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Gruodžio mėn.

LITERATŪROS VAKARAS SU JONU AISČIU
Gruodžio 16 d. Šv. Kazimiero
parapijos salėje įvyksta LFB Los
Angeles sambūrio organizuojamas
literatūros vakaras. Savo kūrybos
paskaityti iš Washingtono Į Los
Angeles atvyksta poetas Jonas -Ais
tis.
Jonas...Aistis -(.ATi.eks.:uid;.2O':čiūsj,

uz savo poeziją'nepriklausomybės
metais laimėjo valstybinę literatū
ros premiją, jis yl.a vienas žymiau
sių antrajame nepriklausomybės de
šimtmetyje išaugusių poetų. Iš Lie
tuvos išvykęs studijuoti i Prancū
ziją 1936 metais, jis į Lietuvą buvo
grįžęs tik pasiimti laimėtos premi
jos, o po to daugiau Lietuvos ne
bematė. Nematė jis nė kaip Lietuvą
okupavo komunistai, o paskui—vo
kiečiai. Skaudžiąsias nelaimių die

nas jis pergyveno toli nuo tėvynės^.
Prancūzijoje, tuos pergyenįmus jis
sudėjo į savo poezijos rinkinį "Be
tėvynės brangios”, jo draugų.rūpes
čiu atspaustą AmeriKoje. Gausus
tėvynės nostalgijos eilėraščiais yra
rr jo sekantis rinkinys..- — ‘‘Nemuno
ilgesys”. Ik
o:.Atsi-.-i.-koje, dar tuo metu, kai daugelis
naujųjų šių dienų ateivių gyveno
DP stovyklose. Po 1950 metų, kai
DP stovyklų lietuviai išsiskirstė po
platųjį pasaulį, J. Aistis išleido dar
du rinkinius: Sesuo buitis ir Krišto
liniam karste. Tame laike pasirodė
jo atsiminimų ir svarstymų knyga
"Apie laiką ir žmones”, sulaukusi
gero įvertinimo ir Krėvės vardo li
teratūros premijos. (Kaip įdomus,
originalus esejistas jis jau buvo pa-

Poetas Jonas Aistis.
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Alė Rūta

Jurgis Gliaudą

Juozas Tininis

LOSANGELIŠKIAI

sižymėjęs Lietuvoje su knyga "(Le
vai ir smuikeliai”. Rankraštyje yra
nauja straipsnių knyga “Mnfordo
elegijos).
Vyresniajai kartai Jono Aisčio
pristatyti nereikia: daugelis dar gim
nazijos suole sėdėdami jį girdėjo ,r
jnatė literatūros vakaruose kartu su
A. Miškiniu, Binkių, Rimydžiu r
kitais. Bet jaunesnieji jo nepažįsta.
O pažinti reikia, nes Jonas Aistis
yra reta mūsų kūrėjų tarpe asmeny
bė, didelio talento lyrikas kūrėjas,
gilaus intelekto ir originalių minčių
kupinas mąstytojas. Savo lyrikoj jis
jautrus, pagaunąs subtyliausius sie
los virpėjimus, savo prozoje jis ašt
rus. griežtas ir neperkalbamas polemicistas, gyvenime — įdomus, šil
tas žmogus.
......
Jau pirmieji jo kritikai pranašavo
Jonui Aisčiui (tada J. Kossu Alek
sandravičiui) didelę kūrybinę ateit:
Ir neapsiriko — šiandieną jis yra
pripažintas vienu didžiųjų visoje
mūsų poezijos istorijoje kūrėjų. To
nepaneigia nė didžiausi Lietuvos
laisvės priešai, labai norėdami jį
patraukti savo pusėn. O tada jau,
nors ir niekad netarnavusį jų [gei
džiams, jie jį mielai pastatytų šalia
savo “didžiųjų”, gerų komunistų,
deja, menkų muzikantų...
Prie svečio literatūros vakaro
programoje jungiasi ir mūsų losangeliškiai rašytojai: Alė Rūta, Elena
Tumienė, Bernardas Brazdžionis,
Jurgis Gliaudą, Juozas Tininis ir
Pranas Visvydas. Svečią pristatys jo

kartos poetas Bern. Brazdžionis,
Vokietijoje suredagavęs ir išleidęs
J. Aisčio parinktos poezijos rinkinį
"Pilnatis”. Ištraukas iš I. Aisčio
prozos paskaitys akt. D. Mackialienė. Naujiena bus — du nauji
muzikos kūriniai — dvi dainos,
kurias J. Aisčio žodžiams sukūrė
komp. G. Gudauskienė: Augo so
de serbentą ir Vai nedvelk. Solo pa
dainuos Birutė Dabšienė.

Mūsų publika yra parodžiusi,
kad ji domisi ir lanko ne vien leng
vo žanro parengimus. Pernykštis li
teratūros vakaras su svečiu rašyto
ju A. Baronu dar tebėra gyvas jos
atmintyje. Dar daugiau dėmesio ke
lia šis vakaras, kuriame bus progos
pamatyti ir išgirsti du Lietuvos
vai s.
-T
• / A
"A mėtojai — Jonas Aistis ir Bernar
das Brazdžionis. Susidomėjimą di
dina :r kiti mūsų literatūros talen
tai. išaugę jau laisvajame pasaulyje.
Neseniai Čikagoje su didžiausiu pa
sisekimu praėjęs literatūros vakaras
rodo, kad mūsų žmones vėl pasi
ilgsta kūrybinio lietuviško žodžio.
(J.)

P. S. Vakare bus galima Įsigyti J. Aisčio rinktinės poezijos knyga
ir čia pat gauti autografą.

“Lietuvių Dienų” žurnalo lapkri
čio numeris yra skiriamas J. Aisčiui
pagel;bti; jis su J. Aisčio parašu taip
pat bus galima vakare įsigyti.
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LIETUVIŠKOJI MOKYKLA - MŪSŲ ATEITIES LAIDAS
“Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys" — sakoma
Lietuvių ehartoje. Gyvenant savame krašte, gimtosios kalbos var
tojimas yra natūralūs dalykas. Tačiau emigracijoj sąlygos skirtingos.
Jei emigravusiai kartai gimtoji kalba šeimoje ir artimiausioje aplin
koje santykiuose su savo tautiečiais yra nepakeičiama butenybe, ta:
jų vaikai net ir tarp savęs kalbėdamiesi vis dažiau griebiasi gyvena
mo, krašto kalbos, kurią jie girdi mokykloje, gatvėje ir denarai ap
linkoje. Jiems jau lengviau šia kalba išsireikšti, nes žodynas plates
nis/sąvokos bei terminologija suprantamesnės. Ir jie tai daro
dažniausia instinktyviai, neatsižvelgdami, jog vyresnieji nuolat
nrimena reikalą vartoti savo kilmės kalbą.
Višuomenės ir tėvą sielojimasis dėl jaunimo nesidomėjimo lietu
viškais reikalais neduos jokių vaisių, jei tam jaunimui nebus suda
rytos sąlygos, pagrindinai pažinti mūsų tautos likimo kelius ir iš
jų išplaukiančius uždavinius. Si problema jau seniai yra išryškėjusi
ir prieita išvados, jog be lietuviškos mokyklos šie tikslai nebūtų pa
siekiami. Surasta jai šeštadieninės mokyklos forma. Per eilę metų
ji praėjo nelengvą evoliucijos kelią, pradėjusi beveik be jokių mokslo
priemonių ir tinkamų patalpų, šiandien jau daugely šiaurės Ameri
kos kontinento lietuviškų kolonijų kultūriniame gyvenime ji gražiai
užsirekomendavo, tapdama nepamainomu lietuvybės židiniu. Tokių
židinių Los Angeles mieste turime: Sv. Kazimiero lituanistinę šeš
tadieninę mokyklą su BU mokinių, parapijos mokyklos lituanistinę
klasę su 60 mokinių ir Santa Monikos šešt. mokyklą su beveik 30
mokinių.
Tenka dar paminėti, kad lietuvių kalba dėstoma ir Kalifornijos
universitete (UOLA). Deja, nusiskundžiama, kad lietuviai studentai,
kurių Los Angeles mieste yra keliasdešimt, labai mažai domisi lie
tuvių kalbos studijomis, nors lietuvių kalbą bei literatūrą studijuo
jantiems universitetas duoda tokius pat kreditus, kaip ir už kitus
pasmilktus dalykus. Dėstytojas ne kartą įspėjo, kad sumažėjus
klausytojų skaičiui, lietuvių kalbos dėstymas galis būti panaikintas.
Tai būtų labai didelis smūgis mūsų tautinei savigarbai ir ambicijai.
Tenka stebėtis, kad labai aažnai mes dėl savo susmulkėjimo ir as
meninių ambicijų keliame tiek daug triukšmo, kai tuo tarpu pro
toki didžios svarbos reikalą praeiname užsimerkę, tartum jis mūsų
visiškai neliestų. Tiesa, LB Vakarų apygardos valdyba savo laiku
kreipėsi į patriotines studijuojančio jaunimo organizacijas, prašy
dama atkreipti reikalingą dėmesį ir paraginti savo narius susidomėti
UCLA dėstoma lietuvių kalba ir literatūra. Tik kažin, ar šis krei
pimasis neliko tik “balsas tyruose šaukiančiojo’’!
Be sąmoningai tautiškai susipratusios jaunosios kartos nebus
įmanoma joks lietuviškas organizacinis darbas. Reikėtų visa daryti,
kad kiekvienas lietuvių kilmės jaunuolis, kuriam tik sąlygos leidžia,
išeitų bent elementarinį 8-rių metų lietuvių kalbos kursą šeštadie
ninėj mokykloj. Juk šeštadieninės mokyklos tikslas yra išauklėti jau
nuolius sąmoningais lietuviais, išmokant juos lietuvių kalbos, supa
žindinant juos su tautos istorija, geografine padėtimi, papročiais ir
visa kita, kad jie taptų ateityje lietuviškumo skleidėjais ir kovotojais
už Lietuvos laisvę. Tikslo siekdama, lietuviškoji mokykla šalia tie
sioginio mokymo, naudoja visą eilę šalutinių tautiniam sąmoningu
mui ugdyti priemonių: rengiami įvairūs minėjimai, sceniniai pasi
rodymai, parengimai, išvykos, žaidimai, organizuojami chorai ir
kita. Mokyklos vadovybė deda pastangų, kad mokiniai ir čia nebūtą
tik pasyvūs stebėtojai, bet kuo didžiausias jų skaičius būtų įtrauktas
aktyviai dalyvauti ir ateity įsijungtų į visuomenininkų kadrus ar
scenos darbuotojus.
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Iš Los Angeles Alto veiklos
Pietinės Kalifornijos Amerikos
Lietuvių Tairyba savąją veiklą kon
centruoja Į Lietuvos bylos išneši
mą į platesnius amerikiečių sluoks
nius ir ryšių užmezgimą su asme
nimis, institucijomis ir grupėmis,
kurios supranta pavergtuosius ir
mato komunizmo grėsmę.
Iš pastarojo meto Alto veiklos
įdomesnių momentų pažymėtini
šie:
a. Parašytas motyvuotas raštas
JAV ambasadoriui prie Jungtinių
Tautų Arthurui Goldbergui, ragi
nant jį pareikalauti Jungtinių Tautų
genralinį sekretorių rusų delegacijos
narei L. Diržinskaitei-Piliušenko'vai
oficialiuose dokumentuose neleisti
naudoti “Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos užsienio reikalų
ministerės” titulo. Rašte išdėstyta,
kad JAV vyriausybė nepripažįsta
Lietuvos okupacijos, o JAV Kon
gresas, priimdamas H. Con. Res.
416, išreiškė Amerikos žmonių nu
sistatymą aktyviai paremti Baltijos
kraštų kovą už laisvę.
Gautame atsakyme p. Goldbergas
praneša, kad dėl šio suklastoto ti
tulo oficialiai pasisakė JAV delega
cijos Jungtinėse Tautose narė Patri
cia Roberts Harris, pareikšdama,
kad Piliušenko Jungtinėse Tautose
reprezentuoja ne Lietuvą, bet So
vietų Sąjungą ir kad JAV-bės ne
pripažįsta prievartinio Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Rusiją.
b. Švenčiant Pavergtųjų tautų
savaitę, KTLA televizijos stoties
politinis komentatorius George Put
nam pasakė gražią kalbą, pasmerk
damas Rusijos imperializmą ir pa
tardamas Amerikos vyriausybei iš
dirbti ir vykdyti plačią pavergtųjų
laisvinimo programą. Prof. Neal,
vienos kolegijos politinių mokslų
dėstytojas, išsikovojo sau teisę į
Putnamo kalbą atsakyti. Amerikos
liberalams charakteringu nesąžinin
gumu jis dėstė, kad pavergtųjų vi
sai nesą, kad komunistinis režimas
pačioje Rusijoje švelnėjąs ir sateli
tiniai kraštai atgauna veik pilną
nepriklausomybę. Prof Neal pa
juokė Putnamą ir jo siūlomą pro
gramą.
George Putnam apsisprendė įro
dyti, kad pavergtieji yra pavergti.
Pavergtųjų tautų atstovus pakvietė
pasirodyti televizijos programoje.
Alto rūpesčiu, programoje pasiro
dė ir du lietuviai su lietuviška vė
liava. Žodį tarė jaunas estas A.
Kalm, Rezoliucijoms Remti Komi
teto vicepirmininkas. Pats Putnam
savo kalboje įrodė, kad prof. Neal

ne tik savo pareiškimais, bet ir pa
rašytomis knygomis remiąs rusisKą
imperializmą ir vis dar tebekovojąs
su nacizmu, “štai, kokių žinomų
rankose yra atsidūręs Amerikos
jaunimas’. pareiškė G. Putnam.
Prof. Neal vėl išsikovojo sau tei
sę te.evizijos programoje atsakyti.
Šį kartą jis buvo žymiai santūres
nis. Nebeneigė pavergtųjų tautų bu
vimo, net gi save pristatė kaip di
delį pavergtųjų tautų draugą. Bet
vistiek, girdi, Putnamo siūloma
griežta politika nesanti gera. Pa
vergtuosius išvaduosiąs laikas.
Po antrojo prof. Neal pasirody
mo, Altui paorganizavus, daugelis
losangeliečių kreipėsi į KTLA sto
tį, reikšdami pasipiktinimą prof.
Neal’o prosovietiniais pareiškimais.
Alto pirm. J. Činga televizijos sto
čiai parašė raštą, stipriais argumen
tais sukritikuodamas prof. Neal’o
pareiškimus ir paprašydamas laiko
atsakyti televizijos programoje Bal
tų komiteto vardu. Stoties vadovy
bė tą klausimą svarstė ir į Alto
raštą atsakė, tačiau laiko televizijos
programoje duoti nesutiko. Alto
vadovybė pradžioje buvo nutarusi
šį reikalą perduoti FCC įstaigai, bet
vėliau nuo sumanymo atsisakė, nes
visuomenėje KTLA stotis pavergtų
jų reikalui gan palanki.
c. Altas stipriai talkino amerikie-'
čių antikomunistinei organizacijai
suruošti bolševikų revoliucijos 50
metų minėjimą šūkiu “priešo vei
das”. Gausiame susirinkime invokaciją kalbėjo katalikų vyskupas,
o pagrindinę kalbą pasakė Reader’s
Digest vyr. redaktorius Eugene Ly
ons. Šiomis dienomis Lyons įsijun
gė į Rezoliucijoms Remti Komite
tą, ir savo laiške komiteto pirmi
ninkui L. Valiukui priminė, kad jo
žmona esanti lietuvaitė.
d. Gruodžio 2 d. Šv. Kazimiero
parapijos salėje Alto valdyba su
rengė lengvosios muzikos koncertą,
kurio programą paruošė muzikė
G. Gudauskienė. Koncertu buvo
norėta sutelkti kiek daugiau lėšų
tolimesnei Alto veiklai finansuoti.
K.
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J lietuviškosios mokyklos paskirti įeina ir jaunimo tarpusavio
bendradarbiavimo ir susidraugavimo ugdymas. Lietuvių kilmės
vaikai, pažindami vienas kitą vaikystėje, lankydami šeštadieninę
mokyklą, ir užaugę nesišąlins vieni kitų. Reikia tikėtis, tokiomis
sąlygomis įvyks mažiau mišrią vedybų, kurios mums, gyvenant emi
gracijoj ir stengiantis perduoti tautine gyvybę ateinančioms kartoms,
yra didžiai pražūtingos. Neabejotina, kad šio tikslo siekiant tėvams
tenka turėti kai kurių nepatogumų, gaišti laiką šeštadieniais vežio
jant savąjį atžalyną į mokyklą. Mokytojams irgi tenka nemalonumų
turėti bei priekaištu išgirsti. Tačiau tenka prieiti išvados, kad visi
solidariai turime atlikti savo tautinius įsipareigojimus. Tėvų ir mokvtoių sutartinis ir darnus bendradarbiavimas duos ankštus divi
dendus.
I Mcihiuk'ts
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valaikio panaudojimas. Susidarė ki
A. A. Poeto Prano Lemberto
tas eilių rinkinys, bet jis liko Lietu pomirtiniam poezijos rinkiniui iš
voje neišleistas. Nedidelį rinkinėlį
leisti aukojo:
Pr. Lembertą palydėjus...
sudarė gyvendamas jau Vokietijo
$50.00 — Vitalis ir Danutė Lemje ir išleido vardu “Baltija šaukia” bertai.
čiulių. Ir visada ir visur Pr. Lem- 1947 metais. Pastaruoju laiku gy
Po $25.00 — Alena ir Mykolas
tertas buvo lydimas besišypsančios vendamas Bostone ir Santa Moni Deveniai, Aldona ir Bernardas Brazsavo gyvenimo drauges. Abu ėjo koje, vėl dažniau paimdavo plunks džioniai, Alė ir Edmundas Arbai,
visur Kartu, lyg jaunavedžiai. O ną į vankas: Bostone jo žodžiams J. Ona, Vida ir Juozas Raukčiai, Ju
juk buvo sakoma, kad savo tarpe Gaidelis sukūrė kantatą, parašė dai lia ir Emilis Sinkiai, J. ir V. Dovy
jie nepaprastai sugyvenę, nors jau ną apie tėvynės vieškelius; čia jis daičiai, P. ir O. Dovydaičiai, Sofi
buvo peržengę 40 metų vedybinio vėl suėjo į kontaktą su muzikais ir ja ir Stasys Kudokai, Giedra ir dr.
ėmė daugiau rašyti, bendradarbiavo Juoas Gudauskai.
gyvenimo ribą.
Po $15.00 — Dalia ir Mintautas
Baisusis skausmas Praną Lember Nidos metraštyje. Liko nebaigtas
tą suėmė staiga. Nuvežtas į ligoni rengti rinkinys, atskleistas ant ra Sodeikai, Santa Monikos Liet. Klu
bas, Elena ir Vytautas Cinikai, Ma
nę, trumpai tepasirgęs, lapkričio šomo stalo,
rija Gimbutienė.
6 vai. vakare užgeso.
Todėl šaukiu, o Nemune!..
Po $10.00 — Birutė ir Aleksas
Gruodžio 1 d., penktadienį, di
Iš tolių mėlynų:
Griciai, Albinas Markevičius, Valė
delis bičiulių būrys susirinko į Šv.
Atnešk vandenis iš Tėviškės
ir Kazys Barmai, M. Paškus, Emi
Kazimiero liet, bažnyčią atsisvei
Prie Pacifiko krantų!
ir Kazys Statkus, Prof, ir P.
kinti ir atkalbėti rožančių. Kun. dr.
(Antroji pradalgė, 1965, 290 p.) lija
Alminai, A. ir M. Penkus, Goštau
P. Celiešius tarė jautrų ir prasmingą
tai. Juozas ir Ona Andrius, Elena
atsisveikinimą.
Pr. Lemberto bičiuliai ir gerbė
Gyvendamas ilgą laiką Biržuose, ir Hermanas Tumai. Bronys ir Dajai, nclrėdami pagerbti poetą, vieto P. L. buvo įsijungęs į vietos patrio neta Railai, Stasė ir dr. Pautieniai,
je gėlių tuojau sudėjo sumą pinigų tines ci.ganizacijas: 1930-35 buvo Marija ir Petras Gauronskai, Jonas
išleisti pilną poezijos rinkinį.
skautų Vaižganto draugovės drau ir V. Andrašūnai, Viltis ir Gedimi
Gruodžio 2 d., šeštadienį, jau gininkas, 1927 m. Vilniui vaduoti nas Jatuliai, Algis ir Juta Gustai
Šv. Kazimiero bažnyčia buvo pil s-gos steigėjas ir ilgametis jos pir čiai.
Po $5.00 — Dr. Aldona Šliupaina. Daug Los Angeles lietuvių suė mininkas, o taip pat uolus šaulių
jo atsisveikinti su poetu, kurio 1927 veikėjas. Pasitraukęs į Vakarus, tė, Liet. Teisininkų Dr-ja, L. A. sk.,
m. parašytas eilėraštis “Tau, sesute, aktyviai dalvavo stovyklų organiza A. ir V. Pažiūros, Juozas ir M.
puikios gėlės” virto viena mėgia vime. Į JAV atvyko 1949 ir apsi Vaičiai, Pranas ir Marija Glrušai.
Po $3.00 — Ona ir Andrius Mi
miausių lietuvių jaunimo ir karių gyveno iš karto New Havene, pas
dainų.
kui persikėlė į Bostoną, kur dirbo ronai.
Pranas Lembertas
Pasižadėjimų yra daugiau, sąrašas
Prieš pat Šv. Mišias M. Lcmber- namų pirkimo-pardavimo srityje.
tienė ant karsto uždėjo tris žiedus Išėjęs į pensiją, norėjo pailsėti iir bus papildytas vėliau.
Aukojusiems p. p. Lembertų šei
raudonų rožių, nuskintų jų sodely, persikėlė į Kaliforniją, įsigydamas
Pranas Lembertas savo eilėraš kur jas sodino didelis gėlių mėgė gražius namus Santa Monikoje, prie ma labai nuoširdžiai dėkoja.
A. A. Pr. Lemberto pomirtinei
čiuose, sudėtuose rinkinyje “Baltija jas velionis Pranas. Padėjusi rožes, pat Pacifiko krantų, kur gyveno irgi
poezijos knygai išleisti sudarytas
šaukia”, ištarė nuosavą didelį ilge našlė apglėbusi pabučiavo kalrstą... neseniai atsikėlęs sūnus su šeima.
komitetas: Bern. Brazdžionis, Alena
singą skausmą:
Gedulingas pamaldas laikė prel.
Čia ir baigėsi tremtinio kelionė, ir
Mykolas Deveniai, Juozas Švais
J. Kučingis ir pasakė įspūdingą žo nepasiekus gimtųjų krantų.
[ Tave, Aukščiausias, mūs mintys
tas, Bronys Raila, Alė Rūta ilr Edm.
/ vis kyla dį. Po šv. Mišių didelė virtinė au
Liūdinčiai našlei Monikai Lem- Arbai.
Kaip aukuro dūmai, kaip žvilgsniai tomobilių nulydėjo palaikus į Šv. bertienei
ir sūnui Vitaliui su šeima
Norintieji prisidėti aukomis po
Kryžiaus
kapines
amžinam
poilsiui.
/ gėlių.
reiškiame giliausią užuojautą.
mirtinei Pr. Lemberto poezijos kny
Prie
karsto
atsisveikinimo
kalbas
Ir kūdikio lūpoms, pro skausmą
gai išleisti aukas prašomi siųsti:
/ prabyla: pasakė: artimųjų vardu E. Arbas,
V. Prižgintas
E. Arbas, 306, 22nd St., Santa
rašytojų dr-jos vardu B. Raila, tei
—Tėvynėje gera — svetur taip
Monica, Calif. 90402
sininkų
S.
Paltus,
Dailiųjų
Menų
graudu. (15 psl.)
klubo vardu jautriai pakalbėjo po
Ir pramušė ašaros juodą granitą— etas Bernardas Brazdžionis, velio- Lietuvos gen. konsulas dr. Bielskis kalba buv. Amerikos Nepaprasto Pa
Kai verkė klajūnas Tėvynės... (5 p.) nies ir jo šeimos bičiulis nuo Bitržų siuntinio Lietuvai Owen J. C. Norem knygos “Timess Lithuania” naujos
laidos pristatyme Los Angeles L. Tautiniuose Namuose lapkr. 25 d. Iš k.
O kitame eilėraštyje poetiškai iš iki Los Angeles. Atsisveikinant dau už stalo sėdi: K. Dambrauskaitė, O. J. C. Norem, I. Mažeikaitė, B. Dūda:
gelis braukė ašaras nuo veidų. Visi
sakė antrą savo baisų skausmą:
Gruodžio 2 d. Įvykusio lengvosios muzikos koncerto finalas.
Rengė
jautė to skausmo baisumą.
Ir aš, kaip vėjai tie klajūnai,
Foto L. Kantas
Į kapus palydėjo ir maldas atkal- P. K. Alto skyrius.
Blaškaus po svetimus kraštus,
bjo kun. A. Olšauskas.
Nors trankos audros ir perkūnai,
Nors kelias purvinas, klampus... —
P. Lembertas buvo gimęs 1897
m. rugsėjo 18 d. Eičiūnų k., PaežeAš ieškau — ką esu praradęs,
rėlių vis., Šakių apskr. 1924 m. bai
Ko pirkti niekur negaliu,
gė Lietuvos mokytojų s-gos profe
Lemtis ką atėmė iš manęs
sinę gimnaziją. 1920-24 m., besi
Keliaujant Tėviškės keliu.
mokydamas dar gimnazijoje, Kauno
O jei nerasiu?! Dievas žino —
muzikos mokykloje mokėsi daina
Kaip bus baisu... baisu ir mirt.
vimo ir lankė Sutkaus dramos stu
Kad laisvės niekas negrąžina,
Kurią krauju aš noriu pirkt (7-9 p.) diją. Buvo dalyvis satyrinio “Vil
kolakio” teatro ir ten ne kartą vai
Lapkričio 29 d. poetinė Prano dino. 1928 m. baigė Lietuvos uni
Lembetto nuojauta — jo baisusis versitete teisės studijas, įsigydamas
skausmas išsipildė: jis išsiskyrė iš teisininko diplomą, net's jau nuo
mūsų tarpo, nepasiekęs tėvynės. 1926 metų buvo paskirtas notaru į
Ko bijojo, tas Įvyko: Tėviškė ne Biržus, išgyveno iki 1944 metų, ka
laisva, mirė svetimam krašte, toli da pasitraukė į Vakarus. Pirmos
nuo gimtojo upelio, kurį buvo ap rusų okupacijos metais buvo bedar
dainavęs.
bis.

ČIA BAIGĖSI POETO TREMTINIO KELIONE...

Į Los Angeles lietuvių koloniją
Pr. Lembertas su šeima atsikėlė iš
Bostono prieš ketverius metus ir
tuojau spėjo tvirtai “įleisti čia šak
nis”. Nė vienas kultūrinis ar lite
ratūrinis suėjimas neapraėjo be jo.
Veik kas sekmadienį būdavo mato
mas Šv. Kazimiero lietuvių pamal
dose ir, vėliau, šventoriuje. Ėjo nuo
vienų prie kitų, visada apsuptas bi

Rašyti Pr. L. pradėjo 1917 m.,
tada ir vėliau pasirašydamas Pranu
Lemberiu, Biūnu ir kt. Bendradar
biavo Tėvynės Sauge, Pavasary, At
eity, Sekmoje Dienoje, Biržų žinio
se ir kt. 1935 m. išleido pirmą savo
eilių rinkinį, vardu “Saulėtekiai”.
Notaro darbas ir visuomeninė veik
la nebuvo palanki jo poetinei mū
zai, dėl to poezija pasidarė tik lais
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ne į visus klausimus aš galėjau at tuvą, slaptai susitikinėtų su jo ir ki
sakyti...“ ir Ką gi jis atsakys, pats tų “tarybinių piliečių“ vaikais ir
S. m. lapkričio 30 d. “Gimtojo mai”, “boikotai” ir kitos bolševikiš- čia atvažiavęs su rusais, pats leidi juos kurstytų prieš tėvus, o paskui,
Krašto” nr. 44 straipsnyje “Susiti kai fašistinės žmonių sutvarkymo mą gavęs iš rusų įstaigų, pats gerai išvažiavęs, parašytų: Tur būt, ir
kimai su tautiečiais” J. Jurginis, su priemonės. Priešingus Sovietų oku žinodamas, kad visiems jiems už šiandien tėvas nežino, kad jo sūnus
rusų grupe lankęsis Amerikoje, pacijai Lietuvoje Jurginis vadina nerta rusiška virve ant kaKio ir dau nusikalto jam, nes nepaisė ‘genera
rašo savo kelionės įspūdžius ir iš “vaduotojais” (kabutėse). Tie “va gelyje atvejų yra šokdinami Kaip linės linijos’. Nenorėdamas drumsti
tėvų ir vaikų santykių, nutylėsiu
vadas. Čia pacituosime tik keletą duotojai” (konkrečiai neįvardinti) manjonetes.
Kad jauni (ar seni) žmonės tei pavardę žmogaus, kuriam turėčiau
to įrašinio vietų, kad skaitytojas su tai ir gadina svečiui ūpą; dar blo
darytų nuomonę, kas jis toks ttas j. giau; jie, girdi, su dorais lietuviais raujasi apie Lietuvą, apie galimybes viešai padėkoti už vaišingumą...”
O taip padarė ir tuos žodžius pa
Jurginis, mokslininkas istorikas, (Bimbos šalininkais ir panašiais) susitikti su savo žmonėmis, hendauti, pamatyti lietuvių meninius rašė Jurginis, grįžęs iš savo “moks
daktaras ir Vilniaus un-to proreso- “nori susidoroti kaip su išdavikais”.
Ir suprask mokslo vyro logiką: koieKtyvus, — nieko nuostabaus. linės kelionės”.
nus...) ir kokie buvo jo “mokslinio
tie, kurie pritaria Lietuvos okupa Kuriam lietuviui tai negali rūpėti?
vizito” tikslai.
Ar ne machiaveliškas atrodo teiTarp kitko tame straipsnyje jis cijai, tie — jam ne išdavikai, tie, Nuostabu tik tai, kad žmogus, įpra sinimasis, kad, esą, jis nenorįs “san
rašo: “ “Laisvė” ir “Vilnis” suruošė kurie nori ir kovoja už laisvą Lie tęs save apgaudinėti, atvažiavęs čia, tykių drumsti, kai iš tikrųjų juos
apgaudinėja kitus nerealiomis gali drumstė ir sudrumstė.. Ir ne to
man, kaip savo bendradarbiui ir se tuvą, tie “vaduotojai” ir išdavikai.
mybėmis
ir melagingais pasakoji vieno, bet daugelio tėvų ir vaikų.
Ir
dar
viena
ištrauka:
nam bičiuliui, priėmimus su sveiki
“Mane labai maloniai nute.kė mais, kad "nėra klausimų ir užda Ar taip gali daryti doras lietuvis?
nimų kalbomis ir tostais”. Taigi,
Bimoa, Jonikas ir kiti senųjų lie daugelio naujųjų emigrantų (se vinių, kurių negalima būtų išspręsti Tai yra darbas žmogaus arba partuvių bolševikų dienraščių redakto niau propagandistai nedrįsdavo taip bendromis jėgomis”.
sidavusio komunistiniam čekisto aKą profesorius Jurginis pasakytų, matui arba čekisto rankos vedamam
riai Jurginį pažino ir sutiko kaip į akis meluoti ir sakydavo “keletos”,
eigų koks “fašistas”, nuvykęs į Lie net ir laisvajame pasaulyje (s.)
seną bičiulį ir bendradaroį. Įdomu, “kai kurių”, o dabar, žiūrėkite —
jau
daugelio!
ypač
jaunimo,
ar ir mūsų jauni daktariukai oei in
****************************************w*****.**w*
žinieriukai ten dalyvavo? Ar gal drąsa nesiskaityti su pavojais, ku
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
jiems atrodė, kad su bimbininkais riuos skelbė “generalinės linijos”
NADIA ABRAMIAN & ON1K ABRAHAMIAN
jiems nepakeliui? Jeigu taip, tai vykdytojai” — Kitoj vietoj jis pasiunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštu prekių ir parinktų jų įstaigoje.
logiškai galvojant nepakeliui būtų paildo: “Jie ima koreguoti savo tė
Labiausiai prityrę- siuntimo srityje
ir su senu bimbininkų bendradar vų pamokymus”.
Kalbant apie “koregavimus” rei 129 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550
biu! Kažin?
kia sutikti su ta “šventa tiesa”, kad t***'»»xx<r*'»****'»t**t****»»***t»t**t xXwxvrxnrxxx
Štai paties svečio žodžiai:
“Los Anželo universitete Kalifor tik viena neklystanti komunistų par
ALBINAS MARKEVIČIUS
tija nekoreguojama. Ji koreguotojus
nijoje mane surado pirof. dr. Al
taip pakoreguoja, kad nei šie, nei
ROQUE & MARK CO.
girdas Avižienis. Jis ne tik aprodė
kiti jokių korektūrų nedrįsta imtis.
Real Estate — Insurance
savo kibernetikos laboratoriją uni
Čia, laisvajame pasaulyje, kaip ir
,1.(12 Sama Monica Boulevard
Santa Monica, <. aiįf.
versitete, bet pavėžino į lietuvių
Phone 393-0615
pats neklystančios partijos auklė
šv. Kazimiero (Nesistebėkit, kad J. tinis galėjo pastebėti, yra demokra
rašo šv. Kazimiero — demagogijai
tija ir už korektūras čia niekas neGLOBE PARCEL SERVICE
bolševikui visokios priemonės tin siunčiamas nei į A lanką, nei į kitą
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
ka!) bažnyčią, mokyklą ir susirin
šaltą vietą.
3216
Sunset
Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887
kimų salę. Tai jis darė ne norėdaJurginį “maloniai nuteikė” ket
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
damas paveikti mane religiniu at virtą dešimtį varąs “jaunimas” dėl
žvilgiu (Ar nereikia stebėtis tokiuo to. kad jis. pats ant savo kailio ne Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
daktairo naiviu aiškinimusi?! Red.), patyręs, o tėvų išvestas už rankos
Aplankykite mus —
bet pasiguosti tautinėmis aspiraci iš bolševiku vorg'j->s ir tortūrų,
jomis. Kada Berkley universiteto šiandieną žūt būt vėl nori į tuos atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.
(Kalifornijoje) studentai Ramunė spąstus pakliūti ir ieško būdų “su
Kviklytė, Juozas Sidas, Donatas sėsti prie vieno stalo”. Turėjo J.
CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS
Januta (rašytojos Petronėlės Orin- Jurginis “Los Anželo” mieste ir
taitės sūnus) ir jo žmona Danutė savo senų draugų, su kuriais vo
& LOAN ASSOCIATION
4705 Sunset Boulevard
Savings: NO 3-8221
atsisėdo su manim universiteto ka kiečių okupacijos metais kartu dir
vinėje prie vieno stalo, niekam ne bo Vilniuje, bet jiems jis nė telefo
Hollywood 27, California
Loans:
NO 5-3141
kilo mintis teirautis, kas iš mūsų nu skambtelti nesiteikė. Kodėl? Ar
tiki į dievą, o kas ne.” (Į “dievą” užmiršo? Greičiausia dėl to, kad a»i>«»iHm<i«»ii'*(>«»ii«W(i«»ii«»<i«»ii«»ii«»i>*(i«»ii«»ii«»i>'a»i>«»o«»(>4M<i«»ii«»<i«»(>*<>«»
Linksmų švenčių!
mažąja D, žinoma, niekas netiki, tie seni draugai, jo pasakymu” yra
tat kam dar tokias užuominas da iš “vaduotojų” lagerio ir, matyt,
Laimingų Naujų Metų!
ryti? Bet iir iš viso keistas prof. dr. pabijojo, kad ir jo “neišvaduotų”...
FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
Jurginio paprotys, susėdus kur nors Kas kita su nekritiškai nusiteiku
su kuo noirs kavinėje prie vieno siais jaunaisiais (ne jaunimu, kaip
6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif.
stalo, tuojau įtarinėti, kas tką tiki, J. J. sako)! Jurginiškai kalbant,
Leonas Kančauskas, savininkas.
nas ne. Okupuotoje Lietuvoje, ma “vaduotojų” organizacijose iki šiol
HO 9-8097
tyt, tai labai svarbu ir su “tikinčiu” dirbo ir Avižienis, ir Dabšys —
**•v v
•••
«£♦
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Jurginis už vieno stalo nesėstų...).
Bendruomenė, skautai iki šiol dar
Linksmų švenčių!
Laimingų Naujų Metų!
Kitoje vietoje skaitome:
nebuvo bimbininkų padaliniai. Tai
“Los Anžele sutikau labai malo gi, sakyti, kad paminėti jaunieji
FRANK'S TELEVISION AND RADIO
nų inžinierių Dapšį, renkantį meno jau yira nuėję su sovietinės Lietu
Sales & Service
dalykus ir besidomintį humanitari vos pripažinėjais ir gynėjais, kaip
TV
—
Stereo
— Hi-Fi — Small Appliances
ne literatūra”...”
daro Jurginis, būtų gryna demago
Mes gerai suprantame, kas Jur gija. Apie ką gi jie, be senųjų, su
Automobile Radio Repaired While Waiting
giniui yra “humanitarinė literatū sitikę kalbėjo? Štai: “Jie daug mane
5239 Hollywood Blvd., L. A.. 27
HO 9-8500
ra”.
klausinėjo, kaip atvykti į Lietuvą M.AAAAAA.AAAAAAAA AA AA AA. AAAA
J. Jurginis, rašydamas, viską iš- studijuoti, kaip atsiųsti savo vaikus
Best Wishes from
ACIREMA CORPORATION
veirčia savaip, pats pastato teigimus į vidurines mokyklas, kad jie ne
ir tuojau pats juos sugriauna. įpra pamirštų tėvų kalbos, kaip pasi
Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater
tęs prie enkavedistų, kurie viską kviesti į Ameriką studentų ansamb
“There’s No Business Like Show Business”
bežiūrint sutvarko, jis panašiai lan- lius, sportininkų arba menininkų
Box 7
tazuoja ir apie laisvojo pasaulio lie kolektyvus...”
FRANCIS
VALUSKIS
Buena
Park,
California
tuvius kalbėdamas.. Jam visur vai
Ką į tai atsakė J. Jurginis?
denasi “pasmerkimai”, “užgyniKonkretaus — nieko. “Žinoma,

KURSTO VAIKUS PRIEŠ TĖVUS...
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Laiškas mėgstantiems dainuoti

MIELAS DAINOS IR GIESMES BIČIULI!
Netrukus švęsime Lietuvos vals- choro pasirodymas visuomenės yra
ybes atstatymo 50-ties metų sukak- sutinkamas su džiaugsmu. Juk tai
į. Los Angeles Šv. Kazimiero pa- pati puošniausioji minėjimų dalis,
apijos chciras yra pasiryžęs šį kuri puoselėja musų dainos tradici
eikšmingą įvykį pasilikti su nauja ją ir tuo pačiu suteikia klausytojams
lantata, giesmėmis ir dainomis, su estetinį pasigėrėjimą.
Atsižvelkite į tai, ir įsijunkite
škilmingomis lietuviškomis Mišio
ms. įsipareigojimas yra didžiulis: į chorą kuo greičiausiai. Tai mūsų
ubdiejiniai metai pareikalaus iš nuoširdus prašymas. Neapsivilsite
■horo ne vieno, bet kelių pasirody- atsidūrę mūsų tarpe. Būsimi kon
aų visuomenei.
certai, pamaldos, minėjimai, pobū
Deja, mūsų gretose stinga prity- viai atneš daug skaidrių valandų.
usių dainininkų. Nežiūrint gausu- Repeticijų patalpos parapijos salė
no, choras dainininkų amžiumi dar je yra šviesios ir erdvios. Mes ren
aunas. Todėl ir tenka šauktis jūsų kamės kas penktadienį 7 vai. 30
paramos. Mes žinome, kad Jūs my- minučių vakare. Po repeticijų prie
l.te lietuvišką dainą ir savo balso kavutės pasikalbame ir pasidalina
gražiu skambėjimu bei patirtimi me įspūdžiais. Tai tikrai smagūs it
naudingi vakarai.
galėsite pakelti choro pajėgumą
Dainų sąskambio grožis yra atsie
Tad iki pasimatymo šį penktadie
kiamas ne tiek choristų gausumu,
kiek skambių balsų vykusiai valdo nį!
Vienas iš chore
mu sudainavimu. Be to, kiekvienas

Lietuviška Kalėdų Eglutė Barnsdall Park meno galerijoj Visų Tautų Ka.
ledų Festivalyje. Prie eglutės stovi budėtoja D. Razutytė. Eglutės papuo
šimai Lembergienės ir Nemiros Enck. Dekoracija dail. Mikėno. Lietuvių
programa Įvyks gruodžio 17 d. Bus šokių ir giesmių. Ved. O. Razutienė.

Rotschild Photo

IS LIETUVIŲ BENDRUOMENES APYLINKES VEIKLOS
Gruodžio 3 d. posėdžiavo LB
Los Angeles Apylinkės valdyba. Jos
posėdy pakviesti dalyvavo JAV LB
Tarybos narys Bern. Brazdžionis,
Vakarų Apygardos pirm. L Me
džiukas ir Los Angeles skyriaus Ai
to atstovas J. Kojelis. J. Kojelis pa
darė išsamų pranešimą apie Aito
sumanymą organizuoti vietoje In
formacijų Biurą ir prašė L. Bend
ruomenės valdybą paremti, išlaidas
dalinantis pusiau.
Valdyba, apsvarsčiusi šį klausi
mą, nutarė paremti tiek, kiek jos
lėšos leis, neįsipareigodama padeng
ti pusę nežinomų išlaidų.
J. Medžiukas pristatė L. B-nės
centro valdybos raštą, kuriuo apy
linkės valdyba įpareigojama tuojau
sudaryti Lėšų Telkimo Komitetą,
kurin vietoje organizuotų lėšų tel
kimo vajų ir priremtų Lėšų i eitomo Komitetą ir centro valdybą jų
užsibrėžtiems tikslams vykdyti —
kuo plačiau išgarsinti Lietuvos var
dą ir vadavimo reikalus amerikie
čių tarpe, minint 50-ties metų ne
priklausomos Lietuvos valstybės at
kūrimo sukaktį.
Į minėtą Lėšų Telkimo Komitetą
apylinkės valdyba kviečia organi
zacijų atstovus ir šiaip įtakingus as
menis, kurie sutiktų įeiti ir pasidar
buoti. Tuo reikalu valdyba nitr ikus išsiuntinės kvietimus.
Po Naujų Metų valdyba nutari
sukviesti visuomenės sus.’rink'.mą,
kuriame Tarybos narys Bern. Brudžionis padrys pranešimą iš LB Ta

rybos sesijos suvažiavimo ir Kultū
ros kongreso.
Apyl. valdyba gauna daug prašy
mų paremti kultūrinius ir sociali
nius reikalus. Kad ji pajėgtų tai pa
daryti, reikia visuomenės paramos.
Valdyba prašo visus lietuvius su
mokėti solidarumo mokestį (šeimai
3 dol., vienam asmeniui — 2 dol. gi
nedirbantiems — I dol.) Taip pat
valdyba kviečia ateiti į jos rengia
mus parengimus, iš kurių artimiaus as Nauju Metų sutikimas gruodžio
31 d., sekmadienį, 8 vai. vakare
L'krainečių Kultūros centre, 4315
M erose Avė., L. A. Bus graži pro
grama, jaunųjų talentų — Rūtos
Skiriūtės ir Vytenio Dūdos atlie
kama. Akomponuos komp. Bronius
Budriūnas. Šokiams gros puikus or
kestras, svečiai bus pavaišinti gera
vakariene ir šampanu. Nieko netr”Vs. Tik ateikite! Laukiame visų,
visų!
Apyl. valdyba
Prierašas: Bilietai gaunami ir sta
lai rezervuojami pas valdybos na
rius. Skambinti: O. Razutienei —
6H-004-1; arba K. Gajauskui —
882-0079 airba 883-0546; arba A.
Markevičiui — 393-0515.
PAIEŠKOMA FOTOGRAFIJA

su Lietuvos paštininko uniforma
(bent biusto dydžio). Pageidaujama
7 iki 10 kategorijos uniformos nuo
trauka. Fotografija bus grąžinta.
Stasys Liseckas,

4910 Lexington Ave..
Los Angeles, Calif. 90029

Šv. Kazimiero par. nauja choro valdyba. Pirm. L Do' vdaitis, vicepirm. V:
Dūda, A Mitkevičius, sekr. I. Tumienė, ižd. R. Bureika, koresp. D. Ba
rauskaite, choro vedėjas ir dirigentas komp B. BuA'iūnas.

Foto L. Briedis

Ruošiasi Vasario 16 minėjimui

Pietinės Kalifornijos Amerikos
Lietuvių Taryba, minėdama 50 me
tų nuo Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo jubiliejų, yra numačiusi
kreiptis į federalinės valdžios, stei
to ir vietinės savilvaldybės repre
zentantus. religinių bendruomenių
autoritetus, mokslo ir kultūros in
stitucijas. kviesdama remti Lietu
vos žmonių kovą už laisvo apsi
sprendimo teises. Tuo reikalu jau
paruoštas specialus memorandu
mas, kuri į anglų kalbą išvertė UC
LA doktorantė Liucija Valaitienė.
Jau kreiptasi į Alto. Viiko n Lie
tuvos Laisvės Komiteto vadovybės,
prašant užsibrėžtam planui talkos.
Talka atėjo iš LlK, šioks toks at
siliepimas iš Viiko. o iš Alto centro,
kaip paprastai, tyla.
Pagrindinis minėjimas įvyks va
sario 1 1 pačioje puošniausioje Stat

ler Hilton viešbučio salėje, (ėjimas
Į minėjimą visiems laisvas. Pagrin
diniu kalbėtoju iš New Yorko at
vyksta Viiko pirmininkas dr. r
Valiūnas.
Meninėje programoje — Šv. Ka
zimiero parapijos choras, komp.
B. Budriūno vadovaujamas, poetas
Bern. Brazdžionis ir. jei sąlygos
leis, tautiniai šokiai. Chciras atliks
visai naują programą: naująją
komp. B. Budriūno kantatą (žodžiai
Bern. Brazdžionio) ir ištraukas iš
Gražinos operos. Po minėjimo ta
me pat viešbutyje įvyks iškilmingi
priešpiečiai, kuriuose dalyvaus žy
mūs svečiai. Bilietai į priešpiečius
gaunami pas Alto narius.
Konsulas dr. Julius Bielskis savo
patarimais nuoširdžiai talkina Alto
valdybai, o taip pat rūpinasi išgauti
audiencijas pas gubernatorių iv Los
Angeles miesto burmistrą. Koresp.
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LIETUVIŲ FONDO
SUVAŽIAVIMAS
Chicagoje lapkr. 26 d. iš Los An
geles dalyvavo Bern. Brazdžionis ir
A. Skirias.
Suvažiavimas buvo gausus na
riais ir svečiais; dalyvavo 109 nariai
su 2206 balsais. Buvo diskutuota
veiklos pagyvinimas ir investavimo
problemos. Pranešimus padarė pir
mininkas dir. A. Razma, ižd. Rėk
laitis, revizijos komisijos ir pelno
paskirstymo kom-jos pirmininkai.
Iš gautų nuošimčių šiais metais
lietuvių kultūriniams reikalams pa
skirstyta $20.00. Didžiausia suma
(virš $9000) teko Liet. Bendruo
menės kultūriniams bei švietimo rei
kalams. Pirmą kartą teko paramos
ir Kalifornijai — paskirta $500
K. Donelaičio “Metų” angliško ver
timo išsiuntinėjimui universitetų
bibliotekoms.
Kasmet į dilrektorius prirenkama
po 8 asmenis. Šiais metais pirmą
kartą atkreiptas dėmesys į Kalifor
niją: išrinktas LF narys Bernardas
Brazdžionis, gavęs daugiausia bal
sų (1620). L. Fondo taryba labai
kreipia dėmesį į Kalifornijoje ve
damą naujų narių vajų ir laukia iš
kaliforniečių didesnio susidomėji
mo ir gausenio bei stambesnio Įna
šų rezultato. Vajaus komitetas tu
rėtų imtis naujų žygių, sušaukda
mas narių susirinkimą ir įtraukda
mas naujų jėgų bei suaktyvindamas
rinkimo propagandą.
LFondo suvažiavimas praėjo la
bai darbingai ir darniai. Pabrėžtas
pasiryžimas sekančiais — jubilieji
niais Lietuvos laisvės atstatymo me
tais — priartėti prie užsibrėžto tiks
lo — milijono dolerių. Tais metais
aukotojams nutarta suteikti diplo
mus, taip pat nutarta padaryti tris
sidabro medalius — Gedimino, Vy
tauto hr laisvos Lietuvos prezidentų.
Medalių išleidimą finansuos dr.
Poškus. Medaliai bus platinami tarp
lietuvių ir amerikiečių kaip numiz
matikos įdomybė, o ne įteikiami
asmenims už pasidarbavimą.
Los Angeles inžinieriai ir architek
tai pas Rimą Kaminską — Jungster” lėktuvų konstruktorių

Gruodžio 2 d. Rimo ir Lilijos
Kaminskų rezidencijoje (482 Pat
rician Way, Manrovia, Ca.) Los
Angeles inžinieriai ir architektai su

sirinko apžiūrėti Rimo konstruoja
mą lenktynių sportinį lėktuvą
“Jungster I”.
Žurnalai Sport Aviation, Air
Fl-ogress, The Flyer yra atkreipę
dėmesį į Rimo talentą sportinių
lėktuvų projektavime, paskirdami
ištisus puslapius aprašyti jo modelių
skaičiavimus ir bandymus.
Pirmas Rimo sukonstruotas lėk
tuvas “Jungster I” pasirodė 1962.
Sport Aviation parašė apie lėktuvą
ir jo lėktuvą bei svajones, kas pa
skatino R. K. domėtis aviacija.
1967 m. vasario The Flyer ap
rašydamas R. K. odisėją lėtuvų pro
jektavime, pažymi, kad Rimas į
JAV-bes atvyko su tėvais iš Lietu
vos 1949.
“Jungster I” ir II yra ne tik Rimo
suplrojektuoti, bet ir paties savo
sankomis pastatyti.
Kritikas, aptardamas kitus lėk
tuvus, pažymi, kad jis nėra matęs
taip puikiai manevruojančio ir at
liekančio akrobatinius skridimus
kaip “Jungster II”.
Įvairiuose sportinių lėktuvų varžybiniuose pasirodymuose Rimas
yra laimėjęs 5 trofėjus.
R. K. kolegas inžinierius supažin
dino su paskutinio modelio kon
strukcija ir parodė porą filmų su
paaiškinimais apie spclrtinius lėktu
vus, taip pat ir “Jungster I ir II.
Architektų inžinierių subuvimas
užtruko iki vėlumos labai svetingo
je nuotaikoje. Prie alučio ir puikių
vaišių Lilijai asistavo Vidug-rienė,
Tamošaitienė, Grakauskienė, Šembergienė ir Pažemėnienė.
R. K. yra baigęs UCLA un-tą
1957 m. — specialybė: fizikas ir
vėliau aeronautika ir kontrolių sis
tema. Conrac kci.-poracijoje dirba
kaip sistemų kontrolės projektų in
žinierius ir yra Alias L. A. skyriaus
vicepirmininkas. (E. A.)
17 d. Liet. Kalėdų Sglutė Visų Tau
tų Festivaly Barnsdall Park mem
galerijoj. Rengia Liet. Bendruome
nės L. A. Apylinkė.

Suvaidino "Čiurlionį"
Los Angeles Lietuvių Dramos
Sambūris gruodžio 9 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje suvaidino
Jurgio Gliaudos 3-jų veiksmų dra
mą “Čiurlionis”. Režisavo Dalila
Mackialienė, padedama Gražinos
Raibienės. Dekoracijos buvo pieštos
A. Žaliūno. Vaidino: V. Dovydai-
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Atsikvieskite gimines bei draugus iš Lietuvos
SABENA oro linija...
Jūsų agentas padės Jums...
* Surašyti pakvietimo laišką ne
mokamai (notairizuoti ir lega
lizuoti)
* Duos išlaikymo garantijos for
mas nemokamai (JAV reika
lauja užpildyti šią formą vizi
tui ar imigracijai)

* Paruoš kelionės bilietą (priims
užsakymą ir pinigus).

BELGIAN

AIRLINES

554 SOUTH GRAND AVENUE
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90017

Tel. MA 6 - 5471
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KNYGOS
Jono Aisčio POEZIJA.
L<et. Luenų aamimsdracijoje gau
ta nauja siunta Jono Aisčio rinkti
ne ruėzija'. Knyga apima Visu.5
šio poeto eueracių rinkinius, išteis
tus iki 19ol metų. Knygą isieido
J. Gaimino leioyKia
icomuva
New lorke. 4z0 psi., [rista Kietais
viršeliais, su V. K. joiiyno piestu
aplanKu. Kaina $o.U0. (jautru uzmsaKyti LU teieronu: uoh-zviv.
Knygą tureKite, eidami i gruo
džio to įvykstant j literatūros vaka
rą -— ten gausite poeto autograią.

Naujausias meilės romanas.
Ką tik išėjo iš spaudos Renės
Rasos parašytas romanas MEill
1KiKninf i. Išleido Liet. Kny
gos Klubas Chicagoje. 220 psl.
ts.ama j>3.00.
Šias ir daugiau knygų gausite:
LIETUVIŲ DIENOS
4364 iunset Blvd., Los Angeles,
Calir. s>0029, tel. 664-2919

tis, E. Dovydaitienė, V. Giiys, J.
JanusausKas, 1. Mažeikaite, M.
Prismantas, J. Pupius, V. Šulaitis,
l>. t urmnaite, V. Vidugiris.
Pirmame veiksme buvo pavaiz
duota Čiurlionis grįžęs iš Vokieti
jos studijų ir sutiktas Varšuvos tur
tuolių Votmanų namuose; Voimamene — C. taiento geroeja, jo me
cenatė. Antrame veiksme — Čiur
lionis Petrapily po parodos; skur
dus boheminis jo kambarėlis; jį lan
ko senas katarinkos grojikas ir pora
dailininkų — draugų, besidžiau
giančių gera Č. parodos recenzija,
irec.as veiksmas — Č. psichiatri
nėje ligoninėje; čia jį aplanko me
cenate Volmanienė; jokios vilties,
kad dailininkas pagytų.
Veikalo intriga, pasak autoriaus,
ne situacijose ir ne veiksme, bet
idealo siekime vaškiniais sparnais,
kaip tas legendinis Ikaras. Tat ir
veikale neieškotina teatrinių kon
fliktų. Vyrauja dialogas, dažnai iš
virstąs į monologą. Sukasi tik me
no temos. Kalba pakili. Daug filo
sofinės manieros ir samprotavimų.
Visa tai sudarė vaidintojams dide
lių sunkumų. Dauguma tekstus bu
vo išmokę atmintinai, tat kalbamasi
buvo pakankamai sklandžiai.
Sunkiausias uždavinys teko J.
Pupini, vaidinusiam Čiurlionį. Reik
tų genialaus aktoriaus, kad būtų pil
nai atvaizduotas genijus. Labai ge
rą, tiesiog pasigėrėtinai gatvės mu
zikanto vaidmenį atliko V. Dovy
daitis. Geras jam buvo ir tekstas.
Tik, sakytume, negerai, kad jis nu
stelbė pati Čiurlionį. Fl.'išmantas
psichinio ligonio vaidmeny išėjo
kaip tikras. Nelengvą Volmanienės
vaidmenį gerai atliko 1. Mažeikaitė;
ypač jautri buvo ligoninės scenose.
Gilys, kaip visada, suranda save
bet kokiam vaidmeny; geras jis bu
vo ir muzikos profesorius. E. Do
vydaitienė taip pat išsiskyrė iš kitų.
Pagyrimo verti visi už įdėtą darbą
ir pastangas. Tokie dalykai nepasi
daro juokais.
Salė buvo pilna — publika vaidi
nimus mėgsta, (jt)

c i <b a
LINKĖJIMAI SUTINKANT 1968 M.
štai baigias metai jau senieji,
Po jų Naujieji prasidės...
Ta proga noriu palinkėti
Sveikatos, turtų ir sėkmės!

Linkiu Bendruomenės valdybai
Nelieti ašarų gailių,
Kad jų šaunusis pirmininkas
Nuėjo jau kitu keliu.
Linkiu Lietuvnamių valdybai
Sienas
iš lauko nudažyt,
Arba nugriauti ir jų vietoj
Dešimti aukštų pastatyt...

Ir Tautinių Namų valdybai
šia proga noriu palinkėt
Surinkti daug naujų šimtinių,
Apie skolas nebešnekėt.
Rezoliucninkams — kuo ilgiausias
Vis rezoliucijas rašyt,
Vaduoti pavergtai tėvynei
Aukų prašyt, prašyt, prašyt...

Narsiesiems Lietfronto bičiuliams
šiek tiek į priekį pajudėt,
Ant aukuro visų tėvynės
žilstančias savo galvas dėt.
Inžinieriams su daktaratais
Vilniun per Maskvą tiltus tiest,
Politrukus sau šitais tiltais
Kad pašokintų, pasikviesti

Skautų stovyklos vadovybei
Su kastuvais apsiginkluot;
Jokių aukų nebeprašyti,
Bet aukso kasti tuoj važiuot.
"Lietuvių Dienos” tegu ima
Kartą savaitėj mus lankyt;
Leidėjui — tapt milijonierium
Ir priešų dar daugiau įgyt.
Milijonieriams palinkėsiu
Prie bilijonų priartėt
(Apie skolas tas prakeiktąsias
Su nieku niekad nekalbėt...).
Linkiu mergaitėms kuo skubiausiai
Nukirpti plaukus dar trumpiau,
Kad nuo vyrukų dabartinių
Atskirt būt galima lengviau.
Vyrukams — neiti į kirpyklas
Tėvams nedidint išlaidų:
Barzdų neskųst, plaukų nekirpti
Ir nevalyti panagių...
Spjauti į studijas — mokyklas,
Ir apie mokslą nesapnuot,.
Į Griffit Parką tik lankytis
Na, ir prieš viską protestuoti
Visiems visiems nepaminėtiems
Linkiu karščiausių bučinių,
Metus Naujuosius pasitinkant,
Srovėj linkėjimų kilnių!

L. Naktas
Post scriptum:
O Scribai dar linkiu skribenti
Kad skaitant būtų net aitru, —
Su plunksnos smaigaliu kutenti,
Kur surambėję, nejautru...

KULTŪROS KONGRESE
iš Los Angeles dalyvavo Lietuvių
Dienų red. Bern. Brazdžionis ir lei
dėjas A. Skirius. ir teatralai — Da
lila ir Balys Mackialos. Nuvykę jie
ten nesėdėjo sudėję rankas, bet bu
vo įjungti į kongreso darbus: akviai dalyvavo sekciu posėdžiuose
(D. Mackialienė pakviesta moderatore teatro seminare; A. Skirius
dalyvavo spaudos ir kt. sekcijose),
plenumo posėdžiuose (Brazdžionis
išrinktas į darbo prezidiumą) ir t.t.
Literatūros vakare Brazdžionis da
lyvavo programoje, paskaitydamas
savo naujos poezijos.
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Grožio salionai

Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-S680

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
/lėtinių ir importuotų- automobilių
taisymas .r dažymas.

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

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065

HELEN’S HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus - Motušis
5265 Fountain Avenue
Hollywood, Calif. 90029
Telephone: NOrmandy 5-J3J1

“SWING’N DOOR” ALINĖ
oav. Ant. Kašelionis
13708 Inglewood Ave.
Hawtho, ne, Calif. 90250

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005

Tel. 679-8322

PICO
INN
COCKTAILS — GAMES
Simas Kvečas, sav.

Du 8-6011

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

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

Baldai
MAYTAG WASHERS
.Authorized Rep. ezentativė
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing

Buhalteriai,

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

Revizoriai,

VLADAS NAVICKAS
Certified Public Accountant
3215 Clement St., San Francisco,
California 94121

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

Telefonas 387-4151

Fotografai

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

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

Dantistai

Kepyklos

Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis
CHET’S TAP
tes. & Aleksandra Vilčinskai, sav.
166 E. Orange Grove Dr.
Burbank, Calif.
Phone 846-9710
DAISY MAE
6av. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

LEE’S BAR

Pete & Zelma Stan,skis, sav.
4157

Redondo Eeach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 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

DU 9-4161

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/p Edward Brothers Colonial
Mortuary
1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015
Bus. RI 9-8281
284-6489

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-3628

~

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

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

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

.......
....

'

,
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NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227
MOTEL RŪTA & DATE” SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
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
16801 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

Maisto krautuvės

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

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

Valgyklos

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

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

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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SVEČIAI

PARENGIMŲ
KALENDORIŲ S

A f A

GRUODŽIO MĖN. —

16 d. — Literatūros vakaras. Daly
vauja svečias Jonas Aistis ir ke
letas vietiniu rašytojų.
24 d. — Lituanistines mokyklos
Kalėdų eglute šv. Kazim, p. salėj.
31 d. Bendruomenės Naujų Metų su
tikimo balius Ukrainiečių salėj.

PRANUI LEMBERTUI
mirus, jo žmoną Moniką, S. Monikos L. K. Moterų Komiteto narę,
ir sūnų Vitali su šeima
giliai užjaučia ir kartu liūdi
Santa Monikos L. K. Moterų Komitetas:
G.

Gudauskienė, M. Gauronskienė, E. Gedgaudienė,
S. Kudokienė, S. Pautienienė, J. Sinkienė

1968 M. SAUSIO MĖN. —

6 ir 7 d. Balto parengimai: operetės
“Valsų karalius” du spektakliai
— šeštadienį vakare 7:30 min.,
sekmadienį 12:30 min. dieną.
21 d. 1— Ateitininkų vakaras šv. Ka
zimiero par. salėj — vaidinimas
“Rūstusis karalius”.
27 d. — Balius skautų stovyklai pa
remti.
28 d. SLA vaidinimas šv. Kazimie,.;ro parap. salėj.
VASARIO

MĖN. —

3 d. — Jaunimo ansamblio vakaras
šv. Kazimiero par. salėj.
12 d. Vasario 16 minėjimas Statler
Hilton viešbutyje.
ORGANIZACIJŲ

DĖMESIUI

—

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

Paieškomas Vytautas Mozuraitis,
gimęs 1927 m., į JAV atvykęs 1945
m., pirma gyvenęs Los Angeles
mieste (4215 W. Virginia St.), da
bar, rodos, išvykęs gyventi į Arizo
nos valstiją.
Paieško brolis Stasys Mozuraitis,
Kaunas, Nemuno g. Nr. 7 —-2.

— Jonas Skirius grįžo iš Ispani,
jos, kur Salamankos ’ universitete
■studijavo ispanų kalbą ir literatū
rą. Po švenčių vėl tęs studijas Dart
mouth kolegijoje, Hanover, N. H.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Šv. Kazimiero parapijos if šešta
dieninės lietuvių mokyklų Kalėdų
Eglutė įvyks gruodžio 24 d. 12 vai.
parapijos salėj. Bus gražus vaidini
mas, kurį režisuoja mokyt. O. Razutienė; šokius rengia D. Razutytė.
Taip pat bus mokinių choras. “Prakartėlę” parengs mokyt. A. Raulinaitienė. Muzikiniams dalykams
akomponuos A. Narbutas. Talkina
visi mokytojai ir Tėvų komitetas.
Kalėdų Senelis, “atvykęs iš Lie
tuvos”, apdovanos vaikučius. Visi
maloniai kviečiami atsilankyti.

TRUMPAI

Ir vėl scenoje “Valsų karalius”

— Š. m. gruodžio 29 d. dr. Justi
nas Pikūnas, naujai išrinktas Atei
tininkų Sąjungos vadas, po paskaitų
San Franciske ir Carmel, atskrenda
ir į Los Angeles. Su losangeliečiais
žada sutikti ir Naujuosius Metus.
informacijų reikalu skambinti
tel. 344-1250.

Balfo surengtas vakaras lapkr.
4 d. susilaukė nepaprasto pasiseki
mo, sutraukdamas virš 450 žmonių.
Programoje buvo operetė “Valsų
karalius” (iš Johann Strauss Jr. gy
venimo), kurios muzikinę dalį tvar
kė O. Metrikienė, o sceninę — A.
Žemaitaitis.
Prof. dr. Elena Tumienė skaitė
Balfas operetę numato pakartoti
paskaitą apie Donelaitį filologų su — pirmą kartą sausio 6 d. 7 vai. 30
važiavime Vancouvery, Kanadoje, min. vakaro ir antrą kartą — įau
Padėkos dienos savaitgalio metu.
sto 7 d. 12 vai. 30 min. dieną. Po
Prieš tai ji skaitė kitokio pobū pirmojo, šeštadienio, vaidinimo bus
džio paskaitą Fulertono kolegijoje šokiai.
rusų revoliucijos penkiasdešimtme
Kad patrauktų ir tuos, kurie jau
čio minėjimo proga.
buvo, bet dar norėtų pasigrožėti
puikiomis valsų melodijomis, ope
— Gruodžio 17 d. Jaunimo Cent retė bus papildyta naujomis arijo
re Čikagoj bus rodomos Rasutės mis ir dainomis.
Balfo vald.
Arbaitės, gyvenančios Santa Moni
koj, nupieštų paveikslų spalvotos
skaidrės.
Rasutės kūrybai skirtą pašnekėsi MARY H A M R O C K
PIERCE — HAMROCK
praves “Lietuvių Foto Archyvas” ir
paskaitą skaitys dail. A. Kurauskas. MORT UARY
— Akvilė Ančiutė, buvusi dra
mos aktorė Budriko radijo progra
moje, Chicagoje, atostogavo keletą
mėnesių Los Angelėse. Buvo susto
jusi pas Stasį ir Oną Metrikus. Ji
taip pat lankėsi “Lietuviu Dienų”
ir “Liet. Amerikos Vakarų” leidyk
loje ir domėjosi spaudos darbais.
—Adolfas ir Erna Gaueriai š. m.
gruodžio 10 d. iškėlė trečio sūnaus
1 rikštynas. Sūnus pakrikštytas Pet
ru. Puota įvyko Liet. Namų salėje,
dalyvavo gražus būrys draugų.
— Danutė Tuminaitė ir Judita
Raubertaitė gruodžio pradžioje at
šventė savo gimtadienius. Ta proga
tėvai surengė pobūvius atskirai se
nimui ir jaunimui. Merginos jau
įžengė į pilnateisių balsuotojų eiles.
Sveikiname!

SANTA MONIKOS KRONIKA
— Buvusi Santa Monikos gyven
toja Danguolė Valentinaitė, dabar
tiniu laiku gyvenanti Chicagoje, bu
vo atvažiavusi aplankyti savo drau
gų. Buvo apsistojusi pas p. p. V.
Plukus.
— Iš Chicagos i Santa Moniką
gyventi persikėlė Irena Marchertas. Darbą gavo UCLA.

921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.

Phone:

Richmond 9-6091

— Pas Apolinarą Sajų, Santa
Monica, CahL, atvyko iš oKupuotos
Lietuvos pasisvečiuoti brolis Kazys
Saja. Broliai nesimatė nuo antros
bolševikų okupacijos pradžios,
K. Saja yra pasižymėjęs kaip ta
lentingas jaunosios kartos diramaturgas, deja, kaip ir kiti stipriai var
žomas partines linijos. Ankstesniuosa savo raštuose kėlęs daugiau jau
nimo problemas, paskiausiuose sce
nos veikaluose jis užsirekomenduoja
kaip humanistinis melo ir tiesos
konflikto modernios dramos kūrė
jas.
Viešėdamas pas brolį, K. Saja
domisi Kalifornijos gamta ir kultū
rinių gyvenimu. Išaugęs sovietinė
je atmosteroje, jis nesupfanta lais
vojo pasaulio aspiracijų.

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 administvacijoj: 4364 Sunšet
Blvd., Los Angeles, Ca. 90029.
Užeikite pas mus pasirinkti ir
daugiau lietuviškų lengvos muzikos
ir kitokių lietuviškų plokštelių.

PRANUI LEMBERTUI mirus,
jo žmonai Monikai, sūnui Vitaliui su šeima, giminėms ir artimiesiems
reiškiame širdingiausią užuojautą —
Lietuviai Amerikos Vakaruose
Lietuvių Dienų žurnalo

Redakcijos ir Administracija
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Dėmesio!
Los Angeles Lietuvių Bendruomenės rengiamas tradicinis

NAUJŲ METŲ

Dėmesio!

SUTIKIMAS

Įvyksta gruodžio mėn. 31 d., sekmadieni, 8 vai. vakaro
UKRAINIEČIŲ KULTŪROS CENTRE
(4315 Melrose Ave., Los Angeles)
Gros puikus, dar negirdėtas, orkestras.
Trumpa nuotaikinga programa — Gera vakarienė — Sampanas ir t.t.
[ėjimas — 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. 883-0545 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.

