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S eptyn ia sdešimtoj i
Vasario 16-toji

Lietuvos nepriklausomybės paskel- 

J bimą minėjome jau 70-tąjį kartą. 
Los Angeles lietuvių kolonijoje minėjimas 

praėjo labai pakilioje ir šventiškoje 
nuotaikoje. Pasakyti pagrindinę kalbą buvo 
pakviestas dr. Vyt. Skuodis. Iš tikrųjų, 
tinkamesnio lietuvio-patrioto ir žmogaus, 
ir turiningesnio kalbėtojo šiai progai 
nebūtų buvę įmanoma surasti.

Prie minėjimo pasisekimo prisidėjo ir 
ALT-o pirmininko inž. Antano Mažeikos 
apgalvotai ir kruopščiai paruošta minėjimo 
programa.

Prof. Vytautas Skuodis Vasario 16-tos minėjime Los Angeles. Iš k.: Alena 
Vileišytė-Grigaitienė, Nepriklausomybės akto signataro J. Vileišio duktė, K. Grigaitis, 
V. Skuodis, Sv. Kazimiero parapijos klebonas dr. A. Olšauskas, J. Cekanauskienė, gen. 
konsulas V. Čekanauskas. . . J! wto*—**' '*«*** ***g>*^A*r‘<>' ’
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Po pamaldų ir, tai dienai skirto, labai 
prasmingo prel. Jono Kučingio pamokslo, 
sekė pats minėjimas sausakimšai pilnoje 
Sv. Kazimiero parapijos salėje.

Tadas Dabšys vadovavo vėliavų įnešimo 
apeigoms. Vėliavos praturtino Vytimi ir 
trispalvėmis papuoštą sceną. Antano 
Polikaičio sugiedotą Amerikos himną, sekė 
klebono kun. dr. A. Olšausko invokacija, 
giliai nekasdieniška. Nepriklausomybės 
paskelbimo akto žodžius perskaitė Ramunė 
Vitkienė. Nepriklausomybės kovų dalyvių 
pagerbimą pravedė inž. A. Mažeika svei-

V. Skuodis kalba Nepriklausomybės 
šventės minėjime, Los Angeles

Foto —V. Pluko

kinimo žodį pasakė Lietuvos gen. konsulas 
inž. Vytautas Čekanauskas.

Daina Petronytė pasveikino susirinku
sius ir pristatė minėjime dalyvavusius 
svečius — latvius ir estus, tarp jų ir Latvi
jos gen. garbės konsulą Treimanį, tarusį 
sveikinimo žodį.

Turininga ir šviežių minčių pilna 
patrijotinė dr. Vyt. Skuodžio kalba — 
"Lietuvos laisvės sąlyga — veikimas" 
palydėta ovacijomis.

Paskaitytos ir priimtos rezoliucijos; 
pagerbti ir apdovanoti Lituanistinės 
šeštadieninės mokyklos rašinių konkurso 
laimėtojai: Tara ir Tanya Barauskaitės ir 
Andrius Kudirka.

Meninėje dalyje dalyvavo “Spindulio” 
ansamblio nariai gražiai paskaitę ir 
padainavę Alg. Žemaitaičio patraukliai ir 
įdomiai suderintus jo paties šiai šventei 
paruoštus patrijotinių minčių žiupsnius. 
Birutės Vizgirdienės išpildytos dainos, R. 
Apcikytei akomponuojant, buvo gražiai 
įpintos į jaunimo atliktas deklamacijas ir 
dainas, kurioms pianinu pritarė Rimas 
Polikaitis. Jaunimo chorą paruošė Vita 
Polikaitytė-Vilkienė.

Visus jaudino po Tautos Himno 
sugiedota “Lietuva brangi...”, kuri su
jungtomis dalyvių rankomis surišo visą 
salę į vieną tautiniai emocinį vienetą.

Iškilmingai praėjusį minėjimą uždarė LB 
Apygardos pirmininkė Angelė Nelsienė.

Po minėjimo pasivaišinta parapijos 
užkandinėje.

V. R. P.
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PELAI...
IR GRŪDAI...

Beveik kasdien girdėt nusiskundimų iš kaikurių laikraščių 
redakcijų, spaustuvių, rašytojų, poetų: “Lietuviai nustojo skaityti 
lietuvišką spaudą! Kai kuriais atvejais tai šventa teisybė! Vieni 
tą nesidomėjimą lietuvišku spausdintu žodžiu vadina pralobimo, 
kiti — išmandrėjimo, treti — tautinio atbukimo liga, kurios esą 
jau ne įmanoma pagydyti. Argi ištikrųjų taip blogai? Ir kame 
priežastis to “tautinio atbukimo”? Geras daktaras pirmiausia 
nustato ligos priežastį ir tik po to griebiasi priemonių kovai su pačia 
liga... Taip ir mes, lietuviai išeivijoje, visų pirma turėtumėm gerai 
išnagrinėti šios neskaitymo ligos priežastis.

Esą “knygas išleidžiame, bet niekas jų neperka, neskaito, taip 
ir guli lentynose metų metais, voratinkliais aptrauktos... ”

Teisybė, kad daugybė knygų, apneštų dulkėmis lentynose, laukia 
pirkėjų. Lauks, lauks ir... nesulauks, bet tai tik tokios knygos, 
kurios iš viso neturėjo būti nei parašytos, nei išleistos. Ne kiek
vienas parašęs knygą jau yra rašytojas, nors tokiuo gal ir jaučiasi, 
kaip ne kiekvienas mažo ūgio vyras jau — Napoleonas... Gyven
dami viskuo pertekusioje Amerikoje, gerai materialiai įsitaisę, daug 
kas turi galimybę leisti sau liuksusą, save “įamžinti” — parašyti 
ir išleisti knygą. Ypatingai populiarūs įvairių rūšių “atsiminimai” 
ir “prisiminimai”. Bet, deja, ne kiekviena tokia knyga jau yra 
literatūrinis įnašas, kurį visi turi pirkti, skaityti, savo bibliotekų 
lentynas jais puošti... Mūsų lietuviai gerokai išprusę, prisiskaitę 
geros savų rašytojų ir kitų tautų literatūros, puikiai atskiria pelus 
nuo grūdų... Pelams nemėto pinigų ir negaišina laiko, nes 
pasirinkimas įvairaus žanro, kad ir kitomis kalbomis, klasinės, 
įdomios literatūros yra gausus... Knygas žmonės perka tam, kad 
turėtų ne tik malonumą skaitydami, bet ir tam kad ką nors naujo 
ir įdomaus sužinotų, pasimokytų, praplėstų savo akiratį... 
Nenuostabu, kad dabar labai populiarios kelionių knygos, ne tik 
amerikiečių, bet ir lietuvių tarpe, nes ir namuose sėdėdamas gali 
keliauti po platųjį pasaulį.

Kad knygos pelyja lentynose, kalti ne skaitytojai, bet 
“rašytojai”... Kodėl greitai išpirko gen. St. Raštikio atsiminimų 
knygas? B. Brazdžionio “Poezijos pilnatį”? A. Rukšėno “Day of 
Shame”? Kodėl leidžiama antra laida Alės Rūtos “Tarp ilgesio 
ir tėviškės”? Kodėl išleista antra laida D. Mackialienės “Beržas 
už lango”?.

Ta pati dainelė — ir apie lietuviškas plokšteles — niekas 
neperka... Vienos iš senatvės net perkrypo galėdamos po 
voratinkliais lentynose gi kitų — nespėja išleisti ir jau nebėra...

Ne kitokia problema ir su lietuviška perijodine spauda... Turime 
kelis gerus laikraščius, kurie perdaug nedejuoja nei bendradarbių, 
nei prenumeratorių trūkumu. O kili? Vieni iš jų jau mirė, kiti 
keliauja ta kryptimi. Kame priežastis? Paimkim į rankas kai kuriuos 
laikraščius, kurių mes turim daugiau negu reikia, leidžiamus įvairių 
partijų, įvairių grupių, įvairių klubų ir 1.1. Kai kurių iš jų jau pati 
išvaizda nepatraukli: surinkta rašoma mašinėle, kreivai suklijuota, 
daugybė įvairiausių klaidų. O turinys — dar blogesnis už išvaizdą: 
arba iškirpta iš kito laikraščio ir įklijuota, net nepažymint šaltinio, 
nukopijuota jau seniai visuose kituose laikraščiuose buvę 
straipsniai, na... ir originalūs straipsniai įžeidžia skaitytojo 
inteligenciją... Kaip ilgai toks laikraštis laikysis? Atrodo, kad kiek
vienas nori turėti “savo” laikraštį, kiekvienas nori būti 
REDAKTORIUM... Jokiu būdu negalima kaltinti skaitytojų, 
primesti jiems laikraščio nesėkmės nuodėmės; ieškoti pasiteisinimų, 
esą senieji prenumeratoriai baigia išmirti, apakti... Jei laikraščiai 
tikrai būtų įdomūs, eitų su gyvenimu, su naujausiais politiniais ir 
kasdieniniais, ir vietiniais įvykiais, nepamirštant ir, pirmuosius 
žingsnius pradedančių, rašytojų, poetų (visi didieji savo laiku buvo 
nežinomi, negirdėti, nei vienas negimė garsiu), atsirastų ir naujų 
skaitytojų, ir naujų bendradarbių, ir grįžtų į prenumeratorių eiles 
daug mūsų kartos žmonių, kuriems atsibodo per kelis laikraščius 
skaityti tų pačių autorių, tuos pačius straipsnius.

Argi nebūtų protingiau vietoj daugelio silpnų laikraščių išleisti 
tik kelis, (talpinančius panašių idėjų, panašios krypties grupių 
straipsnius, žinias), gerus, įdomius, tokios išvaizdos, kad ir 
svetimtaučiams nebūtų gėda į rankas paduoti, laikraščius ar 
žurnalus?
*****************************************************

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.
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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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AKADEMINIS SKAUTŲ 
SĄJŪDIS

Los Angeles mieste suruošė savo 63-jų 
metų gyvavimo šventę—sueigą sausio m. 
24 d., Lietuvių Tautinių Namų patalpose.

Jubiliejų pradėjo metine sueiga, po 
kurios buvo vaišės akademikams ir 
svečiams.

Ši jubilėjinė šventė buvo išskirtinai 
įdomi savo programa, istoriko fil. v. s. 
Jono Dainauskos paskaita Dabartinė 
pogrindžio spauda.

Istorikas fil. Jonas Damauskas ir fil. v. s.
Vytautas Vidugiris ASS šventėje

Nuotrauka V. Baltušienės

Paskaitininkas, gerai pasiruošęs, pradėjo 
nuo pogrindžio spaudos spausdintos 
Prūsijoje caro laikais. Davė daug įdomių 
faktų, kaip lietuviai mokėjo išnaudot, prieš 
pat spaudos uždraudimą, duotą leidimą 
spausdinti maldaknyges ir kitus leidinius 
lietuvių kalba Vilniuje, (berods, Zavackio 
spaustuvėje) ant leidinių uždėdami daug 
ankstyvesnę datą. Kol rusai susigaudę — 
lietuviai naudojosi proga išleisdami, kad 
ir nedideliu tiražu, ir maldaknyges ir 
periodiką. Paskaitininkas iškėlė įdomų 
faktą, kurio daugelis iš mūsų nežinojom, 
kad ir Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo aktas buvo... pogrindžio spauda, nes 
po I-mo pasaulinio karo (nuo 1915 m.) 
Lietuva dar buvo okupuota Vokietijos 
kariuomenės; jokios spaudos ar lietuviško 
veikimo laisvės nebuvo. Taryba rinkosi 
slaptai, ir Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo aktas buvo slapta pervežtas per 
sieną iš Lietuvos į Berlyną ir įteiktas

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas privačiuose namuose

Tradicija pasireiškia visose mūsų 
gyvenimo srityse ir yra sąmoningai per
duodama ateičiai, tarsi atsinaujinimo 
versmė.

Vasario 16-ji, Jono Vileišio, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataro, šeimoje 
tapo tradicija — tęsiama jau antros kartos.

“Kas metai mano tėvai sukviesdavo 
mūsų šeimos narius ir artimesnius bičiulius 
paminėti Vasario 16-ją mūsų namuose”, 
— pasakoja Alena Vileišytė-Grigaitienė, 
signataro duktė, tėvų tradiciją tęsdama 
metai iš metų, sukvietusi būrį giminių ir 
bičiulių į savo namus, kur jie malonioje 
aplinkoje paminėjo 70-ją sukaktį.

Prisiminimais papuošti šeimininkės ir 
kai kurių svečių pasisakymai pridavė daug 
įdomumo minėjimui, kuris tęsėsi prie 
vaišių stalo.

Svečių tarpe buvo ir Marija 
Biržiškaitė-Žymantienė, kito signataro 
prof. M. Biržiškos duktė.

V R. P.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Reichstagui, bei kitoms didžiosioms val
stybėms. Dabartinė pogrindžio spauda turi 
tuos pačius tikslus, kaip ir caro priespaudos 
laikais: žadinti lietuvius kovai su prie
spauda, ugdyti laisvės viltį. Kai kurie 
laikraštėliai, norėdami pabrėžti laisvės 
kovų tąsą, netgi pasiėmė beveik tuos pačius 
pavadinimus, kaip “Aušrelė” (nuo Ausz- 
ros), tik dabartiniais laikais skirtumas tas 
kad pogrindžio spauda išeina didesniais 
tiražais ir anksčiau spauda buvo slaptai 
nešama į Lietuvą, dabar atvirkščiai — iš 
Lietuvos ir daugiau sudėtingesniais ke
liais... ir priemonėmis.

J. Dainauskas gerai susipažinęs su ok. 
Lietuvos pogrindine spauda ir tais laikais, 
kai jis dar buvo tenai kalinamas ir dabar 
jau gyvendamas laisvėje; turi nemažai 
pogrindines literatūros, netgi ranka 
parašytą poezijos knygą.

Paskaita — labai įdomi, ne vien tik savo 
turiniu, bet ir perdavimu — J. Dainauskas 
iškalbus, nemonotoniškas, aiškiai girdė
josi, kad yra šios srities žinovas.

Skautai akademikai surengė tikrai nepa
prastai įdomią popietę, ne tik mums, 
vyresniems, bet su dėmesiu paskaitos 
klausėsi ir lietuviškas jaunimas-studentija.

Visą pietų-šventės programą pravedė, 
Los Angeles skyriaus pirm. v. s. fil. 
Vytautas Vidugiris.

v.v.

Skraidantis teatras

Taip būtų tikslu pavadinti jau virš 30-ties 
metų įsikūrusį Los Angeles Dramos 
Sambūrį, kuris skrido ne tik į Dramos v 
festivalius vykusius Klevelande, Čikagoje, 
Toronte ir kitur, bet pasiekė ir Australiją, 
kur 1979 m. davė po 2 spektaklius Mel
bourne ir Sydnejuj.

Sambūris ne tik dalyvavo festivaliuose, 
bet buvo apdovanotas įvairiausiais žyme
nimis už: režisūrą, geriausią aktorių, 
geriausią aktorę, geriausią pagalbinį (sup
porting) aktorių-torę, dekoracijas, 
kostiumus.

Per paskutinius keturius metus, 
vadovaujant naujam režisoriui Petrui 
Maželiui iš Klevelando, kuris kaip sakėsi, 
važiavo gelbėti vertingą ir užsipelniusį 
sambūrį, loasangeliečiai teatralai parsivežė 
dar daugiau žymenų, dar daugiau ir 
dažniau gavo ir gauna pakvietimų į kitas 
lietuvių kolonijas. Šiuo metu liet, koloni
jos pageidauja daug žymenų gavusį veikalą 
V .Putino “Valdovą”.

Š. m. vasario 3 d., E. ir V. Dovydaičių 
namuose įvyko sambūrio narių ir rėmėjų 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 26 
žmonės.

Susirinkimą pradėjo dabartinis pirm. V. 
Dovydaitis, pristatęs dienotvarkę, padė
kojęs visiems sambūrio nariams ir rėmė
jams dr. Z. Brinkini, A. ir A. Raulinai- 
čiams už gražų ir damų bendradarbiavimą. 
Ižd. G. Raibienė davė iždo^ apyskaitą, 
patikrintą sekr. V. Zelenio. Žodį tarė ir 
rež. P. Maželis, trumpai papasakojęs kaip 
ir kada, ir kodėl atsidūrė Los Angeles 
mieste; savo pirmuosius darbo žingsnius 
su L. A. aktoriais, davė pasiūlymų kokius 
amerikiečių pastatymus sambūrio nariams 
būtų verta pamatyti ir, žinoma, ateities 
planus. Numatoma statyti J. Dantienės 2-jų 
veiksmų komedija “Gimtadienio 
staigmena”. Režisorius labai apgailestavo 
didelį trūkumą lietuviškų veikalų, ypač 
komedijos.

Šiuo metu sambūris ruošiasi išvykoms 
į San Francisco (geg. 14 d.) ir į Pasaulio 
Lietuvių Kultūros kongresą Toronte (birž. 
24 d.).

Išrinkta nauja (beveik) valdyba: Ema 
Dovydaitienė, Vincas Dovydaitis, Alma 
Prišmantienė, Gražina Raibienė, Algis 
Raulinaitis ir Vytautas Zelenis. Valdyba 
pasiskirstys pareigomis vėliau. Revizijos 
komisija: Irena Tamošaitienė ir Vladas 
Gilys.

Sambūryje nemažai jaunimo. Gaila, kad 
“seni vilkai“ Saulius ir Rasa Matai, abu 
apdovanoti žymenimis už vaidybą, su 
sambūriu keliavę į Australiją, persikelia 
gyventi į Seattle, WA. ya;e
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Skambės arijos ir dainos...

Janina Čekanauskienė, Antanas 

Pavasaris ir Raimonda Apeikytė, Los 
Angeles lietuvių kolonijai gerai pažįstami 

solistai ir pianistė-kompozitorė, ruošia 
DAINŲ IR ARIJŲ VAKARĄ 

š. m. kovo m. 12 d., šeštadienį, 7 v. v., 
Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Janina Čekanauskienę, mezzo-sopraną, 
gerai pažįstame ne vien tik iš jos išpildytų 
programų įvairiuose lietuviškuose paren
gimuose, bet ir kaip viena iš pagrindinių 
solisčių “Čigonų barone” O. Metrikienės 
“Gilandoje”. J. Čekanauskienė neap
siribojo vien tik lietuviška publika — 
nemažai dainavo ir amerikiečiams.

J. Čekanauskienė dainuoja Klaipėdos 
Krašto atvadavimo minėjime

Solistė pradėję dainuoti dar Vokietijo
je, Čiurlionio ansamblyje. Vėliau lavino 
balsą iš Toronto persikėlusi į Los Angeles.

Gerai pažįstamas ir tenoras Antanas 
Pavasaris ne tik dažnai išpildęs programas 
Kalifornijos lietuviams, davęs savo rečitalį 
Los Angeles, bet su daina apvaži nėjęs Rytų 
Amerikos lietuvių kolonijas, pasiekęs ir 
Kanadą.

A. Pavasaris irgi pradėjo dainuoti 
Vokietijoje, komp. J. Štarkos vyrų chore, 
vėliau Čiurlionio ansamblyje. Balso studi
jas tęsė Venecuelos sostinės Caracas 
konservatorijoje, kurią baigęs buvo

A. Pavasaris dainuoja Klaipėdos krašto 
atgavimo minėjime, Los Angeles

pakviestas į valstybinę operą. Ten 
sėkmingai dainavo solistu iki pat 
išvažiavimo į Los Angeles. Čia įsijungė į 
įvairius lietuvių, tuo metu veikiančius 
muzikos vienetus; dainavo pagrindines 
roles “Čigonų barone” “Gilandoje”, davė 
savo rečitalį. Paskutinis jo koncertas — 
Floridoje.

Daugiausia, iš šios trijulės, losange- 
liečiams pažįstama pianistė-kompozitorė 
Raimonda Apeikytė, be kurios neapseina 
nei viena muzikos programa. R. Apeikytė 
baigė konservatorijos pianino ir kom
pozicijos fakultetus, davė daugelį, gerai 
Amerikos muzikos kritikų įvertintų, 
rečitalių; pianino partijas atliko su sim
foniniais orkestrais; atliko komp G. 
Gudauskienės kūrinius įrekor- 
duotus į kasetę. Išvardinti visus jos 
mokslus ir pasisekimus — sunkoka. Bet 
mums, losangeliečiams svarbiausia, kad 
mes turime aukštos klasės pianistę, kuri 
niekad neatsisako padėti ar tai vietiniams 
ar atvykusioms solistams, ar išpildyti pro
gramas piano-solo. Be Raimondos — 
tiesiog neįsivaizduojamas muzikinis 
gyvenimas Los Angeles lietuvių 
kolonijoje. v ■

ŠIANDIEN - VIENIEMS
RYTOJ - GAL MUMS VISIEMS

Nemažai skaitome apie OSI veiklą, apie 
lietuvius, tos įstaigos apkaitintus nepa
darytais nusikaltimais, kuriems gręsia per 
prievartą išvežimas į sovietų “rojų” ir 
mirtis.

OSI, padedama KGB įstaigos, 
pristatančios falsifikuotus dokumentus, 
“liudininkus” ir 1.1., atlieka sovietų 
tikslus: 1) sunaikinti išeivijos veikliuosius 
kovotojus prieš komunizmą; 2) įvaryti 
siaubą, kad išeiviai nesusigalvotų iškelti 
sovietų, pirmosios okupacijos (1939-1940) 
nusikaltimų: žudymų, trėmimų ir kankini
mų, kuriais ypač pasižymėjo “tautiečiai”. 
Savo pasisekimu apsvaigusi OSI nesustos 
tol, kol mūsų, pabėgusių nuo komunizmo, 
neliks laisvuose kraštuose.

Prabilti į pasaulį apie “tautiečių” 
nusikaltimus (dabar rodo jų tikrąjį veidą 
ir per televiziją ir rašo spaudoje) yra mū
sų pareiga, kurią mums uždėjo nukankin
tieji ir Sibire kenčiantieji.

Yra dar viena labai svarbi pareiga — 
padėti kiek kas gali tiems, kuriems dabar 
gręsia išvežimas. Atverkime ne tik širdis, 
bet ir pinigines! Prisiminkime: pinigų 
visuomet gali užsidirbt, bet mirusį prikelt 
— niekad.

Lietuviai — dosnūs. Aukoja šimtinėmis, 
tūkstantinėmis, kur reikia ir kur netaip 
būtinai reikia, kaip vietiniams politikie
riams, kurie net neįvertina mūsų įnašo. 
Kažkaip susimaišėm vertybėse! Ten kur 
labai skubiai reikia (OSI aukoms) aukų 
rinkėjui dažnas atsakymas: “prie savęs 
dabar neturiu, prisiųsiu... duosiu vė
liau...” Tik “duosiu vėliau” gali būti per 
vėlu, nes deportuotam ir jau mirusiam, 
nebus svarbu nei kiek nei kas aukojo...

Šiuo metu deportavimas gręsia vienam 
iš žymių lietuvių veikėjų, buvusiam 
rezistencijos dalyviui, Tarybos nariui, 
universiteto dėstytojui, vyr. skautininkui, 
80-ties metų amžiaus Kazimierui 
Pal čiaušku i.

Jo “nusikaltimai”: baigimas aukštojo 
mokslo, dalyvavimas sukilime prieš 
komunistus 1941 m., skautiška veikla, 
sutikimas eiti Kauno burmistro pareigas 
(kurių niekas nenorėjo) vokiečių okupaci
jos laiku, noras padėti lietuviams ir 
tikėjimas iš vokiečių išgauti suverenumą 
Lietuvai...

Perkratykime tikrąsias gyvenimo ver
tybes: kas svarbiau — ar matyti savo 
pavardę aukotojų sąrašuose, ar iš mirties 
išgelbėti patrijotą, tautai nusipelniusį 
lietuvį? Nelaukime paraginimų!

Aukas K. Palčiausko gelbėjimui renka: 
Mykolas Naujokaitis, 724 Mesa Ct., 
Upland, CA 91786. m.
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Lietuvaitė — kapitonė 
JAV kariuomenės aviacijos 

divizijoje.

Mums visuomet džiugu ar iš spaudos ar 
iš kitur sužinojus, kad lietuviai yra gabūs, 
veržlūs, pasiekę augštų pozicijų, tuo pačiu 
garsina Lietuvos ir pačių lietuvių vardų.

Ypatingai malonu, kada iš mūsų pačių, 
losangeliečių, tarpo iškyla lietuvis ar 
lietuvaitė. Dabar vis daugiau ir daugiau 
pasižymi mūsų moterys ir mergaitės, netgi 
tose profesijose, kurios anksčiau buvo 
valdomos vyrų. Taigi praėjo tie laikai, 
kada višta buvo ne paukštis, ožka — ne 
galvijas...

Viena iš vietinių lietuvaičių — Yvette 
Jean Augutė, Marcelės ir Viktoro Augų 
duktė, gimusi ir augusi Los Angeles 
mieste, pasiekusi kapitono laipsnį JAV 
kariuomenės aviacijos helikopterių divizi
joje, jau seniai ir keliuose kraštuose gar
sina lietuvių vardą.

Yvette gimė Los Angeles, lankė šv. 
Kazimiero parapijos pradžios mokyklą, 
kurią baigė 1974 m. Būdama mokykloje 
dalyvavo lietuviškoje veikloje: uoli skautė, 
daugelį metų kartu su sesute Donna stovy
klavo skautų-čių stovyklose, šoko jaunimo 
ansamblyje “Spindulys”.

Baigusi šv. Kazimiero mokyklą įstojo į 
Šventosios šeimos (Holy Family) gimna
ziją, kurią baigė 1978. Sekančiais, 1979 
metais, įstojo įROTC (Atsargos karininkų 
kursus), UCLA skyrių ir 1981 metais buvo 
pakelta į jaunesnio leitenanto laipsnį JAV 
kariuomenės ryšių batalijone. Karininkų 
apmokymo mokykloje, esančioje pietinėse 
JAV valstijose baigė parašiutininkų kursus. 
Yvettė, kad ir pasišventusi savo pamėgtai 
skraidymo sričiai, neapleido mokslo — 
1982 metais baigė UCLA psichologijos 
fakultetą.

Baigusi universitetą pasiliko kariuome
nėje. Atlikdama 2 metų tarnybą Korėjoje 
(Camp Casey) buvo pakelta į vyresnio lei
tenanto laipsnį. Pirmaisiais tarnybos metais 
Korėjoje buvo paskirta vadovauti būriui, 
antraisiais — jau paskirta vadovauti kuo
pai. 1987 metais perkeliama į JAV kariuo
menės aviacijos diviziją esančią Alabamo- 
je, kur baigė helikopterių skraidymo mo
kyklą, išmokdama skraidyti HUEY ir kitos

Yvette Augutė tarnybos metu, helikopteryje.

rūšies helikopteriais. Šią skraidymo mo
kią baigė pirmąja ir buvo viena iš nedau
gelio karininkų, toliau tęsiančių helikopte
riais skraidymo mokyklą, kuri duoda spe
cialias instrukcijas jau gerai pažengusiems 
lakūnams. Alabamoje — buvo pakelta į 
kapitono laipsnį.

Yvette, kad ir labai jauna (neturi nei 
30-ties) daug keliavo po platų pasaulį ne 
vien tarnybos reikalais: apkeliavo Europą 
bent du kartus, jau nekalbant apie Hava
jus, keliavo po Japoniją, Indiją, Nepalą, 
Hong Kongą, Australiją, Naująją Zelan
diją, Kanadą, per visas JAV-bes, gerai 
pažįsta Korėją, kurioje išbuvo dvejus 
metus.

Įdomu, kad jos tarnyba — skraidymas, 
bet laisvalaikiu mėgsta skraidyti vien
motoriais lėktuvais... Mėgsta užsiiminėti: 

keramika, piešimu, kaligrafija, žiemos ir 
vasaros (vandens) slidinėjimu ir jodinėjimu 
arkliais.

Lietuviams tai gal ir neįprasta profesija 
moteriai, bet tai jau senas dalykas 
Amerikos aviacijos istorijoje, kurioje 
moterys pasižymėjo kaip geros lakūnės; 
garsiausia iš jų — Amelija Earhart, jau 
1929 metais pagarsėjusi savo skridimais. 
Amerikoje lakūnės turi savo skraidymo 
klubus, savo (Powder Puff) varžybas, 
sutraukiančias nemažai skraidymo mėgėjų.

Yvette, kuri dabar gyvena ir dirba 
Alabamoje, gali dižiuotis ne vien tik jos 
tėvai ir sesuo, bet ir visi lietuviai, 
palinkėdami jai sėkmės jos pasirinktoje ir 
mėgiamoje profesijoje, ir, žinoma, lauk
dami pirmosios lietuvaitės generolo 
laipsniu. Vaje
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Geriau vėliau, negu niekad...

Pagal tą posakį LAV tik dabar deda 
sportininkams labai svarbią žinutę-padėką.

Lapkričio 21 d. sporto klubas “Banga” 
surengė pasilinksminimą Tautinių namų 
salėje. Pasilinksminimo tikslas — sukelti 
lėšų tinklinio komandų paruošimui 
dalyvauti Pasaulio Lietuvių žaidynėse 
Australijoje, 1988 metų pabaigoje.

Parengimas pasisekė tik dėka gausaus 
svečių ir viešnių atsilankymo ir jų dosnių 
aukų: Lietuvių Tautiniai Namai (per J. 
Petronį), G. ir M. Kazlauskai, G — D 
Designers Jper Giedrą Kiškienę), Cafe 
Montana (Šilkaičiai), Genaros restoranas, 
ir V. R. Baipšiai.

Klubo valdyba visiems yra nepaprastai 
dėkinga už aukas ir gausų atsilankymą.

Komandų kelionė į Australiją kainuoja 
virš kelių tūkstančių, ką visi gerai žino, ne 
visi žaidikai pajėgūs išlaidas apsimokėti, 
ką irgi visi gerai žino, bet norint gerai 
Australijos lietuvių tarpe pasirodyti — 
reikia ir treniruočių (jos kainuoja), reikia 
skristi visiems komandų žaidikams (tas dar 
daugiau kainuoja)...

Klubo valdyba ruošia dar kelis 
parengimus lėšoms sukelti. Los Angeles 
Vyrų Kvartetas, suprasdamas padėtį, ir 

norėdamas pagelbėti jaunimui, duoda 
koncertą s. m. kovo m. 19 d. 7 vai. v., 
šeštadienį, Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Programoje: Vyrų Kvartetas, čelistė 
Danutė Griškevičiūtė, Raimonda 
Apeikytė. Stalus užsisakyti pas: L. 
Jarašūnienę (213) 453-2149 ir I. 
Mičiulienę (818) 340-5282.

Sekmadienį, kovo 20 d., 12:30 v. p.p., 
kartojama ta pati programa.

Visi kviečiami savo gausiu atsilankymu 
ne tik paremti jaunus sportininkus, bet ir 
pasidžiaugti puikia programa, kultūringai 
praleisti laiką.

Lietuvių Protestantų-evangelikų 
pamaldos vyks Verbų sekmadienį, 
kovo 27 d., 1:30 p.p. buvusioje dr. 
Owen Norem bažnyčioje, 11555 Na
tional Blvd.

Roofing Contractor
JONAS BRICKUS

Lie. No. C-39-484398

4655 KINGSWELL AVENUE
SUITE 214

LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027

Rinkimai į JAV Lietuvių 
Bendruomenės XII-ją Tarybą 

Vakarų apygardoje
Į JAV LB XII-ją Tarybą kandidatuoja: 

Bray-Bertulytė, Ina, 53 m.,
bibliotekininkė

Brinkis, Zigmas, 62 m., 
medicinos daktaras

Kuolas, Almis, 36 m.,
inžinierius

Navickienė, Danguolė, 44 m., 
matematikė

Nelsas, Romas, 56 m.,
egzekutyvas

Palubinskas, Feliksas, 52 m.,
profesorius

Raulinaitis, P. Algis, 60 m., 
prekybos patarėjas

Viskanta, Zigmas, 54 m.,
inžinierius

Balsuojama už 4 kandidatus. Tarybos 
rinkimai bus balandžio 9-17 d.d. vietovėse, 
kuriose yra LB apylinkės: Los Angeles, 
Santa Monica, San Francisco, Phoenix, 
Las Vegas, Portland ir Seattle.

Tiksli data ir vieta bus pranešta vėliau.
Balsuoti raginamas kiekvienas lietuvis, 

ne jaunesnis 18 m. amžiaus. Negalintieji 
atvykti į balsavimo būstinę, gali balsuoti 
paštu.

(im)
(213) 662-4244

****************************Hr**************i*»*w»>rw»

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
i

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

HIRING! Government jobs — 
your area. $15,000 — $68,000. 
Call (602) 838-8885. EXT 8956

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

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

Tel.: (213) 661-5276

DARBO VALANDOS 
pirmadieniais uždaryta 

antradieniais nuo 10 vai. iki 7 vai. 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 ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 doL 
ik*********************************************************

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
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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

do Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.

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

Res. phone (818) 883-2877

Sąskaityba

Apd rauda

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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ALp(LKA)1763
PARENGIMŲ
KALENDORIUS

1988 m. Kovo mėn.
12 d. šeštadienį, 7 v. v. šv. Kazimiero 

parapijos salėje J. Čekanauskienės ir A. 
Pavasario Dainų ir arijų vakaras

19 d. šeštadienį, 7 v.v., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Vyrų Kvarteto koncertas. 
Rengia Sporto klubas “Banga”.

19 d. šeštadienį, Sheraton viešbutyje, 
333 Universal Terr. Pkwy, Universal Ci
ty, CA, Žmogaus teisių konferencija. 
Rengia Baltų Lyga.

20 d., sekmadienį, 12:30 vai. šv. 
Kazimiero parapijos salėje Vyrų Kvarteto 
koncertas. Rengia “Banga”.

Balandžio mėn.
9 d. šeštadienį, 7 v.v. Tautiniuose 

Namuose, MONTE CARLO vakaras. 
Ruošia “Banga”

10 d. sekmadienį, 12 v. Šv. Kazimiero 
salėje Birutės Vizgirdienės ir Ričardo 
Daunoros (iš Europos) koncertas. Ruošia 
LB Vakarų apygarda.

16 d. šeštadienį, 7 v.v., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Skautų PAVASARIO 
BALIUS.

Jūratės Nausėdaitės-Ann Jillian 
kalendorius

Kovo 21 per NBC kanalų duodamą 
programą “Country Music Awards” 
Jūratė įteiks atžymėjimus. Bus transliuo
jama iš Knottsberry Farm.

Kovo 31, balandžio 1 d.d., dainuoja su 
Delaware simfoniniu orkestru, Wilm
ington, Delaware.

-TRUMPAI-

Zenonas Tumosa, dirbęs Kanados urani- 
jaus kasyklose, lydimas Antano Galdiko, 
sausio m. pradžioje apsilankė L. D. 
redakcijoje.

Inž. Vytautas Šliūpas, atvykęs iš So. 
Lake Tahoe, NV, pasirinko L. D. ir 
L. A. V. komplektų, taip pat ir knygų savo 
organizuojamam archyvui.

Kalifornijos Lietuvių Radijo Klubo 
metinis susirinkimas įvyks š. m. kovo 
mėn. 13 d. (sekm.) 12:30 vai., Šv. 
Kazimiero parapijos apatinėje salėje.

Cepelinų balius
Lietuvių Bendruomenės Los Angeles 

Apylinkė kviečia į Cepelinų balių, ruo
šiamą Vasario 16 gimnazijai (Vokietijoje) 
paremti, kovo mėn. 13 d., sekmadienį, 
1:30 p.p., R. ir R. Mulokų rezidencijoje, 
10920 Winnetka, Chatsworth.

Dalyvaus gimnazijos vedėjas Andrius 
Šmitas, kuris kalbės apie gimnazijos 
planus, rodys skaidres ir apie po gaisro 
atstatytos pilies užbaigimą. Auka 35 dol. 
asmeniui.

Rezervuoti vietas pas: Avižienius 
828-8803, Sekus (818) 957-3670, 
Giedraičius (po 6 v.v.) 665-4082 ir 
Kulikauskus (714) 521-8694.

Negalintieji dalyvauti Cepelinų baliuje, 
kviečiame pasiklausyti dir. A. Šmito, 
Lituanistinėje šeštadieninėje mokykloje, 
kovo 12 d. 9 v. r.

SPORTO KLUBAS “BANGA“ 
ruošia pasilinksminimą

MONTE CARLO vakarą, 
balandžio m. 9 d. 7 vai. v. Tautinių Namų 
salėje.

Daugiau detalių bus paskelbta vėliau.

Kalifornijos Lietuvių Golfo klubo 
valdyba:

Pirm. — Paulius Aras, vice-pirm. — 
Arūnas Barkus, vice-pirm. turnyrams — 
Vincas Bernotą, sekr. — Vytautas Plukas, 
ižd. — Jonas Talandis.

VAINIUS KOKLYS
Jūros ir Vytauto Koklių sūnus, pasižymėjo 
“basebolo” sporte, taip rašo Progress 
Bulletin/The Daily Report vas. 7 d. 
numeryje.

Atrodo, Vainius gabumus sporte 
paveldėjo iš savo močiutės, dar Lietuvoje 
pagarsėjusios krepšininkės, stalo teniso 
meisterės ir tinklinio komandos narės 
Kazimieros Laikūnienės, taip pat ir iš savo 
motinos Jūros Laikūnaitės-Koklienės, 
geros sportininkės visose šakose, ypač 
stalo tenise.

** * ******

Primary

Alarm
Company

George Kaskus
Custom Security Systems 
Residential/Commercial 
State Lie. # LA 002631

23108 Collins Street 
Woodland Hills, CA 91367 
Tel. : 1 (818) 347-0098
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Visiems, ma
tusiems korteles su uriKejimais 
greitai pasveikti, nuoširdžiai tariu 
lietuvišką ačiū!

Antanas Skirtus
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LAIKAS PILDYTI PAJAMŲ 
MOKESČIUS (INCOME TAX)

ANTANAS SKIRIUS, lankęs specialius 
kursus susipažinimui su nauju mokesčių 
įstatymu, savo įstaigoje 4364 Šunset Blvd., 
L. A. Ca. 90029, pildo pajamų mokesčių 
dokumentus. Laikas — pagal susitarimą. 
Skambinti: (213) 664-2919.

Nauja Ateitininkų sendr. valdyba
Los Angeles Ateitininkų sendraugių 

susirinkimas įvyko vasario 14 d. pas P. ir 
M. Grušus, Agoura. Buvo išrinkta nauja 
skyriaus valdyba: pirm. J. Motiejūnas, 
vice-prim. A. Audronienė, ižd. P. 
Grušas, sekret. J. Raulinaitis, narė 
ryšiams su jaunimu A. Brazdžionienė; į 
kontrolės komisiją išrinkti: dr. Z. Brinkis, 
L Medžiukas ir prof. F. Palubinskas. 
Tradicinė Ateitininkų šeimos šventė numa
tyta gegužės mėn. pradžioje. Susirinkime 
prisimintas prel. Petras Celiešius, praėjus 
2 metams nuo jo mirties. Apie prelatą 
kalbėjo I. Medžiukas, mokęsis su juo gim
nazijoj. Ateitininkų užprašytos mišios už 
jo sielą buvo vasario 27 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Skaitytojų laiškai

Didžiai gerbiamieji,
nuoširdžiai dėkojame už Jūsų mėnraščio 

siuntinėjimą Lietuvos generaliniam kon
sulatui Čikagoje. Jame pateikiama infor
macija padeda susidaryti pilnesnį vaizdą 
apie lietuvišką gyvenimą prie Pacifiko 
krantų.

Su pagalba Vaclovas Kleiza

Lietuvos generalinis konsulas

Dabartinis konsulato adresas: 
10000 S. BELL AVĖ. 
CHICAGO, IL 60643
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Ieškau pirkti M. Biržiškos “Lietuvių 
tautos keliu”, pirmąjį (arba abu) 
tomus. Skambinti Vyt. Plukui (213) 
453-1504
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