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BENNDRUOMENINE DVASIA BRESTĄ c.
Iš Vakary Apygardos bendruomenės suvažiavimo

Balandžio 22-3 dienomis Kalifor
nijos Lietuvių Bendruomenės Cent
ro patalpose vyko JAV LB Vakarų 
apygardos suvažiavimas. Centro 
valdybą suvažiavime atstovavo spe
cialiai iš Čikagos .atvykęs c. v. pir
mininkas Jonas Jasaitis.

Suvažiavime dalyvavo apygardos 
valdybos nariai, apylinkės rinkti 
delegatai, organizacijų atstovai ir 
šiaip aktyvesnieji bendruomeninin- 
kai.

Pirmam suvažiavimo posėdžiui 
vadovavo A. Mažeika, sekretoriavo 
stud. D. Razutytė. Viso dalyvavo 
apie 30 asmenų. Centro pirminin
kas apžvelgė Bendruomenės laimė
jimus, pramatytus planus ateičiai, 
sustojo prie bendruomeninio darbo 
kliūčių ir panagrinėjo priemones 
joms įveikti. Jis išreiškė viltį, kad 
1968 m. New Yorke kviečiamas 
Pasaulio Lietuvių Kongresas taps 
galutine pasaulio lietuvių apjungi
mo faze.

“Spaudos reikšmė Lietuvos lais
vinimo kovoje” temą taikliai pa
nagrinėjo vienas pirmųjų LB orga
nizatorių L. A. mieste dr. P. Pama
taitis. “Lietuvių spauda patriotinga 
ir pozityvi. Ji remia visus reikšmin
guosius įvykius kovoje dėl Lietuvos 
laisvės”, — dėstė dr. Pamataitis. 
Pasitaiko joje ir negerovių, bet ir 
jas galima iš spaudos išgyvendinti, 
jei tik pati lietuviškoji bendruome
nė to panorės.

Diskusijos spaudos klausimu bu
vo atidėtos sekančiai dienai, nes 
daugelis suvažiavimo dalyvių pano
rėjo dalyvauti solisto A. Pavasario 
koncerte.

Antroji suvažiavimo diena į po
sėdi sutraukė dvigubai daugiau da- 
Ivvių. Posėdžiui pirmininkavo J. 
Jodelė. sekretoriavo stud. L. Valai
tienė. Diskusijos spaudos klausi
mais išsamiau pasisakė Lietuvių 
Dienų red. Bern. Brazdžionis ir vi
sa eilė kitų posėdžio dalyvių.

Iš LB Apyg. pirm. Ign. Medžiu
ko pranešimo paaiškėjo, kad Bend
ruomenės idėja plinta ir Kaliforni
joje. Silpniau ar stipriau veikia ke
lios apylinkės, k. t., Seattle, Wash., 
Pcktlande, Oregon, Phoenix, Ariz., 
Los Angeles, Calif., San Francisco, 
Calif.

Lituanistinio švietimo klausimais 
pranešimus padarė Šv. Kazimiero 
Šeštad. mokyklos vedėjas I. Me
džiukas, parapinės mokyklos litu
anistinių klasių mokyt. O. Razube- 
nė ir UCLA lietuvių kalbos lekto
rius J. Tininis.

Lietuvių Bendruomenės vietą 
tautinio potencialo ir kovos dėl Lie
tuvos laisvės pozicijose nagrinėjo 
svečias iš Čikagos J. Jasaitis ir los- 
angeiietis J. Kojelis. Pirmasis klau
simą nagrinėjo daugiau principinė
je plotmėje, antrasis — konkrečio
se formose. Abu kalbėtojai sutarė, 
kad Bendruomenė savo prigimtimi 
nėra skirta vien kultūrinei misja , 
bet jai priklauso žodis ir Lietuvos 
laisvinimo kovoje. ;i

Diskusijose dalyvavo visa eilė 
kalbėtojų. Šalia taiklių pasisakymų 
buvo ir stiprių pasiklydimų, liudi
jančių, kad ne visiems sekasi mCi- 
tis telkti apie vieną diskutuojamą 
tema, v

Suvažiavimas baigtas apygardos 
pirm. L Medžiuko ir c. v. pirm. J. 
Jasaičio trumpais ir prasmingais 
žodžiais. Suvažiavimas baigtas Lie
tuvos himnu.

Suvažiavimas pasisekė ne vien 
todėl, kad pasidalinta reikšmingo
mis informacijomis, paplanuota at
eities veikla, bet, ir gal tai svarbiau
sia, kad patys suvažiavimo dalyviai 
giliau savyje subrandino bendruo
meninę dvasia.

Suvažiavimą organizavo apygar
dos valdyba: Ign. Medžiukas, pirm., 
J. Činga, vicep., K. Liaudanskas. 
ižd. ir A. Skirius, sekr.

Vn.

Lietuvos gen. konsulo dr. J. J. Bielskio 50 metų visuomeninės veiklos 
paminėjimo dalyviai L. A. Tautiniuose namuose klauso Alto sk. pirmininko 
S. Paltaus žodžio. Foto L. Kančausikas

LB Vakarų Apygardos suvažiavimo vaizdai. I. Prezidiumas: iš kairės — 
N. Valaitienė, sekr., J. Jodelė, pirm., I. Medžiukas, kalba dr. Pamataitis.
II. Apygardos valdyba su svečiu. Iš kairės: K. Liaudanskas, J. činga, 
svečias J. Jasaitis, JAV LB cv pirm., I. Medžiukas, ap. pirm., A. Skirius.

Foto L. Kančauskas

LIETUVOS GARBES KONSULO SUKAKTIS
Balandžio 30 d. Amerikos Lietu

vi lį Tarybos L. A. skyrius surengė 
Lietuvos Garbės Konsulo dr. J. J. 
Bielskio pagerbimą.

Kons. J. J. Bielskiui šiemet suei
na 50 metų visuomeninės veiklos 
sukaktis (Pernai konsului suėjo 75 
metai amžiaus).

Amžiaus sukakties proga konsu
las pageidavo nerengti banketo, bet 
vietoje to paaukoti Lietuvių Fon
dui. Taip ir buvo padaryta: organi
zacijos ir atskiri asmenys suaukojo 
$350. kurie dr. J. J. Bielskio vardu 
įnešti į Liet. Fondą.

Šios sukakties paminėjimo pro
gramą pravedė Alto pirm. S. Pal
tus. Jis savo kalboje apibūdino J. 
Bielskio visuomeninę ftr politinę 
50-ties metų veiklą.

Gauta daug sveikinimų — pa
skaitė tik sveikinusių organizacijų 
bei asmenų vardus.

Meninę dalį atliko sol. H. Swag- 

gart, padainuodama keletą dainų 
(akomponavo O. Metrikienė) ir D. 
Mackialienė, padeklamuodama J. 
Aisčio ir Bern. Brazdžionio poezi
jos.

Pabaigoje konsulas, dėkodamas 
už gražti pobūvį, papasakojo savo 
veiklos įdomesnius momentus, pra
dedant Informacijos Biuru Wa
shingtone (kurio vedėju jis buvo) 
ir pirmu konsulatu New Yorke (kur 
jis buvo pirmuoju Lietuvos konsu
lu).

Neatsilyginusiems už LAV pre
numeratą, administracija nutraukė 
laikraščio siuntinėjimą. Kas nori 
turėti visus šių metų LAV nume
rius, prisiunčiant $3 už 1967 m., 
parašykite, kokių nr. trūksta.

Siųsti prenumeratą šiuo adresu: 
LAV, 4364 Sunset Blvd., Los An
geles, Calif. 90029.
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PALIKIMAI
visi steoimes gražiais miujonuuais zyuų Kuitunmais centrais (Jewisn 

Commuuuy čemery, seueiiu pncgiauuouns, paminklais, londacijorms 
spaudai, jaunimui cm nioK»iu& cic. ių ceriu ų yra po Keiiasaesimt KieK- 
Vicname didesniame mieste.

Kodėl to neturi lietuviai arba labai gausus Amerikoje lenkai, vokie
čiai, tušai, meksikiečiai.' juk jų yra didesnis nuosimus negu žydų.

‘ Ayuai yra turtingesni , — Vieni atsakytume, r ra daug žydų netur
tingų ir lietuvių daug turtingesnių uz zyuus. ’ žvynai yra uarostus , — 
kiti pridėtų, taip, jie darbštus ir kantrus preKyooje. Bet ir lietuviai darbš
tus, Kantrus ir nepaprastai taupūs.

lai del ko gi zyuai turi centrus, londus, o lietuviai — ne? Žydai yra 
vieningi, organizuoti, drausmingi ir, svarbiausia, savus reikalus pataiko. 
Daugelis jų institucijų yra remiama nustatant, po kiek kiekvienas pasi
turįs žydas turi duoti. Be to, jų kulturimai, labdaros centrai, rundacijos 
yra palaikoma gausiais palikimais. Milijonais jie užrašo savo institucijoms. 
Šiuo atžvilgiu lietuviai dar nėra sąmoningi, susipratę. Antai, neseniai mirė 
lietuvis minjonieirius, ir iš visų jo keturių milijonų lietuviškiems reikalams 
neteko nei keturių centų (Ziur. Draugo nr. lOz, gegužes Z d.). Daug tukime 
skaudžių faktų: miršta turtingas klebonas ir visą jo turtą perima vyskupija, 
nes velionis nepaliko testamento; miršta turtingas senukas, senukė — visą 
jų turtą perima valstybė (kai nėra įpėdinių); miršta jau gerokai susitaupęs 
naujasis ateivis — turtą perima nelegali žmona ar tolimesni giminaičiai, 
nieko su juo bendro neturėję. Tuo tarpu jo artimieji Lietuvoje nieko ne
gauna. Žinoma, jiems tiesiogiai negalima užrašyti, nes tuoj ant palikimo 
uždeda savo leteną rusai komunistai; bet galima tai padaryti aplinkiniais 
keliais, sakysim įgaliojant Balfą (United Lithuanian Relief Fund of 
America), kad šis už tam tikrą nuošimtį pasiųstų siuntinių ar to, ko jie 
pageiduaja.

Yra labai skaudu, kai žinomi mūsų veikėjai miršta ir nieko neužrašo 
nei Lietuvių Fondui, nei Balfui, nei Tautos Fondui, nei Kultūros Fondui, 
nei spaudos reikalams, nei vienuolynams, nei jaunimo centrams (Dainavai, 
J:zuitų jaunimo centrui, Pranciškonų kultūros centrui), nei savo parapi
joms, nei toms organizacijoms, kuriose jiems teko dirbti ar vadovauti...

Daug turime kalbančių apie lietuvių kultūrinius reikalus, kitus mokan
čių, šviečiančių, bet kai reikia, patys nesusipranta tų reikalų atsiminti, 
pasirašydami testamentą. Iš dalies gal dėl to taip įvyksta, kad testamentai 
rašomi paskutiniu gyvenimo momentu. Testamentai turėtų būti paruošti 
apgalvotai ir iš anksto, nelaukiant senatvės, ligos ar nelaimės.

Lietuviai, sekdami žydus, turėtų savo palikimą detaliai paskirstyti -— 
Lietuvos laisvinimo reikalams, šalpos ir kultūriniams reikalams, žinoma, 
neužmirštant nė savo artimų giminių.

Daugiau susirūpinkime savo palikimais paremti tautos reikalus, kad iš
einant iš kovotojų eilių fiziškai, liktų, kas už mus kovoja — mūsų pasku
tinės valios auka. (A. S.)

♦j *♦* *•* *♦* *♦* *♦* *•* ♦♦♦ *♦* *•* *♦* ♦♦♦ *♦* ♦♦♦ *♦* *4* ♦♦♦ *♦* *♦* *♦* ♦♦♦ ♦♦♦ «£♦ «£♦ ♦** ♦*«

Dėmesio! • • Dėmesio!
Š. m. birželio 3 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro International Instituto 

erdviose patalpose. 435 So. Boyle Ave, Los Angeles, (važiuoti Santa Ana 
greitkeliu iki 4-tos gatvės) įvyks tradicinė

LOS ANGELES JAUNIMO ŠVENTĖ.
.. Bus graži programa, kurią atliks visos trys Lituanistinės mokyklos,.. 
Jaunimo ansamblis ir Tautinių šokių grupė.

Po programos šokiai prie geros muzikos. Veiks ir bufetas.
Visi L. A. ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti.

Šventei Rengti Komitetas

IŠ LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO □

Dr. J. Bielskis kalba jo 50 metų vi
suomeninio darbo minėjime, šalia 
sėdi p. Bielskienė, kairėje sol. H. 
Swaggart.

Šių metų balandžio mėnesį tarp 
svarbesnių įvykių, kuriuose Gene
ralinis Konsulas dr. Bielskis su po
nia dalyvavo, pažymėtini šie:

— Balandžio 23 d. Long Beach 
mieste įvyko dešimtas metinis Kon- 
sularinio korpo pagerbimo bankie- 
tas. Kaip anksčiau, taip ir dabar 
pagerbtuvės surengtos sąryšyje su 
“Tarptautinių gražuolių” rinkimais. 
Parengimas įvyko Long Beach uos
to tarybos globoje, Long Beach 
miesto valdybai pritariant.

Korpo dekanui išvykus Wash’ng- 
tonan, gen. kons. Bielskiui, kaip 
II viceclekanui, teko atstovauti kon- 
sularinį korpą ir pasakyti kalbą.

Beje, ir šiais metais viena daly- 
jaunčių gražuolių — Mis Ohio — 
Terry Chellis iš Columbus, Ohio, 
buvo lietuvaitė (antrosios kartos). 
Renkant Miss USA, ji pateko į IV 
vietą.

.Bankiete ji atsitiktinai pasodinta 
prie Izraelio gen. konsulo Avsha- 
lom Caspi stalo; ponia Caspi yra 
kilusi iš Lietuvos, nuo Laižuvos.

— Bal. 24 d. Kalifornijos univei/- 
dZtetas Los Angeles mieste (UCLA) 
minėjo savo 99 metų sukaktį. Šių 
metų minėjime garbės kalbėtoju 
buvo Etiopijos imperatorius Haile 
Selassie I. Kaip ir kasmet, Lietu
vos gen. kons. su ponia buvo tarp 
garbės svečių. Bielskiui, kaip Los 
Angeles kons. korpo II vicedekanui, 
tose iškilmėse, taip pat ir vėliau im
peratoriaus sutikime, teko atstovau
ti konsularinį korpą.

— Bal. 24 d. Vokietijos gen. 
konsulo rūpesčiu Los Angeles ka
talikų katedroje įvyko iškilmingos 
gedulo mišios už buv. Vokietijos 
kanclerį Konradą Adenaueri. Gen- 
kons. Bielskis, negalėdamas pamal
dose dalyvauti (atstovavo kons. kor
pą Kalifornijos un-te), gen. konsu
lui Hans Rolf Kideblen asmeniškai 
pareiškė užuojauta ir pasirašė 
“Užuojautų knygon”.

— Bal. 29 d. Bielskiai dalyvavo 
Japonijos imperatoriaus gimtadie
nio minėjime, kurį surengė gen. 
kons. Tashiro Shimanouchi su po
nia savo rezidencijoje.

— Bal. 30 d. Olandijos gen. 
kons. H. Menke su ponia kviečiami 
Bielskiai dalyvavo iškilmingame ka
ralienės Julijanos gimtadienio minė
jime, kuris įvyko gen. konsulo re
zidencijoje.

Mlirė du žinomi lietuviai
Prieš keletą savaičių mirė medi

cinos daktaras Vincas J. Staknevi- 
čius-Staknys (Vincent J. Stack, 
M. D.) pasiekęs virš 90 metų am
žiaus. Jo žmona mirė anksčiau. Jis 
paliko du sūnus ir dukirą (visi vedę 
ir turi savo šeimas).

Dr. Staknys rytinėse valstybėse 
buvo daugiau žinomas kitoje gar
bingoje profesijoje, kurią jis metė 
ir įstojo George Washington Uni
versitetan, Washington, D. C. medi
cinos studijuoti. Jam baigiant me
dicinos studijas, šiuos žodžius ra
šantis įstojo į tą pat, universitetą 
teisių skyriun. Dr. Stack, baigęs 
mediciną, kurį laiką praktikavo 
šiaurės valstybėse, vėliau persikėlė 
į Los Angeles, Calif.

Šalia medicinos praktikos jis bu
vo labai susidomėjęs vėžio ligos ir 
arterijų sukietėjimo priežastims ty
rinėti. Kurį laiką įtartinai žiūrėjo į 
pieno produktų maistą, kaip (iš da
lies) galimą kaltininką. Nemažai 
tuo klausimu rašė. Šių žodžių au
toriui jis yra įteikęs savo rankraštį 
“A New Approach to Arterioscle
rosis”. Prieš perą mėnesių teko su 
juo kalbėtis telefonu. Pasakojo esąs 
94 metų amžiaus, dar galįs aiškiai 
galvoti ir tęsti studijas. Tik ausys, 
akys ir kojos “atsisakančios” jam 
tarnauti. Mirė gyvendamas Los An
geles priemiestyje.

Dr. V. Staknys buvo nuoširdus 
lietuvis, didžiu susidomėjimu kalbė
davo apie savo gimnazijos laikus, 
anų laikų lietuvišką veiklą; jis kar
tu mokęsis su Kaziu Grinium, vė
liau buvusiu Lietuvos prezidentu, ir 
kitais ano meto patriotais.

Praktikuodamas Los Angeles 
mieste, jis daug padėjo beturčiams, 
taip pat pakartotinai gydė sirgu
liuojantį pirel. Macijauską.

— Prieš keletą mėnesių Los An
geles mieste mirė teisininkas dakta
ras Algerdas N. Cheleden. Retkar
čiais jis dalyvaudavo žymesniuose 
lietuvių parengimuose, bet į aktin- 
gesnę veiklą neįsitraukė Amerikie
čių tarpe jis buvo žinomas kaip ge
ras kalbėtojas ir įvairios organiza
cijos jį kviesdavo pasakyti kalbą. 
Teisių praktikoje jis anksčiau pri
klausė didžiulei advokatų firmai ir 
specializavosi darbo unijų teisiniais 
reikalais. Vėliau, kartu su savo sū
num. išėjo privačion teisių prakti
kom Tėvui mirus, sūnus, irgi Al
gerdas N. Cheleden. Jr., tęsia teisių 
praktiką Los Angeles mieste. Che- 
ledeno žentas taip pat yra prakti
kuojantis advokatas.
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P. Rimša: K. Donelaičio portretas medalyje.

JAUNATVIŠKA NUOTAIKA GEGUŽY

ATEIKIME PASITIKTI DONELAIČIO,
PRABILUSIO ANGLIŠKAI!

Firmą kartą angių kalbon išversti Kristijono DONELAIČIO “METAI7’. 
Kruopščiai, ekvivalentiškai originalui vertimą atliko poetas laureatas 
Nadas Rastenis, prie šio darbo praleidęs nemažą savo gyvenimo 
dalį.

Dr. Eiena Tumienė, Fullerton kolegijos literatūros profesorė, parašė 
Įvadą, sulygindama K. Donelaitį su didžiaisiais pasaulinio epo kūrėjais 
ir jstatydama jo “Metus” į pasaulinės literatūros epų gretas.

Kadangi lietuvių kalba ir literatūra įvedama į vis didesnį JAV-bių 
universitetų skaičių, šis “Metų” vertimas, kad ir pavėluotas (planuota 
išleisti 1964 — Donelaičio gimimo 250-siais metais) ne tik duoda studi
juojantiems konkrečios medžiagos, bet ir įpiiietina Kristijoną Donelaiti 
pasaulinės literatūros korifėjų eilėsna.

Šiam retam įvykiui paminėti LD leidykla gegužės 28 d., sekmadieni, 12 
vai. dieną šv. Kazimiero par. salėj rengia knygos pristatymą skaitytojams.

Los Angeles lietuvių jaunimas 
kūrybingas ir judrus per ištisus me
tus, bet ypač pasireiškia pavasarį. 
Mokslo metus užba.gia kasmet Vis 
grazejančiomis r įvairėjančiomis 
Jaunimo Šventėmis, kurios iki šiol 
sumirgėdavo Šv. Kazimiero parapi- 
j js patalpose.

jaunoji lietuviška bendruomenė 
pati per daug nesireklamuoja, bet 
ir kukliu būdu per apskritus metus 
nuveikia daugeli darbų, kurie lietu
vių ir Lietuvos vardui suteikia gy
vastingumo bei žibėjimo, o mūsų 
Tėvynės vadavimo ir žemės rutuly 
išsilaikymo reikalus pakreipia tei
giama linkme.

Los Angelėse nebėra, tur būt. nė 
vienos organizacijos, kurios valdy
boje (ar glaudžiai su valdyba) ne
veiktų jauni žmonės. Ir jų veikla 
yra nuoširdi, nebijanti pasiaukoji
mų, nevengianti sunkumų ir var
ginančio darbo, kartais labai su
mani, pagyvinta naujomis idėjomis 
ir naujais veiklos metodais. Šios 
kolonijos jaunimas ar tik ne domi
nuoja daugely pagrindinių lietuviš
kų organizacijų. Ir Bendruomenės 
Tarybos narių rinkimai parodė, kad 
jaunimas labai populiarus. Tai mus 
visus tik džiugina.

Jaunimas surengia ir gražių, sėk
mingų parengimų. Vienas iš tokių, 
ypač spontaniškas ir jaunatviškos 
dvasios, buvo pagerbimas V. Belia- 
jai; jaunimas čia ne tik Įvairią pro
gramą atliko, bet ir visą to vakaro 
pelną paskyrė tam asmeniui, kurį 
jie gerbia už gana platų lietuvių 
vardo garsinimą per tautinių šokių 
margumą.

Jaunimas pakartotinai dalyvavo 
Los Angeles tarptautiniame forume, 
šokiais, daina, muzika, savo gražiu 
elgesiu ir margais-dailiais drabužiais 
primindami mūsų tautos kultūrą. 
Jaunimas prisideda ir sunkioje po
litinėje veikloje; čia jaunųjų veikla 
vis labiau bus reikalinga ir kas 

metai ryškės, o gal ir nulems mūsų 
laisvės aušrą Tėvynėje.

Patys jauniausieji yra, žinoma, 
dar glaudžiai globojami ir paremia
mi vyresniųjų, daugiausia — po Li
tuanistinių mokyklų sparnais. Kar
tais jie gal tos globos ir nemėgsta, 
bet juo labiau bręsta, tuo labiau 
supranta savo globėjų, mokytojų, 
rėmėjų svarbą ir gerą įtaką jų at
eičiai. Su ypatinga pagarba turėtu
me minėti tas gerąsias motinas tr 
tuos katriuosius tėvus, kurie, tol 
ar arti, vežioja vaikus į lietuviškas 
pamaldas, pamokas, susirinkimus, 
sueigas, parengimus ir savitarpius 
lietuviškus, kultūringus pasilinks
minimus. Su pagarba ir dėkingumu 
reikia visada prisiminti mokytojus, 
organizacijų vadus (be abejo, pir
moje eilėje mūsų garbinguosius 
dvasios vadus), jaunimo švenčių 
rengėjus. Los Angeles jaunimas, at
rodo, juos vertina, jų klauso ir juos 
gerbia. Tai irgi džiuginanti tikrovė.

Jaunimas įvertina tuos, kurie, 
nors budria akimi stebėdami, leidžia 
jiems ir laisviau pasireikšti, garsiau 
prabilti ir kūrybingiau veikloje iš
sitiesti. Jie naudojasi vyresniųjų 
patirtimi, bet kartais nori patys' iš
rasti, pakeisti ir pagyvinti, pakclre- 
guoti ir sumoderninti. Tas kūrybi
nes jaunimo aspiracijas turėtume 
visada pripažinti ir galimai daug’au 
jų į mūsų veiklą įsileisti.

Jaunimas gerbia mūsų poetus ir 
muzikus, nes jų kūriniais naudoja
si. jų patriotiniais kūriniais kursto 
savo širdyse lietuvio jausmą ir per 
tuos kūrinius pažįsta savo tautinę 
dvasia.

Šių metų gegužis irgi pilnas pla
nų ir darbų. Be mokyklų darbo, 
lietuviškas jaunimas ruošiasi dide
lei. įvairiai Jaunimo šventei, kuri 
įvyks birželio 5 d. gražiose Inter
national Instituto patalpose. Visi 
turėtume į tą šventę atsilankyti, nes 
jaunimas nori mus uždegti jaunat
viška dvasia. A. R.

Į šią šventę įdomu bus atsilan
kyti ir visiems, kurie džiagiasi 
mūsų kultūros laimėjimais. Ypač

“Metus”, angliškai The Seasons, 
gražiu tomu išleido “Lietuviu Die- O c.

Nadas Rastenis

1
Vertimo vertę panagrinės Hr 

Kordelija Jasutytė, Fresno, Calif, 
universiteto profesckrė.

"Metų” reikšmę. pasirodžius 
angliškam vertimui, aptars dr. F 
Tumienė, knygos įvado autorė Ir 
leidinio redaktorė.

sveikintinas jaunimas, kuriam šis 
angliškas K. Donelaičio “Metų’’ 
vertimas ir teikiamas.

nų” leidykla. Viršelio ir skyrių pie
šiniai — dail. V. K. Jonyno.

Ta proga į Los Angeles iš Ba't’- 
morės atvyksta poetas vertėjas 
Nadas Rastenis (kartu su savo ž eo
ną). Jis tars žodį r visiems įs g j :• 
siems knygą pasirašys.

Dr. Elena Tumienė

Lietuviško teksto ir angliško ver- 
t.mo ištraukų paskaitys Violeta Mit- 
kuiė-Gedgaudienė ir akt. Dali’a 
Mackialienė.

Į šią literatūros šventė yra kvie
čiami visi L. A. ir apylinkėse gyve
ną rašytojai, kurie turės progos 
susitikti su vyresniuoju kolega, net 
tarptautinėje plotmėje pagarsėjusiu 
Nadu Rasteniu. Nada Rasteni 
tarptautinė poetų laureatų sąjunga 
jra pakėlusi savo garbės nariu — 
jam suteiktas laurų vainikas ir me
dalis.
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JAUNIMO METŲ L. A.
Lietuvių Bendruomenė paskelbė 

1966-sius metus Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metais tikslu atkreipti lie
tuvių visuomenės dėmėsi i lietuviu 
jaunimo pastangas ir siekimus, o 
jaunimui suteikti progą pasirodyti 
lietuvių visuomenei savo darbais. 
Sutarus su jaunimo organizacijo
mis, L. B. suruošė jaunimo kongre
są ir stovyklą, kad lietuvių jauni
mas galėtų iš viso pasaulio suva
žiuoti, pabendrauti ir pasisemti ži
nių ir jėgų tolimesnei lietuviškai 
veiklai.

Los Angelėse sudaryto Jaun'mo 
Metų Komiteto tikslai buvo šie:

1. Raginti L. A. lietuvių jauni
mą dalyvauti kongrese ir bendrai 
jaunimo metų veikloje.

2. Organizuoti bendrus jaunimo 
parengimus ir koordinuoti jaun.mo 
veiklą.

3. Priimti iš kitų kraštų atvyks
tantį jaunimą.

4. Organizuoti į kongresą trans- 
portaciją.

5. Rinkti aukas kongreso rengi
mo ir tolimų jaunimo kelionių iš
laidoms padengti.

6. Atlikti kitus jaunimo metų 
drabus.

Komiteto sąstatas
Komitetas buvo sudarytas iš jau

nų žmonių, atstovaujančių L. A. 
jaunimo organizacijas:

LB L. A. Apylinkės — E. Rarf- 
venis; Ateitininkų Moksleivių — R. 
Motiejūnaitė; Ateitininkų Studen
tų — R. Dovydaitis, V. Milaknytė; 
skaučių — G. Dambrausktitė; 
Skaučių Akademikių — R. Rozen- 
blataitė; Skautų — A. Tonkūnas; 
Skautų Akademikų — A. Mučins- 
kas (ir A. Leškys); Jūros Skautų — 
Vyt. Dūda; Jaunimo Ansamblio — 
D. Razutytė; Parapijos choro —M. 
Prišmantas; S. M. klubo — D. Va- 
lentinaitė; Sporto klubo — A. Že- 
maitaitis;Taut. šokių grupės — V. 
Radvenis.
Veikla

Siekdamas savo aukščiau minėtų 
tikslų, komitetas atliko eilę įvairių 
darbų. Šalia savo susirinkimų, ku
riuose rinko ir skelbė Jaunimo Me
tų žinias ir planavo savo veiklą, 
komitetas atliko šiuos darbus:

Vedė Jaunimo skyrių Los An
geles laikraštyje “Lietuviai Ameri
kos Vakaruose” ir skelbėsi parapi
jos biuletenyje; skelbimai apėmė 
Jaunimo Metų, kongreso, transpor- 
tacijos, L. A. jaunimo ir jo organi
zacijų veiklos žinias.

Ragino jaunimą dalyvauti kon
grese ir bendrai veikloje.

Perdavė jaunimui įvairias regis
tracijų ir studijines anketas.

Surinko žinias apie transporta- 
ciją į kongresą ir jas paskelbė.

Pardavinėjo “Vyties” ženkliukus 
ir kalendorius, rinko aukas sekma
dieniais prie parapijos, per paren
gimus ir kit. įvykius.

KOMITETO APYSKAITA
Rinko parašus peticijai i Jungti

nes Tautas.
Suorganizavo Lietuvos Nepri

klausomybės minėjimo meninę dalį 
ir pravedė minėjimą.

Suruošė jaunimo vakarą su dis
kusijomis jaunimo reikalais ir šo
kiais.

Suruošė Los Angeles kandidatės 
į Jaunimo Kongreso “Miss Lithua
nia” rinkimus.

Suruošė priėmimą iš Australijos 
atvykusiam jaunimui, jam parūpino 
nakvynes ir sutvarkė jo transporta- 
ciją į kongresą.

Suruošė LB Lietuvių Dienos 
proga Sporto šventę, kurioje daly
vavo ir estų komandos.

Daugelio šių darbų komitetas 
negalėjo atlikti vienas; jis gavo pa
galbos iš įvairių kitų asmenų — 
jaunimo ir vyresnių. Visiems jiems 
komitetas lieka nuoširdžiai dėkin
gas.

Finansinė apyskaita
Komiteto pajamos ir išlaidos bu

vo šios:
Pajamos iš parengimų .....  $140.00
Surinktos aukos .............. $960.00

Viso $1100.00
Išlaidos
parangimams ir administracijai ....

........................  $117.41
Išsiųsta centro organams .. $979.00

Viso $1096.41 
Likutis kasoje — ............ $3.59

Daugiausia aukojo šie atskiri as
menys: p. p. Balsiai, Kontviai ir 
Stropai — po $20.00.

Šios organizacijos aukojo per L. 
A. komitetą:
L. B. L. A......................... $225.00
A. L. T. L.A. skytius .....  100.00
D. L. K. Birutės Dr-ja L.A... 78.00 
LRK Susivienijim. LA 42 k. 42.00 
Ateitininkai Sendr., L.A. .. 20.00 
Fil. skautų S-ga, L.A.......... 15.00
A. L. Susivien., L.A. 75 k. .. 10.00 
A. L. Tautinė S-ga, L.A...... 10.00
LB Vakarų Apygarda .......  10.00
Liet. Fondo L. A. komitetas ..10.00 
R. K. Mot. S-ga, L.A. 74 k. 10.00 
Santar.-Šviesos Fed., L. A. .. 10.00

Visoms aukojusioms organizaci
joms ir visiems rėmėjams, ir tiems, 
kurie čia nepaminėti, arba aukojo 
tiesiai centrui, reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Kongresas ir stovykla
Pasaulio Jaunimo Kongresas susi
dėjo iš jaunimo stovyklos “Daina
vos” stovyklavietėje ik paties suva
žiavimo Čikagoje. Pagal stovyklos 
laikraštuką, stovykloje iš Kaliforni
jos buvo 44 registruoti stovyklau
tojai; dar buvo keli ir neregistruoti. 
Pačiame kongrese dar pasirodė apie 
20 kitų iš Kalifornijos jaunimo.

Santa Monicos šeštad. Lituanistinės mokyklos mokytojai: iš kairės 
kun. dr. P. Celiešius, G. Gudauskienė, V. Gurčinienė, A. Trasikis, ved.

Foto Vyt. Plukas

SANTA MONICOS
Santa Monikos moterų komitetas

Prie Santa Monikos ir apylinkių 
lietuvių klubo, muzikės G. Gudaus
kienės iniciatyva, š. m. sausio 19 
d. susiorganizavo, kaip pagelbinis 
klubo vienetas, Moterų Komitetas. 
Jį sudaro: G. Gudauskienė—-pirm..

Įvertinimas
Kiek jaunimas buvo paveiktas 

jaunimo kongreso, būtų sunku pa
sakyti, tačiau, kad jį kongresas su
domino, aiškiai matyti iš tokio di
delio dalyvių skaičiaus ir iš tokio 
įvairių ir tolimų vietovių atstovavi
mo. Kongresas dalyviams paliko 
tiki'ai didelį ir, atrodo, gerą įspūdį.

Bendrai Jaunimo Metai Los An
geles jaunimą išjudino ir subūrė 
bendriems darbams. O komitetas 
parodė, kad ir įvairių organizac’ju 
jaunimas, reikalui esant, gali bend
radarbiauti ir atlikti didesnius dar
bus.

Rekomendacijos
Komitetas rekomenduoja, kad T 

toliau būtų sudaromas panašus ko
mitetas iš jaunimo organizacijų ir 
neorganizuoto jaunimo atstovu 
Toks komitetas galėtų koordinuoti 
jaunimo organizacijų ir LB veiklą, 
rengti bendrus parengimus ir būti 
žinių perdavimo centru.

Egidijus N. Radvenis
Komiteto pirmininkas

LIETUVIU VEIKLA
M. Gavronskienė—ižd., E. Gedgau
dienė—sekr., ir narės: S. Rudokie
nė, M. Lembertienė. S. Pautienienė 
ir J. Sinkienė.

Moterų komiteto tikslas — supa
žindinti ir suartinti toje apylinkėje 
gyvenančius ir naujai atvykstančius 
lietuvius, ruošiant kultūrinio ir pra
moginio pobūdžio parengimus, pa
skaitas ir suėjimus.

Gegužės 27 d. 6 vai. vak. komi
tetas ruošia pirmą subatvakari su 
lengvos muzikos programa ir šo
kiais — Miles teatro patalpose, 
1130 N. Lincoln Blvd., S. M.

Programoje solistai: L. Zaikienė, 
K. Dargis, H. Paškevičius; pianistas 
M. Preikšaitis. Be to, gros Santa 
Monikos Lituanistinės mokyklos 
mokinių orkestrėlis, vadovaujamas 
muzikės G. Gudauskienės; orkes
trėlis kartu su solistais atliks keletą 
melodijų iš “Muzikos garsų” 
(Sound of Music):

Komitetas kviečia visus- Los An
geles, Santa Monikos ir apylinkių 
lietuvius ir jų draugus (E. G.).

Santa Monikos kronika
— Gegužės 20 d., šeštad.. 5 vai. 

p. p. Santa Monikos parap. mokyk
los salėje (California Ave. itr 7 gat
vės kampas) ivyks šeštadieninės mo
kyklos mokinių programa. Įėjimas 
laisvas. Visi kviečiami dalyvauti.

— Vytautas ir Lilija Plukai su
silaukė naujagimio sūnaus, kurį pa
vadino Rolando vardu.

Daugiau — 5 psl. 1 skilty
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Los Angeles Alto skyriaus metinis Paltaus, ižd. A. Latvėno ir rev.
susirinkimas i'1 3 
Alto rinkimai šiemet Įvyko gegužės 
men. 14 d. Šv. Kazimiero par. sa- 
len skirtu laiku atvyko 48 atstovai, 
atstovaują 24 organizacijas.

Susirinkimą atidarė AL f L. A. 
skyriaus pim. S. Laitus, pranešda
mas, kad pagal nustatytą tvarką pe
rmausią tenka išrinkti mandatų ko
misiją, kuri taip pat ir balsus skai
čiuotų balsuojant. Einant šia tvar
ka, mandatų komisijon buvo iš
rinkti: L. Valiukas, J. Žmuidz.nas 
ir B. Graužinis; susirinkimui pirmi
ninkauti išrinktas Z. Brinkis, sek
retoriauti — L. Žilevičiūtė ir V. ' 
Plukas. i

Susirinkimui priėmus dairbotvar-’ 
kę, perskaityti praėjusių metų susi
rinkimo ir mandatų komisijos pro
tokolai. Po to sekė vald. pirm. S.

— Paulius ir Rūta Arai šiuo me
tu stato dideli modernišką 11 butų 
pastatą 11-je gatvėje, šiaurės pu
sėje nuo Wilshiro Blvd. P. Aras 
yra savarankiškas statybos kontrak- 
torius.

—Dr. Mykolas ir Alena Deveniai 
nusipirko 33 butų pastatą S. Mon.- 
koje, šiaurės puseje nuo Wilshire 
Blvd. Ponai Deveniai be to pasta
to turi dar kelius apartmentinius na
mus Santa Monikoje.

A. Devenienei šiemet sueina 25 
metai kaip ji dirba ir priklauso Al
to valdybai.

— Adomas ir Birutė Jocai, prieš 
trejus metus atvykę iš Kanados, 
statosi sau naują modernišką rez.- 
dencinį namą 22-oje gatvėje, neto
li Montanos Avė.

— Jonas ir Antanina Kutrai ne
seniai baigė statyti labai modernišką 
ir elegantišką apartmentinį namą 
19-oje gatvėje, šiaurinėje Wilshire 
Blvd, pusėje. J. Kutra yra nekilno
jamo turto pirkimo-pardavimo tar
pininkas (Real Estate) S. M-koje.

— Emilio ir Julijos Sinkių jaun. 
sūnus Augustinas, kuris tarnauja 
Amerikos Laivyne (Navy), pakeltas 
1-muoju karininku. Augustinas ne
seniai lankėsi pas savo tėvus Santa 
Monikoje ir nusipirko 10 butų pa
statą S. Monikoje, Vicente Blvd., 
netoli savo tėvų, kurie taip pat Vi
cente Blvd, turi kelius didelius 
apartmentinius namus.

Gražioje Santa Monikoje gana 
dažnai, ypač vasaros metu, lankosi 
daug lietuvių svečių iš įvairių Ame
rikos vietovių.

Neseniai iš Čikagos buvo atvy
kęs A. Bacevičius ir lankėsi pas 
Santa Monikos apyl. klubo pirm. 
Albiną Markevičių. A. Bacevičius 
ketina keltis į Kaliforniją ir apsi
gyventi S. Monikoje. A. Markevi
čius, namų pirkimo-pardavimo tar
pininkas supažindino svečią su ke
liais pirkti vertais pastatais. (H. G.) 

kom. atstovo A. Kulnio pranešimai. 
Diskusijose dėl pranešimų, kai ku
rių atstovų manymu, valdyba per 
mažai paliko naujai valdybai atei
nančių metų veiklai, perdidelę su
mą pasiųsdama centrui. Bendrai gx 
buvo pabrėžta veldybos graži A' 
darni veikla per pastaruosius me
tus ir A. Skinaus pasiulymu, susi
rinkimas karštai pareiškė valdy
bai uz visą jos veiklą per praėju
sius metus nuoširdžią padėką.

Toliau sekė naujos vaidyoos .r 
rev. komisijos rinkimai.

slaptu balsavimu išrinkti valdy- 
bon pagal balsų daugumą:

L. Žilevičiūtė, J. Cinga, V. Pa
žiūra, J. Kojelis, A. Kulnys, A. 
Balsienė ir K. Liaudanskas.

Kandidatais liko: A. Mitkevičius, 
A. Avižienis ir J. Andrius.

Revizijos komisijon išrinkta: S. 
Paltus, E. Devenienė ir A. Latvė- 
nas. j~~

Pirmininkaujančiam prašant pa
reikšti pageidavimų naujai išrinktai 
valdybai, J. Kojelis siūlė grįžti prie 
seno pavadinimo Pietinės Kaliforni
jos Amerikos Lietuvių Tarybos, nu
stojus vadintis centrinės ALT-bos 
skyrium. Prieš tokį pasiūlymą pa
sisakė S. Paltus ir E. Devenienė.

Rinkimų į JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybą daviniai k

Pirmosios Rinkiminės Apygardos 
rinkimų komisija (P. A. Raulinai- 
tis, A. Balsienė, B. Graužinis ir K. 
Prišmantas), gavusi gegužės 6 ir 7 
dienomis vykusio balsavimo į JAV 
Lietuvių Bendruomenės V-ją Tary- 
tle, Wash., rado paduotų ir užskai
tytų šioje apygardoje balsavimo 
kortelių buvo 367.

Kandidatai į Tarybą gavo balsų: 
Brazdžionis, Bernardas — 252 
Dabšys, Rimtautas — 221 
Avižienis, Algirdas — 218 
Grinius, Liūtas — 164
Pažiūra, Vladas — 162
Telyčėnas, Alfonsas — 159 
Motiejūnas, Jonas — 157
Mažeika, Antanas — 152
Gediminas, Bronius — 146 
Činga, Jonas — 141
Kungys, Stasys — 124
Markevičius, Albinas — 130 
Grušas, Pranas — 119
Bakūnas, Vladas — 116
Pažemėnas, Regimantas—112 
Stančikas, Bronius — 110
Bulota, Antanas — 102
Matulionis, Margis — 101 
Bartkus, Izidorius — 79

DR. MICHAEL HOLLINGER 
Optometristas

329 W. Fifth St., Los Angeles, Calif.
Phone: MA 8-1056

Į JUROS SKAUTAI <i

45 metų sukaktis

Šiais metais sueina 45 metai nuo 
to laiko, kai Lietuvoje, Kaune, bu
vo įkurtas pirmas lietuvių jurų 
skautų vienetas; jį įsteigė žinomas 
skautų veikėjas P. Jurgelevičius.

Nuo 1922 m. Lietuvos jurų 
skautija augo, plėtėsi; ji auklėjo 
jaunimą ir propagavo juros reikš
mę žmogui ir valstybei; taip pat 
ruošė narius besikuriančiam Lietu
vos laivynui.

II-jo pas. karo metu sustabdytas 
organizacijos veikimas atsikūrė 
tremties sąlygose Vokietijoje ir da
bar S. Amerikoje tęsia lietuviško 
jūrinio skautavimo palikimo tradi
cijas.

isikunmo sukakčiai paminėti Lie
tuvių Jurų bkautija rengia jubilie
jinę stovyklą Kanadoje, prie To
ronto, į kurią rengiasi vykti ir Los 
Angeles atstovai.

Pavasarinė regata
Antroji L. A. jūrų skautų pava

sarinė regata šiais metais įvyko ba
landžio 23 d. Newport įlankoje, 
prie Newport Beach. Joje dalyvavo 
šie jauni buriuotojai: A. Arbas, R. 
Čiurlionis, S. Gudauskas, T. Ma
žeika ir J. Petrauskas. Pirmuoju 
atplaukė vair. R. Čiurlionis, laimė
damas I vietą ir dr. J. Gudausko 
dovanotą taurę. 11-rą vietą ir j. s. 
vadovybės skirtą taurę laimėjo Sau
lius Gudauskas, III-čia vieta teko 
Arimantui Arbui. Dovanų įteikimas 
laimėtojams įvyko per iškilmingą 
sueigą bal. 28 d.

Sukūrė lietuvišką šeimą
Žinomo jūrų skautų rėmėjo ir tė

vų komiteto pirm. K. Šakio, sūnus
~ >    ■ ■ , y, ■ ■ -r- ■ ■ ■ ■■ » uw.Irr
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SUVAIDINTI “PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE”

Partizanų kovų epilogas scenoje
Los Angeles Lietuvių Dramos 

Sambūris bal. 15 d. vietinėje šv. 
Kazimiero parapijos salėje suvai
dino A. Landsbergio trijų veiksmų 
dramą “Penki stulpai turgaus aikš
tėje”. Drama vaizduoja partizaninių 
kovų prieš rusus baigmę.

Žiūrovų prisirinko pilna salė. 
Vaidinimas jiems padarė neeilini 
įspūdį ir kai kam net ašarą iš
traukė. Veikalą surežisavo Dalila 
Mackialienė. išgaudama iš kiekvie
no vaidintojo maksimalinį pajėgu
mą. Režisierė tai pasiekė per kėl ų 
mėnesių kruopštų vaidintojų treni
ravimą. Ji sukūrė gyvus ir individu
alius dramos personažus, kurie sa
vo dialoguose buvo visiškai įtikina
mi, sugebą perduoti dramos tur’ni 
su natūralia balso moduliacija i* in
tonacija. kurios žiūrovams lengvina 
suvokti gana subtilų minčių srau
tą. Personažai buvo sukurti su psi
chologiniu įsijautimu i savo vaid
menis, mimikos ar kitokiomis prie
monėmis atliko pagirtinai.

Regatos pirmųjų trijų vietų laimė
tojai: iš k. A. Arbas, S. Gudauskas 
ir R. Čiurlionis.

bud. v. valt. Gvidas Šakys š. m. 
gegužės 13 d. susituokė su Stase 
Baltrėnaite.

Gvidas įstojo į budžių įgulą 1961 
m.; budžio įžodį davė 1962 m. ir 
nuo to laiko sėkmingai reiškėsi jū
rų skautų organizaciniame ir va
dovavimo darbe. Ypatingo įvertini
mo susilaukė suorganizuodamas su 
bud. A. Kašelioniu pirmą L. A. 
jaunesniųjų jūrų skautų vadinamą 
“babru” vienetą. 1963 m. Jūrų 
skautų sąskrydžio stovykloje prie 
Chicagos už nuopelnus buvo pa
keltas į vyr. valtininko laipsnį.

Šiuo metu Gvidas, tarnaudamas 
Kalifornijos Pakrančių Apsaugoje 
(Coast Guard), įsigijo daug prakti
nių ir teorinių žinių iš jūrininkystės, 
kuriomis dalinasi su jūrų skautų 
vienetais, padėdamas vesti apmoky
mo ir instruktavimo darbą.

Mielam Gvidui ir jo nuotakai L. 
A. jūrų skautų vienetai bei vadovai 
linki sėkmės ir tradicinio “gero vė
jo” naujo gyvenimo piradžioje.

Pingvinas

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Labiausiai režisierės išieškoti per
sonažai buvo tardytojas (Janušaus
kas), deputatas (Medelis), tardyto
jo sekretorė (Dovydaitienė), ir ry
šininkė (Barauskaitė). Labai tikri 
buvo tėvas su motina (Gieda ir 
Naudžiuvienė). Abu partizanai 
(Prišmantas ir Sakalauskas, nežiū
rint pastarojo apgedusios tarties) ir
gi atrodė be didesnių priekaištų. 
Berniukas ir pasakotojas gerai at
liko savo vaidmenis.

Summa summarum veikalas ir jo 
vaidintojai pilnai patenkino visokių 
skonių, kartais ir gana išlepintą 
publiką.

Eilę metų Los Angeles lietuvių 
scenoje vis buvo statomi daugiau
sia komiško pobūdžio veikalai. Su 
pastaruoju veikalu pradėtas rimtes
nis ir sunkesnis žanras, iš žiūrovo 
reikalaująs didesnio susikaupimo ir 
nusiteikimo išgyventi gilesnius dva
sios konfliktus, vykstančius scenoje.

“Penkių stulpų” sceną dekoraci
jomis sumaniai apipavidalino dail. 
A. Žaliūnas, o režisierei talkininka
vo VI. Gylys ir Ž. Sttroputė (J. T.)
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Inž. TadasMickus aukštame poste
Borg Warner korpclracija Tadą 

Mickų paskyrė savo Įgaliotiniu 
Europoje, su būstine Briusely, Bel
gijoj.

T. Mickaus paskirtis — megzti 
kontaktus ir studijuoti Europos rin
ką Borg Warner korp. gaminiams, 
taip pat rūpintis jų patentais ir 
naujų įmonių steigimu Europoje.

Gegužės 15 d. T. Mickus išvyks
ta į Chicagą susipažinti su Borg 
Warmer įmonėmis, birželio pradžio
je vyks į Paryžiaus pramonės pa
rodą ir į Belgiją — savo įstaigos 
atidarymu pasirūpinti. T. Mickus 
bus B. Warner korp. įgaliotiniu 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijo
je, Italijoje ir Švedijoje. Galutinai 
į savo paskyrimo vietą jis išvyks 
rugsėjo mėn.

Iki šiol inž. T. Mickus dirbo 
Lockheads korporacijoje, kaip ad
ministratorius prekybos su užsieniu 
veikalams.

T. Mickus aktyviai dalyvavo Los 
Angeles visuomeniniame gyvenime, 
reiškėsi spaudoje savo straipsniais 
ir polemikomis. O ypač daug dė
mesio skyrė ir labai aktyviai prisi
dėjo prie Los Angeles Inžinierių- 
Architektų sąjungos veikloje. Pa
staruoju metu jis buvo valdybos na
rys — vicepirmininkas spaudos 
reikalams.

Inž. T. Mickus yra vedęs Giedrę 
Ruseckaitę, augina u sūnus — 
Raimunda ir Edvardą ir dukrele — 
Kristiną.

Los Angeles Inžinierių-Architek- 
tų valdyba gegužės 12 d. buvo su
sirinkusi Mickų puikioje rezidenci
joje atsisveikinimo pobūviui. Buvo 
palinkėta kolegai geriausios sėkmės 
naujose pareigose. T. Mickus pa

French — German — Russian — Polish spoken

Round the World Tourist
INTERNATIONAL AND DOMESTIC TRAVEL

DIRECTOR MAXIMILIAN J. HODDER-GOROI HAUSKAS
Official Bonded Representatives For All Aairlines, Steamships, Railways, 

Hotels and Resorts.
Expert handling and documentaton for travel to and from 

Eastern European Countries.
Visas — Affidavits — Money Transfers — Credit Available 

334 N. Fairfax Ave. Los Angeles, California 90036
Phone: 937-1650 Cable: Worldtour
++*+^*++*jf^**++++*+W*3f.+++++**+**+**+**+**-*+++++

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
NADIA ABRAMIAN & ONIK ABRAHAMIAN 

Labiausiai prityrę” siuntimo srityje
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštu prekių ir parinktų jų įstaigoje.

129 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887
Siunčia dovanų siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.

žadėjo neužmiršti savo straipsniais 
apsireikšti lietuviškoje spaudoje, o 
ypač “Technikos žody”. E. A.

—Inž. Vytautas Tamošaitis Inž. 
-Arch, valdybos nutarimu pakvies
tas į Los Angeles inž.-arch. sąjun
gos valdybą vicepirmininko parei
gom — spaudos, ryšio iv kultūros 
reikalams.

— Kęsto Mikėno keramikos dar
bų paroda įvyks Lietuvių Dieną, 
birželio 18 d.. Šv. Kazimiero para
pijos patalpose. F. S. S. Los Ange
les skyrius maloniai kviečia visus 
atsilankyti.

Olga Kaya - Korženiauskaitė, duk
tė Raises Bandzevičiūtės - Korže- 
niauskienės, buv. Kauno teatro ba
lerinos. Olga dabar vaidina su El
viu Presliu filmoje “Clambake”, 
kuri stato Universal studijos._

1961 m. Clga Korženiauskaitė bu
vo išrinkta Palm Spring's gražuole; 
ji taip pat žinoma madų modeliuo
toja ir prekybinių reklamų pozuo
toja.

Veikli veiksniu veikia...
uaznai musų bpauuojc paaigiioia 

baisų, Kau rnusų veiksmai mu2.a. 
veiklus, lai neneša, hk paska.i^i- 
me Kad ir m n vaiuyuos 
nmKo biasio n aržu ūko dpiaojmą 
musų veiksnių veikaus Ketvirtajame 
rietu zMneriKus lietuvių Kongrese, 
čia, uei Vietos stokos, cituojame uk 
Vieno tos veiKios iiagnicnio apia- 
symą is išaugo s. m. kovo ou u., 
i>r. /4, psl. 4:

To pusvaianazio atsidūrėm Vie
toj. vjaive pūna masinu, zmomų ir 
restoranų, marga ir spaivmga. tva, 
susiradom savo restoraną, jis ja- 
uze. ivrums, lietuviams, ouvo šim
tą atskira vieta pne dviejų įsug.mą 
stalų įeinamųjų durų gate, iviu.su 
susirinko apie simnne. me uk jau
nimo, bet ir senimo, Ne UK Vietnnų, 
bet ir svečių.

bpiege orkestras, o į garsintuvą 
pagai jo melodijas pasikeisdami 
saukė arba du tokie neuzauguo- 
nyKstukai, aroa toks storulis siau

rais, lyg išpaišytais ūsais, šokom ar
ba rankomis sukibę lėkėm ta^a.o 
tarp stalų. Gavom visokių pikan
tiškų valgių, užgeriamų vynu s- 
seitenu, Coca Cola ar kuo K.tu pa
našiu. net mums nauja ir visai ne
regėta, negirdėta, kad gaiejom, kas 
norėjom, pirktis tokio eterinio šal
domojo skysčio pailguose stikli
niuose vamzdeliuose. Paspaudi lai- 
duką — ir trykšta tas skystis nutį
susia srovele.

Ir prisipirkom tų vamzdelių be
veik visi, ir prasidėjo visų su visa.s 
laistymasis. Kur pakliuvo: į plau

kus, į veidą, į kaklą, už marškinių, 
į kojas... Gauni švirkšlę, pajunti 
šaltį, bet bematant praeina. Tik įsi

smaginus vamzdelių pasidarė jau 
per maža. Į darbą buvo paleistas 
vanduo. Dar toliau — selteris ir 
Coca Cola. Kaimynai kovės su kai
mynais, stalai su kitais stalais, savi 
su svetimais, lir šiandien akyse stovi 
vaizdas: Berisso Mindaugo draugi
jos pirmininkas O. Bakanas ima di
džiulį indą su ištirpusiu ledu ir su
verčia mūsų M. Lenkauskienei uz 
kaklo. Ji, sugriebusi Coca Colos bu
teli, pila jam į plaukus. O po dviko
vos paduoda vienas antram rank- 
kas — vadinas, vėl taika!

Kai po tokių vaišių, šokių ir 
praustynių grįžom namo, drabužiai 
tetiko valyklai.

Bet dabar žinom, kas yra Argen
tinos karnavalai jos uosto restcira- 
ne.”

O mes, mūsų veiksniu veikimą 
iš šono stebintieji, taip pat numano
me. kiek tokia veikia, o taip pat ir 
jos smulkus aprašymas spaudoje, 
yra naudinga ne tik lietuvybės iš
laikymui tremty, bet ir pačiai Lie
tuvos laisvės bylai...

Ta proga pravartu dar pacituoti 
to paties St. Barzduko žodžius, ra
šytus š. m. sausio 10 d. "Darbinin
ko” Nr. 2, psl. 2:

MANO PLUNKSNOS L
bajorijos tragedija, deja, dideim 

panašumu Kartojama išeivijos. 1ik 
tuo biv.Ltumu, KaU ame jautėsi g.- 
immu lietuviai, tautyoe lenKai , čia 
gi leiiKas paKc.c/amas "ameriko
nu , brazdu , prancūzu”. Vienin
ga, gausi ir gerai organizuota Pa- 
bauiiu m.eiuVių bendruomene savo 
žygiavo ir daroais imponuotų sa- 
*. iCins a- svetimiems!”

i>a, ir sakykite, koks jau nev4er- 
nas lamošius aukščiau aprašyta 
veiksmų veikia suabejotų air ku
inam ji neimponuotų!
u*. i Scriba

ik-i-a.v lenam — savi namai...

Rašytojas laureatas Jurgis Gliau
dą Draugo priede š. m. bal. 1 d., 
Ar. /o, psl. Z, rašydamas apie 
kump. d. budnuno sukurtą (pagal 
b. Brazdžionio žodžius) kantatą 
‘Tėviškes namai”, randa joje tik 
‘ nostalgini koloritą” ir mano, kad 
kantatas turinys teksto požiūriu yra 
aiiacnrunizmas ir todėl jos inteir- 
pretavmias chorinėje scenoje yra 
taip pat anachronizmas. Jam tie 
romaiiLski namai, palikti kažkur 
tėviškėje d' ma uantonu šaukiantieji 
' gr.zkite... nesuprantami, lygiai, 
kaip jie esą nesuprantami dabarti
niam jaunimui ir nebūsią supran
tami atemančiom kartom. Jurg.ui 
Gliaudai, atrodo, artimi, supranta
mi ir mieli tik jo paties “namai ant 
smėlio”.

Visiškai pritariam ir mes tokiam 
samprotavimui; ir mes manome, 
kad kiekvienas turi teise brang.nt.c. O

savo namus — Kazlauskui, pavyz
džiui, brangūs namai St. George g. 
Karužai — Manon gatvėje, o kom- 
pozitiriui Budriūnui ir poetui Braz
džioniui — tėviškėje.

Suum cuique.

“IRGI POLITIKAS”

Per keletą "Naujienų” numerių 
gegužės mėnesio pradžioje J. Klau- 
seikis (Kazys Januta) rašė (gal tei
singiau — vertė iš amerikiečių laik
raščių) kritikas, ko gub. R. Reagan 
nepadarė per 100 valdymo dienų, 
taigi, tik per 3 mėnesius. Rašeiva 
užmiršo pasakyti, kad seimelį 
(Assembly) valdo demokratas Un
ruh su didele persvaira dar Brown’o 
valdžios likusiu nariu. Pirma rei
kėtų duoti pro-respublikonišką sei
melį ir tada laukti, kad nauji pla
nai būtų pravesti.

Manau, būtų daugiau medžiagos 
Klauseikiui parašyti, ko gero nepa
darė ir ką blogo padarė Kalifornijos 
valstybei gub. Birown’as. valdyda
mas per 8 metus ir prieš tai dar 
virš 8 metų būdamas vyr. prokuro
ru.
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Insurance Agent 

3002 Santa Monica Blvl. 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS 
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Cali.

Tel. 394-0772
Vietiniu ir importuotu automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR

Emil & Julia Budvilaičiai, sav.
2527 Burbank Blvd., Burbank, Calif. 

Phone 846-1743

RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birute Pranis, sav.

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif.

Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU 
2011 No. Figueroa 

Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093 

Sav. J. ir A. Spreinaitis

CHET’S TAP 
čes. & Aleksandra Vilčinskai, sav. 

166 E. Orange Grove Dr. 
Burbank, Calif.
Phone 846-9710

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd., 

Long Beach, California 
Tel.: 423-9970

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd. 
Lawndale, California 

Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
326 So. Broadway 

Los Angeles, California 
Phone 689-9694

L. & G. Reivydai, sav.

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy. 

La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav. 

Tel. 868-9098

PORT OF CALL
Sav. Rimas, Gwenn ir Vladas Gilys 

Alus — Vynas — šampanas 
žaidimai.

1712 So. Catalina St. 
Redondo Beach, Calif. 

Phone 375-9025

“SWING’N DOOR” ALINĖ 
Sav. Ant. Kašelionis 
13708 Inglewood Ave. 

Hawthorne, Calif.
Tel. 679-8322

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav.
905 Pico Blvd., Santa Monica, Cal. 

Phone 394-9952

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Repiezer.tative
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave., Venice, Calif.
Phone EX 6-4246

TREND UPHOLSTERY
Sav. Vincas Počas

4348 E. Florence Ave., Bell, Ca'.if.
Phone LU 9-4482; Res. 434-3736

Buhalteriai, Revizoriai,
— vLadas-Navickas^

Certified Public Accountant
3400 Balboa Street, San Francisco 

California 94121
Telefonas 387-4151

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 

Hollywood 28, Calif.
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.

Tel. WE 9-1448

BLAKI’S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)

2911 Wilshire Blvd., Santa Monica 
California

Phone 394-0114 by appointment

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

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

3105 Pico Blvd.. Santa Monica, Calif. 
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 

Tree, ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St. 

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

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology

1087 N. Park Ave. 
Pomona, Calif.

622-6040 714 Area Code

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 388-1889

Veterinarijos klinikos
17060 Ventura Blvd., Encino, Calif. 

Dr. L. R. Garskis, sav.
Tel. State 4-7066

Senelių namai
Ann Bobber’s Guest Home

16801 Addison St., Encino, Ca. 91316 
Tel. 789-4808

Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 
HELEN MOCKUS - MOTUŠIS 

5265 Fountain Avenue 
Hollywood, California 

Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.

Du 8-6011 DU 9-4161

FRANCHELL’S BEAUTY SALON 
Valda Šerėnas, sav.

2403 Pacific Ave., Long Beach, Cal.
Tel. 427-6962

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing 
2543 Eucalyptus Ave. Long Beach, 

Calif. Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor
3305 Wood Terrace 

Los Angeles, Calif. 90026 
Tel. 662-8822

Darome priestatus, virtuves.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor 

Alfonsas Budriūnas, sav.
P.O.Box 627, Santa Monica. Calif.

Phone — 393-6988

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Victor- 
420 Castro Str., San Francisco, Cal.

Phone UNderhill 1-6223

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER, 
Funeral Counselor 

c/o Edward Brothers Colonial 
Mortuary 

1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Bus. RI 9-8281 284-6489

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.

Lawndale, Calif.
Phone 676-9217

Moteliai
AMBER MOTEL

V. ir J. Dovydaičiai, sav. 
490 Dolliver St. 

Pismo Beach, Calif.
Tel. 773-2725

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

3020 Wilshire Blvd., Santa Monica 
EX 4-9144

BARBARA MOTEL
Al and Janina Rimavičius Own. 

„A Home Away from Home” 
TV, Radio, Air Cond., Kitshemettes 
2148 West Buckeye Road, Route 80 

PHOENIX 9, Arizona

BON AIR MOTEL 
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas 

1727 N. Western Ave. 
Hollywood, Calif. 90027 

Phone HO 4-4154

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650 

Phone 864-9227
MOTEL ROTA“*-DATE-SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA 

Realtor 
1543 — 3rd Street 
Santa Monica, Calif.

Phone 395-6142 Res. 395-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker 

3002 Santa Monica Blvd., 
Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615 Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker
4366 Sunset Blvd.

Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919 Res. TH 2-5394

Skalbyklos
ART CLEANERS
Sav. Albert Klimas

6408 Yucca St.
Hollywood, Calif. 90028

Phone HO 9-3028

SAV-ON CLEANNERS
Sav. Alf. Jakubėnas
4343 Crenshaw Blvd.
(next to Peb Boys)

Los Angeles, Calif. 90008 
! ----------------------------------------------------------

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.

HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

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

Tel. OS 5-9051

Valgyklos
ANGLER’S CAFE ‘ 

141 Fisherman’s Wharf (Pier) 
Redondo Beach, Calif.

Albert & Maria Boreišiai, sav.
Phone: 372-7226
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A. F. SKIRIUS 
4366 Sunset Boulevard 

L o® Angeles, California, 90029 
Telefonas: NO 4-2919

6^5 West Eroadvay 
South Bostonų Return Requested

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

GEGUŽĖS MĖN. —
21 d. — JAV Liet. Bendr. Apyg. 

susirinkimas šv. Kazimiero par. 
salėj

Gegužės 27, šeštad., vakare — S. M.
Liet, klubo moterų subatvakaris.

28 d., sekmadienį, 12 vai. šv. Ka
zimiero par. salėj K. Donelaičio 
“Metų” angliškos knygos prista
tymas. Dalyvauja vertėjas Nadas 
Rastenis iš Baltimorės.

BIRŽELIO MĖN. —
3 d., šešt., 6 vai. v. — Liet. Jaunimo 

šventė, International Instituto 
patalpose, 435 So. Boyle Ave.

11 d. — Birželio liūdnųjų įvykių 
minėjimas šv. Kazim, par. salėj.

24 d., šeštad., Joninių laužas, ren
gia šaulių kuopa.

18 d. — Šv. Kazimiero parapijos 
Diena — parapijos kieme ir 
Marshal High school salėj.

25 d. — Tautinės S-gos piknikas 
Aroyo Seco parke.

LIEPOS MĖN. —
2 d. — Lietuvių Narnų piknikas 

Aroyo Seco parke.

MIRTYS
— Zigmas Kruminas, ilgą laiką 

buvęs Šv. Kazimiero parapijos ko
miteto narys, mirė š. m. gegužės 2 
d. Yucaipoje, Calif.
Palaidotas ne katalikų papročiais.

— Feliksas Kudirka, sulaukęs 
64 m. amžiaus, mirė 1967 m. gegu
žės 7 d. dėl komplikacijų po širdies 
smūgio, išbuvęs Queen of Angels 
ligoninėje 5 savaites.

F. Kudirka, lituanistas, buvęs 
Telšių gimnazijos mokytojas, Ra
seinių gimn. direktorius. Los An
geles mieste jis kuri laiką dirbo li- 
tuanistiiiėj mokykloj, piriklausė Bal- 
fui, Bendruomenei, Vyčiams ir kt. 
liet, organizacijoms.

Buvo geras paskaitininkas ir liet, 
kalbos taisytojas.

Pamaldos už jį atlaikytos Šv. Ka
zimiero par. bažnyčioje ir 10 geg. 
išvežtas laidoti į Šv. Kazimiero ka
pines Čikagoje.

Reiškiame užuojautą seseriai A- 
gotai Valaitienei ir šeimos nariams.

— Stefa Žička, Long Beach, Ca
lif., mirė staiga atostogaudama pas 
dukrą Gražiną Pocius. Į laidotuves 
buvo atvykęs iš So. Bostono jos sū
nus J. Žička.

Parduodami apartmentiniai namai
Dėl išvykimo Europon pairduo- 

dami 5 metų naujumo — 6 butų 
apartmentai Silverlake apylinkėje. 
Kaina 55.000.00; pajamos po $549 
per mėnesį.

Kreiptis į T. Mickevičienę, 626
N. Lafayette Park, Calif. Telefonas 
382-3427.

— Gegužės mėn. 21 d., sekma
dienį, 12 vai. Šv. Kazimiero parap. 
salėj įvyks visuotinas L. B-nės L. A. 
Apylinkės susirinkimas. Bus renka
ma nauja valdyba.
Visi dalyvaukime!

Paminėta Motinos Diena
Los Angeles Šv. Kazimiero šeš

tadieninės mokyklos ir parapijos 
mokyklos lietuviai vaikučiai pami
nėjo Motinos Dieną gegužės 14 d. 
parapijos salėje.

Programa buvo gausi ir įvairi. 
Pastatytas Alės Rūtos 2 pav. vai
dinimas “Gagužės rytas”. Veikalėlį 
režisavo O. Razutienė; šokius pa
ruošė D. Razutytė, akomponavo 
muz. A. Narbutas, o gėlių dainai— 
baletui L Leonavičiūtė. Vaidinime 
įvairiose rolėse dalyvavo apie 30 
vaikų. Veikalo autorė rašytoja Alė 
Rūta buvo iškviesta į sceną ir ap
dovanota gėlėmis.

Dar pasitrodė scenoje deklamuo
dami įvairių skyrių mokinukai, pa
ruošti ir vadovaujami savo moky
tojų: N. Grakauskienės, A. Balsie
nės, D. Polikaitienės, O. Razutie- 
nės ir L Raulinaitienės.

Mokyklų choras, vadovaujamas
O. Razutienės, akomponuojant J. 
Puškorienei, padainavo keletą dai
nelių.

Susirinkusieji turėjo progos pasi
gėrėti vaikučių gražiu laikymusi 
scenoje ir ne vienas stebėjosi mo
kytojų pastangomis, paruošiant to
kį pasirodymą. Programos pranešė
ja, paskaičiusi ir pasveikinimo žodi 
motinoms, buvo IX sk. šeštad. mo
kyklos mokinė L Pažėraitė. Mamy
tės išgirdo ne tik gražių kompli
mentų, bet buvo apdovanotos ir 
gėlėmis. Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”, (m.)

— Jaunimo Ansamblio vyr. Tau
tinių Šokių grupė, vad. O. Razutie
nės, pakviesta dalyvauti “Statewide 
Festival” Municipal Auditorijoje, 
Longs Beach, š. m. gegužės 28 d. 
(sekmadienį). Lietuvių programa - 
4 vai. p. p. Kitų tautų — nuo 1:30 
iki 5:30 vai.
Nauja Tautinių Namų vadovybė

Gegužės 7 d. įvyko Tautinių Na
mų metinis susirinkimas, kuriame 
buvo išrinkta nauja valdyba. Išrink
tieji i valdybą gegužės 11 d. pasi
skirstė pareigomis: Bruno Gedimi
nas — pirmininkas, Aleksas Kir- 
šonis — vykdomasis vicepirm., dr.
P. Pamataitis — vicepirm., Juozas 
Gedmintas — sekr., Bronius Dūda 
— ižd., Henrikas Bajelis — ūkio 
vedėjas, Andrius Trečiokas — ūkio

vedėjo padėjėjas.

NAUJOS PREKYBOS
— Ignas ir Viktorija Gurčinai, 

atvykę iš Montrealio, Kanados, įsi
gijo naują modernišką motelį Holy- 
woodo centre — Bon-Air Motei, 
1727 N. Western Ave., Hollywood, 
Calif. 90027. Čia galima gauti šei
moms kambarių su virtuvėmis, vai
kams pristatomos lovelės. Kiekv. 
kambary — nemokamas TV ir tele
fonas. Tel. HO 4-4154

— Petras ir Rūta Sakai įsigijo 
naują 43 kambarių motelį Norwalk. 
Calif., netoli Disneyland, Knotts- 
berry Farm. Wax Museum.

Atostogaujantiems savaitinės kai
nos žymiai papigintos.

Rašyti ar telefonuoti: P. Sakas, 
11907 Firestone Blvd., Norwalk. 
Calif. 90550, telef. 864-9227.

— Broliai Rimas ir Vladas Gi
liai nusipirko gražią alinę PORT o? 
CALL, 1712 So. Čatalma, Redon
do Beach, Calif. Tel. 375-9025.

Gaunamas alus, vynas, šampa
nas, yra bilijardo stalai ir kiti žai
dimai.

— Adv. John M. Alex (Aleksas), 
gimęs ir augęs Shenandoah, Pa., 
dabar dirba El Monte Distinct At
torney įstaigoje. Turi teisę priimti 
privačias bylas.

Namų adresas: J. M. Alex. 40"1 
N. Cedar Dr.. Covina, Calif. Telef. 
956-8039.

Jaunavedžiai Gvidas ir Stasė (Baltrenaitė) Šakiai.
Foto L. Kaneausko

ATOSTOGOS
— Petronėlė ir Antanas Valiuliai, 

Hollywood, Calif, vasaros atosto
gas praleido keliaudami aplink pa
sauli, v

— Alfonsas Telyčėnas, Los An
geles, vasaros atostogas praleidžia 
lankydamas Europos valstybes.

TRIMITO AIDAS
Šaulių moterų žiniai

Metiniame kuopos susirinkime 
svarstant vėliavos įsigijimo klausi
mą. išlaidų sumažinimui buvo pa
siūlyta, kad valdyba kreiptųsi į šau
les, kurios išsiuvinėtu vėliava ir sa
vo darbu prisidėtų prie išlaidų su
mažinimo.

Kuopos valdyba kviečia šaules į 
talką. Kas norėtų prisidėti, maloniai 
prašome pranešti sekretoriui asme
niškai arba telefonu 662-0679. Na
mų adiresas: Mr. B. Gieda, 836 N. 
Sanborn Ave., Los Angeles, Calif. 
90029.
Sportinis šaudymas

Šiais metais sportinio šaudymo 
pratimai pradėti vasario 4 d. Fraz'.r 
kalnuose. Šia sporto šaka susido
mėjusių skaičius didėja; nemažai 
užsiregistravo moterų. Teorijos ži
nios bus aiškinamos atliekant prak
tikos pratimus. Entuziastų yra ir 
nepriklausančių šaulių organizaci
jai. Kuopos valdyba
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