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LIETUVIŲ BENDRUOMENES KELIAI NESIKEIČIA
įspūdinga Kalifornijos Lietuvių Diena

Tradicinė Kalifornijos Lietu
vių Diena, surengta rugsėjo 10 
d. Veteranų salėje, Culver City, 
sutraukė virš 600 Pietinės Kali
fornijos lietuvių.

Programa buvo Įvairi ir ne
nuobodi. Pasireiškė joje ir jauni
mas, ir senimas. Pakviesta pora 
svečių, kurie praturtino meninę 
dali.

Tuoj po pietų šalia salės esan
čioje aikštėje Įvyko lietuvių-estų 
jaunimo tinklinio rungtynės. 
Šiais metais lietuvių berniukų ir 
mergaičių komanda pralošė. Es
tams buvo įteikti trofėjai.

Programą, prasidėjusią 3 vai. 
p. p., sudarė 1. Oficialioji dalis, 
2. Dvi meninės dalys ir 3. Šokiai.

Paprastai susirinkusieji labiau
siai kenčia nuo ilgų kalbų, kurios 
užpildo oficialiąją dali. Šį kartą 
svečių kalbėtojų kaip ir neturėta. 
Programą trumpu žodžiu pradė
jo L. A. apylinkės vicepirmininkė 
Ona Razutienė (Pirmininkas dr. 
A. Avižienis išvykęs į ilgesnę ke ■ 
lionę mokslo reikalais). Raštu 
šventės dalyvius sveikino guber
natorius R. Reagan, prieš porą 
metų toje pat salėje lietuviams 

Solistas A. Pavasaris. Foto L. Kančauskas

pasakęs pagrindinę kalbą; meras 
iorty ir Kons. dr. J. J. Bielskis.

Žodžiu sveikino Vakarų Apy
gardos pirm. Ign. Medžiukas ir 
svečias iš Argentinos, “Laiko1' 
redaktorius kun. A. Steigvila.

Pagrindinę kalbą pasakė poe
tas Bernardas Brazdžionis, šių 
metų Bendruomenės rinkimuose 
išrinktas į V-tąją Tarybą. Savo 
žodyje bendruomenei kalbėtojas 
pastebėjo, kad šio meto bendruo
menės kūrimosi idėja jam prime
na pirmuosius lietuvių bendruo
menės žingsnius Mindaugo lai
kais. Istorija kartojasi — daug 
panašumų, bet daug mažiau klai
dų. Lietuvos jungėjas Mindaugas 
buvo nužudytas pačių lietuvių. 
Jeigu dabartiniai bendruomenės 
vadai kartais ir puolami, kriti
kuojami, bet jų visų galvos dar 
ant pečių. Perversmus be aukų 
daryti istorijos bėgyje lietuvių 
tauta išmoko, nes reikėjo taupyti 
kiekvienas savas žmogus. Tik su 
okupantu kita kalba. Bendradar
biavimą ir bendravimą su oku
pantų įstaigomis Lietuvoje kal
bėtojas pavadino vienos krypties 
gatvę, kuri nuveda į akligatvį.

Aktorius Vitalis Žukauskas iš New Yorko atlieka programą.

Los Angeles LB apyl. valdyba su svečiais: I eil. — Apyg. pirm. I. Medžiu
kas, O. Razutienė, vicepirm., dr. A. Avižienis, pirm., V. Gedgaudienė; 
Bern Brazdžionis — JAV LB Tarybos narys; II eil.: A. Telyčėnas, R. Ga
jauskas, J. Gedmintas ir L. Balvočius. Foto L. Briedis

Jis pasisakė prieš sirenų viloji- 
mus aplankyti tėviškės laukelius, 
miškelius, upes ir ežerus, pabrėž
damas, kad laisvajame pasauly 
gyvenąs lietuvis jų neužmiršo ir 
neužmirš, bet jis taip pat žino, 

Sol. Janina Armonienė.

ką okupantas rusas padarė su 
šventaisiais lietuvių laisvės pa
minklais, su bažnyčiomis ir ki
tais brangiais lietuvio širdžiai is
toriniais pastatais ir ženklais. Jis 
ragino bendruomenės narius ne
nustoti “šventos dvasios”, t. y. 
tautinės nuovokos ir neišpulti iš 
rikiuotės kovoje dėl laisvės, kuri 
Lietuvai grįš, jeigu tik bus dėl 
jos kovotojų ir čia ir anapus.

Bern. Brazdžionis šioje srityje 
bene pirmą kartą pasirodo Los 
Angeles kolonijoje; savo jausmin
ga ir originalia kalba jis daugeli 
sužavėjo; poetinis žodis buvo pri
imtas karštais plojimais.

Meninę dalį atliko svečias iš 
New Yorko akt. V. Žukauskas ir 
solistai J. Armonienė iš Chicagos 
ir savas sol. A. Pavasaris. Janina 
Armonienė, viešnia iš Chicagos, 
nuotaikingai padainavo penketą 
savų ir svetimų kompozitorių da
lykų, A. Pavasaris pasirodė du 
kartus, padainuodamas liet, ban
dies dainų, savu kompozitorių ir 
arijų. Publika jį mėgsta, iššaukė 
bisui. Gražiai nuskambėjo vieti
nių mūsų menininkų bendras kū
rinys — O. Metrikienės komoozi- 
cija P. Lemberto žodžiams “Dai
nos muzika ir gėlės”.

Naujiena Los Angelėse buvo 
“Vieno žmogaus teatro” aktorius

Nukelta į 3 psl.
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TŪPČIOJIMAS

Pagal Dabartinės Lietuviu Kalbos Žodyną (Vilnius, 1954 m., psl. 
878) tūpčioti reiškia šokinėti apie ką, stengeis piKii (vietoje tūpčioti— 
nesėkmingai dirbti, nedaryt pažangos), lupciojnnas Kaip būsena ar 
tam tikro veiksmo nusakymas, yra dideles apimties reiškinys. Sis 
reiškinys lengvai pastebimas daug kur. Pirmiausia mes tai galime 
pastebėti aplink save, kada pvz. tėvai tūpčioja apie savo paauglius 
vaikus, kad jiems barzdos gerai augtų, kad jiems nereikėtų piauKų 
kirpti, praustis ar bendrai nebūtų trukdoma neveiKimas, apsileidi
mas, pasileidimas ir kitokie asocialūs veiksmai ir pasireiškimai; tiK 
gerai dar, kad tokių reiškinių perdaug nėra; kada tėvai visad randa 
pateisinimo ir pasiteisinimo prežastis ar pagrindus, o ištikus nesėk
mei ir susidūrus su Įstatymų nuostatais ir jų saugotojais, pagal tėvų 
manymą dažniausiai kalti būna šie pastarieji.

Panašių reiškinių matoma visuomenėje, kur asocialumas ir net 
kriminaliniai veiksmai yra toleruojami ir netrukdoma vykdyti, itin 
tam tikrų grupių, visuomenės sluoksnių ar rasių žmonių. Maža to, 
kalbami pasireiškimai plačiai aprašomi, tuojau pat perduodami te
levizijoje ir sudaroma proga jų organizatorines ir kriminalines už
mačias viešai skelbti.

Toks visuomenės ir valstybės viešųjų institucijų elgesys ardo 
darnų, gerais papračiais, moraliniais dėsniais ir įstatymais pagrįs
tą visuomenės ir valstybės tvarką.

Atleidus varžtus, antivisuomeniniai pasireiškimai virsta kas
dieniniu reiškiniu.

Mūsų krašte nūdien veik visa, kas antisocialu, kriminališka ir už
drausta, yra pristatoma spaudos, radijo ir televizijos kaip ypatingai 
įdomūs ir žinotini nuotykiai ir veiksmai. Vietoje to, kad tokiems da
lykams viešumoje paskleidimą sustabdytų, priešingai, kaskart vis 
daugiau ir plačiau tai skelbiama.

Savo krašte atleidus geros tvarkos ir įstatymų varžtus, tas pat 
praktikuojama tarptiniuose santykiuose ir politikoje. Statomi “tiltai” 
į priešą, leidžiama jam mus niekinti, stumdyti ir pagal jo reikala
vimus stengiamasi jam prisiderinti bei gausia parama ir pašalpa 
laukti jo palankumo, kuris niekad nerodomas.

Tai gryniausias tūpčiojimas kaip vidaus, taip ir tarptautiniame 
gyvenime. Atkaklus, plėšrus ir kriminalinis elementas tūpčiojimu 
naudojasi ir skriaudžia nekaltus geros valios žmones, kurie ilgainiui 
patys, atrodo, turės imtis savisaugos priemonių.

Tūpčiojimas įsiskverbia taip pat į lietuviškosios visuomenės gyve
nimą, leidžia gilias šaknis šeimose, organizacijose, visuomenėje. 
Neigiamieji gaivalai pradedama teisinti, ir priimama vadinamose 
patriotinėse šeimose ir visuomenėje; jie nėra atitinkamai teisingai 
griežtai atskiriami, kaip sergantieji vienetai, nuo sveikųjų; nesiima
ma jų gydyti, bet, priešingai, net, atrodo, geros valios asmens jiems 
organizuoja paramą, renka aukas ir sudaro sąlygas pasireikšti savo 
antisocialiniais, antitautiškais veiksmais, organizuojamomis paskai
tomis skelbti visuomenės ir tautos idealų suniekinimą.

Laikas išeiti į kovą su šiomis negerovėmis šeimoje, spaudoje, vi
suomenėje, organizacijose, valstybėje.

Tūpčiojimas smerktinas ir skubiai pašalintinas, kol ši negerovė 
nesugriovė mūsų visuomenės ir tautos veikimo lietuviškųjų siekimų 
ir idealų srityje. P. V. R.

Los Angeles Lietuvių Fondo vajaus 
komitetas

Pirmininko J. Motiejūno papra
šyta ką ners parašyti į spaudą Lie
tuvių Fondo reikalu, drįstu kreiptis 
į lietuvių skautiškas širdis.

Visi prisiminkime, kai savo jau
nystėje davėme paukštytės, vilkiu
ko, o vėliau skautės-to, akademiko, 
skautininko į žodį ir visų akivaizdo
je savo noru pasižadėjome mylėti 
Dievą, Tėvynę, Artimą. Tai buvo 
labai gražu ir kilnu. Gal dažnas ir 
dabar dar savo širdyje vykdome, ką 
pasižadėjome, bet savo darbais to 
neįrodome.

Pavarčiusi Kalifornijos L. F. na
rių sąrašą galiu konstatuoti, kad tik 
labai mažas procentas skautiško 
senimo ir akademiško jaunimo jau 
įsijungė į šį Tėvynės meilės įrody
mą. Būtų neteisinga sakyti, kad my
lime savo artimą, bet jį bėdoje pa
liktume vieną. Taip pat yra tuščias

Tėvynėje miškai nyksta, o Karelijoj 
lietuviai plukdo sielius...

š. m. liepos 28d. “Valstiečių laik
raštis, senzūros leistas ok. Lietu
voje, rašo:

“Be valstybinių respublikoje yra 
400,000 ha miškų, priklausančių ko
lūkiams ir tarybiniams ūkiams. Jie 
sudaro 23 procentus visų respubli
kos miškų.

šių miškų stovis labai blogas. Jie 
neišvalyti... Ugdomųjų ir sanitari
nių kirtimų nebūna, stengiamasi 
kirsti tik gražius, sparčiai augan
čius medžius, kurie dažnai naudoja
mi ne kaip statybinė medžiaga, o 
kaip malkos... neretai pasitaiko 
gaisrų, plinta kenkėjai... stebina ir 
žemės ūkio ministerijos pažiūra 
šiuo klausimu... nėra jokio centrinio 
organo, kuris rūpintųsi...

žemės ūkio ministerija neužsi
ima. Miškų ūkio m-joj šiais klausi
mais užsiima tik vienas žmogus.” 
(žinoma, ir tas pats rusas...).

Lietuvos miškai ir vėl laukia 
naujo Baranausko, kad pavaizduotų 
naująjį nebe “Anykščių”, bet jau 
visos Lietuvos šilelį, kurį kerta ru
sai ūsoti, barzdoti, nuplikę,, tik ne 
bet kas — komunistai šį sykį...

žurnalistais J. Požėra išleido kny
gą “Baltos saulės diena”, kurion 
sudėjo “Tiesoje” spausdintus repor
tažus iš “Dievo ir žmonių užmiršto 
krašto”. Ten tarp kitko jis rašo:

“Teko Karelijoje lankytis ir pra
ėjusių metų pavasarį. Tuomet mes 
maršrutą rinkomės, taip pat klūpo
dami prie didžiulio žemėlapio. Bu
vo nuspręsta pasukti iš geležinke
lio Leningradas-Murmanskas Į vie
ną atšaką ir važiuoti ja iki galo 
— iki Gimdų kaimo. Ir štai kas 
pasirodė, kai pasiekėme Gimolus. 
Didžiuliame to paties pavadinimo 
ežere kilometrais tiesėsi sustumti, 
suplukdyti sieliai, o pakrantėmis 
zujo, pūškavo didesni ir mažesni 
kateriai, kurių šonus puošė lietuviš
ki pavadinimai: JŪRATE, NEMU
NAS, MERKYS ir kt. Keliamųjų 
kranų ir gervių darbo gaudesyje tai 
šen, tai ten buvo girdėti lietuviški 
šauksmai, barniai, čia, pasirodo, 

mūsų sielojimasis dėl lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos laisvės atgavi
mo, jei konkrečiai neprisidedame 
savo darbais ir finansine parama.

Skautiškos idėjos sesės ir broliai, 
ateinančiais metais minėsime 50 
metų sukaktį, kai mūsų tauta pasi
skelbė nepriklausoma valstybe. Ar 
nebūtų iš mūsų pusės gražu ir kil
nu, kad mes visi taptume L. F. na
riais arba nors rėmėjais, įnešdami 
kad ir mažesnes sumas negu $100. 
Padarykime iš savo pusės viską, 
kad 1968 metais L. F. pasiektų sa
vo užsibrėžtą tikslą surinkti vieną 
milijoną dolerių. Tai būtų mūsų vi
sų konkretus darbas ir viešas pa
reiškimas, kad ir dabar vykdome, 
ką vaikystėje ar jaunystėje pasiža
dėjome.

Į L. F. įstojimo reikalu prašau 
kreiptis į bet kurį valdybos narį.

Ačiū už dėmesį.
A. Pažiūrienė, 

sekretorė

Prasideda mokslas
Lituanistinėje mokykloje

Los Angeles šv. Kazimiero litu
anistinė šeštadieninė mokykla 19- 
sius mokslo metus pradeda rugsėjo 
16 d. Tą dieną 9 vai. bus mokinių 
registracija, tėvų susirinkimas, ko
miteto rinkimai ir bendra informa
cija.

Šiais metais veiks mokyklos aš- 
tuoni skyriai, vaikų darželis ir, 
esant pakankamam mokinių skai
čiui, IX V X skyriai, V ir VI aukšt. 
mokyklos klasės.

Šeštadieninė mokykla naudojasi 
erdviomis parapijos mokyklos kla
sėmis, turi patyrusius mokytojus, 
iš kurių dvi šią vasarą dalyvavo mo
kytojams skirtoje studijų savaitėje 
Dainavoje.

Daugelis tėvų, nors ir gyvendami 
toli nuo šv. Kazimiero parapijos, 
šeštadieniais atveža savo vaikučius 
į lituanistinę mokyklą, kad jie čia 
galėtų įgyti ne tik reikalingų litua
nistinių žinių, bet savo tarpe bend
raudami, dalyvaudami sceniniuose 
pasirodymuose ir įsijungę į mokyk
los chorą, išaugtų sąmoningais lie
tuviais ir sudarytų stiprią lietuvių 
bendruomenę ateityje, o taip pat 
būtų ir geri šio krašto piliečiai.

JAV LB centro valdyba rugsėjo 
mėnesyje prašo atkreipti dėmesį į 
lituanistinį švietimą, kviesdama vi
sus tėvus, turinčius mokyklinio am
žiaus vaikų, leisti juos į lituanistinę 
mokyklą. Tėvų įdėtas vargas ir pa
stangos atneš gausių vaisių. Ign. M.

buvo įsikūręs Lietuvos Miškų pra
monės ūkis...”

J. Požėra tik gėdinosi parašyti, 
kad tie lietuviškai vardai atmušti 
rusų raidėmis ir kad tie “savano
riai” mieliau savam miške dainuo
tų: “Miškan, būdavo, eini, tai net 
akį veria...” R. M.
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IŠ DIDELIO BURBULO - MAŽAS PŠŠŠ...
Pralaimėjusiems krepšininkams grįžus iš Lietuvos

Nepritarimo-nepasitenkinimo pa
lydėtas jaunų krepšininkų ir jų va
dų būrys, iš Lietuvos grįžo it musę 
kandę — nei laimėjimų, nei kul
tūrinio ' bendradarbiavimo garbės 
medalių, nieko. Tik karčios atrūgos. 
Žaisti gavo tik su fabrikų koman
domis ir antrinėmis “Žalgirio” tam 
tikslui sudarytomis grupėmis.

Kaip ten viskas buvo, švelniai ir 
atlaidžiai žiūrint, aprašo kultūrinių 
santykių laikraštis “Gimtasis Kraš
tas”. Iš čia įdėtų aprašymų sužino
me, kad krepšininkų būrelis į Vil
nių atvyko rugp. 14 d. Buvo jų 10, 
daugumas studentų, tik keli baigę 
mokslus. Štai tie nuvykėliai:

l.Džorgas Janky (turbūt, Jurgis 
Jankauskas?), 2. Aloyzas Razutis, 
3. Pranas Miknaitis, 4. Antony Sa- 
pit (Saputavičius), 5. Alfredas Ga- 
linaitis, 6. Valteris Jansenas, 7. Pra
nas Miniotas, 8. Antanas Jankaus
kas, (iš Calif.), 9. Jonas Kaunas, 
10. Romas Gudas (iš Kanados). 
Laikraštis pastebi, kad kai kurie, 
kaip D. Janky, A. Sapit ir W. Jan
sonas nemoka lietuviškai, šnekasi 
tik angliškai. Komandos treneris — 
Rimantas Dirvonis.

Žaidė su fabrikų bei studentų ko
mandomis. Prieš “statybą” laimėjo 
pirmą kėlinį 43:52, o rungtynes — 
98:77. Antrą žaidimą su Žalgirio 
komanda (antriniais žaidikais) sve
čiai laimėjo 67:64 santykiu. Svečiai 
laimėjo prieš nepilną ir neprityrusią 
studentų komandą 83:73.

Druskininkuose kauniečiai žaidė 
be savo lyderio M. Paulausko ir to
dėl simboliškai pasivadino Žalgirio 
antrąja... “Ypač didelę persvarą žal
giriečiai buvo įsigiję pirmą kėlinį— 
14:0 ir 20:7. Tačiau svečiai abu 
kartus ryžtingai kovojo ir stengėsi 
nenusileisti. Pirmas rungtynes jie 
(amerikiečiai) pralaimėjo 69:82 
(29:40), antrąsias 74:84 (26:40). 
Svečiams buvo ypač sunku, kadangi 
žaisti teko vien pagrindinei sudė
čiai. (Ką gi veikė kiti trys “vetera
nai” žaidikai? Red.).

Pagaliau GK korespondentas bai
gia aprašymą: “Susitikimai buvo 
gero lygio,' žavėjo dažnu aukšto 
meistriškumo momentu (tas taiko
ma tik savo žalgiriečiams. Red.), o 
varžovai (vadinas, nuvykę krepši
ninkai. Red.) atrodė verti vienas ki
to, nors skyrėsi savo žaidime. Krep
šinio tėvynės atstovai dar karta >s;- 
tikino, kad Lietuvoje mokama gerai 
žaisti krepšini ir kad joje yra ryš
kių, talentingų krepšininkų. Gali
ma padaryti tokia įdomią prielaidą. 
Jeigu šiandieną kiltų mintis Tary
bų Lietuvos rinktinę sustiprinti 
JAV lietuviais, vargu ar kuris nors 
jų patektų i pirmąji penketą... Mū
sų specialistai dar pasakys, ko iš j’i 
pasimokytina ir kuo pranašesnis 
mūsų šiandieninis krepšinis.” (Pa
braukimai mūsų — ALV red.).

Be žaidimų, jaunieji vyrukai bu
vo tampomi po baliukus, priėmi
mus, sporto sales, muziejus. Svar
biausia buvo propaganda, ne žaidi
mai. O ką tie jaunuoliai pamatė? 
Ar jiems buvo parodyta, kaip gyve
na kolchozninkas ar fabriko darbi
ninkas (9 šeimos vienai šeimai gy
venti namely)? Ar jie pamatė gyve
nimo, veiklos, spaudos, susirinkimų 
sąlygas? Ar gavo nusipirkti kioske 
kokį laisvojo pasaulio laikraštį? Ar 
galėjo pasikalbėti laisvai ir nevar
žomai (žinoma, tie, kurie moka lie
tuviškai; neminim čia tų, kurie visai 
nemoka lietuviškai ir kalbėjo tik 
angliškai...).

Rungtynėse vyrukai pasirodė 
prastai. Atsitiktinai sudaryta grupe
lė geriau ir negalėjo pasirodyti, ne
galėjo reprezentuoti JAV liet, krep
šininkų, gavo tokį įvertinimą, kok o 
užsitarnavo, ir tik sugadino amer - 
kiečių lietuviu krepšininkų vardą. 
Kas kaltas? Aišku, organizatoriai. 
Bet organizatoriai, — dr. Remeika, 
Mieželis, Dirvonas ir kt. savo tiks
lą greičiausiai, kad pasiekė: į vi
suomenę įnešė nesantaikos, jauni
mą pamokė neklausyti senųjų, pa
davė rankas Lietuvos okupantui ir 
jų palaižūnams.

Iš Los Angeles krepšininkų “iš
vykoje” dalyvavo A. Jankowski iv

Pianistas A. Smetona rečitalio metu. Foto A. Kančausko

ANTANO SMETONOS

Karštą sekmadienio vakarą, 
rugp. 27 d. Santa Monica Bay Wo
mens Club patalpose įvyko buvu
sio Lietuvos prezidento A. Smeto
nos anūko, Juliaus Smetonos sū
naus piano koncertas. Buvo atlikti 
pasaulinių ir lietuvių kompozitorių 
— D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. 
Chopin, R. Schumann ir J. Tallat- 
Kelpšos, Juozo Gruodžio bei M. K. 
Čiurlionio — kūriniai.

Dalyvavo pilna salė, virš 200 as- 

A. Razutis, o kaip “palydovas” — 
E. Janulaitis.

Jų kelionei aukas rinko dr. A. 
Avižienis (Bendruomenės apyl. pir
mininkas!), Jonas Navickas (skautų 
vadas) ir R. Dabšys (skautų rajono 
vadas). Kiek aukų surinkta, kiek 
kas aukojo, dar niekur neskelb
ta, nors paprastai tokiais atvejais 
(kai prašoma visuomenės paramos) 
visuomenė yra informuojama; ta:p 
pat nežinia, kokios institucijos pa
dengė kelionei trūkstamas sumas.

Kai kurie krepšinio žaidikai, grį
žę Amerikon, jaučiasi lyg ir apgau
ti savo vadų ir kurstytojų. Išvyks
tant, kurie rėmė, žadėjo, kad “krep
šinio rugtynės bus Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje, Klaipėdoje ir kitur.” 
(Žiūr. “Vienybę” nr. 14). Burbulas 
sprogo, dar nepradėtas pūsti. Iš tų 
pažadėtų rungtynių išėjo tik žaidi
mai. (Ir gerai, kad kitur nežaidė, 
būtų dar daugiau sarmatos pridarę).

Šią “reprezentacinę” kelionę ypač 
rėmė Chicagiškiai. Įsidėmėtinos jų 
pavardės: dr. dr. G. Byla (Bylaitis'L 
Giedraitis, A. Gleveckas, F. Kau
nas, P. Mažeika, A. Petkus, J. Ra
monas, L. Ragas, Z. Rekašius, J. 
Šmulkštys, V. Užgiris. Jeigu jie 
nebeprisimena seno patarimo “Me- 
dice, cura te ipsum”, galėtų pasek
ti dar visai jaunu c);. A. Margerio 
(Kosto Šeštoko) pavyzdžiu ir patys 
nuvykti pagyventi Lietuvoje, kad 
greičiau išgaruotų marksistinio li
beralizmo tvaikas. K. S.

PIANO REČITALIS

menų. Koncertas paliko gerą įspū
dį.

Rečitaliui surengti iniciatyvos 
ėmėsi pianisto teta — Giedrė Gu
dauskienė; buvo suorganizuotas 
specialus koncertui rengti komite
tas. Po koncerto ten pat salėje visi 
svečiai pavaišinti šaltais gėrimais. 
Siauresniam rateliui priėmimas su
rengtas pp Kevalaičių bute. Santa 
Monikoje. r

R. Apeikytė, akomponavusi solis
tams Lietuvių Dienos programoje.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS...

Atkelta iš 1 psl.
V. Žukauskas, scenoje pasirodęs 
trim atvejais ir davęs patriotikos 
ir humoro. Nieko neužgaudamas, 
jis visas blogybes suvertė sau ir 
savo šeimai, ir iš to publika tu
rėjo gardaus juoko; vykusi buvo 
ir jo “Carmen” operos Chicagiš- 
kio lietuvių pastatymo humoristi
nė interpretacija. Įvairi V. Žu
kausko programa patiko visokio 
amžiaus publikai. O tai geras ak
toriaus pažimys.

Jaunimo ansamblis pašoko 4 
tautinius šokius: Dzūkų polką, 
Mikitienę, Audėjėlę ir Malūną. 
Visus sužavėjo ypač Audėjėlė.

Solistams akomponavo R. A- 
peikytė, kurios akomponavimas 
jau yra pasiekęs tokio lygio, kad 
malonu klausytis ne vien kaip 
solisto palyda, bet ir kaip me
ninis pianistės pasireiškimas.

Puiki pranešėja buvo Violeta 
Mitkutė - Gedgaudienė, prie pra
nešamo teksto sugebėdama jung
ti taiklius komentarus.

Po programos susirinki is:eii 
dar ,ilgai nesiskirstė, kas šoko, 
kas dalinosi Įspūdžiais.

Programa nebuvo trumpa, bet 
dėl savo Įvairumo nebuvo nuo
bodi. Tiktai baigiant norėtųsi pri
durti keletą pastabu dėl vakaro 
organizacijos ir tvarkos. Šį karta 
valdyba nedaug tekvietė svečių, 
žymiųjų amerikiečių visai nebu
vo. Toks, matyt, buvo valdybos 
nusistatymas. Tik negerai, kad 
pakviestieji garbės svečiai nebu
vo nei sutikti, nei į garbingas 
vietas pasodinti: nebuvo prista- 
tvti susirinkusiems nei estu kon
sulas Lauer, nei organizacijų pir
mininkas Bernard Nurmsen. 
Toksai netaktas neturėtu pasikar
toti. Dienoje nesimatė Šv. Kazi
miero parapijos vadovaujančiu 
asmenų, tautiniu organizacini 
vadų, lietuvių profesionalu gvdv- 
toju, — atrodo, kad jiems nei liet, 
tautos šventė (rugsėjo 8-ii), nei 
bendruomeninė diena nieko ne
sako. Gi tuo tarpu “eilinė publi
ka” pasirodė supratinga ir sąmo
ningesnė už savo vadus, supran
tanti -bendruomenės reikšmę.
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LIETUVA RUSŲ KOMUNISTŲ VERGIJOJE
Turistų ir vizitatorių, aplankiusių šiais metais Lietuvą, įspūdžiai, 

pastabos ir nuomonės

KAS LANKO OKUPUOTĄ LIE
TUVĄ?

Šią vasarą okupuotą Lietuvą ap
lankė apie 1000 lietuvių, duodami 
uždirbti Sovietams apie du milijo
nus dolerių. Lietuvą iki šiol lanko 
tik senesnio amžiaus asmenys, iš 
jų 85% moterys.

Viena čia gimusi ir augusi lietu
vaitė, teisingai pastebėjo, kad iš jų 
39 asmenų grupės tik 9 buvo ne
raudoni, visi kiti “raudoni, kaip 
vyšnios”. Apie 70% iš turistų yra 
senesnio amžiaus, o vyrai tai visi 
seni “diedai”, apie 70-80 metų am
žiaus.

KO JIE TEN VYKSTA?

Daugumas turistų vyksta iš sen
timento seniems tėvukams, bro
liams, seserims, anūkams. Dalis 
prokomunistų — senesniosios kar
tos asmenų važiuoja iš meilės ko
munistams, iš pareigos paremti ko
munistinę santvarką Lietuvoje ir 
pasidžiaugti padaryta “didele pa
žanga”. Labai daug grįžta apsivylę, 
pamatę, kaip jų bireliai kenčia, kiek 
ten skurdo ir apatijos gyvenimui. 
Kiti grįžta tokie pat bolševikai, 
kaip ir buvę, nes nenori pakenkti 
Lietuvoje esantiems giminėms, ku
rie jau yra prasimušę iki komisarų 
pareigų bei geresnių valdžios tarny
bų.

Vykstančių į Lietuvą tarpe yra ir 
tokių, kurie pasiima su savim dukrą 
ar sūnų, jau gerokai užsikrėtusį 
Amerikoje plintančią kairiojo libe
ralizmo dvasia, kad tą “dvasią” pa
matytų įsikūnijusią realybėje. La
biausiai juos nuvilia gyvenimo stan
dartas.

Sutikau vieną lietuvaitę iš San 
Diego, Calif., kuri vyko aplankyti 

Vilniaus vaizdas nuo Gedimino kalno, mielas kiekvienam turistui.

bobutės kapo ir mamytės gimtinės. 
Galite įsivaizduoti, koks buvo nu
sivylimas, kad išleidus kelionei virš 
1000 dolerių, ji negavo leidimo ap
lankyti bobutės kapo Švėkšnos ka
puose! Tai yra patlriotinga čia gi
musi lietuvaitė L. P., blaiviai žiū
rinti į gyvenimą ir matanti jo ge
rąsias ir blogąsias puses ne per po
litinius akinius, bet savo grynomis 
akimis. Ji suteikė daug medžiagos 
šiam rašiniui.

TURISTAI IR VIZITATORIAI

Turistai arba ekskursantai yra 
tie, kurie vyksta grupėmis po 38 ar 
40 asmenų, su apribotu laiko pra
leidimu atskiruose miestuose ir tik 
turistų viešbučiuose. Jie visi priva
lo nuvykti ir grįžti per Maskvą, per 
jų muitines. Tokiems turistams daž
niausiai viza duodama 3 savaitėms. 
Kelionė per Maskvą lėktuvais kai
nuoja virš 1000 dol.

Vizitatoriai įleidžiami į Lietu
vą trumpesniam laikui — tarp 5 ir 
10 dienų. Jie dažniausiai vyksta 
per Lenkiją (Varšuvą). Kelionė as
meniui kainuoja tik 500 dolerių, 
nes jiems nereikia vykti į tolimą 
Maskvą ir už mažiau dienų tereikia 
mokėti už nepaprastai brangius val
džios viešbučius Vilniuje — nuo 30 
iki 45 dol. per dieną.

KĄ GALIMA VEŽTIS?

Lagaminuose leidžia prisidėti 
rūbų iki 44 svarų, rankoje gali tu
rėti piniginę (ir gana didelę), o ant 
kūno rūbų gali dėvėti tiek, kiek 
nori.

Turistai muitinėje Maskvoje turi 
duoti raštiškus pareiškimus, kiek 
vežiesi pinigų, kiek brangenybių ar 
kitų naujų dalykų, kurie turėtų bū-

Trakų pilies griuvėsiai ir vėl remontuojami.

Katedros varpinės bokštas ir stovyla katedros šone.

VILNIUJE
ti apmuituoti. Lagaminus muitinėje 
kartais tikrina, kartais ne. Asmeniš-
kų piniginių bei kišenių netikrina, 
jei asmuo nėra įtartas ar apskųs
tas.

Jokių lietuviškų knygų, žurnalų 
į Lietuvą neįleidžia įvežti (išsivežti 
propagandos gali kiek nori). Jei 
randa kokios spaudos ar pareiškime 
nepažymėtų dalykų, prekių —juos 
atima.

KOKIA TVARKA MASKVOJE?

Maskvos muitinėje nėra jokios 
tvarkos, — čia tampo grupelę iš 
37 asmenų po 4-5 valandas, kol 
juos suskaito ir patikrina, paskui 
dar tenka kelias valandas laukti, 
kol atvažiuoja specialus autobusas 
nuvežti į viešbutį. Gatvėse matyti 
moterys, dirbančios sunkius vyrų 
darbus. Dažnai prieina rusai prie 
turisto ir prašo batų bei rūbų. Vieš
bučiai, nebs ir gana nauji, patogu
mus turi tik po vieną visam aukš
tui. Krautuvėse ir valgyklose silp
nas patarnavimas, tenka laukti vis 
eilėse (taip, kaip kariuomenėje).

Lėktuvu iš Maskvos per keletą 
valandų pasiekiama Vilnius. Čia 
jau laukia giminės ir draugai su 
gėlėmis, spaudos atstovai su foto 
kameromis ir, žinoma, valdžios at
stovas, skirtas turistų priėmimui. 
Turistus specialiu autobusu nuveža 
į jiems skirtą viešbutį Gintarą, tik 
prieš porą metų pastatytą. Čia val
džios pareigūno siTenkami pasai. 
Bendrai, iki įkyrumo, kur tik eisi, 
vis reikalaujama parodyti pasus, 
kartais net užsimiršta, kad jau jie 
patys turi tuos pasus.

Į turistų viešbutį neįsileidžia kitų 
giminių apsigyventi, prie durų die
ną ir naktį stovi sargybinis.

Vizitatoriams yra visai kitas v eš- 
butis. truputį senesnis ir pigesnis — 
tai Neringos viešbutis, kuris pirma 
yra buvęs turistų viešbučiu.

Iš Vilniaus išvykti į kitus miestus 
ir kaimus yra uždrausta, reikalau
jama specialaus leidimo. Kai su
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prašymais prieini prie vyriausios 
Lietuvoje šioje srityje įstaigos, tai 
jie pasiteisina, kad yra iš Maskvos 
toks įsakymas ir kad reiktų iš jų 
gauti leidimas. Taigi, turistai iš pir
mos dienos pamato, kad Lietuva 
yra Maskvos kontroliuojama, kad 
įsakymai ar leidimai gaunami tik iš 
vyriausio krašto šeimininko — ruso 
okupanto. Jei kas iš turistų nori 
patelefonuoti Amerikon savo šei
mai, turi gauti leidimą iš Maskvos; 
tada tavo šaukimą perjungia, kur ir 
žūva jis, nesujungtas su namais. 
Maskva neleidžia laisvai pasikelbėti 
net telefonu.

Iš Vilniaus gali oro paštu parašy
ti laiškus, ir juos gauna Amerikoje 
per penkias dienas; tačiau giminių 
laiškus iš Amerikos į Gintaro vieš
butį nepristato nė per 10 dienų. 
Matyt, kad turi ilgą ilgą procedūrą 
mikrofilmavimo ir cenzūravimo.

Iš viešbučio turistus nuveža pa
rodyti savo pavyzdinio fabriko ir 
kolchozo. Kai kuriuos turistus dar 
nuveža iki Druskininkų kurorto ar

net iki Trakų pilies. Kadangi da
bartiniu metu Trakų pilis yra taiso
ma, tai vengia vežti ten turistus. 
Mieste parodo priešreliginį muziejų, 
kuris yra įrengtas Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, ir jų meno muziejų, ku
ris yra įrengtas buvusioje katedroje. 
Dar parodo universiteto pastatus, 
Rasų kapus ir dar vieną kitą naują 
pastatą. Taip per dvi ar tris dienas 
turistai apžiūri Vilnių ir nebeturi 
ko veikti. Dar per dvi savaites kaip 
kaliniai uždaryti savo viešbutyje ir 
Vilniaus miesto ribose turistai iš 
nuobodumo gali nagus kramtyti.

Kurie turi daug giminių, kviečia
si juos iš tolimų miestelių atvykti 
į Vilnių. Bet kurie neturi jokių gi
minių, ką tie turi veikti? Panelė L. 
P. sako, kad ji norėjusi anksčiau iš
vykti iš Vilniaus atgal į Ameriką, 
bet neleido, ir ji turėjo nuobodžiai 
laukti tos grupės kitų turistų. Už 
neišgyventą viešbutyje laiką pinigų 
negrąžina. Taip pat negrąžina nė už 
maistą, jei jų valgykloje nevalgai.

(Bus daugiau)

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real Estate — Insurance
3002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887

Siunčia dovanu siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai, 

tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp. 
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TRADICINIS SANTA MONIKOS LIETUVIŲ BALIUS

Spalio mėn. 7-tą dieną Ramiojo Vandenyno pakrantėje, 
“Mliramar” viešbučio “Satellite” salėje,

Penktą kartą susirinksime praleisti vakarą prietelių bei pažįsta
mų tarpe Rengėjai, mokydamiesi iš praeities, stengsis šį pobūvį pa
daryti prisimintinu ilgam laikui.

Garsi filmų žvaigždė Rūta Lee Kilmonytė,
viešnia iš Chicagos aktorė Zita Kevalaitytė,
mūsų pačių puikus tenoras Vincas Saras — apvainikuos meninę 

pobūvio dalį.
Šokiams gros žymus Larry Larson orkestras.
Bilietų kaina: $6.50.

Dėl rezervacijų kreiptis į:
Albiną Markevičių — 393-0615;
Aleksą Gricių — 394-2282;

Audronę Alminaitę — 393-8160;
Reginą Aukštkalnytę — 395-4570;
Vitali Lembertą — 399-4950;
Emanuelį Jarašiūną — 943-1410.

KVIEČIAME VISUS!

iiiBiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
French — German — Russian — Polish spoken

Roimd the World Tourist
INTERNATIONAL AND DOMESTIC TRAVEL

DIRECTOR MAXIMILIAN J. HODDER-GOROIH AUSKAS
Official Bonded Representatives For All Aairlines, Steamships, Railways, 

Hotels and Resorts.
Expert handling and documentaton for travel to and from 

Eastern European Countries.
Visas — Affidavits — Money Transfers — Credit Available

334 N. Fairfax Ave. Los Angeles, California 90036
Phone: 937-1650 Cable: Worldtour

»***4*****4*****4**+*4**4**44************¥*******

Santa Monicos, California, Lituanjstinės šeštadieninės mokyklos mokiniai, t Pačioje dešinėje matyti mokyklos vedėjas A. Trasikis, vidury — muzikė 
mokytojai, tėvai ir svečiai, Į g. Gudauskienė, 7-tas iš kairės su juodais akiniais kun. dr. P. Celiešius.

i Nuotrauka V. Pluko
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plunksnos iš po MANO PLUNKSNOS...
Atviras laiškas Skribai

Žiūrėk, mano gerasis, ne tik A- 
marika dega, bet ir mūsų vyrai dėl 
moterų taip užsidegė, kad net lieps
nos siekia begalybes. Ar tai naujų
jų “mini-skirt” išdava? Ar tai de 
gaulle’iški senatvės negalavimai?

Aš su pavydumu žiūriu į tą lai
mingąją, dėl kurios šeši susikibo, 
kokia aš būčiau laiminga, kad dėl 
manęs nors du apsistumdytų. Iš pa
vydumo taip užsidegiau, kad nebe- 
rimstu savam kaily. Norėdama išeiti 
į tą areną, ieškau sau partnerio — 
gyvenimo draugo. Atleisk už atvi
rus mano žodžius, pagal amželį visa 
tai sau leidžiu. Nors Jūsų asmeniš
kai nepažįstu, bet panašių vyrų se
nai ieškau, tokių, kurie nesurūdiję, 
bet nuolat juokauja, net ir ten, kū
rei ktų verkti.

Buvau nusižiūrėjusi tą Aloyzą, 
kuris iš Chicagos neperseniausiai 
pas mus lankėsi, bet labai nusimi
niau, kad pastarasis atvažiavo su 
savuoju bagažu. Aš juo labiausiai 
susižavėjau, kai perskaičiau jo di
džiuosius medicininius veikalus: 
Trejos Devynerios ir Valerijono 
lašai, kuriuose jis taip išryškina 
Chicagos negalavimus ir duoda pi
liulių , ypač atkreipdamas dėmesį 
į girtuokliavimus bei gašlavimus, ko 
ir mūsų padangėje, atrodo, netirūks- 
ta.

Čia jis buvo labai šiltai priimtas, 
ir dažnas klausė jo nuomonės apie 
Kaliforniją. Šis suktasis satyrinio 
liežuvio savininkas sunkiu atrtojiš- 
ku žingsniu apkeliavęs mūsų kolo
niją ir nieko panašaus neradęs sa
vajam gomuriui, ko nebūtų ragavęs 
Chicagoje, taip diplomatiškai išsi
suko, viską užgirdamas, kad jo pa
lydovai net jo nesuprato, ar peikia 
ar giria. Jam nekaltai prabilus, kad 
“nori namo”, klausėjai priskylrė prie 
asmens teigiamybių, kuriomis pasi
žymi dar su pirma žmonele gyve
nantys laimingieji.

Porą kartų prisitaikiusi pakaiti
nau į jį akis, bet abu kartus iš pa
dilbų pažvelgė, kaip į piktą šunį, 
nepratardamas nė vieno meilesnio 
žodelio. Pagalvojau pati sau, jei jau 
iš tokio molio nudrėbtas, tai jau 
nieko nepadarysi.

Nepažįstamasis Skriba, gal Jūsų 
neužgausiu savo drąsa ir atvirumu, 
mat, jau priaugau prie šio klrašto 
papročių, — tai pirmiausia noriu 
save perstatyti visu kūnu ir dūšia. 
Esu aukštoko ūgio, šiek tiek kau
lėta, bet visi užgiria, kad tai ma
dinga. Nors kūnas jau aprambė- 
jęs, bet jis išlaikytas čystatoj, ko 
šiuo laiku itin maža tepasitaiko. 
Apart rožių, vandens ir glicerino, 
kitų brangių tepalų jam nenaudoju. 
Mėgstu muziką ir svogūnus. Ren
giuos labai kukliai, bet neatsisakau 
broškių bei bronzalietų, kurių tik 
galima įsigyti dešimtštoįryje. Dar 
vis galvoju apie moterystės sakra
mentą, kartais jis net prisisapnuoja. 
Bet šeimos tai jau ne! Kai prisižiū- 
siu į šių dienų jaunimą, kurie ne
benori nei skustis, nei prausti, tai 
praeina noras ir gimdyti. Ką ži
nai, gal ir mano vaikai nebenorės 
nei rengtis, o kaip tai atrodys, kad 
visi pliki pradės bėgioti?

Mano tikras vardas Gentruda, 
bet dalrbe mane visi mane vadina 
Griba.

Neišsigąsk, kad noriu paskirti 
su Jumis randezvous. Nesu tikra, 
gal ir dėl Jūsų jau esu pavėlavusi, 
bet dar noriu pabandyti savo laimę, 
arba kaip senas priežodis sako: 
griebiuos ir už šiaudo. Susitikti ge
riausia būtų tą dieną, kai prie mū
sų kazimierinės bažnyčios suvažiuo
ja didesnis skaičius karabelninkų, 
škaplierininkų ir kitų brostvininkų, 
kai esti lošimų, automobilio įtrau
kimų ir kai lengva minioje pasiklys
ti. Aš būsiu apsirengusi mėlyno 
krep-de-šino suknute, “bubikopf” 
kirptais plaukais, su branzalietu ant 
rankos ir prie spragos turėsiu pri
sisegusi geltoną broškę, gi rankose 
— geltoną jurginą ir kvepėsiu mui
lu “žuvelė”. Būk drąsus pirmas pri
eiti prie manęs, jei pasidabosim, tai 
kalrtu ir pasistiprinsim

Iki pasimatymo.
(Dar nežinia, ar) Tavo Griba 

P. S.
Jei mūsų flirtas sėkmingai klos

tysis, tai ga] bus galima kokiame 
linksmavary pasirodyti scenoje. Tu
riu vaidybinių gabumų ir publikos 
(nelabai kultūringos) esu mėgiama.

Redakcijai:
Jei šios mano mintys atitiktų Jū

sų redakcinei etikai, tai prašau pa
naudoti. Maldauju nedaryti rėžian
čių pakeitimų ir neiškraipyti mano 
pagrindinių minčių. Gentruda

“Šviesos-Santaros” chaosas
Rugs. 2 d., šeštadienį, vietinis 

Šviesos-Santaros skyrius surengė 
“Metmenų” redaktoriaus dr. V. Ka
volio paskaitą Tautiniuose Namuo
se. Kadangi K. yra liuteronas, tai 
paskaitos paklausyti, be šviesinin- 
kų, atėjo ir rimtų žmonių. Bet la
bai teko nusivilti, kai kunigo sū
nus ir neva šviesos idėjų skleidėjas 
ėmė skelbti kažkokį chaosą ir anar
chiją. Kieno galvoje chaosas, šio 
meto visuomenės bei valstybės vadų 
ar paskaitininko galvoje, taip ir 
nepasakė tiksliai prelegentas. Viena 
iš šviesininkių, sąmonei pritemus 
(nežinia, ar nuo paskaitos, ar nuo 
rūtų-klevų arbatos...), išsireiškė, 
kad ankstesnieji liet, rašytojai ji 
tik vemti vertę, ir tik Mackus nuo 
tos ligos pagydęs... T. Namų sargas 
skundėsi, kad po tos moteriškos 
šnektos panašiai atsitikę ne vienam 
paskaitos dalyviui. Tik jis netvirti
na, ar tai atsitikę nuo prelegento, 
ar nuo komentatorės žodžių. Grei
čiausia, nuo abiejų santaros.

Verda smalą
Los Angeles mieste gyvai reiš

kiasi “Janulaičių klubas”, o Santa 
Monicoje — autorių klubas Smala. 
Esama ženklų, kad Janulaičių klubo 
reikalų vedėjas Bronys Raila ruo
šiasi įsitvirtinti ir Smaloje, nes 
karštligiškai verda smalą Clevelan- 
do Dirvoje.

Vieša padėka
Scriba dėkoja “Draugo” kultūros 

kronikos redaktoriui, pasiskolinu
siam žinutę iš Scribos apie naują 
laidą “Barbaras rėkia”.

TIKRAI PAVYKS PERKELTI LIETUVOS BYLĄ 
1 JUNGTINES TAUTAS

“Pavyko pravesti Lietuvos lais
vinimo reikalu rezoliuciją JAV-bių 
Kongrese, pavyks atsiekti ir toli
mesnį laimėjimą — peikelti Lietu
vos bylą į Jungtines T autas,” — pa
reiškė Rezoliucijoms Remti Komi
teto vadovybės pirm. Leonardas Va
liukas, išvykdamas šios organizaci
jos reikalais ilgesnei kelionei į ry
tinius steitus. Jis keletai dienų su
stojo krašto sostinėje — Washing
ton, D.C. ir lankėsi pabaltiečių 
bendruomenėse šiose vietovėse: — 
New Yorke, Baltimorėje, Philadel- 
phijoje, Hartforde, Detroite ir Chi- 
cagoje.

Žymūs amerikiečiai įsijungia į žygį
Šiomis dienomis visa eilė žymių 

amerikiečių įsijungė į Rezoliuci
joms Remti Komitetą. Pilnas jų są
rašas bus paskelbtas vėliau. Šį kar
tą paminėsime tik keletą:

bulrmistras H. J. Addonizio (Ne
wark, N.J.), gubernatorius S. T. 
Agnew (Maryland), burm. J. M. 
Barr (Pittsburgh), burm. J. D. Bra
man (Seattle), burm. T. R. Byrne 
(St. Paul), gub. D. F. Cargo (New 
Mexico), gub. J. H. Chafee (Rhode 
Island), burm. T. Currigan (Den
ver), burm. M. Graham (Phoenix), 
gub. S. K. Hathaway (Wyoming), 
bulrm. R. K. High (Miami), gub. 
P. Laxalt (Nevada), gub. H. LeVan- 
der (Minnesota), dir. Max Rafferty

LB Taryba posėdžiaus

JAV LB V-sios Tarybos sesijos 
posėdžiai įvyks rugsėjo 23-24 die
nomis New Yorke, Statler viešbu
tyje. Čia susirinks naujai išrinkti 35 
Tarybos nariai, Centro vaidybos 
nariai ir apygardų pirmininkai bei 
jų įgaliotiniai. Bus renkama nauja 
JAV LB vadovybė — CV pirminin
kas, tarybos prezidiumas, kontrolės 
komisija, garbės teismas.

Posėdžiuose bus skirta daug lai
ko ir dėmesio vidaus reikalų ir at
einančių metų jubiliejaus reika
lams.

Iš Kalifornijos dalyvaus tik vie
nintelis šion tarybon išrinktas narys 
Bernardas Brazdžionis. Pagal įsta
tus galėtų dar dalyvauti Vakarų 
Apygardos pirm. I. Medžiukas arba 
jo įgaliotas kitas valdybos narys.

Bendr. Namai remia jaunimą
Bendruomenės Lietuvių Namų 

metiniame piknike didžiąsias dova
nas laimėjo dail. Jonis Vainauskas 
— dail. P. Luko paveikslą, ir Vik-' 
torija Jokubauskienė — trumpų 
bangų radiją.

Piknikas davė $136.09 pelno, ku
ris buvo paskirstytas į tris dalis: 
1. skautų stovyklavietei, 2. at-kų.. 
stovyklos parėmimui ir 3. svetainėj.: 
modernizuoti.

Lietuvių namų svetainės valgyk-’' 
la ir baras veikia savaitgaliais. 'Čia 
yra bilijardo stalas ir lietuviškos 
muzikos dėžė.

Visi kviečiami užeiti ir praleisti 
laiką.

(Superintendent of Public instruc
tion of California), burm. T. D. 
Schrunk (Portland), gub. R. P. 
Shafer (Pennsylvania), gub. J. A. 
Volpe (Massachusetts) ir kiti.

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
darbai

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
darbus butų galima šiuo metu su
grupuoti į keturias grupes: (1) Or
ganizacijos stiprinimas, įtraukiant 
kiek galima žymesnių iir įtakinges
nių amerikiečių; (2) Amerikiečių 
spaudos, radijo ir televizijos infor
mavimas, patiekiant reguliariai in
formacijos apie darbus bei žygius; 
(3) Finansinės paspirties organiza
vimas Komiteto planų -realizavimui; 
ir (4) Išvystymas viso galimo spau
dimo į Administraciją ir Valstybės 
departamentą, verčiant juos įgyven
dinti Kongreso pravesta i.ezohuc ja 
(H. Con. Res. 416).

Reikia visų talkos
Šis darbas yra nepaprastos reikš

mės ir apimties, ir čia niekad nebus 
perdaug nei darbo rankų, nėr'pa
ramos. Visi geros valios lietuviai 
kviečiami jungtis į šį taip svarbų 
Lietuvos vadavimo darbą. Visais 
reikalais rašyti: Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas, • Post įOffice Box 
77048, Los Angeles, Calif. 90007.

(—ap.)

Pagerbtas kun. Mertynas Preik- 
šaitis

Rugp. 27 d. buvo pagerbtas ev. 
lut. kunigas M. Preikšaitis jo 30 
metų religinio apaštalavimo sukak
ties proga. ■< ... .

Pamaldos ir iškilmių pietūs vyko 
First Lutheran parapijos patalpose. 
Iš lietuvių sukaktuvininką sveikino 
kons. dr. J. Bielskis,, kat. par. at
stovas kun. dr. P. Celiešius ir ev. 
ref. atstovas p. Kutra. Pobūvį rengė 
M. Česnos šeima ir parapijos komi- į * 
tetas. Programą pravedė Algis Gla- 
žė. Koncertinėje programos dalyje 
dalyvavo sol, R. Česriaitė ir Irena 
Micpoviliutė;Pal.k,. akomponųojant 
Mantvydui Preikšaičiui.

Linkime sėkmės kun. M. Preik- 
šaičiui, jungiant Pietinės. Kalifor
nijos ev. luteronus lietuvius.

Vyčių seniorų susirinkimas

Rugsėjo 3 d. įvykusiame Liet. 
Vyčių Sr. kuopos susirinkime jdo- 
mų pranešimą padarė apie Argen
tinos lietuvius, ir jų problemas kun. 
A. Steigvila, laikraščio “Laikas” 
redaktorius. Apie dabartines Lietu
vos nuotaikas kalbėjo A. Skirtus, 
kuris yra apklausinėjęs virš 20 šią 
vasarą buvusių Lietuvoje.

Spalio pabaigoje Vyčiai yra nu-' 
ma,tę bendrą susirinkimą visų trijų 
kuopų. •

SKAITYKITE 
ir kitiems patarkite skaityti 
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6 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

6



Lietuviai prekybininkai-profesionalai
bu:

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

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

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029 

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394.0772
Vietinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai

RED DEVIL LIQUOR STORE 
Petras ir 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

CHET’S TAP 
£es. & Aleksandra Vilčinskai, sav. 

166 E. Orange Grove Dr. 
Burbank, Calif. 
Phone 846-9710

DAISY MAE
6av. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,

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

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.

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

LITTLE JOY TAVERN
326 So. Broadway

Los Angeles, Calif. 90013 
Phone 689-9694

L. & G. Reivydai, sav.

“OLDEN TIMES"
A. Paulauskas, sav.

13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638

Tel. 868-9098

PORT OF CALL
Sav. Rimas, Gwenn ir Vladas Gilys 

Alus — Vynas — šampanas 
žaidimai.

1712 So. Catalina St.
Redondo Beach, Calif. 90277

Phone 375-9025

Sav. Ant. Kašelionis
13708 Inglewood Ave. 

Hawthorne, Calif. 90250
Tel. 679-8322

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav. 

905 Pico Boulecard
Santa Monica, Calif. 90405 

Phone 394-9952

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave,, 
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

Buhalteriai, Revizoriai,
VLADAS NAVICKAS 

Certified Public Accountant 
3215 Clement St., San Francisco, 

California 94121 
Telefonas 387-4151

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S. 

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

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

BLAKI’S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės) 

2911 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Phone 394-0114 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

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

3231 Pico Blvd..
San'.a 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

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

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

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., 
Los Angeles, Calif. 90026

Tel. 388-1889

Grožio solionai
ELEN’S FIOUS^ OF BEAUTY 

Helen Mockus - Motušis
5265 Fountain Avenue
Hollywood, Calif. 90029 

Telephone* Normandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

Los Angeles, Calif. 90005
Du 8-G011 DU 9-4161

FRANCHELL’S BEAUTY SALON
Valda Serenas, sav. 

2403 Pacific Ave., 
Long Beach, Calif. 90806

Tel. 427-6962

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

| Painting, Decorating and Repairing 
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90806
Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor
3305 Wood Terrace

Los Angeles, Calif. 90026 
Tel. 662-8822

Darome priestatus, virtuves.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor 

Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627,

Santa Monica, Calif. 90406
Phone — 393-6988

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY 

Sav. Goerge & Ann P. Victoi 
420 Castro Steet 

San Francisco, Calif. 94114 
Phone UNderhill 1-6223

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER, 
Funeral Counselor

’ c/6 Edward Brothers Colonial
Mortuary

1C00 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Bus. RI 9-8281 284-6489

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav. 
15732 Hawthorne Blvd. 
Lawndale, Calilif. 90260

Phone 676-9217

Moteliai
AMBER MOTEL

V. ir J. Dovydaičiai, sav.
490 Dolliver St.

Pismo Beach, Calif. 93449
Tel. 773-2725

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 

82-0'3 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA 

Realtor 
1543 — 3rd Street

Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142 Res. 395-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO. 

Real Estate Broker 
3002 Santa Monica Blvd., 

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

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker 
4366 Sunset Blvd.

Hollywood, Calif. 90029
ND 4-2919 Res. TH 2-5394

Senelių namai
Ann Bobber’s Guest Home

16801 Addison St., 
Encino, Calif. 91316 

Tel. 789-4808

Skalbyklos
ART CLEANERS 

Sav. Albert Klimas
6408 Yucca St.

Hollywood, Calif. 90028
Phone HO 9-3028

SAV-ON CLEANNERS 
Sav. Alf. Jakubėnas 
4343 Crenshaw Blvd.
(next to Peb Boys)

Los Angeles, Calif. 90008

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Fiank Keršis, sav. 
TV. Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

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

Valgyklos
ANGLER'S CAFE

Albert & Maria Boreišiai, sav.
141 Fisherman’s Wharf (Pier) 

Redondo Beach, Calif. 90277 
Phone: 372-7226

Veterinarijos klinikos
Dr. L. R. Garskis, sav. 

17060 Ventura Blvd.,
Encino, Calif. 91316 
Tel. State 4-7066
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AMERIKOS VAKARUOSE

A. “. SKIRIUS

Sisfcuš
Ž429 Maryland Ave# 
3alUuora#W<> 21218

4366 S inset Boulevard 
Angelei, California, 90029 
Telefonas: NO 4-2919

į Return Requested

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

RUGSĖJO MĖN. —
17 d. — “Lietuvių Dienų” žurnalo 

metinis piknikas McCambridge 
parke, Burbanke.

Rugs. 29-30—spalio 1 d. — P. Kalif. 
Prekybos Rūmų ekskursija į 
Hoover Dam ir Las Vegas.

SPALIO MĖN. —

7 d. 7 vai. 30 min. — Santa Monikos 
Liet, klubo balius.

27 d., penktadienį, Biruitiečių ir Ra- 
movėnų akademija J. švaistui pa
gerbti jo naujos knygos proga.

GRUODŽIO MĖN. —
Gruodžio 2d. — Šv. Kazimiero 

par. salėje Amerikos Lietuvių Ta
rybos muzikinis vakaras. Progra
mų ruošia muz. G. Gudauskienė.

ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI —
L. A. kolonijos parengimų .kalen

dorių dabar veda LB L. A. apyl. 
valdybos narė Violeta Gedgaudienė. 
Registruotis tel. 466-9975. Vakarais.

EKSKURSIJA Į HOOVER DAM 
ir Las Vegas

P. Kalifornijos Prekybos Rū
mų valdyba organizuoja autobusu 
ekskursiją į Hoover Dam ir Las Ve
gas rugsėjo 29-30 — spalio 1 d.

Autobusas išvyks nuo parapijos 
salės penktadienį (rugs. 29) 3 v.pp.

Kelionė, viešbutis, dalis valgių ir 
plrogramų bei gėrimų (16) kainuos 
$35 asmeniui.

Kelionės techniškais reikalais rū
pinasi Algis Glažė, World Travel 
Service, Auto Club of Southern Ca
lifornia tarnautojas.

Registruotis pas Liet. Prekybos 
Rūmų pirm. P. V. Raulinaitį — 
telef. NO 2-5433 arba pas sekr. A. 
Skiriu — telef. NO 4-2919.

Los Angeles Ateitininkų Sendrau
gių AUKOS Balfui vainiko vietoje
A. A- Feliksui Kudirkai pagerbti:

$20.00 — D. ir A. Polikaičiai.
$10.00 — Br. ir Ign. Medžiukai.
Po $5.00 — J. ir M. Gliaudžiai,

D. Mitkienė, M. ir Pr. Prušai, A. 
ilr A- Audroniai, B. Graužinis, V. 
Kazlauskas, K. Karuža.

Po $3.00 — J. A. Raulinaitis, 
Brn. Brazdžionis.

Po $2.00 — S. Nyergienė, V.
Gedgaudienė, J. Kojelis, O. ir J. 
Motiejūnai.

Taip pat gėlių vietoje Balfui pa
aukojo:

$10.00 — V- A. Pažiūrai.
Po $2.00 — L. Balvočius, V.

Karalius ir M. M. Renkus.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai 

dėkoju. J. Motiejūnas,
Los Angeles Balto 13 sk. iždininkas

TRUMPAI
— Valerijos Kazlauskienės sesuo 

Eugenija Dambrauskaitė rugsėjo 2 
d. atvyko iš Vilniaus į Los Ange
les ir sustojo pas seserį ir svainį Vin
cą Kazlauskus. Rugsėjo 3 d., sek
madienį, Kazlauskai iškėlė šaunias 
susipažinimo vaišes, pakviesdami 
daugelį savo artimųjų draugų.

—Juozas Miller, Yucaipa, Calif., 
po sunkios operacijos sėkmingai 
sveiksta. Jį ligoninėje aplankė kun. 
dr. P. Celiešius, o slaugė dukVa, 
kuri toje ligoninėje turi gail. sesers 
darbą.

A, A. Broniaus Budgino 
tragiškos mirties metinė sukaktis 
sueina rugsėjo 12 d. Šv. Mišios bus 
atlaikytos rugs. 17 d. 7 vai. 30 min. 
ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Daktaras Juozas Gudauskas nuosa
voje vietoje

Nuo rugp. 21 d. dr. J. Gudaus
kas savo kabinetą perkėlė į nuosa
vas patalpas — 3231 Pico Blvd., 
Santa Monica, Ca. Tel. GR 7-2730

Daktaro J. Gudausko įstaigoje 
medicinos praktiką pradėjo dr. A. 
Pautienius, kuris prieš metus atvy
ko iš Chicagos ir čia išlaikė valsty
binius egzaminus.

Abiejų daktarų įstaiga atidara 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ry
to iki 1 vai. p.p.

Dėl lankymo telefonuoti: GRa- 
nite 7-2730.

Lietuvių kalbos kursas
Kalifornijos Universitete šiais me
tais vėl pradedamas dėstyti; kursą 
veda lektorius Juozas Tininis.

Studentai lietuviai, ypač naujai 
įstojusieji į Universitetą, kviečiami 
šia proga pasinaudoti ir pagerinti 
savo gimtosios kalbos mokėjimą. 
Rudens ketvirti bus dėstomas pra
dinis kursas, Žiemos ketvirtį — vi
durinis, o Pavasario ketvirtį — 
aukštesnis kursas ir lietuvių litera
tūra.

Tiek iš kalbos, tiek iš literatūros 
studentai gaus keturių vienetų už- 
skaitus (kreditus).

— Okupuotos Lietuvos spaudoje 
rašoma, kad 1967 m. Los Angeles, 
Calif, miręs Edwin Lewis Clark, 
kurio pavardė buvusi Jasevičius, pa
likęs labai didelį palikimą. Ieškomi 
jo tėvai ir kiti giminės.

Bolševikinė Lietuvos valdžia la
bai domisi Amerikoje mirusių lie
tuvių palikimais, nes giminės ne ką 
palikimo tegauna — daugiausia 
atitenka valdžios įstaigoms.

Tai dar vienas priminimas tiems, 
kurie nesirūpina surašyti savo testa
mentinės valios.

NAUJAKURIAI
— Juozas ir Aldona Ruokiai, iš 

Chicagos, III. atvyko su šeima — 
Daiva, Vida ir Viktoras — į Los 
Angeles pastoviai apsigyventi. Juo
zas Ruokis yra chemijos inžinierius 
ir turi keletą cheminių produktų už
patentavęs. Linkime sėkmingai įsi
kurti Amerikos Vakaruose.

— Stasys ir Magdalena Jasučiai 
iš Boston, Mas., atvyko į Los An
geles apsigyventi. Jie sustojo pas 
dukrą ir žentą Birutę ir Algį Pra- 
sauskus, Torrance, Calif.

SVEČIAI
—Seselė Theresita, S.S.C.C., Sac

red Hearts Akademijos, Honolulu, 
Hawaii, mokytoja aplankė LD ir 
LAV redakcijas ir atvežė suven.'rų. 
Ji yra LD žurnalo skaitytoja ir tuo 
tarpu vienintelė lietuvaitė Honolu- 
luose.

Seselės Theresitos pavardė buvo 
Teresė Gurskytė.

Pasisvečiavus Los Angelėse, sės. 
Theresita išvyko į Caracas. Vene
zuela, aplankyti savo sesutės ir 
svainio Liudos ir Juozo Zavadskų.

ATOSTOGOS
— Agota Brazaitienė, Detroit, 

Mich, atvyko į Kaliforniją aplanky- 
savo sūnaus Bernardo Brazaičio ir 
savo draugų. L. A. ji svečiavosi pas 
savo draugę Barborą Deltuvienę.

—Dalia Lūžaitė, slaugė, po jau
nimo kongreso įsikūrusi Los Ange
lėse, rugp. mėn. pabaigoje išvyko 
aplankyti savo tėvelių Anglijoje.

— Juozas ir Ona Masonai iš Sun 
City, Calif, vasaros atostogas pra
leido su “Carribean-Mexican Holi
day Tour”. Aplankė New Orltans 
ir Miami miestus, Bahamų salose 
Nassau miestą, Montego įlanką ir 
Kingston miestą Jamaikoje. Grįžo 
per Mexico City, Meksikos sostinę.

KRIKŠTAI
—Rugp. 20 d. Pauliaus ir Dalios 

Jasiukonių sūnus buvo pakrikštytas 
Algio Juozo vardais šv. Kazimiero 
parapijoje.

—Egidijaus ir Vidos Radvenių 
dukra Gailė Ona buvo pakrikštyta 
rugp. 20 d.

— Rugs. 3 d. Algirdo ir Giedrės 
Stropų sūnus pakrikštytas Dariaus 
Vincento valrdais.

— Dr. Zigmans ir Nida Žibutė 
Brinkiai rugp. 20 d. susilaukė naujo 
sūnaus Juliaus Lino. Sveikiname.

— Liepos 30 d. įvyko krikštynos 
Donaldo ir Johanos MacDougall 
trijų sūnų — Petro, Roberto ir Do
naldo. Johana Kondratavičiūtė - 
MacDougall gyvena Vancoucery, 
Canadoje.

— Rugp. 13 d. Liudo ir Irenos 
Reivydų sūnus buvo pakrikštytas 
Ričardo Liudo vardais.

MIRTYS
Liepos mėn. 26 d. mirė Vladas 

Narenkevičius. — Liepos 15 d. pa
laidota Pranciška Žibienė, Monikos 
Peters mamytė.

— Rugp. 5 d. buvo palaidotas 
San Fernando Mission kapuose 
Charles K. Bradauskas.

— Rugp. 23 d. mirė viena iš stro
piausių parapijos rėmėjų Agnieška 
Gilienė (Agnes Gillis). Liūdi jos 
brolio vaikai Jonas ir Alfonsas 
Girskiai ir Sofija Žygaitienė.

A. Gilienė parapijos vienuolynui, 
kur gyvena Sv. Kazimiero par. se
serys, yra atidavusi savo reziden
ciją.

iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio

Palm Springs, Calif., prie pat mies
to centro ir mineralinių šaltinių gy
dyklos nebrangiai PARDUODAMI 
NAMAI vieno didesnio buto .r 
dviejų viengungiams butukų su 
sklypu 50x100 pėdų dydžio.

Teirautis pas Oną Andriuvienę 
telefonu 393-1855.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Nedidelis butas be baldų išnuo

mojamas už $50 mėnesiui. Telef. 
Albert Shimkus, 862-3362, Adre
sas: 7583 Via Emorite Ct., Downey, 
Ca. — (arti Lakewood ir Florance.)

Parduodami 8 apartmentai
ant didelio sklypo ir du namai 

ant vieno sklypo Inglewood mies
te, Calif. Žema kaina ir geros są
lygos. Skambinti P. Aras 393-5561

Parduodami apartmentiniai namai
Dėl išvykimo Europon parduo

dami 5 metų naujumo — 6 butų 
ipartmentai Silverlake apylinkėje. 
Kaina 55.000.00; pajamos po $549 
per mėnesį.

Kreiptis į T. Mickevičienę, 626 
N. Lafayette Park, Calif. Telefon is 
382-3427.

aniiM

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance 6- Tax Service

REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, California 90029
NO 4-2919 ir No 4-2910

►❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•I*
MARY HAMROCK

PIERCE — HAMROCK 
MORTUA RY 

921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.

Phorje: Richmond 9-609 I
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