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PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS PROGRAMA
Šiais metais, labai energingos val
dybos dėka, Pavergtų Tautų Savai
tės programa bus įvairi ir įdomi.
Principiniu Savaitės kalbėtoju yra
pakviestas dr. Lev E. Dobriansky,
Georgetown universiteto Washing
ton profesorius. Dobriansky yra Vi
sos Amerikos Pavergtų Tautų Kokitcto pirmininkas. Jis yra pasižy
mėjęs geru kalbėtoju. Jis yra ukrai
niečių kilmės.

Programa prasidės liepos 10 d.
penktadienį, 8 vai. ryto bendrais
pusryčiais. Pusryčius rengia Hollywoodo Prekybos Rūmų Turizmo
biuras. Čia bus pristatytas P. T.
pirmininkas dr. L. E. Dobriansky.

Liepos 10 d. 11 vai. priešpiet
įvyks spaudos konferencija ir pa
skelbimas Pavergtų Tautų Savaitės.
Konferencija vyks Hollywood-Roo
sevelt viešbutyje, 7000 Hollywood
Blvd., Hollywood, Calif.

Čia kviečiami visi besidomi taip
vadinamu “News Media”, t. y. ra
dijo, spaudos ir televizijos bendra
darbiais.

Liepos 10 d. 7 vai. 30 min. vaka
ro įvyks Bendras subuvimas su sve
čiu kalbėtoju dr. L. E. Dobriansky.
Programą praves mūsų vietinio Pa
vergtų Tautų Komiteto pirm. Ber
nard Nurmsen. Įėjimas nemokamas.

Solistas Jonas Vaznelis, svečias iš Chicagos, dainuoja šv Kazimiero par.
surengtoje lietuvių dienoje — koncerto programoje, čia jis su choru at
lieka dali B. Budriūno kantatos ‘^Lietuvos šviesos keliu”. Dirigentas B.
Budriūnas, prie pianino R. Apeikytė. Solistas, atlikęs dailnų ir arijų pro
gramą, pasirodė puikiclĖ: sodrus stiprus bosas, gera interpretacija, lengvas
gaidų perėjimas ir aiški dikciją ji iškelia Į pirmaeilius mūsų sol,’Ėstus.

Paklausimai ir diskusijos laisvi. Ne
bus patarnaujamas maistas.
Susirinkimas vyks
Roosevelt viešbutyje.

Hollywood

Liepos 11 d., šeštadieni, 11 vai.
ryto prie Los Angeles miesto rotu
šės laiptų įvyks Pavergtų Tautų Sa
vaitės oficialioji programa. Čia da
lyvaus ir pasveikins L.A. burmistras
S. Yorty, sen. G. Murphy, L. A.
apskrities (county) tarybos narys E.
Debs, miesto tarybos nafrys L. R.
Nowell, Pcperdine kolegijos direkt.
Dl;. Wm. S. Banowsky ir kiti.
Pagrindinę kalbą pasakys dr. L. E.
Dobriansky.
Į šį suėjimą yra kviečiamos moterys ir mergaitės dalyvauti tauti
niais rūbais apsirengusios. Taip pat
čia prašoma atsinešti tautinės bei or
ganizacijų vėliavos, o taip pat įvai
rūs plakatai su užrašais, reikalau
jančiais Lietuvai laisvės.
Po oficialiųjų ceremonijų, apie
1 vai. p.p. Alexandria viešbutyje,
501 S. Spring Street, King Edward
salėje įvyks bendri užkandžiai su
svečiais. Pietų kaina $5.00 asmeniui
(Bilietus galima užsisakyti LAV ad
ministracijoje telefonu NO 4-2919).

Liepos 11 d. 3 vai. 30 min. p. p.
Knotts Berry Farm steigėjas ir sa
vininkas Mr. Walter Knott daro

Birželio Įvykių minėjime dalyvavusių organizacijų pirmininkai arba jų
atstovai. Iš kairės — sedil; K. Prišmantas, L. B. apyl. pirm., dr. J, Jurkū
nas, ALTS pirm., kongrm. Rousselot, adv. J. La Follette (sečias kalbėto
jas), Bronė Skirienė, LRKS pirm., V. Kazlauskas, Kat. Federacijos pirm.;
sto\XĖ: J. činga, L. Vyčių pirm., Jasutis, Long Beach L. klubo sekr., inž.
V. Vidugiris, komiteto sekr., V. Pažiūra, Balfo pirm., A. Skirius, komiteto
pirmininkas.
Foto L. Kanto

priėmimą tautų atstovams savo In
dependence salėje. Tautybių atsto
vai kviečiami su savo vėliavomis
ir tautiniais drabužiais. Čia įvyks
tik susirinkimas, nebus patarnauja
ma maistas salėje.
Liepos 18 d., šeštadienį, 10 vai.
ryto vengrai kviečia prie naujai pa

statyto už laisvę žuvusiems pamink
lo McArthur Parke prie 6-sios gat
vės. Čia irgi kviečiama dalyvauti su
plakatais ir tautiniais drabužiais.
Bus trumpa žodinė programa.
Liepos 20 d., pirmadieni, 4 vai.
vakaro L. A. miesto rotušės roton
doje įvyks tautybių parodos atidary
mo ceremonijos (Ribbon Cutting
Ceremonies). Miesto vadovybė leido
per visą savaitę, iki liepos 24 d., iš
statyti savo propagandą ant didžiu
lių pastatomų lentų (4x8 pėdų d.).
Tą teisę miesto vadovybė davė tik
Los Angeles Pavertųjų Tautų komi
teto nariams: Armėnijai, Bulgarijai,
Baltarusijai, Kroatijai, Kubai, Esti
jai, Vengrijai, Latvijai, Lietuvai,
Lenkijai, Rumunijai ir Ukrainai.
Šiais metais L. A. pavergtų Tautų
Komitetui valovauja energinga val
dyba; pirm. Brn. Nurmsen, (estas).
Nick Medvid (ukrainietis) ir M.
Olgerd Klejnot (lenkas).

Los Angeles Pavergtų Tautų Komi
teto nariai, išgavę iš mero Samuel
Yorty
Pavergtų Tautų Savaitės
proklamaciją. Iš kairės: Niek Med
vid, sekr., Bernard Nurmsen, pirm.,
Mrs. Dora Gabensky, dr. O. Klejnot,
ižd., meras S. Yorty, Mrs. A. Rydzesky, M. P. Novak, A. Skirius.
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PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĘ MININT
1959 m. JAV Kongresas priėmė įstatymą, įpareigojantį prezidetną
paskelbti liepos 3-čią savaitę “Pavergtų Tautų Savaite ’. Tuometiins JAV prezidentas Dwight D. Eisenhower, paskelbdamas pirmąją
Pavergtų Tautų Savaitę, pareiškė: “Aš kviečiu visus JAV žmones
švęsti tąją savaitę su pritaikytomis ceremonijomis ir parengimais ir
raginu visus studijuoti pavergtų tautų sunkią padėtį ir įsipareigoti
paremti Pavergtų Tautų žmonių teisingas aspiracijas.”
Nuo 1959 m. kasmet JAV prezidentas paskelbia Pavergtų Tautų
Savaitę, neatsižvelgiant į Sovietų Rusijos pakartotinų protestų ir
priekaištų JAV diplomatams.
Visoje Amerikoje, ypač didesniose miestuose, per vienuolika metų
įvairiais būdais yra švenčiama ši savaitė. Los Angelyje, jau žymiai
anksčiau negu buvo' paskelbta ši savaitė, susiorganizavo “Pavergtų
Tautų Komitetas” ~ tai nuo 1951 metų. Į tą komitetą įėjo ir lietuviai.
Šis komitetas keitė kelis kartus savo pavadinimą. Dabar jis vadinasi
“Americans for Freedom of Captive "Nations” (Amerikiečiai už lais
vę pavergtų tautų). Į šią organizaciją Los Angeles lietuvius atsto
vauja trys Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles skyriaus valdy
bos nariai: A. Skirius, B. Stančikas ir A. Telyčėnas.
Los Angeles lietuviai turėtų kiek galima aktingiau prisidėti prie
šių reikšmingų Pavergtų Tautų Savaitės minėjimo žygių ir priminti
amerikiečiams., ypač sukomunistėjusiems, kad pavergtos tautos nie
kuomet nenustos kovojusios dėl savo valstybių nepriklausomybės
atstatymo.

Čia galite įsigyti naujas ar vartotas mašinas bei sunkvežimius.
Telefonas: CU 3-8385

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
leief. 332-1568
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, i. gana pigia,
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. 901L9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
ooc

ROUND ROBIN Restoranas

JAV KONGRESMANO ROUSEELOT MINTYS
Šių metų liūdnųjų Birželio' įvykių minėjime, surengtame Pabaltijo
Tautų Komiteto Šv. Kazimiero par. salėje, JAV kongresmanas John
Rousselot pasakė mums daug palankių minčių. Štai jo kalbos san
trauka:
— Gyvename JAV-se, — kal
bėjo jis, — vienoje iš demokratiš
kiausių, stipriausių valstybių pasau
lyje, tačiau dažnai nesugebame ar
nenorime tos auksinės Dėdės Šamo
žemės tinkamai įvertinti bei respek
tuoti. Kaip graudu stebėti glrupes
pasimetusių jaunuolių, dažnai nar
kotikų veikimo ekstazėje, naikinant
bei plėšiant mokslo institucijas ir
privatų žmonių turtą. Beveik kiek
vienam iš mūsų turėtų būti aišku,
kas vadovauja šitam visam nelem
tam judėjimui, norint privesti mūsų
puikią bei pastovią santvarką prie
visiškos anarchijos. Juk visi žinome,
kad sudrumstame vandenyje būna
daug lengviau gaudyti žuvis. Todėl
nedaleiskime, kad mūsų visuomenėj
šitoks susidrumstimas įsigalėtų. Aš
apeliuoju į jus visus čia susirinku
sius, gyvuosius liudininkus baisio
sios komunistinės santvarkos, rėkti
vis balsiau Amerikai apie didelį pa
vojų, gresianti ir šiai laisvės šaliai,
skverbiantis vis daugiau į televizi

ją ir radijo stotis. Todėl nebebūki
me fantastais, ryžkimės veikti, nebe
tikėkime, kad viskas savaime susi
tvarkys; juk mūsų priešai iš mūsų
šitokio abejingumo ir telaukia.
Pasaulyje vyrauja nuomonė, kad
amerikiečiai iš esmėc esą geri žmo
nės, tik pernelyg naivūs, kas yra
tikra tiesa. Man be galo skaudu
konstatuoti, kad komunistai, kurių
daugumas yra infiltruojami iš sve
tur, sugeba į savo pinkles pasigauti
neretai ir rimtus žmones, tačiau sa
votiškus liurbius, nesugebančius su
sivokti jų akiplėšiškai gudrioje bei
suktoje politikoje. Turime taip pat
nedelsiant veikti, kad i mūsų mo
kyklas būtų vėl sugrąžinta malda,
kad mūsų jaunamečiai — pradinių
mokyklų vaikai, neliktų aukomis
mokyklose žemomis kainomis par
davinėjamų narkotikų, kurių 70%
ateina iš užsienio. Mūsų priešas no
ri pirmučiausia demoralizuoti jauni
mą, nuodijant ji nuo pat vaikystės,
kad vėliau jų universitetiniame am-
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žiuje jį turėtų paglemžę jau sa
viems reikalams. Mūsų dabartinių
priešų motto yra — laimėti laisvo
jo pasaulio, ypač JAV-bių jaunąją
kartą jų tikslų įgyvendinimui, o
viskas kitas savaime būsią laimėta.
Baigdamas, — kalbėjo svečias,—
dar kaktą kreipiuosi į jus, padėkite
atversti tuos, kurie klaidžioja neži
nioje, ir net kartais nenujaučia,
koks baisus pavojus graso ir šiai
laisvės šaliai, nes jūsų žinojimas ir
patirtis yra labai efektingas ginklas
apšviesti pasimetusius. Ir žinokite,
kad pralaimėjus nebebūtų kur nuo
komunizmo pabėgti.

Juk vienas iš garsiausiii JAV-bių
prezidentų — A. Linkolnas yra pa
sakęs: “Ši laisva tauta gyvuos per
amžius, nebent kristų savižudybėj.”
Taip pat norėčiau priminti, kad
mes turime pilną teisę reikalauti,
kad mūsų vaikai mokyklose bei
aukštesnėse mokslo institucijose ne
būtų mokomi komunizmu apsirgu
sių mokytoju bei profesorių. Ko
munistuojantieji turėtų būti tuojau
iš tarnybų pašalinti, ir aš asmeniš
kai pilnai pritariu, kad komunistų
partijai priklausanti A. Davis, pro
fesoriaujanti UCLA, turėtų būti iŠ
tų pareigų tuoj pat pašalinta.” (Ne
trukus taip ir padalyta. LAV red.)

parapijos patalpose birželio 20 ir 21 d. d.

PENKI DAILININKAI - PENKI MENO PASAULIAI
Nors žemaičiai ir sako, kad du
spirgai vienam košės bliūde per
daug, bet šiais metais žemaičio —
mūsų, klebono surengtos “lietuvių
dienos” programoje buvo ne du, o
net keli spirgai — nekalbant apie
kitus menininkus, vien dailininkų
savo parodas surengė net penki.
Pranas Gasparonis su savo skulp
tūros ir keramikos darbais užpildė
du mokyklos kambarius, I. Petkie
nė, V. Kasiulis ir O. Šablauskienė,
— po vieną kambarį, o A. Pettrikonis užėmė erdvią parapijos salę.
Parodų įvertinimą tegalėtų duoti
meno specialistas, kritikas. Bet ir
žiūrovas susidaro savo nuomonę,
tad tebūnie leista savo žodį tarti iir
eiliniam žiūrovui.
Būtų perdrąsu kritikuoti ar kri
tiškai pasisakyti apie V. Kasiulio
darbus, kurių daugumas jau matyti
spaudoje ir tik gal pora tebuvo ori
ginalai, o daugumas — spalvoki li
tografijų atspaudai. V. Kasiulis jau
pripažintas meno pasaulyje dailinin
kas, ir reikia džiaugtis, kad turėjo
me progos pamatyti daugiau vienon
vieton sukauptų darbų, o taip pat
ir kai ką įsigyti.
V. Kasiulio parodos šeimininkas

buvo Algis Raulinaitis, pats keletos
“Kasiulių” savininkas.
Ona Šablauskienė iš Montirealio
— nauja mūsų grafikos žvaigždė.
Jos salėn įėjus, į žiūrovą padvelkia
lyrika, ramybė ir susikaupimas. Ji
viską daro rimtai ir su menininko
įkvėpimu ir įsitikinimu. Jos darbus
pamatęs, dail. L. Urbonas “įsimylė
jo iš pirmo žvilgsnio”. Štai jo žo
džiai: “Ji sumaniai ir jautriai valdo
grafikos plunksnelę. Ji nedrąsi ir
kukli, bet kai Montrealio pairodose
išstato vieną kitą darbelį, tai kriti
kai nepraeina jos nepastebėję... Ji
žengia į meno išraiškos subtilumą.
Jos prigimto ritmų ir kompozicijos
pajutimo pavydėtų ne vienas daili
ninkas, ilgai kramtęs pieštukus.”
Parodoje dalyvavo pati dailininkė
Ona Sablauskienė.
I. Avižienytę-Peterienę parapijos
patalpose sutinkame, belrods, antrą
kartą. Pirmoje parodoje ji buvo
“ieškanti”, “bandanti” dailininkė ir
pasižymėjo dideliu formaliniu iir
tematinui įvairumu (kaip ir šioje
parodoje P. Gasparonis). Clevelando parodoje ji gavo gerą padrąsini
mą iš dail. A. Vaikšnoro, ir dabar
ji ramiai sau braukia teptuku gan

didelio formato drobes, su pasitikėjimu ir įsitikinimu, kad tai jos ke
lias ir kryptis. Vyrauja gamta. Daug
žiemos ir šalčio (o gal tik toks žiū
rovo įspūdis?). Kai kurie darbai —
peizažo iškarpos, kai kurie — tik
nuotrupos, todėl kai kas gal net
abstraktu pavadintu. Nuo realaus
pasaulio nevisai atitolus.
Visos parapijos sienos žėrėte žė
rėjo spalvomis — tai A. Petrikonio
akvarelė. Žiūrovai daugiausia linko
prie tų vaizdų, kurie ką nors “reiš
kė”: krūmus, medžius, gėles... Kai
kuriuose paveiksluose spalvos, it
liepsnos, viena su kitomis grūmėsi,
vienos kitą rijo, plėšė ir rėmų ri
bose svaidėsi. Akvareliniam abstrak

les užpildė 147 lankytojai. Daugiau
sia balsų gavo:
I — Nr. 58 — “Gintarėli, ginta
rėli” skulptūra;
II — N r. 51 — Mėnulio žais
mas ir
Iii — Nr. 50 — Tremtinė.
Kiti daugiau balsų gavę iš eilės
yra šie darbai:
IV — Nr. 40 Seimą (Indijos
ąžuolas);
V — Nr. 38 — Meilės prisipa
žinimas;
VI — N r. 10 — Gulbė;
VII — Nr. 61 — Mildutės už
kandžiai;
VIII — Nr. 39 — Grįžo pabėgusi
dūkta;
IX — Nr. 21 — Prof. M. Biržiš
kos biustas;
X — N r. 19 — Lietuva (gipsas);
XI — N r. 36 — Per pasaulį ke
liauja poetas.
Visos šios ir daugelis kitų skulp
tūrų susilaukė daug dėmesio ir ko
mentarų; daugelį darbų lankytojai
įsigijo (kai kurie buvo tokie popu
liarūs, kad, vienam nupirkus, dar ki
ti dešimtys teiravosi ir norėjo įsigy
ti, siūlydami mainytis, kaip pav.
Mėnulio žaismas.)
P. Gasparonis, ėjęs mokslus čia
pat Los Angeles valst. koledže, pa
sirodė kaip labai gausus, kūrybingas
ir plačios fantazijos kūrėjas. Jis var
toja labai įvairią medžiagą — medį,
molį, plieną, gipsą... — ir per trum
pą laiką išaugo į pripažinimo vertą
menininką. Jis daro puikius portretus, biustus, temines kompozicijas,
nevengdamas abstrakto, tačiau la
bai saikingai panaudodamas jo ga-
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Site
te~

Ilonos Peterienės paveikslų dalis iš jos parodos birželio 21 d. šv. Kaz'*
miero par. lietuvių dienos programoje.
Foto L. Kanto
Bern. Brazdžionis, “Lietuvių Dienų’’ redaktorius, taria įvedamąjį žodį P.
Gasparonio parodą atidarant; dešinėj P. Gasparonis.

tui labai kenkia, kai žiūrovas regi
tam tikras formas ir iš jų stengiasi
tą ar kitą temą konkretizuoti. To
netrūko ir A. Petrikonio darbuose.
Kai kur gadino paveikslą pigus ružavumas, saldus saldainiškumas. A.
Galdikas ir Br. Murinas kol kas
dar žiūrovo palyginime smarkiai
dominuoja.
A. Petrikonio paroda rūpinosi V.
Apeikis.
P. Gasparonio skulptūros paro
dos lankytojams buvo paduodami
lapeliai, prašant pasisakyti už tris
geriausiai patikusius darbus. Koirte-

limybes. Įsigijęs gerą techniką, jis
drąsiai leidžiasi į medžiagos panau
dojimą ne realybės kopijai, bet nau
jų formų ir minties kūrybai.
Šalia skulptūros kambario, ki
tą kambarį užpildė gausūs kerami
kos darbai, stilingi, skoningi, įdo
miomis formomis ir raštais vazos,
dubenėliai, puodeliai ir kit. darbai.
Po šių parodų ne vieno mūsų ko
lonijos gyventojo namai pasipuošė
vienu ar keliais dailės kūginiais.
Nuostolis Searsui ir Akronui. Kredi
tas lietuviams menininkams. Pagar
ba lietuviui, išaugusiam iš erzacų (b)
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Los Angeles pabaitiečiai paminėjo birželio įvykius
Liūdnųjų birželio įvykių minėji
mas, suruoštas Pabaltijo Komiteto,
kuriam šiemet vadovavo lietuviai,
praėjo iškilmingoje nuotaikoje, pub
likos pilnoje salėje.
Minėjimą, kuris buvo sklandžiai
lietuvių suorganizuotas, atidarė Pa
baltijo Komiteto pirmininkas A.
Skirius, pakviesdamas komiteto narį
inž. V. Vidugirį jį pravesti, ką jis
labai vykusiai atliko. Sugiedotas
JAV himnas — sol. K. Bichnevičienė.
Efektingą invokaciją sukalbėjo
Šv. Kazimiero par. klebonas prel.
J. Kučingis. Po to sekė Lietuvos
Gen. Konsulo dr. J. Bielskio trum
pa patriotinė kalba, žodžiu sveiki
no estų vicekonsulas E. Laur. Pa
vergtų Tautų Komiteto pirm. B.
Nurmsen, lenkų egzilinės vyr. pirm,
dr. J. Klejnot ir adv. J. La Folette,
kandidatavęs į kongresą.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas kongrsm. John Rousselot,
laikinai einąs 24 distrikto kongrsm.
pareigas (š. m. birželio 30 d. rinki
muose išrinktas toms pareigoms).
Savo gerai paruoštoj kalboj pre
legentas nušvietė susirinkusiems ko
munizmo pavojų, jo negarbingus
metodus ir apeliavo į susirinkusius
padėti gelbėti Jungtines Amerikos
Valstybes, kol dar nepervėlu.
Vėliau buvo perskaityti sveikini
mai, gauti raštu. Taip pat perskai
tyta ir visų priimta rezoliucija, pa
sirašyta komiteto pirm. A. Skiriaus
ir vyr. sekretoriaus V. Vidugirio;
rezoliucija pasiųsta i atitinkamas
įstaigas, keliant Lietuvos laisvės by1QMeninėje programoje pasirodė
sol. K. Bichnevičienė, akomponuojant muz. O. Metrikienei, padainuo
dama: Mano gimtinė (A. Kačanausko), Nemunėlis (O. Metrikienės) ir
Oi, greičiau, greičiau (S. Šimkaus).
Estų jauna smuikininkė Rita - Ly
Piirisild atliko Adelaide Concerto
M — Mozarto. Latvių choras tauti
niuose drabužiuose, diriguojamas

muz. Andre Kurminšio, padainavo
3 patriotines dainas.
Lietuvių tautinių šokių grupė,
vadovaujama O. Razutienės, pašo
ko tris šokius, akomponuojant O.
Barauskienei.
Minėjimą baigiant sugiedoti visų
trijų Pabaltijo tautų himnai, (vm)
Los Angeles Jūrų Skautų laivo Ne
munas stovykla
Catalinos saloje buvo nuo birže
lio 20 d. iki 28 d.
Stovyklautojai į salą buvo per
kelti samdytu laivu ir dalis Jūrų sk.
S. Makarevičiaus motoriniu laivu.
Be to, atplaukė Vytautas Jusionis
su savo būriniu laivu su svečiais ir
leido Jūrų skautams tuo laivu nau
dotis visą savaitę. Dar kita dalis
skautų ir svečių atskrido lėktuvu.
Stovyklos viršininkas buvo Bud.
v. valt. A. Kašelionis, o ūkio reika
lus ir virimą tvarkė Bud. valt. V.
Dūda. Be šių vadų skautus mokė
Jūrų skautininkas S. Makarevičius,
o skautes — A. Raulinaitienė.
Be įžodžio davimo, įdomiausias
momentas stovykloje įvyko vidury
savaitės, kada svečias L. Kojelis su
keliais Jūrų skautais atrado vos gy
vą ryklį prie kranto. Ištraukus ryk
lį iš vandens, jis greitai numiirė.
Nuo to laiko noras važiuoti ant
vandens slidinėti sumažėjo.
Ketvirtadienį stovyklą aplankė
dvasios vadas kun. R. Kasponis, ku
ris pakrikštytas Ramiojo Vandeny
no pareiškė, kad gailisi turėdamas
grįžti į Los Angeles.
Stovyklai baigiantis, šeštadienį,
birželio 27 d. šie išlaikė egzaminus
ir davė įžodį prie vėliavos: Algis
Federavičius, Gintaras Federavičius
ir Vincas Skirius. Jų tarpe stovyk
los jauniausias ir mylimiausias
skautas Linas Enck davė įžodi dėl
Bebrų 3-čio patyrimo laipsnio su
ašaromis akyse. Visi, kurie praleido
savaitę Catalinos saloje, jau dabar
paprašė, kad ir kitais metais ten vėl
stovyklautų Jūrų skautai.

Los Angeles Pavergtų Tautų Komiteto nariai; su svečiais kalbėtojais.
Iš kaires — sėdi: Avo Piirisild, estas, kongrsm. John Rousellot adv. J.
La Follettee, V. Mažeikienė, sekr., A. Skirius, pirm.; stovi: B. Stančikas,
Vyt. Vidugiris, vyr. sekr., K. Liaudanskas, A. Telyčėnas, ižd. ir J. Žukas
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Lietuvos Vyčiai

nys: Long Beach — 61. Los Ange
les — 182, Phoenix, Arizona —
42, San Francisco — 23, Santa
Monica — 40. Seattle ir Portlando
apylinkės visai nedalyvavo rinki
muose. Palyginti su kitais Ameri
kos lietuvių centrais, Los Angelyje
labai mažas nuošimtis tebalsavo.
To priežastis — nebuvimas pakan
kamos reklamos ir konkurencijos.

šiais metais savo tradicinį pikniką-išvažiavimą turės liepos 19 d.,
sekmadienį, 1 vai. p. p. pas C. Ja
kutienę, 3402 Pacific St. (kampas
Catamarian ir Pacific), Venice, Ca.
Ponios Yakutienės rezidencija yra
tik pusė bloko nuo Pacifiko van
denyno, todėl norintieji turės pro
gos paplaukyti ir pasikaitinti pa
plūdimyje.
v
Išvykoje bus aptariama ir meti
nė Vyčių konvencija, šiais metais
vykstanti Čikagoje. Kviečiami visi
nariai ir prijaučiantieji dalyvauti.
“MES AIŠKIAI PASISAKOME
Vyčių vasaros išvykos pas vieną UŽ PROLETARINĘ LITERATŪ
kurį narį jau įeina į tradiciją —
RĄ”
pernai išvažiavimas vyko pas Vyčių
B. Railos pasaulėžiūra
Dvasios vadą kun. A. Olšauską,
1967 m. Vilniuje, Lietuvos TSR
Huntington Beach, o prieš tai pas
Akademijos išleistoje knygoje “Di
p. p. Tiknius, kur Yucaipos vyčiai
džioji Spalio socialistinė revoliucija
labai vaišingai priėmė savo vienmin
ir lietuvių literatūra”, pusi. 147 ci
čius iš Los Angeles.
tuoja B. Railos politinę pasaulėžiū
Išvažiavimai ne tik pagyvina Vy
rą:
čių veiklą, bet ir duoda progos ar
“Straipsnyje “Proletarinės litera
čiau susigyventi ir socialiai paben
tūros prasiveržimas” naujoji “tredrauti. Šiais metais laukiama dar di
čiafrontininkų” visuomeninė ir li
desnio narių skaičiaus, nes taip arti
teratūrinė kryptis buvo apibūdinta
atvykti, o vėsus oras prie vandens
kaip proletarinė, skirtinga nuo se
leis visiems lengviau atsikvėpti.
nosios pirmuosiuose numeriuose paNauja Liet. Bendruomenės Centro sireiškusios orientacijos į eklektiš
korporacijos valdyba
kąjį “berną”. Neatmetant “gryno
Birželio 28 d. įvyko Liet. Bendr. jo”, revoliucinio miesto proletariato
Centro (Lithuanian Community sąjungos su smulkiaisiais valstie
Center, Inc.) metinis susirinkimas, čiais ir revoliucine inteligentija,
kurį pravedė pirm. B. Stančikas, straipsnyje buvo deklaruojama.”
sekretoriavo Jonas Navickas. Balsų “Šiandien mes negalime užmerkti
skaičiavimo komisiją sudarė: B. Se- akių prieš faktą, kad visame pasau
liukas, V. Jasiukonis ir V. Kiškis.
lyje vykstančios klasių kovos paašt
Pranešimus apie korporacijos rėjimas pagaliau veda tik į dvi ori
veiklą padarė pirm. B. Stančikas, entacijas: prieš istorinį procesą, ar
ižd. A .Skirius ir Revizijos komisi ba su kovojančia buržuazija ir ka
jos vardu K. Prišmantas.
pitalistais — arba su istoriniu pro
Renkant naują valdybą balsai cesu ir su kovojančiu proletariatu.
taip pasiskirstė: B. Stančikas — (Aut. pabraukta — LAV red.). Ei
345, A. Skirius — 325, J. Žukas — dami antruoju keliu, orientuoda
302, A. Telyčėnas — 281, K. Priš miesi kovojančio proletariato linkmantas — 256, V. Lembertas — men, mes aiškiai pasisakom už pro
letarinę literatūrą.” [A. Ragaila (B.
252, ir A. Sajus — 238.
Revizijos komisijon išrinkta: A. Raila). Proletarinis literatūros pra
Raulinaitis (148 bals.), A. Balsienė siveržimas. “Trečias Frontas”, 1931,
(115 b.) ir J. Navickas (106 b.).
Nr. 5, p. 30].
Nenustebsime, jei ir dabar, pasi
Tuoj po susirinkimo posėdyje
valdyba pasiskirstė pareigomis taip: šalinusio ar nušalinto iš “Dirvos”
pirm. — B. Stančikas, vicep. — V. B. Railos straipsnių užtiksite ALembertas, A. Sajus ir K. Prišman merikos ir Lietuvos komunistinėje
tas, sekr. — A. Telyčėnas, ižd. — spaudoje.
-j.
A. Skirius, ūkio reik. ved. — J. Žu ę.«5» »j» .*» .*. .j. •*. »*» v •!' ♦2»
kas.
Gyvybės ir Sveikatos apdraudos
patarnavimas dabar teikiama^ ir
Bendruomenės rinkimų rezultatai
A. Skiriaus apdraudos įstaigoje.
JAV Liet. Bendruomenės VIGyvybės ir sveikatos apdraudos
sios Tarybos Vakarų Apygardos reikalus tvarkys šioje srityje prity
rinkimų rezultatai. Balsų gavo se ręs specialistas Antanas Kašelionis.
kančiai:
Dėl informacijų telefonuokite —
1) A. Mažeika — 175, 2) B.
NO 4-2919
Brazdžionis — 127, 3) A. Arbienė
— 112, 4) A. Skirius — 107, 5) A.
A SKI RIUS
Trasikis — 31, 6) K. Prišmantas —
RZA_ ĮSTATE — TAX SERVICE
27, 7) B. Budriūnas — 25, 8) A.
1NSURANSE
Telyčėnas — 25, 9) P. Pamataitis
Jei reikia apdrausti namus,
— 23, 10) B. Stančikas — 18, 11)
automobilį, gyvybę ir pn., —
J. Andrius — 9.
telefonuokite NO 4-2919
Tad atstovais išrinkti A. Mažei
4364 Sunset Boulevard
ka ir B. Brazdžionis.
Los Angeles, California 90029
Viso V. Ap. balsavo 353 asme

RAŠO Km

BENE RAVIMAS SU KRAŠTU IR KOLABORAVIMAS
SU OKUPANTU
Šių metų birželio 22 d. “Nau
jienų” dienraščio numeryje at
spaustas VI. Bakūno pasikalbėji
mas su dr. Juozu Jurkūnu, Los
Angeles L. T. S. skyriaus pirmi
ninku. Kadangi dlr. J. Jurkūno
pasisakymai yra aktualūs ir la
bai svarbūs šiuo momentu, čia
perspausdiname visą pasikalbėjimą.
LAV Red.
VI. Bakūnas:

—Polemika dėl okupuotos Lietu
vos solistų koncertų laisvajame pa
saulyje yra apėmusi, sakyčiau, “tri
jų dimensijų” akiratį. Kokia yra
šiuo metu Tamstos pažiūra į tokius
koncertus? Ar tokie koncertai mus
(laisvojo pasaulio lietuvius) artina
air tolina su tauta pavergtoje tėvy
nėje?

INVESTAVIMAS Į KURORTINES NUOSAVYBES
Lietuviai būdami darbštūs, sąži
ningi ir taupūs, turi nemažas san
taupų sąskaitas. Tačiau stipriai ky
lančios kainos, infliacija daugeli
verčia rimtai pagalvoti, kur taip rū
pestingai sutaupytą pinigą panaudo
ti, kad j s nesumažėtų, bet neštų
kuo didesnį pelną. Šio. krašto po
puliarus” šūkis, kad žmogus' gyvena

šytojas Maupassant savo laidotuvių
kalbomis, bet man neteko girdėti,
kad koks dainininkas būtų panašiai
iškilęs savo laidotuviii dainomis.
Taigi, jei mes ką ir žlugdome, tai
tik ne okupuotos Lietuvos meninin
kų pastangas iškilti meno pasauly
je, bet juos pačius, juos dešifruo
dami kaipo nevykusius okupanto
įgaliotinius. Jei jau tie mūsų meni
ninkai tikinai norėtų iškilti meno pa
saulyje, tai, atrodo, jiems būtų na
tūraliausias kelias taikyti į Metropo
litan, Scala ir kitas panašaus rango
meno institucijas, bet nesimurdyti
nepageidaujamais išeivi ii kolonijose.

iš darbo, b susikrauna tūrfą^dėka
investacijų, dažnai pirikišamai rodo,

šio posakio teisingumą ir mūsų tar
pe.
Ypatingai šiais infliaciniais lai
kais pastebime; kad drąsūs ir rizi
kingi žmonės daug greičiau padidi
na savo pinigą negu atsargūs vis
laukią geresnio pinigo' Po H Pas.
karo daug žmonių nusipirko žemės
dabar garsiame Palm^SpringS kuror
te''gi vėliau neitąją,iŠ jų pasidarė
turtūbliais.
Kiti su šypsniu sako, kad galimy
bės praturtėti ...r.ylr.ą retos,... tačiau
anot finansinių1' specialistų galima

VI. Bakūnas:

— Kuo, Tamstos nuomone, tokie
koncertai yra žalingi politine pras
me?
Dr. J. Jurkūnas:

Dr. J. Jurkūnas:

— Ir piirmiau ir dabar esu tos
pačios nuomonės, kad tokie kon
certai mums išei’/iams yra nepagei
daujami. Mums kaip diena yra .aiš
ku, kas po jais slepiasi ir kokių tiks
lų jais pavergėjas siekia mūsų tar
pe. Suprantame, kad pirmon gal
von okupantas nori mumis suskal
dyti ir tuo būdu sugriauti mūsų dar
nią organizacinę vendą. O tai juk
yra pagrindini’ cementu išeivių re
zistencijos, o pr.'ešui, nuolatinė ba
rikada ant politinio kelio.
Nemanyčiau, kad tokie koncertai
tvirtus patriotiniai susipratusius ir
geros valios lietuvius galėtų artinti
arba tolinti su savo tauta pavergtoje
tėvynėje. Tai per mažas faktorius,
kuris blėsintų arba ugdytų meilę,
ištkimybę ir prisirišimą savo kraštui
ir ryžtą jį išlaisvinti, iš negirdėtai
šiame šimtmetyje žiauraus okupan
to. Kitas reikalas, kiek tai liečia
šiaudadūšius, suminkštėjusius ar į
rausvumą trenkusius išeivius. Jie
per tokius pavergėjo parengimus
greičiausiai artėja ne tiek su savo
pavergta tauta, kiek su jos okupan
tu arba lietuviškais kvislingais dali
nai ir pasąmonėje slypėjusi, o dabar
atgaivinta simpatija (o gal ir prak
tiškas išskaičiavimas) raudonajai
ideologijai.

— Į tai jau yra išsamiai atsakyta
keletą kartų mūsų spaudoje. Svar
biausia politinė žala būtų, jei mes
tokiais koncertais sukeltume Ame
rikos vyriausybėje įtarimą, jog mes
minkštėjame, atsisakome rezistenci
jos, užmezgame, kad ir netiesiogi
niai, ryšius su okupantu ir tuo ji
pripažįstame viešpačiu mūsų pa
vergtoje Tėvynėje. Tokiu atveju
mes labai galėtume pakirsti Ameri
kos vyriausybės ryžtą laikytis Bal
tijos valstybių okupacijos nepripa
žinimo dabartinės linijos.

turimą pinigą žymiai padidinti, įnešant i investacijas:

m*. Ją dažnai galima pirkti su 5—
10% įmokėjimo, jos kaina pastoviai
kyla ir nėra jos nuvertinimo (depre
ciation). NuosavybiiĮ savininkai ma
to, kaip greit jų įdėtas kapitalas au
ga, jei ji randasi neblogoj vietoj.
Pagal “Wall Street Journal” tačiau
vasarviečių kaina kyla 4 kartus
glrciciau, negu nuosavybė, besiran
danti bet kur kitur.
“U. S. News & World Report”
apskaičiuoja, kad krašte gyventojai
kasmet išleidžia 83 bilijonus dol.
malonumams, atostogų bei turisti
niams tikslams. Yra žinoma, kad
žmonės, turėdami atostogas ir išva..žiavę... poilsiui,....yra daug išlaidesni
negu kasdieniniame gyvenime. Gal
dėl to ir kurortinės vietovės taip au
ga, darydamos gerą pelną iš turistų.
Paprastai kurortinių nuosavybių
vėirtė yra daug žemesnė joms ku
riantis. Kai pradeda statytis ir už
plūsti žmonės, tuomet nuosavybės
darosi “neįkandamos”. Praktika pa
rodė, kad pav. naujam sukurtam
• Cariyon Lake įsigyti sklypai pakilo
daug greičiau,, negu jau žinomame
Lake :jAfrųjyhėad.,^Todėl paprastai

1. kurios manopia įsigyti su mažu
įmokėj imu;
■ ■ f
2. kurios duoda privilegijų valst. investavimas yra daug pelningesnis
mokyčių atžvilgiu;.
naujoj vasarvietėj,' kuri yra geroj
iMuričs pastoviai ir greit’kyla'ir vietoj, kurios planuotojai ir staty
4. kurios parduodant būtų trak tojai turi patikimą vairdą ir kurie
tuojamos mokesčių atžvilgiu ne kaip moderniai ir puošniai įrengia atrak
paprastos pajamos, bet kaip vertės cijas — klubus, parkus, laivų prie
padidėjimas (Capital gain).
plaukas, golfų bei c teniso aikšteles
Šių visli gerų savybių neturi’nei' ir kt.
bankai, nei taupymo bei paskolų
Šiuo metu Pietinėj Kalifornijoj
draugijos
ir
nei
biržos
akcijo,s
ku

VI. Bakūnas:
nėra labai patrauklaus kuriamo nau
rios d£i$£MrakterinCTos labai dide jo kurorto, tačiau Šiaurinėj dalyj,
— Ar tamsta nemanai, kad siun le rizika. Faktiškai žmonės, laikvtinių siuntimas ir lankymasis oku dami indelius, kurie neša 514% pa kur ir laukai ir gamta plrimena
puotoje Lietuvoje yra sovietinio lūkanų, gale metu turi nuostoli, nes Lopinį gamtovaizdį, yra statomas ir
Įrengiamas visai arti Chasta kalno
autoriteto pripažinimas?
paskutiniu laiku dolerio'vertė kren nauja s kurortas - yasarvietė—Lake
ta apie 6% per metus, neskaitant Chastina. Ežeras yra du su puse
Dr. J. Jurkūnas:
mažiausia 1% valstybinių.mokesčių, karto didesnis už Lake Arrowhead.
— Siuntinius siunčiame ypač ka
kuriuos tenka mokėti'už gautas pa Į jį įplaukia ir išplaukia Chasta upė
lėjime esantiems. Tai natūralu ir
lūkanas.
ir yra apsupta šešių didelių miškų,
žmoniška. Bet tuo mes nemezgame
Biržos akcijomis šiuo metib yra medžiotojų mėgiamų dėl gausios
jokių santykių su pačia kalėjimo ad
nusivylę veik visi jomis besiverčia. ••■g^vūnijosA^i j
ministracija, — mūsų atveju, sovie
Jų nuostoliai viso krašto mastu skai
tų administracija, ir konsekventiš
Viduje vasarvietės įrengta palatomi bilionais- doleriu. Jei ftr-skaity
kai seka, kad tuo labdarybės ir
pinių — “trailer’ių” aikštė, baigia
tume biržos depresija tik laikina,
žmoniškumo faktu mes nei kiek ne
mą, rengti vaikams vandens parkas,
tai jas perkant .tenka įmokėti labai
maįrina, laivelių dokai, golfo bei te
pripažįstame sovietinio autoriteto.
aukštą nuošimti (80%Jtik paskutniių
Šiuo atveju mes santykiaujame ne
niso aikštės klubas ir t.t. Lake Chas
laiku 65%), rizikaMabai aukštą, o
su juo, bet tik žmogus su žmogumi.
tina savininkai įsigijo ir Chasta kal
kainų svyravimas labai dažnas.
Kitas reikalas, kiek tai liečia iš
ne esantį “Ski Bowl”. Tad, Lake
Virš minėtas keturias gero inves
eivių lankymąsi okupuotoje Lietu
Chastina-turi labai didelių pespektavimo savybes lengvai Išpildo n^'
VI. Bakūnas:
voje. Skirtina, kas lankosi, ką ap
tyvų ateičiai ir labai rami ir graži
—■' Boikotuodami tokius koncer lanko ir kokiu tikslu. Šis klausimas kilnojamos nuosavybės,' o ypač že- vieta vasarotojams.
tus, skatiname ar žlugdome okupuo mūsų spaudoje taip pat buvo gana
Suinteresuoti šiuo ežeru ir kuror
tos Lietuvos lietuvių pastangas ne
išsamiai išdiskutuotas, tad jį kartoti
tu turi progą nuvykti lėktuvu ir ma
> - J. Jurkūnas:
tik išlikti, bet ir iškilti meno pa manau, nebūtų reikalo. Galiu tik
loniai praleisti dieną bei patyrinėti
saulyje?
—
šį
klaųsiiną
laikau
įąbąj
svarpareikšti savo šiuo atveju pritarimą
investavimų galimybes.
h i u « i r • v i s i e rriš ‘ m u ins. įšęiįi a'fns ''gerai
mūsii
veiksnių
priimtam
nusistatyDr. J. Jurkūnas:
Šios ar kitos vasairvietės įsigijimo
įsidėmėtinų■. Tad piaukiįnė? Gordimui.
galimybėmis skaitytojai, kviečiami
— Visų pirma pažymėtina, kad
jaus mazgą. Mano :supratimu^benpadiskutuoti kreipiantis į J. Čingą,
boikotuojama ne svečias lietuvis ir VI. Bakūnas:
’ dradatbiavifnas su kraštu baikiasi
11635. Mayfield Ave., L. A., Ča.
menas, bet okupanto machiavelišDaug kalbama apie bendra- tacja ^a(ja baigiaSi gyvybiniai Lietukos užmačios ir tikslai. Todėl mes darbiavimą su okupantu. Gal vos interesai.
”
Po-šio momento pra 90049 ar skambinant telefonu (213)
neskatiname okupuotos Lietuvos Tamsta galėtum konkrečiau- nusa sideda? jau .bendradarbiavimas su 826-1570.
menininkus dainuoti prie Tėvynės kyti, kada prasideda T kada baigia ;• priešu; ........
Kodėl neįsigyti ir pasinaudoti va
... ....
karsto ir iš to pelnyti meno kreditą. si bendradarbiavimas su kraštu ir
sarvietės malonumais, kai'tuo pačiu
Žinau, kad pasaulyje savo-laiku la-. kada prasideda bendradarbiavimas Lomita;^
laiku jos vertė auga ne metais, bet
bai pagarsėjo ir iškilo prancūzų ra- su priešu — okupantu?
' - birželio ’17,;. 1970,*Cal'if
mėnesiais ir net dienomis.
J. Č.
..

..

-- •

* •

•;'
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Lietuviu

DIENOS

LITHUANIAN DAYS
žurnalo skaitytojy, rėmėjy ir bičiuliy iš arti ir iš toli

PIKNIKĄ
šiemet įvyksta rugsėjo 13 dieną, sekmadienį, nuo

12 vai. 30 min. p. p. iki vakaro

McCAMBRIDGE PARKE - 1515 N. Glenoaks Blvd.,

Burbank, Calif,

šiame parke rasite moderniškiausius sporto ir žaidimy įrengimus:
1. Teniso aikštę
6. Vaikams žaidimy prietaisus
2. Tinklinio aikštę (softball)
7. Šaudymo į taikinį salę
3. Pasagos (horseshoe) metimo aikštę
8. Gimnastikos prietaisus
4. Stalo tenisą
9. Maudymosi baseiną
5. Krepšinio aikštę
10. Šokiams salę ir daug kity.

Veiks bufetas

• Lietuviška muzika

® Dainos

• Dovany traukimas

I

PLANAS — Kaip surasti LD
State Freeway. Iš jo išvažiuoti
Rd, kuriuo pasukti į vakarus
McCambridge Park. Aplinkui

pikniko vietą. Pagrindinis kelias — Golden
Burbank Blvd, ir važiuoti iki San Fernando
— priešais matyti didžiulė žalia aikštė —
daugybė vietos mašinoms pastatyti.

Yott are cordially invited to attend

LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

ANNUAL PICNIC
which will take place 1
September 13, 1970, noon
McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd. Burbank

Lithuanian Food & Refreshments will be served.

•

•

Sports, Lithuanian folk music, dances and
other entertainment.

Everyone will have a chance to win

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

LIETUVIAI

PREKYBININKAI

Apdrouda
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 Boulevaro
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

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

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
/ietinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras Ir Birutė Pranis, sav.
13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242
Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis
DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970
JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396
LEE’S BAR
Pete & Zelma Stan.skis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
L. & G. Reivydai, sav.
326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694

THE BIG SHOT
Cocktails & Dancing
J. Spreinaitis, sav.
14530 Lanark St., Panorama City,
Calif. 91402

Telef. 787-9837

PROFESIONALAI

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

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

BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repaying
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Phone:

424-4529

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.

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential
Antanas Galdikas, sav........
3257 Ingledale Terr., Los Angeles,
Tel. 666-2206
Calif. 9003J

TV taisymas
Maisto krautuvės

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

WALT’S MARKET

Baldai
MAYTAG WASHERS
A u tliorized liepi ezentati v e
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246
ALLSTATE VACUUM & SEWING
MACHINES
Leonas Kossell. sav.
2413 W. Santa Barbara Ave.,
Los Angeles, Calir. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

Fotografai

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
11602 So. Bullis Ave.,
Lynwood, Ca. 90262
Phone 676-9217

Vaikų darželiai
Moteliai

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

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

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

BON AIR MOTEL

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S'ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

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

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: >GR 3-3628
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.
JONAS JURGILAS,
17427 Chatsworth
Granada Hills, Calif.
Valandos: 10—12 ir 3—7;
Office: EM 3-5909; Exch.

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.
Tel. (213) 820-2925 /West L. A./
Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro
mas — iš savininkų, akrais,
ne .sklypais!

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

Grožio salionai
ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON

3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005
DU 8-6011
DU 9*4161

Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas
1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

Phone HO 4-4154

Veikia tik šeštadieniais ir sekmai
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Galima užsakyti grupėms iš anksta

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227

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

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

82-083 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
1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-335f
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 SKIRIA!
■ Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029 y
NO 4-2919
Res. TH 2-5394

;

i
1
1
i
1

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

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCk
' M
O
R
T
U
A
R
921 Venice Blvd.
Los Angeles, Lalu.
Phone:
Richmond 9-6091

1

BRONE SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker)

patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.
Dėl informacijų teitaukitės 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 mokestj.
4.364 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029
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LIEPOS MĖN. —

26 d. A. Lliet. Tautinės S-gos pik
nikas pirm. J. Jurkūno kieme,
25600 Reed Dr., Lomita, Oa.
RUGSĖJO MĖN. —

13 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p.
“Lietuvių. Dienų” žurnalo metinis
piknikas Me Cambridge Parke,
Burbank, Calif.
27 d. — Kalifornijos Lietuvių Diena,
rengiama Lietuvių Bendruome
nės. Programoje — koncertas,
dailės paroda ir kt.
•r

SPALIO MĖN. —

3 d., šeštadienį, — Santa Monikos
Lietuvių klubo balius.
24 d. — Liet. Radijo klubo balius
Šv. Kazimiero par. salėj.

SVEČIAI
— Juozas Vitėnas, iš Washingto-

no, buvęs LD žurnalo redaktorius,
aplankė LD ir LAV leidyklą, lydi
mas K. Karužos.
J. Vitėnas su žmona ir dukra bu
vo atvykę i L. A. — į sūnaus Almio
vestuves su Birute Kazlauskaite.
— Birutė ir Jonas Tamoliūnai,

gyv. Kitchener, Kanadoje, birželio
ir liepos mėn. svečiavosi pas p.p.
Jurkūnus, Lomita, Ca. Birutė yra
ponios Jurkūnienės sesutės Šukienės
dukra. Jos tėvelis A. Šukys yra iš
leidęs įdomią iš Lietuvos nepriklau
somybės kovų knygą.
Jurkūnai su svečiais aplankė ir
,LAV administraciją ir čia įsigijo
lietuviškų knygų bei plokštelių.
— William ir Eligija Krock (Kra-

kauskai), iš Chicagos, vykdami į
Havajus apsigyventi, buvo sustoję
Kalifornijoj. Eligija Sopytė Krock
yra A. Telyčėno seserėčia ir krikšto
dukra, z
--Kazys Žvironas, iš Cape Town

miesto Pietų Afrikos respublikoje,
keliaudamas apling pasaulį, aplankė
ir LAV redakciją. Jis yra draugas
dail. P. Domšaičio, neseniai miru
sio P. Afrikos respublikoje, vietos
pagarsėjusio tapytojo, ir labai rūpi
nasi velionies meno palikimo išsau
gojimu. Jis'apgaili faktą, kad nėra
įsteigta laisvajame pasauly lietuvių
meno centro, kur būtų galima de
ponuoti dailės kūrinius, vėliau atiduosimus Nepriklausomai Lietuvai.
Kartu vyksta dail. Domšaičio žmo
na našlė, dalyvavusi Vokietijoje
surengtoje Domšaičio kūrinių paro
doje, prie kurios surengimo ji
daug prisidėjo.
K. Žvironas yra jau pensijos am
žiaus sulaukęs, bet dar energingas
vyras. Pirmiau jis gyveno Sydney
mieste, Australijoj. IŠ Los Angeles
jis vyksta į Japoniją aplankyti pa
saulinės parodos.

TRUMPAI
Tarptautinė studentų šventė

Birželio 21 d. UCLA užsienio
studentai, kurių ten yra arti 3000,
turėjo savo metinę šventę. Joje da
lyvavo 56 valst'/mų student u ^u sa
vo maisto ir dirbinių pavyzdžiais,
tautinėmis programomis, modelia
vimu tautinių rūbų ir 1.1.
Lietuvių maisto ir rankdarbių
stalą paruošė B. Skirienė ir E. Stirbicnė. Programą atliko jaunimo an
samblio grupė, vadovaujama O. Razutienės. Tautinius rūbus modelia
vo Danguolė Razutytė.
Šventei vadovavo Rūta Skiriutė,
Tarptautinio Studentų Centro (In
ternational Student Center) progra
mų vedėja.
Buvo įdomu susitikti su anglų bei
prancūzų mandagiai išauklėtais juo
džiais bei azijatais, kurie čia ruo
šiasi savo krašto vadovavimui.

v
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— Inž. Vytautas Vidugiris, Los

Angeles ALTo sekretorius, birželio
mėn. dalyvavo Amerikos Liet, in
žinierių ir architektų Sąjungos su
važiavimas Toronte; centro valdy
ba perkelta į Los Angeles — pirmimininku išrinktas inž. V. Vidugiris;
kiti valdybos nariai: E. Arbas, Ž.
Brinkienė, V. Tamošaitis ir E. Vil
kas.
— Arch. Edmundas Arbas lai
mėjo pirmąją premiją už lietuviško
vasarnamio projektą skelbtame A.
ir Pasaulio liet. inž. ir arch, s-gos
valdybos konkurse (Plačiau apie
tai rašoma “Liet. Dienų” žurnalo
bhrželio nr., kuris dabar spausdina
mas). Sveikiname mūsų kūrybingą
jį architektą, skinantį laurus ir neužsileidžiantį mūsų rašytojams.
— Ignas ir Viktorija Gurčinai,

Bei Air motelio Hollywoode savi
ninkai, liepos 5 d. Aztec Room
(naujoje Safrončikų valgykloje) iš
kėlė šaunų balių sūnaus Rimvydo
21 metų amžiaus proga. Dalyvavo
apie 100 Los Angeles, Santa Moni
kos jaunimo ir tėvų.

Vestuvės
— Liepos 4 d. įvyko Birutės Kaz
lauskaitės su ALniu Vitėnu šaunios
\cstuvės. Jaunuosius sutuokė prel.
I. Kučingis. Vestuvių vaišės vyko
puikioje Castaway salėje. Burbanke.
Dalyvavo virš 200 kviestų asmenų.
Jaunuosius puotoje sveikino jauno
sios tėvas V. Kaniauskas, JAV Ben
druomenės ir Jaunulio Ansamblio
vardu O. Razutienė. “Liet Dienų”
žurnalo red. LB Tarybo narys Bern.
Barzdžionis, šv. Kazimiero parap.
choro vardu B. Budriūnas, savo
vardu E. Tumienė. Baigiant kalbė
jo J. Vitėnas, “Amerikos Balso”
redaktorius Washingtone (prieš tai
buvęs “Liet. Dienų” red.). Jaunųjų
vakdu padėkos žodį tarė Almis Vi
tėnas. Programą pravedė J. Kojelis.
Jauniesiems linkime darnaus gy
venimo ir geriausios sėkmės.

NAUJOS PREKYBOS
— Birželio mėn. p.p. Safrončikai
nupirko gražią valgyklą Jessica’s
Continental “Aztec Room”, 303 W.
Glenoaks Blvd., Glendale, Calif.
Telefonas 242-4747.
Valgykla atdara kasdien nuo 10
v. ryto iki 10 vai. vak. Puiki aplin
ka, gražiai dekoruotas vidus, malo
ni vieta pasisvečiavimui. Taip pat
čia galima užsisakyti salę susirinkiNeužmirštama mano padėka

padėj tįsiems suruošti nelengvo
svorio parodą: p. p. V. Apeikiui, A.
ir A. Audron i ams, Bern. Brazdžio
niui, V. Dovydaičiui, O. ir V. Ka
raliams, klebonui prel. J. Kučingiui, J. Landsbergienei, A. Pažiūrienei, J. Lininiui ilr J. Varnienei.
Pr. Gasparonis
J* J. J. J. J.

*'♦ J. J. J. J. J» J. Ji Ji Ji Ji Ji J

Pa

apylinkių jaunesnes sxauies —
paukštytės ir jaun. skautai — vil
kiukai išvyksta vienai savaitei sto
vyklauti savoje stovyklavietėje, San
Bernardino kalnuose.
Paukštyčių stovyklos viršininkė
— s. N. Grinienė, programų vedė
ja — s. A. Pažiūricnė ir dvasios
vadas — kun. R. Kasponis.
Visos paukštytės, negalinčios vi
są laiką stovyklauti, yra kviečiamos
su tėveliais ir svečiais atvykti nors
savaitgaliais, kad pasidžiaugtume
bendruoju stovyklavimu nors ir
trumpą laiką.
Meldžiame Viešpatį, kad mums
sektųsi stovyklauti ir grįžtume į na
mus sveikos ir sustiprėjusios Dievo,
Tėvynės ir artimo meilėje. Prašo
me visų: padėkite mums augti ir
tobulėti.
Sesė Alfa
iiįiiimiiiiiiiiiiiiim

Mokslas ir politika

Ska.tėme lietuvių spaudoje Eltos
patiektą tokią žinutę: “Dr. A. Avi
žienis, Kalifornijos profesorius, š.
m. Dirželio 1 d. skaitė paskaitą Vil
niaus universitete. “Tiesa” (biržel.o 2 d.) pažymėjo, kad paskaitos
klausės matematikai, techninės ki
bernetikos specialistai ir studentai
Avižienis iš Vilniaus išvyko į Lon
doną dalyvauti tarptautiniame kon
grese, kuriame buvo nagrinėjamos
skaičiavimo technikos panaudojimo
perspektyvos erdvės užkariavime.”
Mes žinojom, kad Avižienis yra
skaičių specialistas — jis toks turė
tų ir pasilikti. Deja, jis kiša nosį
ten, kur nieko nesupranta — į po
litiką. Prieš porą metų, kai buvo
pralaužiami pirmieji kultūlrinio ben
dradarbiavimo ledai — organizuoja
ma mūsų berniukų krepšinio žaidėjų
kelionė į Vilnių, Avižienis buvo
vienas iš to žygio rėmėjų bei aukų
rinkėjų. Kai pernai, Bendruomenės
pirm. Nainio pakviestas, pravedė
lietuvių mokslininkų suvažiavimą,
tai Avižienis literatūros ir spaudos
konferencijas užtempė ant kultūri
nio bendradarbiavimo politikos —
Kavolio, Rekašiaus ir kitų naujų
kairiųjų (New Laft) politikos. Dau
noro koncerto metu Los Angelyje
irgi matėme, kur yra krypstama
Avižienio politika.
Pastebėtina, kad Avižienis jau ne
pirmą kartą lankosi Vilniuje.

MODERN DANCE ENTHUSIASTS:
RŪTA SK IRIUS 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.
.......................................................... Ii.il.....

Los Feliz Convalescant Ligoninė,
3002 Rowena Ave., Los Angeles,
nori išmokyti vyrus ir moteris li
goninės tarnybai.
Geros darbo sąlygos ir geras at
lyginimas. Turi mokėti kalbėti lie
tuviškai.
Telefonuokite: 666-1544.
AM

You meet the
.

|

INC.

SAVINGS

.

nicest people at... sk
(on both sides of the counter)
• The nation's largest Federal
savings and loan association.

• The nation’s highest yield on
insured savings.

Main Office; 5670 Wilshire Blvd., Los Angeles
'

)

RŪTA,

a..,..'

Investavimo

•

.

Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 904Q4
Telefonas: (213) 393-0615
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis ir G. Keslaa
^OGOCCOOOG&CCeOGCCCOCGCOOCCCCCOOCCOOGOOOOOOOOOOOa
siunčia siuntinius j Lietuvą iš atneštu 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.

