvo nuvežtas laidoti į Chicagą.
Reiškiame gilios užuojautos duk
rai Adelei Oksienei ir anukui Ri
chardui Oksui.
— Zenonas Stockus mirė spalio
24 d. Los Angeles, Calif. Palaidotas
Šv. Kryžiaus kapuose. Buvo 89 me
tų amžiaus.
Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Stanislavai, sūnums Edvardui ir
Vytautui, dukrai Irenai Tunkienei
ir vaikaičiams.

— Spalio 30 d. Los Angeles
mirė Ona Glažienė, 7 vaikų motina.
Buvo gimusi 1903 balandžio 11
d. Lankučių kaime, Kretingalės pa
rapijoje, Klaipėdos krašte. Jos vy
ras Martynas Glažė aktyviai daly
vavo Klaipėdos krašto atvadavime.
Vokiečiams atėmus iš Lietuvos
Klaipėdos kraštą, Glažių šeima vo
kiečių buvo persekiojama. Pabai
goje II Pasaulinio karo Glažiai bu
vo ištremti į vakairus, kur netrukus
Martynas Glažė mirė Regensgurge,
Bavarijoje. Ona Glažienė su šeima
1950 m. persikėlė Amerikon ir iki
mirties gyveno Los Angeles. Liko
4 sūnūs ir duktė.

MIRTIES METINĖS

APYNĖLIO LIKIMAS .

AfA JONAS ŽUKAS

(A. A. Vytauto Karazijos
atminimui)

Jau praėjo dveji metai, kaip iš
keliavo Amžinybėn mūsų brangus
vjras ir tėvas A.f A. Jonas Žukas.
Už jo sielą šv., Mišios bus atna
šaujamos Šv. Kazimiero bažnyčioje
gruodžio 6 d. 7 vai. 30 min. vakare.
Plrašome draugus ir pažįstamus
savo maldose prisiminti a. a. Jono
sielą.
Liūdinti šeima
AfA PR. LEMBERTAS

Pranas Lembertas, miręs prieš
8 metus lapkr. 29, kasmet prisi
menamas jo artimųjų ir draugų bei
pažįstamų.
Našlė Monika šiais metais yra
užprašiusi šv. Mišias už a. a. Pra
no sielą lapkričio 29 ir 30 dienomis
Šv. Kazimiero bažnyčioje ir prašo
visus savo bičiulius velionį atsimin
ti savo maldose.

UŽUOJAUTOS

— Mykolui Užemeckiui mirus,
reišiame gilios užuojautos žmonai
Sofijai.
Užemeckiai yra lietuvių spaudos
skaitytojai ir rėmėjai.
— Al Samoliui, LD ir LAV skai
tytojui San Mateo, Calif., reiškia
me gilios užuojautos, mirus jo se
seriai Lorraine Samolis Chicagoje.
Lorraine ylra gyvenusi Los Angeles
mieste ir priklausė Vyčių kuopai.

k. .-

Pilna sodyba medžių,
Apynėlis aukštai iškilo
fr putele baltąja
Nuotaikas ramino...
Pašėlai gerai klestėjo,
Derėjo rugiai ir miežiai —
Apynėlis nužydėjo,
Kai šalna užėjo...
Po audrų ir vėtrų
Apynėlis vėl iškilo —
Alučiu gardžiuoju
Guodė Bacho sielą...
Laikas slinko, bėgo,
Ir varpai paskelbė,
Kad Juodasis Angelas
Į mus nusileido...
Ant lauko pliko,
Prie Pacifiko,
Liekna pušelė
Graudžiai pravirko...
Po audrų ir vėtrų,
Jei Praamžis panorėtų,
Apynėlis vėl iškiltų
Ir pušelė neraudotų...
A. R-tis

Lietuvių Katalikų Susivienijimo

42 kuopos finansų sekretorius Jo
nas Venckus yra gavęs nariams di
videndus, kuriuos asmeniškai gali
ma atsiimti sekmadieniais po pa
maldų parapijos patalpose. J. Venc
kaus namų aoYesas yra toks: 4342
Price St., Los Angeles, CA 90027,
Telefonas 664-5381.

Naujakuriai
— Lapkr. 3 d. iš Lietuvos į Los
Angeles atvyko Juozas Lipas ir Livi
ja Lipaitė. Jie gavo išvažiavimo vi
zą. Prieš 5 metus čia vizitui buvo
atvykusi Lipo žmona Marija su
dukra Editą, kuri ištekėjo už Edu
ardo Mattis (Matjošaičio) ir atgal
nebegrįžo. Bendromis giminių pa
stangomis jos išgavo ir tėvui su
dukterimi išvažiavmo leidimus.
Sveikiname mūsų kolonijos nau
jakurius ir linkime sėkmingai čia
įsikurti.

A. A. Ona Glažiene.

O. Glažienė palaidota Forest
Lawn kapuose. Religinės apeigos
vyko Wee Kilrk the Heather kapinių
koplyčioje. Pamaldas laikė kun. M.
Preikšaitis ir kun. O. Norem. Solo
giedojo E. Vilimienė. Prie kapo
be minėtų kunigų, žodį tarė Liet.
Ev. Liuteronų pirm. E. Balceris, V.
Glažė ir specialiai O. Glažienei pa
rašytą eilėraštį skaitė D. Mitkienė.
Reiškiame gilios užuojautos sū
nums Juirgiui, Algirdui, Vytautui,
Arvydui ir dukrai Birutei.

— Aleksas Plavičius iš Cleveland,
Ohio, spalio mėn. atvyko apsigyve
nimui į Los Angeles. Jis yra “Ke
leivio” korespondentas. Anksčiau
gyveno Uragvajuje.

Svečiai
— Spalio mėn. pradžioje Liucija
Gudelienė iš Hot Springs, Arkanso,
viešėjo pas Simą ir Jadvygą Kvečus Santa Monikoej.
Viešnia L. Gudelienė yra iš New
Yorko, dabar persikėlusi gyventi
į Hot Springs. Ji yra LD žutrnalo
skaitytoja. LD knygyne viešnia įsi
gijo lietuviškų plokštelių ir suve
nyrų.

KNYGOS
LIETUVIAI AMERIKOJE

Nauja knyga “Lithuanians in Ame
rica” (angliškai)
Tik ką gavome iš “Lietuvių En
ciklopedijos leidyklos naują knygą
— A. Kučo “Lithuanians in Ame
rica”. Joje sutrauktai aprašoma
svarbesnieji lietuvių laikotarpiai Amerikoje, organizacijos, kultūriniai,
moksliniai, sportiniai ir kiti faktai
bei asmenys. Knyga būtų gera šven
čių dovanėlė amerikiečiams ir čiagimiams lietuviams, tik, gaila, kad
ji nėra be trūkumų. Iš Los Ange
les jva paminimi Dr. A. Avižienis,
Dr. J. J. Bielskis, prof. M. Biržiš
ka, Bern. Brazdžionis, B. Budriūnas, M. Gimbutienė, Rūta Lee,
Bronė ir Antanas Skirtai, bet nete
ko pastebėti daugiau mūsų rašyto
ja, kaip J. Gliaudą, Alė Rūta-Arbienė, Br. Raila, dail. J. Rimša ir kt.
Tai tik apie savo parapiją kalbant,
be abejo, kiti pasiges ir savųjų ki
tur. Neaišku, kokiais kriterijais va
dovautasi. kai kurių lietuvių nemi
nint lietuvių gyvenime.
Knyga 350 psl. Kaina $6.00.
Gaunama mūsų knygyne — 4364
Sunset Blvd., L. A.

