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Gegužės men.

MES IR JAUNIMO ŠVENTĖ
Kiekvieną pavasari jaunimas
gražiai padirbėja, ir mes turim
didelio malonumo susirinkti i šv.
Kazimiero ar kitą salę ir pasižiū
rėti darnių lietuviškų šokių, pa
siklausyti dainų ar vaidinimų.
Darbymetė ir malonumas vi
siems: mokytojams, mokiniams,
tėveliams. Be darbo ir kūrybiš
kų pastangų nieko negalima ir
laukti.

Onos Razutienės ir visų pasi
aukojusių mokytojų sumanumu
tradicinė jaunimo šventė būna
spalvinga, Įdomi ir smagi.

Ar toji šventė vien momentui,
tik maloniam susibūrimui? Ar
gilesnės prasmės ieškojimui?

Didesniam parengimui suruoš
ti reikalinga sutelktinių pastan
gų. Repeticijos, salė, scena, už
kandžiai, muzika. Organizavi
mas, mokymasis. Šokėjai, žiūro
vai. T tą gyvą ir spalvingą sūkurį
įsitraukia penkiametis, penkio
likmetis ir penkiasdešimtametis.
Bendras darbas, laimėjimas ir
džiaugsmas. Štai kur lietuvių
bendruomenės darbo ir kūrybos
proga; kad tik visi ja naudotųsi!
Mažesnės progos paruošia dide
lėms progoms ir dideliems žy
giams.
Ar tuo Įvykiu bendravimas ir
baigiasi? — Ne. Idėjinis jaunųjų
ir senųjų ryšys mezgasi ir tyliai
siais momentais. Jaunimas, ga
vęs paramos, tada, kai tikrai ji
reikalinga, paskui stebi vyres
niuosius, jų elgesį, jų pažiūras ir
darbus. Kad tik vyresnieji, tė
vai, mokytojai ir iškilesnieji raš
to ar veiklos žmonės laikytųsi

------------- »
Los Angeles LB Jaunimo šventes
1969 m. birželio 28-29 d. vaizdas.
“Sukčių” šoka jaunimas (ir latvių
šokėjų grupė, dalyvavusi šventėje).

Foto L. Kanto

Vaizdas iš Motinos Dienos minėjimo š. m. gegužės 10 d. šv. Kazimiero
parapijos salėj. Choras. Diriguoja O Razutienė.

tautinių principų, moralės ir lais
vo žmogaus savigarbos! Nes jau
nųjų akys mato, ir ausys girdi
:r jų širdys jaučia. Jaunimas, iš
tikro, visada linkęs labiau į ide
alus, negu gyvenimo apdaužyti
ir mamonų suviloti vyresnieji;
bet svyruojančios nendrės, daug
aiškinamų žodžių (ir nė vieno
tvirto) kalbą apaštalai kartais
nupučia idealus ir nuo jaunimo
tako. Ir paskui patys kartoja: c
laikai, o papročiai!
Jaunimo švenčių rateliai suka
si tik aplink tvirtus stulpus. Ir
saulė suspindi tik bendrame dar
be ir vieningoje kūryboje. A. R.

Plačiau apie šventės programą
— žiūr. komiteto skelbimą 3 pusi.

ir 1.1 i;

a

-

•

Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio bendradarbės (iš kaires Į dešinę):
mokyt. O. Gustienė, muzike G. Gudauskienė, mokyt. O. Razutienė (an
samblio vadovė), stud. D. Razutytė ir L. Zaikiėnė.

Nuotraukoje trūksta pianistes- O. Barauskienės, R. Skiriatės, O. Orlovaitės ir akordeonisto A. Kazakevičiaus.
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LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO 50 MT. SUKAKTIS

LIETUVIAI

Š. m. gegužės 15 d. suėjo 50
metų nuo Lietuvos Steigiamojo
Seimo išrinkimo. LAV radakcija
mano, kad įdomu būtų prisiminti
kai kurie svarbesnieji faktai ir’
seimo darbai.

AMERIKOS VAKARUOSE
LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA

4364 Sunset Boulevard

—

Los Angeles, Ca. 90029

—

Tel. 664-2910
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Leidžia: Antanas Skirius
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LIŪDNA SUKAKTIS
Kaip kiekviena šeima turi savo gyvenime ir linksmų ir liūdnų mo
mentų, taip yra ir tautos istorijoje. Musų atminime lietuvių linksmie
ji momentai buvo nepnklausomyoės atgavimas ir Klaipėdos prijun
gimas prie Lietuvos. Liūdnieji įvykiai — Vilniaus krašto ir sostinės
praradimas ir birželio 14-lo dienomis lietuvių tautos pavergimas.
Šiemet sueina 30 metų nuo pirmosios Sovietų okupacijos (1940 m.
birželio 15 d.) Liūdniausi musų tautoje Įvykiai yra 1940 -1941 ir
1944 m. sovietų ir nacių okupavimai, nekaltų žmonių žudymai, trė
mimai į Sibirą ir Į nacių koncentracijos stovyklas susipratusių lietu
vių, Įtakingų savo tautoje, bet nepatikimų priešui.
Šiais metais visi turėtume rimtai susikaupę atžymėti šią liūdną su
kaktį minėjimais, paskaitomis, pamaldomis už savo artimuosius, kri
tusius. karo audroje.

TAUTINĖ PAREIGA IR DRAUSMĖ
Kai yra koks kontraveršinis įvykis, tenka išgirsti iš prietelių asme
niškų nuomonių. Pradėjus lietuviškiems militantams propaguoti ir
net organizuoti “kultūrinį bendradarbiavimą" su Sovietų okupantais
Lietuvoje ir kai mūsų vyr. veiksniai aiškiai pasisakė, kad mes ne
turime tokio bendradarbiavimo remti, kai kurie per daug palinkę
į kairę pradėjo teisintis. Vieni sako — mes jaunimas, sportininkai ne
privalome klausyti “senių” patarimų, mūsų neįpareigoja ALTo,
VLIKo nutarimai. Kiti — menininkai, poetai, rašytojai, — sako, kad
mūsų neturi varžyti jokie politiniai suvaržymai — juk mes esame
virš visų, mes neturime veiksniuose savo atstovų. Treti vėl savo nau
dai filosofuoja: mes esame laisvi profesionalai, prekybininkai, pra
monininkai — mūsų svarbiausias tikslas pinigas, ir mes to galime
siekti visais galimais būdais, kas gali mums ką įsakyti. Fabriko dar
bininkas, specialistas kurios srities, gerai uždirbąs, įsitraukęs į spe
cialybės organizacijas, unijas, drąsiai pasiteisina: man svarbu tik
mano darbo sritis, aš Lietuvos mažai temačiau, taigi, kas gali man
ką uždrausti; darau, ką noriu ir kaip noriu.
Taip kiekvienas suranda pasiteisinimą, nežiūrint, kad jo veiksmai
tautos atžvilgiu nekorektiški, nesideriną su bendrais visų siekimais,
neatsakingai net prasižengiant savo tautinių bei religinių organiza
cijų principams. Nejaugi sunku suprasti, kad toks žingsnis yra
kenksmingas Lietuvos laisvinimo darbui?!.
Man atrodo, kad lietuvių tautinė pareiga ir drausmė turėtų sais
tyti visų profesijų asmenis. Kitaip — elgsimės kaip anos pasakėčios
gulbė, lydeka ir vėžys, ir mūsų veiklos vežimas nepajudės iš vietos.

DARBO DUPLIKACIJA
Šiais metais JAV LB pirmininko parėdymu ir pasikvietus “pro
pagandos ministeriu” L. Valiuką, buvo siūloma Bendruomenės apy
linkėms imtis ir Lietuvos laisvinimo darbo. Kai kurios apylinkės tai
stropiai vykdė, neatsižvelgiant, kad toje pat apylinkėje šioje srityje
veikia ALTo skyrius. Tiems patiems valdžios atstovams buvo rašomi
janašūs laiškai (kai kurie visai tokie, kaip ALTo prieš 10 metų siųsti
aiškai, kai kurie Rez. Remti Komiteto laiškai), reikalaujama rezoiucijų, specialios dienos deklaracijų ir 1.1.
Kam toks darbo duplikavimas reikalingas? Kaip manot, miesto
merai, politikai žiūri į tokį vaikišką ir nereikalingą konkuravimą?
Toks pavyzdys buvo Santa Monikoj: gavę iš L. A. county tarybos
gražų akštą (deklaraciją), tuoj pasigyrė, pasiuntė lietuvių spau2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Lietuvos Steigiamasis seimas
buvo visuotiniu, lygiu, slaptu bal
savimu, proporcine rinkimų siste
ma išrinktas 1920 m. gegužės 1415 d. Išrinko 112 atstovų: krikščio
nių demokratų blokas turėjo 59 at
stovus, valstiečių sąjungos ir socia
listų liaudininkų — 28, social-demokratai — 12, žydai — 7, lenkai
— 3, vokiečiai — 1 ir 2 atstovai
nepartiniai.
Steigiamasis seimas respublikos
prezidento pareigas pavedė Steigia
mojo seimo pirmininkui A. Stul
ginskiui. Vyriausybė, dr. K. Gri
niaus, buvo sudaryta iš krikščionių
demokratų ir valstiečių - soc. liau
dininkų. Be to, Į vyriausybę įėjo ir
3 nepartiniai. Steigiamojo seimo at
stovų sudėtis buvo jauna, be valstvbinio patyrimo. 29 atstovai netu
rėjo 30 metų. Daugiau kaip 50 me
tų buvo tik 8 atstovai. Vis dėlto
Steigiamasis seimas yra atlikęs di
delį valstybės kūrimo darbą.
Pirmasis Steigiamojo seimo nu
tarimas buvo vienbalsiai priimtoji
tokia rezoliucija: “Lietuvos Steigia
masis seimas, reikšdamas Lietuvos
žmonių valią, proklamuoja esant
atstatyta Nepriklausomą Lietuvos
Valstybę, kaip demokratinę respub
liką, etnologinėmis sienomis, ir
laisvą nuo visų valstybinių ryšių,
kurie yra buvę su kitomis valstybė
mis”.
Svarbiausias ir tiesioginis jo (St.
seimo — Red.) uždavinys buvo pa
ruošti ir priimti konstituciją, bet
nepaprasta atsikuriančios Lietuvos
padėtis įpareigojo Steigiamąjį sei
mą kraštą valdyti, ginti ir suorga
nizuoti visą valstybės aparatą. Be
paruoštos ir priimtos Lietuvos vals
tybės konstitucijos ir žemės refor
mos įstatymų, turėjusiu valstybe’
gyvybinės reikšmės, per savo dar'-'o
metą (1920-22 rudens) Steigiama
sis seimas ir jo vyriausybė paske'b;
apie 150 kitų įstatymų. Krašto gy
nimo srity vedė sunkią militarim
ilr diplomatinę kovą su Lenkija dėl
Vilniaus krašto. Lenkai buvo užė
mę daugiau kaip trečdalį Lietuvos
teritorijos. Lietuvių kariuomenė bu
vo pasistūmėjusi iki Augustavo.
1920.X.7 buvo pasirašyta Suvalkų

sutartis, kuri Vilnių pripažino Lie
tuvai. Po dviejų dienų lenkai sutar
tį sulaužė. 1920.VII.12 pasirašyta
taikos sutartis su SSSR sutartimi
buvo nustatytos Lietuvos rytų ir
pietų sienos. Ta sutartimi Sovietų
Sąjunga visiems laikams atsisakė
nuo carinės Rusijos okupuotos Lie
tuvos teritorijos — apie 83.000
kv. klm. su 3,5 mil. gyventojų ir
sutiko išmokėti 3 mil. aukso rub
lių; tai sudarė pagrindą lietuviškai
valiutai — litui...
Nuo 1920.X. ligi 1921.11 Stei
giamasis seimas buvo išsisk.’lrstęs,
palikdamas savo vietoj iš 7 asmenų
vad. Mažąjį seimą, kurį sudarė S.
seimo pirmininkas ir 6 rinkti St.
seimo atstovai ir 6 kandidatai.
Steigiamojo seimo atstovai, len
kams pradėjus pulti Lietuvą, įsijun
gė į šalies gynimą. Sute'kus dau
giau jėgų, Lietuvos kariuomenė ties
Giedraičiais-Širvintais sudavė len
kams skaudų smūgį ir atgavo apie
2000 km" teritorijos.
Steigiamojo seimo priimtu žemės
reformos įstatymu buvo padaryta
svarbi socialinė refctma. Turint
galvoj, kad 80% Lietuvos gyvento
jų vertėsi žemdirbyste, o apie 40%
dirbamos žemės priklausė dvarinin
kams, kurie į Lietuvos nepriklauso
mybę žiūrėjo neigiamai, žemės re
forma buvo išspręstas ne tik teisin
gas, ūkiškai racionalus žemės pa
skirstymas, bet ir tautiškai politinė
problema, nes dvarininkai daugiau
sia buyo svetimtaučiai-atėjūnai.
Steigiamasis seimas, priėmęs
1922.VILI Konstituciją it išrinkęs
respublikos prezidentą, 1922 rudeni
išsiskirstė ir buvo paskelbti pirmojo
paprastojo seimo rinkimai (Iš L. E.)
LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ
MINĖJIMAS
rengiamas Ba'tijos Tautų Jungtinio
Komiteto, kuriam šiais metais va
dovauja lietuvai, vyks birželio 14

d., sekmadienį, 12 vai. 15 min. po
pietų Sv. Kazimiero par. salėj.
Programoje bus iškilmingas mi
nėjimo aktas ir koncertinė dalis, ku
rią atliks visų trijų tautų talentai
bei chorai.
Įėjimas visiems nemokamas
Sekmad:eno rytą 7 vai. 30 min.
bus atlaikytos šv. Mišios už
žuvusius ir nukankintus lietuvius.
Komitetas

dai... Tai tuščia panegirika. Juk Los Angeles ALTo skyrius kas
met gauna po kelias tokias deklaracijas. Įdomu, kiek tas Bendruo
menės “politinis biuras” surinko aukų, kaip ir kur jas išleido? To
dar niekur nematėme paskelbta. Net aukotojų vardų sąrašas nepa
skelbtas.
Man atrodo, kad tokia Bendruomenės centro raginamo darbo du
nlikacija nėra naudinga. Politinės veiklos, švietimo ir šalnos sritvs
* mer’kos lietuvių veikloje buvo teisingai pasiskirstytos tarp siu
centriniu organizacijų — AT,To, L. B-nės ir BALFo. Kiekvienai iš
jų yra plati dirva veikimui ir nėra reikalo veržtis į ne savo sritį.
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įdomi ir graži tradicinė — 14-toji

LOS ANELES JAUNIMO ŠVENTĖ IR VAKARAS
Įvyksta š. m. (1970) birželio mėn. 6 d., šeštadienį,

Veteranų saEj, 4117 Overland Ave., Culver City, Calif.

Programos tvarka tokia:
5 vai. p. p. — Sporto klubo “Banga” ir Jaunimo Ansamblio krepšinio
rungtynės (toj pačioj salėj)
6 vai. 30 min. vak. — šventės atidarymo iškilmės, meninė programa,
kurioje dalyvauja apie 200 jaunimo. Pasirodys jungtinis Šv. Kazi
miero Lituanistinių mokyklų ir Jaun. ansamblio choras, vedamas
muz. G. Gudauskienės ir mokyt. O. Razutienės
Nauji, Įdomūs tautiniai ir stilizuoti šokiai, baletas,

(šokiuose taip pat dalyvauja kai kurie mokytojai)
vad. R. Skiriūtės ir D. Razutytės
KONCERTINĖJ DALYJ DALYVAUJA

musų jaunimo iškilieji talentai: Karolė Bichnevičienė — solo, Algis Drau
gelis — smuikas, Rasa Draugelytė — piano, ir Vydūnas Tumas — deki.
Pranešėja — Litą Ž i 1 e v i č ū t ė

Šventę globoja Lietuvių Bendruomenė

Po programos — Latvala orkestras, šokiai, užkandžiai, baras ir kt. iki
1 vai. ryto
Maloniai kviečiame visus atsilankyti, pasigėrėti, paremti jaunimo reikalus
ir smagiai praleisti laiką.
Nesigailėsite.

Kvieskite ir svetimtaučius.
Įėjimas — tik $2,00, mokiniams — $1.00.
Šventei Rengti komitetas

ROUND ROBIN Restoranas

Solistas A. Pavasaris operos “Rigoletto” vyr. veikėjo rolėje

PUIKIAI PAVYKĘS SOL. PAVASARIO KONCERTAS
Antrasis Antano Pavasario rečitalis-koncertas Los Angeles lietuvių
kolonijoje, įvykęs balandžio 13 d.
(Immaculate Heart kolegijos salė
je), sutraukė gražų būrį lietuvių
muzikos mėgėjų. Beveik pilna salė
įdėmiai sekė koncertą ir gyvai rea
gavo.
Solistas tenoras A. Pavasaris bu
vo pasirinkęs nemažą repertuarą:
6 lietuvių kompozitorių ir 9 pasau
linių kompozitorių dalykus — dai
nas ir ištraukas iš operų. Savųjų
tarpe girdėjome du vietinius — VI.
Motiekaičio “Koksai gražus pasau
lis” ir O. Metrikienės “Užburti gin
tarai”. Kiti lietuviai kompozitoi iai
buvo Tallat-Kelpša, Strolia, Vana
gaitis ir Gailevičius, Iš klasikų —
Schubertas, Handelis, Mozartas,
Puccini, Bizet.
A. Pavasaris, galima sakyti, yra
gimęs operų dainininkas. Sunkesnę
ar lengvesnę arija jis vienodai įvei
kė, dainavo lengvai, patraukliai,
taip, kad galėjai klausytis su malo
numu. Bet itin gražiai šį kartą jis
atliko lietuviškąjį repertuarą, į dai
nuojamąjį dalyką įsigyvendamas,
duodamas išraišką ir jausmą ir kar

tu iššaukdamas klausytojo pergyve
nimą.
Gale solistas buvo iššauktas bisui
ir padainavo priedo; jo (ir publi
kos) mėgiamoji “Granada” yra ta
pusi lyg ir Pavasario “marke”, be
kurios Pavasario koncertas būtų
lyg ir nepilnas.
A. Pavasario koncerto akomponiatorė Raimonda Apcikytė buvę
žavinga, tiek savo skambinimu, tiek
kaip solisto palydovė — nuoširdi,
be išdidumo, be manieros, čia pat
pabrėžtina ir sol. Pavasario laikyse
na scenoje, kuri yra jauki, šilta —■
atrodo, kad jam dainuoti yra vienas
malonumas. Malonumas tokio so
listo ir klausytis.
Po koncerto visi dalyviai buvo
pakviesti į kolegijos studentų sve
tainę kavutei — glraži, nors ir nepi
gi tradicija. Po koncerto tuojau
skirstytis ir nepasidalinti įspūdžiais,
atrodytų lyg būti išvarytiems.
Programoje išspausdinta solisto
nuotrauka iš operos Rigoletto — ji
priminė A. Pavasario 15 metų so
listo kelią, baigus konservatoriją.
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617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204
Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.
j.:..:..:..:..:..:..;..:..:-:..:..:..:..:..:..;..:..:.-:..:--:..:-.:--:-:-:--:-:-:--:--:..:..:..;..:.*.*

ROQUE & MARK CO.
ALBINAS MARKEVIČIUS — HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
REAL ESTATE — INSURANCE — TAX SERVICE

3002 Santa Monica Bouleverd

Santa Monica, California

Phone: 828-7525

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
2341 Sunset Blva., 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 vai. p. p.; šeštad. 9:00 — 5:00 p.p.
Sekmadieniais uždaryta.

laip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
NURMSEN PAINT CO.

TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmscn.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

J. M-lis
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
KONCERTAS, KOKIO DAR
NEBUVO
Balfo ir kultūrinių parengimų
rėmėjams

Man yra džiugu Jums pranešti,
kad š. m. lapkričio mėn. 14 d.
Immaculate Heart College audito
rijoje įvyks Long Beach ir Orange
County Daktarų Simfoninio Orkes
tro KONCERTAS su mūsų solis
tais: R. Apeikyte, B. Dabšiene, R.
Dabšiu, J. Čekanauskiene ir A.
Pavasariu. Bus atlikti patys gra
žiausi kūiriniai.
Smulkesnė programa bus praneš
ta vėliau, kai prasidės to koncerto
repeticijos.
Šio Daktarų Simfoninio Orkes
tro pirmininku yra dr. Jonas Kregž
dė, kurs ir tarpininkauja Balfui ši
koncertą rengiant. Jam nuoširdus
ačiū.
Plranešdamas šią džiugią žinią,
noriu atkreipti visų malonių lietu
vių dėmesį, kad tą dieną visi kaip
vienas rezervuotume Balfui ir jokių
kitų viešų bei privačių parengimų

nedarytume. Tai bus reta proga iš
girsti mūsų mielus solistus su labai
geru simfoniniu orkestru.
Šio parengimo pelnas bus skiria
mas visiems varge esantiems lie
tuviams, kurie negali mūsų aplan
kyti, nes žiaurusis okupantas ių ne
leidžia. O jie Argi yra žmonės kaip
ir mes, trokšta laisvės ir geresnio
gyvenimo.
Būkime vieningi šiame labai
reikšmingame ir būtiname reikale
ir Balfo pastangas paremkime.
Visi prisiminkime lapkričio mėn.
14 d.

Vladas Pažiūra

Balfo sk. pirmininkas
Kalifornijos Lietuvių Kredito

unijos, veikiančios Santa Monikoje,
metinis susirinkimas įvyks gegužės
29 d., penktadienį, 8 v. v.;! Uncle
Johns restorane, 3201 Wilshire
Blvd., S. M.
Darbotvarkėje bus valdybos na
rių pranešimai ir naujos valdybos
rinkimai.
Valdyba

į LB Vl-įą Tarybą kandidatuoja šie asmenys:

JAV LB Vakarų (Los Angeles) Apygardoje
1. Telyčėnas, Alfonsas, 70 metų, kontraktorius, prekybininkas;
2. Arbtenė, Alė (Alė Rūta), 54 m., rašytoja;
3. Mažeika, Antanas, 54 m., inžinierius;
4. Trasikis, Algis, 46 m., banko tarnautojas;
5. Pamataitis, Petras, dr., 70 m., tarnautojas;
6. Prišmantas, Kazys, 49 m., inžinierius;
7. Stančikas, Bronius, 54 m., inžinierius;
8. Budriūnas, Bronius, 60 m., muzikas, kompozitorius;
9. Skirius, Antanas, 58 m., leidėjas-redaktorius, prekybininkas;
10. Andrius, Juozas, 70 m., administratorius;
11. Brazdžionis, Bernardas, 63 m., poetas, redaktorius.

Remiantis rinkimų taisyklėmis, kandidatų eilės tvarka balsavimo la
pelyje nustatyta loterijos keliu.
Rinkimai vyks birželio 6 ir 7 dienomis. Vakarų apygarda renka du
tarybos narius, tad kiekvienas rinkikas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip
už du kandidatus.
Informacijos gaunamos pas apylinkių komisijos narius:

Los Angeles — J. Kutra, A. J. Petrauskas ir Alg. Raulinaitis;
Long Beach — V. Tamošaitis, J. Matijošaitis ir D. Mekišius;
Santa Monica — J. A. Gricius, M. Gauronskienė ir L. Zaikienė;
Vakarų apygarda — Alf. Tumas, St. Dūda, dr. J. Jurkūnas, B. Merkis
ir J. Kojelis;
Phoenix — R. Josen, V. Liubertas ir J. Vyšniauskienė.

ĮSKYLA IR "PIRTIS" KALNUOSE
Feljetonas vie toj reportažo
Gegužės 3.d. Los Angeles skautai-ės, lydimi tėvų, mašina paskui
mašina lekia iškylon į kalnus. Ma
šinų prigužėjo rekordinis skaičius.
Slėnis ir kalno šlaitai mirga raudonšlipsiais,
geltonšlipsiais
bei
kartkartėmis lekiančia mamyte ieš
koti pertoli nužygiavusios savo ma
žosios dukrytės ar sūnelio.
Švilpukas sutraukia pabirusius iš
kylautojus. Gretos rikiuojasi. Vėlia
vos suplazda. Komandos, raportai,
įsakymai, rankos kyla viršun, kai
jaunasis broliukas ar sesytė iš šir
dies taria: “Pasižadu tarnauti Die
vui, Tėvynei ir artimui” ir priklaup
damas bučiuoja trispalvę. Kaip ma
lonu ir gera, kada matai, kai meke
no nesužalota jaunoji lietuviška at
žala pasižada eiti tuo gražiuoju ke
liu Tėvynės link, širdyje turėdama
Dievą. Tuntininkas taria padėkos
žodį iš pareigų pasitraukiančiam va
dovui bei naujai įeinančiam. Rajo
no vadas vietoj pasveikinti naujai
davusius įžodį, prabyla biznieriš
kais reikalais. Padėtį kiek pataiso
s. Vilkas, paaiškindamas iškylos
tikslą — šv. Jurgio paminėjimą.
Po oficialios dalies vyksta viene
tų užsiėmimai. Tėveliai, palikę vie
ni su vyt. vadovais, sprendžia ak
tualesnius sėkmingesnio skautavimo
klausimus. Išrenkamas naujas skau
tų tėvų komitetas. Gvildenamos
įvairios negerovės. Stovyklavietės
per daug didelės išlaidos iššaukian
čiai kelia tėvų susirūpinimą.
Čia vienas tėvų, prisistatęs kaip
“rangovas”, aiškina, kad visa tai
tiek daug nekainavo, tačiau kada

pinigai buvo gauti, imti, išleisti,
grąžinti ir 1.1., ir visa buvo sudėta,
todėl bendra suma taip ir pakilo, gi
šiuo metu kasoje vos šimtinė. Rajo
no vadas, matyt, ir pats netikėda
mas tokiu “rangovo” atskaitomy
bės paaiškinimu, paprašė tėvus da
lyvauti sekančiame stovykl. komite
to susirinkime, kur gausią geresnę
apyskaitą.
Kiek aštriau užkliuvo vadovai
“daunefininkai”, kuriems buvo iš
kelta pirtis. Pats aktyviausias ban
dė įrodinėti bei verkšlenti savo di
deliais darbais, kol pagaliau griebė
si gudrybės už savo kaltes pastaty
damas priekyje gerus vadovus ir
prašydamas pasitikėjimo pareiški
mo. Netrūko ir kurjozų, kada vie
na, matyt, neatskirdama lietuviškų
aspiracijų nuo “Rusijos-matuškos”,
ukrainietišku akcentu lietuviškai
švabaliodama pradėjo įrodinėti, kad
čia laisvas klraštas, kad komunistai
veikia universitete, tad kodėl nega
li ir pas skautus būti. Toks “filo
sofiškas” palreiškimas net ir tuos,
kurie lengviau į visa žiūrėjo, subruzdino. Atrodo, kad tėvų akcija
vis tik laiku ir vietoje. Išbėgę iš te
roro, nebenori leisti savo vaikų ža
loti svetimomis idėjomis.
Pasibaigę vienetų užsiėmimai su
traukė jaunimą ir senimą prie stalų
užkandžiams.
Diena ritasi į pabaigą. Medžių
šešėliai nutysta. Baigiasi laužo dai
na, ir kiekvienas skuba pakalnėn
į namus, į kasdienybę.
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Buvęs

A Record of
Excellent Public Service

Fighting to' New Legislation to Lower Taxes
Saving human 'esources ana tax dollars by on the
|0b training on County projects
Serving you
better at less cost by Consolidation ot County &
City Departments
Providing tree concerts and
art exmbits by local talent
finding new parents
tor 2 500 nomeiess children yearly
Supervisor
Debs is constantly on the iob working tor You1

re-elect a good supervisor

Third District
Supervisor Ernest E. Debs Re-Election Committee
1924 N. Hillhurst Ave., Los Angeles, Calif. 90027 • Phone 66fi-l747

"PRIEŠ RUSIŠKO KOMUNIZMO KĖSLUS..."
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Los Angeles ALT skyriaus žodis, pasakytas per liet, radiją geg. 16 d.
Gerbiamieji radijo valandėlės
klausytojai,

Šių metų balandžio 25 dieną šios
radijo valandėlės bangomis Bronys
Raila, jo paties žodžiais tariant, pa
žėrė visą eilę melo, šmeižtų, nieki
nimų ir prasimanymų, tuo uzur
puodamas pusę radijo valandėlės,
tebūnie tad ir man leista Al.To
valdybos vardu pasisakyti ir atsa
kyti.
Pačioje savo pokalbio pradžioje
Bronys Raila paskelbė savo credo.
Cituoju: “kad per 25 metus Lie
tuvos ir išeivių gyvenimas, sąlygos
ir visos politikos yra gerokai pasi
keitusios. Mums reikia nauju ir re
alesnių kelių bei priemonių lietuviš
kos laisvės ir santykiavimo klausi
mais.”
Paklauskime savęs, ką reiškia
posakis, kad “Lietuvos gyvenimas,
sąlygos ir visos politikos pasikeitė”?
Ar tai reiškia, kad ponas Raila per
25 metus susigyveno ir jau pritaria
neteisėtam Lietuvos okupacijos fak
tui? Ką reiškia... “reikia naujų ir
realesnių kelių bei priemonių”? Įsi
dėmėkite, ponas Raila jau kalba tik
apie “lietuvišką laisvę”, bet nebe
Lietuvos laisvę... Air tai “naujas ir
realus” pono Railos siūlomas ke
lias— tautinis savo forma ir socia
listinis turiniu? Teisingai ponas Rai
la toliau sako, kad turėsime smar
kių ginčų ir diskusijų. Taip, ponas
Raila, jei jūsų siūlomi keliai veda
Į Maskvą, tai ginčų netruks...
Ponas Raila skundžiasi, kad vie
na pusė labai jau plačiai pasisakė,
net grasinimais išmesti iš bendruo
menės. Bet tuoj save ramina, saky
damas: “Nekažin kokia pusė, tik
keli mums žinomi asmenys. Gal
koks tuzinas”. Norisi pasiūlyti po
nui Railai pasimokyti trečio sky
riaus aritmetikos, ypatingai, kai jis
stačiai magišku būdu į salę, turin
čią apie 250 vietų, sutalpina 400
klausytojų... Taip save suraminęs,
ponas Raila užsimiršta ir kiek vė
liau jau stebisi koncerte nepastebė
jęs — cituoju — “vis dėlto gana
didelio skaičiaus tokių, - kuriems
menas, rodos, turėtų būti arti šir
dies”, ir toliau graudenasi: “Paliks
graudi tiesa, kad nemažos dalies
vadinamų kultūrininkų, ypač muzi
kų, solistų, chorų ir teatrinių sam
būrių ar tautinių šokių grupių va
dovų bei dalyvių, lyg tyčia, šį kartą
nematėm". Nejaugi tiek mažai buvo
klausytojų, kad ponas Raila ir to
tujino pasigedo? Džiugu pastebėti,
kad visdėlto gana didelis skaičius
tokių, kuriems “menas prie širdies”
kartu yra susipratę lietuviai ir Į bet
kokį bendradarbiavimą su Lietuvos
pavergėjais nesileidžia.
Turime sutikti su pono Railos
pareiškimu: “tiesa, publika buvo sa
votiška”, kad apie 80% tos publikos
Vasario 16 dienos minėjimuose ne
simato, o jų pavardės ta proga ren
kamų aukų sąrašuose irgi nefigū
ruoja... Tur būt, senai lt: pats pjnas
Raila yra bebuvęs mūsų kolonijos
parengimuose, jei giriasi, kad 400

klausytojų, tai didelis pasisekimas.
Tarp kitko, patikrintom žiniom
koncerte dalyvavo apie 220 as
menų, tuo tarpu Baro, Stempužienės, Vaznelio ir kitų mūsų iškiliųjų
solistų koncertai sutraukia apie
1000 klausytojų.
Paklaustas apie koncerto rengė
jus, pagiežos pilnu balsu ponas
Raila atrėžė: “Na jau, na jau, ko
mitetas nesislėpė.” Gal ir nesislėpė,
bet niekur neišdirįso net rengėjais
pasivadinti, net ir pakvietimuose
nedrįso komitetu pasirašyti. O gal
iš tikro koncertą rengė “Kultūrinių
ryšių su užsienio lietuviais atstovy
bė”? Ši atstovybė gi buvo vieninte
lė, kuri pakvietimus pasirašė. Teko
girdėti, kad pono Railos išgarbinti
keli jauni inžinieriai nenorėjo savo
pavardžių skelbti, kad nepakenktų
turimoms “security clearance”. O
iš vieno žymaus daktalro, skautų
veikėjo, teko išgirsti: “Aš asmeniš
kai koncertui pritariu, bet prie ko
miteto negaliu prisidėti, nes esu
stovyklavietės išlaikymo komitete,
tai visuomenė gali užpykti.” Taip,
daktare, visuomenė ne tik kad gali,
bet jau ir užpyko.
Konkrečiai užklaustas dėl rengė
jų sąstato, mėtydamas pėdas, išvar
dino tris moteris, nors dvi iš jų nei
viename posėdyje nedalyvavo, o
tikruosius rengėjus nuslėpė...
Paklaustas kas stovi už solisto
nugaros, ponas Raila sofistiškai iš
vedžiojo, kad, girdi, galim klausti
ir spėt, kas stovi už jo nugalros, kai
jis ten, ir toliau pareiškia — cituo
ju: — “kad už jo nugaros stovėjom
MES, tik mes." Jei ponas Raila ne
žino, tai galim jam paaiškint, kad
už solisto nugaros stovi visažinanti
ir visagalinti partija, čia ji globoja
Juškiai, Laurinčiukai, Vladimirovai, o kartu į jų tarpą už solisto nu
garos skverbiasi ir ponas Raila su
kompanija... Gerbiamieji radijo va
landėlės klausytojai, susikaupkime
minutę ir pagalvokime, kas sudaro
tuos pono Railos skelbiamus, bet
mums nežinomus, nesiskelbiančius
ir besislapstančius “MES”?
Sarkazmo pilnu balsu ponas Rai
la klausia: “Kokią Lietuvą tie ponai
vaduos ir kiek ji jiem berūpi, jeigu
dabar iš tėvynės atvykusį brolį ra
gina boikotuoti už tai, kad jis tu
rėjo laimės čia pas gimines į sve
čius atvykti.” Atrodo, kad ponas
Raila nežino ką kalba. Pasiskaitykime sovietinių organų leidžiamą
“Gimtąjį kraštą” balandžio mėn. 30
dienos numerį, kuriame rašo (cituo
ju): “Amerikos lietuviai, kaip žinia,
pasikvietė pas save paviešėti dar
vieną garsėjantį mūsų dainininką —
Vaclovą Daunorą. Čikagos jaunie
ji lietuviai, kurie pasirūpino solisto
viešnage, taip pat sudarė galimybes
svečiui padainuoti išeiviškajai au
ditorijai.” Nei vieno žodžio apie gi
mines... Vėl atsiduriame prieš slap
tus “jaunuosius lietuvius”, kurie po
no Railos žodžiais — nesislepia.
Kam, kam, bet ponui Railai turi
būti labai gerai žinoma, kaip Lie
tuvoje buvusiam redaktoriui, jog

Iš spaudos skilčių

Dėl skautų akademikų vado Liū
to Griniaus pasiteisinimo “Naujie
nų” bal. 15 d. Los Angeles Bendr.
pirmininkas K. Prišmantas “Nau
jienų” geg. 12 d. straipsnelyje “Ne
vykęs pasiteisinimas” rašo:
“...Toliau, jis pareiškė, rengėjai
neturėjo oficialaus sąjūdžio pritari
mo ir įgaliojimo koncertui. Kokio
oficialesnio pritarimo reikalinga, jei
pats pirmininkas dalyvavo ir propa
gavo tą koncertą.
Ponas Grinius taip pat sako, kad
sąjūdis remia bendruosius lietuvių
tautos reikalus. Bet jo ir narių
veiksmai yra priešingi jo pareiški
mui. Sąjūdžio nariai - rengėjai ge
rai žinojo mūsų vyriausių politinių
veiksnių užimamą liniją dėl bend
radarbiavimo su kraštu ir tokių
koncertų ruošimo. P-nas Grinius ir
kiti Sąjūdžio nariai visiškai nekrei
pė dėmesio į veiksnių įspėjimus, ir
koncertas buvo surengtas. Kaip ga
li vadovas iš savo pavaldinių reika
lauti paklusnumo, jeigu jis pats ne
pripažįsta čia tremtyje esančių vy
riausių veiksnių nubrėžtos linijos?,.
Jis, kaip Sąjūdžio pirmininkas, ne
tik nedraudė kitų nerengti koncer
to, bet ir pats su dalimi šeimos jame
dalyvavo. Pasiteisinimas, kad yra
mano grynai “privatus reikalas” ne
gali išlaikyti nė mažiausios kritikos.
Kiekvienas, bet kurios organizaci
jos narys, o ypač vadovas, negali
turėti savo “privačia liniją” kovoje
su mūsų tautos pavergėju už jos
išlikimą.
Ponas Grinius dar teigia, kad spau
doje jungimas Sąjūdžio su koncerto
rengimu yra Sąjūdžio ir jo narių
pažeminimas. Čia vėl yra kitas p.
Griniaus nelogiškas pareiškimas,
kartu keliantis klausimą: — Kodėl
jis pats ir kiti Sąjūdžio nariai daly
vavo koncerto rengime, jeigu tas
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diktatūrinės santvarkos spauda rašo
tik tai, kas valdžios yra aprobuota.
Gi “Gimtasis kraštas” yra oficialus
sovietinis organas ir, jei rašo, kad
pasikvietė “Čikagos jaunieji lietu
viai”, tai taip ir jta. Juk be va
džios žinios dar nė vienas solistas
su koncertais iš Lietuvos neišvyko.
Galim spėlioti, kas tie “jaunieji lie
tuviai” ir kieno instiguojami jie
ėmėsi visuomenės skaldymo darbo,
bet nemuilinkime akių kalbėdami
apie gimines, laisvą jų aplankymą,
ar koncertų rengimą be partijos ir
sovietinių okupacinių organų žinios
bei pritarimo.
Kaip ir visi panašūs kolaboravi
mo šalininkai, taip ir ponas Raila,
nerasdamas logiškų argumentų, apeliuoja į lietuvišką sąžinę ilr grau
dena visus, skleisdamas prasimany
mus, kad būk tai iš tėvynės atvy
kusį brolį ragina boikotuoti. Nieko
panašaus, ALTo ir kitų organiza
cijų išsiuntinėtas atsišaukimas kal
ba už save. Niekur jame neragina
ma “boikotuoti brolį lietuvį”... At
virkščiai, labai aiškiai pasisakyta:
“Kovoje prieš rusiško komunizmo
kėslus įteisinti Lietuvos okupaciją
turime išlikti vieningi.”

darbas yra Sąjūdžio žeminimas?
Jeigu Sąjūdis tikrai remia mūsą
vyr. veiksnių užimtą liniją, tai Sąjū
džio vardui atitaisyti mūsų visuo
menėje visi prisidėję prie koncerto
rengimo turėtų būti tokie garbingi
ir pasitraukti patys iš Sąjūdžio, ar
skautų-čių Sąjungoje užimamų va
dovų pareigų.”

SCRIBA
VISI ŽINO, TIK LIUDAS NE

Liudas Balvočius gegužės mėli.
"Naujienose'’ apie save ir apie ne
draugus prirašė visą puslapį. Tur
but, jis žada, kaip Bronys, išleis
ti savo politinių straipsnių rinkinį
— atskira knyga. Charakteringas
straipsnis, nes jį pilnu vardu ir pa
varde (prieš kelis metus tik slapyvardėmis pasirašydavo) dabar net
du kartu pasirašo, straipsnio prieky
je didžiosiomis raidėmis, o pabai
gęs straipsnį juodomis mažosiomis
raidėmis.
Ypatingas straipsnis, kad jis jau
pasigiria, kad Paleckis, Sniečkus ir
Kiti buvo jo draugai. Įdomu, kada
Liudas iš savo draugų gaus nagradą
už savo provokacinius darbelius
los Angeiyje?
Straipsnyje L. Balvočius tvirtina,
kad A. Skirius supykęs ir rašąs
prieš Daunoro koncerto rengėjus,
kad Bronei Skirienei, lankusiai
Vilnių prieš porą metų, ten jai ne
leidę dainuoti. Nors visi žino Los
Angeiyje, kad Skirienė ten lankė
sergančią motiną, tačiau Liudas
drjsta meluoti spaudoje.
Kadangi Liudas pasigyrė, kad jo
draugai dabar valdo Lietuvą, Scnbos linkėjimas būtų jam suruošti
literatūros vakarą Vilniaus operos
patalpose — čia turėtų progą Zefirina ir Dyguldagis padeklamuoti sa
vo eilėraščius.
“Į ARUODĄ” ar “IŠ ARUODO ’?
Lingvistinis klausimas

Skaitydamas lietuvišką spaudą
turtinu ne tik savo žinių bagažą,
kultūrinį sielos lobyną, bet ir didi
nu savo žodyną. Vis, sakau, bus
lengviau susikalbėti su protėviais,
kai nueisiu į vėlių karalystę.
Bet, va, visai neseniai, skaityda
mas “Draugo” kultūrinį plriedą
(gegužės 9 d. nr. 109 [19]) 5-to
puslapio Il-je skiltyje į galą radau
tekstą, kurio ne su didžiojo žodyno
pagalba negalėjau iššifruoti:
“...O, jeigu Daumantas madosis,
be jokio gaimarumo ne tik aprašys
bitučių karalystę, jų čiučenimus
dailiadarbiai nueniuos, kad nei ei
kis baltžiedžio akeivos nepridės.
Vis į tą patį lietuviškumo aruodą,
kad net gaidašius padėjęs magarą
susimąstys.”
Būkite malonūs šį mano raštelį
nukreipti į p. J. Tininį, Indo-Euro
piečių studijų lektorių UCLA, —
gal jis, kaip išsimiklinęs kalbovas
specialistas galėtų paaiškinti, ko
kiam amžiui (molio, akmens, gele
žies...) šis tekstas priklauso ir kokia
giminė (sūduvių, galindų, prūsų...)
taip (ar panašiai) bus kalbėjus?
Iš kalno dėkoju.
N. N.
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/'Lietuviai Amerikos Vakaruose" rekomenduoja
birželio 2 d. rinkimuose balsuoti už šiuos kandidatus:
demokrat — į gub. — S. YORTY,
respubl. — į gub. — R. REAGAN.
Vicegub. — E. Reinecke
Atty gen. — E. Younger
arba John Harmer
Treasurer — Mrs. I. B. Priest
Sec. of State — Vi'm. Handy
Controler — Jim Ware
Supt, of schools — Dr. Max
Raferty

J US senatorius — G. Murphy..
Į US kongresą —
17 Distr. —r- Danelson
19 ” _ Jones
20 ”---- Smith
21 ” ■— Johnson
22 ” — B. Tabit
23 ” — Clawson
24 ” — Rouselotte
(vietoj mirusio Lipscomb)
25 Dist. — Wiggins
36 ” — D. Freedman
27 ” — B. Goldwater,Jr.
28 ” — John La Follette
29 ” — Thom McMan
30 ” — O’Briant
31 ” — F. Casimir
32 ” — C. Hosmer

Į Kalifom. valst. senato narius:
19
21
22
23
25
26
27
28
30
31
32
33
35
37

Dist. — Richardson
” — John Harmer
” — G. O’Nan
” — Cusanovich
” — Stevens
” — Shipp
” —
-----------” — Gilmore
” — Temple
” — Greene
” — Halliwell
, ”------------------” — Wethmore
” — Denkmejian

Į Kalif. valst. seimą (Assembly):

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Dist. — Christo
” — Hayer
” — McDonald
” — Ak-klin
” — Dan Carasco
” — Moorhead
” — Smith
” — Decker
” — Beverly
” — Lanterman
” — Dick Martinez
arba — Sisson
49 ” — Schabarum
50 ” — Campbell
51 ” — McCoy
52 ” — Wakefield
53 ” — Bronn
54 ” Collier
55 ”------------------56 ” — George Ellis
57 ” — Conrad
58 ” — Turnetti
59 ” — Salliday
60 ” — Priolo
61 ” — Michael Van Horn
62 ” — Russel

63 ” — Wm. Hill
64 ” McGee
65 ” — John Soboda
66 ” — De Garmo
67 ”------ - --------68 ” —■ Unrey

J Superior Court
Office #8 — Ernest Duncan
(vietoje Gitelson, kuns nuspren
dė vaikų vežiojimą prievarta į kitus
rajonus)
Office #11 — D. Aisenson
Į Board of Equalization
Howard Jarvis.

Rekomendacijos dėl rezoliucijų
Propozicijas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir
8 balsuoti — NE. Už prop, i ir dėl
Airport Bonds balsuoti — TAIP.
Įsidėmėtina, kad propozicija 8,
kaip anais metais prop. 1 A, yra
labai klaidinanti ir apgaulingai su
redaguota. Jos iniciatoriai yra per
neseniai vykdytą mokytojų streiką
pasižymėjusios UTLA unijos nariai,
kurie nori sau užsitikrinti diktatūriškas teises ir nuo nieko nepriklau
santį finansų pagrindą.
Štai kodėl prop. 8 yra netinkama:
1. nesumažina nuosavybių mo
kesčių, bet dar leidžia ateityje kel
ti be ribos.
2. Gali būti priversta valdžia
Sales taxes pakelti 6.5%.
3. Gali būti valdžia priversta pa
kelti State Income Tax iki 85%.
4. Gali būti valdžia priversta už
dėti mokesčius (Sales Taxes) ant
maisto ir vaistų.
5. Plrop. 8 tik šiais metais padi
dintų valstybės išlaidas 1.13 mil.
dolerių.
6. Ateityje, jei laimėtų prop. 8,
steito biudžetui diktuotų vien tik
mokyklų bordai.

Lietuvių Respublikonų veikla
Gegužės 17 d. Bendruomenės
namuose įvyko CRA lietuvių vie
neto susirinkimas.
J. Andrius pranešė apie CRA me
tinio suvažiavimo Sacramente nu
tarimus ir rezoliucijas. A. Skirtus
kalbėjo apie “endorsuotus” CRA
kandidatus į Kalifornijos valdžios
rinkimus, kurie įvyks š. m. birželio
2 d. (Kandidatų sąrašą talpiname
atskirai).
Sus-mas buvo gyvas, nes kiekvie
nas dalyvis galėjo pasakyti savo
nuomonę ir pasiin formuoti.
Šiame susirinkime įstojo naujais
nariais Simas Kvcčas ir Vaclovas
Stancelis.
Tautybių atstovai už Yorty
Gegužės 17 .1. United European
klubo patalpose, 12229 Ventura
Blvd., Studio City, surengė kampa
nijos programą, kuriai vadovavo
Kitty Kurtiz. Įvairios tautos davė
savo programą, daugiausia buvo
pakviesta Hollywoodo pasižymėju
sios grupės
Atvykęs meras Yorty daugiausia
kalbėjo riaušių ir karo temomis. Jis
aiškiai pasisakė už Nixono politiką
Indokinijos kare.
Įėjimas į šį vakarą buvo nemo
kamas, taip pat visi užkandžiai bu
vo veltui, minėto Europiečių klubo
fundacija.
m.'A

You meet the
nicest people at...

cfeo°raTa

Gegužės 19 d. L. A. Times tei
sina A. Bell ir ragina už ji balsuoti.
Respublikonai A. Bell ncnominuoja, vietoj jo pasirinko advokatą
John La Lollete.
Atrodo, kad L. A. Times bus
įkalbėjusios A. Bell susidėti su
liberališkomis grupėmis remti juo
duką militantą Bradley, kad tik
nugalėtų merą S. Yorty.
Lietuviams artimesnis ir draugiš
kesnis yra J. La Follette. Jis buvo
atvykęs į Liet. Respublikonų susi
rinkimą ir davė daug žinių apie
JAV ir Kalifornijos vyriausią teis
mą. (Apie tai LAV buvo rašyta).
Visi, kurie gyvenate 28 kongr.
distrikte (Santa Monikoje) ir vaka
rinėj L. A. dalyj), raginami parem
ti J. Follette.

6 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

ilgametis respublikonų veikėjas, na
rys CRA ir UROC, vedęs politinę
kampaniją už Chet Waifrum, Paul
Burkhart, Dick Ferraro ir kt, dabar

kandidatuoja
į State Assembly, 48 district,
kuris apima visas Los Angeles lie
tuvių institucijas — Šv. Kazimiero
parapiją, Lietuvių Dienų ir Liet.
Amerikos Vakaruose įstaigas, Liet.
Bendruomenės ir Tautinius Namus.
Todėl prašomi lietuviai jį balsais
paremti birželio 2 d. rinkimuose.
Iš profesijos Allen Sisson yra per
27 metus The Dow Chemical Co.
viršininkas (Executive).

(on both sides of the counter)

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

• The nation's highest yield on
insured savings.

A

S KI RFU S

REAL ESTATE — TAX SERVICE
INSURANSE

Jei reikia apdrausti namus,
automobilį, gyvybę ir pn., —
telefonuokite NO 4-2919

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
Main Office: 5670 Wilshire Blvd., Los Angeles

Kongresmanas Alfonzo Bell

ALLEN SISSON,

©©©©©©©©©e©©©©©c©©©©©c©e
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FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

Sales & Service

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
Telefonas: 469-8500
Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių j naują spalvotą.
siunčia siuntinius j Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN
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.

>♦*♦♦**¥♦*■*******♦***■*-lE*^^****.*-*****-^-^*-^.* «*-¥■****
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LIETUVIAI

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Kontraktoriai

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

BRUNO POŠ1US

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
T elef. 246-1 < 1 <

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
.062 San.a Monica Elvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone:

828-7525

Res.:

828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

+364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO t-2919

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance
25600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717
Telef. 326-3077

Automobilių

taisymas

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches
M. C. Brown, Ruby & Bid
2407 Pacific Coast Hwy, East
Signal Hill, Ca. 90806
Phone 433-9060
Lithuanians are welcome.

Alkoholiniai gėrimai

Baldai
MAYTAG WASHERS
Authorized Rep.cze luu.e
Aleksas D.en.nis
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

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

LEONO

KANTO

FOTO STUDIJA

Dantistai

2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
.Member 1.. A. County Dental S’ty
c410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

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

.

Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

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

LEE’S BAR

Pete & Zelma Stan.skis, sav.
Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

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

326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694
THE BIG SHOT
Cocktails & Dancing
J. Spreinaitis, sav.
14530 Lanark St., Panorama City,
Calif. 91402
Telef. 787-9837

A.

BLAKIS, D.D.S.

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

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos lei. 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,
17427 Chatsworth
Granada Hills, Calif.
Valandos: 10—12 ir 3—7:
Office: EM 3-5909; Exch.

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

Grožio salionai
ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c,o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire BlvdLos Angeles, Calif. 90005
DU 8-6011
DU 9*4161

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

424-4529

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential
Antanas Galdikas, sav.......
3257 Ingledale Terr., Los Angeles,

Calif. 90039

Tel. 666-2206

Maisto krautuvės
Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
11602 So. Bullis Ave.,
Lynwood, Ca. 90262

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

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
110 9-8500

Phone 676-9217

Vaikų darželiai

Moteliai
uEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403

AIR

PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90250
Sav. Jonas ir Ona Žukas

Tel. OS .‘>-9051

Valgyklos

EX 4-9144

BON

“Flatte of Hollywood"
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

ALINĖ HCFBRAU

4157

Phone:

MOTEL

Sav. Ignas ir Viktorija Gurdinąs

Alinės-užeigos

JIMS. PLAY PEN

2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806

WALT'S MARKET

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
/lėtinių ir i.nportuutų automobilių
taisymas .r dažymas.

Painting, Decorating and Repairing

1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

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

Phone HO 4-4154

Veikia tik šeštadieniais ir sekma.*,
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. va.k.
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwąlk, Calif. 90650
Phpne 864-922.'

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

MOTEL RCTA & DATE SHOP
Stasys ir Stase Damuliai, sav

82-0'3 Highway 99.
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

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

Nuosavybių 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. 395-3351

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd..
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0460
ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919
Res. TH 2-6314

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK
MORTUARY
921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone:
Richmond 9-6091

BRONE SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker)
patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.
Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tele
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.

Jei dar nesate atsilyginę
už “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
padarykite tai tuojau:
siųskite $3 prenumeratos mokestį.
■+364 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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PARENGIMŲ
KALENDORIŲ 5
GEGUŽĖS MĖN. —

23 d., 8:30 vai. vak. — “Vakarų
Aidų” ansamblio koncertas Im
maculate Heart College, 2021 N.
Western Ave., L. A.
24 d., 12 vai. dienų, — šv. Kazimie
ro parap. salėj Lietuvių Fondo na
rių susirinkimas.
24 d., 2 vai. p.p. “Vakarų Aidų” an
samblio koncerto pakartojimas
Immaculate Heart kolegijos salėj.
BIRŽELIO MĖN. —

6 d. 6 vai. vak. — Jaunimo šventė
Culver City Veteranų salėj, 4117
Overland Ave., C. C.
14 d. 12:15 v. p. p. —• Birželio liūd
nųjų įvykių minėjimas, šv Kazi
miero par. salėj. Dalyvauja visos
trys Baltijos tautos.
21 d. — šv. Kazimiero parapijos
diena. Koncerte dalyvauja sol. J.
Vaznelis ir parapijos choras.
Vyksta Marshal High School
(Tracy & St. George k. kampas).
28 d. — Amerikos Liet. Piliečių
klubo piknikas Tautiniuose Na
muose, 3356 Glendale Blvd. L. A.
ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ
DĖMESIUI

LAV administracija už parengi
mų reklamas yra nustačiusi šias
kainas:
1. Už patalpinimą “Parengimų ka
lendoriuje” — pirmą, kartą — $2;
už kiekvieną sekančio mėn. nume
ryje pakartojimą — po $1.
2. Už pranešimus (rengėjų para
šytus), kad bus ar įvyks vakaras,
balius etc. — už 1 skilties 1 inč.
pranešimą — $2 ir už sekančio inč.
skelb. po $1; puslapio aukščio skil
tis — $10.
Ta pati kaina už aukotojų sąrašų,
padėkų ir pan. rašinių talpinimą.
3. Už didelį skelbimą (display ad)
2-jų skilčių pločio, 1 inč. aukščio—
$5; ir už kiekvieną sekantį inčių —

po $5.
4. Jei norima, kad redaktorius ar
redakcijos narys atvyktų į parengi
mą ir apie jį parašytų (neįsipareigojant būtinai teigiamai), prašoma
atsiųsti redakcijai 2 bilietus nemo
kamai (complimentary). Redakcijos
nariai atsisako nusipirkti bilietą ir
po vakaro dar gaišti valandą kitą
aprašant įvykį.
5. Klišių padarymas iš prisiųstų
fotografijų — Maža kaštuoja $4.00
(per vieną skiltį), didesnė (per dvi
skiltis) — nuo $7 iki $10.
Tas sąlygas prašome atsiminti vi
sų organizacijų valdybas, taip pat
ir atskirus asmenis.
Mūsų laikraštis iš niekur negauna
jokios paramos, neturime brangių
skelbimų; už viską turime užmokė
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir
suinteresuotieji, kurie nori, kad
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
tų jų nuotrauka.
LAV Adm.
PADĖKA
— Sumokėdami prenumeratos
mokestį, LAV laikraščiui paremti
aukų pridėjo:
M. Lesiūnais, iš Oakland, Cali
fornia —
$7.00
P. Gi'lys, iš Olympia, Wa. $2.00
JIB Lab, iš Cicero, III. — $2.00
Mūsų rėmėjams nuširdus ačiū!

PROVOKACIJA ir KIRS1NIMAS

Long Beach, Calif.

Prieš Daunoro koncertą, po vie
šo ALTo, VLIKo ir Bendruomenės
pareiškimo, tuoj pasipylė anonimi
niai pranešimai, kvietimai, Dyguldagio “poezija”, šmeižimo laiškai
(buk tai Scribos #2) ir 1.1.
Jų tikslas sukurstyti vienas
prieš kitą, provokuoti, suklaidinti,
apkaltinti ir apšmeižti.
Turiu pareikšti, kad nė vienas iš
anoniminių atvirukų, laiškų nėra
nei ALTo, nei mano asmeniški. Aš
pritariu visiems vietos lietuvių me
no sambūriams, jų koncertams.

Lietuvių Bendruomenės Vl-sios
Tarybos narių rinkimai įvyks bir
želio 6 d. Machinist’s Hall salėje,
728 Elm Ave., Long Beach, Calif.
Rinkimų pradžia 1 vai. 30 min.,
o pabaiga 4 vai. p. p.
Rinkimų komisiją sudaro: pirm.
Vytautas Tamošaitis, 436-7981; na
riai: Juozas Matjošaitis, telef. 433t>269 ir Danys Mekišius, telef. 4338124.
Rinkimų reikalais kreiptis pas
minėtus komisijos narius.

Antanas Skirius

Pavykęs Motinos Dienos minėjimas

KRIKŠTAI
— Kovo 14 d. buvo pakrikštyta
Audrės \mos vardu Rimo ir Zinaidos Kalvaičių dukra. Krikšto tėvai;
buvo Viltė Puzinas ir Vladas Raugevičius.

— Balandžio 5 d. buvo pakrikš
tytas Vincento Arūno vardais Vy
tauto ir Dalios Burokų sūnus.
Krikšto tėvais buvo Jūratė Ugianskis ir Povilas Butkys.
— Kovo 15 d. buvo pakrikštyta
Cyntijos vardu Miguel ir Onos
Rukšėnų dukra.
— Balandžio 5 d. pakrikštyta
Dominiko Augustino vardais Kris
toforo ir Nancy Petrikų sūnus.
Krikšto tėvais buvo Jonas Petrikas
ir Lea Rea Petrikas.

MIRTYS
— Balandžio 30 d. mirė

Ona

Ačicnė, sulaukusi 84 metų amžiaus.

Gegužės 2 d. buvo išvežta palai
doti j Čikagos šv. Kazimiero kapi
nes, kur prieš keletą metų palaido
tas jos vyras.
Ona Ačienė yra daug padėjusi
naujakuriams lietuviams, parapijai
ir fetuvių organizacijoms.

— Gegužės 13 d. Los Feliz sa
natorijoje mVė “L. A. lietuvių ma
ma”, kaip ji mėgo save vadinti. —
Barbora Tuinylienė (Barbar Tuynell). Gegužės 16 d. ji gražiai pa
laidota Kalvarijos kapuose. Atsi
sveikinimo žodžius per rožančiaus
pamaldas pasakė prel. kleb. J. Ku
čingis. o kapuose — Adomas Bekša ir K. Kirilouckas.
Laidotuvėmis rūpinosi jos sūnė
nas Juozas Račius.
— Balandžio 9 d. mirė Agnės
13 d.
Kalvarijos kapuose.
Baradienė. Palaidota bal.

Lietuvių Radijo Programa

KTYM — 1460 KC stotis
803 West Avenue, Inglewood, Ca.
Stasė Pautienienė, programos ved.
841 Stanford St., S. M., Ca.
Telef.: 828-3779

D. Mekišius

Naujos plokštelės
Kipro Petrausko dainos ir ari
jos, ką tik išleista Lietuvių Meno
Klubo Londone. Mono. Kaina $7.
Vienoje pi. pusėje: Saulelė rau
dona, Prapuoliau, motule, Du bro
liukai, Ant marių krantelio, Oi, kas
sodai, Tris dienas, Metų dvidešimt
tvl'įs; kitoje pusėje: arijos iš operų
Žydė, Pikų dama, Traviata, Rigoletto ir Tosca.
Plokštelė pagaminta iš senų vie
noje Londono leidykloje rastų ma
tricų, kai Kipras Petrauskas įdai
navo dar Nepriklausomos Lietuvos
laikais. Traviatos ariją Kipras at
lieka kartu su E. Kardeliene. Tai
puikus suveniras visiems Kipro ger
bėjams.

Long Beach Lietuvių Klubas Mo
tinos Dienos minėjimą surengė ge
gužės 2 d. gražioje Morgan Hali
LAV administracijoje
salėje. Susirinkimo pradžioje pa galite gauti daugelį kitų plokštelių,
gerbtos čia pat esančios amžiumi paskutiniu metu išleistų JAV, Ka
seniausios motinos: Magdalena nadoje, Anglijoje ir Australijoje.
Margienė — 86 metų ir Ona Bag
Užeikite pasiteirauti.
donienė — 82 metų amžiaus.
Gražią kalbą apie motinas ir mo 4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca.
Tel. 664-2919
tinystę pasakė med. dr. Jonas
Kregždė.
Toliau programoje pasirodė jau NAUJOS KNYGOS
nimas: mokinė/. Vidutė Basiulytė Gautos naujos knygos pardavimui
ir Rūtelė Seliokaitė padeklamavo
□ Poezijos Pilnatis. Bernardo
eilėraščių, o Danutė ir Laimutė
Prasauskaitės paskambino pianinu Brazdžionio poezijos rinktinė, su
daryta iš 12 jo rinkinių. Gražiai
ir pagrojo smuiku.
Po jaunimo sekė vyresniųjų pro iliustruota Alf. Dociaus grafikos
grama: joje kvartetas iš Onos De piešiniais. Kietais viršeliais su ap
Kaina $10
veikienės, Dalilos Mackialicnės, lanku. Apie 600 psl.
Antano Polikaičio ir Broniaus Sek ti
B Rezistencija. R. Spalio roma
ko gražiai padainavo, jiems akom- nas. 430 psl. Kietais viršeliais. Iš
ponuojantakordeonu Algiui Kaza leido Viltis Clevelande.
$6.00
kevičiui.
□ Lietuvių švietimas Vokietijo
Programa baigta Lietuvos himnu.
Po to buvo šokiai, grojant or je. Redagavo V. Liulevičius. 640 p.
$??
kestrui, kuriam vadovauja muzikas Kietais viršeliais. Iliustruota.
B Rinktiniai Raštai.
I tomas.
Stasys Kalvaitis. (D. M.)
Pulgis Andriušis. Autobiografija ir
SERGA
apysakos. 264 psl. Kietais virš. Iš
$5.00
— Stasys Tiknis, Lietuvos Vyčių leido J. Kapočius Botsone.
Sr. kuopos narys, sunkiai serga ir
BLydėjau viešnią vėtroje. V. Jo
yta gydomas Long Beach veteranų niko parinkt eilėraščiai iš kelių rin
ligoninėje.
kinių. 174 p. Kietais virš.
$3.00
Nors Suzana ir Stasys Tikniai
0
Lietuviai Argentinoje. Leidi
gyvena Yucaipoje, bet jie dažnai at
vykdavo į lietuvių parengimus Los nys laisvės kovos metams atžymėti.
Angeles mieste. Suzana yra viena iš 216 p. Didelio formato, gausiai
iiliustruota. Rosario Liet. Bendruo
pirmųjų L. A. katalikų organiza
menės
leidinys.
Kaina $3.00
cijų steigėjų, kaip L. R. K Susivie
□
Tik
tau
ir
man.
O.
B. Audro
nijimo ir Katalikių Moterų ir k.
nės eilėraščių rinkinys. 160 psl.
Spausdino Nida.
$3.25
NAUJOS VALDYBOS
B Tau, sesute. Poeto Pr. LemNaujas skautų tėvų komitetas
berto gyvenimas ir kūryba. Rašyto
Gegužės 3 d. Įvykusiame skautų jų atsiminimai. Daugelis iliustraci
Tėvų komiteto metiniame susirin jų. P. Jurkaus piešiniai. Kietais virš.
kime dalyvavo 43 tėvai. Buvo iš $4.00, minkštais — $3.00. Išleido
rinkta nauja valdyba iš šių asmenų: šeima ir komitetas.
Jono Žuko (gavo daugiausia balsų
Visos šios ir daugiau knygų bei
— 38), Frank Keršio (37 bals.),
1 ctuviškų plokštelių galima gauti
Viktoro LJldukio (30 bals.), Vyt.
Deveikio ir Albos Šukštienės. Kan LAV administracijoje: 4364 Sunset
didatais liko E. Vilkas ir V. IrliBlvd., Los Angeles, Calif. 90029
kienė.
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