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JAUNIMO ŠVENTEI PRAĖJUS Jaunimo šventės banketo dalyvius sveikina Vakaru ap. pirm. Medžiukas.

Los Angeles LB Jaunimo an
sambliui (Jaunimo, jaunių, vaikų 
šokių grupėms) šiemet suėjo 20 me
tų nuo jų veiklos pradžios. Tam at
žymėti surengta jaunimo šventė, 
kurią rėmė LB Vakarų apygarda, 
pirmininkaujama L Medžiuko.

Šventei rengti buvo sudarytas ko
mitetas, į kurį Įėjo ansamblio daly
vių tėvų komitetas, grupių vadovai 
ir kt. bendiruomenininkai bei meni
ninkai. Šventės programa truko dvi 
dienas — birželio 28 ir 29 d. d.

Šventei pradėta ruoštis prieš ge
rą pusmetį. Išlyginta nesutarimai ir 
nesklandumai ir prieita prie pozity
vaus darbo, kurio būta nemaža. 
Iškilmėms paryškinti nutarta išeiti 
iš parapijos kiemo, [vairios šventės 
dalys vyko keliose vietose: Sheraton 
viešbutyje. Santa Monica Civic Au
ditorijoj ir parapijoje (pamaldos, 
paroda).

Sukaktuvinis banketas
Norėta šventei priduoti daugiau 

iškilmingumo, paimta puikus She
raton West viešbutis, kuriame šešta
dienio vakare įvyko banketas su 
vakariene, kalbomis, menine pro
grama ir šokiais. Bankete dalyvavo

šokėjai, baigę programą, išeina iš 
salės. Viduryje dar suka ratelį 

gen. kons. J. J. Bielskis, Vakarų 
Apygardos pirm. 1. Medžiukas, 
daug kitų veikėjų ir apsčiai jauni
mo. Pasakyta sveikinimo kalbų. Čia 
žodį tarė ir pati ansamblio vedėja 
O. Razutienė. S. Puikūnienės keptas 
tortas banketą dar labiau papuošė.

Meninę dalį atliko jaunimas. Te
noras Vytenis Dūda, akomponuo- 
jant G. Gudauskienei, padainavo 
sveikinimą jaunystei. Apkeliavau ir 
Žvejo meilę. Sveikinimo jaunystei 
tekstą parašė V. Kevalaitienė, o 
muz Ką — G. Gudauskienė.

Vydūnas Tumas padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio eilėraštį “Tai
kos dvasia”. Šiam banketui specia
liai Rūta Skiriūtė paruošė tris mo
dernius šokius, kuriems G. Gudaus
kienė parašė muziką — pritaikyda
ma lietuvių liaudies melodijas: Kai 
du stos, visados...Obuolys nuo obels 
netoli tekrenta ir Oi audžia audžia 
mano mergelė. Šoko Violeta Dičiū- 
tė, Dalia Dičiūtė, Rūta Juodikytė, 
Jūratė Pažėraitė, Danguolė Razuty- 
tė, Alma Ruigytė, Rūta Skiriūtė ir 
Alma Vilkaitė;

Banketas praėjo junatviškoj nuo
taikoj. Šventės pradžia gera.

"Audros šokėjai, kurie, kitiems iš
ėjus, Įteikė savo vadovei Ingai Tu-

M. Galiūnas, 12 metų jaunuolis, prie savo pav. “Vaivorykštes fantazija’’.

Meno paroda
Nesant menininku sunku kalbėti 

apie meno parodą, kuri buvo ir 
gausi piešiniais ir įdomi įvairiais ta

mienei gelių puok5tę.
Foto L. Kanto

lentais. Paroda įvyko parapijos sa
lėj Dalyvavo apie 10 jaunuolių — 
nuo moksleivių iki studentų, kurie 
kol kas ta sritimi tik domisi, bet 
specialiai dar nestudijuoja. Iš visų
išsiskyrė M. Galiūno iš Santa Bar
bara piešiniai ir grafika. Berniukas 
yra dar tik 12 metų, bet į temas ir 
atlikimą pažiūrėjus, atrodo, kad tai 
giliai mąstančio jaunuolio darbai. 
Vertų dėmesio darbų išstatė ir kiti: 
Pinkus, Motiejūnaitė ir kt. Ne vie
nas jaunųjų linksta į abstraktą, bet 
apskritai jie nepameta ryšio su gy
venimu, stebi ji ir savaip atvaizduo
ja popieriuje.

Parodai reikėjo geresnės organi
zacijos. Vienų gražiai prisidėjo ir 
tėvai, kitų gi tik ranka numojo; o 
iš tikrųjų turėtų daugiau atsakomy
bės ant savo pečių imti ir parodos 
komitetas, jeigu toks buvo.

Šokių ir dainų šventė
Visų dėmesys, atrodo, buvo dau

giausia nukreiptas į šokių ir dainų 
šventę, kuri įvyko Santa Monikos 
Civic auditorijoj. Šokėjų ir daini
ninkų buvo per 200. Čia Los An
geles parodė, ką jie gali. Ir tikrai 
šią šventę, kiek programos atžvilgiu, 
tiek publikos atžvilgiu galima pava
dinti jaunimo šokių ir dainų švente.

Nukelta i 2 psl.
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RUGSĖJO 8-JI LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra Įrašiusi savo statute tautine 
švente — Rugsėjo aštuntą — Vytauto Didžiojo vainikavimo dieną. 
Iki šiol buvo ir yra toji diena viso pasaulio lietuvių švenčiama.

Tačiau viena politinė grupelė, siekdama dominuoti ir valdyti JAV 
Bendruomenę ir ją pakinkyti savo politiniams tikslams, suplanavo 
Bendruomenės švente padaryti Vasario 16-tąją dieną, kuri buvo ir 
yra iškilmingai Amerikoje švenčiama Amerikos Lietuvių Tarybos. 
Kodėl tas skaidymasis ir konkuravimas Altui? “Didieji Pronto poli
tikai”, norėdami Altą likviduoti, pradeda darbą nuo jo finansinio 
ir svarbiausio veiklos pagrindo, nes visos Alto lėšos Lietuvos laisvi
nimo reikalams yra surenkamos Vasario 16-tos minėjimų proga.

Dabar, besiruošiant keisti Bendruomenės statutą, bendruomeni- 
ninkai turėtų rimčiau pagalvoti, ar verta skaldyti jėgas, ardyti kitų 
darbą, ar tuo nusipolitikavimu savo pajėgų nesuskaldysime ?

Pagalvokime, kuo yra blogesnė Rugsėjo 8-ji dienos šventė už Va
sario 16-tąją. Geriau būtų tą tautinę šventę palikti kaip buvo Bend
ruomenės senajame statute.

ISTORINĖ AMERIKIEČIŲ DIENA

Prieš maždaug 25 metus lietuvių lakūnai Darius ir Girėnas, iš
skrisdami iš Chicagos į Kauną, parašė patriotini testamentą: ‘'Tau, 
jaunoji Lietuva, skiriame šį žygį". Nors jie, perskridę Atlantą, tra
giškai žuvo Soldino miške, Vokietijoje, bet savo žygiu daugelį jau
nimo uždegė drąsa ir patriotizmu.

1969 m. liepos 20-toji diena J.A.Valsybėms bus istorinė diena, nes 
amerikiečiai pirmieji nuskraidino žmogų Į mėnuli. Du nuskridusieji 
į mėnulį astronautai, Armstrong ir Aldrin, ten išbuvę dvi valandas, 
atliko jiems skirtus uždavinius — paliko Amerikos vėliavą, parinko 
mėnulio akmenų, nufotografavo mėnulio paviršių iš arti, perdavė 
televizijos aparatu visą savo Veiklą mėnulyje ir sėkmingai grįžo atgal 
į žemę, atlikę žygį, prilygstantį didžiausiems pasaulio atradėjų žy
giams. Jų žygio dieną JAV prezidentas Nixon pavadino didžiausia 
diena po pasaulio sukūrimo.

Trys Apollo 11 raketos astronautai — Neil A. Armstrong, pulk. 
Edwin E. Aldrin ir pulk. Michael Collins dabar yra garsiausi pasau
lyje asmenys. Jie rizikavo savo gyvybe, pasišventė valstybės ir žmo
nijos naudai ir pažangai, parodė patriotizmo ir drąsos pavyzdį Ame
rikos jaunimui, kurio dalis, deja, per kolegijas yra užkrėsta nuodin
gomis nihilizmo bacilomis. Komunizmas, siekiąs pasaulinės revoliu
cijos, čia rado gerą dirvą paskleisti savo idėjoms, žinoma, netiesio
giai, bet aplinkiniais būdais, per visokias militantų, liberalų ir pana
šias grupes. Barzdoti plaukuoti basakojai skarmaliai taip pat yra 
panaudojami komunistų tikslams, ir mūsų jaunimas, kartais besusi- 
žavįs hipių ir panašių “kilniais” tikslais, turėtų gerai apgalvoti ir 
kritiškai peržūrėt, kas slepiasi po tomis nešvariomis barzdomis ir 
suterštais skarmalais. Tai kelias į urvinio žmogaus gadynę. Tik su 
tuo skirtumu, kad anas urvinis žmogus siekė pažangos, o šių dienų 
urviniai siekia atžangos. j

Anų dienų Lietuvos jaunimui pavyzdžiu buvo Darius ir Girėnas, 
o šių dienų Amerikos ir viso pasaulio jaunimui geriausias idealizmo 
pavyzdys yra Armstrong, Aldrin ir Collins, naujųjų laikų magelanai 
ir kolumbai. Pasaulio domėjimasis ir entuziazmas tatai patvirtina.

Šokių ir dainų programos pranešėjai —. Dana 
Tuminaitė ir Erdvilis Janulaitis. Foto L, Kanto.

LOS ANGELES JAUNIMO ŠVENTE /Atkelta iš 1 puslapio
Šventės atidarymo žodį tarė LB 

Tarybos narys Bernardas Brazdžio
nis, iškeldamas jaunimo polinkį ide- 
alizman ir šių dienų idealizmo foir- 
mas tiek čia, tiek pavergtoje Lietu
voje, kur tautiškumas nėra išblėsęs. 
Tik mokėkime juos suprasti, tik 
patys energingai eikime lietuviškos 
bendruomenės keliu.
Buvo eilė sveikinimų (Lietuvos gen. 
konsulo, švietimo tarybos atstovo, 
S. Monikos miesto atstovo ir kt.).

Programą gražiai pravedė pakai
tomis pranešinėdami E. Janulaitis ir 
D. Tuminaitė. Programų vadovų 
klausimas, ankstyvesniesiems sukū
rus šeimas ir išėjus iš jaunimo tar
po, nėra lengvas. Šiedu jaunuoliai 
parodė, kad auga geras pakaitalas.

Tautinius šokius šoko 6 L. Bend
ruomenės Jaunimo ansamblio gru
pės, vadovaujamos B. Čiurlionie
nės, O. Gustienės, J. Puškorienės, 
D. Razutytės, E. Radvenio ir L. 
Zaikienės; “Audros” ir Santa Mo
nikos mokyklos grupėms vadovavo 
Inga Tumienė. Dar buvo pakviesti 
latviai ir estai; prisidėjo tik latvių 
viena grupė — “Perkonitis” — va
dovaujama Lozencinės. Vyriausia 
vadovė buvo O. Razutienė.

Šokėjams įeinant iir išeinant buvo 
grojamas parado maršas, parašytas 
B. Budriūno. Grojo O. Barauskienė, 
A. Kazakevičius ir S. Gudauskas.

Choras padainavo B. Budriūno, 
S. Šimkaus, J. Bertulio, J. Žilevi
čiaus ir G. Gudauskienės kompo
nuotų dainų. Dirigavo G. Gudaus
kienė, O. Razutienė ir B. Budriū- 
nas. Pabaigai choras linksmai padai

navo S. Graužinio “Mes gynėjai”. 
Publika šiltai priėmė G. Gudaus
kienės komponuotą “Norėčiau 
skristi”.

Šokių eilėje buvo vaikų, jaunių 
ir jaunimo pasirodymų: Šoks tėvelis 
suktinį, Vėdaras, Šustas, Gyvataras. 
Sukčius, Žilvitis, Tryptinis, Oželis, 
Noriu miego, Audėjėlė, Aštuonytis, 
Sadutė ir Malūnas. Latviai įsijungė 
į lietuvių Sukčių ir pašoko savo 
Munsturį.

Salė didelė ir labai gera. Vietos 
šokti kiek nori! Publikos — pilna 
“galiorka”. Stebėti patogu, nes visi 
sėdi pakopomis aukštyn, o šokimo 
“arena” priešais žemai.

Nepasakytume, kad programa 
buvo atlikta tobulai: buvo nesklan
dumų, suklydimų, nesusiorientavi- 
mo, bet apskritai įspūdis geras. 
Jaunimas parodė daug entuziazmo, 
vadovai daug darbo ir pasiaukoji
mo. Buvo ko pažiūrėti ir kuo pasi
džiaugti. Tai rodo, kad lietuviškas 
jaunimas yra sveikas, amerikietiško 
klaidžiojančio jaunimo bacilų nepa- 
graužtas? Nesarmata ir svetimtau
čiams pasirodyti. Todėl net didysis 
Los Angeles dienraštis Los Angeles 
Times atsiuntė savo reporterę ir fo
tografą, atspaude labai palankų lie
tuvių bendruomenei įrašinį ir įdėjo 
nuotrauką iš šventės momento.

Šventės proga išleistas leidinys, 
pavaizduojąs nuotraukomis jaunimo 
ansamblio veiklos momentus per 
du dešimtmečius. Leidinys didelio 
formato, 84 puslapių ir kaštuoja tik 
du dol. Įsigyti galima pas jaunimo 
ansamblio vadovus, pas knygų pla
tintoją ir LAV leidykloje. Ž.

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO. 

Real Estate — Insurance
?002 Santa Monica Boulevard Santa Monica. Calif.

Phone 393-0615
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Astronautai Armstrong ir Aldrin vą; sone matyti jų “Aras”, kuriuo 
menulyje, pastatę Amerikos vėlia- nusileido ant mėnulio. .Foto nuo

trauką nuo televizijas ekrano 
darė Leonas Kantas.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
DIENA

Tradicinė Kalifornijos Lietuvių 
Diena šiemet įvyks rugsėjo 6 d. šeš
tadienį, Veteranų salėj, Culver City. 
Dieną rengia LB Vakrų Apygarda, 
Los Angeles ir Santa Monikos apy
linkės. Programoje bus: koncertas,
jaunimo simpoziumas, sportas ir 
meno paroda.

Koncerto soliste pakviesta iš Chi- 
cagos Roma Masticnė, labai gerai 
pasirodžiusi lietuviškoje operoje 
“Dana”. Su paskaitininku ir simpo
ziumo vadovu dar tariamasi. Ne
trukus bus paskelbtas ir meno pa
rodos dailininkas. Meno paroda nu
matoma sekmadienį.

Dienos svečiais bus pakviesti Ka
lifornijos gub. R. Reagan, L. A. 
metras S. Yorty, senatorius Murphy, 
Culver City meras ir kiti valstybės 
pareigūnai.

Lietuvių Diena šiais metais ir vėl 

bus plačios apimties, su turininga 
programa ir verta visų lietuvių dė
mesio.

“Lietuvių Dienų” žurnalo metinė 
gegužine

LD žurnalo naudai metinis pik
nikas vyks rugsėjo 14 d. McCam- 
brdge parke, Burbank mieste, 1515

Vyresnieji Jaunimo Ansamblio šokėjai, gražiai pasirodę šokių šventėje Santa Monica Civic Auditorijoje.
Foto L. Kanto

pa-

Glenoaks Blvd., toje vietoje, kur 
jie sėkmingai vyksta jau kelinti me
tai. Čia yra labai daug žalios pie
vos, medžių paūksmės, įvairių žai
dimų jaunimui. Noirs visi piknigai, 
rengti Arroyo Seco parke dėl ne
palankių administracinių sąlygų at
šaukti, Burbanke rengiamų piknikų 
tai neliečia, ir jie vyks.

Lietuvių Dienų žurnalo parėmi

mui ta pačia proga įvyks dovanų 
traukimas. Yra brangių dovanų, 
kurių, laimei pasisukus, gali tekti 
ir vietos lietuviams. (Geras televi
zijos aparatas, puikus meno pa
veikslas...). Neužmiirškite įsigyti lai
mėjimų bilietėlių ar knygučių ir 
nepraleiskite progos dalyvauti vie
name iš gausiausių L. A. piknikų, 
kur žmonių susitiksite iš apylinkės 
ir iš tolimų JAV vietų.

Pavergtų Tautų savaitės 
minėjimas

Lietuviai aktingai su tautinių šo
kių grupe, vedama Tumienės, da
lyvavo Pavergtų Tautų savaitės mi
nėjime liepos 13 d. Hollywoodo 
veteranų salėj. Alto pirm. V. Če
kanauskas pasakė sveikinimo kalbą. 
Komitetui šiemet pirmininkauja 
estas Bernard Nurmsen.

Liepos 27 d., sekmadienį, Paverg
tų Tautų komiteto nariai dalyvavo 
kubiečių surengtose demonsttracijo- 
se. Lietuviai su savo plakatais irgi 
pasirodė gerai — komiteto atsto
vas J. Truškauskas, C. Jurevičius, 
H. Tumas ir kt.

Modernaus šokio grupė, vadovaujama Rūtos Skiriatės, jaunimo bankete 
šoka “Kai du stos”. Foto L. Kanto

Albinas Markevičius, žinomas Los 
Angeles ir Santa Monikos lietuvių 
veikėjas ir visuomenininkas, sėk
mingai baigė Santa Monica City 
College ir gavo laipsnį Merchan
dising - Real Estate srityje.
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Kviečiame visus atsilankyti į 
TRADICINĮ METINĮ

'lietuvių Dienų" žurnalo PIKNIKĄ 
š. m. rugsėjo 14 d., sekmadieni, nuo 12 vai. dienos 
Me. Cambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd., 
Burbank, Calif. _
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Jaunimo šventės apyskaita mingas banketas, o sekmadienį, bir- 

Los Angeles Lietuvių Bendruo- želio 29 d. Santa Monikos Civic 
menės Jaunimo Ansamblio 20-ties Auditorijoj — tautinių šokių ir 
metų gyvavimo šventė, įvykusi bir- dainų šventė. Kadangi Jaunimo An- 
želio mėn. 28 ir 29 dienomis pato- samblis yra taip gausiai iremiamas 
dė ką jaunimas organizuotame bū- tėvų ir visuomenės, tai J. A. Tėvų 
ryje gali atlikti. Birželio 28 d. She- Komitetas nutarė duoti viešą Šven- 
raton West viešbutyje buvo iškil- tės apyskaitą.

Pajamos
1. Banketo bilietai (per platintojus ir prie durų)........................ $734.00
2. Aukos jubiliejiniam leidiniui išleisti...... ..................................... 110.00
3. Aukos, gautos už skelbimus leidinėlyje.....................................  45.00
4. Civic Audit, prie duirų ir per platintojus surinkta už bilietus 1407.00
5. Surinkta už parduotus leidinio egzempliorius ........................ 236.00

Viso $2532.00
Išlaidos

1. Restoranui už vakarienę ......................................................... 618.00
2. Orkestrui ....................................................    ;................... 90.00
3. Gėlėms pirkti ............................................................................... 17.85
4. Už Civic Auditoriją.................................................................... 575.11
5. Už leidinio spausdinimą............................................................ 851.15
6. Bilietų ir kvietimų spausd., tortas, skelb. spaudoj ir kt. išl.......  182.00

Viso $2334.71

Gryno pelno gauta ......................
Tėvų komiteto vardu nuoširdžiai 

dėkoju visiems šventės dalyviams, 
organizatoriams ir ypatingai p. O. 
Razutienei, vadovaujančiai Jaunimo 
Ansambliui jau 20 metų. Padėka p. 
J. Kojeliui, garsinusiam šią lietuvių 
šventę spaudoje.

Šia proga kviečiame įsigyti an
samblio sukakties leidinį “Los An
geles L. B. Jaunimo Ansamblio Dvi
dešimtmetis”, pasiunčiant 2 dol. 
Jonui Žukui, J. A. Tėvų Komiteto

..................................... $197.29

iždininkui, 4249 W. 136 St., Haw
thorn, Calif. 90250. (Galima gauti 
LAV administracijoj ir pas knygų 
platintoją. LAV Red. pastaba.).

Mūsų padėka visiems sveikinto
jams, auktojams ir LB Vakarų apy
gardai bei jos pirm. I. Medžiukui, 
šią šventę globojusiems.

Eugenijus Vilkas,

Jaunimo Ansamblio Tėvų k-to 
pirmininkas 

Los Angeles, 1969.VII.16.

Birželio liūdnųjų įvykių sukakties 
minėjimas

Baltų-Amerikiečių komitetas su
rengė birželio įvykių 29 metų su
kakties paminėjimą birželio 22 d. 
lietuvių šv. Kazimiero par. salėje. 
Šiais metais komitetui pirmininkavo 
latvis Arnis Tūbelis.

Minėjimo pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Paul Lamport, L. A. miesto 
tarybos narys. Sveikino estų vice
konsulas Erns Laur ir latvių kon
sulas Leo Andersen (Lietuvių kon
sulas minėjime nedalyvavo).

Meninėje programos dalyje bu
vo: estų smuikininkė Rita Piirisild, 
latvių solistai S. Jansone, sopranas, 
ir A. Kurminš, baritonas; jie padai
navo duetu keletą latvių kompozi
torių kūrinių, kuriuos atliko pui
kiai.

Įspūdingiausiai pasirodė komp. 
B. Budriūno naujai suorganizuotas 
Devyntukas (Nonet), kuris padaina
vo J. Strolios, Viešpatie, parveski 
mus namo, Budriūno Mano protė
vių žemė ir B. Budriūno Baltų tra
gedijos veikalui kompoziciją “Rise 
My Ringing Word”; solo dalis dai
navo Birutė ir Rimtautas Dabšiai, 
akomponavo B. Budriūnas.
»*• *2* *2* *2* ••• *2* *2* *1* *2* •2» *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2* ♦2* *2* *2* *2» *2* *2* *2* ••• *2* *2* *2* *2* *2* *2» •?»

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostlanetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ii gana pigiai 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto ’ki 3 vai. pu

Minėjime buvo perskaityta Los 
Angeles metro Yorty rezoliucija ir 
susirinkusiųjų priimta rezoliucija, 
reikalaujanti Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai nepriklausomybės.

Minėjime lietuvių dalyvavo dau
giausia, o estų mažiausia; per maža 
buvo laiko propagandai, maža kas 
težinojo.

Birželio įvykių minėjimai visada 
rengiami birželio vidury, tat daug 
kas žino ir to minėjimo laukia, tik 
reikia laiku pranešti, tiksliai dieną, 
valandą ir vietą. Rengėjai tą datą 
turėtų užimti iš anksto, kad kas ki
tas jos neužimtų. Birželio liūdnųjų 
įvykių minėjimas, surištas su reika
lavimų visoms trims Baltijos tau
toms laisvės turėtų būti gausus, ge
rai išreklamuotas, su svečiais ko
respondentais, kad patektų į ame
rikiečių laikraščius. Smulkius reika
liukus, piknikus piknikėlius reiktų 
atidėti į šalį ilr visą dėmesį sukaupti 
tam, kas jaudintų ne tik mus, bet 
ir mūsų bičiulius amerikiečiui;

Kitais metais Birželio įvykių mi
nėjimo rengėjai bus lietuviai; jam 
vadovaus Baltų komiteto vicepirm. 
ir Alto sk. pirmininkas V. Čeka
nauskas.

VASAROS STOVYKLOS

Moksleivių Ateitininkų stovykla

ir šiemet vyks Mill High Rezorte, 
Twin Peaks, Calif, (netoli Lake Ar
rowhead). Stovykla vyks nuo rugp. 
17 d. iki rugp. 24 d. Priimamas 
jaunimas nuo 8 iki 13 metų am
žiaus. Registruotis pas ūkio reikalų 
vedėją Julių Jodelę — 3737 Evans 
St., L. A., telef. 664-1707. Kaina 
$40. Stovyklai vadovaus kazys Raz- 
gaitis ir kun. R. Kasponis.

Jūros Skautų stovykla
vyks nuo rugp. 24 d. iki rugp. 30 
Big Bear Lake apylinkėje.

Stovyklos vedėjai: A. Kašelionis, 
telef. 326-3077. Ūkinius reikalus 
prižiūrės Angelė Raulinaitienė ir 
Birutė Čiurlionienė.

Lietuvių skautų stovykla

įvyks rugpiūčio 16-31 dienomis 
nuosavoje stovyklavietėje už Big 
Bear miesto, San Bernardino kal
nuose.

Lietuvos Vyčių Seniorų veikla

Liepos 13 d. įvyko L. Vyčių Se
niorų sus-mas kun. dr. Algirdo Ol
šausko vasarvietėje — Laguna 
Beach, Calif. Seniorai su reguliarios 

kuopos nariais turėjo užkandžius. 
Jaunimui besimaudant, besidžiau
giant pajūrio malonumais, seniorai 
aptarė savo reikalus.

Susirinkimą malda pradėjo kuo
pos dvasios vadas kun. dr. A. Ol
šauskas, o pirmininkavo J. Činga. 
Buvo padaryti pranešimai apie me
tinį Vyčių seimą, įvykstantį New
ark, N. J. Nutarta įgalioti Los An
geles vyčiams atstovauti Rymantę 
Barauskaitę, kuri dabar ten atosto
gauja.

Bronius Katauskas įstojo nariu į 
Seniorų kuopą. Dabar Seniorų kuo
pa turi 35 narius.

Metinė gegužinė
Kuopa nutarė padaryti visų vy

čių metinę gegužinę rugp. 17 d. 
McCambridge parke, Burbanke. 
Nariai pasiskirstė pareigomis, kas 
paruoš maistą ir kas tvarkys barą.

Parko adresas yra toks: 1515 
Glenoaks Blvd., Burbank, Calif.

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

MARY H A M R O C K 
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARY 
921 Vnn'cp Blvd. 

T.os Antrelec. Calif 
Phone: Richmond 9-6091

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069 
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

ccqcooc©ocoooccccocooooocococccocoqcogqcocccco©©©8

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

siunčia siuntinius į Lietuva iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje, 
Labiausiai prityrę- siuntimo srityje

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus 
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną. 
Išvyks liepos 8 d., grįš liepos 29 d. 1969. Vilniuje leista pabūti 16 dienų. 
Kaina $885.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.
»0©OCO©OCOOOC©OC^<iO»OCCCt^JC03GSGOOCC©C©33©00000

KOVAL'S ENTERPRISES
1706 Sunset Blvd., Los Angeles, California 90026

patarnaujame
kelionių grupėms ir pavieniai: lėktuvais, laivais, traukiniais ir autobusais 

Į Lietuvą, Sovietų Rusiją, visą Europą ir visą pasauli.
• Siuntiniai ir pinigai Į visus virš minėtus kraštus.

• Imigracinė pagalba ir
• Exportas ir Importas.

Dėl informacijų skambinti 388-1211 — 388-1212.
Įstaiga atdara: nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak., šeštad. iki 2 vai. p. p.
P.S.
Turime asmenų, kalbančių lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, slovakiškai.
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Populiarusis Arrowhead 
kurortas

Kai ateina vasaros karščiai, daž
nas norėtume susirasti malonią, ne- 
peršiltą vasarvietę, kur vėsus vėje
lis gaivintų tempo ir karščių išvar
gintą kūną, kur plaučiai galėtų 
įtraukti švarų, “smogų” nesuterš
tą orą, kur akys norėtų ilgesingai 
stebėti tėviškę taip primenantį mė
lyną dangų, kur pušų ošimas pri
mintų ne tik romantišką senovę, 
bet ir atneštų aromatišką kvapą... 
Vieta, kur visa tai duotų, yra ne 
kas kitas, kaip Arrowhead ežeras.

Dar ne taip senai šis kurortas 
buvo kiek apleistas, nes buvę sa
vininkai jį daugiau laikė dėl valsty
binių pajamų mokesčių privilegijų. 
Prieš pusantrų metų ežerą ir apy
linkę perėmus didžiulei Boise Cas
cade kompanijai, vasarvietė padarė 
daug pažangos, [rengiama daugiau 
paplūdimių, statoma klubų, marinų, 
asfaltuojamos, gatvė?! o pats vieške
lis nuo San Bernardino praplečia
mas iki 4 linijų, nes judėjimas į 
vasarvietę vis gyvėja.

Arrowhead ežeras mums artimes
nis už kitus, nes čia esti visi keturi 
metų laikai su skirtingu sportu kiek
vieną sezoną. Ežero vanduo labai 
tyras, todėl gali lengvai matyti dug
ną. Siekia 168 pėdų gylio. Ežeras 
turi 14 mylių krantų, apsuptų ošian
čiomis pušimis. Kai tik nevalstybi
nė žemė apie vasarvietę bus išpar
duota (už 1-2 metų), visais paplū
dimiais ir ežero galės naudotis tik 
nuosavybių savininkai bei jų sve
čiai. Tuomet ir nuosavybių kainos 
labai kils.

Ežere galima žuvauti, plaukioti 
laiveliais, slidinėti. Nepaprastai ma
lonu ir maudytis, nes matai, kad 
vanduo yra švarus kaip kristalas. 
Vaikams yra skirtos paplūdime net 
atskiros plaukymo vietos su nuola
tiniu budėjimu. Taip pat prie atski
ro mažesnio ežero bei paplūdimio, 
yra ir žaidimo aikštelė su turtingu 
ircneimu.

Jodinėjimo klube galima išsinuo
moti arklius. Ištaigingam “country” 
kliibė^ suaugusieji ir jaunimas gali 
maloniai praleisti laiką. Čia pat 
yra įrengti ir vonių kambariai. Nuo
savybių savininkai turi didelių pri- 
vileeijų tapti klubo nariais.

Žiemos metu vasarvietė yra pa
dengta sniegu. Mėgstantieji slidinėti 
netoli ras geriausias ski slidinėjimo 
vietas Pietų Kalifornijoj. Čiuožimo 
mylėtojai ras labai gerai įrengtą 
čiuožyklą.

Jei palyginsime Lake Arrowhead 
ir Canyon Lake, dvi pačias geriau
sias vasarvietes Pietų Kalifornijoje, 
rasime daug panašumo, bet kartu 
ir skirtumo. Arrowhead jau yra su
sidaręs vardą, turi virš 8000 nuola
tinių gyventojų, įstengia išlaikyti 
net ligoninę, keturias ugniagesių 
stotis, yra kalnuose, apaugęs puši
mis, turi daugiau natūralaus grožio, 
vid. vasaros temperatūra 80°, vė
siau negu Canyon Lake, kuri daro

SANTA MONICOS
—Santa Monikos Amerikos Liet- 

Klubo tradicinis balius rengiamas 
spalių mėn. 4 d. Miramar viešbuty
je, Satelite salė, su trumpa progra
ma ir garsiu Larry Larson or
kestru šokiams. Laukiama svečių 
ir iš tolimesnių Kalifornijos vietų.

— Henrikas ir Dana Paškevičiai 
persikėlė į neseniai nupirktus de
šimties butų namus. Jų naujas ad
resas: 1237 10th St., S. M.

— Įžymi lietuvių darbuotoja ir 
Santa Monikos Amerikos Lietuvių 
Klubo pirmininkė Alena Devenienė 
su savo anūkais išvyko ilgesnei ke
lionei į Europą. Grįždama dalyvaus 
ALT’o seime Detroite, kulr pasakys 
pagrindinę kalbą.

— Vytautas ir Lilė Plukai prie 
turimos keturių butų nuosavybės 
įsigijo 10 butų namus 1047 2nd 
St, Santą Monica, į kuriuos ne
trukus žada persikelti. Jų naujas 
pirkinys yra prie Miramar viešbu
čio ir pajūrio parko. Pirkimui tar
pininkavo birokeris Albinas Mar
kevičius.

— Mykolas Poškus buvo sukvie
tęs gražų būrį svečių į savo rezi
denciją Santa Monikoje atšvęsti 
žmonos Hidegard gimtadienį.

dar tik pirmuosius, bet drąsius 
žingsnius. Čia planavimas daug 
moderniškesnis, nes daug leng
viau projektuoti, kai nėra senos 
statybos bei seno stiliaus įrengimų.

Canyon Lake tvarko gan turtinga 
ir sena bei patikima Corona Land 
Companija. Šia nauja vasarviete 
turėtų susidomėti ypač gyvenantieji 
Orange County bei Long Beach ir 
Riverside apylinkėse dėl labai grei
to ir patogaus jos pasiekimo. .....

Investavimo požiūriu Canyon 
Lake turėtų nešti geresnį pelną. 
Mat, vasarvietė tik dabar kuriasi, 
todėl kainos yra žemesnės, neišpūs- 
tos. Dar nereikia mokėti už susida
rytą vardą. Gi būdama griežtai 
privati vasarvietė ir gerai tvarkyda
masi, žemės vertę turėtų getrai iš
kelti.

Tačiau kas galvoja įsigyti nuo
savybę daugiau savam naudojimui 
ir malonumui, turėtų paklusti indi
vidualiam skoniui. Oro kokybei 
taip greit krentant mieste, gali tek
ti bėgti nuo apsinuodijimo, jei ne 
visam laikui, tai bent savaitgaliams. 
Maloniai, sveikai ir įdomiai praleis
tas laikas ir gal pratęstas gyvenimas 
yra brangesnis ir už pinigą. Šiuo 
atžvilgiu, tur būt, daugiau balsų 
gautų Arrowhead ežeras.

J. Č.
P. S. Norintieji gauti daugiau in

formacijų apie Lake Arrowhead ar 
Canyon Lake (šiam reikia ir įva
žiavimo leidimo), skambinti (col
lect) brokeriui J. Čingai telefonu 
(213) 826-1570 ar rašyti adresu: 
11635 Mayfield Ave., Los Angeles, 
Ca. 90049.

LIETUVIŲ VEIKLA
— Ilgametė Santa Monikos A. 

L. klubo sekretorė Regina Aukšt- 
kalnytė šiuo metu atostogauja Eu
ropoje.

S. M. Lietuvių Klubo parengimai 
antram 1969 pusmečiui:

Rugsėjo 26 d. — Dr. M. Gimbutie
nės paskaita: “Daviniai iš paskuti
nių tyrinėjimų ir iškasenų Europoj 
ir Lietuvoj (iliustr. skaitrėmis).
Spalių 4 d. — Tradicinis balius su 
nuotaikinga programa Miramar 
viešbutyje, prie okeano.
Lapkričio 14 d. — prof. K. Almino 
paskaita: “Lietuvos valdovai anų 
laikų Europoje.”
Gruodžio 14 d. — topograf. pulk, 
lt. J. Andriaus paskaita - paroda: 
“Lietuva senuose ir naujuose žemė
lapiuose”.
Ggruodžio 31d. — Tradicinis Nau
jų Metų sutikimas. (Kartu su JAV 
LB Santa Monikos apylinke).

Visos paskaitos vyksta penktadie
niais, 7 vai. vak. Santa Monikos 
Moterų klupo patalpose, 1210 4th 
Street. Naujų Metų sutikimas tose 
pačiose patalpose 10 vai. vak.

S. M. klubo valdyba

SVEIKINAME ONAS

Liepos mėn. 26 d. Onos šventė 
savo vardadienį. Tur būt, tarp lie
tuvių moteriškų vardų populiariau
sias Onos vardas. Tarp “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose” skaitytojų 
radome šias Onas: Achienė, And- 
riuvienė, Arnashienė, Dambrosky, 
Dovydaitienė, Grikavičienė, Kamie
ne, Laurinaitytė, Maker, Maceinie- 
nė, Mackevičienė, Mironienė, Mi
kuckienė, Navickienė, Orlovienė ir 
Orlovaitė, Petraitienė, Razutienė, 
Račiuvienė, Stiropienė, Tamošaus
kienė, Wilkiene, Vaišnienė, Žukie- 
nė ir, be abejo, dar daugiau, kurių 
savo sąrašuose neradome.

Visas Onas ir Onutės sveikina
me ir linkime sėkmingai sulaukti 
kitų metų linksmų Oninių švenčių!

GOING PLACES? Europe-Orient-Hawaii-Mexico.
Planning to bring relatives or friends from 
LITHUANIA - Russia - Poland? LOWEST FARES. 
Call the expert - MAX HODDER - GOROCHOWSKI.

mTER-TOURS, LTD
WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS

7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF' 
PHONE 876-9300

Scriba

GANYTOJIŠKAS RAPORTAS 
apie dieną pelenų 

šventų ponų ir panų.

Laikai baisūs iš tikrųjų — 
Daug išmėtyta šventųjų. 
Siūbuoja net Petro uola — 
Bene pasaulio pabaiga?!.
Kotryną, Moniką, Zuzaną, 
Linksminusias dangaus dvarą, 
Nė pats prelatas neužuos 
Visų šventųjų sąrašuos.
Barbora, Kristupas tarp jų:
Ji saugojo mus nuo gaisrų, 
O kas mus greitkeliuos lydės 
Beskubančius prie nuodėmės?..
Laikai praėjo ir garbė, 
Ir Jurgio kardas nuskambę...
Ant Žemės ašarų plačios
Jo žirgu bolševikas jos.
Mažėja lapai katalogų,
Šventi vardai - stebuklai jogų: 
Jei tobulas, tai ir gerai, 
Kad ir stebuklų nedarai.
Kaip Danguje, taip ir pas Žemę- 
Jau grafomanai laurus semia, 
O mėtomi geri vardai...
Vyrauja trailos, minorai:
Tvininis tvinsta kaip Atlantas, 
O Gliaudį gliaudo koks Alantas, 
Štai poną meta Atvanga — 
Bene pasaulio pabaiga?!.

Litas Vainius,
Jūsų dainius

PATENTUOTAS KALBININKAS

Aš patentuotas kalbininkas,
Nors nevengiu kitų darbų, 
Ir man pačiam labai patinka, 
Ką aš rašau ar ką kalbu.
Aš žodi išradau “turtorius”
Pasitursenęs po patvorius,
Ant katininės uodegos,
Randu kalbinės medžiagos:
Gerbičiun šluoju žodi “ponas”, 
Kurs teršė kalbą, nevidonas!
Ponus-ponias atstoti gali
Pats — patinas — pati — patelė... 
Štai mano kalbiškas mokslumas — 
Jo nepapciktų net pats Tumas:
‘ Pats Paterleckis ir patelė 
Tatynas savo dukrai kelia — 
Jiems vakar gimė mažutytė 
Patytė Paterleckytė...”

Pats Apatinis
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Iš vasaros atostogų Europoje

KELIONĖ SKERSAI IR IŠILGAI ITALIJOS
VATIKANAS

Nė vienas pasaulyje miestas ne
turi tiek turistų, kaip Roma su Va
tikanu. Per metus pasaulio krikščio
nių istorinį centrų aplanko apie 20 
milijonų asmenų. Romos gyven
tojai iš turistų beveik ir išsilaiko.

Vatikanas yra popiečių reziden
cija nuo 1377 m.; prieš tai popiežių 
sostas buvo Laterane. Nuo 19z9 
m. vasario 11d. Vatikanas padary
tas nepriklausoma valstybe (Vatican 
City) — turi savo sargybą, paštą, 
pašto ženklus.

Šv. Petro bazilikoje praleidome 
visą dieną, ir tai visko nespėjome 
pamatyti. Pirma apžiūrėjome gau
sybę žymiausių pasaulio dailininkų 
ir skulptorių kūrinių (Michelaange- 
lo “Pieta” ir kt.), šv. Pero kapą ir 
koplyčią, religinį meno muziejų. 
Mūsų vadovas kun. Jarašūnas pa
rodė vietą, kur vysk. Brizgys ren
gia Lietuvos kankinių koplyčią. Vi
sa tai sutelpa į milžinišką, didžiau
sią pasaulyje bažnyčią — bazilikos 
pastatą, užimantį beveik trečdalį vi
so Vatikano miesto; ji yra 694 pėdų 
ilgio, sienos 144 pėdų aukščio, vien 
bokštas yra 390 pėdų aukščio.

Paskui pasiryžome užlipti į ba
zilikos bokštą: kopimas buvo ilgas 
ir sunkus siaurais aplink vingiuo
jančiais laipteliais. Romos vaizdai 
iš bokšto atrodo pasigėrėtinai, — 
aikštėje žmonės atrodė kaip maži 
taškeliai; miesto panorama sudarė 
dailininko teptuko vertą vaizdą! 
Bet nėra kada ilgai grožėtis — “šau
nam” keletą foto nuotraukų ir lipa
me ant bazilikos stogo, kur veikia 
gėrimų ir suvenyrų krautuvėlės. At
sigaivinę coca cola, keltuvais nusi
leidome žemyn. į baziliką. Kelionė 
bokštan “apsimokėjo”. Dabar vėl 
dairomės po pastatą, grožimės ir 
stebimės jo meno paminklais.

Kada pastatyta šv. Petro bazili
ka? Žvelgiame istorijon. Ji praside
da “nukryžiavimu” — ne Kristaus, 
bet šv. Petro, kurį Neronas nukry
žiavo galva žemyn ir palaidojo va
dinamame Circus Neronianus. Im
peratorius Konstantinas, kuris sutei
kė laisvės katalikams, pastatydino 
virš šv. Petro kapo didžiulę bažny
čią. Per 73 metų laikotarpį, kai šv.

A. Skirius užrašo pasikalbėjimą su 
prel. Z. Ignoniu Romoje.

Sostas buvo iškeltas į Avignoną 
(Prancūzijoje), bazilika tiek apgriu
vo, kai jos nebebuvo įmanoma pa
taisyti. Tik Julius 11 (1503-1513) 
pradėjo statydinti naują baziliką. 
Projektus paruošė žymūs architek
tai Raphael, San Galio ir k.Statyba 
užtruko 176 metus. Bokšto (Dome) 
projektą paruošė Michelangelas.

Būtina aplankyti Vatikano bib
lioteką, kur yra surinkta seniausių 
knygų ir rankraščių, Raphaelio 
kambariai, kur telpa jo meno še
devrai, įvairios koplyčios, popie
žiaus rezidencija ir kitos įžymybės.

ROMOS KOLIZIEJAI (Colosseum)

Kol nebuvau apžiūrėjęs Kolizie
jaus, turėjau susidaręs nuomonę, 
kad jame pagonys žudė krikščionis. 
Dabar iš turistų vadovo sužinojau,

Romos Koliziejaus griuvėsiai.

kad tai netiesa: Koliziejus buvo tik 
žaidimų vieta, kur gladiatoriai rito
si ir vienas kitą žudė. Senovės koli- 
ziejai buvo panašūs į mūsų sporto 
stadijonus.

Flaviano amfiteatrą, mūsų vadi
namą koliziejumi, pradėjo statyti 
imperatorius Vespasianas 72 m. po 
Kristaus; jos sūnus Titus baigė sta
tybą 80 metais.

Koliziejų sugriovė priešai norma- 
nai 1084 metais, o jo statybinę me
džiagą išlupinėjo ir išpardavė netur
tingi Romos gyventojai.

Dabar koliziejaus griuvėsiai yra 
apsaugoti kaip viena iš Romos įžy
mybių,, labiausiai turistų lankomų.

Romoje yra daugybė Forumų, 
kaip Juliaus Cezario, Augusto, Ner- 
vos, Romano, Trajano ir kt. Fo
rumai — tai cezarių teismų vietos 
bei aikštės. Aikštėse ir gatvių kryž
kelėse daugybė paminklų — Vikto
ro Emanuelio II, Konstantino Arka, 
Titaus Arka, ir daug daug kitų.

Roma — bažnyčių miestas, jame 
yra 400 bažnyčių ir 7 bazilikos. Šv. 
Jono katedra Laterane. kur pirma 
buvo šv. Sostas ir seniausia bažny
čia, Įsteigta Konstantino ir pavadin
ta “Išganytojo bazilika” (314-335): 
viena iš senųjų bazilikų yra Santa 
Maria Maggiore bažnvčia, pastaty
dinta Liberijaus 352-366. Jos lubos 
yra išklotos grynu auksu, Kolumbo 
parvežtu iš centrinės Amerikos ir 
padovanotu Ispanijos karalienei.

sv. Kazimiero kolegijos ir viešbu
čio valgykloje su kolegijos rekto
riumi prel. L. Tulaba.

KATAKOMBOSE
Nuo 312 m. prieš Kristų Appius 

Claudius pradėjo rengti didikų ka
pines, vadinamas Via Appia — tai 
yra kelias už Romos, kur buvo sta
tomi paminklai, kapai, koplyčios 
savo giminių laidojimui. Čia buvo 
pastatyta didžiausios maudyklės 
Carracalla (217 m.), kur vienu kar
tu galėjo maudytis 1600 asmenų. 
Buvo specialūs kambariai karštom 
ir šaltom voniom, gimnastikos sa
lės ir t. t.

Romėnai mirusiųjų kūnus de
gindavo ir pelenus laidodavo Via 
Appia pakelėse, specialiose nišose 
ir paminkliniuose pastatuose. Kata
likai nedegino mirusiųjų kūnų ir 
neturėjo kur jų laidoti; tada jiems 
buvo duota toliau užmiestyje že
mės jų kapinėms. Čia jie ir pradėjo 
kasti katakombas, kur jie laidoda
vo savo mirusius ir kur turėdavo 
sl'-'tas pamaldas ir susirinkimus.

Iki šiol yra atkasta penkiose vie
tose katakombos. Populiariausia 
vieta turistams yra šv. Sebastijono 
katakombos. Kiti katakombų vardai 
yra: šv. Kaliksto, šv. Agnieškos, 
šv. Priscilos ir šv. Domicėlės.

Tos katakombos yra 3-4 aukštų 
ir jau yra atkasta jų keli šimtai ki
lometru ir vis dar suranda naujų 
takų. Giliai įėjus į katakombas, 
darosi šiurpu, kai šonuose iškastose 
nišose matosi kaukuolės ir žmonių 
skeletai. Nenoromis ateina mintis, 
kas atsitiktų, jei nuklystom nuo ve
dančio vienuolio ir nuo anšviesti 
tako? Kaip tų takų labirinte neoa- 
klysdavo pirmieji krikščionys? 
vienuoliai. Už įėjimą nėra nustaty
to mokesčio.

Romoje yra tike daug įdomybių, 
kad galėtum kasmet ten praleisti 
po kelias savaites.

Glrižus iš atostogų, daugelis klau
sė: “Ar matei popiežių?” Deja. Po
piežius turistams pasirodo tik sek
madieniais, o mes buvome pirma
dienį. Laukti iki kito sekmadienio 
buvo perilgai. Taip ir atsitiko, kaip 
tam pasakojime: “Romoj buvo, o 
popiežiaus nematė.”

Bet jau dabar, kaip žinot, kiti 
laikai — pats popiežius atkeliauja 
į New Yorką, į Indiją, į kitas vals
tybes; taigi, galima ir Romoj ne
buvus popiežių pamatyti, bet Ro
mon reikia pačiam nuvažiuoti.

A. Skirius

Slapta ir sukta politika
Jau nuo 1968 m. visuotino Pa 

šaulio Lietuvių Bendruomenes 
atstovų suvažiavimo pastebėta, 
kad “fronto bičiukai ’ pasisten
gia parinkti savo suktai politikai 
vesti tinkamus asmenis ir rasti 
lėšų tų asmenų kelionėms į PLB 
suvažiavimus.

Praeitą pavasari Įvykęs JAV 
Bendruomenės Tarybos narių ir 
Apygardų pirmininkų suvažiavi
mas Čikagoje buvo šauktas pa
sisakyti dėl tos LB centro pirmi
ninko išsišokimų ir padaryti ati
tinkamus nutarimus statuto kei
timo klausimais. Vakarų apygar
dos pirmininkas, vietoj pats vy
kęs Į tą suvažiavimą, pasiuntė 
jį atstovauti vieną iš “fronto bi
čiulių”, kuriam rūpi tik “bičiu
liška” palitika vesti, o ne kokios 
ten bendruomenės reikalus ginti. 
Kiti Vakarų apygardos valdybos 
nariai nė nežinojo, kas juos tame 
svarbiame suvažiavime atstovaus. 
Valdybos vicepirmininkas, kuris 
natūraliai pavaduoja pirmininką, 
šiuokart nebuvo ne tik atsiklaus
tas, bet net ir nepainformuotas 
apie tai, kad pirmininkas nevyks 
i susirinkimą ir kad jį pavaduos 
visai pašalinis asmuo — ne val
dybos narys. Jei jau nenorėta, 
kad vicepirmininkas atstovautu, 
tai reikėjo sušaukti visų valdybos 
narių posėdį, kuriame daugumos 
valdybos narių nutarimu būtu 
parinktas atstovas. Tada jis at
stovautų valdybą, o ne vien jos 
pirmininką.

Ateity, keičiant Bendruomenes 
statutą, procedūra turėtų būti 
sutvarkyta taip, kad nebūtų vie
tos visokiems partiniams uzurpa
toriams iš šalies ateiti, uzurpuoti 
daugumos teisę ir visą Bendruo
menės veiklą kreipti vien savo 
grupelės naudai. S. A.

Amerikos Lietuvių Kongresas
Amerikos Lietuvių Tarybos cent

ro iniciatyva rugp. 30, 31 ir rugsėjo 
1 dienomis yra šaukiamas Detroite 
JAV lietuvių organizacijų atstovų 
kongresas.

Patyrėme, kad iš Los Angeles 
žada į kongresą vykti Alto pirm. 
V. Čekanauskas, Dr. M. ir A. De- 
veniai, (Devenienė yra Alto tarybos 
narė), Dr. Šliupaitė, Albinas Mar
kevičius. Jie atstovaus Altui, SLA 
ir Santa Monikos lietuvių klubui.

Atnaujinkite
“LIETUVIAI AMER'KO“.

VAKARUOSE”!
Siųskite metine prenumeratą $3 

adresu:
“Lietuviai Amerikos Vakaruose” 

4364 Sunset Bld., Los Angeles, 
Galima LAV užsisakyti ir patele
fonuojant — NO 4-2919.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Apdrcuda

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

/hone 393-0615 Res. 393-8630

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS 
Life & Sickness Insurance 

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

Automobily taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394.0772 
vietiniu ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE 
Petras ir Birutė Pranis, sav. 

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242 

Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa

Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,

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

........... JIMS PLAY.PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

3154 W. Imperial Hwy. 
Inglewood, Calif. 90303 

Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.

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

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

326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013 

Phone 689-9694

"OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.

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

Tel. 868-9098

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

14530 Lanark St., Panorama City, 
Calif. 91402

Telef. 787-9837

THE ROUND ROBIN 
Cocktails and Dancing 

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

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

ALLSTATE VACUUM & SEWING 
MACHINES

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

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

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

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

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

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

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

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

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403

Phone 828-4613 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

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

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, Calif. 90405 

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

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

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

Grožio salionai
ANN LAURINAITIS

Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON

3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005

Du 8-6011 DU 9-4161

Suveniry krautuvės
ADAMSON’S ART & CRAFT

Bronė Adamson, sav.

c/o Alpine Village Shoping Center 
833 W. Torrance Blvd.

Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540

Kontraktoriai
ALF’S CONSTRUTION

General Building Contractor 
Alfonsas Budriūnas, sav.

P. O. Box 627, 
Santa Monica, Calif. 90406 

Phone — 393-6988

JONAS MATULAITIS
General Contractor 
3308 Wood Terrace

Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 662-8822

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

BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing 
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90806
Phone: 424-4529

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential g*r«rrn<i . ..

Antanas Galdikas, sav...........
Ingledale Terr., Los Angeles, Ca.
Tel. Telef. 666-2206 ■ 90039

Maisto krautuvės
WALT’S MARKET

Nluta Ir Walter Dobrovolskiai, sav.
11602 So. Bullis Ave., 

Lynwood, Ca. 90262

Phone 676-9217

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL 

A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90403
EX 4-9144

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas 

1727 N. Western Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

Phone HO 4-4154

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650

Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės 

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

Telef. 826-1570

JONAS KUTRA 
Realtor 

1543 — 3rd Street 
Santa Monica, Calif. 90401

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

Real Estate Broker 
3002 Santa Monica Blvd., 

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

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd. 
Hollywood, Calif. 90029

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA, 
c/o Shirley R. E.

Tel. (213) 479-3615 (West L. A.) 
Pirkite žemę Palmdale, kur didžiau 
sias augimas prasideda — tiesiog iš 

savininkų, akrais, ne sklypais!

ALFONSAS GIEDRAITIS 
R. E. Salesman 

c/o Joe Henry Co.
1620 Wilshire Blvd., S. M.

Tel. EX 3-0734 Namų: 828-3633

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd. 
Hollywood, Calif. 90027 

110 9-S500

Vaiky darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

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

Valgyklos
BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 

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

Veikia tik šeštadieniais ir sekmai 
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

THE ROUND ROBIN 
Restaurant

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

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: penktad. nuo 5 v. 
vak. iki 9 vai. vak.; šeštad. 2 v. pp 
iki 9 vai. vak.; sekmd. 11 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro.
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Rūta Zaikis šiemet baigė San Fer
nando Valley State College ir tuo 
pačiu laiku, birželio 17 d., ištekėjo 
už UCLA teisių fakultetą baigusio 
William Finestone. Dabar jie išvy
ko gyventi Į Salem, Oregon, kur 
Finestone gavo teismo sekretoriaus 
tarnybą.

Danguolė Razutytė, UCLA univ. įsi
gijo Bakalauro laipsni iš istorijos 
ir žada siekti mokytojos titulo. D. 
Razutytė yra aktyvi skautė, choro 
narė, Jaunimo ansamblio šokių 
mokytoja ir šeštad. liet, mokyklos 
mokytoja.

MIRTYS
1969 m. gegužės 30 d. mirė Jo

nas Barauskas, sulaukęs 60 metų 
amžiaus. Jis buvo atvykęs į JAV iš 
Buenos Aires, Argentinos. Los An
gelėse buvo įsigijęs apartmentinius 
namus. Priklausė Lietuvių Piliečių 
Klubui. Mirties priežastis — plau
čių vėžys, gautas nuo perdidelio rū
kymo.

Reiškiame užuojautą žmonai Ie
vai Woveir--Barauskienei ir kitiems 
giminėms.
Mirė Marija Aftukienė

Liepos 25 d. Long Beach ligoni
nėje mirė Marija Oželytė Aftukie
nė, darbšti lietuvių organizacijų 
veikėja Chicagoje, o paskutiniu 
laiku Los Angeles mieste.

Marija buvo gimusi Egliškės k., 
Marijampolės apskr. 1896 m. Ji 
buvo iš vieno kaimo su prelatu M. 
Krupavičium ir kartu lankė pra
džios mokyklą. Atvykusi į Ameri
ką, įsijungė Į socialistų pažiūrų or
ganizacijas. Los Angelėse dirbo 
bendrinėse organizacijose: Balte, 
SLA. Piliečių klube, Alte.

M. Aftukienė palaidota Rose 
Hills Memorial parko kapinėse lie
pos 29 d. Pamaldas laikė buv. JAV 
ministeris Lietuvai kun. Owen C. 
Norem. Jis pasakė pritaikintą pa
mokslą moderniškoje kapinių ko
plyčioje. Prie kapo atsisveikinimo 
žodžius tarė: Amerikos Liet. Pile- 
čių Klubo pirm. C. Kirilouckas. 
SLA 75 kuopos piirm. A. Petraitis, 
Bendr. Apygardos vardu K. Liau- 
danskas, Alto pirm. V. Čekanaus
kas, Balfo pirm. V. Pažiūra, Long 
Beach Liet, klubo pirm. B. Morkis, 
JAV LB LA apyl. vardu S. Paltus. 
Giminių vardu padėkojo K. Urne- 
žis. Visi velione palydėję buvo pa
kviesti užkandžių į Tautinius Na
mus. Čia J. Aftukas padėkojo vi
siems už gausų dalyvavimą ir pa-’ 
gerbimą jo žmonos Marijos.

— Dalia Orantaitė, Cleveland, 
Ohio, lydima dėdės A. Telyčėno, 
aplankė LAV redakciją. Dalia 
Orantaitė 1968 metais Bendruome
nės suvažiavime New Yorke buvo 
išrinkta “Miss Lithuania”.

Antanas Jonas Skirius, B. A., bai
gęs šiemet Dartmouth kolegiją, 
Hanover, N. H., su aukščiausiais 
pažymiais — Summa cum įaudė ir 
Phi Beta Kappa, gavo atžymėjimą 
istorijos studijose. Nuo rudens J. 
Skirius dėstys ispanų kalbą ir li
teratūrą Belmont Hill mokykloje 
prie Bosotno.

Dalia Orantaitė, PLB seime 1968 
m. New Yorke išrinkta “Miss Lith
uania” ir tą titulą turės iki sekan
čių “Miss Lithuania” rinkimų.

Dalia yra aktyvi akademike skau
tė, Čiurlionio ansamblio narė, res
publikonė, dalyvavusi rinkiminėj 
kompanijoj už Nixona.

KRIKŠTAI

Rūta Skiriūtė, B. A. laipsniu baigu
si šiais metais San Fernando Valley 
State kolegiją. Specialybė — kūno 
kultūra, sportas ir šokiai.

— Irenos ir Henriko Frankų 
dukrelė pakrikštyta Mirandos ir 
Petronėlės vardais. Krikšto tėvais 
buvo Jadvyga Kvečienė ir Stasys 
Paškauskas.

Henriko Franko tėvai Linas ir 
Hilda Frankai atvykę iš Olandijos.

— Birželio 7 d. pakrikštyta Bri
gitos vardu Sigito ir Kristinos No- 
vickų dukrelė pas kun. P. Manelį 
Belmontėj. Krikšto tėvais buvo inž. 
Vaida ir Rima Baipšiai, kurie buvo 
atvykę iš Costa Mesa, Calif.

— Danutės ir Rolando Giedrai
čių dukra Audrėja Dana pakrikš
tyta birželio 22 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioj. Krikšto tėvais buvo 
Giedrė ir Laimis Venckai.

Giedraičiai yra neseniai čia įsi
kūrę. Jie atvyko iš Bostono. Danu
tė Giedraitienė yra dantistė ir Ro
landas yra dantų chirurgas. Juodu 
planuoja ateityje atidaryti savo 
įstaigą.

— Liepos 5 d. pakrikštytas Vyto 
Edvardo vardais Romo ir Danutės 
Ankaičių sūnus. Krikšto tėvais bu
vo Rimas Dūda ir Marytė Skirgau- 
daitė. Danutė Ankienė yra prof. J. 
Kuprionio duktė,

—Bronius Mičiulis, Chicago. III., 
kompiuteriu inžinierius, jau pradė
jo dirbti Los Angelėse ir žada čia 
perkeldinti gyventi Denkis savo vai
kus ir žmona: B. Mičiulis yra Jono 
Puikūno giminaitis.

ATOSTOGOS
— Ema Dovydaitienė su dukra 

Rūta, Alena Devenienė, Jūra Jo- 
delienė su dukra Rima, Juozas Ka
ributas — šią vasarą atostogas 
praleido Europoje, lankydami įdo
mybes Ispanijoje, Portugalijoje, Ita
lijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir 
kitur.

— Gavome sveikinimų iš atosto
gaujančių Kanadoje ir JAV-se Jur
kūnų šeimos ir Jono Žuko.

— Stasys Dūda, Liet. Vyčių Sr. 
kuopos sekretorius, vasaros atosto
gas praleido Toronte, Kanadoje.

— Jadvyga Kvečas vasarą pra
leido palydėdama iš Lietuvos vieš
nią seserį Chicagon. Kartu aplankė 
New Yorką ir kitus miestus. 
Simas Kvečas rugp. 2 d. nuvyko į 
savo sesers Elenos ir Alfonso But
kų dukters Dalios vestuves Chica
goje. Ta proga vėl Simas ir Jadvyga 
Kvečai paėmė mėnesį atostogų.

— Ann Laurinaitis, L. Vyčių vei
kėja, praleido savaitę Havajuose, 
kur broliui Peter Laura buvo pada
ryta sunki operacija. Peter Laura 
yra geras kėglininkas ir kasmet at
vyksta į Los Angeles dalyvauti 
rungtynėse.

— Alfonsas Telyčėnas, Los An
geles, Ca. buvo nuvykęs į giminai
tės vestuves Chicagoj. Taip pat ap
lankė draugus Clevelande ir Detroi
te.

NAUJOS PREKYBOS
— Juozas ir Aldona Spreinaičlal 

nupirko gražią valgyklą su “coktail 
lounge”, netoli lietuvių kolonijos— 
615-617 Brand St., Glendale, Ca.

Valgyklos vardas yra The Round 
Robin, telefonas — 246-1717.

Pietūs duodami nuo 1 1 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p.; vakarienė — nuo 
5 vai. p.p. iki 8 vai. vakaro. Nuo 
9 vai. vakaro iki 1 vai. 30 min. 
nakties groja orkestras; yra didelė 
platforma šokiams; galima gauti 
įvairių gėrimų.

Valgykla moderniškai įrengta, 
sienos išpuoštos kilimais.

Baigiama įrengti salė susirinki
mams ir banketams.

— Žurnalistas Alfonsas Giedrai
tis sėkmingai išlaikė Real Estate 
Sales valstybinius egzaminus pagal 
naujus reikalavimus ir pradėjo spe
cializuotis JOE HENRY Co.. Wil
shire Blvd., Santa Monica, Ca.

Ši kompanija turi net tris konto
ras, kurių pagrindinė — prie Wil
shire Blvd.: ji, statistiniais duome
nimis, praėjusiais metis yra parda
vusi daugiausiai nekilnojamų turtu 
už visas kitas didesnes R. E. kom
panijas. priklausančias United Mul
tiple Listing Service, Inc.

A. Giedraičio tarnybos telefonas 
EX 3-0734; namų 828-3633.

—Petras ir Rūta Sakai, sav. Nor
walk motelio, grižo iš atostogu iš 
giminaitės vestuvių St. Louis, Ill.

P.O. Sakai neseniai nupirko Val
ley Vista Lodge San Bernardinp 
kalnuose.
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