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NUOSTABIAI PASISEKUS BALFO VAKARAS
Balto vardu nuoš.Ydžiai dėkoju
jums visiems, kurie išgirdote mūsų
prašymą atvykti į Balto piniginio
vajaus rengiamą vakarą. Programo
je žadėjome staigmeną — iš Johano
strauso J r. gyvenimo operetę “Val
sų karalius”. Jūs patikėjote ir atV) kote taip gausiai, kad viršijote
musų geriausias viltis. Salė buvo
pilnutėlė žmonių — sėdinčių ir sto
vinčių. Bilietų išparduota 400 (o iš
viso buvo virš aoO žmonių), pelno
gauta virš 900 dolerių. Jūsų smar
kūs plojimai leido tikėti, kad mes
jūsų neapvylėme, ir jūs likote pa
tenkinti. Po žavios programos jus
neskubėjote tuojau į namus, bet
vaišinotes ir linksminotės iki vidur
nakčio. Jūsų išleistas vienas kitas
daugiau doleris suteiks gyvenimiš
ko džiaugsmo ne vienai sesei ir
broliui pavergtoje Lietuvoje, Sibire
ar kur kitur.
Kadangi operetė labai patiko, tai
drįstame pranešti, kad netolimoje
ateityje žadame ją pakartoti. Tiks
lią datą pranešime spaudoje iv per
radiją.
Kad šis vakaras turėjo didelį
pasisekimą, be abejo, didžiausia pa
dėka ir pagarba priklauso muzikei
Onai Metrikienei, jos vyrui ir režisoriui P. Algimantui Žemaitaičiui,
sugebėjusiems suorganizuoti ir taip
puikiai paruošti.
Taip pat didelė padėka priklauso
gausiam artistų ir dainininkų ko
lektyvui, mielai sutikusiems įdėti
tiek daug laiko ir darbo Balfo pi
nigų sutelkimo vajui. Šį kolektyvą
sudari: V. Dūda, 1. Mažeikaitė, K.
Dambrauskaitė, L. Dovydaitis, J.
Paplauskas, J. Bergenas, D. Baraus
kaitė, L Tumienė, V. Vilimas, V.
Gilys, A. Draugelis, R. Aukškalny-

tė, C. Buhlak, R. Motiejūnaitė, A.
Narkevičiūtė, J. Radvenienė, L. Tumaite, E. Vilimienė, J. Kairys, A.
Polikaitis, J. Jokšaitė, R. Žemaitai
tis ir O. Barauskienė. Tikimės ir
ateityje jūsų malonios pagalbos šiam
kilniam tikslui: padėti varge esan
tiems.
Toliau tebūna man leista viešai
padėkoti visoms ir visiems, kurie
prisidėjo darbu ar auka prie šio va
karo pasisekimo:
Parapijos šeimininkui ir Balfo
garbės nariui prel. J. Kučingiui už
nuoširdų Balfo tikslų rėmimą ir da
vimą naudotis patalpomis nemoka
mai.
Radijo valandėlės direktoriui B.
Gediminui ir “Lietuviai Amerikos
Vakaruose” leidėjui A. Skiriui už
nemokamus skelbimus per radiją ir
laikraštyje.
J. Jodelei, J. Raulinaičiui ir J.
Motiejūnui už pagalbą gaminant
dekoracijas ir už jų atvežimą ilr nu
vežimą.
Vyriausiajai šeimininkei S. Šakie
nei. K. Šakiui ir mieloms talkinin
kėms: Grikėnaitei, Dženkaitienei,
Mitkevičicnei, Prišmantienei ir Vaičiauskienei.
Baro tvarkytojams: Apeikiui, Bureikai, Markevičiui, Mitkevičiui,
Oksui ir K. Prišmantui.
Salės tvarkytojams: Bričkui, Če
kanauskui, Gedmintui, Giliui, Mar
kevičiui, Mitkevičiui, Motiejūnui,
Paplauskui, Pinkui, Polikaičiui ir
Šušinskui.
Balfo iždo ir viso parengimo rei
kalų tvarkytojui-vadovui J. Motie
jūnui.
Visoms mieloms ponioms, iške
pusioms įvairių valgių ir aukoju
sioms pinigais bufetui ir laimėjimų
lentynai:

JAV LB V tarybos sesijos banketo vienas stalų, prie kurio matyti (iš
kairės) “Darbininko” red. T. Kornelijus (kun. A. Bučmys), D. Averka,
tarybos narys iš Los Angeles — Bern. Brazdžionis, dr. A. Klimas, dail.
J. Bagdonas, J. Kapočius, naujas tarybos prezidiumo pirmininkas ir kt.

VIRŠUJE: “Valsų karaliaus” vaidintojai su V. Pažiūra, Balto pirm, ir
O. Metrikiene, paruošusią vaidinimo muzikinę dalį.
VIDURYJE: Vaidintojai praktikos metu. Iš kairės V. Gilys, A. žemai
taitis, veikalo rež., solistai: I. Mažeikaitė, V. Dūda, C. Dambrauskaitė,
C. Buhlak, R. Aukštkalnytė ir E Vilimienė.
ŽEMAI: Dalis publikos kairėje salės pusėje.
Foto L. Kantas
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Tamošaitienei,
Lansbergienei,
Mickevičienei, Puikūnienei, Žilevičienei, Strikaitienei, Kučinskienei,
Gasparonienei, Narbutienei, Turnienei, Liudžienei, Rukšėnienei,
Šepetienei, Orlovaitei, Masaitienei,
Milkevičienei, Stadalninkienei, Bonatienei, Šimkienei, Prišmantienei,

Ąžuolaitienei, Tuskenienei, Raulinaitienei, A. Raulinaiitenei, Balsie
nei, Bandziulienei, Paplauskienei,
Anelauskienei, Petronienei, Navic
kienei, Dovidaitienei, Dabšienei,
Medziukienei, Pinkienei, Abelkienei.Grikinienei, Banionienei, Mi
kuckienei. Dženkaitienei, Pažiūrienei, Bulotienei, Audronienei,
Kvedienei, Jurkūnienei, Gliaudienei. Mitkienei, Fledžinskienei, Polikaitienci, Raibienei, Karalienei,
Žilinskienei, Motiejūnienei.
Laimėjimo stalo tvarkytojoms ir
bilietų pardavėjoms: Motiejūnienei,
Pažiūrienei, Čiurlionienei ir Dobrovolskienei.
Aukojusiems specialiai loterijai
paveikslus J. Andrašiūnui ir Raubertui ir Puikūnienei už tortą.
Be galio yra džiugu konstatuoti,
kad toks didelis skaičius žmonių
padeda ir remia Balfo veiklą. At
leiskite, jeigu kurios nors pavardės
per apsirikimą nepaminėjau.
Dalr kartą visiems nuoširdus
ačiū. Viešpats Dievas teatlygina už
jūsų geruosius darbus.
V. Pažiūra, Balfo skyriaus pirm.
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SLA ATSILIKĘS NUO GYVENIMO

Jau kuris laikas spaudoje ir per vių lietuvių kolonijose buvo prisi
SLA kuopas keliamas reikalas, kad steigę daugybė įvairiais vardais pa
turtingiausiai, seniausiai Lietuvių sivadinusių pašalpinių lietuvių or
Susivienijimo Amerikoje apdraudos ganizacijų, kurios turėjo nemažai
organizacijai reikalingos jos veiklo narių, gerai gyvavo turėjo kapitalo,
____ ---------------------------je ir vadovybėje reformos. Reika būdamos dar finansiškai pajėgios,
LITHUANIANS in Western America
linga naujų, jaunų gabių neparti bet nesugebėjusios laiku prie naujų
1364 Sunset Blvd.
Los Angeles, Calif. 90029
Tel. NO 4-2910 nių žmonių, kurie planingai gyvenimo sąlygų prisitaikyti, na
Redaguoja: Redakcinis kolektyvas.
Leidžia: Amanas Skirtus dilrbdami sugebėtų šią organizaci riams sumažėjus, turėjo pačios už
ją pritaikyti prie šių dienų naujų sidaryti. Tai yra gyvenimo pamoka.
Prenumerata — metams $3.00. Atskiras nr. — 30 c.
moderniškų gyvenamo laiko reika Kas prie gyvenimo neprisitaiko, tą
Spausdinami straipsniai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra.
lavimų, kad ji galėtų savo pelningai pats gyvenimas nušluoja nuo tako.
vedamu kapitalu patarnauti lietuvių
Reikėtų pasimokyti iš praeities
visuomenei ir lietuviškiems reika klaidų, kol gyvenimas nepamokė.
lams.
SLA skelbiasi esanti demokratiš
SMEGENŲ MINKŠTINIMAS
Dabartinė Lietuvių Susivienijimo kiausia, broliška lietuvių organiza
padėtis reikalauja ne praeities pri cija, kuri be pykčio ir be keršto tu
Prieš savaitę per KABC stoties radiją “People to People ' pro siminimais gyventi ir žaisti, bet, rėtų priimti protingą, sveiką kritiką,
gramoje teko girdėti pasikalbėjimą su Dr. uratui (ar drown) tema kol nevėlu, laikantis šio laiko dva ją apsvarsčius, pritaikyti prie gyve
Komunizmo mitas”. Jo nuomone, nėra jokio pavojaus iš komuniz sios, planingai, pelningai, nebijant nimo.
Norint toliau gerai, našiai gyvuo
mo; komunizmo, kaip tokio, beveik ir nesą; tad be reikalo JAV ka kritikos, vesti SLA naujais lietuviš
ti, mūsų Susivienijimui reikėtų at
riauja Vietname; Vietkongo vadas Minth visą Vietnamą geriau tvar kais tautiniais pagrindais.
Susivienijimas Lietuvių Ameri jaunėti. Dabartinė SLA vadovybė
kytų ir t. t.
koje per 80 savo gyvavimo metų nesirūpina prisiauginti jaunų naujų
Panašių minčių dabar jūs išgirsite ir per KLAC bei kitas radijo pasiekęs virš 3.000.000 dol. kapita pajėgesnių ekonomistų, kurie su
stotis. Kai kūnų radijo stočių komentatoriai kiek galėdami propa lo, ekonomiškai, pelningai tvarkan prastų šių dienų reikalavimus ir ga
guoja panašias mintis, kiek galėdami reklamuoja jaunimo piketavi- tis galėjo žymiai daugiau padaryti lėtų užimti Susivienijimo vadovybė
mus, demonstracijas, kariuomenės šaukimo lapelių deginimą ir pn.
iir daugiau paremti lietuvybės ir lie je vadovaujamas vietas. Mūsų SLA
Amerikiečių smegenų minkštinimo aparatūra taip gerai užsukta, tuvių kultūros išlaikymą šiame kraš konstitucija narių parašyta prie ano
kad amerikiečiai to nė nesupranta. Viskas nukreipiama, atrodo, į te, nepaliečiant pagrindinio kapi laiko gyvenimo reikalavimų iir ją
kartkartėmis reikia keisti, atsižvel
gražiausius, humaniškiausius tikslus, kam nepritarti tik neišmanėlis talo.
Kad tai buvo galima padaryti, giant į šio laiko dvasią ir gyvenimo
tegalėtų, 'lo komunizmas ir siekia: pritarimo. Panašios propagandos
Amerikoje man teko girdėti jau keletą kartų: Kinijos vidaus kovų yra įrodę per savo trumpą gyvavi reikalavimus.
Lietuvių Katalikų ir Susivieniji
metu tie patys propagandistai mums pompavo, kad Kinijoj vyksta mo laikotarpį neseniai JAV ir Ka
ne komunistinis perversmas, bet “agrarinių reformų” judėjimas. Ir nadoje įsikūrusios Lietuvių Kredito mo Lietuvių Amerikoje organizaci
daugelis amerikiečių tam judėjimui pritarė. Kaip nepritarsi tokiam Unijos, kurios sugebėjo iš lietuvių jų narių spaudoje pasisakymai apie
gražiam tikslui?! Paskui — Kubos įvykiai. Ar Kubos laisvės kovotojas sutelkti stambų kapitalą, iš kurio abiejų Susivienijimų sujungimo rei
sakėsi, kad jis komunistas? Nieko panašaus. Jis kovojo prieš Batisto darydamos pelną, stambiomis su kalą yra rimtas, svarstytinas ir rem
diktatūrą, amerikiečiai jam padėjo. O laimėjęs, įvedė daug baisesnę momis kasmet remia lietuviškus rei tinas dalykas. Ar ne geriau būtų abiejų Susivienijimų valdybom susi
komunistinę diktatūrą, atsuko ginklus prieš jam padėjusią Ameriką. kalus.
Paskutiniu laiku į SLA yra įstoję tarti gera valia, be valdžios atstovų
Tik už kelių dešimtų mylių nuo Floridos įtaisė raketų bazes ir pro
daugiausia iš naujų ateivių, kurių nurodymų susijungti nelaukiant, ka
pagandos centrą visom Pietų Amerikos valstybėms užgrobti.
dalis nuo 1949 m. Susivienijime ylra da valdžios atstovai įsakys tai pada
Komunistinis liberalizmas, laisvių ir demokratijos pretekstu plinta gerokai pasidarbavę, šiandien jie ryti pagal jų padiktuotas sąlygas.
ir per kolegijas, universitetus, parenkant jaunimą mokslinti ir auklėti jaučiasi apsivilę, nepasitenkinę, ka
Mūsų Susivienijimo nariams skel
tokius profesorius, kurie yra aiškūs probolševikai arba kurie nieko dangi jais Susivienijimas nepasitiki. biama brolybė, vienybė turi būti
blogo bolševizme nemato, arba kurie flirtuoja su komunistais, kaip Per daugiau kaip 15 metų jų reika ne tušti žodžiai, bet nuoširdžiai tai
su sau lygiu humanišku partneriu. Tendencingi vadovėliai, tenden lų Pildomoje Taryboje niekas neat komi gyvenime veiksmai, nežiūrint
cingų knygų skaityba, — visa tai nekaltu būdu nuodija jaunimą.
stovauja bei į kitas svarbias komi politinių, religinių įsitikinimų ar
Komunistai savo naudai pajungia net naivesnius religinių sektų — sijas jų neskiria. Visur vadovauja ideologinių skirtumų, taip pat ne
tie patys vienos grupės “nepamai žiūrint to, kas kada į šį kraštą yra
baptistų, unitų — vadus.
nomieji” žmonės. Čia yra rimtas atvykęs, čia gimęs ir augęs — visi
Nuo tų pavojų neapsaugotas nė lietuviškasis jaunimas. Jie seka tvarkytinas reikalas.
galėtume tilpti į vieną Lietuvių Su
savo liberališkai išauklėtus profesorius, įsirašo į tokius komunistinius
Taip pat yra pribrendęs reikalas sivienijimą. Juk tik vienybėje—ga
klubus, kaip “Du Bois” ir pan. Taip suminštintais smegenimis sū pertvarkyti brangiai kainuojančius
neliui kartais ir pataikaujantys tėvas mamytė pritaria, tardami: “tai, kas dveji metai šaukiamus SLA sei lybė!
Kas tiko ir buvo naudinga lietu
kas čia blogo?... vistiek mano vaikelis geras, jis gabus, gerai mokosi.” mus, jų vadovavimą ir jų progra
viams prieš 80 metų, tas šiandien
Mokslas mokslu, bet man atrodo, kad taip pat labai svarbu, mas. Visi dabar narių duodami netinka. Būtų laikas apie tai pagal
kokiuo keliu sūnelis eina ir kas bus iš to jo mokslo, kai perplautais naudingi įnešimai, seimų komisijų voti ir sveikai bešališkai pasvars
smegenenimis numos į lietuviškus reikalus, į Lietuvos laisvės kovą. yra netinkamai pristatomi ir seimų čius padaryti naudingus bešališkus
Reiktų iššifruoti kas tokių jaunuolių, auklėtojai, vadai ir autoritetai be svarstymo atmetami.
spirendimus.
ir juos atriboti nuo lietuviškų organizacijų. Jokie išsisukinėjimai čia
J. G., SLA narys
Prieš daugelį metų visose JAVnegali padėti. Visos užuolankos veda į komunistinius spąstus.
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AMERIKOS VAKARUOSE

Neseniai teko išsikalbėti su keliais jaunais inžinieriais, kurie pa
reiškė, kad jie net maną savo vaikus siųsti mokytis į okupuotą Lie
tuvą, nes ten geriau išmoksią lietuviškai! Kad išmoks rusų kalbos,
kad bus auklėjami komunistiškai, kad mokysis ne Lietuvos istorijos,
geografijos, o Rusijos jiem nesvarbu. Ar tai nerodo, kad kai kurie
jaunesnės kartos žmonės jau yra su suminkštintais smegenimis?
Tėvai, centrinės lietuvių organizacijos, lietuviškos parapijos tu
rėtu šiuo reikalu susirūpinti, rasti priemonių šiuos klausimus viešai
padiskutuoti, nuo tos pavojingos krypties silpnesniuosius sulaikyti.
Tokių minkštasmegenių, tiesa, dar labai mažas procentas; bet pu
vimo grybelis labai greit plečiasi — nelaukime, kol jis apnuodys
daugumą sveikų, jaunųjų lietuviškojo organizmo dalių.
A. S.
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
NADIA ABRAMIAN & ONIK ABRAHAMIAN
siunčia siuntinius į Lietuva iš atneštu prekių ir parinktu jų įstaigoje.
Labiausiai prityrę- siuntimo srityje

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

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

3

Viršuje — Lietuvių kolonijos pasirodymas Caracas miesto 400 metų su
kakties šventėje, žemai — Dalis Venezuelos lietuvių pakeliui į Caracas
prie savo autobuso. Iš kairės: P. Kriščiūnas, J. Vilčinskas, Z. Garšva,
inž. VI. Venckus, Venecuelos LB pirm., žalnieriūnienė, J. Bieliūnas, Vliko
atstovas Venecueloje, Ona ir Juozas Kukanauzai.

LAIŠKAI REDAKCIJAI —
Juozas Kukanauza, keletą metų
gyvenęs Los Angeles, mums rašo iš
Venecuelos, kur jis vėl grįžo.
...šiaip gyvenimas vyksta gana
normaliai. Apie komunistinius su
kilėlius — gutrillas girdime tik iš
spaudos ir kas įkartą vis mažiau.
Jeigu jų koks negausus būrelis rei.r
karčiais ir pasirodo kur nors toli
kalnuose ar džiunglėse, tai kariuo
menė ir aviacija apsupa ir sunaiki
na. Bendrai, dėl tų sukilėlių eg
zistencijos visi vitnecueliečiai kalki
na Castro ir Jungtinių Amerikos
Valstybių vyriausybę. Ir, reikia
pasakyti, turi racijos.
Venecuela, kaip kraštas, yra ga
na didžiulis ir nepaprastai turtin
gas. Progresuoja nepaprastu mastu.
Per tuos beveik trejus mūsų pra
leistus metus Los Angelėse radome
miestus gana pasikeitusius, žino
ma, yra dar daug ir betvarkės, nes
čia daugiau visokių laisvių, kaip
ten pas jus. Mokesčiai — taxits —
tai tik juokas, palyginus su jūsiš
kiais.
čia, jeigu vyras dirba, tai mote
rims nereikia dirbti, nes jis vienas
uždirba pakankamai pragyvenimui.
Moteris skiria laiką šeimos auklė
jimui ir namų reikalams.
Mokslas nemokamas — nuo pra
džios mokyklos iki universiteto bai
gimo. Visi dirbantieji ir jų šeimos
nariai automatiškai yra privalomai
apdraudžiami nuo ligos ir kitų ne
laimių (tam atskaito 4% algos.).
Mano sveikata irgi gana paisitaisė. Baigiu visai atsigauti iš to me
ningitis. Visa šeima irgi puikiai
jaučiasi.

Tiesa, liepos 29 d. pergyvenome
gana smarkų žemės drebėjimą. Mes
tuokart visi buvome Maracay mies
te. žemė susiūbavo, sulingavo — ir
girdėjosi didelis urzgimas požemy,
je. Jausmas nekoks. Mums ir mūsų
namui, ačiū Dievui, nieko neatsi
tiko. Beu Vencuelos sostinėje —
Caracas — to pasėkoje mirė (žuvo
po pastatų griuvėsiais) virš 300
žmonių. Sužeistų yra virš 4000. Be
pastogės liko apie 100.000. Drebėji
mas truko tik 35 sekundes. Bet to
pilnai užteko, kad 12-16 aukštų pa
statai subirėtų kaip smėlio pilys...
Visi geriausio!
Jūsų J. Kukanauza

Malonus p. Skiriau,

Siunčiu tris dol. prenumeratai
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”.
Gražiai atrodantis laikraštis. Aš iki
šiol nei nežinojau, kad toks laikraš
tis leidžiamas. Man nesuprantama,
kodėl čia mūsų laikraščiai ar žurna
lai vieni kitų nereklamuoja, kaip
buvo paprotys Lietuvoje. Tuomi pa
dėtų vieni kitiems plėstis. Bent jau
artimesnės ideologijos spauda tirė
tų vieni kitiems padėti.

Visą laiką per spaudą sekiau Los tuvių veikloje nuopelnus buvo įteik
Angeles lietuvių kolonijos veiklą. tas pasižymėjimo diplomas. Iki to
Dabar ji man dar kiek artimesne baliaus (taip pat ir po jo) nebuvo
tampa, nkai ten šiais metais nusi tekę pastebėti Jūsų vardo jokiame
kėlė gyventi ir dirbti mūsų dvi duk lietuv,ų veiklos aprašyme — nei
terys: Dalia Kuprionytė ir Danutė aukojusių sąrašuose Balfui, Altui,
su vyru Romu Ankaičiai. Ir mes Vlikui, Bendruomenei, nei kultūri
šias Kalėdų atostogas ketiname niams reikalams. Dabar iš šio Jūsų
praleisti Los Angelėse.
pareiškimo jau šiek tiek galima su
Iš “LAV” patyriau, kad leidžia prasti apie Jūsų veiklos sritį.
Padarėme Jums skriaudą, nepa
te Kalifornijos Lietuvių Almanachą.
Jei dar būtų ne pervėlu, norėčiau minėdami Jūsų pavardės, sportinin
pasiūlyti įtraukti į jį ir mūsų duk kų kelionei į pavergtą Lietuvą pa
terų vardus... Almanachą, kai jis remti pavardes minėdami. Bet yra
išeis, norėčiau ir aš gauti. Antai, tam ir priežastis: aukotojai laikomi
toks “Pasaulio Lietuvių Žinynas”, paslaptyje. Sutinkame su Jūsų nuo
jau kiek pasenęs, bet labai puiki mone, kad organizatoriai turėjo
daugiau informuoti visuomenę ir
informacijos knyga.
aukotojų pavardžių neslėpti, nes
Su geriausiais linkėjimais
gali
atsirasti ir daugiau įsižeidusių.
Jonas Kuprionis
Bet ką padarysi — tokia jau pas
mus “idealistų” dalia, nes jie dirba
ne už ačiū, ir jų pilni sąrašai gal
Gerb. ponas Redaktoriau:
bus paskelbti tik tada, kai įvyks
komunizmo pergalė. Tuomet kiek
Jūsų laikraščio rugsėjo mėn. lai vienam bus atiduota pagarba pagal
doj tilpo straipsnis pasirašytas K. S. partijos liniją tiek, kiek kas nusi
inicialais (“Iž didelio burbulo — pelnė.
mažas pššš...”). Jau nekalbant apie
Dėl nepilnos informacijos (kad
visą to straipsnio žeminantį ir nie praleista keletos aukojusių pavar
kinantį toną tos vertingos sporto iš džių) čia ir vėl nurėtusi kaltę nu
vykos sąskaiton, aš norėčiau at kreipti į organizatorius, kad jie vis
kreipti Jūsų dėmesį į vieną man ką laikė ir tebelaiko pasalptyje.
svarbų netikslumą. Vardindamas Taip ir nežinome iki šiol, kiek šis
su pasipiktinimu tai išvykai aukas garbingas žygis kainavo, kiek pini
rinkusiųjų pavardes, straipsnio au gų sudėjo Amerikos lietuviai, kiek
torius išleido mano pavardę. Aš nei prisidėjo sovietinė Lietuvos visuo
kiek mažiau nesidarbavau už tuos menė ir kiek sovietinės įstaigos.
išvardintuosius, ir norėčiau, kad ir Jūs, kaip vienas iš aukų rinkėjų,
man už tai kiek garbės tektų.
kaip tik galėtumėte paspausti va
Su pagarba
dovus, kad tokia apyskaita būtų
dr. Arvydas Kliorė padaryta ir paskelbta spaudoje. Jei
gu Jūs ušsigavote neminėtas, tai la
bai gali būti, kad ir prisidėję savo
pinigais turėtų paglrindo taip pat
Redakcijos pastaba
užsigauti, nesulaukę atitinkamos pa
Gerai, kad dr. A. Kliorė atsilie dėkos bei pagarbos.
pė ir gina savo bendraminčius kul
Gerbiamas Daktare, ironijos, sly
tūrinio bendradarbiavimo su Lietu pinčios Jūsų laiško žodžiuose di
vos okupanto institucijomis šali džiai nevertindami, visa kita mes
ninkus.
priimame už gryną pinigą ir tikime,
Pernai Santa Monicos baliuje kad ateityje Jūsų labdaringų darbų
dauguma lietuvių pirmą kartą Jus ratas plėsis, žinoma, nebūtinai rei
pamatė ir nesuprato, už kokius lie kalaujant tuojau gauti satisfakciją.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887

Siunčia dovanų siuntinius Į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.
niiiiiHiiiiiiiaiiiiiiaiiiiniiiiimiiiiiiH

Atsikvieskite gimines bei draugus iš Lietuvos
SABENA oro linija...
Jūsų agentas padės Jums...

* Surašyti pakvietimo laišką ne
mokamai (notairizuoti ir lega
lizuoti)

Amerikos reporteriai, TV ir * Duos išlaikymo garantijos for
spauda labai pozityviai padeda plės
mas nemokamai (JAV reika
tis krašte “hippies” papročiams ir
lauja užpildyti šią formą vizi
riaušėms.
tui ar imigracijai)
Visa kita “Lietuviai Amerikos
Vakaruose” labai gražiai atrodo.
Reiktų tik laikraštį plačiau išrekla * Paruoš kelionės bilietą (priims
užsakymą ir pinigus).
muoti, plačiau paskleisti ir tuo bū
du galėtų geriau verstis finansikai. ...

SABENA
BELGIAN WvdjJ. AIRLINES
554 SOUTH GRAND AVENUE

LOS ANGELES, CALIFORNIA 90017

Tel. MA 6 - 5471

...
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LIETUVA DAR OKUPANTO NAIKINAMA
<Šiiį vasarą iš Kalifornijos Lietuvoje lankėsi 15 asmenų; čia patiekia
me jų įspūdžių santrauką)
Moterys pavergtoje Lietuvoje —
sunkiųjų darbų vergės
Sovietų socializmas nevien Rusi
joje, bet ir visuose užgrobtuose
Kraštuose moteris pavergė sunkie
siems darbams. Nevien šaltajame
Sibire moterys kerta medžius, kasa
sniegą, žvejoja, bet ir Lietuvoje
merginos ir net kelių vaikų moti
nos yra prievarta varomos dirbti
Kolchozuose, prie statybų, prie ke
lių tiesimo ir 1.1.
Turistams teko matyti Maskvoje
dar prieš aušrą moteris su mažomis
senoviškomis šluotomis šluojant
gatves. Kurgi ta išgarsinta komu
nistinė pažanga — mechanizacija?
Teko Lietuvoje matyti moteris dir
bančias vyrų darbus fabrikuose, ne
šančias statybose plytas į kelintą
statomo namo aukštą, prie kelių
statybos — stumiančias “tačkas”
su žvyru bei akmenimis, lyginant
žvyrą ant kelių, traukiant sunkias
virves prie laivų, dažant namus ir
t. t. ir t. t. Daugelis tų darbų būda
vo seniau tik kalinių, “katorginin
kų’ darbai. Nuostabu, kad prie šių
darbų beveik neteko matyti vyrų.
Kur dingo vyrai? Ką jie daro? Jau
nimo daugelis išgabenta į Rusijos
plotuose vykdomus darbus, karo
tarnyboje, dar kiti slaptoje žvalgy
boje, virtę įvairiais komisarais, pri
žiūrėtojais, viršininkais. Tokia jau
visuotinė Sovietų liga, kad vyrų čia
visur trūksta, arba jie sunkiųjų dar
bų vengia.
O štai kaip visą reikalą nusako
Salomėja Narkėliūnaitė pasikalbėji
me su drauge (vadinama užsienio
reikalų ministere) Leokadija Diržinskaite - Piliušenko: “Toliau, —
rašo Salomėja, — Diržinskaitė pa
pasakojo apie Sovietų Sąjungos mo
teris, kurios turi lygias teises su vy
rais ir taip pat ji priminė ir pakiti
mus Lietuvos bei jos moterų gyve
nime. per pastarąjį šimtmečio ket
virtį. Ji pabrėžė, kad jeigu “buržu
azinėje Lietuvoje” labiausiai papli
tęs moterų užsiėmimas buvo tar
naitės darbas arba namų žeimininkės, tai šiądien Lietuvos moterys
sudaro 23% respublikos Aukščiau
sios Tarybos deputačių, užima mi
nistrų postus, dirba teisėjomis,
liaudies tarėjomis, gydytojomis, in
žinierėmis ir kt.”
Mums aišku, Salomėja ir Leoka
dija, kad šiuos darbus užima tik to
kios moterys, kaip jūs, ištekėjusios
už burliokų, politrukų (atsiprašau,
Salomėja fiziškai dar neištekėjusi,
bet dvasiškai, atrodo, jau visai po
burlioko padų sėdi!) ir įsitrauku
sios iš mažens į liaudies engėjų dar
bą.
Bet kodėl nepasakote, kiek tokių
moterų yra: tūkstančiai, šimtai, ar
tik ant rankų pirštų sukaitomas
skaičius?! O kur ta dauguma mote
rų? Nematote, kaip jos įkinkytos
i sunkiuosius darbus, taigi — turi
"lygias teises su vyrais”. Buvau
Nepriklausomoje Lietuvoje, Narkeliūnaitės tarme, “buržuazinėje Lie
tuvoje” ir mačiau laisvas nepaverg
tas sunkiesiems darbams moteris
įvairiose profesijose — dantistė
mis, mokytojomis, gydytojomis, įs
taigų tarnautojomis, profesorėmis,

darželių vedėjomis, žinoma, dau
giausia šeimos auklėtojomis. Kasgi
dabar vaikus auklėja, kai motinos
turi dirbti vyrų darbus? Jau nuo
vaikų darželio partiniai politrukai
paima vaikus globoti ir auklėti pa
gal komunistų partijos liniją. Moti
na ir tėvas jau mažai beturi įtakos
savo vaikui — jis yra pirma "spa
liukas”, paskui "komjaunuolis”, o
dar vėliau tėvui ir motinai drasko
aKis, kam šie nepučia į partinę dū
dą.
Žiaurus įvykis
Noriu priminti įvykį, ištikusį vie
ną šeimą dėl moters-motinos prie
vartavimo sunkiesiems darbams.
Tai buvo š. m. rugpiūčio mėne
syje Tauragėje.
Viena jauna pora augino dvi
priešmokyklinio amžiaus mergaites.
Vyras sunkiai dirbo, kad išmaitintų
šeimą. Žmona augino dukreles.
Kolchozo komisarui nepatiko, kad
moteris sėdi namuose ir auklėja sa
vo dukreles. Jis užsispyrė, kad mo
teris eitų į kolchozą dirbti. Ilgą lai
ką jaunoji pora atsikalbinėjo, nesu
tiko. Pagaliau jie buvo grasinimais
priversti pasiduoti: žmona nuėjo į
kolchozą, mergaitės buvo atiduotos
į vaikų darželį, kur, kaip propoganda sako, vaikai prižiūrimi nepapras
tai puikiai. Bet motinai vis buvo ne
ramu. Prie namų buvo šulinys su
žemu rentiniu. Kad neatsitiktų ne
laimė, ji kasdien uždengdavo šulinį
paklode. Tačiau vieną vakarą, grį
žusi iš darbo, abi mergaites rado
šulinin įkritusias itr paskendusias.
Iš susijaudinimo motina nusižudė.
Vyras, vėliau parėjęs iir radęs visą
šeimą tragiškai žuvusią, pagriebė
peilį, nubėgo į kolchozą ir nudūrė
komisarą, privertusį jo žmoną dirb
ti; po to ir pats nusižudė. Šio tra
giško įvykio nepaminėjo nei “Tie
sa”, nei “Gimtasis kraštas”. Komu
nistinei spaudai objektyvi informa
cija nerūpi. Ji rašo tik apie tai, kas
giražu Lietuvoje, kas tarnauja ko
munistinei propagandai. Gali pane
lė Narkėliūnaitė ir ponia Piliušenko
apie moterų gerovę Sovietų santvar
koje rašyti, kiek tik joms lenda, nie
kas čia tuo nepatikės, ypač, kad
šimtai turistų pamato realybę: ko
kius darbus moterys yra priverstos
dirbti ir kokiose sąlygose šeimos
gyvena: visa kelių asmenų šeima
mažame kambarėlyje, be patogu
mų, be modernesnių virtuvės įren
gimų...

tinės apžvalgos, pranešimai, kas de
dasi kapitalistiuose kraštuose —
kaip čia žmonės (liaudis) badu mirš
ta, kaip kyla vis didesni ir didesni
nepasitenkinimai esama tvarka ir
kaip pasaulis kulvertomis rieda į
komunistų glėbį... Dar momentas,
itr “visų šalių proletarai susivienys”
ir įsteigs didelį pasaulinį sovietą.
Kąs tokioms pasakoms begali tikė
ti ir kas benori jas skaityti. Trūks
tant popieriaus, “Tiesa” plačiai var
tojama kaip vyniojamasis ir šiaip
but.nų reikalų popierius.
Popularesni yra iliustruoti žurna
lai: dvisavaitinis “Švyturys” ir mė
nesinė “Šluota”. Pirmasis panašus
į kapitalistiniuose kraštuose leidžia
mus bulvarinius žurnalėlius — su
merginomis, su visokiais vedybųskyrybų ir kitais smulkiais miesčio
niškais rūpesčiais bei patarimais,
paskutiniuose puslapiuose su “ko
mikais”; antrasis — neva humoro
žurnaliukas —■ jame daugiausia sa
vęs kritikavimas, savų negerovių
kėlimas ir plakimas; daug jame yra
tiesiog skundų: po jų revizijos arba
oficialūs valdžios asmenys faktus
patikrina ir, jei pasitvirtina, vado
vai ar paliestieji asmenys nubau
džiami. Bet tame jų “humore” ar
tose kritikose neliečiama partija nei
partijos žmonės, o ką jau kalbėti
apie santvarkos netvarką! Toji yra
šventa, visi jos dievukai šventi, visi
partijos šulai dar šventesni, o pati
partija — švenčiausia!
Moterims eina “Tarybinė mote
ris”, su komunisčių moterų garbini
mais ir tik su menka kertele tam.

kas moteris domina — apsirengi
mas, virtuvė, namų apyvoka. Jaummui leidžiamos “Jaunimo gretos”
— komunistinio auklėjimo pamoky
mai, neapykantos sėjimas kitaip ma
nantiems ir visam nekomunistiniam
pasauliui. Kultūrininkams leidžiasavaitinis “Literatūra ir menas” ir
mėnesinis “Pergalė”, Dailininkai ir
kiti menininkai, berods, savo laik
raščių neturi — jie pasitenkina ne
periodiniais leidiniais. Liaudžiai dar
leidžiamas “Gimtasis kraštas”, ku
ris tiesiogiai skiriamas užsienyje gy
venantiems lietuviams, bet sakoma,
kad jį galį prenumeruoti ir namiš
kiai. Čia visi vilkai nekaltų avinėlių
kailyje — gieda apie tėvynės ilgesį
ir grožį, apie tarybinį gyven.mą,
kur upės pienu ir medum teka, kur
laukiami visi “dori” lietuviai su
grįžti arba bent pasisvečiuoti atva
žiuojant. Į kiekvieną “Krašto” nu
merį vis įdedama išbėgusių iš Lietu
vos kaitinimai ir keikimai ir neva
susipratusių ir persiorientavusių su
fabrikuoti laiškai, kuriuose jie rašo
apie sunkias gyvenimo sąlygas im
perialistiniuose kraštuose ir apie
piktas “vaduotojų” (atseit laisvojo
pasaulio lietuvių antikomunistų)
užmačias ir beviltiškas pastangas,
nes vis daugiau “dorųjų” lietuvių
(tokių kaip Bimba-Mizara ir visas
‘•‘Vienybės” štabas), girdi atsitrau
kia nuo “vaduotojų”. Tokios fantas
tinės kalbos ir nuotaikos skleidžia
mos komunistinėje spaudoje, kuri
visiems pavergtos Lietuvos žmo
nėms (net ir doriems kairiesiems)
įgrisusi iki gyvo kaulo.

Pavergtos Lietuvos spauda
Apie laisvą spaudą pavergtoje
Lietuvoje negali būti nė kalbos. Vi
sus laikraščius partija leidžia ir pri
žiūri. Dabar nė svajoti negalima
apie tokias spaudos sąlygas, kaip
buvo “fašistinės” Lietuvos diktatū
ros laikais, kai ėjo trys dienraščiai:
katalikų “XX Amžius”, liaudininkų
“Lietuvos žinios” ir tautininkų —
oficiazas — “Lietuvos Aidas”. Da
bar tėra vienas dienraštis — “Tie
sa” — mizernas 4-irių puslapių ko
munistinės propagandos įrankis, ku
riame spaudžiama visoki oficialūs
įsakai, patvarkymai, aukščiausių šu
lų kalbos, vertimai iš rusiškos “Tie
sos” (Pravdos), — daugiausia poli
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L. A. meras Yorty
apie poiitikq

Dail. Povilas Puzinas (kairėj) priima medalį iš Los Angeles miesto ko-misionieriaus P. Davis už ta^ycos
kūrinį “XX amžiaus Madona”. Šį paveikslą matome pakabintą sienoje.

MIRĖ DAILININKAS POVILAS PUZINAS
Rugsėjo 23 d. New Yorke staiga
mirė dail. Povilas Puzinas, gyvenęs
Los Angeles mieste apie 10 metų.
Nuo pat “Lietuvių Dienų” žurnalo
pradžios iki 1956 m. jis buvo re
dakcijos kolegijos narys — meno
redaktorius; taip pat nupiešė LD
leidžiamom knygom viršelių.

Į JAV P. Puzinas atvyko 19(7
m., metus pagyvenęs New Yorke,
atvyko į Hollywooda, Kalifornijo
je. Čia jis vertėsi tapydamas por
tretus ir duodamas meno pamokas
įvairioms dailę puoselėjančioms or
ganizacijoms.
Los Angelėse P. P. pasižymėjo,
laimėdamas pirmąsias premijas amerikiečių meno parodose: 1949 m.

Penktoje metinėje meno parodoje
gavo premiją už kūrinį “Žvejys”,
1951 m. — gavo premijas Tarp
tautinėje Gėlių parodoje ir Šeštoje
metinėje Madonų parodoje už kū
rinį “Refugee” arba parodoje pa
vadintą “XX amžiaus madona”.

Meno kritikai P. Puzino stilių
laiko ekspresionistiniu. Jo spalvos
ramios, pilkos, rudos, mėlynos —
jis nemėgo “rėkiančių spalvų”.

1944, užeinant komunistams, pa
sitraukė į Vakarus, gyveno Vokieti
joje iki 1947 m.
Vėl į New Yorką Puzinas išvyko
Spaudoje rašoma, kad 20 savo
1956 m. pabaigoje. Jis planavo iš
New Yorko suruošti porą parodų kūrinių testamentu paliko Čiurlio
Europoje — Vokietijoje ir Prancū nio meno galerijai Chicagoje.
zijoje, bet įsitraukęs į mokyklinius
Palaidotas San Francisco miesto
darbus (dirbo poroje meno studi mauzoliejuje, kur gyvena jo žmona
jų, vieną turėjo savo), toliau už Aušra (latvaitė).

DEL LIETUVIŲ FONDO NUSTATYTŲ KVOTŲ
Perskaičiau Lietuvių Fondo cent
ro nustatytas kvotas, kiek turėtų
būti surinkta įnašų pinigų. Iš pa
tiektų San Franciskui ir Los Ange
les miestams su apylinkėmis atrodo,
kad planuotojai mažai tesiorientuoja apie organizacinį bei finansinį
Kalifornijos pajėgumą.
San Francisko miestui skiriama
$10,000 (galėtų būti ne daugiau
kaip $2000), o Los Angeles miesto
lietuviams tiesiog fantastinė kvota
$90,000. Galėtų būti apie $10,000.
Kodėl tik tiek? Skaičius išvedu.

New Yorko nenukilo. Bet ir čia
jam gerai sekėsi — dar neseniai
šiais metais laimėjo N. Y. miesto
premiją.
P. Puzinas buvo gimęs ir moks
lus baigęs Rygoje. Į Lietuvą atvy
ko 193/ m. Pagyvenęs porą metų
Kaune, buvo mokytoju Panevėžio
berniukų gimnazijoje. Pasižymėjo
kaip geras bažnyčių dekoratorius
— papuošė Panevėžio katedrą ir kt.

palyginęs su kitų senų lietuvių ko
lonijų kvotomis, kaip Baltimore —
$10,000, Bostonas — $20,000, Mil
waukee — $3,000, New Britain—
$5,000, Newark — $5,000. Šiuose
miestuose veikia senos lietuvių pa
rapijos su apytikriai 10,000 narių.
Jų skolos jau išmokėtos. Yra daug
stipiriai įsikūrusių žmonių. San
Franciske nėra jokios lietuvių pa
rapijos; iš organizacijų tėra tik vie
na Bendruomenės apylinkė, kuri
sunkiai išrenka iš savo narių po
porą dolerių solidarumo mokesčio.

Spalio 6 d. meras Yorty sukvietė
“News media representatives” —
spaudos, TV ir radijo atstovus pie
tums ir posėdžiui miesto rotušės
salėje. Čia lietuviams atstovavo J.
Andrius ir A. Skirius.
Spaudos atstovai mėra klausinė
jo daugiausia politinėmis temomis.
Iš atsakymų susidarė įspūdisį kad
Vietname laimėti karą generolams
daugiausia trukdo McNamara su
savo baimės politika, kad Į karą ne
įsikištų Kinija ir Sov.etų Rusija (ku
ri neoficialiai dabar ten karą ir ve
da). Ta baimė yra dirbtinai išpūs
ta ir ji labai naudinga prokomunistams ir “peaceninkams”.
Dėl kitais metais įvykstančių pre
zidento rinkimų iš Yorty nuomonės
susidaro įspūdis, kad demokratų
partija gali vėl nominuoti Johnsoną ir Humphrey, o respublikonai
— prezidenu Nixona, nors paskuti
niu laiku liberalinė New Yorko
spauda pradėjo propaguoti Rocke
feller- Reagan tikėtą, kuris paten
kintų ir kairę ir dešinę; tuo j:e sie
kia Nixoną išstumti iš pirmaujan
čios vietos partijoje.
Lietuviams šie rinkimai neturėtų
nerūpėti — nuo jų gali daug parei
ti tolimesnė politika, fečianti JAV
santykius su Sovietų bloku. Links
tanti (o kartais ir lūžtanti) amerikie
čių linija neduos nieko gero laisvės
siekiančioms tautoms, kurių tarpe
yra ir Lietuva. (A. S.).
Svarbu žinoti apie “Senatvės medi
cinišką pagalbą” (Medicare)

Visiems virš 65 metų amžiaus as
menims yra svarbu turėti medicinos
gydymo pagalbą. Užsiregistruoti šiai
pagalbai Federalinė valdžia dair pra
tęsė laiką iki 1967 m. gruodžio 31
dienos.
Kiekvienas virš 65 metų amžiaus
asmuo gali įmokėti kas mėnuo po
$3.00 ir turėti sveikatos apdraudą.
Jei užsiregistruosite iki š. m. gruo
džio 31 d., gydymo pašalpą galėsite
gauti jau nuo 1968 m. liepos 1 d.
Tie. kurie jau turi 65 metus ir iki
1967 m. gruodžio 31 d. neužsire
gistruos, tai vėl turės laukti iki 1969
m. rugsėjo 1 d.
Valdžios sveikatos apdrauda pa
dengia 80% ligoninės išlaidų, įmo
kėjus savo pradinį mokestį — $50.
Apdirauda padengia medicinos,
operacijų ir kitas ligos išlaidas.

Daugumas gyventojų jauni nauja
kuriai, jaunavedžiai, atsikėlę iš ki
tų kolonijų ir čia bandą įsikurti;
jų tarpe daug dar tik studijuojan
Ar galima tikėtis, kad parapija
čių.
organizuotai prisidėtų prie Lietuvių
Los Angeles kolonija gausi or Fondo rėmimo? Kad pati įneštų sa
ganizacijomis, klubais, bet jie nėra vo įnaša ir kad kviestų, ragintų ki
finansiškai stiprūs. Katalikų parapi tus tai daryti? Iki šiolei to nebuvo.
ja nutautinta, suteritorinta; ji čia Duok. Dieve, kad tai būtų ateityje!
niekad neugdė ir neglobojo net ka
Sudarant Lietuvių Fondo kvotą
talikiškų organizacijų. Jos didžiau reiktų bazuotis vietinėmis realiomis
sias veikimas — bazarai, loterijos sąlygomis ir galinčių aukoti asmenų
ir auktojų sąrašų skelbimas savo skaičiumi, nes reikia atminti, kad
biuletenyje. Visos pajamos arkivys daugelis lietuvių dar tik pradeda
kupijai, kaip ir visas parapijos tur kurtis, dėlto nepajėgūs įsijungti su
tas ne lietuvių, bet vyskupijos.
didesniais įnašais į Lietuvių Fondą.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5
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PLUNKSNOS IŠ PO MANO PLUNKSNOS
LASVEGINIAI

VAIZDELIAI

Kartą žinia nuaidėjo —
Ją kvietimai palydėjo,
Kad gana čia nuobodžiaut —
Į Las Vegas reik’ keliaut...
Ši idėja eigą gavo,
Daug kas užsiregistravo —
Kas su žmona, kas be jos,
Žmonos — be vyrų globos...
Štai laukta diena jau šičia...
Ir, kaip tyčia, ties bažnyčia
Ekskursantai renkasi
Iš visų kampų visi
Su bagažais, bagažėliais,
Su linksmučiais veidužėliais,
Piniginėm išpūstom,
Su mintim nepaprastom...
Štai Las Vegas — garsus miestas,
Įvairiom šviesom nušviestas,
Piniguočiai — jo draugai,
O jo priešai — ubagai...
Visko čia gali surasti,
Išsiskirti, apsivesti,
Pamatyti “show” puikius,
Pralošt kelnes ir batus...
Susigrūdę prie mašinų
Ekskursantai tuoj mėgino
Laimės rankeną patraukt —
Dolerių išbyrant laukt...
Kam laimėti nepavyko,
Tie į hotelį parvyko
Minkštoj lovoj pamiegot,
Centus byrančius sapnuot...
Baigės dienos ekskursinės,
Liko tuščios piniginės —
Visi grįžo į namus
Pas vytrus, žmonas, vaikus...
L. Naktas

TIKĖTI, AR NE?
J. Daugel. “Draugo” spaudos ir
gyvenimo komentatorius, dalyvavęs
red. kun. Barausko išleistuvėse, sa
vo rašiny pažymi, kad visi dalyviai
nuoširdžiai dėkingi “Draugo” vado
vybei, suruošusiai jaukias vaišes,
taip pat ir tarnautojams už gausiai
nukrautą stalą.
Deja, prie rašinio patalpinta nuo
trauka visai to nepatvirtina: stale
tikra sausra... Apie tai graudulingai
byloja ir J. D. kolega A. Baronas,
Tarp jo eilučių išskaitau šias min
tis:
Atsisveikint liūdnoka be galo,
Pasigendu tik dalyko vieno,
Turėtų būti bonka ant stalo —
Man neužtenka vien rauginto
pieno.
Ponas Scriba, prašau man paaiš
kinti, kame J. Daugel, šiuokart ap
siriko — spaudoj ar gyvenime? Ar
ir šio fakto liks nuslėpta tikrovė?
Griba

Red. atsakymas.
J. D. niekur
neapsiriko: spauda papildo gyveni
mą (ir atvirkščiai).

KatalikŲ Susivienijimas moka dividendus kasmet
visiems savo nariams
Lietuvių Katalikų Susivienijimo
42 kuopos finansų sekretorius B.
Graužinis neseniai gavo iš Centro
įstaigos narių dividendų čekius, iš
viso $685.16 sumai. Keletui narių
dar buvo atsiųsta vėliau, taigi bend
ra suma prašoko $700.
Dividendai mokami kasmet vi
siems nariams — ir tiems, kurių
draudimo pažymėjimai jau yra iš
mokėti. Dividendų dydis priklauso
nuo draudimo rūšies. Šių metų di
džiausias vieno asmens dividendas
yfra $22.68.

Katalikų Susivienijimo gyvybės
draudimo sąlygos yra gana palan
kios, ypač jaunamečiams. Štai vie
nas pavyzdys: 9 metų vaikas ap
draustas $1000 kas mėnuo moka po
$1.87. Po 20 metų jam mokėti dau
giau nebereiks (o bus sumokėjęs iš
viso tik $448.80). Šiemet jis gavo
$12.02 dividendo.
Katalikų Susivienijimo gyvybės
draudimu susidomėti verta dar ir
dėl to, kad šis Susivienijimas yra
lietuviškas ir remia lietuviškus kul
tūrinius reikalus.
B. G.

Narkeliūnaite ir dail. V. K. Jony
nu. Chicagoje J. J. susitiko su J.
Toks toki pažino Dainausku, J. Kreivėnu ir V. Sau
ir Į kūmus pavadino. lium; San Francisce irgi matėsi su
J. Mingirdas, keletu lietuvių, spėjama, kad su J.
“Smulkioji tautosaka” Kreivėno giminaičiais. (Matome,
kad tai beveik visi tie patys, su ku
Per spalio mėnesį Sovietų istori rias anksčiau susitiko matematikos
kų grupė padarė ekskursiją į JAV pl.of. Kubilius.) .
universitetus, tarp jų į Berkeley,
Los Angelėse šiam sovietų pati
Calif., ir UCLA. Tarp tų ekskur kėtiniui priėmimo vakarienę pada
santų buvo lietuvis Juozas Jurginis, ręs savo bute Liet. Benduomenės
komunistas, ištikimas ir uolus oku Los Angeles apylinkės pirmininkas
panto klapčiukas, šalia mokslininko dr. A. Avižienis spalio 21 d. (kai
darbo ttlrįs atsakingas ryšininko tuo metu vyko Birutininkių balius).
pareigas Sovietų politinėje policijo Buvęs pasikvietęs ir kitus kolegas,
su kuriais sportininkų išvykai rin
je.
Amerikoje, be savo “mokslinio” ko aukas ir vadovauja jaunimui.
tikslo, be abejo, jis turėjo ir kitų (Įdomu, ar ir toliau tiems vyrams
tikslų, kurių vienas bus buvęs — bus pasitikima jaunimo vadovavi
kontaktuoti kultūriniam bendradar mo srityje?)
biavimui palankius asmenis. New
Charakteringa, kad J. Jurginis,
Yorke, tarp kitų, jis susitiko su S. čia turėdamas labai gerų :lr artimų

Įtartina bičiulystė
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Pamatysime scenoje Čiurlionį

Los Angeles Dramos sambūris
gruodžio 9 d. 7 vai. 30 min. vaka
ro šv. Kazimiero par. salėje stato
rašytojo J. Gliaudos 3 veiksmų dra
mą “Čiurlionis”. Veikalą režisuoja
Dalila Mackialienė, padedama Gra
žinos Raibienės. Vaidina: J. Pupius, L Mažeikaitė, V. Dovydaitis,
E. Dovydaitienė, V. Gilys, D. Tuminaitė, V. Šulaitis, V. Vidugiris,
M. Prišmantas, J. Janušauskas. De
koracijų dailininkas A. Žaliūnas.
Rašytojas J. Gliaudą iki šiol
visuomenei buvo žinomas daugiau
kaip romanistas, laimėjęs net ke
turias “Draugo” romano konkursų
premijas, tačiau pastaruoju laiku
pradėjo reikštis ir kaip dramatufgas. Pora mažesnių dalykų jau su
vaidinta parapijos salėje, o dabar
turėsime progos išvysti scenoje at
vaizduotą žymiojo dailininko M.
K. Čiurlionio gyvenimą.
Primename, kad ateinančių metų
balandžio 27 d. dramos sambūris
moderniausiu būdu suvaidins A.
Škėmos dramą “Žvakidę”.
Los Angeles lietuviai maloniai
kviečiami abiejuose šiuose įdomiuo
se vaidinimuose apsilankyti.
Pažymėtina, kad šiais metais sėk
mingai Dramos sambūriui vadovau
ja inž. V. Tamošaitis. (J. T.)

tik duoti informaciją.
tomą nuotaikingiausios ištraukos iš
Oscar-Mammerstein “South Paci
fic”, “Sound of Music”, F. Loewe
“My Fair Lady” ik Leharo “Links
moji našlė”.
I programos atlikimą įsijungia ir
G. Gudauskienės vadovaujama jau
nimo “Baltijos vėjų” kapela bei
Santa Monicos šeštadieninės mokyk
los orkestrėlis.
Ištraukas lietuvių kalbon išvertė
ir muzikai pritaikė lit. mokyklos
mokyt. V. Kevalaitienė, sceninį
apipavidalinimą atliks A. Žemaitai
tis.

Literatūros vakaras

Poetas Jonas Aistis iš Washingtono atvyksta į Los Angeles ir
gruodžio lo, šeštadienį, Šv. Kazi
miero parapijos salėje ruošiamame
literatūros vakare skaitys savo kū
rybą. Prie svečio jungiasi Los An
gelėse gyveną poetai, beletristai ir
kitų žanrų menininkai: rašytoja Alė
Rūta, poetas Bernardas Brazdžionis,
rašytojas Jurgis Gliaudą,, rašytojas
Juozas Tininis, poetė 'iumienė ir
poetas Pranas Visvydas. Muzikė
Giedrė Gudauskienė su soliste Bi
rutė Dabšienė atliks poeto Jono
Aisčio žodžiams sukurtas kompozi
cijas. Aktorė Dalila Mackialienė
Lengvosios muzikos koncertas
paskaitys svečio prozinės kūrybos
ištrauką.
P. Kalifornijos Amerikos Lietu
Poetas Jonas Aistis, savo vairdą
vių Taryba ruošiasi kiek galima iš tvirtai įamžinęs lietuvių literatūros
kilmingiau paminėti Lietuvos Ne istorijoje, į Amerikos kontinento
priklausomybės atstatymo 50-sias vakarinį pakraštį atvyksta pirmą
metines. Paimta iškilmėms Statler kartą. Nedaugeliui poetas J. Aistis
Hilton viešbutyje patalpos. Iš New yra matytas ir jo kūrybinis žodis iš
Yorko atvyksta Vliko pirm. dlr. K. jo paties lūpų girdėtas. Nuo 1936
Valiūnas. Dalyvaus žymių ameri metų Lietuvoje rengiamuose litera
kiečių ir vietos konsularinio korpu tūros vakaruose poetas J. Aistis
so narių. Bus daromos pastangos (Anksčiau pas.lrašinėjęs vardu Jonas
Lietuvos klausimą kiek galint pla Kossu-Aleksandravičius) nebedalyčiau išnešti į viešumą.
vavo, nes buvo išvykęs į Prancū
Ryšium su minėjimu susidarys ziją gilinti literatūros studijų. Už
nemaža išlaidų. Alto valdyba, no sienyje sulaukė ir Lietuvos laisvės
rėdama taupyti aukotojų Vasario sutemų. Tėvynės ilgesį ir naująją
16 proga skirtas aukas, nutarė su vergiją apdainavo keliuose savo
rengti koncertą, iš kurio gautą pel naujuose rinkiniuose (Be tėvynės
ną skirti vietoje susidariusioms iš brangios, Nemuno ilgesys ir kt.).
laidoms padengti.
Gruodžio 16 d. daugeliui Los
Alto valdybai talkon mielai suti Angeles lietuvių bus reta ir gal vie
ko ateiti muzikė G. Gudauskienė ir nintelė proga išgirsti ir pamatyti
paruošti Lengvosios muzikos kon vieną žymiausių mūsų literatūros
certą. Koncertas įvyks gruodžio 2 kūrėjų, Lietuvos valstybinės litera
d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vak. tūros premijos laureatą Joną Aistį.
Šv. Kazimiero par. salėje.
Poeto J. Aisčio kūrybą Lietuvių
Programą atliks B. ir R. Dabšiai, Enciklopedijoje aptarta taip:
O Deveikienė, A. Polikaitis, V. Sa
“Jo poezija žymi lyriniu jausmų
ras. B. Seliukas ir L. Zaikienė. Sta- ir minties grynumu bei gelme, de
talės tikrumu ir atspalvių įvairumu
bei intymumu. Jis sugeba ir smul
kiausias tikrovės apraiškas suausti
draugų iš Lietuvos laikų, nė su vie su bendromis ir didelėmis būties
nu neparodė noro susitikti. Komu problemomis, tai nudažydamas as
nistinė moralė, matyt, liepia juos meninės gėlos ir ilgesio varsa. As
išbraukti iš draugų tarpo ir užmirš meninės poezijos prasme, J. Aistis
ti! Jis verčiau susitiko su visai nau lietuvių literatūrai davė gražiausių
jais žmonėmis, kurie naiviai žiūri į ir lyriškiausių kūrinių.”
kultūrinio bendradarbiavimo pre
Vietoj gyvenančių kūrėjų prisi
tekstą , kai tuo tarpu smegenų petr- jungimas prie svečio garantuoja
plovimas čia užima pirmą vietą. Be didelės reikšmės kultūrinį įvykį,
je, įdomu ir tai, kad “istorikas” pa kuris taps kolonijos kultūros istori
sirinko susitikimui “inžinierius”, jos dalimi.
lyg ir suponuodamas, kad šio moks
Vakalre autorius duos autografus,
lo vyrai istorijoje nieko nenusimano čia pat bus galima įsigyti jo poezi
ir su jais lengviausia apsidirbti.
jos rinktinę.
Kokie šio istoriko tikrieji tikslai,
Literatūros vakarą organizuoja
gal pasakys tik busimieji istorikai. Lietuvių Fronto Bičiulių Los An
Mums, spaudos žmonėms, rūpėjo geles sambūris. (J. K.)
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Grožio salionai

Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrcuda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-3633

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Automobilių

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
Vietinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

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

Tel. 679-8322

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

PICO
INN
COCKTAILS — GAMES
Simas Kvečas, sav.

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005
Du 8-0011
DU 9-4161

905 Pico Boulecard
Santa Monica, Calif. 90405
Phone 394-9952

MAYTAG WASHERS
Authorized Repi ezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

Buhalteriai,

DAISY MAE
Sav. Stasys Įr Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

LEE’S BAR
Pete

4157

& Zelma Staniskis, sav.

Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
I hone: 371-9132

LITTLE" JOY TAVERN
326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694
L. & G. Reivydai, sav.

“OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638
Tel. 868-9098
PORT OF CALL
Sav. Rimas, Gwenn ir Vladas Gilys
Alus — Vynas — šampanas
žaidimai.
1712 So. Catalina St.
Redondo Beach, Calif. 90277
Phone 375-9025

BRUNO POŠIUS

2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Phone: 424-4529

Revizoriai,

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

JONAS MATULAITIS
General Contractor
3305 Wood Terrace
Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 662-8822
Darome priestatus, virtuves.

Fotografai

Dantistai

CHET’S TAP
ies. & Ąleksandra Vilčinskai, sav.
166 E. Orange Grove Dr.
Burbank, Calif.
Phone 846-9710

Kontraktoriai
Fainting, Decorating and Repairing

2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065

Phone 221-6093

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

Baldai

ALINĖ HOFBRAU

Sav. J. ir A. Spreinaitis

Helen Mockus - Motušis
5265 Fountain Avenue
Hollywood, Calif. 90029
Telephone: NOrmandy 5-3351

“SWING’N DOOR” ALINĖ
Sav. Ant. Kašelionis
13708 Inglewood Ave.
Hawthorne, Calif. 90250

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

Alinės-užeigos

HELEN’S HOUSE OF BEAUTY

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

Kepyklos

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

GEORGIANA BAKERY
Sav. Goerge & Ann P. Victoi
420 Castro Steet
San Francisco, Calif. 94114
Phone UNderhill 1-6223

BLAKI’S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2911 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 394-0114 by appointment

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER,
Funeral Counselor
c./o Edward Brothers Colonial
Mortuary
IC00 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų tp’e’onas: GR 3-3628

JONAS JURGILAS,
17427 Chatsworth
Granada Hills, Calif.
Valandos: 10—12 ir 3-—-7;
Office: EM 3-5909; Exch.

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

Palaisto krautuvės
j

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

i ------------------Moteliai

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology

AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.

1087 N. Park Ave.
Pomona, California 91767
622-6040
714 Area Code

490 Dolliver St.
Pismo Beach, Calif. 93449
Tel. 773-2725

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

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

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
62-0:3 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA
Realtor
1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3358
ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919
Res. TH 2-5394

Senelių namai
Ann Bobber’s Guest Home
16301 Addison St.,
Encino, Calif. 91316
Tel. 789-4808

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

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

Vaikų darželiai

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

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas
1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027
Phone HO 4-4154

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

—

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

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

Veterinarijos klinikos
Dr. L. R. Garskis, sav.
17060 Ventura Blvd.,
Encino, Calif. 91316
Tel. State 4-7066
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A. F. SKIRIUS
4366 Sunset Boulevard
Angeles,
California,
90029

Telefonas:

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
LAPKRIČIO MĖN. —

18 d. Jūros skautų balius Šv. Ka
zimiero par. salėje.
GRUODŽIO MĖN. —

2 d. — Lengvosios muzikos koncer
tais. Rengia Altas šv. Kazimiero
parapijos salėj.
9 d. Dramos Sambūrio vaidinimas
“Čiurlionis” šv. Kaz. par. salėj.
16 d. — Literatūros vakaras. Daly
vauja svečias Jonas Aistis ir ke
letas vietinių rašytojų.
24 d. — Lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė šv. Kazim, p. salėj.
31 d. Bendruomenės Naujų Metų su
tikimo balius Ukrainiečių salėj.
ORGANIZACIJŲ

Return Requested

NO 4-2919

DĖMESIUI

—

L. A. kolonijos parengimų kalen
dorių dabar veda LB L. A. apyl.
valdybos narė Violeta Gedgaudienė.
Registruotis tel. 466-9975. Vakarais.
LAV
Parengimų
kalendoriuje
talpiname parengimų pranešimus
tik tų organizacijų kurios užsire
gistruoja Liet. Bendruomenės re
gistracijoje.

Parduodami 8 apartmentai

ant didelio sklypo ir du namai
įant vieno sklypo Inglewood mies
te, Calif. Žema kaina ir geros sąygos. Skambinti P. Aras 393-5561
Mirties metinės

— Gruodžio 3 d. sueina metai,
kaip mūsų brangi Paulina Raulinaitienė iškeliavo į amžiną tėviškę.
Jos atminimui Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje Los Ange
les yra skirtos visos gruodžio 3 die
nos, sekmadienio, mišios (7:30,
8:30, 9:30, 10:30 ir 12:30). Kvie
čiame galinčius pamaldose dalyvau
ti ir ją savo maldose plrisiminti.
Nuliūdę: vyras Pranas V., sū
nūs: Pranas A. ir Julius A., mar
čios: Angelė J. ir Irena A., vai
kaičiai: Jūiratė E., Pranas-Darius,
Arvydas L. ir Sigitas J.
Nauja lietuviška plokštelė

Ką tik gauta iš “Vita Record
Co.” nauja Aurelijos Paukštelienės
įdainuota stereo (galima groti ir
mono) plokštelė “Dainuoju Jums”.
Dainų (išskyrus vieną) žodžius pa
rašė pati dainininkė. Plokštelėje užrekorduota 11 dainų bei šokių me
lodijų: Mano gitara, Meilės ilgesys,
Melsvas drugelis, Vandens lelijos,
Aukso žiedai, Ąžuolų šlamesys, Bal
tos rožės, Einu namo, Vasaros la
pai, Jau niekad, mama.
Plokštelės kaina $5. Ji gaunama
LAV administtracijoj: 4364 Sunset
Blvd., Los Angeles, Ca. 90029.
Užeikite pas mus pasirinkti ir
daugiau lietuviškų lengvos muzikos
ir kitokių lietuviškų plokštelių.

MARY H A M R O C K
PIERCE — HAMROCK
MORTUARY
921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone:
Richmond 9-6091

NAUJAKURIAI

SANTA MONIKOS

— Izabelė Adomaitienė, iš Det

— Flraejusiame Santa Monikos
Lietuvių Klubo mentiniame balije
gauta $217.15 pelno. Iš šios sumos
$200 paskirta Santa Monikos Litu
anistinei mokyklai.
— Apolinaras Sajus su žmona
Vida įsigijo žavius trijų butų na
mus, Westwood, Calif. A. Sajui
patarnavo Albinas Markevičius, Ro
que & Mark Co., Santa Monica.
— P. Aras neseniai baigė 1 1 bu
tų namo statybą. 11-toj gatvėj. P.
Aras yra pilnateisis statybininkas ir
norintiems statydintis namus jis-visuomet pasirengęs padėti.
— Regina Kulvinskaitė šį se
mestrą baigia savo studijas Santa
Monica City College. Dvejus metus
iš eilės buvo garbės sąraše. Baigus
planuoja tapti advakato sekretore.
Dabar dirba A. Markevičiaus
įstaigoje sekretore.

roito, Mich., atvyko į Los Angeles
pastoviai apsigyventi.
— Kieofas Kazlauskas, Toronto,
Canada, atvyko apsigyventi į Kali
forniją, kur jau gyvena jo ištekėjusi
duktė.
— Vytautas ir Loretta Tamošai
čiai iš Brockton, Mass., atvyko ap

sigyventi į Long Beach, Calif. Su
stojo pas pp Mekišius.
—

Dalia

Joana

Kuprionytė,

mokslus ėjusi Louisianos Polytechnikos Institute, Rustone, baigusi
mikrobiologiją B. S. laipsniu, atsi
kėlė į Los Angeles ir dirba vienoje
laboratorijoje.
— Danutė Marija KuprionytėAnkaitienė, mokslus ėjusi Louisia

nos Polytechnikos Institute, baigė
B. S. laipsniu medicinos technolo
gijoj. Dalyvauja Ateitininkų “Gied
ros" korporacijoj. Iki šiol dirbusi
Illinois Universiteto ligoninės tyri
mų laboratorijoj Chicagoje, dabar
persikėlė i Los Angeles.
Jos vyras Romas Ankaitis moks
lus ėjo Illinois Universitete, baigė
inžinierium. Chicagoje jis buvo vie
nas satyrinio teatro “Antrojo kai
mo” kolektyvo narys.

TRUMPAI
Lietuvaitė solistė Willy Berk
dainuoja operetėje Happy Times

Nuo lapkričio 19 d. Music
Center teatre Happy Times opere
tėje dainuos solo partiją Amerikoje
gimusi lietuvaitė Vilma Barkauskaitė iš Westville, Illinois. Ji savo
pavardę yra sutrumpinusi į Willey
Berk. Jos partneris yra solistas
Robert Goule. Operetė čia bus sta
toma iki Naujų Metų, vėliau per
kelta į New Yorką.
Šią žinią mums pranešė solistės
pažįstama isabelė Astor (Astašauskas), kuri dabar gyvena mūsų pa
rapijos apylinkėje.
PHOENIX, Arizona

LB Phoenixo apylinkės veiklūs
nariai Jonas ir Dalia Vyšniauskai
š. m. lapkr. 6 d. susilaukė dukrelės.
Jie jau augina 3 metų sūnelį.
Visame Arizonos šteite guberna
torius paskelbė maldos ir liūdesio
savaitę už visus žuvusius nuo bol
ševikų teroro. Daug kulr vyko mal
dos pusryčiai it 1.1. Lietuviai visur
dalyvavo.
Oras pas mus dabar labai puikus.
Šiaurinėje dalyje jau vėsoka. Lan
kosi daug turistų.
E. Josen
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ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance 6- Tax Service
REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
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KRONIKA

Lietuvių Eglutė tarpt. Festivaly

— Lietuviai dalyvaus visų Tautų
Kalėdų Festivalyje gruodžio 10-17
dienomis Barnsdall Park, Art Galle
ry. Festivalį rengia Los Angeles
miesto valdyba.
Lietuvių pasorodymu rūpinasi L.
Bendruomenės Los Angeles apylin
kės valdyba.
Eglutę tautiniais motyvais, kaip ir
anksčiau, sutiko papuošti p. Lambergienė ir jos duktė Nemyra Enk.
Lietuvių programa įvyks gruo
džio 17 d., kurią atliks Jaunimo
Ansamblio grupės, vad. mokyt. O.
Razutienė. Akomp. O. Barauskienė
ir muz. Adolfas Narbutas.
Prie eglutės priežiūrą tvarko
skautės akademikės.

Kalėdų eglutė

Los Angeles Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos ir parapijos mo
kyklos lietuvių vaikučių Kalėdų eg
lutė bus gruodžio 24 d. tuojau po
sumos. Statoma G. Frankienės I
veiksmo vaizdelis “Gyvi žaisliukai”,
kur dalyvaus apie 40 vaikų, vaidin
dami voverytes, lėles, angelus, nykš
tukus ir kt. Bus taip pat ir tiradicinė
Kalėdų prakartėlė su atitinkamomis
deklamacijomis ir jungtinio moki
nių choro giesmėmis. Apsilankęs
“Kalėdų senelis” žada atnešti vai
kučiams dovanėlių. Vaizdelį reži
suoja mokyt. O. Razutienė, kuri
kartu su mokyt. J. Puškoriene ruo
šia ir choristus šiam pastatymui.
Prakartėlę parengs mokyt. A. Raulinaitienė. Joms talkininkauja mo
kytojos: A. Balsienė, O. Gustienė,
D. Razutytė ir E. Dambrauskaitė
ir muz. A. Nalrbutas. Kalėdų eglu
tės parengimas, atrodo, turėtų būti
įdomus ne tik vaikams, bet ir su
augusiems.
Nebus pamokų

Los Angeles Šv. Kazimiero litu
anistinėje šeštad. mokykloje, kaip
praneša jos vedėjas, Padėkos dienos
savaitgalio šeštadienį, lapkr. 25 d.,
pamokų nebus.

— Persitvarkė LB Apylinkės val
dyba. Lapkr. 12 d. valdybos posė

dyje, pirm. A. Avižienis pareiškė,
kad jis dėl tarnybos reikalais ilges
nio iš L. A. išvykimo pirminuiKO
pareigų nebegalės eiti. Visų sutari
mu pirmininko pareigos perduotos
Onai Razutienei. A. Avižienis, vai
dybai prašant, pasilieka nariu.
Už iki šiol įdėtą darbą dr. A.
Avižieniui plriklauso valdyoos ačiū.
KRISTAUS VALDOVO ŠVENTĖ

Spalio 29 d. Katalikų Federaci
jos Los Angeles skyriaus iniciatyva
buvo surengta Kristaus Valdovo
šventės programa. Ją pradėjo Vin
cas Kazlauskas, Katalikų Federaci
jos Los Angeles sk. pirmininkas,
kalbėtoju pakviesdamas dr. J.
Žmuidziną, kuris skaitė referatą
tema “Parapijų vadovybės dialogas
su pasauliečiais”.
Meninėje dalyje dalyvavo pianis
tė R. Apeikytė, kuri paskambino
Brahmso sonatą. Šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, parengti mokyt.
O. Razutienės, padeklamavo poezi
jos montažą, sudarytą iš Bern.
Brazdžionio eilėraščių, parinktų iš
“Vidudienio sodų” rinkinio.
Visa programa truko tik vieną
valandą. Publika pasigedo solistės
Florencijos Korsakaitės, kuri buvo
žadėjusi padainuoti keletą dainų.

Dėmesio!
Los Angeles Lietuvių Bendruomenės rengiamas tradicinis

NAUJŲ METŲ

Dėmesio!

SUTIKIMAS

įvyksta gruodžio mėn. 31 d., sekmadieni, 8 vai. vakaro
UKRAINIEČIU KULTŪROS CENTRE

(4315 Melrose Ave., Los Angeles)
Gros puikus, dar negirdėtas, orkestras.
Trumpa nuotaikinga programa — Gera vakarienė — Šampanas ir t.t.

Įėjimas — tik 7 dol. 50 et., moksleiviams — 5 dol.
Visi L. A. ir tolimų apylinkių lietuviai su svečiais maloniai kviečiami
dalyvauti ilr sutikti jubiliejinius 1968 metus.
Bilietai gaunami pas visus LB valdybos narius. Dėl stalų rezervacijų
kreiptis į Oną Razutienę — Tel. 661-0041, ar. 3767 Aloha St., L. A.,
Rimą Gajauską — Tel. 883-0646 arba 882 0079, adr. 20248 Leadwell,
Canoga Park, Cal., ir Albiną Markevičių — Tel. 393-0615 arba 393-8680,
adr. 3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Cal. 90404.

