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Bražinskai, tėvas ir sūnūs, lėktuvu
pabėgo iš Sovietų Sąjungos

Spalio 15 d. pranas Bražinskas
(46 m. amžiaus) ir jo sūnus Algir
das (18 metų) “nuhaidžiakinę” So
vietų lėktuvą į Trabzoną, Turkijos
pasienio miestelį, paprašė turkus
azylio teisių. Trabzono teismas
jiems politinių pabėgėlių teises pri
pažino ir Sovietams i reikalavimą
pabėgėlius grąžinti atsakė neigiamai.
Dabar. Bražinskai yra Turkijos val
džios globoje ir saugomi slaptosios
policijos, kad jų niekas neužpultų
ir nepagrobtų.
Visą Bražinskų bylą pablogino,
kai trys Amerikos karininkai ir vie
nas turkas spalio 21 d. “per klaidą"
nusileido Sovietų teritorijoje. (JAV
reporteriai liudija, kad jie buvo
dviejų Sovietų karinių lėktuvų pri
versti nusileisti). Turkų vyriausybė
bijojo, kad JAV valst. departmentas nepareikalautų pasikeisti pabė
gėliais, t. . lietuvius išmainyti Į
amerikiečius.
Iš viso laisvojo pasaulio lietuvių
pasippylė prašymai Turkijos prezi

Pranas ir Algirdas (tėvas ir
vietų Rusijos privertę kristi
teisių. Turkų vietos teismas
(Ši foto nuotrauka gauta iš

dentui, įvairių valstybių turkų am
basadoms Bražinskų sovietams ne
išduoti ir pripažinti jiems, kaip po
litiniams pabėgėliams, azylio teisę.
Spalio 29 d. Turkijos prezidentas
Cevdet Sunay atsakė Sovietų pre
zidentui Nikolai V. Podgorniui, kad
Turkija nenusilenks Sovietų reikala
vimams ir pabėgėlių neišduos.
Komunistų spauda tiek Sąjungo
je, tiek užsieniuose, įrodinėja, kad
Bražinskai pabėgo ne dėl politinių
sumetimų, bet kad Bražinskas iš
viso buvęs blogas žmogus, teistas
ir baustas, kad abu yra žudikai
(Kai Bražinskai lėktuvo valdytojus
paprašė lėktuvą nukreipti į Turki
ją, atsitiktinai buvo nušauta stuardesė ir sužeisti pilotai, jiems lėktuvą
blaškant ir bandant Bražinskus “iš
versti iš kojų"). Sovietų spauda žu
dikais vadina ir visus tuos, kurie
rūpinasi Brazauskų laisve. Jų spau
da pilna sufabrikuotų melų, šmeiž
tų, išfantazuotų istorijų, pilna įtū
žusių balsų Brazinskus atiduoti So
vietų teismui ir juos atitinkamai nu
bausti. Prie tos kompanijos prisi
deda ir kairioji turkų spauda.

sūnus) Bražinskai, spalio 15 d. lėktuvą iš So
į Turkiją ir ten pasiprašę politinių pabėgėlių
pripažino; laukiama vyriausybės sprendimo.
giminių Amerikiije).

Kairėje: Pranas ir Algirdas Bražinskai prieš keletą metų; dešinėje —
Pranas ir Algirdas Bražinskai Turkų policijos globoje; tėvas nusigrima
vęs, su padirbtais ūsais ir barzda (vienos žinios skelbia, kad jis taip iš
skridęs iš vietos, kitos — kad taip užmaskavusi turkų policlija, kad sov/ietų
agentai nepažintų ir nepagrobtų).
Nuotraukos iš tulikų laliikiraščių

Mūsų veiksnių atstovai Turkijoje

Mūsų veiksniai šioje byloje pa
rodė daug budrumo ir aktyvios
veiklos. Sužinojęs per radiją apie
įvykį, tuoj į Turkiją nuvyko inž. A.
Rudis iš Chicagos; Jš New Yorko
nuskrido Vliko atstovas R. Kezys;
iš Washingtono — Balfo atstovė ad
vokatė Armanienė, iš Romos — S.
Lozoraitis jr. Vlikas surado žinomą
advokatą Ankaroje bylai ginti.
Spalio 16 d. Vlikas pasiuntė Turki
jos prezidentui tokią telegramą:
“Politiniai pabėgėliai iš Sovietų
Sąjungos, tėvas ir sūnus Bražinskai,
pasirinkę laisvę jūsų svetingo kraš
to keliu, pasaulio spaudos žiniomis
siekia politinės globos.
Lietuva šiuo metu yra Sovietų
Rusijos okupacijoj ir, kaip Jūsų
Ekscelencija žinote, ji nėra pripa
žinta daugelio nekomunistų, laisvų
valstybių vyriausybių. Tuo būdu
Lietuva de jure egzistuoja.
Bražinskų pastangos pabėgti, iš
vengti politinės bei tautinės prie
spaudos liudija persekiojamųjų lie
tuvių ryžtą siekti politinės laisvės.
Vlikas, atstovaująs Lietuvai ir
gyventojams užsienyje, prašo Tams
tą suteikti politinės globos teisę tė
vui ir sūnui Bražinskams.
Visas pasaulis su nuostaba žvelgia
į jų drąsą, pavojun pastačius savo
gyvybes laisvės siekiant.
Sovietų okupuota lietuvių tauta
ir lietuviai gyveną visame laisvame
pasauly bus dėkingi ilgiems laikams
turkų tautai ir vyriausybei šių poli
tinių pabėgėlių atveju panaudojant
politinės globos dėsnį.”
Telegramos tekstas Vliko buvo
pasiųstas pasaulio spaudos agentū
roms ir svarbiesiems JAV ir Kana
dos dienraščiams (Elta).
Spalio 27 d. JAV Liet. Bendruo
menės delegacija buvo priimta Tur
kijos ambasados Washingtone. Kaip
rašo “Draugo” korespondentas spa
lio 30 d. numeryje, “Turkijos am
basada painformavo delegaciją apie
Bražinskų padėtį, kuri kol kas te
bėra nepasikeitusi. Nors vietiniai

teismai juos yra pripažinę ne kri
minaliniais nusikaltėliais, bet politi
niais pabėgėliais, tačiau azylio tei
ses gali suteikti tik pati Turkijos
vyriausybė, kurios sprendimo vis
dar tebelaukiama. Ambasada pri
pažino lietuvių akcijos įtaką Turki
jos vyriausybei, pagyrė lietuvius už
aktyvumą ir gerą organizuotumą,
kuriuo net ir nesistebėjo. Painfor
mavo apie didelį gautų laiškų ir te
legramų skaičių, Ambasada jau net
keturis kartus siuntė pranešimus
Turkijos vyriausybei apie Amerikos
lietuvių žygius ir pastangas išgauti
Bražinskams azylio teises.”
Šioje delegacijoje dalyvavo Ar
vydas Barzdukas, Algimantas Gureckas ir G. Zubkus (Washingtono
L. B. apylinkės pirm.).
Lietuvių delegacija buvo draugiš
kai priimta hr iš nuotaikų buvo gali
ma jausti, kad Bražinskų klausimas
bus teigiamai išspręstas, bet kol kas
jis dar neišspręstas.
Kalifornijos lietuviai,

kaip ir visur, Bražinskų bylos rei
kalu pasirodė labai aktingi: vieni
tuoj sušaukė susirinkimą painfor
muoti tuo klausimu, kiti suredaga
vo peticiją ir renka aukas by
los reikalui. Alto valdyba pasiuntė
tė telegramą Turkijos prezidentui
ir JAV valstbės departamentui. Alto
valdyba savo posėdyje nutarė su
daryti kartu su Bendruomenės va
dovybe komitetą akcijos koordina
vimo ir aukų rinkimo reikalu. Los
Angeles Bendr. apyl. valdyba pa
ruošė peticijos lapus ir surinko apie
300 parašų prašančių Turkijos pre
zidentą suteikti Bražinskams azylio
teises.
Long Beach Liet. Klubas spalio
31 d. sušaukė susirinkimą ir Bra
žinskų reikalui paskyrė $100. Taip
pat parašytos peticijos.
Daugelis lietuvių organizacijų ir
pavienių asmenų skiria aukas Bra
žinskų bylos reikalui. (Čia vietoje
aukos įteikiamos Alto ižd. A. Telyčėnui — P. O. Box 39641, Los An
geles, Ca. 90039.
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TAUTOS FONDO VAJUS

Tautos Fondo valdyba, kurią dabar sudaro pirm. prel. J. Balkūnas
ir nariai J. Vilgalys, E. Remėza, Z. Jurys, P. Minkūnas, J. Pažemčnas,
J. Maldutis ir K. Cižiūnas, nuo rugsėjo 8 d. iki gruodžio pabaigos
veda Fondo vajų, renka aukas Lietuvos laisvinimo (Vliko) reikalams.
Šiuo momentu Fondui reikalinga daugiau pinigų, nes neseniai
pradėjo naują radijo programą iš Manilos (Filipinuose) i Sibiro lie
tuvius. Taip pat iškilo naujas rekalas, tai pabėgėliai iš Sovietų ver
gijos j Turkiją; čia vėl susidarys išlaidų atstovų siuntimui Į Turkiją,
advokatui, telegramoms ir kt.
Fondo valdyba savo veiklą šiais metais žymiai pagyvino: išsiun
tinėjo atsišaukimus viso laisvojo pasaulio laikraščiams, liet, radijo
programoms, organizacijoms bei liet, parapijų kunigams; išleido
specialius su Gedimino stulpais rėmėjų ženklelius; užprašė rašyto
jus ir korespondentus straipsnių apie Vliko ir Tautos Fondo darbą.
Toks užsimojimas sveikintinas. Manome, kad rezultatai bus geri.
Tokie vajai reiktų vesti kiekvienais metais.
LIETUVIAI TREMTYJE TEBĖRA VIENINGI
Nežiūrint Lietuvos okupanto didelių pastangų lietuvius suskal
dyti, lietuviai laisvajame pasauly tebėra vieningi ten, kur reikia
Lietuvos ir lietuvio laisvės klausimu pasirodyti. Tai parodė faktas,
dviems Bražinskams pabėgus iš Sovietų i Turkiją. Jie bėgo politiniais
motyvais, Sovietai šaukė, kad tai nusikaltėliai. Reikėjo greitos ir
efektyvios veiklos paremti Bražinskų žygi. JAV Užsienio reikalų
ministeriją, Turkijos ambasadą plūste užplūdo tūkstančiai telegra
mų, laiškų, prašymų, peticijų. Ambasada sakosi kasdien turėjusi pa
siųsti Turkijos prezidentui glėbius raštų, gautų iš JAV lietuvių bei
organizacijų.
Greitas visų susiorientavimas, skubus atstovų pasiuntimas į Tur
kiją, advokato parūpinimas, aukų rinkimas, laiškai ir telegramos ro
do, kad JAV lietuviai jaučia pareigą kovai dėl laisvės, nežiūrint,
kam grėstų jos netekimas, tautai ar asmeniui.

“Naujienų” nr. 237, spalio 8
d. išspausdintas V. Bakūno pasi
kalbėjimas su A. Mažeika, naujai
išrinktu JAV LB VI tarybos na
riu Vakarų apygardoje. Perspaus
diname porą atsakymų, liečiančių
Bendruomenę Amerikos Vaka
ruose ir Bendruomenės skverbi
mąsi į Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklos ribas.
Red.
— Kodėl Bendruomenė neauga
Amerikos Vakaruose?
— Atsakydamas į šį klausimą
kaip tik norėčiau atkreipti ir kitų
dėmesį, kad Lietuvių Bendruomenė
Amerikos Vakaruose kaip tik žen
gia gana tvirtu žingsniu pirmyn:
neperseniausiai netoli nuo Los An
geles esančiame Santa Monikos
mieste įsikūrė gana gyvas B-nės
apylinkės skyrius (Ne skrius, bet
apylinkė — LAV Red.). Ši B-nės
apylinkė taip pat turi ir savo litua
nistinę mokyklą bei tautinių šokių
grupę. Tuo būdu Los Angeles apy
linkėse yra dvi lituanistinės mo
kyklos bei dvi tautinių šokių gru
pės.
— Kaip Tamsta vertini Bend
ruomenės pastangas skverbtis Į Amerikos Lietuvių Tarybos veiklos
ribas, sakysime, aukų rinkimą va
sario 16-sios proga?
— Bendruomenės įstatuose yra
pažymėta, kad Lietuvių B-nė pri
pažįsta ir toleruoja visas čia, išeivi
joje, veikiančias organizacijas. Jau
daug metų, kai Amerikos Lietuvių
Taryba vasario 16-tos dienos pro
ga renka aukas ir jas panaudoja
Lietuvos laisvinimo reikalams. Ma
no nuomone, į tą vienintelį Ameri
kos Lietuvių Tarybos pajamų šaltinį
niekas kitas ir neturėtų reikšti jokių
pretenzijų. Lietuvių B-nė savo iždą
turėtų papildyti pagyvinant nario
nario mokesčio rinkimo akciją. A-

pylinkių valdybos turėtų intensy
viau ir sąžiningiau tas pareigas at
likti. Ateitje šitas klausimas turėtų
būti labai rimtai apsvarstytas ir
energingiau vykdomas. Be to, B-nės
apylinkės bei apygardos peir rengia
mas šventes, koncertus bei kitus
parengimus gali lengvai papildyti
savo iždą ir tuo efektingiau padėti
visai B-nės veiklai.

Kas atidavė Vilniaus universitetą
Tarybų Sąjungai?
1970 m. rugp. 25 d. “Naujieno
se” žinomas kairiųjų veikėjas Anta
nas Kučys savo straipsnyje “Atviras
laiškas prof. dr. Algirdui Avižieniui” rašo:
“Vartau birželio 2 dienos Lietu
vos komunistų partijos ir “ministrų
tarybos” organą “Tiesą” ir antrame
jos puslapyje matau straipsniuką
“JAV lietuvių mokslininko paskai
tos”. Ten skaitau, kad Kalifornijos
universiteto profesorius Algirdas
Avižienis buvo Vilniuje ir jo uni
versitete skaitė paskaitą. O po to
užtinku tokius žodžius:
“Kalbėdamas su ELTOS kores
pondentu, profesorius Avižienis pa
sakė... Na, o į Vilnių visada mielai
užsuku, kai tik atsiranda galimybė
apsilankyti Europoje. Aš iir kiti
mokslininkai išeiviai labai didžiuo
jamės, gavę tribūną seniausiame
Tarybų Sąjungos (mano pabrauk
ta, A. K.) universitete”.
Toliau A. Kučys rašo:
“Tad būkit malonus, daktare,
pranešti lietuvių visuomenei: ar žo
džiai, kuriuos “Tiesa” išspausdino,
iš tikro buvo Jūsų, o ar tai tik
Maskvai tarnaujančio laikraščio ir
okupacinės ELTOS melas?”
Kadangi Los Angeles lietuviams
būtų įdomu išgirsti A. Avižienio at
sakymą, sekėme “Naujienas”, bet
iki šiol dar nepastebėjome atsaky
mo.
Gerbiamas profesoriau, galite pa
rašyti savo nuomonę bei atsakymą
ir į LAV.
Red.

DVIEJŲ RŪŠIŲ LĖKTUVŲ GROBIKAI
“Time” savaitinis žurnalas, kairiai galvojantis, rašydamas apie
iš Sovietų pabėgusius lietuvius, pridėjo, esą, turkų vyriausybė jau
pradedanti skirstyti “haidžekerius” Į gerus ir blogus. Toks skirsty
mas laikraščiui nepatiko. Kai “western” filmuose šaudosi geri ir
blogi “gajai”, tai toks skirstymas yra tvarkoj, kai žmogus bėga iš
vergijos, tai — ne. Kur logika? Tą reikalą daug geriau suprato vie
nas katalikų vyskupas, kuris Herald-Egzaminer laikraštyje atsakė
skaitytojui, kaip jis žiūri į tą reikalą. Jis smerkia tuos asmenis, kurie
pagrobia lėktuvą arba pilotus priverčia vairuoti ten, kur Įsakoma,
vien nuotykių ieškodami, pasipinigavimo ar apskritai plėšimo tikslu.
Tačiau tuos “haijekerius”, kurie “pasiskolina” lėktuvą pabėgti iš ver
gijos i laisvę, be apiplėšimo tikslų, vyskupas pateisina, nors pabė
gimo kovoje, pasipriešinusiam ir tektų žūti. Tai esą panašu i tai, kaip
kad karo metu belaisvis bėgtų į laisvę, nors kelią praskinant tektų
žūti sargui ar saugančiam kareiviui.
Norime pridurti, kad Bražinskų atveju palydovė buvo nušauta
atsitiktinai, kai pilotas ėmė lėktuvą vartyti, kad užpuolikus “išmuštų
iš kojų”; pilotai ir po to nenurimo ir nepaisydami keleivių, lėktuvą
visaip vartė ir kratė, kol ir patys buvo sužeisti. Amerikiečiai pilotai
taip nerizikuoja — jie lėktuvą tuojau nukreipia prašoma kryptimi, ir
reikalas pasibaigia laimingai abiem pusėm. Taigi, šiuo atveju galėtu
me kalbėti ne tik apie “gerus” ar “blogus” “haidžekerius”, bet ir
apie “gerus” bei “blogus” pilotus.
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ROQUE & MARK CO.
ALBINAS MARKEVIČIUS — HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
REAL ES I ATE — INSURANCE — TAX SERVICE
3002 Santa Monica Bouleverd
Santa Monica, Californij
Phone: 828-7525

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurinscn.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
00a0000aa0^^X^NmJNC^G°iOPENING

of ST. CASIMIR’S CONVALESCANT HOSPITAL
3002 Rowena Ave., Los Angeles, Calif.
Lithuanian spoken. — Title VI Compliance.

Pranešame, kad atidaroma Šv. Kazimiero senelių ligoninė, 3002
Rowena Avenue, Los Angeles, Calif.
— Čia patarnautojai,' slaugės
kalba lietuviškai.
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išsiųstas iš sovietų teritorijos, su
prask, iš Lietuvos.

“Tiesos” straipsnyje kaltinama vi
sa eilė Lietuvos gyventojų, kurie, ta
riamai, buvę partizanais, karininkais
ir kurie buvę anksčiau bausti, gau
davo Balfo siuntinius. Tai laikoma
nepaprastu nusikaltimu.
Išvadoje Lietuvos gyventojams
Balfas pristatytas tikru baubu. Nau
jasis puolimas liudija: okupantas
negali pakęsti Balfo vykdomo šal
pos darbo ir Lietuvoje, ir juo la
biau, jei siuntiniais šelpiami nuken
tėję ar varge atsidūrę. To partija
pakęsti negali ir todėl ji Miniotui
jau trečią kartą įsakė “demaskuoti”
bei kuo juodžiausiomis spalvomis
nuspalvinti Balfo veiklą, kuri pagal
“Tiesą”, tariamai kenkianti Lietu
vos gyventojų orumui...
Vienas jau užsipelnė, kitas dar ne

— Rugsėjo 19 d. ok. Lietuvoje
paskelbta: Sovietų Sąjungos A. Ta
rybos prezidiumas “už didelius pa
siekimus, vystant tarybinį muzikos
meną”, suteikė SSSR liaudies artis
to garbės vardą Virgilijui Kęstučiui
Noreikai, Vilniaus operos - baleto

LIETUVIAI SU VICEGUB. REINECKE IR KONGR. KAND. CAVRAN
Viršuj — Lietuvių respublikonų atstovai su vtcegub. Ed. Reinecke. Iš
kairės: J. Lubinaitė, G. Bonataitė, B. Skirienė, vicegub. Reinecke su žmo
na, A. Skirtus, O. Orlovaitė, J. Truškauskas,
..žemai — liet. resp. pas kongr. kandidatą S. Cavran. Iš kairės: J. Truš
kauskas, Mrs. Piirisild, E. Stirbienė, B. Skirienė, J. Raibys, G. Raiblenė,
L. Zaikienė, J. Lubinaitė, O, Orlovaitė, S. Cavran, G. Bonataitė, A. Skirius
Foto L. Kantas

ŽINIOS IR KOMENTARAI IŠ ELTOS BIULETENIO

okupacijos raidą. Nurodoma ir į
Maskvos okupantų vykdomą rusi
nimo vyksmą, pvz., kad lietuviai
Baltijos trijų valstybių atsto Vilniuje sudarą mažumą ir kad pa
vų Vakaruose kreipimasis i laisvąjį naši padėtis Rygoje ir Taline.
pasaulį keliais atvejais praėjusią va
sarą iškeltas ir Įtakingoje, plačiai Komunistai vėl puola “Baltą”
skaitomoje Paryžiaus spaudoje. El
Bendras Amerikos Šalpos Fondas
ta patyrė apie “Le Figaro” liepos — BALFas vėl virto partinio orga
8 d. paskelbtą straipsnį “Pavergtos no, “Tiesos", piktų puolimų taiki
tautos — Baltijos valstybės kreipiasi niu. Laikraštis net keturiuose nu
į laisvąjį pasaulį" ir kitame žino meriuose (rugsėjo 17 — 20 nr. 216mame Paryžiaus dienraštyje “Com 219) paskelbė ilgą, su foto kopijo
bat” įdėtą George Andersen straips mis Vyt Minioto straipsnį “Balfo
nį “Visuomet gyvas Baltijos valsty emisairas”. Kaip ir anksčiau toje pat
bių klausimas”. “Le Figaro” patei “Tiesoje" paskelbtuose straipsniuo
kia iš lietuvių spaudos bei Eltos šal se, (pastarasis buvo pavadintas “Atinių kalendorine tvarka įvykius, merikoniškas musgaudis arba dar
kurie liudija lietuvių kančios kelią. kai kas apie Baltą"), šį kartą ir vėl
Nurodyta, kaip Lietuva buvo oku kandžiai puolami tie okup. lietu
puota ir kuriuo būdu buvo išrinktas viai, kurie “žmogaus orumą, meilę
vadinamas “liaudies seimas”. Raši savo gimtinei iškeičia į skarelę ar
nio autorius G. A. pabaigoje pa kandžių suėstos medžiagos atraižą”.
brėžia, kad didžioji laisvojo pasau
V. Miniotas “Tiesoje" įdėtame
lio valstybių dalis ligšiol atsisakė keturių dalių straipsnyje savo
pripažinai neteisėtą trijų Baltijos pyktį išlieja prieš Vytautą Svilą, ta
valstybių įjungimą. “Combat” dien riamą Balfo šnipą, agentą, esą, bu
raštis priminė, kad Baltijos valsty vusį hitlerininkų diversantą. Jis
bių likimas iš tikrųjų buvęs nu anksčiau Lietuvoje buvo kalintas,
lemtas dar 1939 m. rugpiūčio 23 d. vėliau išvykęs į Vakarus ir į Ame
(Molotovo - Ribbentropo sutartį pa riką, šią vasarą atsilankęs okupuoto
sirašius) ilr toliau atpasakoja kraštų je Lietuvoje ir rugp. 29 d. buvęs

“Visuomet gyvas Baltijos valstybių
klausimas”

solistui. Anksčiau, š. m. rugpiūčio
mėnesyje, tam pačiam V. K. No
reikai buvo suteikta už “koncertinę
programą" Lietuvos vadinamoji
“respublikinė premija” (E.)

Daunoras tokio gražaus įvertini
mo dar tebelaukia. Abu solistai čia
lankydamiesi, daug patarnavo sovie
tinei propagandai, suerzindami ir
suskaldydami lietuvius. Iš Noreikos
aukščiausių apdovanojimų matyti,
kad sovietų valdžia jo “koncertine
programa” yra patenkinta.
To paties linkime ir Vaclovui
Daunorai. Pagal teisybę, dalis ap
dovanojimų turėtų tekti ir čionkšLOS ANGELES LIETUVIŲ

FONDO

čiams jų koncertų organizuotojams
bei gynėjams. Tačiau okupantas,
matyt, laikosi senos taisyklės: mau
ras darbą atliko, mauras gali sau
nešdintis šalin.
iiiiiiQiiiiraiiiiiQiiiioaiiiiisiiiimiiiiHiiiiiBiiiiiiiiiiiaiiiiiaiiiiM

MIRĖ ALFA LATVĖNAS
— Lapričio 9 d., pirmadienį, stai
ga mirė A. L. Tautinės Sąjungos
veikėjas Alfa Latvėnas.
Laidotuvės Įvyks šeštadienį, lapk.
14 d. 9 vai. ryto iš Šv. Kazimiero
bažnyčios.
Reiškiame užuojautą šeimai.
■lllll■lllll■1;llllalllllWlll■mllllra;lllBllllle.llll»lililnJlllllBllill»

Nauja literatūros plokštelė

— Kalėdų šventėms “Lietuvių
Dienų” leidykla (4364 Sunset Blvd.,
Hollywood, Ca. 90029) išleido poe
zijos ir prozos plokštelę, kurioje sa
vo kūrinius skaito keturi populiarie
ji literatūros vakarų dalyviai: Pulgis
Andriušis, Bernardas Brazdžionis,
Antanas Gustaitis ir Stasys Santva
ras. Plokštelė pavadinta “Keturi au
toriai — poezija ir proza”.

Kartais nusiskundžiama, kad li
teratūrinės plokštelės esančios nuo
bodžios; šioje plokštelėje autoriai
įvairus, visi skaito labai charakte
ringai ir imponuojančiai: Andriušis
savo kaimo fragmentą skaito grau
džiai lyriškai, Brazdžionis — rimtai,
iškilmingai, Santvaras — liūdnai
patetiškai, Gustaitis — ironiškai, su
šelmiška šypsena. Be to, įtarpai yra
paįvairinti Juliaus Gaidelio origi
naliais įskambinimais.
Plokštelės aplanką puikiai paruo
šė pasižymėjęs grafikas, šios srities
meistras dail. Alfonsas Docius.
Plokštelė ilgo grojimo, tinka Ste
reo ir Mono aparatams. Kaina $5.
VAJAUS

KOMITETO

VALDYBA

Iš kairės: Vitalis Lembertas — iždininkas, Juozas Kojelis — vicepirm.,
Nemira Enck — sekretorė, Bernardas Brazdžionis — vicepirm., Lietuvių
Fondo Tarybos narys, Edmundas Arbas — pirrrfininkas.

Nuotrauka daryta š. m. liepos mėn. — L. Kantais.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Išrinkta nauja JAV Lietuvių
Bendruomenės vadovybė
Spalio 24 ir 25 dienomis Clevelande įvyko JAV Lietuvių Bendruo
menės VI Tarybos pirmoji sesija,
kurioje buvo praėjusios kadencijos
organų apyskaitiniai pranešimai,
naujo prezidiumo ir valdybos bei
kitų organų rinkimai, apygardų pir
mininkų pranešimai, Vl-sios tary
bos darbo susiorganizavimo, įstatų
keitimo ir kt. klausimai
Centro valdybos pirmininku iš
rinktas Vytautas Volelrtas iš Philadelphijos; jam pavesta sudaryti pilnąvaldybos sąstatą.
Į naują prezidiumą išrinkta: dr.
A. Razma, V. Kamantas, Matas, dr.
Lenkauskas, ir V. Kleiza. Pasiskirstant pareigas, pirmininku išrinktas
V. Kamantas. Kandidatais liko: Vi
leišis, Butkus ir Jasaitis.
Kontrolės komisijon išrinkti: kn.
V. Dabušis, O. Ivaškienė ir E. Su
žiedėlis; į garbės teismą: A. Barzdukas, kun. J. Boirevičius, B. Dailidka, Br. Kviklys, J. Našliūnas ([
garbės teismą pageidauta rinkti ne
būtinai asmenys iš tarybos narių,
taigi, kaip matome, iš narių yra tik
A. Barzdukas ir kun. Borevičius).
Vakarų apygardai atstovavo mū
sų naujai išrinkti tarybos nariai
Bern. Brazdžionis, A. Mažeika iir
apygardos pirm. Ign. Medžiukas.
Gaila, kad nepraėjo siūlytoji ko
alicinė vadovybė, bet vėl perėmė
vadovavimą “pašauktoji grupelė’’,
kuri praeityje prastumdavo savo
partinius reikaliukus pirmoje vieto

je (pvz. Alto ir Vliko veiklos grio
vimas).

Los Angeles Lietuvių Fondo vajaus
valdybą sudaro:
Arch. Edmundas Arbas — pir
mininkas, tek 394-1250, 306 22nd
St., Santa Monica, Ca. 90402;
vicepirmininkai — Bernardas Braz
džionis, Juozas Kojelis; Nemira
Enck — sekretorius, Vitalis I.embertas — iždininkas.
Mūsų šūkis yra:
Tas išreiškia tautai meilę,
Fondui kas aukot negaili.

Lietuvi, rikiuokis i Bendruomenės
gretas, tik vienybėje išlaikysime
lietuvybę.
Naują Lietuvių Bendruomenės
Santa Monikos apylinkės valdybą
sudaro:
Balys Graužinis — pirmininkas,
telef. 838-9510, 3414 Oveland Av.,
Los Angeles 90034; Vincas Tuskenis — vicepirm., dr. Aurelija Bart
kus — sekr., Vida Sajienė — ižd.,
ir Liucija Zaikienė — kultūros rei
kalams.

Ateitininkų moksleivių stovykla
Šiais metais Los Angeles ateiti
ninkai buvo nuvykę atostogauti
prie jūros, į Goleta miestelį (5 my
lios už Santa Barbaros).
Stovykloje nuo rugp. 16 d. iki
23 d. atostogavo 28 asmenys.
Stovyklos vadais buvo studentai
Algis Puteris iš Toronto, Rimas Juzaitis iš Philadepphijos ir Daina

Kojelytė iš Los Angeles; dvasios
vadas buvo kun. R. Kasponis, Šv.
Kazimiero par. asistentas; šeiminin
kavo Irena Raulinaitienė ir Žnniidzinienė. Stovyklautojai pargrįžo la
bai patenkinti, daug naujo ir nau
dingo sužinoję, įdomiai ir linksmai
laiką praleidę, gerai pailsėję gamto
je, toli nuo miesto triukšmo. To
kios stovyklos jaunimui ne tik lei
džia nuo kasdienybės atsitraukti,
bet ir formuoja jų asmenybę, dun
da progos pažvelgti į save, formuo
ti savo būsimą asmenybę. Padėka
priklauso vadovams.
Kariuomenės šventės minėjimas
Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ra
movė” Los Angeles skyrius ir Šau
lių Daumanto kuopa lapkričio 22
d., sekmadienį, rengia Nepriklau
somos Lietuvos ginkluotų pajėgų at
kūrimo 52 metų sukakties minėji
mą.
Minėjimas įvyks Šv. Kazimiero
parapijos patalpose. 10 vai. 30 min.
bažnyčioje pamaldos (suma), 12 v.
parapijos salėje-------akademija:
a) Lietuvos gen. kons. LVS “Ra
movės” garbės narys dr. J. J. Biels
kis tars žodį;
b) Paskaitą skaitys ramovėnas
rašytojas Norimas-Mironas;
c) Po paskaitos įvyks meninė
dalis, atliekama vietinių stiprių jė
gų;
d) musų sesės Birutininkės visus
atsilankiusius pavaišins kavute.
Organizacijos kviečiamos daly
vauti su savo vėliavomis; visuomenė
kviečiama gausiai atsilankyti.
Ramovėnų ir Šaulin
valdybos

JAV Lietuvių Bendruomenės VI Tarybos pirmos sesijos dalyviai Clevelande spalio 24-5 dienomis.
Nuotraukoje matyti Vakarų apy-gardos pirm. I. Medžiukas ir tarybos nariai Brazdžionis ir Mažeika.
4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Vyčiai sendraugiai veikia gerai
Los Angeles L. vyčių sendraugių
kuopos vasaros iškyla ir atostogi
nis susirinkimas įvyko liepos 18 d.
prie Pacifiko pakrantės, vyčių narių
Jakučių šeimos jaukiuose vaišinguo
se namuose, puošnių medžių ir šal.umynų paunksmėje. Buvo aptarta
skubesni kuopos reikalai ir dalyva
vimas rugp. 20-23 dienomis vyks
tančiame L. Vyčių seime Čikagoj.
Poatostoginis šios kuopos susi
rinkimas įvyko spalio 11 d. L. An
geles Lietuvių Bendruomenės na
muose. Susirinkimą pradėjo pirm.
J. Činga, o jį pravesti pakvietė J.
Andrių. Formalumus atlikus ir bė
gamus reikalus aptarus, svarbiausiu
susidomėjimu buvo praėjęs Vyčių
seimas. Seime kuopai atstovavo Br.
ir A. Skėriai. Seime aktyviai daly
vavęs, Antanas Skirius padarė pla
tų pranešimą apie seimo eigą, svars
tytus dalykus, statuto keitimą ir ki
tus svarbesnius nutarimus. Iš pra
nešėjo ir narių paklausimų buvo
jaučiamas susirūpinimas, kad sena
jai lietuvių kartai išeivijoje išmirš
tam, lietuvių kalbos vartojimas pri
vačiai ir viešai kai kur vis siaulrėja,
silpnėja ir lietuvybės reikaluos ta
tai kelia liūdnas nuotaikas ir pritemdo viltis.
Tačiau iš pranešimų aiškėja ir
geri reiškiniai, — lietuvių jaunoji
karta, ypač moksleivija, gerai iš
mokdama svetimą kalbą, rado gali
mybę laiškais, raštais ir veiksmais
Lietuvos reikalus kelti į tarptautinių
reikalų šviesą it tuo keliu ieškoti
teisybės.
Buvo pareikšta minčių ir privačių
paskatinimų, kad JAV valdžios pa
reigūnų rinkimų ir kitokių balsavi
mų eigoje pravartu dalyvauti vi
siems lietuviams, o ypač vyčiams,
parodyti savo budrumą ir veiklumą
kaip savų, taip ir visų žmonių ge
rovei ir pažangai.
Susirinkimą baigiant kuopos pir
mininkas J. Činga priminė, kad mū
sų vyčių sendraugių kuopai tiktų ir
derėtų sendraugiškai pasveikinti
prelatą Mykolą Krupavičių, sulau
kusį 85 metų amžiaus, kaip pavyz
dingą lietuvių tautos vyrą, visų
Lietuvos demokratinių seimų rink
tą atstovą, uoliai vykdžiusį įvairias
aukštas pareigas, užsitarnavusį įver
tinimo ir pagarbos ne tik savų, bet
ir kitataučių kilnių asmenų tarpe.
Susirinkimui pasiūlius, visais bal
sais sumanymas priimtas ir čia pat
sudėta pusšimtis dolerių, kaip kukli,
simboliška sendraugiška dovana
jubiliatui. Kuopos vadovybė įgalio
ta sveikinimą ir dovanėlę pasiųsti
garbingajam prel. M. Krupavičiui.
J. P-as
— Vyčių sendraugio Jono Puikūno tautosakinė knyga “MĮSLĖS”
jau atiduota spaustuvei ir renkama.
Tai bus antrasis “Smulkiosios tauto
sakos” tomas. Šiuo savo darbu J.
Puikūnas duos gražų įnašą į mūsų
tautosakos lobyną.
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KAIP IŠ TIKRO BUVO?
Birželio 3d. “Dirva” išspaus
dino Č. Gedgaudo rašinį apie K.
Sajos veikalą “Mamutų medžiok
lė”; bandydamas atitaisyti kai ku
riuos netikslumus, parašiau laiš
ką, kurio iki šiol “Dirva” nesitei
kė atspausdinti. Nenorėdamas,
kad skaitytojai paliktų suklaidin
ti-, rašau jums kitą laišką ir pra
šau jį teisybės vardan paskelbti
savo laikraštyje.
A. S.
Kaip tiktai buvo ir kuo tikėti?..
Tokiais klausimais p. Gedgaudas
pradeda ir baigia savo rašinį “Dir
voje” birželio 3 d. numeryje, kur
jis gvildena klausimą, kada, būtent,
rašytojas K. Saja yra parašęs savo
pjesę “Mamutų medžioklė”. Čia p.
G. iš piršto išlaužtais spėliojimais
klaidina’“Dirvos” skaitytojus ir pri
meta nebūtų dalykų ano veikalo ra
šytojui, tvirtindamas, kad “Mamutų
medžioklė” buvo parašyta autoriui
jau glrįžus iš viešnagės pas mane ir
kad tame veikale piktai pašiepiami
ir niekinami lietuviai pabėgėliai.
“Mamutų medžioklė” buvo pa
rašyta ne tada, kai Mindaugui pilia
kalnį pylė ir ne tada, kai autorius
grįžo iš AJV-bių ar jo buvimo Amerikoje metu, bet dar 1966 metais,
t. y. tada, kai jos autorius nė nesva
jojo apie galimybę atvykti į JAV.
Jo buvimo čia metu tas.veikalas jau
buvo repetuojamas Kauno Dramos
Teatre, bet veikalo pastatymas dėl
cenzūros buvo nudelstas daugiau
negu metus, kol pagaliau 1968 m.
gruodžio 31 d., kad išvengus kokių
sensacijų, teatro pranešėjas išėjės
scenon, paskelbė, kad vietoj numa
tyto pagal programą veikalo bus
rodoma Kazio Sajos “Mamutų me
džioklė”.
Premjera turėjo didelį pasiseki
mą, ir veikalas išsilaikė repertuare
iki 1969 m. vidurio; o tų metų pa
baigoje pjesė buvo atspausta atski
ru leidiniu. Turintieji tą leidinį ga
li lengvai patikrinti, kad jo paskuti
niame puslapyje parašyta ne taip,
kaip p. Gedgaudas rašo — “Dozvoleno cenzūroju 69 g. IX. 19”, bet
gryna lietuvių kalba: “Pasirašyta
spaudai 1969 m. IX. 19”.
Pjesė yra originali, abstraktaus
turinio, joje nepažymėta nei veiki
mo vieta, nei veikėjų charakteris
tika. Pagal norą kiekvienas gali jo
je atpažinti ar save ar draugą ar
priešą. P. Gedgaudas joje atpažino
save, o tai jau yra komplimentas

pjesės autoriui: kad nors vienam
pataikė. Reiktų komplimentuoti ir
poną Gedgaudą, kad kaltės nesuverčia ant kitų, o prisiima sau.
Ap. Sajus

Pradėjo “Veidu Į Lietuvą”, o baigė
“Užpakaliu i dangų”

Pagal kokiuos paragrafus
Phoenix liet, klubo pirmininkas
elgiasi diktatūriškai

Toks Santaros - Šviesos kelias,
kaip jis išsiryškino paskutiniame
šios organizacijos susirinkime, kurį
aprašė “Naujienų” korespondentas
A. Varputis (Žiūr. š. m. spalio 24
d., nr. 251).
Dar prieš kelerius metus, anot
korespondento, Santara- Šviesa bu
vo viena iš veikliausių jaunosios
kartos cvganizacijų. Tada ir Scriba
galvojo, kad tos organizacijos va
dai stengiasi, kaip ir dera geriems
lietuviams, pasukti organizaciją vei
du į Lietuvą ir užpakaliu į jos oku
pantą. Bet vėliau, organizacijos va
dovybei susilpnėjus, pradėta bend
rauti ne su Lietuva, bet su jos oku
pantais: nelemtoji krepšininkų ke
lionė, bandymai čia demonstruoti
Bolševikinius filmus, kvietimas suvažiaviman okupanto agentų ir pa
kalikų ir pn. privedė prie tikro šios
organizacijos nuosmukio. Ne be

pagrindo tad vienas iš jos aktyvių
jų natrių, dr. Z. Rekašius, konsta
tavo, kad pasisukta “užpakaliu į
dangų”. Gi jaunasis Drunga, taip
pat iš tos organizacijos narių, sua
bejojo, “ar iš viso mums apsimoka
turėti šitą organizaciją?” Organiza
cija, kurios valdybos nariai per me
tus neįstengė pasiskirstti pareigo
mis. Scriba galvotų atvirkščiai: jei
jos nariai turi kitų pareigų, kam
dar užimdinėti kokias ten valdybos
pareigas?! O dėl “apsimokėjimo” —
apsimoka! Visai lietuviškai išeivijai
geriau, kad jaunieji (toks jau ten
jų ir jaunumas...) Santaros-Šviesos
vadai, išaugę Amerikoje per pasku
tinį dešimtmetį ir gerokai prisiuos
tę nihilistinės to laikotarpio univer
sitetų dvasios, sėdėtų vienoje orga
nizacijoje (kad ir nelabai organi
zuotoje), negu kad jie įsifiltruotų į
kitas organizacijas ir nuodytų kitas
sveikas musų jaunimo organizaci
jas.
Dažniausiai žmonės juoko nepa
kenčia ir už tai pyksta. Tačiau ge
riausia, kai juokiasi patys iš savęs,
kaip atsitiko šį kartą po santariečiųšviesininkų susirinkimo. Tada nėra
ant ko pykti. Ir Scribai nieko dau
giau nelieka, kaip padėti riebų
tašką. O po to pasirašyti be bai
mės gauti į kailį už insultaciją.

Phoneix Lietuvių Klubo pirm.
Daniel T. Kezes užsimanė klubą
“apvalyti” nuo “dypukų”. Atrodo,
kad klubo valdyba tebeserga sena
liga, senųjų Amerikos lietuvių ko
munistų užkrėsta, kad naujai, po
II-jo karo atvykusieji lietuviai yra
kokie tai prasikaltėliai, nes jie pa
bėgo nuo liaudies valdžios, dabar
užsimaniusios Lietuvą valdyti ir vi
sus komunistais paversti.
Štai, š. m. rugp. 31 d. pirm. Ke
zes praneša p. Josenienei ir p. Rudaitytei, kad jos išmetamos iš klu
bo dėl šių priežasčių: “Šis laiškas
paremtas 1970 m. rugp. 22 d. mūsų
vykdomojo komiteto posėdžiu, ku
riame ir Tamsta dalyvavai.
Scriba
Kiek aukščiau Vykdomasis komi
tetas patyrė Tamstos elgesį, laiky
siunčia siuntinius j Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
seną ir didelį nepasitenkinimą Amerikos klubo veikla, Vykdomasis
PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
komitetas įvairių klubo narių ir
ON1K ABRAHAMIAN
Tamstos pareiškimus, rado pagrin
Labiausiai prityrę' siuntimo srityje
dą tikėti, jog Tamsta nepasidarei Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus
sąžininea mūsų klubui ir nesitikima kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją j Lietuvą per Londoną ir Taliną,
išvyks liepos 8 d., grįš liepos 29 d. 1969. Vilniuje leista pabūti 16 dienų.
pagerėjimo ateityje.
Kaina ?885.
Todėl Vykdomasis komitetas nu
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
tarė veikiai imtis mūsų įstatų x str.
numatytų priemonių ir taip padarė:
pašalino tamsta iš klubo narių, su
ANTANO SKIRIAUS IŠTAIGOJE
atimta teise klubu naudotis (klube
Galima {'auti šie patarnavimai:
lankytis).
APDRAUDIMAS:
Lithuanian American Club
automobilių, namų, baldų, atsakomybės (Liability).
Daniel T. Kezes, President”
NOTARO PATARNAVIMAI:
Demokratinėje santvarkoje, jei
Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)
yra daug nepasitenkinusių, tai pir
mininkas atsistatydina, o diktatūriPAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS ' '
nėj santvarkoj, kurie tik pareiškia
nepasitenkinimą, tie nubaudžiami,
išmetami.
Kokie baisūs yra tų dviejų narių
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif.
prasikaltimai klubui, kad joms už
drausta net į klubo barą ir valgyk
Telefonai. 664-2910
664-2919
lą užeiti? Ar nevertėtų klubo na
riams pažiūrėti į Įstatus ir patikrin jei * J I................................................... *
ti, kokiais paragrafais jis naudojasi,
VAISTUS VARTOSIT, NIEKAD NEBŪSIT PLIKAS AR ŽILAS!
imdamasis fašistų ir komunistų dik
J.
1. B. vaistai patentuoti Švencarijoje Nr. 458628, registruoti JAV,
tatūros priemonių jam nepageidau
Kanadoj
ir Europoj.
Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
jamiems klubo nariams tvarkyti!
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina natūralią plaukų spalvą.
Moterims ir vyrams.
100% garantuotai.
J1B vartodamas 8 unc.
16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.
Užsakymus su Money orderiu
ROUND ROBIN Restoranas
>5.00 siųsti: J. I. B. Laboratory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, Ill. 60650.
617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204
Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
LIETUVIO PAREIGA IŠLAIKYTI VLIKĄ, TODĖL VISI AUKOKIME
Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu
sus:rinkimams itr šeimyniškiems pobūviams.
TAUTOS FONDUI.

SKIRIUS REALTY CO.
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GERIAUSIOS

DOVANOS

English Books / Knygos anglų k.

JUMS

IR

Stasys Baras ...................... 8.00
Songs and Arias

J. Stukas ............................ 3.50
The Balts

Dr. M. Gimbutas......................7.50
Battle of Grunwald

I. Sokolnikov, Tri. Bielskis 3.00
Crosses

V. Ramonas ........................ 4.00
The Forest of Anykščiai

A. Baranauskas ................ 4.00
Soft Cover 3.00
Lithuania, Land of Heroes

L. Valiukas ........................ 4.75
Lithuania 700 Years

Dr. A. Gerutis .................. 12.00
Lithuania Under the Soviets

Dr. S. Vardys ................

7.00

Lithuanian Christmas Ornaments

Frank Zapolis .................... 1.50
The Lithuanian Woman

B. Novickas ........................ 3.00
Popular Lithuanian Receipts

y

J. Daužvardis .................... 2.50

The Seasons.

K. Donelaitis .................... 4.00
Soft Cover 3.00
Vytautas the Great

Rev. Dir. J. Končius ....... 4.00
Soft Cover 3.00
The War Against God

Dr. J. Savasis .................... 3.00
The Evening Song

V. Beliajus .......

6.00

V. Noreika .....

Awakening Lithuania

3.00

The Green Linden

Lithuanian Folk Songs... .. 6.00
The Grean Oak

Lithuanian Poetry................. 5.00
Lithuania. Picture Album

V. Augustinas .................. 6.00

Songs and Arias

Vaclovas Daunoras

....... 6.00

Ar pameni?

Vanda Stankus ....

........... 5.00

Sutemų garsai

Vanda Stankus.................... 6.00
Arias

Aldona Stempužis .............. 7.00
Les Sept Solitudes/Ainių dainos

Darius Lapinskas ................. 6.00
Dainos

Birutė Valterienė ................ 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia

Aurelia Paukštelis .............. 5.00
Toks mūsų likimas

Violeta Bendžiutė................. 6.00
Vivat Academia, 2 records

Neo Lithuania orkestras .. 8.50
2 plokštelės
Grojam Jums

Neo-Lithuania .................... 6.00
Aukuras

Liet. Jaunimo Ansamblis .... 7.00
Lietuvių pasakos

L. Barauskas..........................6.00
Sodauto

Vilniaus “‘Valrpo” choras .... 5.50
Aidutės Sings

Alice Stephens Group ....... 5.00
Gimtinės dangus

Lengvoji muzika ................ 5.00
Keturi autoriai / Poezija ir proza

Savo kūrybą skaito Andriušis,
Brazdžionis, Gustaitis, Santvaras
....................................... 5.00

Opera

Vytė Nemunėlis .................. 3.00

Irena Giečiutė ir mama .... 3.00

D. Bindokienė .................... 2.00
Užpuola bitės

A. Gustaitis ...................... 2.00
Labas rytas, vovere

Jonas Minelga .................... 2.50
E — Elementorius

I. Malėnas ........................ 2.00
Kregždutė

Elementorius. I dalis ....... 2.00
Introduction to Modern Lithuanian

Dambriūnas ................ 7.00

Nimblefbot the Ant

V. Tamulaitis .................... 3.95
Selected Lith. Short Stories

S. Zobarskas, ed.................. 5.00
Bobby Wishingmore

S. Zobarskas......................... 2.00

Romanas, J. Gliaudą ....... 5.00
Anykščių šilelis

Poema, A. Baranauskas .... 5.00
Audrose

A. Sabalis ............................ 1.50
Baladės

Maironis, ii. P. Lapės ....... 4.00

PLOKŠTELĖS / RECORDS

Dr. A. Ramūnas ................ 5.00

Poezija, D. Sadūnaitė ....... 1.00

4.00

Poezija, E. Tumienė........... 2.50

Poezija, L. Andriekus ....... 3.00

J. Aistis ............................ 6.00
Bern. Brazdžionis.............. 10.00
Relikvijos

Poezija, Nerimą Narutė .... 2.00
Rezistencija

10.00

Lietuvių dainos Amerikoje

Mokslas ir religija
Paskutinis posėdis

J. Audėnas ........................ 4.00
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Poezija, A. Radžius ............ 1.50

Poezijos pilnatis

Karaliai ir šventieji

Dr. J. Prunskis..................... 2.00

Kur banguoja Nemunėlis

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

Poezija

Kai tu arti manęs

Dr. J. Balys ....................... 5.00

Jonas Vaznelis .................. 5.00

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

Po Dievo antspaudais

Iš sutemų Į aušrą

Red. Bern. Brazdžionis

Dainų ir arijų rečitalis

2841 Sunset Blva., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ii gana pigiai
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Paukščių takas

Poezija, A. Jasmantas ....... 3.00

Atsiminimai, S. Raštikis .... 6.50

Kipras Petrauskas ............ 6.50

Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

Romanas W. S. Maugham .. 3.00
Gruodas

Liet. Beletristikos antologija

Folk Songs and Arias

GLOBE PARCEL SERVICE

Dažytas vualis

Kovose dėl Lietuvos, II dalis

Operų arijos

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis ir G. Keslau

Romanai, poezija ir kt. knygos

Agonija

Investavimo Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213) 393-0615

Trijų metų Irutė

Keturkojis ugniagesys

Alg. Brazis ..............

RŪTA, INC.

........................ 15.00

B. Pukelevičiūtė, Pirmieji .. 6.00
Antrieji....... 6.00

Meškiukas Rudnosiukas

L.

— Santa Monikos Lietuvių Klu jųjų Metų sutikimą. Klubas sutiko
bo tradicinis balius spalio 10 d. rengti bendrą Naujųjų Metų suti
Miramar viešbutyje praėjo su dide- kimą. (eg.)
l.u pasisekimu, sutraukęs virš 300
Spalio 23 d. vakare, šeštadieni,
asmenų. Dalyvių buvo ne tik iš S.
Monikos, bet ir iš Los Angeles ir Santa Monikos Amerikos Lietuvių
kitų apylinkių, taip pat svečių iš Klubas sušaukė nepaprastą narių
susirinkimą pasitarti dėl Bražinskų,
tolimos Lietuvos bei Australijos.
Maloni, gražiai atrodanti Zaikie- pabėgusių lėktuvu iš Sovietų Sąjun
nė savo maloniai skambančiu balsu gos, padėties. Klubo nariai netikė
padainavo baliui tinkamų melodijų, tai ir telefonais paskutinę minutę
o H. Paškevičius savo sodriu balsu sušaukti, atėjo gausiau negu Į me
atliko keletą šlagerių, gi vėliau, sve tinį narių susirinkimą. Visus domi
čiams šokant, dar padainavo kartu no pabėgusių į Turkiją likimas.
Apie pabėgėlius papasakojo klubo
su orkestru.
Klubas davė pasireikšti ir jau pirmininkė Alena Devenienė, kuri
niems talentams — kukli, giražiai iš turėjo žinių iš veiksnių Chicagoje
auklėta, jauna mergytė L. Rinkutė ir New Yorke. Žinias papildė J.
atliko sunkių akrobatikos ir baleto Andrius, A. Žarskus ir kt. Dar tuo
numerių. Ačiū tėveliams, supran reikalu kalbėjo dr. K. Alminas, E.
tantiems jaunos mergaitės pamėgi Alminienė, A. Markevičius, V.
mą ir gabumus, jie gali susilaukti Lembertas, Ę. Gedgaudienė A.
Žarskus ir kt. Susirinkimo dalyviai
gražių vaisių.
Klubo vicepirm. A. Markevičiaus buvo raginami siųsti Turkijos pre
paaukota dėžė šampano ir Las Ve zidentui telegramas ir aukoti Bra
gas savaitgalis loterijai sudarė ma žinskų gelbėjimui. Tam reikalui
lonią staigmeną šokantiems ir lai čia pat buvo sudėta $121. (D.)
mėjusiems džiaugsmą.
Pavergtų Tautų komiteto
— Kaip anksčiau, taip ir šiemet
S. M. Liet, klubas palydės senus ir
susirinkime spalio 21 d., A. Skisutiks Naujus Metus S. Monikos riui pasiūlius, buvo vienbalsiai nu
Bay Womans’ Club salėje (4th St., tarta pasiųsti Turkijos prezidentui
S. Monikoje).
telegramą, kad pabėgusių iš Sovie
L. Bendruomenės S. Monikos tų sąjungos Bražinskų negrąžintų
apylinkės pirm. Graužinis, aplankęs atgal į vergiją. Taip pat kiekvienos
Klubo pirm. Devenienę, išreiškė tautos atstovas pažadėjo pasiųsti po
norą bendradarbiauti, rengiant Nau- panašią telegramą.

Pilėnai

Žirginėliai

KNYGOS VAIKAMS

SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA

JAUNIMUI

Romanas, R. Spalis............6.00
Rinktinės mintys

J. Fkunskis ........................ 4.00
Senasis Vilnius

A. Šapoka ........... s........... 5.00
Smulkioji tautosaka

Priežodžiai, J. Mingirdas .. 3.00

Tau, sesute

Poezija, Pr. Lembertas.... . 4.00
Minkšt. virš. 3.00
Tiltai ir tuneliai

Jaunųjų poezija .................. 2.00
Trijų rožių šventė

Poema, N. Rastenis ......... 5.00
Vakarė banga

Poezija, Gr. Tulauskaitė .... 2.00
Valgių gaminimas

E. Drąsutienė .................... 7.50
Varpai skamba

Romanas, S. Būdavas ........ 2.50
Vidudienio sodai

Poezija, Brazdžionis........... 4.00
Vilnius lietuvių liaudies dainose
G. Krivickienė ................ 5.G0
** '
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LIETUVIAI

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Kontraktoriai
BRUNO POŠ1US

Painting, Decorating and Repairing

Apdrauda

Baldai

2543 Eucalyptus AveLong Beach, Calif. 90896

ALBINAS MARKEVIČIUS

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln AveVenice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

Phone:

Insurance Agent
3002 Santa Monka Elvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone:

828-7525

Res.:

828-0460

A. F. SKIRIUS

Tel.: NO 4-2919

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

Fotografai

taisymas

GARAGE BON VOYAGE

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

Alinės-užeigos
JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

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

LEE’S BAR

Pete & Zelma 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

LEONO

KANTO

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

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

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

WALT’S MARKET

11602 So. Bullis AveLynwood, Ca. 90262

Vaikų darželiai

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Denial S ty
5410 Wilshire BlvdLos Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

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

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

A.

BLAKIS,

JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
įstaigos tel. GRanlte 7-2730
Namų telefonas: GR 3-362s
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 P M
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

James A. RUDIS, M. D.

Practice

2100 Carlmont Dr., Belmont, Calif.
Apolntment

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas

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
(714) 347-8315

466-1066

Res. 395-3358

JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

JONAS KUTRA
Realtor
1011
19th Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3351

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica BlvdSanta Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0460
ANTANAS ir BRONĖ SKIR1A1
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029 \

NO 4-2919

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches
M. C. Brown, Ruby & Bill

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON

2407 Pacific Coast Hwy, East
Signal Hill, Ca. 90806
■ Phone 483-9060
- " Lithuanians are welcome.

Los Angeles, Calif. 90005

3355 Wilshire Blvd.

DU 8-6011

DU 9*4161

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

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad,
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

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

Nuosavybių pardavėjai

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028

Phone 395-6142

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

Ca. 90027

Gydytojai

591-5661 — Hours by

Valgyklos

D.D.S.

Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 828-4613 by appointment

Telefonas

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

FOTO STUDIJA

“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood BlvdHollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6C34

General

THE BIG SHOT

FRANK’S TELEVISION

Maisto krautuvės

Phone 676-9217

Telef. 326-3077

Automobilių

TV taisymas

424-4529

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.

Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

ALFONSAS GIEDRAITIS
BROCATO CO., REALTORS,
1620 Montana Ave., Suite 3,
Santa Monica, Calif. 90403
Telefonai: 394-0286 arba 394-0287;
namų 828-3633.
c/o

Res. TH 2-5394

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

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

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė
3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: .šeštadieniais nuo
2 vai. p.p. iki 9 vai. vak.; sekma
dieniais — 11 vai. ryto iki 9 v. vak.

MARY HAMROCK
M

PIERCE — HAMROCK
O
R
T
U
A
R
921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone:
Richmond 9-6091

t

BRONE SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker)
patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teilraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tele
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd- Los Angeles,
California 90029.
*•
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Jei dar nesate atsilyginę
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
padarykite tai tuojau:
siųskite $3 prenumeratos mokestį.

4.364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
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SVEČIAI

PARENGIMŲ
KALENDORIŲ S

— Spalio 23 d. redakciją aplankė
LAPKRIČIO MĖN. —

14 d. — šeštadienį, 7 vai. 30 min.
vakaro — Balfo koncertas Imma
culate Heart kolegijos salėj.
(2021 W. Western Ave.)

T. Gediminas Kijauskas, SJ, Lietu

vių Jėzuitų provinciolas, lydimas
kun. R. Kasponio. Atvykęs iš Chicagos į Santa Barbarą jis čia daly
vavo visos Amerikos jėzuitų provinciolų suvažiavime.

22 d. — sekmadienį— 12 vai. Lietu
viu kariuomenės minėjimas šv.
Kazimiero par. salėj.
GRUODŽIO MĖN. —

13 d. — L. A. Katalikių Moterų
Sąjungos metinis balius šv. Kazi
miero par. salėj.
19 d. — šeištad., 7:30 vai. Dramos
sambūrio, rež. Mackialienės, vaidin. A. Kairio “Ku-Ku”; King
Junior High, auditorijoj, Fountain
Ave.
20 d. — 12 vai. 15 min. p.p. Litua
nistinių mokyklų Kalėdų Eglutė
šv. Kazimiero par. salėj.
31 d. 8 vai. vak. — L Benduomenės Naujųjų Metų sutikimo ba
lius Conte Hall of Hollywood —
1203 N. Vermont Ave., L. A.

■■■HM

KRIKŠTAI
— Liepos 30 d. pakrikštyta Fe
likso ir Saulės Palubinskų sūnus Ai
do Felikso vardais.

— Inž. Vytauto ir Irenos Tamo
šaičių pirgimiui sūnui duotas Kazi
miero vardas.
— Rugp. 9 d. pakrikštyta Henry
ir Maritos (Masaitytės) Nabulsi
dukra Monos Teresės vardais.
— Spalio 3 d. buvo pakrikštytas
Emanuelio ir Laimos Jarašūnų sū
nus Aurio Emanuelio vardais.
Krikšto tėvais buvo Liuda Fran
ce!, iš Detroito, Mich., ir Vitas
Koklys.

— Rugsėjo 19 d. buvo pakrikš
tyta dr. Leono J. ir Nijolės Trečio
kų dukrelė Lauros Rasos vardais.
Krikšto tėvais buvo Kunigunda ir
Vitalis Petrušiai.

LIAUDIES DIRBINIAI

LAV administracijoj galima gau
ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų,

. ’aS

Trumpai
— Algirdas Glažė, So. Calif. Au
tomobilių Klubo kelionių biuro ve
dėjas, dabar keliauja per Tahitį,
Naująją Kaledoniją, Australiją ir
kitus tos srities kraštus.
LAV redakcijai Algis rašo: “Ty
rinėju turistines sąlygas auto klubui.
Fantastiška kelionė! Įdomus pasau
lis ir jau netoks mažas... Kada nors
pateiksiu smulkesnių informacijų”.

Naujas Tėvų komitetas

— Spalio 25 d. įvykusiame Jau
nimo Ansamblio Tėvų susirinkime
išrinktas naujas Tėvų komitetas pa
reigomis pasiskirstė taip:
P. Butkys — pirmininkas; J.
Žmuidzinienė — iždininkė, nariai:
Kazakevičienė ir Č. Tuminas. Tvar
kos palaikymui tėvai nutarė repeti
cijų ir parengimų metu iš eilės dežuruoti.
— Dr. Leonas Trečiokas, neuro
logijos specialistas, yra atidaręs sa
vo įstaigą adresu: 2021 Santa Moni
ca Blvd,, Santa Monica, Ca. 90404.
Telefonas: 393-3667.
— Inž. Kostas Astravas išvyko į
Kuvait, prie Persų jūros, statydinti
alyvos rafinerijos fabriko. Anksčiau
K. Astravą, kaip geologą specialis
tą, kompanija buvo išsiuntusi į In
diją, Pietų Korėją ir kitus kraštus.

Vestuvės
— Inž. Gintautas Vitkus ir Ra
munė Jurkūnaitė, abu gyvenę Los

Angelėse, vedė Chicagoje, Marijos
Gimimo bažnyčioje. Ramunės tėvai
gyvena Chicagoje.
Jaunavedžiams linkime daug lai
mės naujame gyvenime.
O
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takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių ir 1.1.

DOVANOS JAUNIMUI

Kai ieškosite ko nors nepaprasto
ir tautiško Kalėdų dovanoms, už
sukite į LAV ir LD administraciją
— 4364 Sunset Blvd., L. A.
Atdara visomis darbo dienomis
ir šeštadienį; norėdami užsitikrinti,
po darbo paskambinkite telefonu
664-2919.

“Lietuvių Dienų” knygyne turime
daug gerų knygų lietuvių ir anglų
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūringą ir vertingą do
vaną, pasirinkite ką nors iš knygų
— ta dovana liks ilgam laikui ir
gal būt paskatins vėliau ir pačiam
kitą kartą lietuvišką ar lietuviško
turinio knygą įsigyti.
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Reiškiame gilią užuojautą ADOMUI JOCIUI ir jo šeimai,
tragiškai žuvus broliui Povilui Jociui —

Viktorija ir Ignas Gurčinai, Adelė ir Alfonsas Budriūnai,
Barbora ir Alfonsas Šimonėliai, Albinas Markevičius ir
Henrikas Paškevičius

MIRTYS
ų — Rugsėjo 18 d. nuo širdies
smūgio mirė Stasys Tamošaitis, su
laukęs 62 m. amžiaus.
S. Tamošaitis, Lietuvoje buvęs
mokytojas, buvo ramaus, sugyvena
mo būdo. Los Angeles mieste gy
veno pas broliavaikį inž. Vytautą
Tamošaitį, buvo nevedęs. Palaidoti
išvežtas į Chicagą, į Šv. Kazimiero
kapines, kur turėjo nusipirkęs vietą.
Reiškiame užuojautą Vytautui ir
Irenai Tamošaičiams.
Mirė Sibiro tremtinė Gėtautienė

Spalio 28 d. mirė Rozalija Gė
tautienė, motina Bronės Gajauskienės, paskutiniu metu gyvenusi Santa
Monikoje.
Palaidota spalio 31 d. Los An
geles Holy Cross kapinėse. Laido
tuvių apeigos vyko Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Per rožančių kun. dr.
A. Olšauskas pasakė pamokslą, o
kapinėse žodį tarė A. Skirius ir gi
minių vardu visus dalyvius pakvie
tė pietų į Gajauskų butą.
Grabnešiais buvo K. Aukštikal
nis, S. Damulis, R. Gajauskas,
A. Razutis, A. Skirius ir J. Šepikas.
Reiškiame gilią užuojautą dukrai
Bronei Gajauskienei, Juozui ir Ri
mui Gajauskams ir O. Razutienei.
R. Akramaitė-Gėtautienė buvo
gimusi 1881 m. rugp. 26 d. Adaka
ve, Tauragės apskr., Lietuvoje. Iš
tekėjusi už ūkininko Jono Gėtauto,
nusikėlė į Kliūčių kaimą, Upynos
parapijon, Skaudvilės valsčiuje.
1949 m. R. Gėtautienė, kaip ir
daugelis “Lietuvos liaudies priešų”,
— ūkininkų, kunigų ir mokytojų,
buvo ištremta į Sibirą. Čia jai teko
kaimynystėje gyventi su Jono Skiriaus šeima. 1954 m. Jonui Skiriui
sunkiai susirgus, Rozalija toli bėgo
peir Sibiro miškus, surado kunigą
ir jį parvedė suteikti Jonui Skiriui
paskutini patepimą. Už kelių dienų
Skiriui mirus, Rozalija jį ir palai
dojo.
1956 n:., pc septynerių metų sun
kaus darbo Sibire, Rozalija grįžo
Lietuvon, kur nerado pastogės, ne
gavo nei darbo, nei pensijos. Jos
dukra Bronė Gajauskienė. gyven
dama Los Angelėse, stengėsi moti
ną parsikviesti Amerikon. Sužino
jusi, kad Francisco burmisttras
vyksta į Maskvą, jam parašė ir mal
davo, kad jis paprašytų Chruščiovą
leisti jos senutei motinai atvykti pas
dukterį. 1960 metais ji buvo išleis
ta ir atvyko į Los Angeles, kur ra
miai išgveno dešimtį metų.
Tebūna lengva jai, nuėjusiai poil
sio, svetingoji žemelė, o Viešpats
jos sielai tesuteikia amžiną šviesą.

Kalifornijos Lietuvių Kredito
Sąjunga
paskelbė 6% dividendo už pirmą
pusmeti.

Darbo valandos: trečiadieniais
nuo 6 iki 8 vai. vak.; ir šeštadie
niais — nuo 12 iki 2 vai. p. p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Vedėja:
Laimutė Grauziniene, 3002
Santa Monica Blvd., Santa Moni
ca, Ca. 90404. Tel.: 828-7095.

NAUJAKURIAI
— Juozas ir Aldona Juodvalkiai,
iš Clevelando, Ohio, atvyko apsigy
venti į Panoramą City, Ca.
— Inž. Algimantas ir Eglė Gied
raičiai su šeima, iš Rocktord, 111.,
persikėlė gyventi į Playa del Rey,
Calif.

JAV L. Bendruomenės Los Angeles

apylinkės Naujų Metų sutikimo
balius šiais metais rengiamas Conte

Hall of Hollywood, 1203 No. Ver
mont Ave. (tarp Santa Monicos ir
Sunset Blvd.) gruodžio 31 d. nuo
8 vai. vakaro iki 1971 m. sausio 1
d. 2 vai. ryto.
Gros geras vokiečių orkestras.
Bilietų kaina $7.00 asmeniui (su
vaišėmis ir šampanu).
Kviečiame iš anksto užsisakyti
stalus pas B. Stančiką — telefonu
661-8517 ir K. Prišmantą — telef.
665-2143, nes vietų skaičius ribotas
(maksimumas — 300 asm.).
JAV LB Los Angeles apyl.
valdyba

J. Kilmonis su jo nušautu elniu
Alaskoje.
Ragų plotis 51 inčas,
Elnio svoris 1800 svarų.

