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BENDRUOMENINIŲ RINKIMŲ KLAUSIMAIS

Kas treji metai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse gyveną lietuviai 
renka atstovus į Lietuvių Bendruo
menės Tarybą. Birželio 6 ir 7 die
nomis vyko tokie rinkimai į JAV 
LB VLtąją Taryoą.

Rinkimų tvarka nustatoma sta
tute, tačiau Centro va.dyba kaltais 
nesilaiko to statuto, pav., pries 3 
metus rinkimuose galėjo balsuoti 
tik už Apygardos rinkiminei komisi
jai pristatytą sąrašo pusę kandidatų, 
pav., jei būna patiekta 20 kandida
tų, tai galėjo balsuoti už 10 asme
nų ir pagal visų apygardų balsuoto
jų skaičių buvo nustatoma propor
cingai kiekvienai apygardai atstovų 
skaičius. Prieš tiejus metus Vakarų 
Apygardai teteko tik vienas atsto
vas, sako, tik kelių balsų tetrūko 
gauti du. atstovus.

Šiemet Centro valdyba gana vė
lai pranešė, kad ta tvarka (pageidau
jant LB Garbės Teismui) pakeičia
ma, nustatant kiekvienai apygardai 
atstovų skaičių o apygardose kon
kuruojama, kas daugiausia balsų 
gaus. Vakarų apygardai buvo pa
skirta 2 atstovai. Balsuoti leidžiama 
visiems lietuviams, ar j'e yra sumo
kėję solidarumo mokestį, ar nėra. 
Balsavimo tvarka yra tokia: Apy
gardų valdyna išrenka ar paskiria 
Apygardos rinkiminę komisiją, ku
ri sustato iš siūlomų kandidatų są
rašą (bendrą kandidatų sąstatą).

Siūlyti kandidatus gali visos apy
linkės, jei gauna už savo asmenų 
sąrašą bent 10 lietuvių raštišką re
komendaciją Smbr.u kandidatai 
turi duoti raštišką sutikimą būti 
kandiaatu į Tarybos atstovus.

Apygardos rinkiminė komisija 
bendrą visų kandidatų balsavimo la
pą pasiunčia apylinkių valdyboms, 
kurios privalo sudaryti savo apylin
kės rinkimų komisiją dėl prave- 
dimo balsavimo savo mieste.

Ši komisija per birželio 6-7 die
nas privalėjo pravesti balsavimus, 
suskaityti balsus ir, sustačius aktą, 
rezultatus nusiųsti vyriausiai rinki
minei komisijai.

------------------------------------$
Vancouver, Canada, lietuvių tauti
nių šokių grupė “Atžalynas”, kur. 
dalyvauja Rytų Kanados Lietuvių 
Dienos programoje liepos 4 dieną, 
Queen Elizabeth teatre, Vancouve- 
rio mieste. '

Netikslumai rinkimuose
Šių metų rinkimuose pastebėta 

keletas netikslumų. Apygardos rin
kiminė komisija savo pareigas at
liko, patiekė balsavimo lapelius, ir 
painfoirmavo dėl sudaryme apylin
kių rinkiminių komisijų.. Tačiau kai 
kuriose apylinkėse, dauguma lietu
vių nieko nežinojo apie šiuos rin
kimus.

Los Angeles mieste apie rinkimų 
vietą nebuvo pranešta net apylinkės 
nariams nei laiškais, nei per spau
dą, nei per radiją. Taigi, balsavo tik 
tie, kurie atsitiktinai užtiko balsa
vimo urnas Jaunimo šventėje šeš
tadieni, Culver City veteranų salėj, 
ar sekmadieni prie šv. Kazimiero 
parapijos sales po pin aidų.

Kaipgi galėjo sužinoti apie rinki
mų vietą, kurie šį sekmadienį nega
lėjo nueiti tą valandą į pamaldas, 
bet ėjo į ankstyvąsias mišias, ar 
net į savo apylinkės bažnyčias? 
Kaip gi su tais lietuviais, kurie yra 
kito tikėjimo arba neina į pamal
das?

Panašius balsavimus padarė ir 
Francisco apylinkė. Čia dar gražiau 
— balsavimus padarė savaitę anks
čiau, gegužės 31 d., Belmonte, prie 
Notre Dame kolegijos koplyčios, 
tuoj po lietuviškų pamaldų. Net da
lis valdybos narių nežinojo ir ne
balsavo, nes negavo paštu balsavi
mo kortelių.

Santa Monikoj, Phoenix balsavi
mai buvo pravesti Bendruomenės 
apylinkių susirinkimuose. Tačiau

VAIZDAI IŠ “KARTĄ GINTARO PAKRANTĖJ” PASTATYMO gegužės
23 ir 24 dienomis. 1) Sol. Birutė Dabšienė danuoja “Vyturėlį”, aplink ją 
“Vakarų aidų” dainininkai ir “Audros” šokėjai 2.) “Vakarų aidų” an
samblio choristės prie aukuro, vidury — Eftirutė Dabšienė.

Foto P. Jasiukonio

Santa Monikos visiems lietuviams 
nebuvo pranešta apie šiuos rinki
mus, pav., Santa Monikos Lietuvių 
Klubas, kuris turi virš 60 narių, 
nebuvo painformuotas apie rinki
mus.

Tik Long Beach Lietuvių Klubas 
laiškais paskelbė, kad bus galima 
balsuoti dienos metu pas pirm. V. 
Tamošaitį, o birželio 7 d. vakare 
klubo susirinkime. Jie ir turėjo di
džiausią balsuotojų nuošimtį — iš 
98 lietuvių balsavo 64, taigi 65% 
visų žinomų Long Beach apylinkėj 
lietuvių dalyvavo balsavimuose.

Būtų patartina ateityj? išs unt’- 
nėti paštu balsavimo lapelį ir visas 
informacijas apie balsavimo laiką 
ir vietą skirtingose miesto dalyse. 
Taip pat tuose pat laiškuose būtų 
galima paprašyti solidarumo mokes
čio. Laiškuose reikėtų įdėti vokelį 
su apylinkės rinkiminės komisijos 
adresu, kad. esant reikalui, galėtų 
pabalsuoti paštu (absentees ballot). 
Visas informacijas ir balsavimo la

pelius turėtų gauti bent savaitę 
prieš rinkimus.

Tokie rinkimai pagyvintų ir ben
druomenės veikimą.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
šiemet (bus minima Los Angelėse 

liepos 11 ir 12 dienomis. Spaudos 
konferencija įvyks liepos 10 d. 11 
vai. iryto Hollywood Roosevelt vieš
butyje, Hollywoode.

Masinis susirinkimas, į kurį kvie
čiami visi lietuviai, įvyks liepos 11 
d. 11 vai. ryto prie L. A. miesto ro
tušės laiptų. Minėjimo pagrindinis 
kalbėtojas bus prof. Lev E. Dob- 
rianski, Georgetown universiteto 
profesorius. Jis taip pat yra Ame
rikos Pavergtų Tautų pirmininkas 
(National Chairman of Captive Na
tions).

Los Angeles Pavergtų Tautų Ko
mitetui šiemet pirmininkauja estas 
Bernard Narm sen, sek r. — ukrai
nietis Nicholas Medvid, ižd. lenkas 
Olgerd Kleinot, vicep. visų pa
vergtų tautų atstovai; lietuviams 
atstovauja Alto pirm. A. Skirias ir 
f.n. sek. B. Stančikas.
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NUSISKUNDIMAI DĖL JAUNIMO NEVEIKLUMO
t:

Nuolat girdime skundų, daugiausia iš jau senstelėjusių asmenų,— 
kodėl jūs ignoruojate jaunimą; Kodėl jus juos neįtraukiate į daroą; 
kodėl nestatėte kandidatais į Lietuvių Bendruomenės Tarybą i

Lengva yra berti klausimus ir kaltinti kitus, kodėl taip, kodėl 
ne taip. O ypač lengva kitų puolimais ir kaltinimais yra švais
tytis. tiems, kurie nieko neveikia. Jaunimas nėra neveiklus. Jis ir ne
sėdi rankas sudėjęs be darbo. Tik pažvelkime į jų šventes, Į dainų 
ir tautinių šokių festivalius, į vasaros stovyklas, i sporto žaidynes, 
Į veiklą savo organizacijose... Tik dažnai tėvai ir lietuvių visuomenė 
permažai juos remia.

Tiesa, i politinę veiklą jaunimas dar neįsitraukęs. Los Angeles lie
tuvių kolonijoj veikia keletas jaunimo organizacijų: liet, studentu 
kuopa, skautai, ateitininkai, Lietuvos vyčiai, sporto klubai, tačiau 
niekas iš jų dar nėra Įsijungęs į Lietuvos laisvinimo bei politines or
ganizacijas. Kai kurie jaunimo žmonės buvo Įtraukti Į ALT-o Los 
Angeles skyriaus valdybą; tačiau jie neištesėjo nė iki galo metų.

Jaunimo neturėtume versti, stumti Į darbą, traukti, — jie patys tu
rėtų veržtis ir jungtis, vieni su kitais konkuruodami. Jaunųjų narių 
įsijungimo į organizacijų valdybas, į komitetus laukia visi vyresnieji, 
Tik tegu ateina į susirinkimus, tegu neatsiima savo kandidatūros, te
gu išrinkti ištveria į galo.

Neseniai vyko rinkimai Į JAV LB VI Tarybą. Mūsų jaunimas ne
išstatė savo kandidatų sąrašo. Kitos grupės, sudarydamos sąrašus, 
nerado sutinkančių ir kvalifikuotų kandidatų. Be to, atrodo, kad vy
resnieji bendruomenės veikėjai buvusiais jaunais atstovais yra ap- 
sivylę, nes prieš keletą metų buvo išrinkti jaunuoliai, tačiau jie per 
trejus kadencijos metus neparodė jokio noro dirbti, net nė karto ne
nuvyko į Tarybos suvažiavimus.

Jaunimas turėtų pabusti iŠ jį apėmusio apsnūdimo ir labiau Įsi
traukti į bendrinių lietuvių organizacijų — Balfo, Alto, Liet. Bend
ruomenės veikimą, c

SKAUTŲ VADOVYBĖS NUSISTATYMAS
Lietuvių skautų sąjungos vadovo A. Saulaičio atsakymas LA V re

dakcijai dėl kultūrinio bendradarbiavimo su Lietuvos okupanto siųs
tais reprezentantais (solistais ir kitokiais menininkais).

“I. Lietuvių Skautų Sąjunga, akivaizdoje fakto, kad Lietuva tebėra 
Sovietų Sąjungos okupuota, tvirtai yra nusistačius, kad lietuvių tau
ta turi būti vėl laisva ir Lietuva turi vėl atgauti nepriklausomybę.

To savo nusistatymo laikydamasi, — LSS-ga, nuo pat savo atsikū
rimo laisvajame pasauly  e, visą laiką tiek savo jaunimo ugdymo dar
be, viduje, tiek lietuvių bendruomenėje visame pasaulyje, tiek tarp
tautinių Įvykių bei susitikimais su kitataučiais ištisai aktingai kėlė, 
kelia ir, žinoma, kels Lietuvos laisvės reikalą.

Visa tai turėtų ir Tamstoms paaiškinti, kad Sąjungai nesiderintų 
bendradarbiauti su Sovietų Sąjunga, Lietuvą okupavusiomis įstaigo
mis ar jos atstovais.”

2. Pagal skaųtybės įkūrėjo mintį ir skautiško ugdymo prasmę, as
muo, nepripažįstąs Dievo ir netikįs, pats sau prieštarautų, jei jis teig
tų, kad jis iš širdies yra skautas ar skautė. .

Lietuvių Skautu Sąjungos šūkis — Dievui, Tėvynei ir-Ąrtiriįui, 
skautų.Įstatai, Įžodis ir papročių aprašymai yra visiškai aiškūs!”

Los Angeles lietuvių visuomenė, ypač skautų tėvai, stebi ir nesu
pranta, kodėl pavedami mūsų vaikai aukėti vadukams, kurie visai 
nesilaiko skautų principų ir pažeidžia Lietuvos laisvinimo reikalus.

P

Kalifornijos Liet. Radijo Valandėlės veikla pagyvėjo

Los Angeles, Calif., jau antri 
metai iš KTYM stoties banga AM- 
1460, kas šeštadienį 12 vai. — 12. 
45 min. duodama kultūrinio, tauti
nio, visuomeninio pobūdžio lietuvių 
kalba radijo programa, kuri susi
laukė didesnio susidomėjimo ir 
įvertinimo iš lietuviškosios visuome
nės.

Radijo valandėlės išlaikymui yra 
susiorganizavęs pelno nesiekiantis 
Kalifornijos Lietuvių Radijo Klu
bas, kur kasmet kiekvienas asmuo, 
paaukojęs - įmokėjęs ne mažiau 5 
dolerių, yra to klubo narys su 
sprendžiamuoju balsu visuose radi
jo vedimo reikaluose. Šis mažas 
klubo nustatytas įnašas, kuris neiš
eina nė po 10 et. už savaitę, yra lyg 
abonentinis mokestis už radijo pro
gramą, kur kiekvienam gerų norų 
lietuviui nesudaro sunkumų apsi
mokėti nustatytą mokestį, o Radijo 
Valandėlės išlaikymui tai yra labai 
svarbus dalykas.

Radijo Klubo valdyba kviečia vi
sus Kalifornijoje gyvenančius lie
tuvius stoti į klubo natrius, o jau 
įstojusius — apsimokėti nustatytą

klubo mokestį ir būti aktyviais ra
dijo valandėlės reikalų sprendėjais.

Klubo mokestį galima įmokėti 
klubo kasininkui Jonui Motiejūnui, 
gyv. 555 N. Beachwood D., Los 
Angeles, ir kitiems klubo valdybos 
nariams.

Nuo Valandėlės įsisteigimo su
maniai vadovauja žinoma solistė 
Stasė Klimaitė-Pautienienė, kuri 
daug laiko ir sielos įdeda į radijo 
programų paruošimą.

Kad radijo programos būtų įdo
mesnės, įvairesnės, norima įtraukti 
daugiau intelektualinių pajėgų, kur 
būtų duodama pakaitom ir kitiem 
jas parengti ir pravesti.

Paskutiniu laiku mūsų radijo pro
gramų talkon atėjo toje srityje pa
tyręs ir gerai nusimanąs Paulius 
Jasiukonis. Klubo vadovybė džiau
giasi turėdama tokį patyrusį asmenį 
ir linki jam nepavargti.

Radijo Klubo valdyba laukia ir 
tikisi iš lietuviškos visuomenės ir 
lietuvių organizacijiį materialinės ir 
moralinės paramos šiame lietuvybės 
palaikymo darbe. J. G.

ROUND ROBIN Restoranas
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.

ROQUE & MARK CO.
ALBINAS MARKEVIČIUS — HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

REAL ESTATE — INSURANCE — TAX SERVICE
3002 Santa Monica Bouleverd Santa Monica, California

.. Phone: 828-7525

NURMSEN PAINT CO
TREASURE TONES — DU PONT PAINT

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 900o9 
Telefonas: 652-7848

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

Planning to bring relatives or friends from 
LITHUANIA - Russia - Poland? LOWEST FARES. 
Call the expert - MAX HODDER - GOROCHOWSKI.

mTER^^&tTD.

WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS 
7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF' 
r į PHONE 876-9300

or SALLY PARIS TRAVEL BUREAU 
8230 Beverly Blvd., L. A., Ca. Phone: 653-6241
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JAUNIMO ŠVENTĖ

praėjo sėkmingai ir gražiai. Tai 
buvo jau 14-j i Lieu Bendruomenės 
Ansamblio progiama, parengiama 
mokytojos O Razutienės ir jos pa- 
gelbininkių, kitų mokytojų. Šventė 
vyko patogioje, erdvioje Veteranų 
salėje. Culver City. Šventės progra
moje buvo sp.jiiu žaidynės, tauti
niai šokiai, choro dainos, solo, in
strumental! nė muzika.

Krepšinio žaidynes žaidė Jauni
mo Ansamblio klubas ir sporto klu
bas “Banga”. Laimėjo "Banga’’ san
tykiu 56:50. Klubams įteiktos do
vanos.

Chorą sudarė jungtinis Šv. Ka
zimiero lituanistinių mokyklų ir 
jaunimo ansamblio choras; diriga
vo O. Razutienė ir G. Gudauskienė. 
Solo dainavo K. Bichncvičienė, Ra
sai Draugely tei pritariant fleita; Al
gis Draugelis pagrojo smuiku, pia
nu akomponuojant sesutei Rasai.

Tautiniai šokiai buvo gana gau
sūs; juos šoko grupėmis mažieji 
jaunimo ansamblio jauniai ir jauni
mas ir grupė “Audra”. Kai kuriuos 
šokius atliko visi kartu. Šokius pa
ruošė ir vadovavo O. Razutienė, O. 
Gustienė, O. Orlovaitė, D. Razuty- 
tė, L. Zaikienė ir 1. Tumienė.

Naujiena buvo stilizuoti šokiai, 
kuriems muziką parašė G. Gudaus
kienė, o choreografiją — R. Skiriū- 
tė. Vaikų baletas, paruoštas D. Ra- 
zutytės, susilaukė didelio publikos 
dėmesio. Programą paįvairino mo
kytojų šokis ir baleto šokėjos — 
Žaliūnaitė, Dovydaitytė ir Vidugi- 
rytė.

Šventės programą pradedant žo
di tarė LB Tarybos narys Bernardas 
Brazdžionis, sveikino Lietuvos 'ten. 
konsulas dr. J. Bielskis ir estų vice
konsulas p. Laur.

Programa užtruko daugiau kaip 
dvi valandas; buvo matyti, ^ad va
dovės įdėjo daug darbo jai besi
ruošiant, o jaunimas irgi pasistengė, 
kad nepeiktinai pasirodytų. Visa 
tai, kas išmokta, be abejo, ateityje 
jiems labai pravers. Lietuviška dai
na, tautinis šokis šiuo tarpu ir yra 
tie dalykai, kurie jaunimą judina, 
palaiko liefux iškoje bendruomenėje 
ir brandinu juos ateities bendruo
meninei veiklai.

You meet the
. . | . SAVINGSnicest people at...

(on both sides of the counter)

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

• The nation's highest yield on 
insured savings.

4705 SUNSET BLVD AT VERMONT 
LOS ANGELES TIL AA3R221

Main Office: 5670 Wilshire Blvd., Los Angeles

California Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION

IŠ JAV ir KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO VEIKLOS

Gegužės 16-17 dienomis Cleve- 
lande įvyko JAV ir Kanados lietu
vių jaunimo atstovų suvažiavimas. 
Sušauktas PLB valdybos iniciatyva. 
Susirinkusieji daugiausia svarstė II- 
jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso tikslus, siekimus ir pasiruo
šimą prieš jį šaukiant.

Atstovai nutarė, kad Kongreso 
įgyvendimą reikia vykdyti; tokį 
kongresą rengti padėti prašoma 
visų kiraštų lietuvių bendruomenė. 
Paramos laukiama iš spaudos ir pa
skirų asmenų.

Į kongreso rengimą norimą 
įjungti visas naujųjų ateivių jauni
mo organizacijas; taip pat rūpina
masi, kad prisidėtų ir senesniosios 
ateivių kartos jaunimas.

Kongrese turėtų būti pasisakyta 
prieš genocidinę Lietuvos okupaci
ją, pareikšti dėl to protestą atitin
kamose įstaigose, o taip pat parody
ti rūpinimąsi Lietuvos laisvės at
statymu. Kongresas taip pat turtėtų 
nustatyti ir pokongresinę jaunimo 
veiklos programą.

Jaunimo atstovai nutarė, kad dar 
šiais metais reikia “surengti jauni
mo simpoziumą bendravimo su 
kraštu klausimu ir to simpoziumo 
dalyvius, klausimą išstudijavus, sa
vo pageidavimus ir sugestijas pa
teikti Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso komitetui.

Nutarimų komisiją sudarė: Aud
ronė Kubiliūtė, Ramunė Kviklytė. 
Romas Sakadolskis, Vacys Šaulys. 
Julius Šermukšnis.

Birželio 6 ilr 7 dienomis Čikago
je, Jaunimo Centre, surengtas se
minaras jaunimui politiniais klau
simais. Buvo keltos šios temos: 
Padėtis okupuotoje Lietuvoje —dr. 
J. Puzinas; Tarptautinis Lietuvos 
statusas ir diplomatinė tarnyba — 
dr. S. Bačkis; Lietuvos nepriklau
somybės poveikis valstybingumo 
sąmonei — M. Mackevičius; Jau
nimas Lietuvos laisvinimo organiza-' 
ei joj — Romas Kezys; ir Lietuvos 
laisvinimas ir santykiai su paverg
ta tauta — dr. J. K. Valiūnas. Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininkas.

SKELBIMAS

Jeigu kas notrs norėtų per vasa
rą Palmdale apylinkėje pagyventi 
ir namus prižiūrėti, prašom skam
binti telefonu (805) .947-4825.

A ŠKIRPŲ S
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANSE
Jei reikia apdrausti namus, 

automobili, gyvybę ir pn., — 
telefonuokite NO 4-2919

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, California 90029 

eececcceccceeeoeeeecceee

1) šokiu grupė “Audra”, vadovaujama Ingos Tumienės;_ _ 2) Sol. Karolė 
1) Modernaus išraiškos šokio šokėjai', veda Rūta Skiriate; 2)sol. Karolė 
BichnevHčienė su R. Draugelyte, joms akomponuoja A. Draugelis; 3) Šv. 
Kazimiero par. mokinių choras, diriguoja G. Gudauskienė; 4) šoka Jau
nimo ansamblio grupės, vedėja O. Razutienė; 5) šoka “Audra”, vedėja I. 
Tumienė. Foto L. Kanto

o®

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3



iŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Lietuvių Namų dalininkų susirinki

mas
Lietuvių Bendruomenės Centro 

(Lithuanian Community Center, 
Inc.) dalininkų metinis susirinkimas 
įvyks birželio 28 d. 12 vai. 30 mm. 
p. p. savoje salėje, 4423 Santa Mo
nica Blvd., Los Angeles, Ca.

Visi nariai privalo dalyvauti, o 
jei dėl svarbių priežasčių negali at
vykti, turi atsiųsti valdybos natrių 
vardu įgaliojimą (Proxy) už jį bal
suoti. Jei susirinkime nedolyvauja 
51% akcijų, susirinkimas negali būti 
laikomas teisėtu.

. Įgaliojimus prašome siųsti pirm. 
B. Stančiko, ižd. A. Skiriaus ar sek. 
J. Navicko vardais.

Jūros skautų gegužinė
Birželio 7 d., sekmadienį, Ingos 

ir Alfo Tumų kieme, Reseda, Ca., 
įvyko Jūros skautų metinė geguži
nė. Jūros skautai, jų tėvai ir drau
gai smagiai praleido popietę sau
lėje iir besirnaudydami baseine.

Jūros skautu stovvkla šiemet 
įvyks birželio 20 d. Catalina saloje. 
Kaina $40 už asmenį. Dėl informa
cijų kreiptis į Kaži Saki — telefonu 
665-0097.

Naujos valdybos
— Birželio 8 d. LB Santa Moni

kos apylinkės susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirm. — Ba. 
.Graužinis, vicep. —Vincas Tuske- 
nis, sekr. — dr. Aurelija Bartkus, 
ižd. — Vida Sajienė, kult, reikalų 
ved. — Liucija Zaikienė. į

v Atstovais į Vakarų apygardos su
važiavimą išrinkti: L. Zaikienė, A. 
Trasikis ir J. Kojelis.

Parduodamas biznis
Parduodama pelningas dvigubas 

biznis: bilijardu ir kitų žaidimų vie
pta ir distribucija. Geroje viteoje, 
{puošniai įrengta. Mėnesinės paja
mos iki $5000. —■ Biznio namas 
irgi parduodamas.

Kreiptis: J. Salys, 203 E. Iris St., 
Oxnord, Ca. 93131. Tel. 483-7827.

VANCOUVER, British Columbia

Gyvataras Vankuveryje
Hamiltono tautinių šokių grupė 

“Gyvataras” atvyksta koncertui į 
Vankuverį. Tai viena iš didžiausių 
ir sėkmingiausių tautinių šokių vie
netų Kanadoje. Jie yra getrai žino
mi Rytų Kanados lietuviams. 1968 
m. dalyvavo tautinių šokių šventėj 
Čikagoje. Taipgi dažnai yra daly
vavę Rytinės Amerikos lietuvių pa
rengimuose. 1968 m. atstovavo Ka
nadą tarptautiniame festivalyj Pran
cūzijoje.

Į Vankuverį “Gyvataras” atvyks
ta pirmą kartą.Jų koncertas, daly
vaujant ir Vankuverio tautinių šo
kių grupei “Atžalynui”, įvyks lie
pos 4 d. 2 vai. 30 min. p. p. Queen 
Elizabeth teatro Playhouse salėje. 
Vakare 8 vai. 1431 West Broadway, 
bus bendras balius (V. K.).

P. S. Jei kas iš Los Angeles vyk
tų į Vankuverį, kireipkitės į LAV re
dakciją, būsite painformuoti dėl 
adresų ir kt.

Latvių dainų ir šokių festivalis
Liepos 3, 4, 5 dienomis Los An

geles mieste įvyks Ketvirtasis Va
karų Pajūrio Latvių Dainų ir šokių 
Festivalis, kuriame yra pakviesta 
dalyvauti iir lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos choras ir Jaunimo an
samblio šokių grupė.

Lietuviai dalyvaus šiuose paren
gimuose: liepos 4 d. 8 vai. v. Folk 
Dance Festival, Biltmore viešbuty
je, L. A. ir liepos 5 d. 4 vai. p. p. 
Grand Concert — Pasadena Civic 
Auditorium, 300 Green St., Pasa
dena, Ca. Čia kelias dainas latviš
kai, kartu su kitais chorais, dainuos 
ir Šv. Kazimiero par. choras. Bilie
tų kainos nuo $2 iki $6. Bilietai 
prie Įėjimo nebus pardavinėjami; 
juos (reikia įsigyti iš anksto Biltmore 
viešbučio informacijos skyriuje ar
ba paštu užsisakyti pas: Mrs.Valija 
Raits, 1601 S. McPherrin Avė., 
Monterey, Ca. 91754.

Daugiau informacijų rasite prie 
šio LAV nr. pridedamame lape.

SANTA MONICOS
Lietuvių Kredito Sąjungos metinis 

susirinkimas
Gegužės 29 d. Santa Monikoje 

įvyko Kalifornijos Lietuvių Kredi
to Sąjungos metinis narių susirinki
mas.

Susirinkimas patvirtino valdybos 
siūlytą 5 su puse % dividendą indė
lininkams už 1969 metus.

K. L. Kredito S-gos pirm. A. 
Markevičius pasidžiaugė gražia pra
džia ir padėkojo visiems prie šios 
kredito sąjungos prisidėjusiems na
riams.

Iždininkas V. Bacevičius, patie
kęs susirinkimui 1969 metų apy
vartos balansą ir pajamų bei išlai
dų sąmatas, pažymėjo, kad apyvar
ta buvusi šimtaprocentinė ir nebu
vę neinvestuotų sumų. Jis pabrėžė, 
kad K. L. Kredito S-gos pirmieji 
metai buvę labai sėkmingi ir tyliai 
darbuojantis pasiekę $20,000 kapi
talą. Kartu jis pasidžiaugė, kad 
1970 metų pirmaisiais mėnesiais ši 
suma yra jau padvigubėjusi.

Susirinkimas pritarė pasiūlymui 
pagyvinti naujų indėlininkų ir sko- 
litojų verbavimo akciją, aktyviau 
skelbiantis spaudoje dabartinių są
jungos narių pagelba.

Į valdybą prie nuo praėjusių me
tų pasiliekančių Albino Markevi
čiaus ir Vytauto Bacevičiaus naujai 
išrinkti Edv. Budginas, Romas Nel- 
sas ir Algis Šėkas.

Į kredito komisiją prie pasilie
kančio Vitalio Lemberto išrinkti 
Emilis Sinkys ir Romas Venckus.

Į kontrolės komisiją išrinkti dr. 
Mykolas Devenis, Antanas Dau
kantas ir Vytautas Plukas. (Rep.).

— Santa Monikos Lietuvių Mo
kykla baigs mokslo metus birželio 
mėn. 13 d. Tėvai kviečiami 10 vai. 
ryto į susLinkimą, kur bus išrink
tas Tėvų Komitetas 1970-71 moks
lo metams.

Visus kviečiame dalyvauti

BALTIJOS TAUTŲ MASINIAME SUSIRINKIME 
(Baltic Freedom Rally),

kuris Įvyks 1970 metų birželio 14 d.; sekmadieni, 12 vai. 15 min. p. p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje,

3855 Evans Street, Los Angeles.
Be keletos trumpų sveikinimo kalbų, bus

MUZIKINĖ PROGRAMA:
1) Estų smikininkė Rita-Ly Piirisild ir pianistė Mati Otsmaa;
3) Lietuvių solistė Karolė Bichnevičienė, akomp. O. Metrikienė;
3) Latvių choras, vedamas Andre Kurminš’o;
4) LB Jaunimo ansamblio taudmai šokiai, vad. O. Razutienė, 

akord. A. Kazakevičius.

LIETUVIŲ VEIKLA
Santa Monikos lietuvių mokykla

prieš kiek laiko gavo naują vedėją 
— L. Graužinienę. Jos kvalifikaci
jos ir asmenybė yra be priekaišto.

Ji yra žinomo kalbininko - peda
gogo dr. J. Šlapelio dukra, dažnai 
pavaduodavo savo tėvą Vilniaus 
gimnazijoje. Baigusi teisės mokslus 
magistro laipsniu, ji dairbavosi vil
niečių tarpe. Vėliau, ištekėjusi už 
diplomato dr. Kazio Graužinio, kar
tu su vyru reprezentavo Lietuvą 
užsieny — Romoj ir Pietų Ameri
koj.. Visur mokėjo suburti vietos 
lietuvius ir įsijungti į jų gyvenimą.

Ministeriui K. Graužimui staiga 
mirus, ji atvyko į šį kraštą su dviem 
dukrom ir apsigyveno Santa Moni
koj. Peir dvejus metus mokėjo už
sidirbti pragyvenimą, baigti angių 
kalbos ir komercijos kursus ir įsi
jungti į vietos gyvenimą. Tyli, 
darbšti ir pasiryžusi inteligentiška 
asmenybė turės duoti tą patį ir sa
vo auklėtiniams (S. M. koresp.).

— Alfonsas ir Barbora Simone- 
liai, gyv. 415 15 St., Santa Monica, 
įsigijo per Albino Markevičiaus fir
mą Roque & Mark, Ine. penkių bu
tų labai modernią naują nuosavybe. 
Pirkimo reikalus tvairkė H. Paškevi
čius, dirbąs toje firmoje.

-— Investavimo bendrovė Rūta, 
Ine. Santa Monikoje neseniai už
baigė du keturių butų modernius 
pastatus 21 St., S. M. Pastatai yra 
$250,000 vertės. Bendrovė jau pra
dėjo naują 23 butų pastatą 12 St., 
S. M., kuris bus labai modernus ir 
patrauklus, jo vertė apie $750,000. 
Pavadintas “Okeano palmės”.

— Ignas ir Viktorija Gurčinai, 
Bon Air motelio Holywude savinin
kai, įsigijo šešių butii nuosavybę 
gražioje apylinkėe, 823 19 Street, 
Santa Monica, ir ten persikėlė gy
venti.

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 naujų spalvotų.
l4*¥44*4*****^***********AA*4^-V-^-¥-^-y-**4***4At^444***

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

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

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, i; 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.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-

siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAM1AN

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 S 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.
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DIENOS
LITHUANIAN DAYS

žurnalo skaitytojy, rėmė jy ir bičiuliy iš rf ir iš toli

PIKNIKAS
s ■ i '‘V.’- '■

šiemet įvyksta rugsėjo 13 dieną, sekmadienį, nuo 12 vai. 30 min. p. p. iki vakaro

Me CAMBRIDGE PARKE - 1515 N. Glenoaks Blvd., Burbank, Calif.

Šiame parke rasite moderniškiausias sporto ir žaidimy įrengimus:

1. Teniso aikštę

2. Tinklinio aikštę (softball)

3. Pasagos (horseshoe) metimo aikštę

4. Stalo tenisą

5. Krepšinio aikštę

6. Vaikams žaidimy prietaisus

7. Šaudymo į taikinį sdę

8. Gimnastikos prietaisus

9. Maudymosi baseiną

10. Šokiams salę ir daug kitę.

© Veiks bufetas ® Lietuviška muzika ® Dainos ® Dovany traukimas
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You are cordially invited to attend

LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

ANNUAL PICNIC
which will take place

September 13, 1970, noon
McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd. Burbank 

Lithuanian Food & Refreshments will be served.

—'A“

© Sports, Lithuanian į oik music, dances and 
other entertainment. .

• Everyone will have a chance to win 

Original Oil Painting, TV set, 
and many other prizes.



TUSTI PAŽADAI

Santa Monikos Lietuvių Bend
ruomenės Apylinkės valdyba, praė
jusiais metais gavusi iš Santa Moni
kos Amerikos Lietuvių Klubo Mo
terų Sekcijos vieną Šimtuką dolerių 
ir pusę pelno, t. y. du šimtukus do
lerių gavusi iš karto su Klubu su
rengto Naujų Metų baliaus, buvo 
užtikrinusi, kad dalis tų pinigų bus 
skirta Santa Mon'kos L.emvių mo
kyklai paremti.

Deja, nei taukų, nei plauk... Iki 
šiolei neteko girdėti, kad Bendruo
menės valdyba būtų pozityviu do
leriu parėmusi Santa Monikos lietu
vių mokyklos darbą. Jeigu Apylin
kės valdybos pirmininkas pasirinko 
savo vaikus mokyti privačiai savo 
namuose, tai tas nereiškia, kad jis 
turėjo užmirš ri bendrą mokyklą.

Šiame reikale nelabai patarnavo 
ir vienas mūsų, lietuviško laikraščio 
korespondentas, iš anksto sudiaskęs 
ir palaidojęs visą laiką be pertrau
kos veikusią ir dabar veikiančią 
mūsų vaikučių lietuviškumo išlai
kymo mstituciją — mūsų mokyklą. 
Mokykla, kai kieno nemalonumui, 
kaip tik dabar sėkmingai baigia 
mokslo metus, (k)

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 
tulrįs; kitoje pusėje: arijos iš operų 
Žydė, Pikų dama, Traviata, Rigo- 
letto 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.

LAV administracijoje 
galite gauti daugelį kitų plokštelių, 
paskutiniu metu išleistų JAV, Ka
nadoje, Anglijoje ir Australijoje.

Užeikite pasiteirauti.
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca.

Tel. 664-2919

SCRIBA -SCRIBA- SCRIBA
RAILOS TONAS IR SAPNAI

Motto:
Dvi birbynės — vienas tonas: 
Čia Berlynas, ten Maskva, 
Viens raudonas kaip šėtonas, 
Kitas rudas kaip šuva.

(L. Žitkevičius)
“Dirvos” nr. 38, “atvirame laiš

ke” Raila rašo:
“Viskas, kas ta proga apie mane 

buvo rašoma, yira prasimanymai, 
nesąmonės, insinuacijos, melas, 
skurdžių skurdžiausias idiotizmas. 
Reikėtų turėti begalę laisvo laiko 
arba visiškai nebeturėti ko kitko 
veikti, jeigu pradėtum į tuos be
protybės ir nachališkumo pliurpa
lus atsiliepti ir atitaisinėli..”

“Iš tikrųjų, man tai gana linksma 
nardyti tokioje draugiškų nuomonių 
ir patriotiškų charakteristikų įvairy
bėje. Kartais rytą nubudęs, net ne
bežinau: ar Los Angeles, ar Hit
lerio Berlyne ar jau Maskvoje...”

Norime paklausti: c kadė1 ne 
Vilniuje? Juk koncertas, prie kurio 
rengimo ir propagandos prisidėjo 
ir Raila, buvo solisto iš Vilniaus, 
brolio lietuvio, už kurio nugaros 
stovėjo ne Maskva (ir ne Hitlerio 
Berlynas), bet MES (vadinas, Rai'a 
ir Co.); kodėl dabar Railai naktimis 
vaidenasi, kad jis “jau Maskvoje”? 
Reiškiame užuojautos ir linkime, 
kad šie Railos f c šnarintai sapnai 
išsipildytų.

SPAUDOJE

V. Bakūnas “N.” geg. 15 d. nu
meryje “Pastabose prie Atlanto”, 
rašo:

“Turime daug veiksnių iir veikėjų, 
bet atrodo, kad vis dar yra pakan
kamai dirvos naujiems talentams...
Kodėl nepamėginti naujus kelius...

New Yorke patyriau apie naują 
“judėjimą” įsteigti dar vieną veiks
nį, kuris savo užuomoju būtų labai 
skirtingas nuo visų jau egzistuojan
čių, bet savo nauja struktūra atitik
tų šių dienų Amerikos politinio gy
venimo vingius, siekiant didesnio
dėmesio Baltijos kraštų laisvei”.

Atrodo, kad Bakūnas laužiasi į
atviras duris: New Yorke jis, atro
do, bus išgirdęs apie BATUNo
“judėjimą”, kuris jau ne nuo vakar

— Prisiekęs turtpadys Alfonsas 
Giedraitis, turintis Kalifornijos vals
tybinį leidimą, sąžiningai padės 
jums ^rkti ar parduoti nekilnoja
mą ar komercinį turtą, sudarydamas 
pirminius dokumentus teisiniais pa
grindais, tuo apsaugant pirkėją ir 
pardavėją.

Kreiptis: "AL” GIEDRAITIS— 
Brokato Realty, 1620 Montana Av. 
Suite 3, Santa Monica, Ca. 90403

Telef.: 394-0286 arba 394-0287; 
namų — 828-3633.

veikia. Jų planai žinomi, jie į jokius 
vingius nesitaiko; bet jei Bakūno 
iškastas “judėjimas” būtų dar vie
nas, ir dar naujesnis, tai labai įdo
mu; ir įdomu, kaip tas veiksnys 
prisitaikys prie “Amerikos politinio 
gyvenimo vingių” ir kur nuvingiuos 
Baltijos kraštų laisvę?

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

Iš ok. Lietuvos kultūrinio gyvenimo

(Parinkta iš lietuviško žinių biu
letenio Eltos, kurią leidžia VLIKas)

© Šiais metais okup. Lietuvoje 
numatoma paminėti Valstybinio 
Dramos Teatro Kaune 50 metų su
kakti. Sudaryta komisija, metų pa
baigoje Kaune bus surengta teatrų 
dekada, rašytojas J. Grušas su te
atru paruoš specialią pjesę. Be to, 
numatoma išleisti leidinį lietuvių, 
rusų ir anglų kalbomis. 

o Vilniaus konservatorijai suka 
ko 25 metai amžiaus. Ji įkurta 1945 
metais ir pirmuoju jos direktorium 
buvo Jonas Bcndorius, talkininku 
— K. Kaveckas. Dabar konserva
torija turi 16 katedrų, gi studentų, 
įskaitant neakyvaizdinį bei vakari
nį skyrius, yra apie 700. Šiuo metu 
konservatorijai vadovauja prof. J. 
Karnavičius, komp. Jurgio Karna- 
vičiaus (Gražinos operos kūrėjo) 
sūnus. Įstaiga išleido du mokslo 
daktarus: Juozą Gaudrimą ir Jadvy
gą Čiurlionytę (dail. M. K. Čiur- 
l.onio sės.).

® Vilniaus spauda neseniai pa
skelbė duomenis apie K. Donelaičio 
kapą, portretą iir atliktus mokslinius 
tuo reikalu tyrinėjimus. Nurodoma, 
kad 1968 metais Tolminkiemio baž
nyčios pogrindyje rasti palaikai 
laikytini K. Donelaičio palaikais.

Jie parvežti ir laikinai laikomi Is
torijos-etnografijos muziejuje Vil
niuje. Dailininkai, dirbdami kartu 
su specialistais etnografais, sukūrė 
ir naują, laikytiną tikru, Donelaičio 
portretą. Portretas plačiai paskelb
tas spaudoje.

• Lietuvos ir Pabaltijo rašytojai 
vis dar per mažai rašo “karinėmis 
ir patriotinėmis” temomis. Juos 
daugiau tokiai kūrybai “paskatinti” 
Vilniuje balandžio mėnesio pra
džioje buvo sukviestas Pabaltijo ra
šytojų pasitarimas. Lietuvius ir ki
tus pabaltiečius Karininkų namuose 
atitinkamai “švietė” rašytojai, atvy
kę iš Maskvos, Leningrado, Kali
ningrado (buvusio Karaliaučius, 
kuris dabar visai surusintas). Kal
bėta apie karines temas ypač groži
nėj: Lieratiiroje.

o Č. Kudaba laiške “LiteraTir 's 
ir Meno” sava'tra^čiui (nr. 15-17) 
rašo apie provincijos muziejų rei
kalus ir priešinasi nuomonei, kad 
“maži muziejai — nereikalingi”,, 
kad laikas juos stambinti iir pan. 
Autorius teigia, kad muziejininkais 
Lietuvoje visai nesirūpinama, jų nc- 
jungia jokia draugija. Dabar muzie
jininko padėtis nepavydėtina ir ji 
reikalauja ypatingo pašaukimo, pa
siaukojimo. Č. Kudaba tvirtina, kad 
valdininkų globojami muziejai Lie
tuvoje skursta, tuo tarpu kaimo 
vietovėse muziejų reikią daugiau.

Avi
1727 No. Western Ave.

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:

Ignas Ir Viktorija Gurčlnal

Vėsinami kambariai; kiekv. kambary nemokamai TV ir telefonas; 
ra kambariu su virtuvėmis; kieme šildomas maudymosi baseinas.

Patogus susisiekimas autobusais ir automobiliais.

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

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

Best Wishes from ACIREMA CORPORATION
Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

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

FRANCIS VALUSKIS Buena Park, California

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

Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis ir G. K esi a u
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LIETUVIAI PREKYBININKAI PROFESIONALAI Kontraktoriai

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevara 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELION1S 
Life & Sickness Insurance 

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

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
/lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE 
Petras ir Birute 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
Pete & Zelma 

4157 Redondo

BAR
Staniskis, sav.
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 ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing 

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

Glendale, Ca. 91204 
relet. 246-1717

THE SPOON 
Beer, Pool, Sandwiches

M. C. Brown, Ruby & Bill 
2407 i-acific Coast Hwy, East

Signal Hill, Ca. 90806 
Phone 433-9060 

Lithuanians are welcome.

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Avė.,
Venice, Calif.. 90291

Phone EX 6-4246

ALLSTATE VACUUM & SEWING 
MACHINES 

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

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

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

° Flatt e 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, Calit. 90405 

Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 
Tree, 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

BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing 

2543 Eucalyptus Ave., 
Long Beach, Calif. 90806 

Phone: 424-4529

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential

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

Maisto krautuvės
WALT’S MARKET

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
11C02 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 Gurdinąs

1727 N. Weste n Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

Phone HO 4-4151

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 

82-033 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

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

3rd Street1543
Santa Monica, Calif. 90401

Phone 395-6142 Res. 395-335J

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker 

3002 Santa Monica Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 828-0460

STASYS SULA 
c/o Intercontinental R. E.

Tel. (213) 820-2'9'25 /West L. A./ 
Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro

mas — iš savininkų, akrais, 
ne sklypais!

ALFONSAS GIEDRAITIS 
c/o BROCATO CO., REALTORS, 

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

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

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd. 
Hollywood, Calif. 90027 

110 9-8500

Vaiky darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

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

Valgyklos
BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 

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

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad. 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Galima užsakyti grupėms iš anksto.

THE ROUND ROBIN 
Restaurant

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

Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd. 
Los Angeles, Calif. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: šeštadieniais nuo 
2 vai. p.p. iki 9 vai. vak.; sekma
dieniais — 11 vai. ryto iki 9 v. vak.

MARY HAMROCK
i'AriC?. — HAMROCK 
c T U A R 7

u-' i \ unice Blvd.
i.ua Angeles, Calif.

•n j,.e. Kichmond 9-609 i

BRONĖ SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker) 

patarnauja lietuviams perkantiems 
ir parduodantiems namus, žemės 
sklypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-29.10 arba namų tele
fonu TH 2-5394.

Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

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

14530 Lanark St., Panorama City, 
Calif. 91402

Telef. 787-9837

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

Los Angeles, Calif. 9000B
DU 8-6011 DU 9*4161

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029^

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

Jei dar nesate atsilyginę 
nž “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 

padarykite tai tuojau: 
siųskite $3 prenumeratos mokestį.

Sunset Blvd., Los Anceles. 
Calif. 90029

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

BIRŽELIO MĖN. —
14 d. 12:15 v. p. p. — Birželio liūd

nųjų įvykių minėjimais, šv Kazi
miero par. salėj. Dalyvauja visos 
trys Baltijos tautos.

21 d. — šv. Kazimiero parapijos 
diena. Koncerte dalyvauja sol. J. 
Vaznelis ir parapijos chorais. 
Vyksta Marshal High School 
(Tracy & St. George k. kampas).

28 d. — Amerikos Liet. Piliečių 
klubo piknikas Tautiniuose Na
muose, 3356 Glendale Blvd. L. A.

LIEPOS MĖN. —
3, 4 ir 5 dienomis — Latvių Dainų 

ir .šokių šventės (ž. skelbimų)
26 d. A. Liet. Tautinės S-gos pik

nikas pilim. J. Jurkūno kieme, 
25600 Reed Dr., Lomita, Ga.

RUGSĖJO MĖN. —
13 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 

“Lietuvių Dienų” žurnalo metinis 
piknikas M o C ambri dge Parke, 
Burbank, Calif.

KRIKŠTAI

— Leono ir Marytės Jasiukonių 
dukra gegužės 3 d. pakrikštyta 
Kristinos Lindos vardais.

Krikšto tėvais buvo Romas Ja- 
siukonis ir Bobbi Stropus.

— Balandžio 8 d. pakrikštytas 
Algiu Robbert vardais Kęstučio ir 
Bobbie Stropus sūnus.

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29 

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Ieškomas Jonas Kizlaitis, 
gyv. Los Angeles, Calif. Prašau at
siliepti: Marija Žilinskienė, 2120 
So. 50th Ave., Cicero. Telefonas 
OL6- 6599.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM....

J. L. B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, registruoti JAV, 
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina 
natūralią plaukų spalvą moterims 
ir vyrams. 100% garantuotai, JIB 
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, 
nebūsi nei žilas, nei pilkas.

Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 'So. 49th Ave., Cicero, ID, 
60650.

.oiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MODERN DANCE ENTHUSIASTS:

RŪTA SKIRIUS is now be
ginning a special dance class for 
the purpose of forming a Los Ange
les performance group.

Girls (and boys) need NOT have 
a dance background but lots of sin
cere enthusiasm and interest. Ages 
14 to 19 preferably.

Call Ruta at 477-4587 between 
9—6 p. m. or at 826-0080 in the eve
nings for an audition time.

Naujas Lietuvių Fondo vajaus 

pirmininkas

— Nauju Lietuvių Fondo vajaus 
pirmininku Los Angelėse išrinktas 
arch. Edmundas Arbas. Jam yra 
pavesta sukomplektuoti naują ko
mitetą. Susirinkime L. Fondo na
riai aptarė ir kitus klausimus, kaip 
koncerto bei narių pagerbimo vaka
rienės rengimą.

Liet. Fondo Tarybos narys Ber
nardas Brazdžionis vajaus pirminin
ku išbuvo dvejus metus; tuo metu 
įstoję nauji nariai įnešė per $4000; 
tūkstantines įnešė daktarai J. Jur
gi I as ik' J. Jusionis.

Siame susmukime naujais na
riais įstojo Santa Monikos apylinkė, 
R. Dabšys, Šimkevičius-Šimkus ir 
J. Puikunas (visi 3 su žmonomis), 
įnešdami po $100.

TRUMPAI
SOLISTAS JONAS VAZNELIS -JOB* 

iš Čikagos, III. birželio 21 d. at
vyksta į Los Angeles ir dainuos 
Šv. Kazimiero parapijos koncerto 
programoje.

MENO PARODOS
Šv. Kazimiero parapijos dienos 

proga, šalia koncerto, rengiamos 
dar kelių menininkų dailės darbų' 
parodos. Iš vietinių dalyvauja jauna 
dailininkė Ilona Avižienvtė-Peterie- 
nė ir skulptorius Pranas Gasparonis, 
šį pavasarį baigęs meno studijas.

Jie užims kelias mokyklos klases, 
parodos vyks birželio 20 ir 21 d. 
ėjimas nemokamas.

— Juozas Andrius, LD adminis
tratorius praėjusią savaitę buvo iš
tiktas lengvo širdies priepuolio. Da
bar gydomas Culver City ligoninėje, 
prižiūrimas dr. J. Gudausko. Svei
kata žymiai gerėja. Linkime kuo 
greičiau pasveikti.

— Ona Razutienė ir Danguolė 
Razutytė liepos 20 d. išvyksta į Eu
ropą, kur lankydamos žymesnes 
vietas praleis šių metų vasaros 
atostogas.

Komp. Gudauskienės “4 dainos”

Neseniai gražiame formate pasi
rodė muzikės Giedros Gudauskie
nės “4 Dainos” — sopranui su p.a- 
no akompanimentu: Smilgos, Pie
menėlis, Kalėdų gėlės, ir Oi, tu, 
kregšdute.

Kompozicijas užsisakyti galima 
pas muz. G. Gudauskienę — 1030 ; 
Gretna Green Way, Los Angeles, 
Ca. 90049.

NAUJAKURIAI į
1

— Juozas ir Aldona Juodvalkiui, 
Cleveland, Ohio, atvyko apsigyven
ti į Panorama City, Ča.

.... . . į
— Inž. Algimantas ir Eglė Gied

raičiai ,su šeima iš Rockford Ill. 
persikėlė gyventi i Playa del Rey.

Calif. (

i
’ ’-'i i 

•

— Inžinierių architektų sąjungos 
skelbtame konkurse individualiam 
vasarnamiui I-ją premiją laimėjo 
arch. Edmundas Arbas (už kitą sa
vo projektą gavo pagyrimo lapą). 
Arch. Arbo suprojektuotas vasar
namio modelis yra labai dailus, pa
togus, nebrangus; jo architektūra 
turi ryškius lietuviško stiliaus bruo
žus. Laimėtoją sveikiname ir tiki
mės, kad ir mūsų kolonijoj atsiras 
norinčių tokį puikų vasarnamį rea
lizuoti.

NAUJOS KNYGOS
Gautos naujos knygos pardavimui 

0 Poezijos Pilnatis. Bernardo 
Brazdžionio poezijos rinktinė, su
daryta iš 12 jo rinkinių. Graž ai 
iliustruota Alf. Dociaus grafikos 
piešiniais. Kietais viršeliais su ap
lanku. Apie 600 psl. Kaina $10

0 Rezistencija. R. Spalio roma
nas. 430 psl. Kietais viršeliais. Iš
leido Viltis Clevelande. $6.00

0 Lietuvių švietimas Vokiety
je. Redagavo V. LiUlevičius. 640 p. 
Kietais viršeliais. Iliustruota. $??

0 Rinktiniai Raštai. I tomas.
Pulgis Andriušis. Autobiografija ir 
apysakos. 264 psl. Kietais virš. Iš
leido J. Kapočius Botsone. $5.00

0Lydėjau viešnią vėtroje. V. Jo
niko parinkt eilėraščiai iš kelių rin
kinių. 174 p. Kietais virš. $3.00

0 Tik tau ir man. O. B. Audr '- 
nės eilėraščių rinkinys. 160 psi. 
Spausdino Nida. $3.25

0 Tau, sesute. Poeto Pr. Lem- 
berto gyvenimas ir kūryba. Rašyto
jų atsiminimai. Daugelis iliustrac:- 
jų. P. Jurkaus piešiniai. Kietais virš. 
$4.00, minkštais — $3,00. Išlcid i 
šeima ir komitetas.

Visos šios ir daugiau knygų bei 
lietuviškų plokštelių galima gauti

LA V administracijoje: 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90029

Svečiai, aplankę Liiseckus, Glendale, Ca., gegužės mėn. (iš kairės): prel. 
J. Kučingis, Liseckienė, A. Odinienė (kun. V. Martinkaus sesuo), V. ir 
L. Tamošaičiai iš Long Beach, Ca., kun. V. Martinkus, Balfo pirmilninkas 
iš Piovidence, R. I., Eleonora Liseckienė, A. šukštienė ir Stasys Liseckas.

Foto nuotrauka L. Briedžių

ALp(LKA)1763 
1970, Nr.6

Joną Simoką palaidojus
Temple City, Ca. gegužės mėn. 

31 d., sekmadieni ryte, Arcadia 
Methodistų ligoninėje nuo širdies 
priepuolio mirė Jonas Si mokas, 79 
metų amžiaus, buvęs pirmo karo 
veteranas, susipratęs lietuvis, pri
klausęs Lietuvių Piliečių Klubui 
Los Angeles mieste, Lietuvių Susi
vienijimui Amerikoje, kur 181 oje 
kuopoje Herrin, Ill. išbuvo 20 me
tų jos pirmininku, iš ten persikėlė 
į Kaliforniją, kur priklausė SLA 
kuopai ir atlikdavo įvairias jam 
pavestas pareigas.

Dideliame nuliūdime paliko žmo
ną Izabelę Simokienę - Betkauskai- 
tę, dvi dukra, žentus, 6 anūkus, 
brolį Juozą St. Louis Mo.. sesutę 
Oną Collinsville, Ill., du brolius 
Vladą, Mykolą ir sesutę Antaniną 
Lietuvoje.

Buvo palaidotas birželio 3 d. 
Resurrection kapinėse, dalyvaujant 
dideliam giminių ir draugų būriui. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė K. 
Kirilouckas, P. Petraitis ir Adomas 
Bėkša, kurie pažymėjo geras a. a. 
Jono ypatybes.

Ilsėkis, mielas Jonai, ramybėje 
svetingoje Amerikos žemėje.

J. Gedmintas

— Aleksandra Pociuvienė, atvy
kusi iš Kauno 1963 m., mirė 1970 
m. birželio 6 d. San Diego ligon:- 
nėje. Palaidota birž. 11 d. Green
wood Memorial Park kapinėse San 
Diego, Ca. Buvo sulaukusi 76 me
tų amžiaus.

Reiškiame užuojautos sūnui Ron 
Pociui.

— Gegužės mėn. mirė Isabella 
Astor (Astašauskaitė), kuri buvo 
pradėjusi verstis gydymu terapija 
(Physical Therapy) ir skelbėsi LAV 
profesionalų puslapyje.

Op.
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