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JAUNI ŽIEDAI
Jąunimo šventė! Birželio 2 d.,
mūsų gražiame Šv. Kazimiero
parapijos kieme, tuoj pat po pa
maldų.
Suplevens margi lietuvaičių
drabužiai, pasigirs gaivi muzika,
kiemas mirgės jaunais veidais ir
smagiais tautinių šokių rateliais.
Smagu Jaunimo Šventėj daly
vauti ir ją stebėti.
Jauni žmonės yra lyg pavasa
rio gražūs, margi žiedai. Bet
gamta ir žmogus skirtingi; gam
tos tvariniai pasirodo, nužydi ir
palieka vaisius, arba tik suspindi
grožiu Tvėrėjo Valia. Žmogui
neužtenka tik atsirasti ir pražy
dėti. Jaunam žmogui reikia dirb
ti, veikti, judėti, būti drauge su
kitais jaunais, — kad savo žydėi’me išsiskleistų pilnai ir kad vė
liau — gyvenimo rudenį — duotų
gražių vaisių.
Užtat gerbiame tuos žmones,
kurie padeda jaunimui būti

drauge ir dirbti, veikti. Visi Los
Angeles lietuviai mokytojai yra
tos pagarbos verti. Ypatingai atžymėtina mokytoja Ona Razutienė, Lietuvių Bendruomenės Los
Angeles apylinkės valdybos narė
per keletą metų, buvusi net pir
mininke, savo energija ir nepa
prastu ištvermingumu bei pasi
aukojimu sugebanti pritraukti
lietuvišką jaunimą į savo parapi
jos kiemą, — mokytis, kurti, judė
ti, veikti, žydėti.
Jaunimo Šventė!
Birželio 2 dieną, sekmadienį,
tuojau po pamaldų. Visi ten bū
kime, kam plaka lietuviška širdis.
Kam rūpi jaunimas. Ką jaudina
jo darbai ir ateitis. Pritarkim jau
nimo žydėjimui. Pasidžiaukime
juo! Paremkime auka! Nes po
šios šventės Los Angeles lietuvių
jaunimas važiuos į Tautinių šo
kių Šventę Chicago je — veikti,
būti drauge, žydėti...
A. R.
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Čėsnaitė, lietuvių programos solistė B
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VISAS DĖMESYS LIETUVOS LAISVINIMUI
Lyvijos Garsienės, jaunos lietuvės
veikėjos iš Connecticut, žodis Los
Angeles lietuviams

“Mes, lietuviai, turėtume skirti
visą dėmėsi Lietuvos laisvinimo
darbui”, kalbėjo Lyvija Garsienė iš
Watertown, Conn., jauna lietuvė
veikėja skautuose ir LB rytiniuose
steituose, Los Angeles lietuviams
darbutojams, kurie buvo susirinkę
Lietuviu Bendruomenės Namu sa
lėje gegužės 25 d. 7 vai. vakaro pa
siklausyti tos energingos ir didelės
patriotės kalbos ir pasidalinti minti
mis su ja gyvybiniais tautos reika
lais.
Lyvija Garsienė (Bražėnaitė) bu
vo sustojusi Los Angeles mieste tre
jetai dienų grįždama iš susitikimo
Havajuose su vyru leitenantu Gar
siu, kuris šiuo metu kovoja JAVbių kariuomenės daliniuose prieš
komunistus Vietname. L. Garsienė
yra užaugusi ir aukštąjį mokslą bai
gusi JAV-se. Jos studijų šaka buvo
politiniai mokslai, kuriuos ji baigė
Columbia universitete (New Yorko
mieste). Šiuo metu ji moko ame
rikiečių vidurinėj? mokykloje Wa-

tertowne (Conn.). Aktyviai reiškiasi
skautuose r Lietuvių Bendruome
nėje. Ji dar greičiausiai nėra per
kopusi 25 metų, o kovos .dvasios
dėl Lietuvos laisvės ir meilės Lietu
vai turi nemažiau, negu daugelis
tų, kurie gimė, augo ir mokslus bai
gė nepriklausomoje Lietuvoje.
Jos kalbos tema buvo: “Vakarų
sąmyšis ir Lietuvos laisvė”. Apie
40 minučių užtrukusioje kalboje L.
Garsienė pasisakė prieš akcentavi
mą lietuviuose lietuvybės išlaikymo
ir ragino visus lietuvius skirti kiek
galima daugiau dėmesio kovai dėl
Lietuvos laisvės. “Mokome savo
jaunimą lietuvių kalbos, dainų ir
tautinių šokių ir visa tai planuojame
perkelti i laisvą ir nepriklausomą
Lietuvą, pamiršdami svarbiausią
dalyką — iškovoti Lietuvai laisvę
ir nepriklausomybę. Jei neiškovo
sime Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės, visos kitos mūsų pastan
gos nieko nereikš... — kalbėjo
prelegentė. Ji pasisakė prieš organi
zuoto jaunimo (skautų ir ateitinin
kų) nedalyvavimą kovos dėl Lietu
vos laisvės darbuose. Savo kalboje
ji išvardino visus veiksnių negalavi-
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L. A. šv. Kazimiero parap. mokyklos liet, choras, kuris dainavo Motinos
Dienos programoje ir dainuos Jaunimo šventes metu. Choro dirigentė yra
mokytoja Ona Razutienė.
Foto L. Kanto

mus ir davė gaires darbui kovoje
dėl Lietuvos laisvės. (Ši įspūdinga,
aktuali, įdomi ir reikšminga kalba
bus paskelbta ištisai “Į Laisvę” žur
nalo 1968 m. irgpiūčio numeryje.)
Minėtam susirinkimui vadovavo
LB Los Angeles Apylinkės pirm, A.
Audronis, kurio pastangomis ši pa
skaita suruošta. Po L. Garsienės
kalbos susirinkimo dalyviai pasikei
tė su prelegente mintimis visa eile
lietuviams aktualių, klausimų.
L. Garsienė, būdama Los Ange
les mieste, susitiko su skautų vado
vybės nariais. Iš tikrųjų, tokių pa
skaitų reikia išgirsti jauniesiems,
kurie savo veikloje daugiau akcen
tuoja Lietuvos išsilaisvinimo klausi
mą palikti patiems lietuviams da
bartinėje Lietuvoje, esantiems vi
siškoje rusų vergijoje, neturintiems
jokios galimybės laisvai pasisakyti
dėl ateities Lietuvos, (t.p.)
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Mūsų pareiga prisiminti ir pagerbti

Bendras Pabaltijo Tautų Komite
tas (Baltic States Joint Committee)
ir šiais metais rengia Birželio žiau
riųjų įvykių - trėmimų ir masinių
žudynių — minėjimą.
Minėjimo aktas ir koncertas
įvyks biirželio mėn. 16 d., sekma
dienį, 3 vai. 30 min. p. p. Ambas
sador viešbutyje, Sunset auditorijo
je, 3400 Wilshire Blvd., L. A.
Šiais metais komiteto pirmininku
yra estas Avo Piirisild.
Pagrindinis kalbėtojas bus sen.
T. Kuchefio atstovas Wm. P. King.
Meninėje programos dalyje da
lyvaus estų, latvių chorai ir lietu
vių programos dalį atliks solistė
Rita Čėsnaitė ir LB Jaunimo an
samblio šokėjai.

Visi lietuviai yra raginami kuo
gausiausiai dalyvauti ilr atlikti savo
pareigą prisimenant ir pagerbiant
savo tautos kankinius.

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
LITHUANIANS in Western America
4364 Sunset Blvd.

Los Angeles, Calif. 90029

Tel. NO 4-2910

Redaguoja: Redakcinis kolektyvas.
Leidžia: Antanas Skirtus
Prenumerata — metams $3.00. Atskiras nr. — 30 c.
Spausdinami straipsniai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra.
.................... .

LIŪDNOS BIRŽELIO DIENOS
Lietuvių, latvių ir estų tautų istorijoj liks vieni iš liūdniausių įvy
kiu - tai 1941 metu birželio 14-15 dienos, masinių Sibiran vežimų
dienos, masinio teroro ir žudymų dienos. Tos liūdnos dienos okupan
tų komunistų istorijoje yra visai praleidžiamos, lyg jų visai nebūtų
buvę. Jeigu ir pradėta dabar kalbėti apie Sibiro1 vergų stovyklas ir
trėmimus į jas, tai turima galvoj tik komunistų trėmimai, tų komunis
tų, kurie nusidėjo Stalinui. Dėl jų dabar liejamos krokodilo ašaros,
jie rehabilituojami, o visi kiti — tai tik buvę kriminalistai, bausmės
užsipelnę ir apie juos nekalbama kaip apie žmones. Tokių buvo de
šimtys tūkstančių! Kitų metų, bolševikams traukiantis iš Pabaltijo
kraštų, įvykdytos žudynės — pro jas dabar bolševikai praeina užsi
merkę, visa gerkle rėkdami ir kaltindami Pabaltijo tautų žmones dėl
žydų žudymų, nors patys gerai žino, kad tuos žudymus organizavo
ir vykdė naciai vokiečiai.
Bolševikinius trėmimus ir žudymus prisimindami, kasmet baltiečiai bendrai rengia minėjimus su pamaldomis, kalbomis ir meninė
mis programomis. Kreipiamasi į pasaulį. Primenama, kas buvo ir kas
gali laisvąjį pasaulį ištikti, jei jis ir toliau beatodairiškai puls į bolše
vikų glėbį. Tiesa, vienas kitas jau ima manyti, kad tie įvykiai reiktų
užmiršti ir daugiau dėmesio kreipti į tai, ką gero bolševikai Pabal
tijo tautoms yra padarę — pakėlę pramonę, švietimą, pristatę namų,
išrovę iš žmonių sąmonių “religinį fanatizmą”, panaikinę politines
partijas ir jų rietenas, visus sulyginę, sujungę į vieną galingą partiją.
Bet ar visi šitie “laimėjimai” yra ko nors verti, ar jais džiaugiasi vie
tos gyventojai? Anaiptol! Švietimas keliamas, tiesa, bet tik rusų nau
dai; naikinama ne religinis fanatizmas ir prietarai, bet iš žmonių ir
jaunimo širdžių raunama religija, be kurios gyvenimas darosi bepras
mis; kraštai industrializuojami, bet gaminiai gabenami į Rusiją; na
mai statomi, bet iš Rusijos gilumos gabenami rusai gyventojai; ak
centuojama kultūrinis gyvenimas, bet jis turi tarnauti partijai ir ko
munizmo greitesniam įgyvendinimui... Ar dėl tų “laimėjimų” lietu
viui, latviui ir estui yra ko džiaugtis? Atvirkščiai. Dėl to reikia tik dar
labiau nuliūsti, tik dar labiau susirūpinti, tik dar aršiau kovoti, kad
kraštai atgautų laisvę ir kad jų gyventojai savarankiškai galėtų lemti
savo darbus, savo dabartį ir ateitį.

"NEKALTA" PROPAGANDA
Eikliausias komunistinės propagandos arkliukas Amerikoje yra
“Bolšoj balet” — koks kojyčių miklumas, kokia balerinų gracija, koks
ruselių šokinėjimas, kiek džiaugsmo jų, laimingų, judesiuose! Kokie
jie patenkinti komunistiniame rojuje! Net žiūrovui norisi su jais kartu
šokti ir šlovingąją partiją šlovinti. Ir amerikiečiai žiūrovai tai daro,
jie ploja iki delnų perštėjimo, jie kelia ovacijas atsistoję, jie per laik
raščius ir per TV giria komunistini — laisvą nuo propagandos! —
meną išsijuosę, mases mulkindami, ’komunizmui simpatijas laimėda
mi. Šį gerai išbandytą būdą pradėjo komunistai naudoti ir lietuviams
disorientuoti: atsiuntę būrius ir pavienius menininkus į Montrealio
parodą, jie pamatė, kad pasaulio lietuviai tikrai yra pasiilgę žmonių
iš savo gimtojo krašto, kad juos myli ir su jais nori draugauti, jų
vergišką padėti atjausdami, jų oficialios padėties nepaisydami, jiems
už lietuviškas patriotines dainas plojo, juos į savo namus kvietė ir vai
šino, — rodė širdį, kaip mokėdami. Gi komunistai partiečiai ir rusų
klapčiukai tuoj iš to pasidarė sau palankias išvadas: štai kaip naujieji
emigrantai vertina tarybinę santvarką, štai kaip jie atsuka nugarą “va
duotojams”, kaip simpatizuoja bolševikiniam režimui!... Ir pradėjo
siųsti čia naujus “ambasadorius” žmonių nuotaikoms tyrinėti ir jų
vieningą kovos dvasią drumsti, jaunimą su senimu kiršinti, “tikro
mis” informacijomis šviesti, kontaktus užmezginėti, savo rusams par
sidavusius vadus girti, jų gerus darbus kelti ir taip toliau ir taip to
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liau. Žinantiems komunistų taktiką ir pažįstantieins melo propagan
dos aparatą tai nekenkia; bet naivius jaunuolius, amerikietiškoje dva
sioje išaugusius taikos ir bendradarbiavimo trokštančius, silpnava
lius tokie metodai pagauna, užimponuoja. O kai prie to prisideda dar
vienas kitas linkstąs į komunistinę kairę — veikla, nors ir nekalta
“informacijos”, “kultūrinio bendradarbiavimo” “veidu į kraštą” ir pn.
vardais ir prasideda. Iš karto tai dar tik “malyj balet ’, (mažasis ba
letas), bet komunistams ir to gana, — jie, kur reikia, moka būt kuk
lūs ir kantrūs...
Jie neabejoja, kad visi “mažojo baleto” gerbėjai netruks pasidaryti
“didžiojo baleto” (bolšoj balet) gerbėjais ir net šokėjais!

SKAUTAI AKADEMIKAI "ŠVIEČIASI"
Pirmieji tokių šokėjų kandidatai yra mūsų skautai akedamikai. Jie
šių metų gegužės 5 d. savo kalnų iškylon pasikvietė čia studijavusį
komunistą Smilgą pakalbėti apie švietimą Lietuvoje. Daug ko aka
demikai iš jo nesužinojo, nes viešai pasakyti tiesos negali nė vienas,
kurs dar nori Lietuvoje gyventi ir duoną iš bolševikų rankų valgyti.
Kalnų pavėsyje, susėdę po bolševikiška smilga, skautai akademikai
kaklus ištempę gaudė kiekvieną svečio žodį, kalbantį, kaip dabar pa
kilęs mokyklų ir mokinių skaičius, kad mokslas nemokamas, kad rei
kia dėkoti Gedvilai už 11 metų pradžios mokslo įvedimą (ko nesą
net Rusijoje), kad lietuvių vaikai su džiaugsmu stoja į komjaunuo
lius ir t.t. ir t.t.
Bet skautai akademikai nesužinojo:
— kad Vilniaus universiteto jau nebėra, yra tik Vinco Kapsuko uni
versitetas;
— kad nė universiteto profesūra, nė studentai jokios akademinės
laisvės neturi, kad visi yra įpareigoti varyti liaudyje komunistinės
propagandos darbą;
— kad rektoriai, dekanai nėra renkami, o skiriami iš Maskvos;
— kad nė studentai, nė profesoriai negali laisvai užsisakyti knygų
iš užsienio, nors tai būtų grynai mokslo veikalai;
— kad senesnės knygos ir žurnalai yra užrakinti “spec, fonduose”,
kur juos saugo ginkluotas sargas; jei būtinai reikia pasinaudoti, pa
cituoti, reikia gauti specialų leidimą; ir skaityti tegalima tik tą pusla
pį ir tą skiltį, kur pažymėta leidime ;kiton vieton negali nė pažiūrėti;
— kad didelė dalis paskaitų skaitoma rusiškai, nes labai daug stu
dijuoti (ir dėstyti) atvyksta iš “broliškų sovietų respublikų”;
— kad komunistų partija verčia moksleivius išdavinėti tėvus —
pranešti, kas tiki, kas eina į bažnyčią, kas švenčia religines šventes
(žiūr. šių metų Liet. Dienų žurnalo 23 psl. apie anketą, kurią moki
niai turi užpildyti)...
Ir dar daug kitų dalykų akademikai nesužinojo ne vien dėl to, kad
tame pat susirinkime buvo iš Lietuvos ir kitas asmuo, kurio Smilga
privengęs... Normalus dalykas, kad vienas sovietinis pilietis bijo kito,
nes nežino katras katrą pirma įskųs, gelbėdamas savo kailį.
Akademikai dar norėję garbingą svečią pasikviesti į jaunučių skau
čių šv. Jurgio šventę — tik vadai užprotestavo.
Jau vien tai, kad tokie svečiai nebijo lankvtis viešuose susirinki
muose, ir net kalbėti, rodo, kokiais tikslais jie yra čia atvykę. Eiliniai
asmenys, atvykę tik pas gimines, pas juos ir sėdi, lyg pelė po šluota,
bijodami net į parapijos kiemą ar sale ateiti, nes išvažiuojant jie yra
pasižadėję su “tarybiniais priešais” nesusitikti ir nekalbėti.
Patartume akademikams pasikviesti savo giminių, nekomunistų ir
pažiūrėti, kaip jie elgsis ir ką pasakys apie švietimą Lietuvoje.

CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS

& IOAN ASSOCIATION
4705 Sunset Boulevard
Hollywood 27, California

Savings: NO 3-8221

Loans:

NO 5-3141

Taupykite ir skolinkitės
LOS ANGE! ES LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
Palūkanos už paskolas priskaitomos nuo nesumokėto paskolos balan
so taip:
1% mėnesiui už asmenines paskolas;
C,75% mėnesiui už naujiems automobiliams pirkti paskolas;
0,6% mėnesiui už nekilnojamo turto paskolas.
Už santaupas mokama iki 5,25% dividendo, priedu — iki $2,000
gyvybės draudimas proporcingai turimoms santaupoms.
Dėl informacijų skambinkite telefonu 661-5276.

L. A. Lietuviu Kredito Kooperatyvas
3356 Glendale Blvd., Los Angeles
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NE MES BŪSIM LIETUVYBĖS LAIDOTOJAI!
Iš pasikalbėjimo su Bernardu Brazdžioniu, Lietuvių Fondo tarybos
nariu, Los Angeles Lietuvių Fondo narių vajaus komiteto pirmininku

“Lietuvių Fondas" yra paskel
bęs narių telkimo vajų visoje Amerikoje — kolonijoms nustatytos
sumos, atsižvelgiant i gyventojų pa
jėgumą ir gausumą. Kai kur vajus
vyksta labai sėkmingai, ir komite
tai jau yra surinkę nustatytas su
mas. Los Angeles dar nėira nė įpu
sėję. Pagyvinti reikalui ir išjudinti
kolonijos narius griebiamasi viso
kių priemonių. Viena iš jų — ko
miteto sustiprinimas. Šių metų pra
džioje L. Fondo narių susirinkime
išrinktas naujas pirmininkas, kuris
sukomplektavo komitetą, dalį palik
damas buvusių narių, dalį — įtrauk
damas naujų. Dabar vajaus komite
to valdyba yra šios sudėties:
Bern. Brazdžionis — pirminin
kas, Juozas Kojelis — vykdantysis
vicepirmininkas; kiti vicepirminin
kai: dr. J. Jusionis ir R. Dabšys;
A. Pažiūrienė — sekretorė; Ž. Brinkienė — ižd. ir valdybos nariai: J.
Motiejūnas, S. Paltus ir A. Skirius.
Mūsų korespondentas kreipėsi į
Lietuvių Fondo narių vajaus ko
miteto Kalifornijoje valdybos pir
mininką Bernardą Brazdžionį, pra
šydamas atsakyti į keletą klausimų,
liečiančių apskirtai Fondą ir ypač
Los Angeles vajaus reikalus.

dojami tik už pagrindinį kapitalą
gaunami procentai, kurie skiriami
lietuvybės reikalams. Iš to ir Lie
tuvių Fondo šūkis: Kapitalas Lietu
vai, procentai — lietuvybei!
Nuo pradžios iki šiolei Fondas
jau yra paskyręs apie 40 tūkstančių
dolerių. Nuo: dabar kasmet bus ski
riama ne mažiau kaip $20,000.00.
Dėl visų tų pinigų visuomenei ne
reikia sukti galvos, ji, galima saky
ti. neprideda nė piršto — jie kren
ta kaip iš dangaus. Toliau nuošim
čių bus dar daugiau; ir jie visi eis
lietuviškiesiems reikalams remti.
— Kas iki šiolei paremta?

— Būtų ilgas paremtųjų reikalų
sąrašas. Gal pakaks, jei paminėsiu
vien pernykščių metų paramą.
Švietimo Tarybai — $9,950;
Kultūros Fondui — $3.000; Many
land Books leidyklai, vedamai S.
Zobarsko, paremti — $2000; K.
Donelaičio “Metų” angliškam ver
timui JAV un-tų bibliotekoms pa
siųsti — $500; istorinei medžiagai
Vatikano archyvuose rinkti - $800;
Liet. RašytojLi Draugijai — litera
tūros premijai — $1000; Lituanus
žurnalui — $1000 ilr kt. lituanisti
kos reikalams, — viso $20,000.
— Kai kas reiškia baimę, kad už
20-25 metų mūsų sudėtą milijoną,
jei Lietuva nebus išlaisvinta, mūsų
Įpėdiniai išsidalins savo tarpe? Ar
tai realus pavojus?

— Už tiek, ar už dar mažiau (ar
daugiau) melų , visai nesvarbu, mū
sų įpėdiniai perims visą mūsų dva
sinį ir metefialini palikimą. Kaip
jie jį dalinsis tai jau jų reikalas. Bet
užtat, kad mūsų palikimo neišne
šiotų nepalankūs vėjai, reikia ne tik
rūpintis, bet :lr daryti, kad tie įpė
diniai išaugtų sąmoningi lietuviai,
garbingi ir tikri patriotai lietuviai,
kuriems rūpi Lietuva ir jos reikalai.
O tokiais išaugs dabartinis mokyk
los suole esąs jaunimas, jei Lietuvių
Fondas bus pajėgus jų lietuviškajam
brendimui padėti.
Mes gyvename ant skylančios že
Lietuviu Fondo įgaliotinis ir vajaus
mės plutos, kuri kada nors, sulauks
komiteto pirm. Bern. Brazdžionis
katastrofiškos žemės drebėjimo: ji
ir komiteto narys J. Kojelis, prave
dęs čia spausdinamą pokalbi.
turės pergyventi ne tik “mūsų”, lie
Foto D. Cibo
tuvių, įpėdiniai, bet ir visu Kalifor
nijos gyventojų. Ar gerai darome
— Ar Lietuvių Fondo tikslai iš šio pavojaus akivaizdoj? augindami
tikro tokie reikšmingi, kad lietuviš čia savo vaikus, statydindami b?:
koji Amerikos bendruomenė turėtų
pirkdami jiems čia namus? .
ryžtis i jį sudėti milijoną dolerių?
Lietuvių Fondo pagrindinio ka
— Jeigu bendruomenė tikrai su pitalo perleidimas pereis ne nuo
prastų Fondo tikslų svarbumą ir mūsų įpėdiniu, bet nuo Fondo narių
reikšmingumą, ji sudėtų ne milijo valios. Kas dabar galėtu ..prisipažin
ną , o du ir daugiau. Bet žmonės, ti, kad jam mažiau rūpi Lietuva,
atrodo, per mažai kreipia dėmesio negu jo pro-pro-proseneliams rūpė
į tai, vis laikydamiesi senos pažiū jo? Todėl necal'me nė sakyti, kad
ros: “Apsieis ir be mūsų...” Neapsi tik mes sukūrėm Lietuva ir kad kiti
eis be mūsų! Lietuvių Fondas turi ja pražudys. Bet jei mes dabar neatbūt mūsų sudėtas. Fondo pagrindi liksimc savo pareigu, jei mes neprinis kapitalas, kaip daugeliui žinoma sidėsime nrie ateh-es lietuvybės iš
— vienas milijonas dolerių; jis yra laikymo ir lietuviškumo ugdymo,
nejudinamas.- Jis-visas bus atiduo n?site:raukime, ka kiti padarvs ar
tas nepriklausomai Lietuvai. Nau ko neparys! Mes jau būsime nepa

darę ir prisidėję prie lietuvybės pa
— Kaip artimiausi, taip ir toli
laidojimo. Ir pne Lietuvos atidavi miausi planai — telkti narius, su
mo priešų valiai.
rinkti jų kiek galima daugiau, ei
Ar neaišku?
nant prie to, kad i Fondą įstotų vi
— Aišku. Man tai aišku, bei aš si kolonijos lietuviai. Čia negali bū
norėjau čia tik kitų abejones iškel ti jokių pasiteisinimų, išsisukinėji
ti. — Atrodo, kad visos Amerikos mų, ar prikaišiojimų, kad remiama
lietuvių kolonijos pluša, siekdamos ta partija ar kita, ta ideologija ar
išpildyti nustatytą kvotą. Kokia pa kita. Kiekvienas įstojęs narys yra
jau fondo šeimininkas. Šaukiami
dėtis pas mus?

— Mes kol kas esame nuo dau
gelio kolonijų atsilikę. Kodėl? Neži
nau. Tik negaliu atsistebėti lietuvių
nerangumu. Juk dėl galėjimo, gali
visi. Pensininkai, neturį nekilnoja
mų turtų, parodė, kad $100 paau
koti tam reikalui gali kiekvienas.
O tik po šimtą kiekvienai mūsų ko
lonijos šeimai įnešus į fondą, susidalrytų imponuojanti suma — tik
padauginkite šimtą iš tūkstančio
(mažiausias lietuvių šeimų skaičius
Los Angeles ir apylinkėse). Bet 100
dolerių nėra idealas; idealas yra
tūkstantis, kaip pradžioje galvojo ir
skelbė iniciatoriai.
— Taip, atsimenam, kad Lietu
vių Fondo idėjos iškėlėjai gydytojai
skelbė ir i Fondą Įstojo su tūkstan
čiu dolerių (kiti — su keliais tūks
tančiais!) Kaip yra su mūsų — Los
Angeles gydytojais? Kaip kiti šios
kolonijos geresnes pajamas turintie
ji asmenys? Ar jie pakankamai re
mia Fondą?

—Ar pakankamai? Iš gydytojų
kol kas tėra įstoję vienas kitas. In
žinierių taip pat nedaug. Į detales
tuo tarpu nesileisiu, nes manau, kad
netrukus jų skaičius piradės augti.
Jau yra man asmeniškai pasižadė
jusių asmenų, ir tikiuosi, kad tie
pažadai, o (aip pat ir nauji prašymai
nenueis veltui.
— Esu girdėjęs, kad Įstoti Fon
do nariu net ir apsimoka. Ar teisy
bė, ir kaip?

— Visi Fondui įnašai yra įstaty
miškai galima nurašyti, apskaičiuo
jant metų pajamas, taigi tuo būdu
įstojimas LF nariu ir “apsimoka”.
Kiek? Tai jau taksų apskaičiuotojo
ir jūsų pajamų didumo klausimas.
Bet girdėjau, kad įstojus į Fondą
su 1000 dolerių, iš tiesų “iš kišenės”
mokama tik apie 700.
— Kokie yra vajaus komiteto ar
timiausi planai?

fondo narių suvažiavimai, kur kiek
vienas turi balsą ir kur. visų balsai
yra lygūs.
Dėl planų. Baigiame sudaryti vi
sų Los Angeles ir toliau gyvenančių
lietuvių kartoteką — bus kreipia
masi į visus bendrai ir į kiekvieną
atskirai, prašant įstoti nariu. Bus
primenamas šių metų narių susirin
kimo pažadas, kad kiekvienas na
rys stengsis surasti naują narį. Bus
kreipiamasi į visas organizacijų val
dybas, kad jų organizacijos įstotų
nariais ir kad būtų paraginti Fondan
stoti jų nariai. Vajaus komiteto na
riai imsis iniciatyvos surasti naujų
narių. Bus nuolat informuojama
vietos spauda (L. Amerikos Vaka
ruose) apie Fondą ir naujus, narius.
Komiteto valdybos nariai palaikys
asmeninį kontaktą su organizacijų,
draugijų, sambūrių, klubų valdybo
mis, bandys dalyvauti jų susirinki
muose ir žodžiu skelbti Fondo idė
ją. Naujoji komiteto valdyba yra pa
siryžusi- padirbėti, negailėdama nė
laiko, nė energijos.
— O visuomenė — nepagailės
pinigų, — užtikrinau Vajaus komi
teto pirmininką, žinodamas, kad
mūsų žmonės — kaip žemaitiškos
meškos: sunkiai juda, lėtai išsijudi
na, bet kai jau išsijudina, tai tik lai
kykis! Pagaliau — dar ir jų garbės
jausmas nėra visai išnykęs. Jie ži
no, kad apie jų turtingumą iš toliau
spręs ne pagal jų a pa r t men tų skai
čių ar pagal užimamą specialybe,
bet pagal tai, kiek bus prisidėję prie
Lietuvos ir lietuvybės fondo, (j.k.)
P. S. Su šiuo LAV numeriu siun

čiamas LF įnašo pasižadėjimo lape
lis — prašome jį užpildyti ir grąžin
ti vienam iš LF vajaus komiteto na
rių arba paštu nurodytu adresu.
Pasižadėtą sumą galima mokėti da
limis. Informuokitės pas pirmininką
arba komiteto narius asmeniškai.
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LOS ANGELES BENDRUOMENĖS APYLINKĖS

PLANAI IR DARBAI
Gegužės 19 d. Šv. Kazimiero
parapijos salėje sušauktas visuotinis
JAV LB Los Angeles apylinkės
susirinkimas atžymėti 15-kai metų
nuo įsisteigimo. ir svarbiems reika
lams aptarti. Apylinkei šiuo metu
pirmininkauja A. Audronis.
Susirinkiman kviestas gen. kons.
dr. J. Bielskis neatvyko, bet atsiun
tė savo sveikinimą, ragindamas gi
liau žvelgti ateitin ir kurti sau, ne
kitiems gyvenimo iššauktas Įstaigas.
Susirinkimą pradedant buvo su
dalytas garbės prezidiumas, i kurį
buvo pakviesti per 15 metų buvę
apylinkės pirmininkai. Susirinkimui
pirmininkavo R. Gajauskas.
Pateikta plati susirinkimo progra
ma, kuri susirinkusiųjų kiek pa
taisyta ir priimta. Vienas didžiųjų
klausimų — “Village Lietuva” stei
gimas — nukeltas į galą, po veik
los aptarimo.
Išrinkti atstovai į apygardos su
važiavimą: J. Motiejūnas, J. Koje
lis, A. Mažeika, A. Raulinaitis, M.
Grušaitė ir K. Prišmantas.
Benagrinėjant valdybos patiektą
planą, piriimta šie dalykai:
— Bus bandoma suorganizuoti
visą lietuviškąjį jaunimą; atgaivina
mas studentų sąjungos skyrius; re
miamas sporto klubas ir visos or
ganizacijos, sudarant jaunimo skyrių-sekciją; rudenį bus bandoma su
ruošti didelį jaunimo reikalams kul
tūrinį parengimą. Iš kitų miestų at
vykęs jaunimas bus supažindinamas
su Los Angeles jaunimu ir jauni
mo veikla, kad greičiau įsitrauktų
į ją. Visur bus remiama ilr padeda
ma jaunimui ten, kur bus prašoma.
Jaunimo reikalams tvarkyti yra spe
cialus valdybos narys Rimantas Ga
jauskas.
— Rugsėjo 8 d. bus suruošta Lie
tuvių Diena Veteranų salėje, Cul
ver City, su išimtina specialia pro
grama.
— Nutarta suruošti Bendras Kū
čias šv. Kazimiero par. salėj.
— Naujų Metų sutikimas bus su
ruoštas Ukrainiečių salėj (nes kitos
salės jau užimtos, o likę tik labai
brangios arba blogos).
— Atgaivinamas kultūros klu
bas, J. Gliaudžio įsteigtas ir ilgai
vadovautas; prie jo bus suorgani
zuoti visi lietuviai, kurie dėsto ko
legijose ir universitetuose.
—Bendruomenės solidarumo mo
kestis bus renkamas ir priimamas
visus metus, be to, sekmadieniais po
sumos bus pastatomas staliukas kie
me prie knygų kiosko ir ten priima
mas bendruomenės nario mokestis.
Sus'kinkimas, kaip sukaktuvinis,
buvo filmuojamas (V. Trlikienė), o
kalbos ir diskusijos užrašomos į
juostą (P. Gasparonis).
-— Visuotinis apylinkės susirinki
mas bus sušauktas 1969 m. sausio
12 dieną; jame bus duota valdybos

apyskaita, kontrolės komisijos ak
tas ir renkama nauja valdyba bei
kontrolės komisija.
Valdyboje keltas ir svarstytas
“Village Lietuva” klausimais, kurį
dabar referavo susirinkimui pirm.
A. Audronis. Akcinė bendrovė “Vil
lage Lietuva” apimtų lietuvius iš vi
sų JAV-bių„ kurie tik prisidėtų ka
pitalu.
Jau dabar esą gauti iš įvairių
JAV lietuvių 6 laiškai, kuriuose
bendrovės steigimui žadama suma
sudaro apie $120,000.00.
Informuotasi, kaip tokie pastatai
kitur statomi ir kreiptasi į organi
zacijas reikalingos paskolos klausi
mais. Gautas labai šiltas laiškas iš
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Centro sekretorės p. B. Pivoriūnie
nės, kuri visą reikalą perduos SLA JAV LB Los Angeles apylinkės naujoji valdyba (iš kairės): Litą Žilevi
čiūtė, 0. Razutienė, Milda Grušaitė; (stovi) A. Telyčėnas, pirm. A. Aud
Pildomajai Tarybai, kad prisidėji ronis ir kun. dr. P Celiešius.
Foto L. Briedis
mą prie steigiamo “Village Lietuva”
Centro įtrauktų į SLA Seimo dar
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VAKARŲ APYGARDOJE
botvarke,
c
Laukiama atsakymo iš Lietuvių LB PHOENIX (Ariz.) Apylinkė
Dikinis, sekret. — A. Kudirka, ižd.
Katalikų Susivienijimo.
Balandžio 7 d. naujai išrinktoji — A. Melinauskas, koresp. ir vald.
Gautos smulkios informacijos iš apyl. valdyba pasiskirstė pareigomis narė jaunimo reikalams — D. Ja
kun. V. Zakaro apie Putname tik taip: pirminikas — Emilija Josen nutienė. Artimiausiu laiku numaty
ką pašventintus ark. Matulaičio (5526 W. Highland Ave., Phoenix, ta suruošti parengimą St. Christonamus, skirtus 120 pensininkų.
Airiz. 85031), vicep. — J. Šaulys, foro parap. salėje, San Jose, kurią
Muzikas B. Jonušas prisiuntė la sekret, — Dalė Vyšniauskas, iždin. nemokamai pažadėjo parūpinti kun.
bai nuoširdų laišką su informacijo — K. Rudaitytė, vald. nariai paren dr. V. Pavalkis, o vasaros metu —
mis apie jau baigiamą statyti arch. gimų reikalams — J. Vyšniauskas gamtoje pikniką.
Muloko Omahos mieste p.p. Jonu ir Šaulienė, koresp. — J. RimaviAnksčiau buvusi apyl. valdyba,
šams 81 lovos Convalescent ligoni čienė; kontrolės komisija: S. Peters, pirmininkaujant K. Pažemėnui, gra
nę.
M. Vaičaitis ir V. Mozart. Praėju žiai pasižymėjo, telkdama apylinkės
Fkof. J. Kuprionis, žinomas lie siais veiklos metais valdyba kartu lietuvius į LB judėjimą ir sutrauk
tuvių intelektualas, kaip entuzias su Lietuvių klubu paminėjo vasario dama juos į savo ruošiamus paren
tingai remiąs “Village Lietuva” stei 16-tą; surinko 257 dol. aukų, ku gimus, kurių pajamų dalį paskyrė
gimą ir prisidedąs gražia suma pini riuos pasiuntė Jungtiniam Finansų Apygardos veiklai paremti.
gų, pakviestas į Organizacinį Ko Komitetui. Įmokėdama 100 dol.,
mitetą.
apylinkė įstojo nariu į Lietuvių LB SEATTLE (Wash.) Apylinkė
Bendrovės organizavimo reika Fondą. Atsiskaitė su centro ir apy
Išsikėlus dėl darbo sąlygų į rytinį
lais ir pasiektais rezultatais visuo gardos valdybomis iš gautų solida Amerikos pakraštį judriam apylin
rumo įnašų.
menė bus informuojama.
kės pirmininkui inž. B. Masiokui,
apyl. pirmininko pareigas perėmė
— Lietuvos valstybės atstatymo
LB
SAN
FRANCISCO
(Calif.)
Ap.
vienas iš jos steigėju — A. Schalk
50 metų sukakties jungtinis komite
Šiems veiklos metams išrinktoji (Šalkauskas, 5312 18th NE, Seattle,
tas pageidauja, kad L. A. apylinkė
komitetui talkininkautų, rinkdama apylinkės valdyba bal. 31 d. posėdy Wash. 98105). Iki šiol LB apylinkė
aukas ir pardavinėdama komiteto pasiskirstė pareigomis: pirm. — A. gražiai reiškėsi įstodama į Lietuvių
leidinius — ženklus, vokus ir pan. Mačiulis (551 Tioga Ct., Sunnyva Fondą, apjungdama vietos lietuvius
Reikalas perduotas Vliko atstovui le, Calif.), vicep. ir atstovas Pa ir jiems sėkmingai atstovaudama
L M.
J. Andriui.
vergtų Tautų organizacijoj — D. amerikiečių visuomenėj.
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Rezoliucijoms Remti Komitetas remia

SENATORIAUS TOM KUCHEL KANDIDATŪRĄ
• Visi lietuviai kviečiami birželio mėnesio 4 dieną balsuoti už senatorių Tom
Kuchel.
• Visi lietuviai kviečiami paraginti visus savo pažįstamus amerikiečius pa
remti tą dieną senatoriaus Tom Kuchel kandidatūrą.
Senatoriaus Tom Kuchel pastangomis buvo pravesta garsioji H Con. Res. 416
rezoliucija Lietuvos bylos reikalu.

• Paskutiniųjų dešimties metų laikotarpyje senatorius Tom Kuchel yra skyręs
Lietuvos bylos reikalui daugiau dėmesio, negu bet kuris nors kitas legislatorius
Washingtone.
Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybė: pirm. L. Valiukas; vicepirmininkai —
A. Kalni, A. Reins ir A. Skirius; sekretorius E. Arbas, kasiu. G. A. Petrauskas.

15 LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Visi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti

Š. Kazimiero iituan. šešt. mokykloj
Paberbė motinas

Ucjuzes 12 d. šešt. mokykla kar
tu su parapijos mokyklą lankančiais
Let. vaikais paminėjo Motinos Die
ną. Mokyklos vedėjui Medžiukui
tarus įvado žodį, programai vesti
buvo pakviesta Aušra Matulaitytė
(IX skyr.). V. Butkytė paskaitė
straipsnį apie Aušros Vartų Motiną
v hm. je. Motinų garbei vakai, pa
ruošti savo mokytojų (D. Ramuty
tės, A. Balsienės, O. Gustienės. A.
juiv.i.nad.enės, E. Dambrauskaitės
ir O. Razutienės) padeklamavo, pa
šoko, padainavo, atliko montažą.
Pagaliau jungtinis choras, vedamas
O. Razutienės, J. Puškorienei akomponuojant, atliko keletą dainų
j r giesmių.
Mokslo metų užbaigimas

šeštad. mokykla mokslo metus
užbaigia birželio 9 d., sekmadei ,
12 vai. Tuoj po sumos Įvyks užbai
gimo aktas, kurio metu bus Įteikia
mi pažymėjimai keliamiems Į aukš
tesnius skyrius mokiniams. Po ofi
cialios dalies bus choro dainos.

Iš Alto veiklos
Malonūs Kalifornijos lietuviai,

Praeitame “Lietuviai Amer-k \s
Vakaruose” numeryje paskelbiau
Los Angeles Alto kasos stovį iki š.
m. balandžio mėn. 1 d. Papildomai
iki gegužės mėn. I d. dar yra at
siuntę aukų šie asmenys:
H. M. — $35; V. Prižgintas —
$25; F. Palubinskas — $20; A. Ja
kutis iš San Francisco —$15; P.
Prokuratas — $5. Viso $100. Nuo
širdus ačiū!
Alto valdyba atskiru atsišaukimu
kreipėsi i visus Kalifornijos lietu
vius, prašydama šiais — Lietuvos
Laisvės Kovos — metais aukoti vi
siems. Aukoti nekad nėra vėlu. To
dėl, kas dar neaukojo, o tokių yra
daug, savo aukas prašau siųsti jau
naujam Alto iždininkui — O. Žad
vydui. Jo adresas: 2122 W. 103rd
Street, Los Angeles, Ca. 90047.
Dar kartą ačiū visiems, kurie
Alto veiklą vertina ir savo aukomis
ją remia.
Vladas Pažiūra, buv. Alto ižd.

Nauja L. Bendruomenės
Centro valdyba
BaL 28 d. Įvykusiame Liet. Bend
ruomenės Centro (Lithuanian Commun’ty Center, Inc.) buvo išrinkta
nauja valdyba iš 7 asmenų: Br.
Stančikas — pirm., A. Skirius —
ižd., J. Navickas — sekr., V. Lembertas ir A. Markevičius — vicepir
mininkai; A. Sajus ir W. Račius —
direktoriai įvairiems reikalams.
Revizijos komisiją sudaro: J. Žu
kas, E. Stirbienė ir J. Truškauskas.
Metinis susirinkimas buvo gana
gausus ir svarbus. Jame buvo nu
balsuota duoti naujai valdybai
(Board of Directors) pilną teisę, be
kito visuotinio susirinkimo, parduo

ti ar keisti namus, jei tik surastų
geresnį ir didesni pirkinį.
Susirinkime padarė pranešimus:
pirm. B. Stančikas, ižd. A. Skirius
nr Revizijos kom. pirm. Ignas Me
džiukas. Iš pranešimų matyti, kad
korporacija veike su pelnu.
L. Bendruomenės Centras turi iš
nuomavęs 4 apartmentus ir salę.
Sau turi svetainę ir knygyno patal
pas. Svetaine yra naudojama Let.
orgamzacijų posėdžiams, susirinki
mams, valgyklai ir barui.
Visi lietuviai šeštadieniais ir sekmad.eniais nuo 12 vai. čia gali gau
ti lietuviškus pietus ir įvairai gėri
mų.

BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ ĮVYKIŲ SUKAKTIES MINĖJIME
birželio 16 d. 3 vai. 30 min. popiet, Ambassador viešbutyje, Sunset salėje,
3400 Wilshire Blvd., Los Angeles.

Minėjimą rengia estai; dalyvauja visos trys Pabaltijo tautos.
Gera lietuvių, latvių, estų meninė programa, trumpi kalbėtojai.
Už įėjimą nemokama (Priimamos aukos minėjimo išlaidoms padengti)

ninkai: A. Markevičius, J. Kiūra
Į susirinkimą atsilankė Lietuvių
ir Algirdas Glaž: — naujai išrink Fondo vajaus komiteto pirmininkas
tas, su pareiga r. gintis ekskursijų ir Bernardas Brazdžionis; jam buvo
turizmo reikalais; iždininku per leista tarti žodis, kreipiantis į Rū
rinktas F. Valuskis ir naujai išrink mų narius, į fondą įstoti asmeniš
ta finansiį sekretorium Ann Lauri kai. Dalis narių jau yra įstoję į
naitis; perrrinkti korespondentais: fondą, įnešdami po 100 dol. ir dau
J. Andrius ir L. Kantas (foto ko giau; Pati organizacija (Kaliforni
respondentas). Rūmų direktoriai: jos Prekybos Rūmai yra LF narys
Vyčių studentų vakaras
Al f. Telyčėnas, V. Datis, Petras jau nuo 1965 metų). Į fondą yra
Pirmasis Vyčių studentų kuopos Pranis, J. Žukas, F. Keršis ir J. ketinančių stoti ir daugiau natrių,
šokių vakaras, rengtas gegužės 10 Yuskis. Įstojo naujų narių, o kiti nes fondo idėjai visi pritaria.
d. Tautinių namų salėje, buvo sėk sumokėjo nario mokes-į už 1968
Naujais Rūmų nariais įstojo Ann
mingas.
metus.
Laurinaitis ir Adelė Šatnerienė.
Šiame susirinkime A|g. G laže
Salė buvo gražiai išdekoruota iir
Susirinkimas praėjo jaukiai ir
šviesų efektai buvo “psichadeliškai” kalbėjo apie turizmą bendrai ir apie įdomiai; nariai turėjo progos pa
mirgą... Grojo du orkestrai: Santa numatomas turistines keliones į Ha pietauti ir pasivaišinti.
Monicos “Baltijos vėjai” ir Blažio- vajus ir San Francisco miestą.
Šį kartą, ieškant patogesnės die
Havajų valst. salos yra gausiai nos, susirinkimas buvo šauktas ant
Sakalausko “naujoviškas” orkestras.
Daugiausia darbo įdėjo šį jauni lankomos — numatoma, šiemet bū radienį, bet, atrodo, kad ir šį diena
mo vakarą rengiant: elektros spe sią lankytojų apie 800,000 turistų. nėta visiems patogi. Ieškosime dar.
cialistai — J. Butkus ir Terry Gu- Yra didelis trukumas kambarių,
zak; dekoratorės: G. Bonataitė, Mo bet iš anksto suorganizavus akskurtiejūnaitė, R. Skirkite; kiti talkinin siją, patalpų galima rasti. 8-nių die
Ekskursija į Čikagą
nų kelionė (lėktuvas, lankymas 4 di
kai — R. Zaikytė ir C. Lubin.
Organizuojama ekskursija trauki
Programoje — šoko Rūta Ski- desnių valst. salų, nakvynės, visai niu į Taut. Šokių šventę Čikagoje
riutė, dainavo Čiurlionis, Arbas ir pilnas susisiekimas), neįskaitant (galima važiuoti į vieną galą arba
maisto, kaštuotų apie $369 vienam
Aras.
abu). Susidarius grupei apie 40 as
asmeniui.
menų, galima gauti atskirą vagoną.
Kelionė , San Francisco— 3 die
Ar norime keliauti į
Vyksta į skautų tautinę stovyklą,
nos,
2
naktys
su
visomis
išlaidomis
Havajus?
gali prisidėti kartu, nes vykstant
(lėktuvas, susisiekimas vietoje, val
grupėj, išeitų pigiau ir maloniau.
Iš Kalifornijos Lietuvių Prekybos
gis, gėrimai, viešbutis, pramogos)
Iš L. A. manome išvažiuoti lie
Rūmų veiklos ir pranešimų
kaštuoti! vienam asmeniui $4/.j0
pos 2 dieną.
Operos sezonas būna nuo rugsėjo
Pavykus KLP Rūmų organizuo
Tautinių šokių šokėjų ir jų tėvų
tai ekskursijai biznio ir pramogos 15 d. ligi gegužės 15 d. Galima su
tikslu,, veikimas eina gyvu ir jud organizuoti ekskursiją į oepros pa galutinis susitarimas įvyks birželio
2 dieną po Jaunimo šventės progra
riu lankstumu. Ekskursija buvo į statymą.
Bus konkrečiai pradėta organi mos, maždaug 4 vai. p. p. Šv. Ka
Las Vegas, pernai spalių mėn 13—
15 dienomis; taip pat aplankyta ir zuoti ekskursijos į Havajus ir San zimiero par. salėj.
Suinteresuoti kviečiami dalyvauti.
susipažinta s u milžiniškais hidro Francisco; nariai ir suinteresuoti
elektriniais įrengimais, vadinamais bus painformuoti asmeniškais pra / Dėl informacijų kreiptis į Oną
Razutienę — telef. 661-0041.
Hoover Damm. Boulder City. Čia nešimais ir spaudoje.
ekskursijos dalyviai pamatė šios
įmonės įrengimus gaminti vandens
pagalba elektrą, kuri pasiekia daug
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
miestų, .'ir net patį Vakarų Ameri
ONIK ABRAHAMIAN
kos milžiną — Los Angeles.
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštu prekių ir parinktų Jų įstaigoje.
Ekskursija sukėlė nariiį ir Rūmų
Labiausiai prityrę-' siuntimo srityje
draugų tarpe norą daugiau tokių iš
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004.
Phone DU 5-6550
vykų turėti. Rūmų vadovybė pir
moje eilėje siekia biznio informaci
EKSKURSIJOS - SKRIDIMAS
jos ir pagalbos savo nariams. Todėl
Iš Los Angeles i Londoną — Liepos 10 d.
šių metų sausio 28 d. buvo paskai
ir iš Paryžiaus į Los Angeles — rugpjūčio 8 d.
ta apie pajamas ir joms dedamus
Kainuoja $375,00
mokesčius. Paskaitą laikė Rūmų
Sudei.rinti skridimai į Vilnią ir Kauną. Dėl rezervacijų ir daugiau
pirmininkas P. V. Raulinaitis. Pa informacijų
telefon ai —- Mr. Chojnacki — 664-2363 ir Mr. Hodder —
sibaigus mokestiniam sezonui vėl
876-9392
iškilo Rūmų veiklos judrumo klau
simas.
GLOBE PARCEL SERVICE
Gegužės 14 d. 7 vai. v. LB na
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
muose įvyko Rūmų susirinkimas,
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
kuriame buvo aptarta visa eile rei
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
kalų. išrinkta KLP Rūmų valdyba
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
iir direktoriai, kurių sąrašas iš es
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
mės nedaug pasikeitė. Perrinkti —
Daug vietos mašinų .pastatymui. Aplankykite mus —
kretorium — A. Skilius, vicepirmi- atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.
pirmininku — P. V. Raulinaitis. seLIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5
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Santa Monica
— Santa Monicos ir apylinkių
Lietuvių Klubo Moterų Komitetas
gegužės 10 d. Pancake House su
ruošė paskaitą, kurią Įdomiai ir
įvairiai laikė dr. A. Žigulienė tema
Žmogaus brendimas ir psichinė
sveikata.
Dr. Žirgulienė yra Veteranų Li
goninės psichinių ligų skyriaus ve
dėja; ji taip pat UCLA dėsto me
dikams rezidentams psichinių ligų
kursą.
Ši jos paskaita praėjo su dideliu
dalyvavusių susidomėjimu. Po pa
skaitos sekė eilė klausimų ir disku
sijų.
Susirinkusieji pareiškė pageidavi
mą ir ateityje įrengti panašių kultū
rinių paskaitų įvairiomis temomis.
— Santa Monikos ir apylinkių
klubo Moterų komitetas Bay Wo
mens Club salėje (1210 4th St., S.
M.) birželio 8 d. 7 vai. vak. rengia
Subatvakarį su įvairia programa —
žodžio, muzikos ir dainos kaleidos
kopą, kuriame dalyvaus šie mūsų
vietos menininkai: R. Aukštkalnytė,
K. Dargis, O. Metrikienė, A. Miro
nas, S. Pautienienė ir pianistas S.
Kalvaitis — svečias iš Long Beach.
Po programos bus užkandžiai ilr
šokiai.
Įėjimas su vaišėmis — $3.00.
Kviečiami atsilankyti visi iš arti
ir toli.
Santa Monikos Lituanistinės mo
kyklos mokinių pasirodymas

įvyks birželio 1d., penktadienį,
5 vai. p. p. Santa Monica parapijos
salėje — 715 California St., Santa
Monica, Ca. Bus vaikučių progra
ma, užkandžiai, šokiai, laimėjimų
traukimas ir kt. Visi kviečiami da
lyvauti.
Kronika

— L. A. operetės darbuotojai,
muzikės G. Gudauskienės iniciaty
va surengė linksmą priešvestuvinį
subuvimą Algiui Žemaitaičiui ir
Audronei Alminaitei, kurių vestu
vės įvyks š. m. birželio mėn 22 d.
Subuvimas įvyko p.p. Gudauskų
rezidencijoje.
— Ponai J. Geniai iš Chicagos
lankėsi Santa Monikoje pas savo
pažįstamus p.p. Kybartus. Jie su
sižavėjo gražiąja Kalifornija ir už
pirko, tarpininkaujant A. Markevi
čiui, šešių butų namus.
— Santa Monikos ir apylinkių
Lietuvių Klubo metinio baliaus da
ta nustatyta š. m. spalių mėn. 5 d.
Prašoma kitus šią dieną rezervuoti
tam reikalui. Šis balius bus skirtin
go pobūdžio — LINKSMAS.

Long Beach

Sukakties proga buvo pagerbti
klubo pirmosios valdybos nariai,
buvusis pirm, ir dabartinis klubo
kasininkas Vincentas Archis, sek
retorė Pola Lucas, parengimų šei
mininkė Marytė Conrad ir kiti klu
bo nariai, pasidarbavę klubo nau
dai.
Sukakties proga klubas nutarė
įstoti į Lietuvių Fondą — klubo
pirm. P. Morkis įteikė 100 dol. če
kį Long Beach L. Fondo įgalioti
niui D. Mekišiui. Dar į L. F. įsto
jo Vincentas Archis su 100 dol.
įnašu; ir Stasys ir Magdalena Jasučiai savo 100 dol. įnašą padidino
iki $200. Pasižadėjimą Fondan įsto
ti įteikė J. Mikalonis ir kt., kurie
pavardžių prašė neskelbti. Po to
žodį tarė Lietuvių Fondo Tarybos
narys ir natrių vajaus Kalifornijoje
komiteto pirm, rašytojas Bernardas
Brazdžionis. Jis pasidžiaugė naujais
nariais, pagyrė klubą už lietuvišreikalo supratimą. Nušviesdamas
Lietuvių Fondo tikslus, jis ragino
ir daugiau įstoti į Fondą, kuris da
bar yra vienintelis fondas, konkre
čiai remias lietuvybės išlaikymą Amerikoje.
Iš Los Angeles buvo atvykęs Li
tuanistinės mokyklos vedėjas Ignas
Medžiukas, kuris dėkojo klubui už
paramą ($25), paaiškindamas mo
kyklos darbą ir mokinių pažangą.
Be to, klubas įteikė $50 skautams.
Meninę programos dalį atliko so
listai S. Klimaitė-Pautienicnė ir K.
Dargis, padainuodami solo; jiems
akomponavo ir pianinu paskambi
no muz. Stasys Kalvaitis.
Į minėjimą atsilankė daug vielos
ir apylinkių lietuvių — net iš Santa
Monikos ir Los Angeles. Svečiu
tarpe buvo sol. F. Korsak, ne kartą
anksčiau prisidėjusi prie klubo me
ninės programos parengimo.
Visą laiką svečiai sėdėjo prie at
skirų stalų, turėjo progos papietau
ti ir pasivaišinti gėrimais. Muzikai
grojant, po susirinkimo, linksmai
pasišoko, kas norėjo.
D. M.
VINCENTAS B. ARCHIS,

buvęs klubo pirmininkas, ir da
bartinis kasininkas, įstojo į Lietuvių
Fondą nariu su $100 įnašu; įnašą
jis ketinąs pagal galimybes padidin
ti. Be to, kaip viengungis, jis savo
palikimą pagal testamentą sakosi
paliksiąs lietuvių organizacijoms; ir
Lietuvių Fondas nebūsiąs užmirš
tas.
. Įdomu pažvelgti į šio senosios
kartos ateivio gyvenimą. Vincentas

ANTHONY F. SKIRIU!
Insurance & Tax Service
REAL ESTATE

Lietuvių klubo dešimtmetis

Gegužės mėn. 4 d. Long Beach
Lietuvių Klubas atšventė savo gy
vavimo dešimtmečio sukaktį. Pro
gramą pravedė pirm. Br. Morkis.,;.

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
bNO 4-2919 ir
No 4-2910
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B. Archis (Arčikauskas) gimė Lie
tuvoje, Bardauskų kaime, Gižų vis.
Vilkaviškio apskr. 1905-7 metais
jis jau prisidėjo prie revoliucinio ju
dėjimo prieš rusų valdžią. Dirbda
mas siuvėju kaimuose, platino at
sišaukimus. Rusų žandarų persekio
jamas, 1907 m. atvyko į Ameriką.
Pradžia buvo nelengva, kaip ir ki
tiems to meto ateiviams lietuviams.
Ėmėsi to paties amato, kaip ir Lie
tuvoje: siuvimo. Įsigijo savo siuvyk
lą, kurioje dirbo ken samdyti dar
bininkai. Be to, turėjo drabužių
krautuvę. Biznis sekėsi gerai, todėl
į pensiją išėjo gerokai susitaupęs.
Jau daug metų A. gyvena Long
Beach mieste, kurorte prie Ramio
jo vandenyno, patenkintas klimatu
ir džiaugdamasis sveikata.
Jaunystėje Archis buvo linksmo
būdo, turėjo artistinių gabumų ir
yra vaidinęs svarbiausias roles Amerika pirtyje, Auksinis veršis ir
Joninėse. Taip pat darbavosi lietu
viškose organizacijose — buvo Kul
tūros ir Labdaros org-jos klubo pir
mininkas, Liet. Bendruomenės sky
riaus pirmininkas, Lietuvių klubo
pirmininkas, o dabar — to paties
klubo kasininkas; Tautinės S-gos
sk. kasininkas ir A. T. valdybos
narys.
Nors metų našta jau slegia Vin
cento pečius, bet jis jaučiasi dar
gerai. Ir atrodo taip pat gerai.
Tad linkime sveikatos ir ilgiausių
metų!
D. M.

PARDUODAMA:
• Gražiame Los Feliz rajone
3-jų miegamų ir den namas, plius
atskiras namelis kieme. Garažas
3 mašinoms.

• Silverlalke rajone — 3-jų mie
gamų namas, labai geram stovyje,
su visais patogumais1. Tik $20.900

• Silver lake raj. — trys namai
ant vieno ©klypo. Vienas 2-jų mie
gamųjų, moderniška vonia ir virtu
vė built-in.
$30.500

• Keturių butų namai po 1 mie
gamą; apie 13 me, tų.
$30.000
• Hollywoode — 6 butų namas,
lengvomis sąlygomis — įmokėjus
$9000, savininkui butas veltui ir
dar lieka apie $1000 į metus.
• Apie 70 mylių nuo Los Ange
les link Palm Springs mažame
miestely 1% mylių nuo Rt. 60, par
duodama 3 nuosavybės: 9 metų erd
vus namas dviejų miegamų, 16 me
tų 1 miegamo namas ir tuščias
sklypas 60 x 117%. Yra daug vietos
ir kitiems pastatams, nes iš viso
žemės yra 210 pėdų pločio ir 117%
ilgio; C-2. Aplink yra arklių ūkiai
ir grapefruitų sodai, žemėje yra
karšto mineralinio vandens. Galima
pirkti /tas nuosavybes atskirai arba,
visas kartu už $22.000.

SKIRIU! REALTY
Skambinti 664-2910 arba 842-5394
ne rr-eener ee e e e ee e e e e eee e

PROF. KAROLIS LEDERIS
tarp mūsų gydytojų

Kalifornijos Lietuvių Gydytojų
susirinkime birželio 23 d. 14 vai.,
GP Medical Bldg., 3231 Pico Blvd.,
Santa Monica, turės retą svečią iš
Anglijos — Bristolio universiteto
profesorių Karolį Lederį.
Prof. K. Lederis Šiais metais skai
to paskaitas Berkeley universitete
kaip ‘pasiskolintas” profesorius ir
rudenį jis grįžta į Bristolį vadovauti
katedrai.
Prof. Lederis pas mus atvyksta
su įdomia paskaita: Ar ne Hypofizio hormonai sukelia veži? Š ion
paskaiton, be gydytojų, kviečiami
ir lietuviai biologai, biochemikai,
biofizikai ir besidomį elektronmikroskopija.
K. Lederis yra gimęs Noreikonyse, Lietuvoje; ten jis baigė Linkuvos
gimnaziją ir Šiaulių mokytojų in
stil u tą. Medicinos studijas pradėjo
Giesingene, vėliau tęsė Miunstcryjc
ir baigė Bristolio (Anglijoje) univer
sitetą 1958 metais. Jis turi visus
akademinius laipsnius (B. Sc., Ph.
D., D. Sc.) ir su paskaitomis ir
pranešimais yra buvęs visuose Eu
ropos centruose, pradedant Helsin
kiu ir baigiant Lima, Pietų Ameri
koje. Jo mokslinių darbų sąraše,
paskelbtų įvairiomis kalbomis (viso
daugiau kaip 45) dominuoja pituitarinė liauka, jos sąryšis su karci
noma ir taipgi ultrastruktūriniai ir
subeeliuliariniai
nciTohypofizio
hormono išskyrimo ir prezervacijos
mechanizmai.
Po paskaitos prof. Lederiui pa
gerbti ruošiamas priėmimas dr. J.
ir Giedrės Gudauskų namuose, kur
svečias turės progos susipažinti su
Los Angeles lietuvių spaudos ir vi
suomenės atstovais.
Dr. A. Pautienis
PIGIAI PADDCODU

L 5 akrus žemės arti greitkelio
111 ir netoli nuo Palm Springs (7
mylios); arba
II. pirmą morgičių — $10.000
(už 2 akrus žemės, Topanga, Cal.).
Kreiptis į —■
A. Giedraitis, 843 — 25th St..
Santa Monica, Ca. 90403.
Telefonas: 828 — 3633.

LIETUVIAI
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Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919
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PICO INN
COCKTAILS — GAMES
Simas Kvečas, sav.
905 Pico Boulecard
Santa Monica, Calif. 90405
1 hone 394-9952

Baldai
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

Automobilių taisymas

Fotografai

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394.0772
Vietinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA
"Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

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

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif, 90065
Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis

CHET’S TAP
ies. & 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, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

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

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

"OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638
Tel. 868-9098
PORT OF CALL
Sav. Rimas, Gwenn ir Vladas Gilys
Alus — Vynas — šampanas
žaidimai.
1712 So. Catalina St.
Redondo Beach, Calif. 90277
Phone 375-9025

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448
BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 828-4613 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-2028
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calit. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Tree, ir seat. 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. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology
1087 N. Park Ave.
Pomona, California 91767
622-6040 714 Area Code
M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon
2517 Temple St.,
Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 388-1889

Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY
Helen Mockus - Motušis
5265 Fountain Avenue
Hollywood, Calif. 90029
Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles,, Calif. 90005
Du 8-6011
DU 9-4161

FRANCHELL’S BEAUTY SALON
Valda Ce;ėnas, sav.
2403 Pacific Ave.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel. 427-6962

Kelionių biurai
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ROBERT M. WALLAK (lietuvis)
c/o Netzer Travel Service
8951 Beverly Boulevard
Los Angeles, Calif. 90048
Del bilietų traukiniais, lėktuvais,
garlaiviais, dėl ekskursijų —
telefonuokit BR 2-0388 ir CR 6-6147

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY
. Sav. Goeige & Ann P. Victoi
420 Castro Steet
San Francisco, Calif. 94114
r hone UNderhill i-6223

Kirpyklos
TONY’S BARBER SHOP
(Latvių kilmės savininkas)
1430 Santa Monica Blvd.,
Santa. Monica, Calif.
Atdara šešias dienas 8 — 5:30 v. v.
Kaina $-2.

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

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA
Realtor
1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3358
ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615.
Res. 393-8680
----------------------- ---- ---- - ---------- £--ANTANAS ir BRONĖ SK1RIA1
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919
Res. TH 2-5394

Senelių namai

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repa.ring
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90306
Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor
3308 Wood Terrace
Los Angeles, Calif. 90026
'lei. 662-8822
Acoustic Ceilings, Plaster,
Carpentry, Roofs, Heating, Cera
mic Tiles, Additions, Special Ex
terior Texture — 15 yrs. garantee.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor
Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627,
Santa Monica, Calif. 90406
Phone — 393-6988

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET
Niuta ir Waiter Dobrovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calilif. 90260
Phone 676-9217

Ann Bobber’s Guest Home
16801 Addison St.,
Encino, Calif. 91316
Tel. 789-4808

Skalbyklos
ART CLEANERS
Sav. Albert Klimas
6408 Yucca St.
Hollywood, Calif. 90028
Phone HO 9-3028

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

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

Valgyklos
ANGLER’S CAFE
Albert & Maria Boreišiai, sav.
141 Fisherman’s Wharf (Pier)
Redondo Beach, Calif. 90277
Phone: 372-7226

Moteliai
AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.
490 Dolliver St.
Pismo Beach, Calif, 93449
Tel. 773-2725

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
EX 4-9144
BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas
1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027
Phone HO 4-4154

LIET NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712
Veikia tik šeštadieniais ir sekmad.
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

Veterinarijos klinikos
Dr. L. R. Garskis, sav.
17060 Ventura Blvd.,
Encino, Calif. 91316
Tel. State 4-7066

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
Lo«

A. F. SKIRIUS
4366 Sunset Boulevard
Angeles, California,
90029
Telefonas: NO 4-2919

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
BIRŽELIO MĖN. —

2d. — 1 vai. p.p. Lituanistinių mo
kyklų ir Jaunimo Ansmablio tra
dicinė Jaunimo šventė — šv. Ka
zimiero par. salėje ir kieme.
9 d., selkmadienį, 12 vai. p.p. —
Skautų Tėvų Komiteto rengia
mas piknikas Arroyo Seco parke.
16 d. — Liūdnųjų Birželio įvykių
minėjimas. Rengia lietuviai, lat
viai, estai; šiemet vadovauja
estai.
30 d. 12 vai. 30 min. p,p. Amerikos
Lietuvių Piliečių Klubo piknikas
Arroyo Seco parke prie Avė. 60
ir Figueroa St.
LIEPOS MĖN. —

7 d., sekmadienį, 12 vai. Lietuvių
Bendruomenės Namų metinis
piknikas Arroyo Seco parke —
N. Avė. 60.

14 d. Tautinių Namų piknikas Ar
royo Seco parke prie Avė. 60 ir
Figueroa St.
21 d. šaulių Daumanto kuopos pik
nikas Arroyo Seco parke.
28 d. — SLA 75 kuopos piknikas
Arroyo Seco parke prie Avė. 60
ir Figureoa St., L. A.

Return Requested

KRIKŠTAI

NAUJOS KNYGOS
Laisvės viltis

—Zenono ir Giedrės Mereckių,

Tik ką gautas Chicagos aukštesn.
lituanistinės mokyklos moksleivių
1967/ 68 mokslo metų metraštis
“Laisvės viltis” — 248 psl., gausiai
iliustruotas. Metraštyje, be Chica
gos, aukštesn. mokyklos, su rašinė
liais ir fotografijomis dalyvauja dar
keletas kitų lituanistinių mokyklų,
kurių tarpe yra ir Los Angeles Šv.
Kazimiero šešetad. mokykla. Čia
išspausdinta t'irumpa šios mokyklos
darbo apžvalga ir įdėta 5 mokinių
rašinėliai bei 4 nutraukos. Metraš
čio kaina $3. Gaunama pas šcšt.
mok. vedėją I. Medžiuką.
J. Audėno atsiminimų knyga
PASKUTINIS POSĖDIS atsklei
džia tragiškąjį vaizdą paskutiniųjų
Lietuvos laisvės dienų. Knygoje ra
site autentišką (ne rašytojo sufantazuotą) paskutinį posėdį, komunis
tams pareikalavus atiduoti jiems
valdžią. Knyga įdomi ne tik poli
tikams, bet ir visiems, ypač jauni
mui, besirūpinančiam Lietuvos liki
mu. Išleido Romuva. 278 psl. Kai
na $4.00. Gaunama LAV adminis
tracijoj — 4364 Sunset Blvd., L.A.

Newbury Park, Calif., sūnus Tomas
Aleksas buvo pakrikštytas geg. 11
d. Albinas Kurkulis ir Eleonora
Grigaliūnienė buvo krikšto tėvais.
— Gedimino ir Eugenijos Basiulių, Garden Grove, Calif., sūnūs
gegužės 5 d. pakrikštytas Jono
Markaus vardais. Krikšto tėvais bu
vo Algirdas Basiulis ir Angelė Vai
cekauskienė.
— Dr. Zigmo ir Nidos Brinkių
sūnus Julius Linas pakrikštytas ba
landžio 28 d. Krikšto tėvais buvo
Vytautas Vidugiris ir Ona Vaišnienė. Ta proga Z. ir N. Brinkiai savo
puošnioje rezidencijoje-surengė šau
nias vaišes.
Zigmas G. Brinkis, M.D., Los An
geles lietuvių bendruomenės narys,
neseniai išlaikęs Kalifornijos vals
tybinius medicinos egzaminus.

Dr. Brinkis išlaikė Kalifornijos
valst. gydytojų egzaminus.

Dr. Zigmas G. Brinkis, medici
nos gydytojas, šiuo metu dirbąs ve
NAUJOS PREKYBOS
teranų ligoninėje, neseniai išlaikė
— Zenonas ir Ona Tamošauskai, Kalifornijos valst. gydytojų egza
neseniai nusipirko gražią alinę minus ir planuoja po Naujų Metų
RUGPIŪČIO MĖN. —
25 d. — “Lietuvių Dienų” piknikas “Jim's Play Pen”, 3154 W, Impe atidaryti savo kabinėtą. Los Ange
McCambridge parke, Burbanke. rial (prie Crenshaw Blvd.), Ingle les ii: apylinkės lietuviai turėsime
wood, Calif. Telef. OR 3-9396. Yira naują lietuvį medicinos gydytoją.
o
o
o
biliardas, Go-go ir Watusi mergai
Dr. Zigmans G. Brinkis (g. 1925)
Organizacijų dėmesiui!
tės patarnauja ir šoka.
1952 metais baigė medicinos moks
šiais metais parengimus regis
Važiuodami pro šalį, užsukite ir lus ir įgijo daktaro laipsnį Tuebintruoja nauja JAV LB Los Angeles atsigaivinkite alučio bokalu.
' gerto universitete (Vakarų Vokieti
apylinkės sekretorė Litą Žilevičiū
tė. Telefonuoti vakarais 244-6792.
joje),' gilino medicinos studijas
IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Lietuvių Namuose, antrame aukšte Stiasburgo (Prancūzijoje) ir Madri
Lietuvių Bendruomenės Centro
— 3 miegamieji — už $75 mėne do (Ispanijoje) universitetuose. 1957
atvyko į JAV ir išlaikė Illinois valst.
Gegužinė
siui.
Teirautis pas svetainės vedėją A. medicinos egzaminus. Kalifornijos
liepos 7 d., sekmadienį, 12 vai.
valstybiniai medicinos egzaminai
15 min. p. p. Arroyo Seco parke, Šatnerienę, telf.: 666-4585 (savait yra gana sunkūs, ir daugelis gydyto
prie N. Avenue 60, Los Angeles, galiais) arba namų tel. 664-9712.
Daugiau informacijų galima gau jų jų iš karto neišlaiko. D r. Z. G.
įvyksta Lietuvių Bendruomenės
Centro (Lithuanian Community ti pas B. Stančiką — tel. 661-8517 Brinkis juos išlaikė iŠ pirmo karto
Center, Inc.) gegužinė.
arba pas A. Skiriu — tel. 664-2919. ir gerais pažymiais.
Visi lietuviai kviečiami atsilan
Dr. Z. Brinkis yra vedęs (1962)
Skautų
piknikas
kyti.
Los Angeles lietuvių bendruomenės
Birželio 9 d., sekmadienį, 12 vai. narę Žibute Nidą Balsytę, iš pro
15 min. p. p. Arroyo Seco parke, fesijos inžinierę. Zigmas ir Žibutė
MARYHAMROCK prie North Ave 60 , Skautų Tėvų
Brinkiai turi jau gražaus prieuglio:
PIERCE — HAMROCK
Komitetas rengia gegužinę.
MORTUARY
Bus duodami pietūs, gaivinantys sūnus — Edmunduką — 5 metų ir
921 Venice Blvd.
gėrimai; be to, bus įdomi loterija, Liną-Juliuką — 9 mėnesių ir duk
Los Angeles, Calif.
terį Nidutę — 2 metų.
žaidimai.
Phone: Richmond 9-6091
Visi -kviečiami dalyvauti.
Dr. Z. G. Brinkis aktyviai reiš
kiasi Los Angeles lietuvių bendruo
menėje: jis yra ateitininkas, fronti
ALBINAS MARKEVIČIUS
ninkas, bendruomenininkas ir Re
zoliucijoms Remti Komiteto vado
ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance
vybės narys. Abu su žmona yra
2002 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, Calif. įstoję į Lietuvių Fondą jau su 400
Phone 393-0615
dolerių, (c.c.)

Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos, šeštadieninės ir
Santa Monikos Lietuvių mokyklų ii
LB Jaunimo Ansamblio
tradicinė

JAUNIMO ŠVENTĖ
vyksta
1968 — Laisvės Kovos — metais,
birželio mėn. 2 dieną,
1 vai. 15 min. p. p.
Šv. Kazimiero parapijos
patalpose (salėj ir kieme)
Visi, visi
maloniai kviečiami atsilankyti*
pasigėrėti savuoju jaunimu
ir paremti jo švietimo bei kultūros
reikalus

Šventei Rengti Komitetas:

O. Razutienė, pirm.; Alė RūtaArbienė, Giedrė Gudauskienė,
Ignas Medžiukas

RINKIMAI

Nepraleiskime svarbių — pirmų
jų rinkimų birželio 4 d. Kokius da
bar kandidatus parinksime, tik už
tuos tegalėsime balsuoti lapkričio
mėn. rinkimuose.
Iš kandidatų sąrašo į prezidentus
rimtesnis atrodo McCarthy, kaip ir
Kennedy, remiamas liberalų ir bol
ševikų simpatikų. Iš respublikonų
iki šiol laimėtoju yra R. Nixonas.
Į senatą respublikonai išstatė Raferty prieš sen. Kuchel. kaltindami
pastarąjį, kad šis niekad praeityje
nerėmė respublikonų kandidatų
(Nixono, Reagano ir kitų), taip
pat visais svarbiausiais klausimais
senate balsavo kartu su liberalais
demokratais. (Bals.)

