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Į NAUJUOSIUS METUS ŽENGIANT
Alena Devenienė

Los Angeles ir jos apylinkių lie
tuvių kolonija ne tik auga, bet ir 
garsėja po visą Ameriką ir net visą 
pasaulį. Iš Amerikos, Kanados, Pie
tų Amerikos ir Australijos atva
žiuoja tautiečiai apsidairyti ir čia 
įsikurti.

Klimato sąlygos puikios, darbų 
geriems darbininkams pilna, pensi
ninkai perkasi namus ar apartmen- 
tus ir gražiai praleidžia poilsio die
nas. O jaunimas, turįs profesiją, 
daugelis jų labai aukštai iškd;, šim
tais kuriasi su savo jaunomis šei
momis. Yra rimto pagrindo manyti, 
kad ši kolonija augs ir stiprės ir il
giau čia išsilaikys, negu kitur.

Lietuvio vardas Kalifornijoje ge
ras ir garbingas: vienas kitam pa
dedam įsikurti bei darbą susirasti, 
mūsų rekomendacijos nieko neap
vylė ir yra rimtos.

Didėjant mūsų skaičiui, su laiku 
turės didėti ir mūsų įtaka, tiek lie
tuviškame, tiek ir vietos gyvenime. 
Kultūriniame gyvenime mes irgi 
pirmaujame. Kiek pas mus laurea
tų, kiek parašyta ir išleista knygų, 
žurnalų, laikraščių. Komp. Budriū- 
no muzikos kūriniai skamba po vi
sas kolonijas. Turime dramos sam
būrį. kultūrines paskaitas; nemaž i 
duodame paskait'ninku įva’r' ■ 
kultūriniams ir politiniams suvažia
vimams. nežiūrint, kad mes esame 
toli ir kelionės išlaidos didelės. Tai 
rodo, kad mūsų veikla gražiai ple
čiasi. Negerai sustoti, reikia eiti 
pirmyn.

Taip buvo prieš kiek laiko. Pas
kutiniais metais pasijuto separatiz
mas, nustojome viens kitą gerbti, 
si'nrasti. vis toji dauguma ar mažu
ma linksniuojama, nebėra toleran
cijos. i spaudą išeinama su žiauria 
ir neteisinga kritika, dažnai net me
laginga.

Kiek buvo pulta parapija su jos 
vadovu, tvirtinant, kad jam lietu
vybė nerūpi, kad nori įsiteikti vys
kupui ir panašiai. Laikas, tačiau, 
parodė, kad vis tiek parapija daug 
lietuvybei davė. Galų gale, parapi
ja čia auga, o kitur jos nyksta ir 
niekas negalvoja, kaip anas begel- 
bėti.

Sumanėm statvti salę, susipykom, 
susiskaldėm, ir išvadoje turime dvi 
saliukes ir susiskaldžiusią visuome
nę.

Užėjo vėtros ant prot. M. Gim
butienės, ir vėl vieni už, kiti prieš. 

O darbas atliktas, lietuvių kalba 
Universitete dėstoma, etnografinis 
muziejus su lietuvišku skyriumi au
ga, o Gimbutienė garsina mūsų 
Lietuvą ir pati garsėja.

Garsėja profesoriai Avižienis, 
Kliorė, Tumienė ir daugelis kitų.

Įsteigė Kredito Kooperatyvą, ku
ris čia buvo pirmas: visi suėjo, ir 
Kooperatyvas gražiai pradėjo darbą 
ir auga.

Panorėta kitą tokią įstaigą įkur
ti kitame net mieste — Santa Mo
nikoje. Vietoje šį sumanymą parė
mus. kilo barniai, intrigos, nueita 
net iki teismo; o tai mums garbės 
nedaro. Ir vėl be reikalo susibarta, 
susiskaldyta. Susitrukdė darbas, ir 
lietuviai deda savo santaupas pas 
svetimus. O juk gyvenimo pažangos 
nesustabdysi: bus dar visokių įstai
gų — idėjinių, šalpos ar komerci
nių, ir reikia tik džiaugtis mūsų 
jaunųjų iniciatyva ir sumanumu.

Ateina Nauji Metai, ateina nau
jos mintys, pasiryžimai. Taip norė
tųsi, kad visi tie barniai baigtųsi, 
kad tie asmeniškumai išnyktų.

Šiemet Naujų Metų sutikimai ne
bus vienoj vietoj: didelės centrinės 
salės per brangios. Sunku norėti, 
kad lietuviai iš Long Beach, Santa 
Monikos, Glendalės važiuotų Nau
jus Metus sutikti didelius nuotolius 
per girtas ir narkotikais apsvaigu
sias kolonijas. Tai ne tik nemalonu, 
bet ir pavojinga.

Gražų sugyvenimo pavyzdį duo
da Santa Monikos Lietuvių Klubas, 
kuris sutarė ruošti Naujų Metų su
tikimą kartu su savo Bendruomene.

Ateina Vasario 16-toji, mūsų vi
sų bendra Tautos Šventė. [ ją kvie
čiame svetimtaučius ir tų tautų at
stovus. kurie, kaip ir mes, pavergti.

Todėl organizacijos, prieš Vasa
rio 16-tą ar tuoj po to neturėtų 
rengti pobūvių, dargi pasikviečiant 
i juos svetimtaučių. Turime apie 
40 organizacijų, kaip atrodytų, jei
gu visos jos sumanytų apie tą laiką 
daryti savo parengimus? Svetimieji 
nežinotų pas ką eiti. O mes suma
žintume Vasario 16-tso minėjimo 
reikšme. Sumažintume aukas ir vėl 
susiskaldytume i grupes, o vėliau 
net i grupeles. Nukentėtų mūsų re
prezentacija, o jaunimui būtų dar

LB Jaunimo Ansamblio "Lenciūgėlis’’, gražiai reprezentavęs lietuvius 
amerikiečiams š. m. gruodžio 9 dieną.

Iš kairės: Danguolė Razutytė, Onutė Orlovaitė, Erdvilis Janulaitis, 
Violeta Dičiūtė ir Dalia Dičiūtė.

Sekantis jo pasirodymas bus JA tradiciniame “Blynų baliuje” 1970 m. 
va.saKo 7 d. šv. Kazimiero parapijos slalėj.

PARAPIJOS SALĖS STATYBOS REIKALU
Šv. Kazimiero parapijos vadovy

bė įtikinėja Los Angeles ir apylin
kės lietuvius, kad reikia statyti nau
ją salę, ir net bažnyčią. Jei tos pa
rapijos nekilnojamasis turtas būtų 
lietuvių nuosavybė, tai reikalas bū
tų rimtas ir svarstytinas, bet jei visa 
tai priklauso diecezijai, tad naujo
sios statybos būtų tikra nesąmonė 
ir asmeniškos ambicijos, kurias be 
reikalo turėtų apmokėti lietuviai. 
Labai puiki mintis buvo iškelta 
šiame laikraštyje; salę statyti kokios 
nors Lietuvių Katalikų organizaci
jos vardu. Čia būtų tikrasis spren
dimas.

Niekaip nesuprantama, kad 20-jo 
amžiaus gale lietuviai nesugebėtų 
tvarkyti savo visuomeniškų lėšų. 
Yra telkiamos didžiulės sumos ir 
.atiduodamos net nedraugingoms 
’tautybėms. Kodėl parapija negali 
būti juridinis asmuo ir turėti nuo
savybę savo vardu, o diocezijai mo
kėti tik nario mokestį. Iš lietuviškų 
organizacijų parapijos yra finansiš
kai stipriausios. Metinė apyvarta 
ickia šimtus tūkstančių dolerių. Kur 

labiau neaišku, kur ir pas ką eiti, ir 
dėlto niekur nesusidarytų gausus, 
imponuojantis dalyvių skaičius.

Visa tai liečia ne vien mūsų Los 
Angeles koloniją. Separatizmas, as
meniškumai jaučiasi ir kitur. To 
priežasčių yra daug, bet didžiausia 
priežastis, turbūt, yra slapta komu
nistų ranka, kuri visur pasiekia, vi
sur ardo. Mes turime tai geriau ži
noti. pagalvoti ir suprasti. O tai 
suprasdami, kad ir kartais su skriau
di organizacijai, bet Lietuvos labui. 
— būkime visi kartu.

Tad. žengdami į Naujus Metus, 
nenameskime kelio dėl takelio ir 
duokime gražų pavyzdį kitiems.

Santa Monica, Calif. 

tos sumos dingsta? Kiek parapijos 
skiria Tautos Fondui, kiek šalpai, 
kiek Lietuvių Fondui, kiek premi
joms už lietuviškus literatūros ar 
kultūros kūrinius? Nieko. Tik mo
ka nereikalingai užsitrauktas di
džiules skolas ir išpirktus turtus ati
duoda su Lietuva nieko bendro ne
turinčioms institucijoms. Tai yra 
nepateisinama ir toliau nepakenčia
ma! Prašau nemaišyti sąvokų: šis 
pasisakymas nėra netikėjimas į Die
vą. išstojimas prieš religiją, tai tik 
paprasčiausias ekonominių reikalų 
svarstymas.

Tiesiog nuostabu, kad dabartiniu 
metu esame laikomi dar Kongo 
negrais ar prieš šimtą metų gyvenu
siais mūsų proseneliais, ėjusiais po
nams vergiją. Už sudėtas krūvas do
lerių žemiškiems turtams įsigyti pa
sitenkiname bendru kvitu: Atlygins 
jums Dievas. Klausimas, ar Dievas 
nori, kad tokiam tikslui aukotume? 
Už aukas svetimiems, nelietuviš
kiems reikalams gal būsime nubaus
ti, o ne atlyginti. Taip toliau neturi 
tęstis. Reikia ieškoti išeities.

Šv. Kazimiero parapijos, admini- 
struojaaios lietuvių kunigų, atveju 
parapijos komitetas turėtų būti pa
pildytas 2-3 pašaliniais kompetetin- 
gais asmenimis. Toks sudėtinis ko
mitetas turėtų išsiaiškinti ir paskelb
ti tikrąjį parapijos nuosavybės pri
klausomumą. sudaryti tikrus nuosa
vybės dokumentus, be jokiu spra
gų abejojimams. Teigiamu atveju, 
tas pats ar kitas komitetas turėtų 
padaryti sprendimą — salę statyti 
naranijos ar liet. kat. organizacijų 
vardu. Vienas asmuo, kas jis bebū
tų, to padaryti negali. Apgailėtina, 
kad taip nebuvo daroma iki šiol, 
būtų buvę išvengta nereikalingų gin
ču bei įžeidinėjimų. Šių sąlygų ne
sant. salės statybos fondas nevertas 
nei nikelio aukos.

Z. Tamošauskas
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PAGARBA KOVOJUSIEMS UŽ LAISVĘ

Gen. konsulo dr. J. J. Bielskio žodis, tartas Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukakties minėjime, 1969 m. lapkr. 23 d., Los Angeles, Ca.

Šių laikų aplinkumoje, kuomet Lietuva tebėra okupantų vergijoje, 
kuomet Lietuvos nepriklausomos valstybės gyvenimas ir veikla te
bėra žiaurių įsibrovėlių trukdoma, mūsų didžiųjų tautinių švenčių 
minėjimai įgauna ypatingą pobūdį. Todėl vieton pasidžiaugti tautos 
ir savo valstybės vispusiškais laimėjimais, dabar mūs mintys, mūsų 
visas dėmesys yra nukreiptas tautos atsparumui stiprinti; stropiai 
saugoti tam, ką dar tebeturime ir griežtai siekti atsiimti tai, ko esame 
netekę.

Vienas mūsų rašytojas-visuomenininkas, jau nukeliavęs amžiny
bėn, yra reikšmingai pasakęs: “praeitis kiekvienai tautai yra brangus 
lobynas, iš kurio semiama sau jėgų dabarties kovoms, ateities žy
giams - planams. Kiekviena garbinga tauta myli ir gerbia savo pra
eitį, nes ji sukurta tos pačios tautos vaikų drabu ir krauju."

Lietuvos karinių jėgų atkūrimo sukakties minėjimas yra visos ko
vojančios tautos už savo įgimtą teisę būti laisva didžioji šventė. Tai 
diena, kurioje tauta pagarbiai prisimena visus kovojusius už tautos 
laisvę, sudėjusius savo didžiausią auką — savo gyvybę, ginant savo 
valstybės nepriklausomybę. Mes taip pat reiškiame pagarbą savo 
tarpe esantiems, kurie kovojo ir tiems, kurie dar tebekovoja už tautos 
išsilaikymą ir už nepriklausomos valstybės atkūrimą. Jų pastangos 
ir pasiaukojimas stiprina mūsų ryžtą, mūsų valią dar labiau tautos 
gerovei padirbėti.

Nuoširdžiai sveikinu brolius ramovėnus, šaulius, seses birūtininkes, 
šaules, ir visus šio minėjimo dalyvius. Asmeniškai ir kaip Nepriklau
somos Lietuvos pareigūnas, reiškiu padėką už šio minėjimo rūpestin
gą parengimą ir gausų dalyvavimą.

Baigdamas savo žodį, noriu paryškinti posakiu: “Stipriai laikyki
mės įsitikinimo, kad rytojus mums bus geresnis.
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SANTA MONIKOS LIETUVIŲ KLUBO ir
LIET. BENDRUOMENĖS SANTA MONIKOS APYLINKĖS 

kartu rengiamas
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

• Geras orkestras, • puikus valgis, • šampanas.
Kviečiame atsilankyti visus iš arti ir toli.

Sutikimas įvyks 1969 m. gruodžio 31 d., trečiadienį, 10 vai. vakaro. 
Woman’s Club, 1210 4th Street, Santa Monica.
Mašinoms pasistatyti vieta nemokamai šalia klubo.

Bilietų kaina $8.00 ameniui.
Bilietus iš anksto rezervuotis pas: M. Gavronskienę — 394-3877; J.
Jusionienę — 394-8136; A. Markevičių — 393-0615; V. Lembertą — 

451-9029; A. Devenienę — 393-1914; E. Gedgaudienę — 399-1825.
Rengėjai

KALĖDŲ EGLUTE
Šv. Kazimiero parapijos ir Šeš

tadieninės Lietuvių mokyklų Ka
lėdų eglute, įvykusi šv. Kazimiero 
parapijos saiej, gruodžio 21 d., pra
ėjo gražiai. Pradėjo levų komiteto 
pirm. V. Čekanauskas; pranešėja 
buvo Darija Zaliunaite. Pradžioj 
programoj pasirodė Šeštadieninės 
mokyklos 1 ir II sk. mokiniai su žai
dimais; vadovavo jų mokytojos A. 
Balsienė ir O. Gustienė.

H-oj dalyj Parapijos ir Šeštad. 
mokyklų mokiniai suvaidino V. 
Frankienės 3-jų veiksmų pasaką 
“Užburtos gėlės”; rež. mokyt. O. 
Razutienė; šokiai — D. Razutytės; 
dekoracijos — dail. S. Rauberto; 
labai gražūs rūbai — mamyčių dar
bo. Svarbiąsias roles vaidino: vai
kai — E. Bandziulytė, R. Polikaitis, 
M. Žmuidzinaitė ir R. Alseikaitė; 
Burtininkas — V. Vilkas; Girių Ka
ralius — J. Papšys; Laumė Geru
tė — V. Irlikaitė; Dainius — Nor
kevičius; žiema — L. Savickaitė; 
voverės — D. Sakalauskaitė, J. Au
gutė, R. Bartkutė; Paukščiai — V. 
Polikaitytė, R. Vilkaitė; Briedžiai 
— P. Abelkis, A. Banionis; Ange
lai — J. Reivydaitė, R. Stočkutė; 
Snieguolės — R. Bureikaitė; J. Leš- 
kytė, A. ir R. Nelsaitės, D. Petro- 
nytė, J. Savickaitė, A. Sodeikaitė 
R. Stančikaitė, L. Sturonaitė ir D. 
Žmuidzinaitė; Ledukai — V. Dap- 
šys, A. Leškys, S. Norkus, L. Poli
kaitis, A. ilr S. Raulinaičiai, R. So
deika ir J. Žmuidzinas; Balsai — 
mokyt. O. Gustienė. Akomponavo 
pian. O. Barauskienė.

Po vaidinimo Jungtinis mokyklų 
choras pasitiko Kalėdų Senelį “iš 
Lietuvos” net su dviem maišais do
vanų...

K. Senelį puikiai pavaizdavo J. 
Janušauskas, kuris papasakojo vai
kams apie Lietuvą ir vaikus apda
lino dovanomis.

Ypatingai daug šį kartą atsilankė 
mažų vaikų, kurie per vaidinimą

nelabai ramiai laikėsi. Bet Kalėdų 
Senelį jie džiaugsmingai sutiko.

Skambėjo Kalėdų giesmės ir 
dainos: Tyliąją naktį ir Didis 
džiaugsmas (J. Naujalio), Dekite 
žvakutės (M. Budriūno), Tau, bran
gi Tėvyne (J. Bertulio), Išvykos dai
na (A. D.), Kalėdų dzinguliukai ir 
Varpeliai din-din. Chorą veda mok. 
O. Razutienė, akomp. O. Baraus
kienė.

Po programos vaikučiai ir sve
čiai buvo Tėvų Komiteto pavaišinti.

Tėvų komitetą sudaro V. Čeka
nauskas, pirm., J. Petronis, ižd., ir 
Kliorienė.

Musų jaunimo ansamblis žavi 
amerikiečių publiką

LB Jaunimo Ansamblio vyr. tau
tinių šokių grupe , vadovaujama 
mok. O. Kazutienės, gražiai pasiro
dė Los Angeles “University Wo
mens CluO kalėdinėj programoj. 
Gruodžio 4 d. stud. D. Kazutyte 
papasakojo apie Kūčių ir Kalėdų 
papročius Lietuvoje ir parodė kaip 
padaromi Kalėdų eglutės papuoši
mai iš šiaudelių. Lenciūgėlį pašoko 
studentų šokėjų grupe: E. Janulai
tis — viliotojas, mergaitės — Dalia 
ir Violeta Dičiūtės, Onutė Orlovai- 
tė ir Danguolė Razutytė. Akorde
onu grojo Linas Bačkauskas.

Amerikiečių publika mūsų jau
nimo pasirodymu labai žavėjosi.

Į pasirodymą lietuvių grupę pa
kvietė buv. ilgametė International 
Institute direktorė Miss E. Bartlett, 
kuri pristatydama grupę svečiams 
pažymėjo, kad per 19 metų iš visų 
tautinių grupių International Insti
tute ir ir kitur lietuvių pasirodymai 
parodomis, chorais bei tautiniais 
šokiais buvę vieni iš geriausių. Gar

bė lietuviams, — kalbėjo ji. Sukel
tos didžiulės ovacijos.
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LIETUVIŲ FONDAS
Visus Los Angeles ir apylinkių lietuvius kviečia stoti nariais 

Nelaukite geresnės progos —
baigiasi metai, netrukus reiks pildyti taxų apskaičiavimai, 

reiks sukti galvą, ką nurašyti — Jūsų Įnašas Lietuvių Fondui čia labai 
bus reikalingas; nelaukite, kol vajaus komiteto nariai kreipsis Į jus kiek
vieną asmeniškai — sąmoningo lietuvio pareiga viską daryti be raginimų.

Kiekvienas, į nešęs $100, tampa pilnateisių LF nariu. Kiekvienas, pagal 
galimybes, kviečiamas įnešti šimtą, du, tris., tūkstantį dolerių ar daugiau.

Vajaus komitetas: valdyba: Bern. Brazdžionis — pirm., Juozas Kojelis
— vykd. vicep.; dr. J. Jusionis ir R. Dabšys — vicepirm.; A. Pažiūrienė
— sekr., Ž. Brinkienė — ižd.; valdybos nariai: J. Motiejūnas, S. Paltus, 
A. Skirius; komiteto nariai: B. Čiurlionis, J. Kaributas, M. Kevalaitis, K. 
Liaudanskas, A. Raulinaitis.

Dėl įnašų galite tartis su bet kuriuo vajaus komiteto nariu.

Narių vajaus komiteto adr:. 4354 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90029
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Prano Lemberto knygos “Tau, sesute” pristatymo 2-jų metu mirties su
kakties minėjime programos dalyviai ir Lemberto šeimos nariai.

I eilėj sėdi: sūnus Vitalis Lembertas su žmona Danute, žmona Monika 
Lembertienė ir anūkės Brigita ir Audrutė.

Il-je eilėje stovi (iš kairės): B. Budriūnas, A. Pavasaris, O. Deveikienė, 
Alė Rūta, LJern. Brazdžionis, D. Mackialienė, R. L'abšys, B. Dabšienė, Br. 
Raila, Viltis Vaičiūnaitė, J. švaistas ir O. Metrikienė. Foto L. Kanto

PRANO LEMBERTO KNYGOS PRISTATYMAS

Šis parengimas, skirtas paminėti 
dviejų metų nuo Pr. Lemberto mir
ties sukakčiai paminėti ir jo testa
mentinei knygai pristatyti buvo vie
nas iš vertingiausių meninių paren
gimų Los Angelės kolonijoje. Pui
kiai sudaryta programa, į kurią Įė
jo ir paties Lemberto skaitymo per
davimas iš juostos, ir deklamacijos, 
ir dainos jo žodžiais, ir kalbos, pa
sakytos ta proga, buvo visa taip 
gerai suredaguota ir perduota, kad 
praėjo kaip nuostabiai graži akimir
ka, kurios norėtum daugiau ir dau
giau. O programa buvo netrumpa: 
solistai: B. ir R. Dabšiai, A. Pava
saris, O. Deveikienė, deklamatoriai: 
Lemberto anūkėlės, sūnaus dukros 
Brigitutė ir Audrutė, Viltis Vaičiū
naitė ir akt. D. Mackialienė; rašyto
jai: Alė Rūta, Bernardas Brazdžio
nis, Bronys Raila, Juozas Švaistas; 
muz. B. Budriūnas, O Metrikienė; 
be to, transliacijos iš juostos — 
paties Pr. Lemberto deklamacijos 
ir ištraukos iš kantatos “Demonas”, 
muzika J. Gaidelio. Krito dėmesin 
šios programos “kalbos”, kurios bu
vo paruoštos taupiai žodžiais, pla
čios ir gilios mintimis bei stilingos.

Už Įėjimą nieko neimta, o po 
programos svečiai dar gausiai pa
vaišinti kavute ir užkandžiais. Tai, 
pasakytume tikras publikos lepini
mas; už tokią programą nebūtų bu
vę perdaug nei dviejų, nei trijų do
lerių. Bet jeigu rengėjų buvo tokia 
valia, ką padarysi, — užtai gal dau
giau kas įsigijo po velionies poeto 
Lemberto knygą.

Minėjimo programoje daugiau 
akcentuota žmogus mažiau leistasi 
i kūrybos nagrinėjimą ar bereikš
mes pompastiškas panegirikas, kaip 
paskutiniuoju laiku yra pasitaikė, 
minėjimus rengiant net gyviesiems. 

Saikas, kultūra visur reikalinga, o 
ypač kalbant apie kūrybą ir kūrėją. 
Dailiųjų Menų klubas, sudaręs pro
gramą, pasirodė tinkamoje aukštu
moje ir davė renginį, kurio apsilan
kiusieji ilgai neužmirš. (N.)

PADĖKA
Mano mylimo a. a. Prano Lem

berto knygos “Tau Sesute” pristaty
mui, taip gražiai pavykusiam, praė
jus, širdingai dėkoju visiems pro
gramos atlikėjams, taip mielai suti
kusiems dalyvauti; rengėjams — 
Santa Monikos LB apylinkės pir
mininkui, Los Angeles LB apyl. pir
mininkui ir valdyboms, Dailiųjų 
Menų Klubui ir visoms ponioms — 
Santa Monikos ir Los Angeles LB 
darbuotojoms, paruošusioms pui
kias to vakaro vaišes — kavutę su 
užkandžiais.

Ačiū mergaitėms prie įėjimo rū
pestingai ir maloniai sutikusioms 
svečius. Širdingai dėkoju ir visai 
kaliforniečių lietuvių visuomenei, 
taip gausiai atsilankiusiai į a. a. P. 
Lemberto ir jo kūrybos paminėjimą.

Dėkoju ir už kūrybines dovanas, 
šia proga man įteiktas: muzikei G. 
Gudauskienei už naujai sukurtą mu
ziką “Metų laikai” ir kt. P. Lem
berto žodžiams; poetėms Aldonai 
Frižgintaitei ir Žentai Tenisonaitci 
— už jų parašytus eilėraščius, dedi
kuotus a. a. P. Lembertui.

Poeto Bern. Brazdžionio žodžiais, 
pasakytais baigiant minėjimą, Prano 
Lemberto siela per jo naują knygą 
sugrįžo į žemę. Ačiū visiems, kurie 
mano brangų vyrą prisiminė mal
dose, minėjime ar įsigydami jo nau
ją knygą “Tau Sesute”. —

Monika Lembertienė

NAUJOS KNYGOS
Redakcijoje gauta paminėti nau

jos knygos:

Tik tau ir man, O. B. Audronės 
(Balčiūnienės) poezijos rinkinys. 
160 psl. Spaudė Nida Londone. 
Kaina $3.25.

Šventadienio žodis, Kun. Antanu 
Valiuškos pamokslų rinkinys. “tė
viškės Aidų” Australijoje leidiny^. 
168 psl. Kaina $3.00.

Visi losangeliečiai, kurie lankosi 
į bažnyčią, gerai atsimena turinin
gus, sklandžius kun. Valiuškos sa
kytus pamokslus. Didelė dalis jų at
spausta šioje knygoje — tai tarytum 
kokie filosofiniai gyvenimo, morales 
ir žmogaus gilesnes prasmes ieško
jimo traktatai, lengvai prieinami 
kiekvienam skaitytojui. Verta įsigy
ti ir dar sytų paoendrauti su šiuo 
parapiecių pamėgtu dvasios vadu.

Kaip sudaromi testamentai, pa
ruošta dipl. teis. Prano Šuto, išleido 
“Sūduva”, Los Angeles, Ca. 1969 
m. 96 si. Kaina $3.00.

Knygos anglų kalba

The Lithuanian Woman. Paruošė 
Birutė Navickienė, talkinin
kaujant Irenai Bana.tienei, Marijai 
Noreikienei ir Pauliui Jurkus, kuris 
knygą gražiai iliustravo. 200 psl. Iš
leido Federation at Lithuanian Wo
men’s Club, Brooklyn, N. Y. $3.00

Lithuania 700 Years, redaguota 
Alberto Geručio. Išleido Manyland 
Books, Inc. N. Y. 476 psl. liustruo- 
ta, Kaina $12.00.

Ši knyga, nors ir su kai kuriais 
trūkumais bei netikslumais, duoda 
daug žinių apie Lietuvą per pasku
tiniuosius 700 metų ir yra gera do
vana svetimtaučiams, kuriuos nori
me supažindinti su Lietuvos pastan
gomis dėl valstybingumo ir padėtį 
paskutiniųjų okupantų rankose.

Visos šios knygos ir daugiau 
galima įsigyti LAV administracijoje

4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca.
Telefonas: 6642910

PARENGIMAS - KONCERTAS

SLA 75 kuopa 1970 m. sausio 
25 d., sekmadienį, 1 vai. 30 min. 
Šv. Kazimiero parap. salėje rengia 
metinį parengimą - koncertą.

Programą paruošė ir ją praves 
rež. J. Kaributas. Dainuos sol. F. 
Korsakaitė, S. Klimaitė-Pautienienė, 
ir kt. Įėjimas į parengimą tik 
$1.50. Nuo 12 vai. bus duodami 
lietuviški pietūs, už kuriuos dar 
reiks primokėti po $1.50.

Po programos ir pietų bus bend
ras pasilinksminimas. Visus kviečia 
aatsilankyti SLA 75 kp. valdyba.

Naujausios plokštelės

Tik ką gautos naujos plokštelės:
Vivat Academia, Neo-Lithuania 

orkestro dviejų plokštelių albumas. 
Stereo. Kaina $7.50. Jame yra su
grota ir sudainuota 24 įvairūs šo
kiai — fokstrotai, valsai, cha-cha, 
tango ir kt. Įgrojo Algirdo Modes
to vadovaujamas studentų orkes
tras, įdainavo neolituanai.

Aidutės Sings, Alice Stephens' 
jaunųjų choro dainos. Pirmoje pu
sėje įdainuota liet, liaudies dainos: 
Mot.nėlei, Pasvarstyk antele, Au
gin močiutė dukrelę, Eina garsas 
nuo rubežiaus, Aš augau pas tėvelį, 
Plaukia Nemunėlis, Vai, nedvelk, 
vėjeli, Mėlynasis Nemunėli; kitame 
šone: kompozitorių ir operų dainos: 
Už jūrų, už kalnų, O tu dainuok, 
Laime mano, Graži kaip deivė, Vy
tury, Tango, Nokturnas, Riid-Rito, 
Aguonėle, Pasivaikščiojimas, Agnės 
daina.

Plokštelė stereo ir mono. Kaina 
$5.00.

Šios ir daugiau plokštelių gauna
ma

“Lietuvių Dienų” knygyne,
4354 Sunset Blvd., Los Angeles, 

Calif. 90029
Telefonai: NO 4-2910; NO 4-2919

•• J j s J J J j J j J j A'AA/MV

PAJAMŲ MOKESČIŲ 
(Income Tax) 

patarnavimo reikalais kreipkitės į 
ANTANĄ SKIRIU — telefonu 
\O 4-2919.

A. Skirius jau virš 20 metų dirba 
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu
ry Dept, Internal Revenue Service 
įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke

tą metų.

Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:

NO 4-2919.

Ar domiesi gyvenimu Los Angelėse 
ir visoje Kalifornijoje bei Amerikos 

Vakaruose?
Užsisakyk metams Los Angeles 

mieste A. Skiriaus leidžiamą vietos 
laikraštį

LIETO VI Al
AMERIKOS VAKARUOSE

. • . .r< •• .įtf*,^i-

Prenumerata metams $3.00
Adr.: 4366 Sunset Blvd., Los An

geles, Calif. 90029

Susipažinti siunčiame nemokamai.
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KAS
Pabėgus iš Lietuvos ir esant Vo

kietijoje D.P. stovyklose, teko skai
tyti rašoma mašinėle rašytą ir ro
tatoriumi spausdintą slaptą maskvi- 
nę instrukciją. Čia duosiu jos iš
trauką, kurią anais laikais nusira
šiau.

“...Reikalinga dėti visas pastan
gas, kad D.P. tautiniai susirinkimai 
būtų labai ilgi, nuobodūs, pilni gin
čų, skaldantieji ir kompromituo
jantieji vadovaujančiuosius ir kad 
tų susirinkimų žmonės imtų vengti. 
Mūsų tikslas yra siekti, kad grei
čiau žmonės atsitrauktų nuo juos 
vadovaujančiųjų, ir kad iki tol va
dovavusieji dėl kompromitacijos 
nesutiktų daugiau vadovauti...”

Toliau, kiek aš prisimenu, buvo 
nurodyta, kaip visa tai atlikti, kad 
būtų neatpažintas iš anksto toks 
griovimas tautinių grupių, jų susi
rinkimų pavertimas nuobodžiais, 
įkyriais ir labai ilgais, be to, skal
dymas visuomenės ir nustūmimas 
vadovų.

Siūlau pažiūrėti į savuosius kas
met vykstančius bendruomenės su
sirinkimus. Ar juose nepilnai išpil
doma anoji slapta instrukcija. Kie
no pastangomis tai atliekama? Ar 
daug susirinkimuose tokių instruk
cijos vykdytojų, ar atsiranda naujų, 
o gal vis tie patys, be jokio pasi
traukimo.

Keli žmonės, kurie kalba ir kal
ba, kaip dideli žinovai bendruome
nės statuto ir “jos gyvenimo papro
čių”. Jie visur prieštarauja, ginči
jasi, susirinkimus paversdami įky
riais, ilgais ir nepageidaujamais, į 
kuriuos jau tik retas kas lankosi.

Kas jie? Kodėl? Ar tikrai jie 
agentai? Kad būčiau teisingai 
suprastas, noriu pakartoti prof. Ko
lupailos žodžius, pasakytus 1954 
metais Akademinio Skautų Sąjūdžio 
susirinkime čia Los Angeles mies
te.

“Neužmirškite, kad emigracijos 
laikui užsitęsus, jau it mūsų lietu
vių tarpe atsiranda žmonių, kurie 
talkininkauja komunistams. Žinau, 
kad tokių talkininkų jau yra ne tik 
paprastuose emigrantuose, bet jau 
yra ir veikėjuose, mokslininkuose ir 
net yra tarpe redaktorių. Ten, kur 
yra piniginiai nedatekliai, ar didelis 
noras gražiai ištaigingai gyventi, bet 
per mažos pajamos, ten komunistai 
jieško talkos, ten ją it randa” — 
baigė profesorius.

Toliau noriu papasakoti mintis 
vieno raudonosios Rusijos žvalgy
bos aukšto pareigūno (NKVD pul
kininko), bet pabėgusio į laisvę Ka
nadoje. Jis pabrėžė, jog išaiškinti 
asmenis, kurie dirba kaip komunis
tų agentai, yra labai sunku, tačiau 
pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į 
tuos,kurie dedasi tiesiog fanatiškais 
prieš komunizmą kovotojais, iš to
kių agentų esti daugiausia (!). Rei
kalinga atkreipti dėmesį į jų paja-

JIE?
mas, išlaidas, gyvenimą ir keliones. 
Pagal tą pulkininką esą visiškai ne
svarbu, iš kokios šeimos jis kilęs, 
kas jis buvo savo kilmės valstybėje: 
aukštas ar žemas valstybės tarnau
tojas, karininkas ar puskarininkis, 
ūkininkas ar darbininkas, tikintis 
ar netikintis, vaikas ar suaugęs, la
bai svarbu, kaip jis jaučiasi čia, 
emigracijoje, kokie jo darbai ir kaip 
jis gyvenąs (išlaidų ir pajamų suly
ginimas).

Prieš kelis metus iš Estijos buvo 
pabėgęs pastoriaus sūnus, universi-' 
teto docentas. Atsidūręs Švedijoje, 
tuojau iškopė estų emigrantų orga
nizacijų vadovybėje. Kai estų tau
tinė grupė JAV-se šaukė suvažiavi
mą, Amerika nedavė tam docentui 
vizos. Amerikos estų veikėjai tuo
jau kreipėsi į atitinkamas įstaigas, 
užklausdami, kodėl neduodamas 
leidimas tam estui atvykti. Jiems 
buvo atsakyta, kad tas docentas yra 
komunistų agentas. Estai palaikė tai 
juoku ir nesusipratimu, visiškai lais
vai painformuodami Švedijoje esan
čią savo grupę. Tasai docentas, su
žinojęs apie tai, — tučtuojau pra
nyko. Buvo manyta, kad jį kas nors 
nužudė ar pagrobė. Deja, po kelių 
mėnesių paaiškėjo, kad jis Estijoje 
ir vėl docentauja.

Didžiausias vėžys ir kenkėjas 
lietuviškoje bendruomenės veikloje 
ylra anie griaunančio pobūdžio nuo
latiniai susirinkimų kalbėtojai ir 
viskam prieštaraujantieji (Prisimin
kime š. m. sausio mėn. 12 d. apy
linkės susirinkimą [Didžiąją krivu
lę], — jie savo griaunančiomis kal
bomis ir savo elgesiu susirinkimą 
pavertė nejaukiu įkyriu ir nesvietiš
kai užsitęsusiu. Jie yra tikrieji at- 
baidytojai nuo susirinkimų.

Kas jie: Maskvos agentai ar gy
venime ko nors nepasiekę, nusivylę 
ir netekę gyvenimo lygsvaros?

Laikraštyje “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose” š. m. spalio mėn. nr. 10 
rašytas straipsnis “Apylinkiniai 
bendruomenės rūpesčiai”, pasirašy
tas “Anas A-nis”, neabejotinai pa
rašytas vieno iš tų nuolatinių susi
rinkimuose kalbėtojų.

Straipsnis yra parašytas visiškai 
pagal aną instrukciją, skaldantis ir 
griaunantis, be to, prasilenkęs su 
tiesa. Susijieškokime tų susirinki
mų nuolatinių kalbėtojų raštiškus 
pasisakymus ir iš sakinių struktūros 
bei stiliaus lengvai surasime, kuris 
iš jų.

Apie tai, “kas jie?” — pasisaky
siu konkrečiau kitą kartą.

Antanas Audronis

MARY H A M R O Z K
PIERCE — HAMROCK

MORTUARS
921 Venice Blvd. 

Los Angeles. Calif.
Phone: Richmond 9-6091

CENTRINIS TRADICINIS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

įvyksta Šv. Kazimiero parapijos salėj, š. m. gruodžio 31 d. Pradžia 8 v. v. 
Viskas vyks pagal nusistovėjusią tradiciją;

ir skanūs valgiai, prityrusių šeimininkių pagaminti, if šampanas, ir 
šaunus orkestras, ir gaivinantis baras. Tik sulaužoma tradicija įėjimo 

kainoje — vietoje pernykščių $8 suaugusiems bus tik $7, 
ir studentams nuleidžiama iki $4.00.

Dainuos Antanas Pavasaris, akomponuos Raimonda Apeikytė.
dtaiai užsisakyti iš anksto pas Apyimkės vaidybos vicepirmininkę 
Oną Razutienę — telef. 661-0041.
Įėjimas į salę — iš pietų pusės (ne pro frontines duris).

LB Los Angeles apyl. valdyba

AR TIKRAI "SAVI PAS SAVUS"?

Lietuvių genčių nedaug liko. 
Stambiausios yra aukštaičiai ir že
maičiai. Iš abiejų kartu išeivijoje 
pasidarė tik dvi: “lietuviai” ir “lie
tuviukai”. Prie “lietuvių genties” 
priklauso gydytojai, advokatai, in- 
žinieriai-architektai, stambesni pra- 
kybininkai, nekilnamojo turto par
davėjai if dar vienas kitas. “Lietu
viukų” grupę sudaro fabrikų darbi
ninkai, smulkūs amatininkai ir dali
nai bedarbio pašalpą ėmėjai.

Abi “gentys” išeivijoje atkasė se
ną, iš nepriklausomybės laikų, šūkį: 
“Savi pas savus”. Tas yra teisybė: 
susirgę lietuviai eina pas lietuvį gy
dytoją, lietuviukas susipykęs su 
žmona kreipiasi į lietuvį advokatą 
gauti skyrybas. Norįs pirkti ar par
duoti lūšną (gero namo jis neturi 
ir pirkti negali) kviečiasi lietuvį na
mų pardavėją ir tuo būdu gaunasi 
“savi pas savus”.

Toji padėtis nėra pastovi. Pa
vyzdžiui, lietuvio žmona sumanė 
perdažyti vilos priebutį. Ji pirmiau
sia iš Yelow Pages pasikviečia da
žytoją. Kiek pagalvojusi pasišaukia 
ir lietuviuką dažytoją. Jis pasako 
kainą, bet ji nustebusi sušunka: 
“Mr. Gordon daro už tą patį. Tu 
turėtum lietuviui padaryti pigiau. 
Lietuviukas dažytojas to nebegali, 
ir jis darbo negauna, nes jo kaina 
tokia pat, kaip Misterio Gordon.

Tam pavaizduoti yra tikri faktai. 
Praeitais metais vienas žymus lie
tuvis pertvarkė namą savo rrofes'- 
jai, bet nei vienam lietuvmkui tas 
darbas nebuvo pasiūlytas. Kiek vė
liau jis sumanė patobulinti vilą. Ši 
karta jis pasišaukė lietuviuką statv- 
bminka. Tas važinėjo kartkartėmis, 
paruošė planelius, sudarė medžiagų 
saraša, beveik sutarė kainą ir tik 
laukė, kada salės pradėti darba. 
Po keliu dienu iš lietuvio gavo pra- 

t.Tė ir darbą atidavė kitam.

Dar šiais metais lietuviai (ne 
lietuviukaj KaLiormjoje įkūrė la
bai lietuviško vardo bendrovę. Jos 
pagrinde yra įvairių amatininkų 
darbai, bet jiems vykdyti pasiėmė 
kažkokį vokietį, bet ne lietuviuką. 
Tai tau ir “Savi pas savus”!

Paprastai lietuviai steigia bendro
ves, kredito unijas - bankelius, va
dovauja organizacijoms. Tas yra 
puiku. Visam tam reikia ir narių. 
Jais įstoti yra kviečiami lietuviukai 
visais iriūbų garsais. Prieš rinkimus 
į valdybas, ar kitais svarbesniais at
vejais, lietuviai ryžtasi atsilankyti 
net asmeniškai į lietuvių butus. At
vykę nusistebi, kad lietuviuko žmo
na gerai išsilaikiusi, paglosto vaikų 
galvutes ir pagiria, kad jie guvūs. 
Tas gestas, kad ir iš amerikiečių nu
sižiūrėtas, bet gražus. Bet to neuž
tenka šūkiui “Savi pas savus”. Tat 
ar nevertėtų jį pagal vykdomą prak
tiką pakeisti: “Lietuviukas su pini
gais — pas lietuvį!” Gi lietuvis — 
pas tą, kas jam patinka.

Z. Tamošauskas 
Santa Monica.

Naujai pataisytame ir papildytame 
KAL. LIETUVIŲ ALMANACHE 
jūs rasite visus reikalingiausius ad
resus asmenų, draugijų, biznierių.
Gaunama LAV administracijoje.

You meet the CS°RTA 
nicest people at... =

(on both sides of the counter)

• The nation's largest Federal 
savings and loan association.

• The nation’s highest yield on 
insured savings.

nešima, kad jau dirba kitas, nes jo 
kaina buvusi 60 doleriu žemesnė. 
Lietuviukas nustebo, nes ir jis iš 
$A000 60 doleriu būtu nuleidęs. Tik 
reikėjo pasakvti. Nenasakė, nepasi-

Main Office: 5670 Wilshire Blvd., Los Angeles
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Švenčių linkėjimai visiems lietuviams!

ROUND ROBIN Restoranas
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204 

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai

0 Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

r -k *★★★* ★★★★★’fr ★★★★★★★★★★★★★★★

Seasons Greetings!
NURMSEN PAINT CO.

TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069 

Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nunnscn. 

Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

BILL'S ANTENNA SERVICE
Black & White ° Color ’ VHF ' UHF 

9 A. M. to 9 P. M., Sun. incl.
BILL STEVENS

1746% N. Garfield Place — Hollywood, Calif. 90028
HO 9-8085; HO 6-5576; HO 4-5161.

♦ Jis tvarko ir Frank’s TV antenų įvedimų. ♦
jooooeooo&sccaoocooooaccoeoaoGoeccoccoscooecccocc©

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

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

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028 HO 9-8097

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

SKIRIUS REALTY CO.
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif.

Telefonai: 664-2910 664-2919

ANTANO SKIRIAUS IŠTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai: 

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

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

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

Sveikiname švenčių proga ir linkime pelningų naujųjų metų!

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis ir G. Keslau
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Best Wishes from ACIREMA CORPORATION
Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

“There’s No Business Like Show Business”
Box 7

FRANCIS VALUSKIS Buena Park, California

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

Sales & Service

5239 Hollywood Bodevard, Los Angeles, Co. 90027 
Telefonas: 469-8500

Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.

Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių j naują spalvotą.

♦T’ -!• *1* •»* »!• *•* *•* *•* *** * •' *

Švenčių linkėjimai visiems lietuviams!

BRONIUS POSIUS & CO.
HOUSE PAINTER — INSIDE & OUTSIDE 

PAPERHANGEP - CARPENTER — PLASTERER 
2543 Eucaliptus Ave., Long Beach, Calif. 90806. Phone 424-4529

Linkime linksmų švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!
ALBINAS MARKEVIČIUS - HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance

3002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, California
Phone 393-0615

Greetings from

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai 

tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus — 
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pa
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Scribos sveikinimas
Los Angeles ir jos plačių apylinkių 

lietuviams Naujų Metų proga
Naujų metų išvakarėse žvelgda

mas į Los Angeliškius lietuvius 
Scriba džiaugiasi, kad bent Naujų 
Metų sutikimų organizavime paga
liau gražiai susitvarkyta. Iki šiolei 
kažkokių “svieto lygintojų" buvo 
stengiamasi suvaryti visus lietuvius 
vienon (ukrainiečių!) salėn ir, ap
svaiginus juos šampanu bei patrio
tinėmis “veikėjų” kalbomis, versti 
sveikinti savo priešus ir bučiuoti jų 
žmonas. Nenuostabu, kad Į toki 
“ekumeninį” parengimą kasmet vis 
mažiau beatsiirado dalyvių, kol pa
galiau net ir patys rengėjai nebe- 
sutarė ir išsidiferenciavo.

Šįmet Naujus Metus sutiksime 
net keturiose viena nuo kitos tolo
kai esančios salėse. Tuo būdu kiek
vienas galės laisvai pasirinkti tokią 
salę, kurioje jis nesutiks savo priešų 
ar kur jo niekas nepažįsta. Čia jis 
“ramia sąžine”, gurkšnodamas šam
paną, klausysis jam artimos parti
jos veikėjo kalbos, sveikins tik savo 
draugus ir bičiulius, bučiuos tik jų 
žmonas ir po baliaus ramiu, nekal
to angelo miegu išsimiegos, nekan
kinamas košmairiškų sapnų, kuriuo
se priešų veidai išvirsta į valpurgijų 
nakties kaukes.

Pagaliau einame prie tvarkos, 
prie darnos ir vienybės vienoj bend
ruomenėj. Tai reikšmingi ženklai, 
iš kurių gali išsivystyti ir daugiau 
vieningo susisikaldymo prajovų.

Sveikinam! Keliam taurę penkto
je salėje, kur grupuojasi naujas bi
čiuliškai nusiteikusi priešų būrelis.

Scriba

Tikra meilė nemiršta
Kai kas mėgina šių dienų žmo

gų kaltinti sumaterialėjimu, švelnes
nių jausmų netekimu ir panašiai. 
Kad tas kaltinimas ne visiems tinka, 
pakanka tik pažvelgti į mūsų lite
ratūrą, į naujus jausmingus meilės 
poetinius kūrinius. Ir pamatysime 
aiškiai, kokie jausmai liepsnoja šių 
dienų žmogaus krūtinėje.

Tik įsiskaitykime į šį eilėraštį, 
atspaustą Kengūrų žemės lietuvių 
laikraštyje “Mūsų pastogė”:

MYLIMAJAI

Motto:
Tenai, kur tu, ir aš kartu 
su tavimi mielai krutu.

Tu — mano meilė nuolatinė, 
Aistra tu mano iki karsto;

Viltis negęstanti krūtinėj, 
Kol geidulys man širdį varsto.

Tik su tavim gulu geruoju, 
Tik su tavim kiekvieną rytą 
(prastinai pasibučiuoju 
*r... nesvajoju apie kitą.

Tau mano smegenys tarnauja,
Tau — mano raumenys darningi 
Paskatina sroventi kraują, 
Nes tu viena darbuotis tingi...

Ir, jei godžios Valdžios šėtonai 
Bandytų man tave pagrobti, 
i ai j.e per mano tik lavoną 
Galėtų tavimi pralobti.

Tu man esi tokia gerutė, 
Meilutė, nors j;... nep.gutė;
Grakščiai plonute ,r dailutė, 
Tu — banko indelių knygutė.

Šio puikaus erotinio eilėraščio au
torium pasirašo Stačiokas Šaipokas; 
mielai po tuo eilėraščiu pasirašy
čiau Gulsčiokas Skribokas, jeigu tik 
turėčiau tokią mylimąją.

Pone Redaktoriau,
šis laiškas buvo pradėtas rašyti ne 
Jūsų laikraščiui, o “Į Laisvę” žurna
lui. Bet patyręs, kad net detroitiškis 
to žurnalo bendradarbis, Ed. Baš- 
kys ar Ed. Bakšys, mano geriausias 
bičiulis, gauna LAV iškarpas, — o 
ką jau bekalbėti apie “Į L.” štabo 
narius, — susimaniau savo laišką 
nukreipti į Jus, kad jis pasiektų dau
giau skaitytojų. Laišką pradėjau ra
šyti iš dėkingumo “Į L.” žurnalo re
daktoriui ir su džiaugsmu, kad at
eityje galėsiu spaudoje rašyti savo 
tikrąja pavarde, ko iki šiol drovė- 
jaus, nes ta mano pavardė nelabai 
skambi. Kad ir žinojau, jog yra ir 
daugiau asmenų su tokios rūšies 
pavardėmis, k. t. — Pliaupys, Pe- 
fekšlis, — bet jiems nesirodant 
viešai spaudoje, ir aš savo raštus 
šiepiau stalčiuje.

Dabar, kai “Į L.” žurnalo pus
lapiuose pasirodė V. J. Dienys, da
bar jau kitas dalykas: spaudoje pa
sipils ir gausybė raštų su mano tik
rąja pavarde. Dabar aš drąsiai pa
sirašysiu — J. V. Dedeklis. Matyt, 
V. J. Dieni padrąsino nesivaržyti 
Dabartinės lietuvių kalbos žodyno 
frazeologija, duota prie žodžio “die
ni”: D. (ieni) karvė. D.(ieni) kume
lė, nors man niekad neteko girdėti, 
kad kas sakytų dienys eržilas.

Kaip dažnokai spauda susidomįs 
asmuo, norėčiau, pone Redakto
riau, išgirsti iš Jūsų ir šiokių tokių 
informacijų, nes juk redakcijose 
spiečiasi naujausios naujienos. Ra
dęs paskutiniame (?) “Į L.” numery
je labai nuolankų Ed. Bakšio (De
troit, Mich.) atsiprašymą už kažko
kį komentatorių, kaip per sapną 
prisiminiau, kas buvo parašyta š. m. 
Aiduose (Nr. 2). O buvo: “Prašau 
p. L. Valiuką, “{ Laisvę” redakto-
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LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI ir A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS 
Los Angeles skyrius kviečia Jus dalyvauti

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIME,
kuris įvyks 1969 m. gruodžio 31 d. 9 vai. vakaro

Lietuvių Tautinių Namų salėj, 3356 Glendale Blvd., L. A.
Skanūs valgiai ir šampanas tik už $6.00 asmeniui.

Prašome užsisakyti vietas ir įsigyti bilietus iš anksto pas šiuos asmenis: 
V. Mažeikienę — tel. 255-6961; B. Gediminą — tel. 295-2260 ir 
Br. Dūdą — tel. 382-1595.
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rių, nurodyti, kur tai (pasišaipymas 
iš tų, kurie kovoja dėl Lietuvos 
laisvės — J. V. Dd.) kada nors mū
sų žurnale padaryta. O jei nepajėgs 
to surasti, tai laukiu ne advokatinio 
išsisukinėjimo, o tiesaus atsiprašy
mo. Tikiu, kad j'.s turės drąsos tai 
garbingai padaryti.” Tai parašė J. 
G.rmus, tas pats, kurį daugis žino 
kaip filosofą dr. J. Girnių ir kaip 
‘“Aidų” redaktorių. Taigi, aš ir 
klausiu p. LAV Redaktorių, ar jis 
nežino, kaip ta byla pasibaigė? Gal 
buvo pavesta kokiam asmeniui iš 
Mičigano atsiprašyti už Leonardą 
Valiuką, “Į Laisvę” redaktorių?

Antras dalykas, apie ką norėčiau 
būti painformuotas, ar gauti kokį 
patvirtinimą, —■ štai šits: ar p. Leo
nardas Valiukas ir po to, kai beveik 
visa spauda urmu pasisakė prieš jo 
žurnalą, to žurnalo antraštėms pra
lenkus bimbininkų “Laisvės” (koks 
nuostabus giminingumas: “Laisvė” 
ir “Į Laisvę” — V. J. Dd.), ypač 
laisvinimo veiksnių niekinime, ar 
po to jis pasiliks (gal tiksliau: ar 
bus paliktas, — V. J. Dd.) to žur
nalo redaktorium? Ir dar po vienos 
aplinkybės, būtent: jau plačiai kal
bama, from coast to coast, kad ne 
tik frontininkai aplamai, bet ir los- 
angeišlkiai frontininkai specialiai,— 
nebesą patenkinti dabartinio redak
toriaus išdaigomis.

Apie tai, kas aukščiau minėta, 
pone Redaktoriau, ar negalėtumėte 
plačiau paaiškinti kad ir trumpoje 
pastabėlėje prie mano laiško.

Su didžia pagarba
J. V. Dedeklis 

Lansing, Mich.
Red. paaiškinimas: 1. Byla ne tik 

nebaigta, bet nė nepradėta; taip pat 
neteko pastebėti, kad J. Girnius būt 
atsiprašęs L. Valiuką. 2. Dėl šio 
Tamstai rūpimo klausimo kreipki
tės tiesiai į suinteresuotus asmenis 
arba atidžiai sekite spaudą bei po- 
litinę-diplomatinę veiklą. O paskui 
informuokite ir mus, nes mes to
kiems dalykams neturime laiko.
SGCOOOCCOG^OCCOOCT-'TOr/- &

JUOZAS MILIŪNAS
iš Santa Barbara, Calif.

Sveikina
su šventomis Kalėdomis
ir Naujais Metais

visus savo draugus 
ir šio laikraščio skaitytojus.

.vooo^oocccoooccooooooo©.

Gerbiamasai LAV Redaktoriau,
leiskite kreiptis į Jus šiuo laiškučiu 
ir ta pačia proga padėkoti jums uz 
mano rašinuko "ApynnKiniai oenu- 
ruomenes rūpesčiai' įdėjimą Jūsų 
spaliman (iOj numerin. Kaip pasi
rodė, tas rasmuKas susilamdė vieno 
kito atsiliepimo. O tai man, kaip 
pradedančiam rašytojui, jau laoai 
gerai.

juapkriiiiname (.11) LaV nr. su 
dideuu malonumu perskaičiau K. 
atsiliepimą ir su to autoriaus pasta
bomis daug kur sutinku, išskyrus 
vieną ryškų dalyką. Niekuomet ir 
jokiu budu nepnsipažinsiu, kad as 
bučiau siutęs L. A. lietuviams pa
siskelbti "Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene". Mano aiškių aiškiausiai 
buvo parašyta: "Sakysim, Los An
geles LB apylinkė ima ir suboirdi- 
nuojasi Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes centrui tiesiogiai...” O juk 
tas centras, būdamas bend dabar 
Clevelande, tiek pat teatstu nuo 
mūsų, kaip ir Čikaga; bet išveng
tume dvejų mokestinių (įnašinių) 
duoklių. Bet tai tiek to, nes tikiuos, 
kad su p. R., susitikę — ar apylin
kės valdyboje, ar visuotiniame B-nės 
susirinkime, — surasime bendrą 
kalbą.

Kitoks dalykas — tai p. A. Aud
ronio laiškas Jūsų Redakcijai ku
riame pasakyta, jog “Pareiškiu, kad 
šitas menkavertis, prasilenkiantis su 
tiesa ir stengiantis sugriauti nusi
stovėjusią Lietuvių Bendruomenės 
santvarką, straipsnis ne mano pa
rašytas. Jus gerbiąs A. Audronis.” 
Stebiuos ir neatsistebiu, kaip p. A. 
Audroniui atėjo į galvą mintis sieti 
savo vardą su tuo rašiniu. Argi ga
lėtų kas imti ir pagalvoti, kad p. 
Audronis rašo, anot jo, tokius men
kaverčius rašinius? Šventai tikiu, 
kad tik jis vienas taip pagalvojo 
ir kartą nusprūdo nuo aukštaver- 
tybės pjedestalo.

Reiškiu pagarbą Anas Anis
P. S. Mano pavardėje brūkšniu

kas (-) įsiterpė, matyt, per spaustu
vės neapsižiūrėjimą, nes mano rank
raštis labai retas ir neaiškus. A. A.

Redakcijos pastaba: Rašykite ma
šinėle, kaip šį kartą, kad paskui 
nereiktų kaltinti spaustuvės.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrcuda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Dlvl.

Santa Monica, Calif. 90404
?hone 393-0615 Res. 393-3680

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029 

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance 

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

Automobiliy 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 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
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

DAISY MAE 
Sav. Stasys ir Bronė Nakvcsai ir 

Richard Preikšaitis 
1642 E. Artesia Blvd., 

Long Beach, Calif. 90805 
Tel.: 423-9970

JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260 
Phone: 371-9132

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

326 So. Broadway 
Los Angeles, Calif. 90013 

Phone 689-9694

THE BIG SHOT 
Cocktails & Dancing 
J. Spreinaitis, sav.

14530 Lanark St., Panorama City, 
Calif. 91402

Telef. 787-9837

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing 

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav. 
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204 
'telef. 246-1717

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches

M. C. Brown, Ruby & Bill 
2407 Pacific Coast Hwy, East 

Signal Hill, Ca. 90806
Phone 433-9060 

Lithuanians are welcome.

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Rep, eze-.lative
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

ALLSTATE VACUUM & SEWING 
MACHINES

Leonas Kossell. sav.
2413 W. Santa Barbara Ave., 

Los Angeles, Calif. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“Fla.te of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8097 Res. HO. 6-6034

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

•Member L. A. County Dental S’ty 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90036 
Tel. WE 9-1448

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403

Phone 828-4613 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D. 

Gydytojas ir chirurgas 
įstaigos tel. GRanite 7-2730 
Namų telefonas: GR 3-3628 

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, Calif. 90405 

Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 91344 
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

Gydymas Terapija 
(Physical Therapy) 

Astor's Physical Therapy 
Miss Isabelle Astašauskas, Owner 
2518 Hyperion Av., Los Angeles, Ca.

90027 
Home Phone 661-9650; Bus. Phone 
666-4969; Hours: 6-9 PM weekdays, 
10:00 AM — 4:00 PM Saturdays 
(Care of private insurance and me
dicine cases at home and clinic).

Grožio salionai
ANN LAURINAITIS

Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON 

3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005

DU 8-6011 DU 9*4161

Suveniry krautuvės
ADAMSON’S ART & CRAFT

Bronė Adamson, sav.
c/o Alpine Village Shoping Center 

833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540

Kontraktoriai
JONAS MATULAITIS 

General Contractor 
3308 Wood Terrace

Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 662-8822

Accustic Ceilings, Plaster, 
Carpentry, Roofs, Heating, Cera: 
mic Tiles, Additions, Special Ex
terior Texture — 15 yrs. garantee.

BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repa.ring
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90806
Phone: 424-4529

TONY’S PAINTING 
Commercial & Residential

Antanas Galdikas, sav..........
3257 Ingledale Terr., Los Angeles, 
Tel. 666-2206 Calif. 90039

Maisto krautuvės
WALT’S MARKET 1 ■

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
11602 So. Bullis Ave., 

Lynwood, Ca. 90262 
Phone 676-9217

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL 

A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90403 
EX 4-9144

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas

1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

Phone HO 4-4154

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650

Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-0E3 Highway 99.
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker
Kurortines nuosavybės ir žemės 

investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049

Telef. 826-1570

JONAS KUTRA
Realtor

1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401

Phone 395-6142 Res. 396-3359

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real Estate Broker 
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615 Res. 393-8680

ANTANAS ir BRONĖ SKIR1AI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.

Tel. (213) 479-3615 (West L. A.)
Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

ALFONSAS GIEDRAITIS 
c/o BROCATO CO., REALTORS, 

1620 Montana Ave., Suite 3, 
Santa Monica, Calif. 90403 

Telefonai: 394-0286 arba 394-0287; 
namų 828-3633.

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd. 
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaiky darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

Sav. Jonas ir Ona Žukas 
Tel. OS 5-9051

Valgyklos
BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 

Vedėja Adelė šatnerieni
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712

Veikia tik šeštadieniais ir sekmai
Galima užsakyti grupėms iš anksta

THE ROUND ROBIN 
Restaurant

■ Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale, Ca. 91204
i Telef. 246-1717

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-GiedlenS 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: penktad. nuo 5 v. 
vak. iki 9 vai. vak.; šeštad. 2 v. pm 
iki 9 vai. vak.; sekmd. 11 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro.
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

GRUODŽIO MĖN. —
31 d. — JAV LB Los Angeles apy

linkes Naujų Metų sutikimo ba
lius, šv. Kazimiero par. salėj.

31 d. — Long Beach Liet. Klubo 
Naujų Metų sutikimas, Morgan 
salėj, 835 Locust St., L. B., Ca.

1970 M. SAUSIO MĖN. —
25 d., 1 vai. 30 min. — SLA pareagi- 

mas-koncertas ir pietūs šv. Ka
zimiero par. salėj.

VASARIO MĖN. —
7 d. LB Jaunimo Ansamblio t.adi- 

cinis “Blynų bailius” šv. Kazimie
ro parap. salėj.

15 d. 12 vai. Alto rengiamas Vasa
rio 16 minėjimas Statler viešbu
tyje, Los Angeles.

SVEČIAI
— Prcl. Juozas Končius, Balfo 

steigėjas, ilgametis pirmininkas ir 
autorius knygos “Vytautas the 
Great”, dalyvavo Los Angeles Bal
fo parengime, kuris įvyko lapkr. 
22 d. šv. Kazimiero parap. salėje, 
kur buvo suvaidinta J. Gliaudos 
scenos vaizdelis “Kompiuterinė san
tuoka”. Pirel. pasakė sveikinimo kal
bą ir visiems dalyviams pasiūlė savo 
knygą iš Balfo istorijos — už bet 
kokią auką.

Vėliau prel. Končius aplankė LD 
ir LAV leidyklą ir pasidomėjo 
spaudos darbu. Ta pąčia proga jis 
įstojo į Brazdžionio poezijos rinkti
nės mecenatų eiles.

— Juozas Vilkas iš Toronto, Ca
nada, lankėsi Kalifornijoje ir ap
lankė savo senus prietelius V. Svi- 
derską ir S. Dūdą.

— Jurgis Gudinskas iš Kanados, 
tabako ūkininkas, atostogauja Ka
lifornijoje ar aplankė senus parapi
jiečius iš Lietuvos — Juozą Gajaus
ką ir kt.
, — Juozas Boley (Bulevičius) iš 
New Yorko, dabar Los Angeles 
Muzikos centro teatre vaidina vei
kale “The Great White Hope”. (Iš 
negro boksininko gyvenimo).
Juozas B. yra aktingas Lietuvos Vy
čių narys, karo metu jis važinėjo su 
ŪSO vaidinimais Amerikos kariuo
menės stovyklose.

POEZIJOS PILNATIS, — 
taip vadinasi Bernardo Brazdžionio 
poezijos rinktinė, kuri jau atspausta 
ir įrišta kietais viršeliais. Šiuo tarpu 
rengiamas spausdinti aplankas. Me
cenatams skirtieji egzemplioriai su 
dedikacijomis pergamento lape jau 
rengiami ir netrukus bus išsiuntinė
ti pagal nurodytus adresus.

Komitetas, bendradarbiaujant 
“Lietuvių Dienų” leidyklai, knygą 
išleido nepaprastai gražiai ir pra
bangiai. Apie šį leidinį vėliau teks 
plačiau parašyti.

Trumpai
—Santa Monikos gyventoja Mar

celė Vaičienė ilgesni laiką atosto
gavusi Chicagoj pas savo artimuo
sius, dalyvavo ten mokslininkų su
važiavime, iš kurio parsivežė daug 
įspūdžių.

— Losangeliškiai — moksliu, nkų 
suvažiavimo darbuose. Suvažiav,mo- 
simpoziumo organizatorius — dr. 
A. Avižienis, paskaitininkai ir foru
mų dalyviai: dr. A. Klicrė, dr. E. 
Tumienė ir poetas Bern. Brazdžio
nis. Suvažiavimo paskaitų ir disku
sijų pasiklausyti taip pat buvo A. 
Skirius ir Kulikauskas.

— Lietuvos Vyčių, 133 Seniorų 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
1970 m. sausio 4 d., sekmadienį, 
12 vai. 30 min. p. p. Bendruome
nės Namuose, 4423 Santa Monica 
Blvd., L. A.

Bus duoti valdybos metiniai pra
nešimai ir renkama nauja valdyba. 
Svečiu kalbėtoju sutiko dalyvauti 
L. Vyčių centro ’'aldybos narys J. 
Boley (Bulevičius) New Yorko sen
jorų kuopos narys.

Kartografo J. Andriaus paskaita, 
kuri įvyks 1970 m. sausio 23 d., 
jau dabar kelia didelį susidomėjimą 
lietuvių visuomenės tarpe. Prelegen
tas žada parodyti labai senų ir įdo
mių Lietuvos žemėlapių, kurie yra 
didelė retenybė ne tik Lietuvos, bet 
X pasaulio kartografijoje.

Santa Monikos klubo vadovybė 
tikisi, kad paskaiton atvyks daug 
jaunimo, kuris bus įleistas be mo
kesčio, ir tai būtų jam reta proga 
labiau su Lietuva susipažinti, dau
giau iš jos praeities išgirsti, ją pa
saulio žemėlapiuose didelę, galingą 
ir garbingą pamatyti.

Kalifornijos Lietuvių Radijo Klubo 
Valdyba praneša,

kad Radijo valandėlė laikinai su
stojo. Turėtas laikas jai atimtas, o 
kito laiko arba kitoje stotyje ne
pavyko gauti. Tačiau manoma, kad 
ateinančiais metais reikalas vėl pa
sitaisys.

Kaip žinome, radijo valandėlę 
suorganizavo Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenė; tik vėliau persiorga
nizavo į K. Lietuvių Radijo klubą. 
Radijo klubo nariais tampa paau
kojusieji ne mažiau $5.00. Tokių 
klubo narių-rėmėjų esą jau apie 
200. Metams pasibaigus valdyba 
ketina sušaukti klubo susirinkimą ir 
svarstyti programos vedimo bei ki
tus reikalus. Radijo klubo valdyba 
dirba be jokio atlyginimo. Klubo 
vadovybė pažymi labiausiai pasidar
bavusius šiuos asmenis: pirmininkė 
Stasė Pautienienė, vicep. Stasys Pal
tus ir Vald. narys V. Gilys, kurie 
prisidėjo prie programų parengimo 
ir perdavimo. Valdyba taip pat dė
koja visuomenei, kuri klubą rėmė, 
programų klausė ir prašo kantriai 
palaukti, iki vėl susidarvs sąlygos 
prabilti lietuviškai, duoti lietuviškos 
muziko oro bangomis.

Sveikinu su Kalėdų šventėmis 
ir linkiu laimingų Naujų Metų!

Giminėms, draugams
ir pažįstamiems bei mieliems 

losangeliečiams —

JUOZAS RAČIUS, 
Los Angeles, California

— Naujai atvykę iš Detroito Va- 
riai-Variakojai ir iš Chicagos Vilu- 
c>ai apsigyveno Santa Monikoje.

Fiorecija Korsak operoje
Benefit opera gruodžio 26, 28 ir 

29 dienomis stato Humperdicks o- 
perą “Hansel and Gretel”, kurioje 
yra pakviesta dainuoti Florencija 
Korsak. Spektakliai vyks Veteranų 
salėje, 2035 N. Highland Ave., Hol- 
lywoode. Florencija dainuos gruo
džio 26 ir 28 d. 2 ir 7 vai. spektak
liuose. Bilietų kaina: suaugusiems 
$2.50, vaikams — $1.50.
Auksinis vedybų jubiliejus

oanta Monikoje jau virs 10 metų 
gyvena visų gerbiamas ir mylimas 
mūsų žinomas rašytojas ir kelių 
premijų laimėtojas Juozas Balčiū- 
nas-Švaistas su žmona Aleksandra.

Šių metų lapkr. mėn. 1 d. jie 
laimingai sulaukė Auksinio — 50 
metų — vedybų jubiliejaus. Kai 
kurie Balčiūnų draugai, atsitiktinai 
tai sužinoję, paskleidė gandą visoje 
lietuviškoje Santa Monikoje ir net 
Los Angeles bei apylinkėse. Susi
darė 30 asmenų būrys bičiulių, ku
rie ir užgriuvo sukaktuvininkų na
mus lapkričio 9 d., sekmadienio 
popietėj, atsinešdami su savimi kas 
ką sugalvojo. Tai buvo staigmena 
Balčiūnams. Per kokį pusvalandi 
stalas buvo apkrautas įvairiais už
kandžiais, papuoštas gėlėmis iš bi
čiulių sodelių. Abu Balčiūnai iki 
ašarų sujaudinti tokiu draugų nuo
širdumu buvo visiems be galo dė
kingi. Susirinkusiųjų vardu pasvei
kino juodu Alena Devenienė, o 
Balčiūnas labai linksmai ir humo- 
ristiškai nupasakojo, kaip jis susi
pažino su savo miela, ilgamete gy
venimo drauge Aleksandra. Susi
darė linksma nuotaika jaukioje, ne
seniai pirktoje Balčiūnų rezidenci
joje. Auksinių vedybų graži puota 
užsitęsė ilgokai, ir visi svečiai, at
sisveikindami, palinkėjo mieliems 
Aleksandrai ir Juozui dar ilgai 
džiaugtis laimingu sugyvenimu.

E. G.

KRIKŠTAI
— Spalio 26 d. kun. A. Olšaus

kas Šv. Kazimiero bažnyčioje pa
krikštijo Mindaugo ir Reginos Ba- 
nionių dukrą Reg'nos Birutės var
dais.

j. psk. ALGIUI RAULINAIČIUI,

jo tėveliui prof. P. Raulinaičiui, mirus, gilią užuojautą reiškia

j. v. sktn. S. Makarevičius

MIRTYS
— Spalio 12 d. Santa Moniko

je, Calif, staiga mirė Marija O. 
Šimkienė, 57 m. amžiaus. Ji buvo 
atvykusi iš Naujosios Zelandijos ir 
čia neturėjo giminių. Laidotuvėmis 
rūpinosi M. Lembertienė ir Santa 
Monikos lietuvių klubo nariai. Į lai
dotuves buvo atvykęs iš N. Zelan
dijos sūnus M. Palubinskas.

— Spalio 8 d. Seattle, Wash, mi
rė Elena Kučiūnienė, muziko Al. 
Kučiūno žmona. Palaidoti buvo at
vežta į Holy Cross kapines, Los 
Angelėse. Į laidotuves buvo atvykę 
iš Chicagos du kunigai — jėzuitas 
B. Markaitis ir kun. B. Gureckas.

Reiškiame užuojautos Elenos se
sutėms - Antaninai Lukšienei, M. 
Alminienei ir Gruodienei

PADĖKA
Mano mylimai Motinai Marijai Pa- 
lubinskienei - Šimkienei staiga mi
rus, už gražų religini patarnavimą 
kun. prel. J. Kučingiui ir už maldas 
ir palydėjimą i kapus kun. Kaspo- 
niui širdingai dėkoju;

taip pat širdingai dėkoju Santa 
Monikos, Los Angeles, Nauj. Ze
landijos lietuviams už aukas ir gė
les, užuojautą ir moralinę paramą 
sunkioje valandoje;

dėkoju p. M. Lembertienei ir j -s 
sūnui V. Lembertui, nuoširdžiai pa- 
dėjusiems rūpintis laidotuvėm!-, n. 
A. Devenienei, tarusiai gražu žodi 
koplyčioje S. M, lietuvių vari’?, 
karsto nešėjams, p. V. Čekanaus
kui, Los Angeles lietuvių vardu at
sisveikinusiam Šv. Kryžiaus kapinė
se; ypatingai dėkoju p.p. Čekanaus
kams, pakvietusiems visus laidotu
vių dalyvius ir nuoširdžiai pavaiši
nusiems; taip pat p. M. Lembertie- 
nei, priėmusiai ir savo namuose, kur 
buvo pasidalinta mano liūdesiu.

Dėkoju visiems, gausiai dalyva
vusiems pamaldose ir kapinėse.

Jūs, mielieji, savo lietuvišku nuo
širdumu ir pagalba palengvinote 
man pernešti šią skaudžią valandą. 
Visiems, visiems reiškiu savo gilią 
padėką —

MINVYDAS PALI BINSKA-, 
Naujosios'Zelandijos lietuvis

c”* •
ATLIEKA TAISYMO DARBUS

Antanas Schultzas, 3358% Glenda
le Blvd., Los Angeles, Calif. 90039. 
Tel.: 662-4782, atlieka įvairius tai
symo :iir modernizavimo darbus 
medžio, plasterio, dažymo, cemento, 
namų statybos darbai, virtuvės 
spintos ir kt.
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