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įspūdingas tautos šventes minėjimas

Tautos šventės minėjimą Los Angeles, 
rugsėjo 6 d., surengė Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos vietinis skyrius, kurio 
pirmininkė — Rūta Šakienė.

Minėjimas praėjo su dideliu pasisekimu, 
nes buvo sudaryta gera minėjimo programa 
ir didžioji parapijos salė buvo pilnutėlė, 
nežiūrint, kad minėjimas vyko ilgojo Dar
bo dienos savaitgalio metu.

Prieš pamaldas, parapijos mokyklos 
aikštėje buvo iškeltos Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos, dalyvaujant organizacijų (šaulių, 
ramovėnų) vėliavoms. I bažnyčią 
pamaldoms susirinko labai daug žmonių. 
Buvęs klebonas prel. J. Kučingis pasakė 
prasmingą pamokslą.

Salėje trumpu sveikinimo žodžiu 
programą pradėjo pirm. Rūta Šakienė; An- 

Kairio naujos dramos “Krikšto vanduo’’; 
karalių Jogailos ir Vytauto dialogas, kurį 
skaitė dramos sambūrio aktoriai Vincas 
Dovydaitis (sambūrio pirmininkas) ir An
tanas Kiškis. Dialogo turinys labai tiko 
šventės dvasiai, o ir pats skaitymas — 
pasigėrėtinas. Programą pranešinėjo — 
Ramona Alseikaitė. Programa teužtruko 
vos apie pusantros valandos. Puiku!

Pabaigai, po gėlių įteikimo programos 
dalyviams, dėkinga publika griausmingai 
sugiedojo Lietuvos himną, po to buvo 
pakviesta pasivaišinti ir pabendrauti. 
Reikėjo stebėtis skyriaus valdybos 
darbštumu ir vaišingumu — tokiai miniai 
paruošti gausybę gerų vaišių.

Pagrindinė kalbėtoja
Matilda Marcinkienė.

Nuotrauka —V. Gylio

Darbščiąją skyriaus valdybą sudaro: 
pirmininkė — Rūta Šakienė, vice-pirmi- 
ninkas — Pranas Dovydaitis, sekretorius 
— Vytautas Šeštokas, iždininkas — Ramū
nas Bužėnas, parengimų vadovė — Ona 
Dovydaitienė, meno reikalų vadovas — 
akt. Petras Maželis, jaunimo reikalų 
vadovė ir ryšininkė su Neo! Lituania — 
Kristina Švarcaitė.

VI. B.

tanas Polikaitis sugiedojo Amerikos 
himną. Po to kalbėjo gen konsulas V. 
Čekanauskas. Po jo, sekė viešnios iš 
Čikagos ponios M. Marcinkienės gerai 
paruošta paskaita apie Tautos Šventę, jos 
atsiradimą ir reikšmę.

Muzikinėje programos dalyje pianistė- 
kompozitorė Raimonda Apeikytė paskam
bino: Dvariono “Čiuožykloje’’, Budriūno 
“Audros debesys virš Kauno’’ ir Franz 
Liszt — “Vengrų rapsodija nr. 6’’.

R. Apeikytė buvo visur ir visada mūsų 
mėgiama pianistė ir akompaniatorė, bet šį 
kartą, nutilus paskutiniems Liszto rapsodi
jos garsams, salėje kilo tokia aplodismentų 
audra ir “bravo — valio”, kad atrodė tam 
nebus nė galo. Publika, net atsistojusi, 
pianistei sukėlė tokias triukšmingas ovaci
jas, kad ji negalėjo atsisakyti — paskam
bino dar vieną kūrinį — bisui.

Toliau sekė režisieriaus Petro Maželio 
parinkta ištrauka iš rašytojo Anatolijaus

Rengėjai ir programos dalyviai. Iš k.: režisierius P. Maželis, R. Alseikaitė, R. Šakienė, 
A. Polikaitis, M. Marcinkienė, R. Apeikytė, Pr. Dovydaitis, Kr. Švarcaitė, V. Šeštokas, 
V. Dovydaitis, A. Kiškis, O. Dovydaitienė ir R. Bužėnas.
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XX amžiaus piratai...

Naujai įsteigtas okupuotos Lietuvos Tarybinis Kultūros Fondas 
ir ok. Lietuvos spauda vis skundžiasi, kad permažai turi kultūrinių 
ryšių su išeivijos žurnalistų, poezijos ir literatūros atstovais. Šiam 
reikalui pataisyti “Gimtasis Kraštas’’ (dabar jau gaunamas ir ok. 
Lietuvoje, anksčiau buvęs tik grynai užsienio lietuviams skirtas 
laikraštis) gegužės mėn. pabaigoje pasikvietė ok. Lietuvoje 
viešinčius “Santaros-Šviesos“ valdybos narį Mykolą Drungą, Har
vardo universiteto profesorių Edvardą Kaminską, literatūros kritiką 
Kęstutį Keblį, “Akiračių“ redakcijos narį, literatūros kritiką 
Liutaurą Mockūną apsvarstyti esamą padėtį ir surasti būdų jai 
pagerinti.

Viskas būtų gal ir gerai, galėtumėm džiaugtis naujomis 
tėvynainių pastangomis susiartinti — mūsų visų dalis širdies liko 
tėvynėje, dar ir dabar po tiekos metų išeivijoje mintimis skren
dam pas savuosius, — vaikštom vaikystės pramintais takeliais, jeigu 
ok. Lietuvą valdytų lietuviai, kuriems tikrai rūpėtų nuoširdus 
pasikeitimas spauda ir literatūra.

Dabartiniai “valdovai“ skundžiasi, kad jų žodis nepatenka į 
išeivijos lietuvių spaudą. O kodėl gi lietuviai, pabėgę nuo prievartos 
ir melo, turėtų savo laikraščiuose dėti propagandą ir melą? Gana 
tikras pasakymas: “Izvestijoje — nėra žinių, Pravdoje — nėra 
tiesos“. Užtenka pasiskaityti “Gimtąjį Kraštą“, kad pamatytum 
kaip nori mums įbrukti propagandinį melą už šventą teisybę. Tik 
jie ignoruoja faktą, kad mes esam užtektinai pasaulio ir 
komunistinės “pravdos“ matę, ir galim atskirti pelus nuo grūdų...

Esą “... išeiviai skundžiasi, kad jų žodis nepatenka į mūsų 
spaudą“, rašo G. K.

Išeiviai lietuviai žurnalistai ne tik nesiskundžia, kad jų žodis 
nepatenka įok. Lietuvos spaudą, bet jai nieko ir nerašo, nes žino 
cenzūros galią ir valią. Išeiviai gerai žino, kad nežiūrint ką jie 
rašytų, jei tik nebus panegyrikos dabartinei valdžios sistemai, tai 
ir nesitikėk, kad raštas šviesą išvystų... Dedami, kad ir nemokšiškai 
parašyti laiškai, kai kurie net jų pačių perredaguoti (kaip atsitiko 
vienam kaliforniečiui, tik pasiuntusiam adreso pakeitimo laiškelį), 
jeigu tik juose džiaugiamasi dabartiniu rojum... ok. Lietuvoje. Tas 
faktas randamas kiekviename G. K. numeryje!

Išeiviai lietuviai skundžiasi komunistišku dviveidiškumu: vienur 
būgnija apie “bendradarbiavimą“ literatūros apsikeitimu ir t.t. tuo 
tarpu neįsileidžia išeivijoje išleistų knygų, netgi tų autorių, kuriuos 
jie bandė prisivilioti netgi prisiųsdami specialų atstovą! Dar šių 
metų vasarą neįsileido knygų to autoriaus, kurio pavardė yra ateity
je ok. Lietuvoje išleisiamų knygų sąraše! Pateisinimas, kad muitinės 
tarnautojai, rusai, atima knygas, juos dar labiau įmurkdo, nes 
išlenda yla iš maišo, kad jie, lietuviai, daro planus, bet sprendimus 
daro - MASKVA!!!

Dabartiniams valdovams ok. Lietuvoje nėra problemos ar išeiviai 
jiems rašo ar ne; jie patys, be atsiklausimo ir be autorių leidimo, 
persispausdina viską, kas jiems reikalinga, kas jiems naudinga. 
Kultūringos tautos laikosi etikos — susitaria su autorium, ypatingai, 
kada kūrinys turi “copyright”, susitaria dėl honoraro ir t.t. Dabar
tiniai ok. Lietuvos ponai-draugai to visiškai nepripažįsta ir vis dar 
laikosi senovės piratų taktikos...

Žvilgterėkime įok. Lietuvoje išspausdintų rašytojų sąrašą: Cin
zas, Mackus, Santvaras, Almenas, Katiliškis... (per 30 metų 
“Vaga“ išleido apie 50 kūrinių, būtų idomu — kiek iš jų turėjo 
autoriaus sutikimą, leidimą?) Ateityje numatomi išleisti šie autoriai: 
Gustaitis, Zobarskas, Vytė Nemunėlis, Tarulis, Vaičiulaitis, Bim
ba, Aistis, Nyka-Niliūnas, L. Sutema, Bradūnas, B. Brazdžionis. 
Čia ir vėl kyla klausimas kiek iš čia suminėtų autorių davė sutikimą v
jų kurinius ok. Lietuvoje perspausdinti? Žinoma, daugiausia 
parinkti mirusieji autoriai, nes jų atsiklaust nereikia, iš kapų gi 
triukšmo nepakels... Gyvieji irgi perdidelio triukšmo nekels, nes 
viena — liko giminės... antra — neik su meška imtynių... ir jie 
tą gerai žino.

Nesiskaitymas su autoriaus teisėmis, nemokėjimas honoraro 
plačiai paplitęs ne tik ok. Lietuvoje, bet visame komunistiniame 
pasaulyje. Tais pačiais piratais skundžiasi ir garsus dabartinės In
dijos rašytojas-klasikas Mulk Raj Anand, rašantis angliškai, (novelė 
“Untouchable” išversta išvedu, vokiečių, indų ir kitas kalbas), 
kad jo kelias noveles dideliais tiražais išspausdino Sovietų Rusija 
ir Raudonoji Kinija, bet jis už tai negavo nei vienos rupees. Ir tas, 
esą, ne jam vienam iš dabartinių rašytojų, atsitiko.

************************************* ****************

HOLLYWOOD LOS FELIZ
Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai 
Duona—German and Lithuanian Bakery

Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. 
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms.

Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm, —uždaryta. Tel.: (213) 663-4747

Krautuvę perėmė nauji savininkai.
*1* *!> *2* *2* *2g *1* *1* *2* *1* *1* *1*rj> rp rj* *P *P *P *P *P *T* *4* *4* *4* *4* *•* *4* *•* *P *4*

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046 
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).

Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro 
iškvietimo dokumentus.

Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir 
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų, 
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų, 
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos 
automobilių.

Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais — 

uždaryta.
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LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS IŠVYKOSE

V. Putino-Mykolaičio dramos “Valdovas" aktorių sąstatas. Iš k. į d.: meno vadovas ret Petras Maželis, Sigutė 
Mikutaitytė, Antanas Kiškis, rež. padėjėja Ema Dovydaitienė.
Antroje eilėje: Saulius Stančikas, L. A. D. S. pirmininkas Vincas Dovydaitis, Arvydas Raulinaitis, Ramunė Vitkienė, 
Sigitas Raulinaitis, Fredas Prišmantas, Aloyzas Pečiulis.

Kai Dramos Sambūris grįžo iš VII-jo 
dramos festivalio ir už Vinco Mykolaičio- 
Putino dramos VALDOVAS pastatymą 
parsivežė net 4-ris žymenis, gandas 
pasklido ir kitose lietuvių nausėdijose. 
Gerų spaudos atsiliepimų įtakoje Dramos 
Sambūris š. m. gegužės m. buvo pakvies
tas į New Yorką, kur Kultūros Židinyje 
suvaidino su dideliu pasisekimu.

Š. m. spalio 18 d. VALDOVAS 
pasirodys Bostono lietuviams ir š. m. 
lapkričio 7 d. Clevelande, kur su šiuo 
veikalu bus atidaromos tradicinės Lietuvių 
Dienos.

1988 m. birželio m. Toronte, Kanado
je, įvyks Pasaulio Lietuvių Kultūros 
kongresas. Kongreso atidarymui yra 
pakviestas Los Angeles Dramos Sambūris 
suvaidinti VALDOVĄ.

Krikščionybės Jubiliejaus Vykdomasis 
Komitetas kreipėsi į Dramos Sambūrio 
meno vadovą akt. Petrą Maželį, klausdami 
ar sambūris sutiktų pastatyti jų premijuotą 
Anatolijaus Kairio dramą KRIKŠTO 
VANDUO ir pastatymą atvežti į Čikagą. 
Šiuo metu vedamas susirašinėjimas.

Dramos Sambūris, jei bus įmanomos 
sąlygos, šią dramą pastatyti sutiko.

Los Angeles lietuviams Dramos 
Sambūris ateityje ruošiasi pastatyti 
komediją.

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian su 
savo vyru Andy išskrenda į Toronto, 
Kanadą, spalio mėn. 1 d., kur vaidins 
filmoje iš savo gyvenimo “Ann Jillian 
Story’’. Grįš apie lapkričio vidurį. Būtų 
mielai atsilankiusi į jaunimo rengiamą 
Lietuvių Dieną ir autografavusi savo 
neseniai išleistą plokštelę, jeigu nebūtų 
supuolusios datos.

Jūratė labai gražiai lietuviškai pasveikino 
Dodger stadijone virš 60,000 žmonių 
minioje esančius lietuvius: “Labas mano 
miela lietuviška šeima” ir pasisakė, kad ji 
lietuvaitė. Jūratė labai apsidžiaugtų, kad 
lietuviai jos pastangas visur propaguoti 
lietuvių vardą, nors truputį įvertintų ir 
parašytų jai, kad ir labai trumpus 
laiškučius.

Jūratė kartu su aktorium Ricardo Moun- 
talban paruošė puikią 90 minučių programą

Dodgers stadijone, kuri buvo atlikta prieš 
Popiežiui laikant mišias. Gal būt, 
daugumas amerikiečių pirmą kartą išgirdo 
Jūratės tikrai gražų balsą, gal būt ir 
daugelis lietuvių pirmą kartą ją išgirdo, 
nežiūrint to, kad ji išpildė daug muzikinių 
programų ir Dorothy Chandler pavilijone 
ir Las Vegas didžiuosiuose viešbučiuose, 
ir neseniai įdainavo plokštelę (angliškai).

Prano Lemberto 20 metų mirties 
sukaktis bus paminėta koncertu 1987 
metais spalio 11 dieną, 12 valandą (po 
pamaldų) šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Koncerto programą, Prano Lemberto 
poezijos žodžiais, atliks solistės — Birutė 
Vizgirdienė, Stasė Pautienienė, Vita 
Polikaitytė-Vilkienė ir Albina Gedminienė 
akomponuojant Raimondai Apeikytei ir 
Onai Metrikienei; deklamatoriai: Pranas 
Visvydas, Danutė Mitkienė ir Viltis 
Jatulienė. Programą praves aktorius 
Algimantas Žemaitaitis. Bus ir draugų 
žodis.

Visiems laisvas įėjimas, vaišės.
Rengia — šeima.
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Nemenkinkime 600 metų 
jubiliejaus

LAV rugs, numeryje perskaičiau gan 
aitru vedamąjį “Patys klastojam 
istoriją...”. Nepatinka autoriui, kad 
neseniai Romoje “su tokia didele pompa 
atšventėm ne tą krikštą. ’ ’ Jo manymu, kur 
kas svarbesnis buvo Mindaugo krikštas. 
Rasi, “Lietuva jau daug anksčiau be jokios 
lenkų pagalbos buvo pakrikštyta.”

Taip — ji buvo pakrikštyta, bet, matyt, 
ne tuo laiku. Už tai karalių Mindaugą 
pagoniški rikiai paguldė po šventa velėna. 
Krikščionybės pradžia tapo užgniaužta. 
Teutonų ordinas į Lietuvą tebežvelgė kaip 
į bedievišką, užgrobimui atvirą kraštą. 
Kryžiuočių žygiai dažnėjo. Būtinai reikėjo 
antro krikšto, galutinai patvirtinančio 
Lietuvos perėjimą krikščionybėn. Tikslas 
buvo prasmingas.

Autorius baisėjasi tuo, kad po krikšto 
Lietuvą užplūdo lenkų didžiūnai ir kunigai. 
Bet reikia suprasti anų laikų padėtį. Pati 
Lietuva gi ieškojo paramos iš lenkų pusės. 
Jei ne lenkai, ilgainiui būtų įsiveržę 
teutonai ar rusai. Pastarieji vėliau tą ir 
padarė.

Lenkinimo žala nėra jau tokia didelė, 
kaip mes neretai išvedžiojame. Bajorija 
aplenkėjo, bet kaimas išliko lietuviškas. 
Kalba išsaugota. Liaudies dainos gyvos. 
Veikiai atsikratėm daugelio barbarizmų. 
Ryšiai su Vakarais buvo ir liko tvirti. Tai 
matome tiek sostinės, tiek kitų miestų 
architektūroje, muzikoje, dailėje. O 
šiandien jaunimo tautinė sąmonė yra 
sveikesnė, negu bet kada praeityje.

Klysta autorius sakydamas, kad su 
Lietuvos krikščionybės 600 metų minėjimu 
klastojame istoriją. Anaiptol, jos neklasto- 
jame, bet aktualiai iškeliame ano istorinio 
įvykio reikšmę Lietuvai. Per tai išeiname 
į pasaulį. Garsiname savo buvusį ir 
trokštamą valstybingumą. Ar tai nėra 
svarbu?

Apsirinka rašantysis pradėdamas sakinį 
šitaip: “Po bendro Lietuvos-Lenkijos 
krikšto...” Stop! Juk tai nesąmonė. Niekad 
neįvyko bendro krikšto. Lenkijoje 
krikščionybė įvesta 966 metais. Supran
tama, tai tik nelemtas stilistinis ap
sirikimas, iš dalies parodantis, prie ko gali 
privesti drumsta emocionali galvosena.

Pr. V.

Skaitytojų reakcija į vedamąjį

“Patys klastojam istoriją”...

Lietuvos krikščionybės sukakties 
minėjimas

Ar arkivyskupas J. Skvireckas nežinojo?

Besirengiant minėti Lietuvos krikšto 
sukaktį kilo diskusijos dėl krikšto datos, 
kodėl, būtent, pasirinkti 1387 metai. 
Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas 
Skvireckas, prisimindamas Mindaugo 
krikštą, kurį jis priėmė su savo žmona, 
sūnumis, dvariškaisi ir, kaip popiežius 
Inocentas IV sakė, su didele daugybe 
pagonių, atvykęs iš Austrijos, kur tada 
gyveno, į Romą, šv. Kazimiero kolegijoj 
atšventė 700 metų krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje sukaktį. Negalima suabejoti, kad 
arkivyskupas nežinojo, kada Lietuvoje 
buvo įvesta krikščionybė. (L. E. 281., 116 
p.).

“Lietuvoje katalikybė įvesta prieš 700 
metų’ ’ — rašoma Lietuvių kalbos žodyne. 
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 321 
p., Čikaga, 1962).

Šį krikščionybės Lietuvoje įvedimo faktą 
patvirtino šv. Sosto diplomatas kardinolas 
A. Samore (pats gyvenęs Lietuvoje 6 
metus) savo žodyje 1965 m. Čikagos 
lietuviams Jaunimo centre, sakydamas: 
“Jau nuo Mindaugo, lietuvių vado, laikų, 
kuris su visa tauta oficialiai perėjo į 
katalikybę ir po to popiežiaus Inocento IV 
patvarkymu vainikuotas Lietuvos 
karalium, lietuvių tauta pasiliko ištikima, 
nepaisant sunkumų ir bandymų”. 
(“Draugas”, 1965 sausio 30).

Įtarimo šešėlis metamas Mindaugui, kad 
jis atsimetęs nuo krikščionybės ir todėl 
prireikė lenkų apaštalavimo Lietuvoje. 
(Kan. Kazimieras Prapuolenis “Polskie 
Apostolstwo w Litwie”).

Istorikas prof. L Jonynas, itin atsargus 
savo mokslinių darbų išvadose, šiuo 
reikalu sako: “Mindaugas kaip tik dėl 
krikščionybės buvęs ir nužudytas. 
Popiežiaus Klemenso VI liudijimas 
aiškiausiai parodo, kad Mindaugas iki pat 
mirties išliko kataliku. Atsitraukusį nuo 
katalikų tikybos Mindaugą popiežius 
nevadintų garbingo atminimo karalium” 
(Lietuvių tautos istorija I t., 76 p.).

Visa nelaimė, kad Lietuvos istoriją rašė 
svetimtaučiai, kurie mūsų tautai gero 
nelinkėjo ir todėl buvo neobjektyvūs. Na, 
kaip ten bebūtų, datų aiškinimą palikdami 
ateities Lietuvos istorijos tyrinėtojams, o 
skaitydamiesi dabartine realia padėtimi, 
turime pasidžiaugti, kad krikščionybės 
sukakties minėjimas Lietuvoje ir Romoje, 
o taip pat ir arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paskelbimas palaimintuoju plačiai 
išgarsino Lietuvos vardą.

O kas pas mus daroma?

Los Angeles mieste Lietuvos 
krikščionybės sukaktis bus paminėta 
lapkričio 22 d. Šiam reikalui yra sudaryti 
garbės ir darbo komitetai. Į garbės 
komitetą sutiko įeiti: Los Angeles 
arkivyskupas Roger M. Mahony (pirm.), 
vyskupai — Paulius Baltakis, Thomas 
McFarland, Juan A. Arzube, Vincentas 
Brizgys, Carl A. Fisher, John J. Ward; 
prel. Jonas Kučingis, Kalifornijos guber
natorius George Deukmejian, 
kongresmanas William E. Dennemeycr, 
Lietuvos atstovas JAV dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos atstovas prie Š. Sosto Stasys 
Lozoraitis, Jr., Lietuvos gen. konsulas 
Vytautas Čekanauskas, Kalifornijos Valsti- 
jjos sekretorė March Fong Eu, Los 
Angeles burmistras Tom Bradley; filmų ir 
televizijos aktroės Ann Jillian ir Rūta Lee. 
Į darbo komitetą įeina: kun. dr. Algirdas 
Olšauskas, Angelė Nelsienė (pirm.), Z. 
Korius (iždin.); nariai — R. Dabšys, dr. 
F. Palubinskas, J. Kojelis iri. Medžiukas 
(informacijos reikalams); D. Polikaitienė 
(liturgijai), V. Vidugiris (banketo koor
dinatorius), dr. D. Giedraitienė, St. 
Korienė ir B. Viskantienė (rūpinasi 
banketo reikalais ir bilietais).

Minėjimas prasidės lapkričio 22 d. 10 
vai. 30 min. šv. Vibianos katedroje, 
mišiomis, kurių vyr. koncelebrantas bus 
vysk. J. Ward. Po pamaldų įvyks banketas 
New Otani viešbutyje, 120 S. Los Angeles 
St- Ig. M.
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Šaunios

jaunųjų

priimtuvės

Jaunieji Raibiai 
Linda ir Linas 

priimtuvių metu.
Nuotrauka S. Kvečo

Rugpiūčio 29 Los An
geles lietuviu Tautiniuo
se Namuose, Gražina ir 
Juozas Raibiai surengė 
šaunias savo sūnaus 
Lino ir jo naujos žmo
nos, “importuotos” iš 
Australijos, Lindos pri
imtuves.

Jaunųjų priimtuvės 
buvo gana smagios. įei
nančius svečius, kurių 
buvo virš 150, prie durų 
pasitiko abu jaunieji — 
Linas ir Linda, ir jauno
jo tėvai Gražina ir Juo
zas Raibiai.

Lietuviai Kalifornijoje

Su dideliu entuziazmu ruošiamasi 
Lietuvių Dienos šventei, kuri šiais metais 
yra mūsų jaunesnės kartos rankose. 
Pasiskirsčius pareigomis, darbas vyksta 
visomis kryptimis. Kaip jau skelbta, 
linksmybės vyks spalio 3—4 dienomis. 
Numatoma šventės atidarymo “maršalka” 
kviesti žymųjį krepšininką Praną Lubiną, 
kuris kadaise iškėlė Lietuvos krepšinį į 
pačias viršūnes, laimint Europos 
pirmenybes porą kartų. Taip pat bus 
rodomas Kezio filmas “Lithuania Through 
the Wall”. Su dideliu pakilimu šventėje 
ruošiasi dalyvauti šokėjų grupės iš 
Denverio, Seattle ir San Francisco. Salę 
puošti maloniai sutiko Dramos Sambūris 
su rež. Petru Maželiu.

Šventė jau reklamuojama visoje 
apylinkėje, kviečiant ateiti ir arčiau 
susipažinti su lietuviškais papročiais, 
menu, šokiais ir paragauti mūsų valgių. 
Bus puikių skilandžių, norintieji užsisakyti 
iš anksto, susisiekite su mūsų sekmadienio 
kiosku, kad nepritrūktume tų gardumynų. 
Atvežama apie 100 paveikslų; bus 
demonstruojami drožiniai, gintarai, 
audiniai, išduodamos virimo paslaptys.

Turintieji klausimų ar galintys priimti 
atvykstančius šokėjus nakvynei, susisiekite 
su Giedra Gustaite, Edmundu Kulikausku, 
ar vienu iš DabŠių. R^y

Visą pobūvio programą pravedė Ar
vydas Raulinaitis, vienur rimtai kitur su 
humoru papasakodamas apie jaunųjų kelią 
[jungtuves ir problemas, kurios susidarė 
tokiam dideliam atstumui esant. Kalbėjo ir 
“piršlys” Darius Raulinaitis, neseniai pats 
vedęs “importuotą” Australijos lietuvai
tę... Trumpai padėkojo atsilankiusiems 
svečiams ir savo draugams, jungtuvių 
palydovams, ir Linas ir Linda, abu puikiai 
lietuviškai kalbą, kad ir skirtingu akcen
tu... Svečiai galėjo pasidžiaugti ir puikia 
lietuvių kalba, jaunąją į Kaliforniją 
atlydėjusių, jaunosios artimų vaikystės ir 
lietuviškos veiklos draugių — Kristinos 
Virgeningaitės ir Kristinos Coxaites. 
Visiems svečiams ir viešnioms, iš arti ir 
iš toli atvykusioms, šeimos vardu padėkojo 
Gražina Raibienė.

Tai buvo tikrai šventiškai pakilus 
vakaras, praleistas jaunų, kurie šiuo kartu 
vyravo skaičiumi, ir vyresnių lietuvių 
tarpe. Puikios vaišės, puiki, nuotaiką 

kėlusi, lietuviukų orkestro muzika: Dobilas 
Steikūnas — gitara ir daina, Jonas V. Aras
— akordeonu ir elektroniniu piano, John
— bugnu. Vaišių metu netrūko nei 
lietuviško “Valio!” jauniesiems ir tėvams, 
nei kitų linksmų dainų, kurioms vadovavo 
solistas Antanas Pavasaris, priėjo prisidėjo 
ir solistės Janina Čekanauskienė, Stasė 
Pautienienė ir, žinoma, visi balsingi ir ne 
taip balsingi, svečiai ir viešnios, 
besidžiaugią nauja lietuviška šeima.

Lino Raibio ir Lindos Bieliūnaitės 
jungtuvės įvyko liepos 18 d. Sydnejuje, 
Australijoje. Vestuvių puota vyko lietuvių 
namuose, Sydnejaus priemiestyje — 
Bankstown. Į jungtuvių iškilmes buvo 
nuskridę ne tik jaunojo tėvai, bet ir jo ar
timieji draugai: Darius Raulinaitis, Jurgis 
Tumas ir Gediminas Mažeika.

Jaunoji Raibienė buvo labai aktyvi 
Australijos lietuviškoje veikloje, tad 

atsisveikinti ir jos išlydėti į tolimąją 
Kaliforniją, susirinko daug lietuvių, 

vestuvių puotos metu nepamiršdami 
lietuviškų papročių ir šokių “Sadutės” bei 
“Rezginėlės” į kurią įtraukė ir jaunuosius. 
Netrūko ir linksmų vestuvinių dainų.

Los Angeles lietuviai gali džiaugtis gavę 
dar vieną lietuvaitę, kuri, reik tikėtis kar
tu su Linu įsijungs į veiklą. Linas buvo 
veiklus sportininkas, jūrų skautas. Jo tėvai 
— Gražina ir Juozas Raibiai gerai 
pažįstami losangeliečiams kaip puikūs, 
draugiški, malonūs žmonės niekad 
neatsisaką nei pareigų, nei sunkesnio dar
bo, aktyvūs Tautinėje S-goje, dirbo ir 
tebedirba įvairiose organizacijose, Dramos 
Sambūryje ir kt. yaje

Atitaisymas
LAV rugsėjo numeryje, rašant apie San

ta Monikos Lietuvių Klubo pikniką įvyko 
nemaloni klaida. Turi būti: Specialiuose 
baliuose pagerbėm Rūtą Lee-Kilmonytę, 
Oną Razutienę ir Egidijų Radvenį...

VRP
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MALONUS KALIFORNIJOS 
LIETUVIAI!

Kiekvienais metais spalio ir lapkričio 
mėn. BALFAS vykdo piniginį vajų varge 
esantiems pagelbėti. BALFAS neprašo 
sau, bet tiems, kurie negali asmeniškai 
pasibelsti į j ūsų duris. Būtų labai džiugu, 
kad kiekvienas, jausdamas artimo meilės 
pareigą, pats asmeniškai įteiktų savo auką 
rinkėjams arba pasiųstų paštu.

Aukas rinks šie balfininkai:
Los Angeles — R. Dabšys, J. Dženkaitis, 
A. Mitkevičius, A. ir V. Pažiūrai, J. 
Rukšėnienė, J. Sišienė.

Santa Monikoje — S. Kvečas, L. 
Jarašūnienė, A. Dambriūnas.

Long Beach ir apylinkėse — B.
Seliukas.
Vištoje — O. Mikuckienė.
Mission Viejo — M. Butkienė.
Santa Barbaroje — M. Šimonienė.
Orange County — A. Nelsienė ir A. 
Narbutienė.
Upland — M. Naujokaitis.
Valencia — A. Dūdienė.
Ventura County — G. Raibienė.
Escondido ir San Diego — H. 
Gorodeckas.

Taip pat pranešu, kad lapkričio mėn. 15 
d. 12:30 vai. šv. Kazimieiro parapijos 
salėje BALFAS rengia iškilmingus pietus 
su puikia menine programa, kurią išpildys 

šaunusis VYRŲ KVARTETAS ir pianistė 
Raimonda Apeikytė.

Visus kviečiame dalyvauti ir stalus iš 
anksto užsisakyti pas A. Mitkevičių.

Įėjimo auka 15 dol. Pensininkams ir 
studentams — 12.50 dol.

Vladas Pažiūra
Pirmininkas

Sportuojame...
Golfas — nelabai paplitęs lietuvių tarpe, 

bet ta sporto šaka užsiimančių vistiek yra 
— net čia Los Angeles, tikriau — Santa 
Monikoje. Mūsiškių golfininkų rūpesčiu 
rugpjūčio 25-26 d. d. susilaukė tolimų 
svečių — lietuvių golfininkų būrelio — net 
iš Australijos, Sidney. Australijos lietuvių 
golfininkų grupė vyko į Klevelandą 
rungtynėms, (rugs. 5-6 d.d.) su Klevclan- 
do lietuviais golfininkais, todėl pakeliui, 
losangeliečių lietuvių golfininkų kviečiami, 
stabtelėjo čia viešnagei ir žaidynėms. 
Australijos lietuvių grupėje buvo: 
Jeronimas ir Laura Belkai, Vytautas ir Jad
vyga Burokai, dr. Kostas Bagdonavičius, 
Raimondas Jurkūnas, Jurgis Liutikas, dr. 
Liuką Petrauskas, Jim Pocock, Česlovas 
ir Marta Zakarauskai ir Benigna 
Zakarauskaitė, visi Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubo “Kovas” nariai.

Kalifornijos Lietuvių Golfo Klubo tur
nyras, šiemet jau antras iš eilės, įvyko 
rugsėjo mėn. 19 d. Ojai Country Club 
golfo aikštėje, Ojai, CA.

Trečiasis, šiemet, turnyras įvyks spalio 
mėn. 31 d. Recreation Park, Long Beach, 
CA.

Kalifornijos Lietuvių Golfo Klubo 
valdybą sudaro: Arūnas Barkus, pir
mininkas; Vincas Bernotą, sekretorius ir 
turnyrų vadovas; Paulius Aras — 
iždininkas; nariai — Kęstutis Kaveckas ir 
Vytautas Plukas.

VI. B.

Popiežius Jonas Paulius II 
daugelio talentų asmenybė.

Per paskutinę savaitę, Popiežiui Los 
Angeles besilankant, iš spaudos ir televizi
jos, daugumas gal pirmą kartą išgirdom- 
pasiskaitėm, kad Jo Šventenybė yra ne tik 
rašytojas, dramaturgas, poetas ir aktorius 
(prieš kunigystę vaidinęs mėgėjų teatre), 
bet taip pat ir dainininkas.

Pirmą kartą Amerikoje besilankant 1979 
metais, Infinity kompanijos buvo išleista 
plokštelė — “Pope John Paul sings”. 
Plokštelė įdainuota lenkiškai, liaudies 
dainų motyvais. Išparduota 100,000. Taip 
pat buvo išleista kita jo plokštelė “Program 
of Peace”, kuri dabar linkiai gaunama.

***************************************************wir

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026 
Tel.: (213) 413-3370

* * * * * *************************** * ***************

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas 

****************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, California 90404 

Tel.: (213) 828-7095
****************************************

ROQUE and MARK CO., INC.

Realtors ★ Insurance ★ Income Tax ★ Notary Public 
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

Phone: (213) 828-7525 Res. (213) 395-0410

Albinas Markevičius ir bendradarbiai

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 
Tel.: (213) 986-9247 (213) 660-6600

Home: (213) 664-0791 
*****************************************************

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039 

Tel.: (213)661-5276
ATIDARYTAS

pirmadieniais uždaryta 
antradieniais nuo 10 v. ryto iki 7 v. vakaro 

trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis iržemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos iki 100,000 dol.
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LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI

Advokatai

JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103 

West Covina, CA 91790 
Tel.: (818) 337-0777 or

(818) 962-6644

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213)664-2910

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

1760 Termino Ave., #207 
Long Beach, CA 90804 

Telefonas: (213) 498-6676

General Contractors

Dantistai

ARTHUR V. DOBLE 
(Arturas Dobilas)

Attorney at Law 
12301 Wilshire Blvd. Suite 512 

Los Angeles, CA 90025 
Tel.: (213) 826-5505

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law

483 Francisco St. Suite B. 
San Francisco, CA 94133 

Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116 
Fountain Valley, CA 92708

(Corner Warner & Euclid) 
Tel.: 1 (714) 968-5525

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical - Heating - Plumbing
2227 Meadow Valley Terr.

Los Angeles, CA 90039 
Phone: (213) 664-1661

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave., Ste. 204 
Glendale, CA 91204 
Tel.: (818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616 
Los Angeles CA 90028-6404 

Tel.: (213)871-8999

NIJOLĖ V. TREČIOKAS
Attorney at Law

701 Santa Monica Blvd. 3rd Floor 
SANTA MONICA, CA 90401 

tel. (213) 395-3398

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (Latvių kilmės)

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by Appointment

KOSTAS MAKAUSKAS

Plumbing — Electrical — Carpentry 
Cement Work — Construction — 

Remodeling — Repairs 
EXPERIENCED

3823 Evans St., L. A. Ca. 90027 
Tel.: (213) 669-0316

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D. 

ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION

2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 

tel.: (213) 413-3370

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

DENNIS PETRAS
Broker Associate

c/o Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.

Woodland Hills, CA 91367 
Tel.: (818) 999-3100

Res. phone (818) 883-2877

Sąskaityba

Apdrauda

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc. 
A. “Mark” MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance 
2802 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, CA 90029 

453-1735 828-7525

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D. 
gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd. 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: (213) 667-3080

14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402 
Tel.: (818) 894-0136
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Spalio mėn.
3 ir 4 d. d., šeštadienį ir sekmadienį, 

šv. Kazimiero parapijos patalpose Lietuvių 
Diena. Ruošia Jaunimo Sąjunga ir Talkos 
komitetas.

11 d., sekmadienį, po pamaldų, šv. 
Kazimiero parapijos salėje, poeto Prano 
Lemberto mirties sukaktuvių minėjimas.

18 d., sekmadienį, šv. Kazimiero 
parapijos Balius.

25 d., sekmadienį, po pamaldų šv. 
Kazimiero parapijos salėje Radijo 
Valandėlės piknikas.

-TRUMPAI-

“Lietuviai Amerikos Vakaruose’’ ir 
“Lietuvių Dienos’’ žurnalo nuolatiniai 
skaitytojai Marcella ir Viktoras Augiai 
šiuo metu važinėja po Aziją: Hong Kong, 
Kiniją, Bangkok ir Singapore.

Esą Kinijoje — visa tauta ant dviračių! 
Autobusai ir mašinos priklauso valdžiai.

Vaikai pagerbė tėvus

Bronius ir Mikalina Stančikai rugsėjo 13 
d., Tautiniuose Namuose atžymėjo 40 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Vaikai: Laima, Saulius, Tomas, Algis ir 
Regina suorganizavo šį pagerbimą be tėvų 
žinios. Į pagerbimą prisirinko pilna salė 
Stančikų draugų.

Saulius pravedė pagerbimo programą. 
B. ir M. Stančikus žodžiu sveikino ALT- 
o pirm. A. Mažeika, raštu — Bendruome
nės pirm. A. Nelsienė.

Skanius pietus paruošė ponios Antanina 
Uldukienė ir Marija Kantienė. Meninę 
programą išpildė Vyrų Kvartetas, su
dainuodamas tai progai pritaikytas dainas.

Visų vardu B. ir M. Stančikus pasvei
kino sūnus Saulius ir įteikė bilietus į Hava
jus, kaip ir povestuvinei kelionei, nes 
Stančikai vedėsi Vokietijoje, kur neturėjo 
nei baliaus, nei povestuvinės kelionės...

Sveikiname Bronių ir Mikaliną Stanči
kus ir linkime sėkmingų ateities metų.

A. Sk.
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Akordeonistas Jonas V. Aras Santa 
Monikos Lietuvių Klubo pikniko metu.

Talentingi lietuviai Los Angelėse
Los Angeles lietuviai savo tarpe turi 

daug įvairių šakų talento: garsių rašytojų, 
poetų, profesorių, mokslininkų, kino ir 
televizijos žvaigždžių, muzikų, 
kompozitorių, žinomų ne tik mūsų bet ir 
amerikiečių tarpe. Atsiranda kas kart vis 
daugiau, kad ir dar mažai pagarsėjusių, 
lietuvių vardą keliančių, naujų talentų. 
Neseniai turėjom progos parašyti apie 
inžinierių St. Paplauską, amerikiečių fir
mos pagerbtą ypatingu atžymėjimu, dabar 
ir vėl, malonu pristatyti, kad ir dar mažai 
mūsų tarpe pažįstamą augantį, jauną 
muzikos talentą — Joną Vytą Arą.

Jonas gimė 1966 m. vasario 13 d. Los 
Angeles mieste. Tėvai — Alfonsas (miręs) 
ir Anelė Arai savo sūnų augino lietuviškoje 
dvasioje, vežė į lietuvišką šv. Kazimiero 
parapijos mokyklą, kurią lankydamas 
Jonas Aras priklausė Jaunimo Ansambliui.

Baigęs šv. Kazimiero mokyklą įstojo į 
Daniel Murphy privačią gimnaziją ber
niukams, gana populiarią losangeliečių 

lietuvių tarpe. Ją baigęs įstojo įCal. State 
universitetą, Northridge, kur tris metus 
studijavo muziką. Jo mokytojai garsūs 
muzikos pasaulyje: Frank Marocco 
(dalyvauja TV programoje Polka Parade, 
Fernwood Tonite); Kenny Kotwitz 
(Lawrence Welk programoje). Pas 
profesorių Ladd Mclntash studijavo 
orkestraciją ir pas Matt Harris — 
aranžavimą.

Tik po trijų metų muzikos studijų, 
pamatęs, kad iš muzikos (šios labai per
pildytos šakos ypač Kalifornijoj) kažin ar 
galės susidaryti padorias gyvenimo

ALp(LKA)176J f 

sąlygas, savo s 1987, Nr.8 
kryptim — p;
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penkių metų vaikas iš savo motinos, kuri 
tuo metu lankėsi Europoje, lauktuvių gavo 
mažiuką, rusiškos markės akordeonuką. 
Nuo to laiko ir prasidėjo Jono ir akordeono 
draugystė... Akordeonas nėra vienintelis 
instrumentas, kurį jis puikiai valdo.

Aleksandrui Dabšiui š. m. rugsėjo 16 d., 
7 vai. ryto, padaryta sėkminga dešinės 
akies operacija. Akių specialistas chirurgas 
dr. Douglas Steel, daręs operaciją, turi 
labai moderniškai įrengtą kabinetą, seka ir 
studijuoja visus naujausius chirurgijos 
metodus. A. Dabšio akies operacijai 
naudojo “laser”, tai naujas, daug 
saugesnis metodas, greičiau sugyja akis, 
pacientas daug lengviau operaciją pakelia 
ir greičiau atsigauna.

Dr. D. Steel yra labai gerai vertinamas 
UCLA medicinos personalo ir dažnai 
rekomenduojamas kaip vienas iš geriausių 
akių chirurgų-specialistų.

Dr. D. Steel turi savo kabinetą St. Vin
cent Medical Building.

Linkime savo nuolatiniam skaitytojui A. 
Dabšiui greitai pasveikti.

Prisimintas a. a. Petras Sakas
1985 m. rugsėjo mėn. 10 d. Los Angeles 

mirė Petras Sakas, šiais metais rugsėjo 10 
d. buvo paminėta jo dviejų metų mirties 
sukaktis. Šv. Kazimiero bažnyčioje 
atlaikytos trejos mišios ir pasimelsta prie 
jo kapo Forest Lawn kapinėse, Glendale, 
kur buvo sukalbėtos maldos, sugiedota 
“Marija, Marija” ir Lietuvos himnas.

Šio liūdno minėjimo, bažnyčioje ir 
kapinėse, dalyviai buvo pakviesti 
pusryčiams-priešpiečiams į R. Šakienės 
ištaigingus namus (Glendale kalnuose), kur 
Feliksas Masaitis ir režisierius Petras 
Maželis savo trumpose kalbose prisiminė 
velionį Petrą — pareikšdami užuojautą jo 
našlei Rūtai Šakienei.

Religinėse apeigose dalyvavo daug Sakų 
šeimos draugų, kaimynų ir bendradarbių.

Velionis buvo savanoris kūrėjas, 
dalyvavo šaulių, ramovėnų, respublikonų, 
Radijo Klubo ir kitų organizacijų veikloje 
ir paramoje; per eilę metų apmokėdavo 
radijo valandėlės programą (šimto dolerių 
auka) minint Lietuvos kariuomenės šventę. 
Šią velionies tradiciją tebetęsia Rūta 
Šakienė. Velionis skaitė-prenumeravo 
daug lietuviškų laikraščių. VI. B.

5 7ai $ A, 
V


	1987-Nr.08-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_00001
	1987-Nr.08-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_00002
	1987-Nr.08-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_00003
	1987-Nr.08-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_00004
	1987-Nr.08-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_00005
	1987-Nr.08-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_00006
	1987-Nr.08-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_00007
	1987-Nr.08-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_00008

