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BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Kasmet lietuviai, latviai ir estai,
kurie sudaro Amerikos Baltų ko
mitetą (American Baltic Commit
tee) padaro 1940 m. birželio įvykių
liūdnos sukakties minėjimą. Pernai
tam minėjimui vadovavo lietuviai
— ALTo Los Angeles sk. valdyba.
Minėj,mas buvo vienas iš sėkmin
giausių, nes dalyvavo geri kalbėto
jai: JAV kongreso nairys John
Rousselot ir adv. J. LaFollette.
Šiais metais komitetui pirminin
kauja jaunas estas Avo Piirisild, vi
cepirmininkais yra latvė Monita
Prieditis ir A. Skirtus.
Minėjimas įvyks birželio 13 d.,
sekmadienį, 2 vai. p. p. gražiame
Ambassador viešbutyje, 3400 Wil
shire Blvd, (prie pat Normandie
Ave.).
Minėjimo pagrindiniu kalbėtoju
yra pakviestas iš Bostono Robert
Brieze, žvejybos pramonės direkto
rius, kuris buvo liudininkas, kaip

Simas Kudirka Sovietų buvo mu
šamas. R. Briezės dėka apie šį įvy
kį sužinojo žinių agentūros, spauda,
radijo ir TV reporteriai. Jis dalyva
vo JAV kongreso apklausinėjime
kaip liudininkas. Visiems bus įdomu
su juo pasimatyti ir išgirsti jo nuo
monę.
Kiekviena tauta meninėje dalyje
patieks po 15-20 minučių savo cha
rakteringo meno — dainų, muzikos,
šokių.
Ambassador viešbučio salė talpi
na virš 1000 asmenų, tad visi kvie
čiami dalyvauti, užteks kėdžių, pa
silsėsite vėdinamoje atmosferoje.
Neužmirškime tų trgiškų įvykių,
kai tūkstančiai lietuvių žuvo nuo
okupanto bombų, kai nekalti tėvai,
broliai, sesės ir vaikai buvo veža
mi Sibiran užkaltuose prekiniuose
vagonuose.
Visi atvykime į paminėjimą ir
prisiminkime tremtinius kankinius.

JAUNIMAS ŠOKS, DAINUOS IR SPORTUOS
Birželio mėnesio pradžioje įvyks tynės, o vakare pasilinksminimas ir
lietuvių tradicinė metinė (jau 15-ta) šokiai Šv. Kazimiero parapijos pa
jaunimo šventė. Tikrojo jaunimo, talpose.
o ne jaunuolių kelių vaikų motinų
Birželio 6 d., sekmadienį, jauni
ir tėvelių, kurie dar vis nori save
skirti prie jaunimo, mūsų mokykli mas šventę pradės pamaldomis 10
nio amžiaus susirinks šokti, dainuo vai. 30 min. ryto. Oficialioji dalis
ti r sportuoti.
prasidės 1 vai. 30 min. p. p. Jau
Birželio 5 d., šeštadienį, vyks nimo šokių grupės — Audra, Jau
jaunimo krepšinio ir tiklinio rung nimo ansamblio kelios grupės, cho-

(1) š. m. birželio 6 dieną jaunimas žygiuos 15-jį kartą.
(2) šimtabalsis jaunųjų choras, vedamas mok. Onos Razutienės ir A.
Polikaičio, dafinuos IV Dainų Šventes dainas.
(3) Ir šių metų jaunimo gretas veda tie patys vadovai (iš kaires ,'Į d.):
akordeonistai — L. Baškauskas ir A. Kazakevičius; mokyt. R. Skiriiūtė,
muz. G. Gudauskienė, pian. O. Barauskienė; 1. Tumienė — “Audros” gru
pės vadovė, L. Zaikienė — S. M. mokyklos mokytoja; O. Orlovaitė ir mo
kytoja O. Gustienė.

Be tų, šių metų šventei talkina dar šie asmenys: mok. A. Balsienė, V.
Radvenienė, G. Gustaitė ir R. Žukas.

re dalyvaus Šv. Kazimiero parapi
jos lituanistinė grupė ilr šeštadieni
nės mokyklos mokiniai.
Šokiams vadovauja: O. Razutienė, I. Tumienė ir D. Razutytė. Jau
nimo chorui vadovauja O. Razutienė.
Danguolė Razutytė baigė kolegiją
.T pradeda mokytojauti.
Lietuviai turėtų pasikviesti ameri
kiečius ir kitų tautų draugus, pasi

džiaugti mūsų gražiu jaunimu, jų
spalvingomis uniformomis, ritmin
gais šokiais bei gražiomis liaudies
dainomis.
Ši tradicinė, jau penkiolikti metai
jaunimo šventė ir nepailstamos jau
nimo organizatorės ir mokytojos
Onos Razutienės iniciatyva ir ne
lengvas darbas. Gražu, kad ji ir sa
vo dukrą į šį darbą įtraukė. Jos abi
dabar yra mokytojos profesionalės;
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Los Angeles 15-toji,
Jaunimo Ansamblio rengiama, Lietuvių Bendruomenės globojama,

JAUNIMO

ŠVENTĖ

vyksta tokia tvarka:
o Birželio mėn. 5 d., šeštadienį, 5 vai. vak. sporto (krepšinio ir tinklinio)

Lietuvių Bendruomenės Vakarų Apygardos valdyba. Sėdi (iš k.): J.
Kuphionis, vicepirm., L. Zaikienė, sekr.; stovi: K. Prišmantas, ižd., J.
Činga, pirm., B. Stančikas, vicep.

rungtynės.
— Nuo 7 vai. 30 min. vak. jaunimo šokių vakaras - pasilinksminimas,
e Birželio mėn. 6 d., sekmadienį. 10 vai. 30 min. ryto pamaldos;
Po to — pietūs.
1 vai. 30 min. — iškilmingas šventės atidarymas ir meninė programa.
Viskas vyksta §v. Kazimiero par. salėj ir kieme. Programoj dalyvauja:
LB Jaunimo Ansamblio if Audros taut, šokių grupės ir visų trijų lituanis
tinių mokyklų mokiniai. Pasirodys jungtinis choras, bus šokami nauji tau
tiniai ir plastiniai šokiai, baletas ir kt.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti, pasigėrėti ir paremti savąjį jaunimą.
Įėjimas $2; studentams — $1.
Rengėjai
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TAUTOS FONDĄ

Iš Tautos Fondo vadovybės — prel. J. Balkūno ir jo padėjėjų: Z.
Jurio, E. Remezos, J. Vilgailio, — gavome pluoštą literatūros dėl pi
niginio vajaus pravedimo Kalifornijoj. Tautos Fondas, remiamas viso
pasaulio lietuvių, ypač JAV-bių ir Kanados, finansuoja visus Vliko
darbus, radijo programas, Eltos žinių Įvairiomis kalbomis leidimą,
Batuno žygius prie Jungtinių Tautų atstovų, Bražinskų bylos vedimą
ir kitus demaršus bei vizitus prie įvairių valstybių vadovaujančių
asmenų.

Viso pasaulio lietuvių spaudoje rasite žinių, po kuriomis pasirašo
ELTA. Visos tos žinios yra surenkamos ir patiekiamos spaudai spe
cialaus Vliko samdyto Eltos redaktoriaus.( Šiuo metu redaktorium
yra V. Alseika). Labai gražų Eltos žinių biuletenį italų kalba Romoj
redaguoja prel. V. Mincevičius. Taip pat biuleteniai išleidžiami ang
lų, vokiečių, ispanų ir net arabų kalbomis.
Lietuviškas radijo programas Lietuvoje klauso iš Romos, Vatikano
ir Madrido, o Sibiro lietuviai žinių klausosi iš Manilos, Philipinuose.
Visi tie darbai Vlikui per metus kainuoja apie $50,000. Tautos Fonlas, padedamas JAV Alto ir Kanados liet, bendruomenės, sunkiai
pasiekia tos sumos. Todėl visi lietuviai yra raginami kiek gali Tautos
Fondui paaukot. Su šiuo LAV numeriu siunčiame Tautos Fondo at
sišaukimą ir vokelį aukoms pasiųsti. Prašome visų paremti Vliką Lie
tuvos išlaisvinimo darbuose.

ALT-OS CENTRO PAREIŠKIMAS DEL SANTYKIAVIMO SU
PAVERGTOS LIETUVOS TAUTIEČIAIS

Š. m. balandžio mėn. 24—25 d.
L. A. LFB Sambūris Hilton viešbu
tyje pravedė įdomias ir gerai pasi
sekusias politinių studijų diskusijas.
Paskaitas įvairiomis aktualijomis
skaitė: rašyt. J. Gliaudą, dr. J. Ka
zickas, prof. dr. V. Vardys, inž. V.
Volertas ir prof. S. Žymantas. Ta
piroga ir mūsų L. A. LB Apylinkės
naujoji valdyba pristatė numato
mos plačios veiklos planą.
Buvo tikrai įdomu išgirsti įvairių
rimtų nuomonių Lietuvos laisvini
mo, lietuvybės išlaikymo ir bendra
vimo su pavergtu kraštu klausimais.
Džiugu konstatuoti, kad šį kartą
paskaitininkai buvo santūrūs ir
įvairias problemas gvildeno be ka
ringos nuotaikos perorganizuoti
VLIK-ą ir likviduoti ALT-ą. Tiesa,
vienas kitas losangelietis reiškė li
guistą neapykantą ALT-ui ir siūlė
JAV LB visus lietuvius apjungti
po savo globa ir perimti visokerio
pos veiklos vadovavimą jei jau ne
iš visų veikiančių organizacijų ir
veiksnių, tai bent iš ALT-o. Tačiau
tiems karštakraujams šalto van
dens dušą užpylė JAV LB pirminin
kas inž. V. Volertas. Jis šaltai ir
logiškai išdėstė LB tikslus, veiklos
apimtį ir primygtinai pabrėžė, kad
mums visiems reikia LB veiklą ge
rai apgalvoti ir kalbėtis bei tartis
su visomis lietuviškomis organiza
cijomis ir veiksniais. Ir tik susita
rus, veikti planingai ir nekaišioti
vieni kitiems kojų.
Panašiai ir L. A. LB apylinkės
valdyba savo ilgame ir išsamiame
veiklos plane pasisakė palaikysianti
ryšius su apylinkės lietuvių politi
nėmis organizacijomis ir šauksianti
pasitarimus įvairiais klausimais su
organizacijų vadovais. Puiku! Ma

Atsakydama į pakartotinius paklausimus, Amerikos Lietuvių Ta
rybos Valdyba pareiškia, kad ji dėl santykių su pavergtos Lietuvos
tautiečiais laikosi mūsų veiksnių bendrai priimtų nusistatymų.
Lietuvių Tautos laikymas svetimos jėgos priespaudoje ir griežtoje
okupacijoje bei neleidimas pačiai Tautai savo reikalus tvarkyti, su
laiko laisvojo pasaulio tautiečius nuo bet kokių ryšių su okupanto
įstaigomis ir jam tarnaujančiais pareigūnais. Daugelio tokių parei
gūnų akla tarnyba svetimiems negali būti suderinta su Tautos dau
gumos balsu ir nusistatymu.

Amerikos Lietuvių Taryba, sudaryta iš organizacijų, siekiančių
Lietuvos laisvės, ir atstovaujanti JAV lietuvius, ir toliau be jokių
nuolaidų sieks Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.
Tegul visos lietuvių jėgos būna sujungtos lietuvių Tautos laisvei
atsiekti.

Dr. Kazys Bobelis
Amerikos Lietuvių Tarybos
Pirmininkas
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3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525

Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
MEČYS SUTKEVIČIUS
Mary OLTMAN
MAXINE OKUN

Privatūs, šeimyniškai santykiai su tautiečiais Lietuvoje sudaro
esamose aplinkybėse vienintelę perskirtų lietuvių bendravimo būdą.

ALT Valdyba nemano, kad būtų naudinga ir išmmtinga į lietuvių
suvažiavimus, seimus ir kokius kongresus kviesti “atstovus” iš pa
vergtos Lietuvos. Jei kas ir atvyktų, tai atstovautų ne pačią Tautą,
bet jos pavergėjų režimą. Negalėtų ir jie čia pareikšti balsą, nesu
derintą su okupanto siekimais, negalėtų atverti tylinčios Tautos ai
manas ir troškimus.

nau, kad yra aukščiausias laikas
mums visiems nesiskaldyti, bet
jungtis ir susėdus prie vieno stalo,
šaltai tartis ir susitarti svarbiau
siais mūsų išblaškytos tautos ir pa
vergtos Lietuvos liečiančiais klau
simais. Nuomonių ir veiklos meto
dų gali būti įvairių, tačiau tikslas
yra vienas: Laisva ir Nepriklauso
ma Lietuva. Yra sakoma, kad visi
keliai veda į Romą. Todėl mūsų
atveju visų lietuvių įvairūs visuo
meniniai darbai ir organizacijų
veiklos planai turi siekti sąmonin
gos lietuviškos dvasios išlaikymo
ir besąlyginės Lietuvos laisvės atga
vimo, nors tas kelias būtų sunkus
ir ilgas.
Linkėtina kai kuriems mūsų žy
miems veikėjams persiorientuoti ir
prisidėti prie inž. V. Volerto prašy
mo: pamirškime kas, kada ir ką yra
pasakęs, bet pradėkime kalbą iš
naujo vieningam ir bendram darbui.
Nesipūskime, kaip toji varlė prieš
jautį ir neskaičiuokime, kuri orga
nizacija ar veiksnys yra svarbesnis
ar aukštesnis: ALT-as, VLIK-as, ar
LB? Jei mums atrodo, kad vienos
ar kitos organizacijos veikla yra
nepakankama, junkimės prie jų
darbų sustiprinimo, bet ne sunaiki
nimo. To sunaikinimo siekia įvairio
mis priemonėmis mūsų tautos kan
kintojas. Neprisidėkime ir mes prie
tos niekšybės savo žodžiu, raštu ir
darbais. Šiuo metu mūsų tautos di
džiausias priešas yra rusiškas ko
munistinis imperializmas, tad ir
nukreipkime visas savo jėgas prieš
jį, bet ne prieš savuosius ir savas
patriotines organizacijas.
VARDAN TOS LIETUVOS
VIENYBĖ TEŽYDI!
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3002 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

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
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Rev. Pr. Gavėnas, Litiiani Don
Bosco, Via Colonna, 2
00044
FRASCATI - ROMA, Italia
arba
Rev. Petas Urbaitis, c/o Fam. F.
A. Valaitis, 6800 So. Cambell Ave.
CHICAGO, Lil. 60629.
Telefonas: PR8-2126.
Prierašas: Lietuvių Saleziečių
Centras Romoje planuoja ateity įrengti ir namus pensininkams, no
rintiems turėti ramią ir nerūpestin
gą senatvę. Visame laisvajame pa

saulyje, ypač TAV-se, tokių žmonių
kaskart vis daugiau ir daugiau atsi
randa. švelniame Italijos klimate,
gražioje gamtoje, kuri supa Sale
ziečių centą, esanti 15 km nuo Ro
mos, pensininkai galėtų jaukiai gy
venti, viskuo aprūpinti, gerai pri
žiūrimi.
Dėl smulkesnių informacijų ga
lima kreiptis į pačią saleziečių įstai
gą šiuo adresu: Lituani Don Bosco,
Via Colonna2; 00044 FRASCATIROMA, Italia.
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NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
o o o o ooo-o oo-oooo oo oo-oo-ooooo ooooooooooooooooo-noooooou

Naujoji lietuvių saleziečių vietovė prie Romos — Frascati, lietuviškai
pavadinta Vytėnais. Visa nuosavybės kaštavo 124 tūkst. do!.; gausiai ir
konkrečiai šios nuosavybės Įsigijimą parėmė kardinolas A. Samore.
Pernai vasario 1 d. Vytėnuose Įvyko pirmoji atlaidų šventė.

Dabar prie šio centro rengiamasi statyti bendrabutis jaunimui
(žiūr.
atskirai spausdinamą informaciją “Renkamas Jaunimo židinys Romoj”.

RENGIAMAS JAUNIMO ŽIDINYS ROMOJ
Vakarų Europos Lietuvių vysku
pui Antanui Deksniui pageidaujant
ir Vyriausiajai Saleziečių Kongre
gacijos Tarybai pritariant, lietuviai
saleziečiai savo tautinėj sodyboj
VYTĖNUOSE stengiasi atkurti
JAUNIMO ŽIDINĮ, ypač pašau
kimų orientavimo tikslais.
Tam pirmiausia reikalingos tin
kamos patalpos, kurių šiandien Vytėnai neturi.
Manome, kad būtų kaip tik pras
mingiausia tarptautinių “Auklėjimo
Metų” atžymėjimas, jei laisvajame
pasaulyje gyvenantieji tautiečiai,
tarsi vieninga tautinė šeima, ryžtin
gai ateitų i talką naujajam vysku
pui bei naujakuriams saleziečiams
bendrabučiui tinkamų patalpų ne
atidėliotino reikalo išsprendimui.
Pagal išstudijuotus planus yra bū
tina pastatas su moderniai mokslo
bei auklėjimo institucijai reikalin
gais kambariais ir salėm.
Jų kiekis ir Įrengimas taip apskai
čiuotas:
3m kambariai su 4 lovom kiek
vienas — vieno kamb. ireigimas
$4000;
3 kamb. su 3 lovom : vieno k.
įrengimas $3000;
5 kamb. su 1 lova: vieno kmb.
Įrengimas $2000;
2studiju salės: vienos salės įreng.
$5000;

salė biblioetekai - skaityklai —
jos įreng. $5000;
bendra valgykla — $4500.
Bendromis pastangomis bus leng
viau įkurtas naujas Jaunimo Židi
nys ir įžiebta Tautai ir Bažnyčiai
nauja viltis.
Tuo būdu bus sustiprintas Euro
pos ir pasaulio lietuvių jaunimo la
bui veikimas ir bendros tautinės
veiklos praturtinimas pačiame kata
likybės centire — Romoje.
Šia mintimi ypač turėtų susido
mėti lietuviškos parapijos, organi
zacijos ir atskiri asmenys, kuriems
rūpi jaunimo auklėjimas katalikiš
kai lietuviškoje dvasioje.
Kiekvienas aukotojas bus
Garbės fundatorium, kas įrengs
vieną iš anksčiau minėtų kambarių
ar salių. Parapijos, organizacijos
ar asmens vardas bus atitinkamai
atžymėtas ;
Fundatorium bus laikomas, pa
aukojęs nemažiau $100. Aukotojo
vardas bus įrašytas bendroje staty
bininkų lentoje.
Visų kitų, bet kokia auka prisidė
jusių, vardai bus įrašyti į rėmėjųstatybininkų specialią knygą.
Už visus aukotojus eis saleziečių
bei jaunimo kasdienės maldos ir
ypatingas prisiminimas paskutinę
kiekvieno mėnesio dieną.
Visais reikalais kreiptis:

Iš Lietuviu Fondo koncerto-baliaus, kuri surengė Šv. Kazimiero salėje
Kalifornijos L. F. vajaus komitetas.
I. Programos pravedėjas ir kalbėtojai. Iš dešiinės: Edm. Arbas — L.F.
vajaus komiteto pirm., kons. dr. J. Bielskis, L Fondo pirm. dr. K. Ambrozaitis, specialiai atvykęs iš Čikagos, Bern. Brazdžionjis, LF tarybos narys.
II. Muzikinės vakaro programos — “Išlaisvintos moterys” atlikėjai: iš
kairės — D. Mackialienė, režisierė, V. Jatulienė, O. Deveikienė, I. čekanauskienė, V. Dovydaitis, R. Aukštkalnytė, Z. Kalvaitienė, E. Dovydaitienė,
R. Urbanienė. — Atlikėjos kruopščiai parengtos, gražios ir balsingos,
muzikinį škicą atliko pasigėrėtinai — dainos skambėjo darniai ir Įspūdin
gai, sąmojis klausytojų buvo priimtas be rezervų, “išlaisvintos moterys”
gali būt kartojamos, ir vėl bus priimtos šiltai ir su įdomumu, ypač jeįigu
būtų pridėta naujų aktualijų.

Pirmas vajaus komiteto mėginimas vietos gyventojus labiau sudominti
L. Fondo idėja reikia laikyti labai pavykusiu keliais atžvilgiais: davė
progos išgirsti autentiškų žinių apie fondą; gavo keleitą tūkstančių naujų
įnašų; davė progos susitikti meniškoj nuotaikoj fondo maniams ir paliko
gyvą fondo reikalo mintį.
Foto L. Kąntas
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Svečiai LAV leidykloje. — I. Svečiai iš Bostono:
kairėje — Stasys ir Marija Lūšiai,; už jų — Bern.
Brazdžionis, LD redaktorius, ir J. Andrius, adminis
tratorius.

II. Kun.
(dešinėje)
ną Skiriu
mo židinį

P. Urbaitis, seleziečių atstovas iš Romos
LAV leidykloje informuoja Bronę ir Anta
apie saleziečių lietuviškąjį centrą ir jauni
Romoj, (žiūr. rašinį atskirai).

jo pasaulio gėdą (Mūsų pabraukta.

Ką

Jeigu viso pasaulio, ar ir Sovietų?
Red.) Dėl tos gėdos turėtų raudo
ti ne tik gyvieji, bet ir mirusieji šio
krašto piliečiai.” Prie ko čia miru
sieji prikergti, tik vienas Š. težino.
Baigdamas, vyr. red. Š. egzaltuo
Kas tas begėdis?
tai isteriškai klausia:
Daugelis mūsų didžiosios spaudos
“Šių tragedijų akivaizdoje dabar
įsidėjo “Ateities” vyr. redaktoriaus drąsiai galime klausi: ponai Fronto
Jono Šoliūnos pareiškimą apie jo Bičiuliai, gerbiamieji Krikščionys
pasitraukimą iš redaktoriaus pareigų demokratai ir draugai santariečiai,
ir kartu nusiskundimą, kad kažkas ar dar ir dabar jūs visi pasisakote
už redakcijos norėjęs jo rašinius už prezidento Nixono “nenuolaidžią
cenzūruoti. Niekur neteko pastebė priešui” politiką? Ar dar ir dabar
ti redakcijos kolegijos ar leidėjų jūs remiate Nixono partijos žmo
komentaro, ar bent kokių pastabė nes, kurie išdrįso taip begėdiškai
lių, iš ko būtų aišku, dėl ko re nužudyti nekaltąjį? (Mūsų pabr.—
daktorių norėjęs kažkas cenzūruoti. — Red.) Mes laukiame atsakymo.”
Savo unomonę susidaryti galime,
Mielai atsakytume, nors nesame
paskaitę “Ateities” vedamųjų vieną nei Fronto Bičiuliai, nei Krikščionys
“užuominų” (taip užvardinami ve demokratai, nei santariečiai, tik ar
damieji, kuriuose pasisako pati re tas atsakymas bereikalingas, kai
dakcija) 1971 m. nr. 1, 1-2 psl. pats vyr. redaktorius iššoko iš re
Paskaičius, net ir nelabai artimam daktoriaus kėdės “Ateityje” ir gal
“ateities” laikr. skaitytojui darosi būt taikosi, kaip ir kitas Š (ulaitis)
aišku, koks liguistos psichikos, pil įšokti į “Vienybę” ar “Vilnį”... Kad
nas neapykantos ir pykčio visiems, kitas “At.” redaktorius (ar redakto
pradedant buv. Lietuvos kariuome riai) nebus toks naivus ir negalvos,
nės karininkams ir baigiant JAV kad Nixona išrinko tik Fronto Bi
prezidentu Nixonu yra šis jaunuo čiuliai, Krikšč. demokratai ir santa
lis (jeigu tų metų asmens dar gali riečiai susidėję, mes nemanome.
ma vadinti jaunuoliu). Visi jam kal Mes manom, kad kitiems “At.” re
ti, tik nekalti komunistai; nekalti dakcijos nariams rūpi Lietuva ir
rusai, Lietuvos okupantai, tautos kad jie puikiai žino, kad Lietuvą
pavergėjai ir žudikai... Nestebėtina, komunistams pardavė ne Nixonas,
kad jo atsikratė “Ateitis” bet di ir ne respublikonai, bet Franklin
džiai reikia stebėtis, kaip toks as Rooseveltas su savo pakalikais.
muo galėjo patekti net į katalikiško
Jeigu pagal Šoliūną, asmuo, “lei
jaunimo laikraščio vyr. redaktorius? dęs nužudyti nekaltąjį” galima va
Pažvelkime į tą buv. vyr. redak dinti begėdžiu, tai kaip tada vadin
ti asmenį, atidavusį nužudyti mili
toriaus “gulbės giesmę” iš arčiau.
jonus? Kodėl tas pats Š. nepaieško
“Didžiausia drama glūdėjo tų gražaus vardo tiems, kurie nekal
tragedijų eigoje ir galutinėse pa tąjį mušė ir žudė? Ar dėl to, kad
sekmėse. Tėvas ir sūnus garbingos jis mušikams ir žudikams pritaria,
Turkijos vyriausybės nebuvo grą ar dėl to, kad dabar mada tik JAV
žinti mirčiai. Gi niekšingoji JAV- politikos ir valstybės vadus kaltinti,
bių (suprask — vyriausybė — R.) pulti, šmeižti, o visi kiti — Mask
bėglį grąžino sovietams, tuo būdu vos Brežnevas, Pekingo Maotzetunatiduodami mirčiai nekaltą herojų. gas — nekalti avinėliai?
Dar daugiau. Šiuo žygiu šio krašto
Atsakymo, ponas Š., nelaukiame.
vyriausybė užsitraukė viso teisingo
S. Br.
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VEIKSNIŲ PASITARIMAS
Mūsų veiksnių atstovų pasita
rime, įvykusiame š. m. balandžio
mėn. 24 d. New Yorke, dalyvavo
Lietuvos diplomatų, Amerikos Lie
tuvių Tarybos, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės, JAV ir Kanados L.
Bendruomenių, Lietuvos Laisvės
Komiteto ir Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto atstovai.
Ilgesnę pusę dienos vykusiame
pasitarime buvo:
a. išryškinta Lietuvos padėtis da
bartinėje tarptautinėje įvykių eigo
je ir mūsų vedama kova dėl laisvės
— ji turi būti remiama Lietuvos
valstybės suvereninių teisių vykdy
mo atstatymo principu;
b. pageidauta, kad Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių veikloje
būtų siekiama jos suderinimo tarp
Amerikos Lietuvių Tarybos ir Liet.
Bendruomenės vadovybės;
c. jautriai suprastas Bražinskų
gelbėjimo reikalas ir dėl to visi
lietuviai kviečiami gausiai aukoti
Tautos Fondui. (Elta)

Junkimės prie kredito
kooperatyvų
Kas yra kredito kooperatyvas?
Tai sąjunga grupės žmonių, ku
riuos jungia bendras tautinis, reli
ginis profesinis ar panašaus pobū
džio ryšys. Visi kooperatyvo nariai
turi vieną tikslą: taupyti kartu pi
nigus iir juos vienas kitam pigiau
siai skolinti.
Kooperatyvo įsteigimas, jo vei
kimas ir pinigų skolinimas turi vyk
ti pagal valdžios nustatytus kredito
kooperatyvų įstatymus. Kiekvienas
kredito kooperatyvas vieną kartą į
metus turi pristatyti savo finansinę
apyskaitą valdžiai.
Pagal įstatymus tiktai koopera
tyvo nariai turi teisę gauti paskolas,
už kurias neleidžiama imti daugiau
kaip 1% palūkanų į mėnesį nuo li
kusios nesumokėtos paskolos.

Nariai tampa kooperatyvo dali
ninkais ir visoms išlaidoms užmo
kėjus, gauna dividentą už įdėtą ka
pitalą, dažnai didesnį negu kitose
taupymo įstaigose. Dažniausiai koo
peratyvo išlaidos yra mažos, nes
daugumą darbų atlieka patys nariai
be atlyginimo.
Kalifornijoje jau veikia du lie
tuvių įsteigti kooperatyvai. Kalifor
nijos Lietuvių Kredito Kooperaty
vas, kurio įstaiga yra Santa Moni
koje, už indėlius 1970 metais išmo
kėjo 6% palūkanų.
Kooperatyvo narys gali gauti as
menišką paskolą iki $5.000.
Nariai, atsižvelgiant į amžių ir tu
rimą savo sąskaitoje sumą, gauna
nemokamą gyvybės draudimą iki
$2,000, o skolininkui mirus arba
nustojus pajėgumo dirbti, draudi
mas paskolą apmoka.
Lietuviai taupydami ir skolinda
miesi pinigus lietuvių kredito koo
peratyvuose pelningiau investuoja
savo kapitalą ir padeda lietuvių
bendriems reikalams.
A. Sekas

rr r r w e-r r r e e r r er r r e r re e
GALUTINŲ VIETOS BALSAVI
MŲ REKOMENDACIJOS

Gegužės mėn. 25 d. Los Ange
les mieste vyksta galutiniai (finai)
balsavimai i Švietimo Tarybą
(Board of Education) hr už įvairius
pasiūlymus (Propositions).
Į Board of Education mes reko
menduojame balsuoti už:

Dolly J. Swift (Office # 1);
Phillip Bardos (Office # 7);
J. C. Chambers (Office # 5).
Už propozicijas rekomenduoja
me balsuoti:

N
N
N
N
N
N

1 — NO
2 — YES
3 — NO
4 — NO
5 — NO
6 — YES

A — YES
B — NO
C — NO
Į miesto tarybą (City Council):

2 apylinkė — Joel S. Wachs;
6 apylinkė — Frank Small.
Kolegiją Board of Trustees:
Office No. 1 — F. Richman
Office No. 2 — J. E. Slosson
Office No. 3 — M. M. Miller
Office No. 5 — J. W. Orozco
Office No. 7 — M. W. La Fol
lette.
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KOMUNISTŲ PARTIJA OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Vlikas sėkmingai dirba

Komunistų partijos narių skaičius
Lietuvoje ir jų procentas

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Tarybos posėdis, įvykęs New
Yorke š. m. balandžio 30 d., iš
klausė Vliko Valdybos pirmininko
pranešimą, papildė 1971 m. sąmatą
.r apsvarstė kitus klausimus.
Valdybos pirm. dr. J. K. Valiū
nas painformavo apie pastarųjų
dviejų mėnesių veiklą. Per tuos du
mėnesius Vliko pirmininkas pen
kias savaites laikėsi Europoje. Bū
damas Vokietijoje, jis aiškinosi Vo
kietijos “Ostpolitik” kryptį, kiek ji
gali paliesti Lietuvos bei kitų Bal
tijos valstybių reikalus. Iš patikimų
šaltinių jis patyręs, kad Fed. Vokie

Ryšium su artėjančiu Sovietų Są
jungos komunistų partijos 24-ju su
važiavimu ir neseniai — kovo 3 d.
Vilniuje įvykusiu Lietuvos komu
nistų partijos 16-ju suvažiavimu,
įdomu pažvelgti į Lietuvoje nuo
1940 m. laisvai veikiančios (išsky
rus nacių okupacijos laikmetį) ko
munistų partijos pobūdį, sudėtį, są
rangą.
Šią partiją, jos sudėtį smulkiau
išryškina “Mokslo ir gyvenimo” žur
nalas 1970 m. nr. 11. Čia bus nau
dojami žurnale paskelbti statistiniai
duomenys (Tiesa, jie liečia padėtį
iki 1970 metų sausio 1 d., tačiau
daugiau įdomi pati partijos sąran
ga, sudėties kaita per eilę metų, ne
tik paskutinių metų skaičiai, kurie
iš esmės negalėjo pasikeisti).
Narių skaičius 1970 m. sausio 1
d. siekė 116.603 — tai sudaro 3,7%
visų Lietuvos gyventojų, kurių 1970
m. surašymo duomenimis buvo
3,129,000.
Rusai sudaro 20% partijos narių

Lietuvos Komunistų Partijos na
rių pasiskirstymas tautybėmis atroto taip:
1. Lietuvių
78,255; — 67,1%
2. Rusų
23,341; — 20,0%
3. Lenkų
4,273; — 3,7%
4. Žydų
2,664; — 2,3%
5. Kitų
8,070; — 6,9%

Viso 116,603; — 100,0%
Nuo 1968 m. sausio 1 d. LKP
narių skaičius padidėjo 11,119 arba
9,6%, tuo metu jų buvo 105,418.
Lietuvių narių skaičius pakilo 9%,
rusų — 7%. Mažiausia pakilo žydų
narių skaičius — per 2 metus vos
24 nariais (arba mažiau kaip 1%).
Partijos nariai — ne proletariato
atstovai

Jei anksčiau būdavo nurodoma,
kad partija atstovaujanti “paprastus
žmones”, tai pastaruoju metu ryški
kryptis į narius įtraukti daugiau
aukštesnio išsilavinimo kadrų. Pvz.,
jei 1953 metais narių tarpe buvo
9,9% narių, pilnai ar iš dalies bai
gusių aukštąjį mokslą, tai 1966
metais jų jau buvo 18,9% ir 1970
metais — 21,0. Didžioji narių da
lis, tai žmonės, turį vidurinį ar pra
džios mokslo išsilavinimą — taigi,
tokių 1953 metais skaičius siekė
47,0 ir 43,1 procento, o 1970 m.
jų jau buvo 53,2 ir ir 35,8 proc.
(arba 89 proc. visų partijo nrių).
Per pastarusius penkerius metus
ypatingai padidėjo narių - specia
listų skaičius. Tai liudija toks reiš
kinys: 1970 m. partijos nariais buvo
apie 40 proc. visų mokslo daktarų
(63 iš 158). Aplamai, LKP, kaip
Sovietų komunistų partijos padali
nys, daugiau laikytina ne proletari
ne, bet biurokratų klasės partija.

Darbininkai ir kolchozninkai —
mažumoje

“Mažosios Tar. Lietuvos Enci
klopedijos” II tomo duomenim,s
remiantis, matyti, kad LKP nanų
daugumą sudaro tarnautojai bei ki
ti (menininkai, mokslininkai ir pn.),
bet ne darbininkai ar kolchozninkai.
Šis santykis buvo itin akivaizdus
1945 metais, kada LKP neriais bu
vo 90,7 proc. tarnautojų, tuo tarpu
darbininkų buvo vos 5,8 proc., gi
kolchozninkų — vos 1,6 procento.
1968 m. pradžioje santykis kiek pa
kito, nes darbininkų skaičius pakilo
iki 28,3 pr., kolchozninkų — iki
15,9 proc., tačiau visvien tarnauto
jai su kitais sudarė daugumą —
50,7 ir 15,1 proc. Tuo būdu, ne
proletarai partijoje sudaro narių
daugumą.
Partijos nariai tautybės atžvilgiu

Jos narių skaičius tautybėmis at
spindėjo buvusius įvykius bei gyve
namąjį laiką. 1941 m. lietuvių bu
vo 53,3 proc., rusų — 25,1 proc.,
žydų net 15,2 proc., kitų — 6,4%.
Po karo, t. y. 1945 m. lietuviai su
darė narių mažumą, — vos 31,8%,
rusų narių buvo net 54,0 proc. Ir
1953 m. lietuvių partijoje buvo
38,0. Nuo 1958 m. Lietuvoje atsi
radus vadinamoms Liaudies ūkio ta
ryboms, partijos narių bendro skai
čiaus ir paskirų tautybių vaizdas
žymiai kito. 1959 metis lietuvių
buvo jau 55,7 proc., 1968 — 66,3
proc., gi 1970 — jau 67,1 proc.
Šiais metais, tur būt, dar daugiau.
Rusų elementas partijoje 1945
siekė net 54,0 proc.; gi 1953 m. —
jų buvo 43,5 proc., gi vėliau jis ma
žėjo — 1959 rusų narių partijoje
buvo 29,1; 1968 m. — 20,7 ir
1970 m. — jau tik 20,0 proc. (Vis
mažėjo ir žydų narių skaičius).
Neabejotina rusų bei kitų Įtaka
partijoje

Lietuvių pastebimas įsigalėjimas
narių skaičiumi, partijoje, žinoma,
dar nereiškia, kad LKP virsta tau
tine, savarnkiška partija. Lietuvių
narių skaičius, nors ir žymus, ta
čiau neatsilieka nuo krašte gyvenan
čių lietuvių skaičiaus (Apie 80%).
Blogesnis lenkų vaizdas; jų skaičius
Lietuvoje siekia daugiau kaip 8%,
gi partijoje lenkų - narių procentas
tesiekia tik iki 3,7%
1970 m. LKP - je buvo 31,411
rusų ir kitų tautybių narių — nors
ir nesudarė daugumos, bet jų įtaka
ir poveikis Lietuvos gyventojams
didesnis, nes už jų nugaros Krem-

tija laikanti Baltijos valstybes ne
teisėtai sovietų okupuotomis, nors

praėjusių metų rugpiūčio mėn. Vo
kietija ir pasirašė sutartį su Sovietų
Sąjunga.
Sovietams tą sutartį aiškinant ki
taip, mūsų budėjimas, sekant toli
mesnę tų kraštų tarpusavio politinę
raidą, yra labai aktualus.
Romoje dr. Valiūnui viešint, kar
dinolas A. Samore Vliko pirminin
ką buvo pakvietęs pietų ir čia, da
lyvaujant ir prel. V. Mincevičiui,
juos užtikrinęs, jog Vatikanas ne
turįs jokios slaptos sutarties su
Kremliumi ir kad Vatikano politi
ka Lietuvos atžvilgiu nesanti pa
keista.
Būdamas Romoje ir Madride,
dr. Valiūnas radęs visai gerai tvar
komas lietuviškas transliacijas Lie
tuvai iš Madrido, Romos ir Vati
kano stočių. Jis radijo bangomis ta
rė žodį pavergtajai Lietuvai.

Apie savo viešėjimą Turkijoje dr.
Valiūnas nedaug tekalbėjo, nes jau
apie tai buvo daug rašyta spaudoje.
Kai š. m. kovo mėn. 8 d. Turkijos
Aukščiausiojo Teismo Taryba pa
naikino žemesniųjų teismų sprendi
mus, Bražinskų byla atsidūrė Tur
kijos vyriausybės žinioje. Bražins
kų advokato ir mūsų visų pastangos
siekia, kad jie nebūtų išduoti so
vietams.
Vliko pirmininkas Tarybos na
rius painformavo apie New Yorke,
š. m. balandžio 24 d. įvykusį lietu
vių veiksnių pasitarimą. Jis dar
pranešė š. m. balandžio 11 d. pa
daręs pranešimą Miami, Floridoje
lietuviams apie Vliką bei jo veiklą
ir taip pat kalbėjęs Cleveland© lie
tuviams bal. 26 d.
Vliko Finansų Tvarkytojas Jur
gis Valaitis prašė Tarybą papildyti
šių metų sąmatą 15.000 dol., ne
kam kitam, bet Bražinskų gelbėji
mo bylai vesti. Taryba prašymą pa
tenkino ir sąmatą papildė. Ji kvie
čia mūsų visuomenę tam reikalui
aukoti, Tautos Fondo adresu 64-14
56th Rr„ Maspeth, N. Y., 11378.
(Arba per įgaliotinius. Kalifornijoje
Tautos Fondo įgaliotinis yra A. Ski
rtus; jis šiomis dienomis išsiuntinėjo
laiškus lietuviams, kviesdamas vi
sus aukoti Tautos Fondui).
Tarybos posėdžiui pirmininkavo
Rima Čerkeliūnienė, socialdemo
kratų atstovė, sekretoriavo Juozas
Pažemėnas, Vienybės Sąjūdžio at
stovas. Posėdy šalia Vliko Tarybos
narių dalyvavo PLB ryšininkas Ba
lys Raugas ir Tautos Fondo pirmi
ninkas prel. J. Balkonas. (Elta)

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles. Calif. 90026.
Telef. 382-1568
t-iunčii dovanu siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštu daiktu, čia rasite didelį pasirinkimą, Ir gana pigiai
tokiu prekių, kurios turi geriausią verte Lietuvoje.
Dnusr 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.
v.**»*4-*¥****¥***¥*****4******¥**4>

siunčia siuntinius i Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų Įstaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN
Labiausiai prityrę-' siuntimo srityje
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus
kraštus. —■ Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
Išvyks liepos 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.
t**+**« <•*★★*★**★*★***■*•**★★★★★**★★**•*-+★*★**★*★★★★★*

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

Sales & Service
5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027

Išnuomojamas
dviejų kambarių butas

vienam asmeniui.
Skambinkite šiuo telef. 664-2910

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 į naują spalvotą
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Pasisekusi skautų Kaziuko mugė
— Los Angeles skautų-skaučių
surengta “Kaziuko mugė” praėjo
su pasisekimu. Jaunimas įdėjo daug
darbo ir laiko gamindamas įvairiau
sius dirbinius. Gražūs buvo ir nauji
mūsų tarpe lietuviški istoriniai pa
veikslai deginto medžio fone; pui
kiai išsiuvinėtos lietuviškais raštais
pagalvėlės, takeliai, prijuostės. Ypač
gražūs medžio ir gintaro meniški
dirbiniai.
Skautų ir skaučių tuntai dėkingi
visiems, kurie prisidėjo savo dova
nomis, darbu ir ypač tiems sve
čiams ir viešnioms, kurie, įvertin
dami jaunimo pastangas, gausiai iš
pirko jų rankų darbus.
V. Iri.

MALONI NAUJIENA
Balfo veiklos rėmėjams
Esame tikri, kad tie, kurie daly
vavo praeitų metų Balfo surengta
me Simtomnio Daktarų Orkestro
Koncerte su mūsų mielais solistais,
pianiste ir Šv. Kazimiero parapijos
ciioru, likot sužavėti. Gavome daug
komplimentų ir padėkos pareiški
mų.
Mums yra malonu jums visiems
pranešti, kad š. m. lapkričio 13 d.
Marshall High School salėje įvyks
antras to paties Daktarų Simfoninio
Orkestro Koncertas su solistais. Pro
gramoje daugumoje lietuvių kom
pozitorių kūriniai.
Tikimės, kad sekantį sykį galėsi
me pranešti smulkesnę programą.
Šiuo metu maloniai prašome visų
organizacijų ir pavienių asmenų šią
dieną nedaryti kitų parengimų. Re
zervuokime ją Balfui ir visi daly
vaukime jo rengiamame koncerte.
Iš anksto dėkojame.
BALF’o Valdyba
Mažvydo nuopelnai mūsų tautai

— Kun. Ansas Irakis, kviečia
mas Mažosios Lietuvos Bičiulių Drjos ir Liet. Protestantų Sąjungos
Kalifornijoje, pirmą kartą atvyksta
iš Chicagos ir birželio mėn. 6 d.
3 vai. p. p. Lietuvių Tautinių Namų
salėje laikys paskaitą “Mažvydo
nuopelnai mūsų tautai.”
Po paskaitos bus meninė dalis ir
dalyviai galės susipažinti su pirmai
siais mūsų raštais.
Įeinant aukojama $1; studentams
ir skautams įėjimas veltui. Visi kvie
čiami kuo gausiausiai dalyvauti.
Rengėjų vardu J. Kutra
Aukštesn. Lituanistinės klasės
egzaminai
numatoma birželio mėn. 19 d. Va
kare įvyks kursų užbaigimas ir iš
leistuvės.
Klasę paremti buvo prašoma L.
Bendruomenė ir organizacijos. Iki
šiol atsiliepė ir parėmė Švietimo
Taryba, Liet. B-nės Vakarų Apy
garda ir Los Angeles Apylinkė;
be to, Long Beach Liet. Klubas ir
A. Skirius. Dar yra laiko — prašo

□

me šią klasę paremti ir kitas or
ganizacijas bei asmenis.
Smulkesnių informacijų apie kla
sę suteiksime vėliau.
Kursų vedėja Ona Razutienė.
SAN DIEGO LIEAUVIAI

— Captive Nations Week bus
pravesta Golden Gate Parke liepos
18 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. Kon
certe pasirodys ir lietuvaitė daini
ninkė Adelė Druktenytė. Captive
Nations Ball yra numatytas lapkr.
mėn. 6 d.

— Mūsų kolonijos nariai atosto
gauja: inž. Vytautas ir Rita Salia
monai atostogauja Floridoje, Jamai
koje, Bahamuose ir Meksikoje; Van
da Šliūpaitė lanko draugus ir tėvus
Chicagoje; Lila Pažemėnienė atos
togauja Karibų jūros salose.

Miss San Diego — lietuvaitė
Šių metų balandžio mėn. pabai
goje įvykusiuose miesto gražuolių
rinkimuose pirmą vietą laimėjo
Antonette Yuskis, gydytojo Antano
Yuškio duktė, 18 metų amžiaus SANTA MONICA, CALIF
mergina, dabar studijuojanti medi
Lietuvių žinios
ciną Kalifornijos un-te (UCSD).
Yuškytė yra mėgėja baleto, studi
— Santa Monikos Amerikos Lie
javusi 11 m. baleto meną.
tuvių Klubas metiniame susirinki
Birželio mėn. ji vyksta į Santa me balandžio 1 d. į naują valdybą
Cruz dalyvauti “Miss California” išrinko 7 narius, kurie pareigomis
titulo konkurse.
taip pasiskirstė: pirm. — A. DevęVietos laikraščiai išspausdino An- nienė, I vicep. — A. Markevičius,
tonettes fotografiją, aprašymą ir pa II vicep. — H. Balcerienė, sekr.
sikalbėjimą. Paklausa apie “Gene — dr. K. Alminas, prot. sekr. —
ration gap”, ji atsakė, kad tokio da E. Gedgaudienė, ižd. — L. Graulyko nesą. Žmonės, girdi, turėtų žinienė ir vald. narys — E. Sinkys.
daugiau išsikalbėti, — tada visi ne
Į revizijos komisiją išrinkti: E.
susipratimai išnyks. Mano generaci Balceris, V. Hriškevičius ir V. Lemja ne tik turi pasisakyti, ko ji nori, bertas. (eg)
bet reikia išklausyti ir vyresniųjų,
Iš senosios valdybos ataskaitinio
nes “most of the time elderly people
pranešimo
matyti, kad visi parengi
are correct”.
Ši graži ir gudri mergina, kaip mai (vieno klubo rengti ir bendrai
matome, tikrai yra šauni savo kar su LB Santa Monikos apylinke) da
vė pelno, iš kurio šimtinė paskirta
tos atstovė.
Santa Monikos Lituanistinei Mo
kyklai, kita šimtinė — ALTo val
ARIZONOS LIETUVIAI
dybai Vasario 16 proga, trečia šim
— Kun. A. Valiuška, seselių vie tinė — skautų stovyklavietei.
nuolyno “The Little Sisters of the
Klubas jau yra užėmęs patalpas
Poor” kapelionas,, taip pat ir lie savo tradiciniam rudens baliui spa
tuvių dvasios vadas, pradėjo leisti lių mėn. 2 d. (a)
periodinį biuletenį “Arizonos lietu
vis”. Jo adresas yra: 2806 No. 31
— Santa Monikos meru išrinktas
Street, Phoenix, Arizona 85008.
Anthony Dituri, vietos lietuvių ge
— Gegužės 9 dieną Phoenixo rai pažįstamas ir vertinamas as
lietuviai pamaldomis paminėjo Mo muo. Būdamas miesto valdybos na
riu, jis dažnai atsovaudavo Santa
tinos Dieną.
Monikos miestui liteuvių parengi
— Velykų pamaldose dalyvavo muose.
vargonininkė Ona Metrikienė; pa
Meras Dituri prašė Santa Moni
maldų metu giedojo sol. A. Pava
kos Amerikos Lietuvių Klubo vicesaris.
pirm. Albiną Markevičių perduoti
Po pamaldų kapeliono sodelyje
jo padėką visiems jo kandidtūrą paįvyko vaišės, kurių metu Antanas
rėmusiems lietuvių kilmės amerikie
Metrikis davė lietuviškos įrekoirčiams.
duotos muzikos.
— Statybos bendrovė Rūta, Ine.
— Phoenixo lietuvių kolonija di
dėja. Paskutinėmis dienomis iš Chi baigia statyti ir įrengti modernišką
cagos atsikėlė gyventi Petras Mal
dutis su šeima.

SAN FRANCISCO LIETUVIAI

— San Francisco Lietuvių Bend
ruomenės Pavasario Balius įvyksta
gegužės 22 d., šeštadienį, 8 vai. v.
Sokol salėj, 847 No. San Mateo
Drive, San Mateo, Calif. Programa
įvairi, su bufetu, baru ir dainomis;
4 žmonių havajietiškas orkestras
šokiams; dailės parodėlė.
— R. Pažemėnas pakviestas iždi
ninku Pavergtų Tautų Organizacijos
San Francisco apylinkės skyriuje.
Organizacijoje šiuo metu aktyviai
reiškiasi lietuviai, čekai, lenkai, uk
rainiečiai, vengrai ir serbai.
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23 butų pastatą, 1114 12 St., S. M.,
specialiai suplanuotą šeimoms su
vaikais. Pastate bus vaikų darželis,
kuriame dirbančios motinos galės
palikti savo prieauglį kvalifikuotos
mokytojos priežiūroje.
Tai bene pirmas tokio pobūdžio
ir paskirties pastatas Santa Monikoj.
Pastatui apžiūrėti skirtas birželio
6 d. popietis nuo 1 iki 7 vai. vak.
— Stud. Robertas Skučas iš
Montrealio, Kanadoje, keliaudamas
per Ameriką, šiuo metu apsistojo
Santa Monikoje pas savo pažįsta
mus.
— Julija Plūkienė, 83 metų am
žiaus, po sunkios operacijos mirė
Santa Monikos ligoninėje.
Prieš penkerius metus ji čia at
vyko iš Lietuvos, kur padėjo įgy
vendinti dabar pagarsėjusias Kupiš
kėnų vestuves, įscenizuotas ir nese
niai nufilmuotas. Jos patarimo
klausinėjosi dabartiniai vadovai ir
jai čia begyvenant, rašė laiškus,
klausdami faktų bei nurodymų.
Palaidota Šv. Kryžiaus kapuose
šalia neseniai supilto jos brolio
Prano Aleknos kapo. Liko sūnūs:
Vytautas Santa Monikoje ir Algi
mantas Sydney, Australijoje.
Kristijono Donelaičio Lituanistinė

Aukštesn. Mokykla Čikagoj visiems
baigiantiems nutarė padovanoti po
knygą — Bernardo Brazdžionio
rinktinę “Poezijos pilnatis”. Mokyk
lą baigia 24 mokiniai; autorius vi
siems įrašė po dedikaciją.
Mokykla savo šūkiu yra pasi
rinkusi to paties autoriaus vieno
eilėraščio ištrauką: “Mylėsi Lietuvą
iš tolo visa širdim, visais jausmais”.
Mokyklos direktorium yra A. Širka,
viena iš literatūros mokytojų — ra
šytoja D. Bindokienė, autorė knygų
jaunimui: “Keturkojis ugniagesys”,
(išleido “Lietuvių Dienų” leidykla),
Mieste neramu (premijuota apysa
ka), ir šiomis dienomis išėjo roma
nas iš jaunimo gyvenimo “Viena
pasaulyje”.
Bostono Lituanistinė mokykla,
kurios vedėju yra rašytojas Antanas
Gustaitis taip pat užprašė Bern.
Brazdžionį atsiųsti dedikuotų ir pa
sirašytų “Poezijos pilnaties” knygų
visiems šių metų jų mokyklos abi
turientams.

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

WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS
7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF'
PHONE 876-9300
or
SALLY PARIS TRAVEL BUREAU
8230 Beverly Blvd., L. A., Ca.
Phone: 653-6241
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PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrauda

Baldai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
19ia uincoin Ave.,
Venice, Calir. 90291
l-none
6-4246

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone: 828-7525

Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance
15600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717
Telef. 326-3077

Automobiliy

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire BlvdSanta Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
lėtinių ir importuotų automobilių
taisymas .r dažymas.

Alinės-užeigos

Fotografai

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.
Glenuale, 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.

Kont^ktoriai
BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Phone: 428r6,1|51

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

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

EL DORADO MOTEL

Vaiky darželiai

Al Samolis, sav.
1615 N. Western Ave., Hollywood,
Tel. 642-6945
Ca. 90027

NORW’,, X MOTEL
Sav. Pet as ir Rūta Sakas
11907 i ' xone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227

Dantistai

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty
o410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

Nuosavybiy pardavėjai
A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire B'—L
Santa Monica, Call). PS403
Phone 828-4613 by e^poi* ',ment

JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės Ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef. 660-1205

Gydytojai
LEE’S BAR
Pete & Zelma Stamskis, sav.
4157 Redondo Leach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

TV taisymas

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

ir
JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396

Moteliai

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.

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

JONAS KUTRA
Realtor
1011 19th Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 895-3351

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0460

James A. RUDIS, M. D.
General Practice
2100 Carlmont Dr., Belmont, Calif.
591-5661 — Hours by Apointment

Grožio salionai

©ose-ocoooGcocooccoocooos

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028

Telefonas
Phone 395-6142

466-1066
Res. 395-3358

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90003
DU 8-6011
DU 9*4161

Valgyklos
THE AZTEC ROOM
“Glendale’s Most Elegant
Restaurant”
Sav. J. Safrončik’ienė
303 W. Glenoaks Bl., Glendale, Ca.
Tel. 242-4747
91202
BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerienš
4415 Santa Monica Blvd., L. A,
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712
Veikia tik šeštadieniais ir sekmai
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Galim
sakyti grupėms iš anksto
..<£ ROUND ROBIN
Restaurant
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Micpovll-Glsdlsn#
3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Callf. 90039
Telefonas 662-2659
Valgykla atdara: šeštadieniais nuo
2 vai. p.p. iki 9 vai. vak.; sekma
dieniais — 11 vai. ryto iki 9 v. vak.
SERV
ALL
Appliance Sales & Service
Casimir Aukstkalnis, sav.
HOLLYWOOD, CA. 90028
Home
Office
392-4423
399-1208

ANTANAS Ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029^
NO 4-2919
Res. TH 2-5394
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!

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90260
Sav. Jonas ir Ona Žukas
Tel. OS 5-9051

LIAUDIES DIRBINIAI

LAV administracijoj galima gau
ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų,
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių ir 1.1.

Kai ieškosite ko nors nepaprasto
ir tautiško Kalėdų dovanoms, už
sukite į LAV ir LD administraciją
— 4364 Sunset Blvd., L. A.
Atdara visomis darbo dienomis
ir šeštadienį; norėdami užsitikrinti,
po darbo paskambinkite telefonu
664-2919.

BRONĖ SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker)
patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.

Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tel*
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.

*•

•*****

♦ ♦ ♦♦ ♦« «'•

DOVANOS JAUNIMUI

“Lietuvių Dienų” knygyne turime
daug gerų knygų lietuvių ir anglų
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūringą ir vertingą do
vaną, pasirinkite ką nors iš knygų
— ta dovana liks ilgam laikui ir
gal būt paskatins vėliau ir pačiam
kitą kartą lietuvišką ar lietuviško
turinio knygą įsigyti.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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Lietuviu parengimy * * *
KALENDORIUS
BIRŽELIO MĖN. —

5 ir 6 d. d. :— Jaunimo šventė šv.
Kazimiero parap. patalpose.
12 d. 6 vai. v. — Long Beaoli Lie
tuvių klubo parengimas.
13 d. 2 vai. p. p.— Liūdnųjų birželio
įvykių minėjimas Ambassador v.
20 d. —• Šv. Kazimiero parapijos
Lietuvių Diena Marchall High
School salėje.

TRUMPAI
L. A. mero Yorty spaudos pietuose
— Gegužės 7 d. 12 vai. miesto
rotušėje įvyko L. A. miesto mero
spaudos pietūs, kuriuose dalyvauja
radijo, TV ir laikraščių leidėjai bei
redaktoriai. Iš lietuvių tokiose spau
dos konferencijose dalyvauja LAV
ir LD laikraščių atstovai: J. And
rius, Bern. Brazdžionis ir A. Skirius.
Pietų metų kalba pats meras,
S. Yorty L. A. miesto rūpesčiais,
gi dalyviams yra leidžiama klausti
įvairiausius klausimus susijusius su
dienos problemomis.
— Kun. K. Pugevičius, Baltimorės Katalikų TV ir Radijo direkto
rius, davyvavo Los Angeles mieste
įvykusiame vyskupijų komunikaci
jos direktorių suvažiavime. Ta pro
ga jis aplankė Šv. Kazimiero par.
bažnyčią, Bendruomenės vadovybės
pakviestas geg. 2 d. Lietuvių Na
muose padarė pranešimą, kalbėjo
per lietuvių radiją.
— Angelė Kazlauskaitė, Gasparo
Kazlausko, Astro-Arc co. savinin
ko dukra, išvyko 5 mėnesiams pa
keliauti po Europą; planuoja ap
lankyti Italiją, Graikiją, Ispaniją,
Portugaliją, Prancūziją, Angliją,
Belgiją, Turkiją, Lenkiją ir, gal būt,
Lietuvą.
| į
— Kun. G. Kijauskas, Lietuvių
T. Jėzuitų Provinciolas Chicagoj,
gegužės mėn. pradžioj buvo atvykęs
į Los Gatos, Calif, dalyvauti Jėzuitų
provincijolų suvažiavime.
Šia proga Tėvas Kijauskas ap
lankė LD ir LAV leidyklą; gegužės
16 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje at
našavo Sumą ir pasakė turiningą
pamokslą.
Dail. V. K. Jonyno sukaktuvinė
paroda
— Dail. Vytauto K. Jonyno 40
metų kūrybinio darbo sukaktuvinė
meno paroda vyksta gegužės 22 —
31 dienomis Kultūros Židinyje, 361
Highland Blvd., Woodhaven, N.Y.
Parodą rengia N. Y. skautams
remti komiteas, atidaroma geg. 22
d. Į atidarymą iš Los Angeles nu
vyko senas dailininko bičiulis Vin
cas Dovydaitis (Datis).
— Petras Valiukonis, 1611 Vine
yard Ave., Los Angeles, mokėdamas
metinę prenumeratą, dar pridėjo
$3.00 spaudai paremti.
Adm-ja nuoširdžiai dėkoja.

MIRTYS

SVEČIAI

Žuvo pulk. G. Daužvardis

— Salezietis T. Petras Urbaitis,
iš Romos, gegužės men. atvyko į
Los Angeles lėšų telkimo savo nau
jame centre bendrabučio statybos
reikalais. Šiuo klausimu pranešimą
visuomenei padarė gegužės 16 d.
Šv. Kazimiero parap. patalpose.
T. P. Urbaitis aplankė LAV re
dakciją ir painiormavo daugiau apie
lietuvių saleziečių centro persikėli
mą į Romą bei tolimesnę numato
mą veiklą. Jis paliko daugiau infor
macijų, kurios spausdinamos sky
rium.

Balandžio 25 d. Chicagoje lėk
tuvo avarijoje žuvo Lietuvos kon
sulo dr. P. Daužvardžio sūnus pulk.
Fabijonas Gediminas Daužvardis,
41 metų amžiaus.
Jis buvo grįžęs iš Vietnamo ir
apmokė kitus karius aviatorius.
II pas. karo metu, būdamas vi
durinės mokyklos mokinys, priklau
sė Chicagos “Ateities” šokių grupei.
Reiškiame gilią užuojautą tė
vams — dr. Petrui ir Josefinai
Daužvardžiams, jo broliui ir liku
siai žmonai ir šeimai.

— Gegužės 12 d. mirė pulk. Ig
no šešplaukio žmona Sofija. Palai
dota geg. 15 Kalvarijos kapuose.
Reiškiame užuojautą šeimai.
— Balandžio 20 d. mirė Petronė
lė Juškevičiūtė (Yusavage). Reiš
kiame užuojautą jos dukrom Mo
nikai Kirilouckienei ir Julijai Nor
gebenei.

KRIKŠTAI
— Gegužės 1 d. pakrikštytas Ri
mo ir Gertrūdos Babušių sūnus Be
nio Pauliaus vadais. Krikšto tėvais
buvo Izida Petravičiūtė ir Laimis
Dovydaitis.

Siųskime telegramas Turkijos vy
riausybei dėl Bražinskų
Ką tik iš Ankaros gautomis žinimis Vlike, Bražinskų byloje daug
lemia laiškai ir telegramos, siunčia
mos Turkijos vyriausybei. Todėl
labai tikslinga laisvojo pasaulio lie
tuviams telegramomis ir laiškais ne
delsiant apeliuoti į Turkijos naująją
vyriausybę, kad Algirdas ir Pranas
Bražinskai nebūt atiduoti sovietams
nes tai reikštų jų atidavimą mirčiai.
Telegramas ir laiškus atskirų asme
nų ar grupių geriausia yra adresuoti
šiems Turkijos vyriausybės nariams
ar nors vienam iš jų:
His Excellency Nihat Erim, Pri
me Minister, Ankara, Turkey;

His Excellency Sadi Kocas, As
sistant of the Prime Minister, An
kara, Turkey;
His Excellency Osman Ocay, Fo
reign Minister, Ankara, Turkey;

His Excellency Ismail Arar, Jus
tice Minister, Ankara, Turkey.
Telegramos ar laiško tekstas gali
būti toks: We (arba I...) kindly ask
you not to extradite Lithuanian refugess Pranas and Algirdas Bražins
kas who escaped from Soviet en
slavement. Extradition would be
equal to the death sentence for
both Bražinskas.” (Elta)

— Gegužės mėn. pradžioje LAV
redakcijoje lankėsi Argentinos Lie
tuvių Balso leidėjas Pranas Ožinskas ir jo brolis Julius, kuris gyve
na San Diego mieste.
P. Ožinskas gimė 1907 m. Šiau
liuose, nuo 1930 m. Buenos Aires
mieste, Argentinoje, leidžia Arg.
Lietuvių Balsą. JAV-se žada pasi
svečiuoti apie mėnesį laiko ir ap
lankyti didesnes lietuvių kolonijas.

— Aleksandra Vingienė iš Mel
bourne, Australijoje, vasaros atos
togas praleido lankydama JAV-se
gyvenančias drauges. Per keletą sa
vaičių ji aplanke San Francisco,
vvashingtoną, New Y orką, Chicagą,
Los Angeles ir kt. Los Angelėse ji
svečiavosi pas Liuciją Zaikienę, ku
rios lydima lankėsi LD ir LAV lei
dykloje.
Jos vyras Adomas Vingis yra iš
kilęs į dailininkus ir nesmai puikiai
dekoravo Melbourno lietuvių na
mus.
— Stasys ir Marija Lūšiai iš Bos
tono, grįždami iš atostogų Havajuo
se, buvo sustoję San Hrancisco ir
Los Angeles įmestuose. Santa Mo
nikoje svečiavosi pas Moniką Lembertienę, susitiko su J. Andrium,
kuris jiems aprodė L. A. žymesnes
vietas. Svečiai lankėsi LD ir LAV
leidykloje
Stasys Lūšys daugelį metų Vlike
atstovavo Krikščionių Demokratų
partijai.

— Viktoras Stankus, DDS, iš
Clevelando, baigęs karo tarnybą
Vietname, sustojo Los Angelėse,
ir žada šią vasarą pakeliauti po
J. A. V-bes.
Jis kelis kartus lankėsi mūsų
leidykloje ir įsigijo daug lietuviškų
ir angliškų knygų iš lietuvių istori
jos bei literatūros.

Pranas Ožinskas, “Argentinos Lie
tuvių Balso” leidėjas.
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SODYBŲ PAPUOŠIMAS
Jonas Kuprionis
Konsultacija, kaip gražiai ir pigiai
apsodinti sodybą medžiais, krūmais,
gėlėmis.
6601 Densmore Ave.
Van Nuys, Calif. 91406
Tel. 786-3131

Lietuviai užsienio studentų šventėje

Kalifornijos universitetuose studijouja apie 7,000 užsienio studen
tų. Westwoode jie turi savo centrą
— International Student Center, —
1023 Hilgard Ave. Centras rūpina
si užsienio studentams informacija
— Antanas B. Jucėnas, Middle ir pramogomis.
Š. m. balandžio 17 ir 18 dieno
town, Conn., atostogavo Los Ange
lėse ir buvo sustojęs pas brolio duk mis centre buvo suroušta Tarptau
tinė Šventė, kurioje savo liaudies
rą dr. Dianą Jučas.
LAV leidyklą aplankė lydimas dainomis bei tautiniais šokiais pa
savo draugo T. Sereikos. A. B. Ju sirodė 24 tautos. Lietuviams atsto
cėnas Lietuvoje dirbo valst. leidyk vavo Jaunimo Ansamblio Šokių
los administracijoje; dabar jis yra grupė, vadovaujama D. Razutytės,
savininkas gražaus didelio motelio akomp. Baškauskui.
Lietuviško maisto ir rankdarbių
Middletown Motor Inn, Rt. 66,
stalą
organizavo ir tvarkė Rimas
Washington Extension, Middle
Gajauskas ir Robert Novak.
town, Conn.
Tarpt. Studentų Centro nuolatine
programų vedėja yra Rūta Skiriutė.

Pataisymas
Bespausdindami šį LAV nr. ga
vome žinią, kad kun. Ansas Trakis,
mirus kun. kun. Pauperui, vyksta į
jo laidotuves ir skelbtu laiku nega
lės atvykti į Los Angeles, todėl čia
jo skelbta paskaita “Mažvydo nuo
pelnai mūsų tautai” neįvyks.
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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

