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KAZIUKO MUGE
LOS ANGELĖSE
ių metu kovo mėn. 6 d., sekma
dienį, Šv. Kazimiero parapijos
patalpose, kieme ir abiejose parapijos
salėse, vyko tradicinė skautų-skaučiu
mugė.
Jei vadovai mugės metu, atrodė ir
senstelėję ir žilstelėję, nekaltas nei amžius,
nei laikas... bet — gamta... Visą savaitę
prieš mugę lietus pilė, kaip iš kibiro.
Visiems buvo nemažai rūpesčio: kur ir
kaip pasirodyti “pilnoje didybėje” su
visais skautu ir skaučių specialiai mugei
padarytais rankdarbiais, kurių šį kartą
buvo nemažai; ir dar vienas, svarbus
rūpestis — ar nepabūgs lietaus metu
suvažiuoti svečiai ir viešnios.

Mugė, apėmusi visą parapijos kiemą
buvo gana įdomi. Puikus, namuose keptų
pyragų, duonos ir kitų lietuviškų skanu
mynų, stalas greitai ištuštėjo. Labai įdomūs
ir originalūs natūralių grybų ornamentai,
kurie puošniai atrodo ir ant stalo ir ant len
tynos, buvo labai greitai išgraibstyti;
daugelis juos pirko ne tik sau, bet ir
svetimtaučiams dovanoti, pabrėžiant, kad
tai mūsų skaučių darbas. Tie natūralūs
grybai — s. A. Pažiūrienės meniškas
išmįslas...
Netrūko ir velykinių margučių, medinių
lėkščių išdegintų lietuviškais ornamentais,
lėlių, išdirbinių iš jūros kriauklių ir kitų
gėrybių. Nestigo ir loterijos stalų.

N AC C MALINS
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imo

S. A. Pažiūrienė su savo išdirbiniais,
natūralių grybų ornamentais, Kaziuko
mugėje.

Vyresnieji skautai ir skautės, apatinėje
parapijos salėje, tęsė ir toliau savo
tradiciją, kiekvienais metais įruošti kavinę
vis kita tema. Šiemet atėjo eilė — ara
bams... “Šeikai” pardavinėjo kavą ir
“oaziškus” gėrimus, o “haremų” mer
ginos švaistėsi patarnaudamos svečiams
prie stalų, vėliau “haremo” mergina D.
Augutė išpildė programą, pašoko arabišką
šokį... Labai jau įdomios geltonplaukės,
mėlynakės “haremo” merginos... Reikia
sveikinti jaunimą, kiekvienais metais
sugalvojantį vis naują temą. Prieš kelis
metus turėjo įsirengę prancūzišką kavinę
su visais “kankanais”.
Skaučių LDK Gražinos būrelis,
populiariai žinomos kaip gražinietės,
viršutinėje parapijos salėje suruošė
lietuviškus pietus su namuose keptu
kugeliu, dešromis, kopūstais.
Mugę atidarė Jonas Petronis, kurio dėka
Tautiniuose Namuose gautos patalpos
skaučių vedamam knygynui, skautų-čių
būklui, ir s. Rimas Dabšys, dabartinis
Ramiojo Vandenyno Rajono vadas. Abu
du, už jų didelius nuopelnus ir darbus,
buvo apdovanoti dideliais (ir skaniais)
medaliais, kuriuos iškepė pačios
skautukės.
Smagu, kad mūsų jaunimas dirba,
stengiasi, nepraranda nei jaunatviškos
energijos nei humoro gyslelės. Esą su
daina — žygiuoti daug smagiau, su humoru
— gyventi daug lengviau.
Vaje
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Lietuvos laisvės sąlyga —
veikimas
Ištraukos iš V. Skuodžio kalbos, pasakytos Vasario 16-tos
minėjime, Los Angeles, vasario 21 dieną, kurių mintis turėtumėm
nešioti širdyje, ne vien tik per nepriklausomybės minėjimą.

Lietuvos istorija mums įtikinamai byloja, jog lietuviai visada
buvo nusistatę išlikti lietuviais. Visada atkakliai gynė savo laisvę,
niekad nenorėjo vergauti svetimiesiems...
***

buržuaziniai nacionalistai užsienyje, pastaruoju metu suaktyvino
ideologines diversijas prieš Tarybų Lietuvą ir kitas Pabaltijo
respublikas”...
1987 m. lapkričio 11 d. Vilniuje vyko XI-jo šaukimo LTSR
Aukščiausios Tarybos VII-ji sesija, kurioje buvo priimtas
nutarimas: “Dėl Lietuvos TSR AT pareiškimo JAV kongresui”.
Tas jų pareiškimas prasideda taip: “Pastaruoju metu JAV
kongresas, kai kurie jo nariai, kiti valstybės veikėjai padarė nemažai
pareiškimų (...) grubiai kišdamiesi į Lietuvos Tarybų socialistinės
respublikos vidaus reikalus...”

Netenka abejoti, kad tą JAV-ių “grubų kišimąsi” paskatino labai
veiklūs Amerikos lietuviai.

***

Kad nebūtų iškraipoma istorinė tiesa apie Lietuvos
“savanorišką” prisijungimą prie Sovietų Sąjungos reikia skubiai
paimti iš Londone išleistų Vokietijos užsienio reikalų ministerijos
rinkinių VH-ąjįtomą, kuriame yra 1939 m. rugpiūčio m. 23 d.
Molotovo-Ribentropo pasirašytas Pabaltijo valstybių pasidalijimo
aktas ir jo vėlesni papildymai, ir masiniais tiražais, įvairiomis
kalbomis, visur net ir Lietuvoje, platinti to dokumento tekstą.

***
Ilgą, biaurų straipsnį apie kai kuriuos VLIK-o, ALT-o ir LB
nuomonių skirtumus, pavadintą “Peštynės prie trijų kepurių”
atspausdino š. m. vasario 6 d. laikraštis “Literatūra ir menas”.
Straipsnis aiškiai suredaguotas KGB ir įkištas į šį nepolitinį ir
neblogą laikraštį. Straipnis pilnas melo, bet būtų geriau, jeigu
jie išviso neturėtų pagrindo tyčiotis iš Amerikos lietuvių.
Bendros jėgos, sukoncentruota energija ir protingas veiklos
pasiskirstymas — daug efektingesnis Lietuvos laisvinimo darbe,
negu ginčai ir nesutarimai dėl veikimo principų ir metodų.
Taigi būkime patys sau atsakingi už savo žodžius ir veiksmus,
kurie trukdo kitų veiklą siekiant mums visiems bendro tikslo —
Lietuvos laisvės!

v

Šiandieną, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 70-ties
metų sukaktį, mums rūpi tokie klausimai: ar Lietuva dar kartą
prisikels ir atgims nepriklausomam gyvenimui; ar Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimui yra būtinas III pasaulinis karas; ką
mes turime daryti, kad Lietuva vėl taptų laisva?
Pirmoji ir pagrindinė sąlyga Lietuvai atgauti laisvę yra tvir
tas tikėjimas ja.
***

Tikėjimas į tautos laisvę yra panašus tikėjimui į Dievą. įžymus
mokslininkas Pasteur yra pasakęs: “... didelis žinojimas artina prie
Dievo, mažas — tolina nuo jo”. Jeigu mes tvirtai tikėsime būsima
Lietuvos laisve — pajusime didelį norą ir pasiryžimą prisidėti prie
tos laisvės greitesnio atgavimo; pajusime sąžinės balsą: ar viską
padariau ką galėjau Lietuvos laisvės atgavimui?

t****************************************************

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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Kiekvieno lietuvio pastangos padėti mūsų tėvynei atgauti laisvę
tegul bus lyg viena dykumos smiltelė arba vienas vandens lašelis;
prisiminkime kad dykumą sudaro tokių smulkių smiltelių visuma,
o jūra — vandens masė sudaryta iš mažyčių lašelių.
***

Lietuvoje visa išeivijos veikla yra aukštai vertinama ir ten

gerai žino — jeigu išeivijos visai nebūtų — dabartinė Lietuvos
padėtis būtų nepalyginamai sunkesnė.
***

Išeivijos lietuvių, latvių ir estų veiklą geriausiai įvertina sovietinė
valdžia. Sovietinės “Tiesos” nr. 289, 1987 m. vedamajame buvo
rašoma: “Imperialistinio pasaulio jėgos ir jų talkininkai,
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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.

Bernardui Brazdžioniui įteiktas
Pro Ecclesia et Pontifiee
ordinas
Jau pernai metų rudenį, rugpiūčio 20 d.
buvo gautas oficialus raštas iš arkivyskupo
T. Mahoney, kad mūsų tarpe gyvenantis
poetas Bernardas Brazdžionis, Popiežiaus
Jono Pauliaus II-jo yra apdovanotas “Pro
Ecclesia et Pontifiee“ ordinu.
Ordino, su oficialiu Vatikano raštu,
įteikimas įvyko šv. Kazimiero bažnyčioje
kovo m. 6 d., per šv. Kazimiero, Lietuvos
globėjo, Šventės mišias.
Ordino ir rašto įteikimas buvo staigmena
mišioms susirinkusiems tikintiesiems. Tik
po pamokslo prel. J. Kučingis pranešė, kad
šių mišių metu praneš maldininkams džiu
gią naujieną. Kad iš anksto nebuvo skel
biama apie ordino įteikimą, greičiausia
buvo pageidavimas paties B. Brazdžionio,
kuris nelabai mėgsta didelių ceremonijų ir
didelio garsinimo.
Parapijos klebonas kun. dr. A. Olšaus
kas, perskaitė Popiežiaus raštą, prisiųstą
kartu su ordinu. Rašto turinys lietuviškai:
“Popiežius Jonas Paulius II, įvertindamas
Bernardo Brazdžionio didelius ir iškilius
darbus, mielai jam skiria Šv. Kryžiaus

išvaizdos ordiną ‘Už bažnyčią ir Popiežių’
ir kartu duoda teisę šį ordiną viešai
nešioti”.

Prel. J. Kučingis, Šv. Kazimiero bažnyčioje, L. A., prisega Popiežiaus Jono Pauliaus
II suteiktą ordiną, Bem. Brazdžioniui.

Patį ordiną poetui prisegė ir pasveikino
prel. J. Kučingis, ilgametis B. Brazdžionio
draugas. Pasveikino ir parapijos kunigai:
prel. dr. V. Bartuška, kun. dr. A. Olšaus
kas parapijos klebonas, bei mišiose
dalyvavę lietuviai.
Po ordino prisegimo ir oficialaus
Vatikano rašto įteikimo, tarė žodžių keletą

Bern. Brazdžionis su šeima (iš k.: dukra Saulė Treitmanienė, žmona Aldona)
ordino įteikimo mišių metu.

ir patsai poetas. Jo žodžiais: “Medalį
priimu, kaip atlyginimą už mano literatū
rinį darbą, kurį tiksliau būtų galima pava
dinti ‘Pro Deo et pro Patria’; priimu su
nužeminta širdimi ir žodžiais, kuriais
bandžiau išreikšti šv. Kazimiero vidinę
savijautą Dangaus akivaizdoje”.

“Man nereikia žemiškų karūnų,
Aš ne jų nešiojimui gimiau,
Viešpatie, atleiski savo sūnų
Nuo šios žemės sostų, bus ramiau. ”

Komentarų apie Bernardą Brazdžionį,
giliai tikintį kataliką, jo giliai patriotinę ir
religinę poeziją — nereikia. Jo poezijos
knygos, paskiri eilėraščiai talpinti perio
dinėje spaudoje, pasako daugiau ir vaiz
džiau, negu bet koks korespondentas pa
jėgtų parašyti. B. Brazdžionio poezija davė
įkvėpimo kompozitoriams, jo žodžiams
sukurta tiek daug dainų, kantatų, giesmių.
Ypatingai lietuvišką širdį jaudinanti
giesmė: ir savo gilios prasmės žodžiais ir
muz. Jono Zdanavičiaus muzika — “De
Profundis”, kurios klausantis nenoromis
sudrėksta akys.
Los Angeles lietuviai, kaip ir viso
pasaulio lietuviai džiaugiasi, kad pagaliau
ir bažnyčia pripažino ir įvertino B.
Brazdžionio didelį įnašą ir didelę įtaką
lietuvių katalikų gyvenime.
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Pensininkams — rojus...

N

ors jau keli mėnesiai, kai Lietuvių
Tautinių Namų apatinėje salėje,
losangeliečiai lietuviai kasdien susirenka
vietinės valdžios duodamiems priešpie
čiams, bet oficialus atidarymas įvyko kovo
mėn. 10 d., dalyvaujant dideliam būriui
pensininkų, jų svečių, bei valdžios atstovų.
Atidarimą pradėjo LB Vakarų apylinkės
pirm. Angelė Nelsienė, papasakodama,
kaip prasidėjo tie pensininkų priešpiečiai
Los Angeles. Daug kredito už išsirūpinimą
iš valdžios jau pagaminto maisto, apmokė
jimo patalpų, kuriose susirenka valgyti
pensininkai, tenka duoti Danguolei Valentinaitei, kuri jau seniai pasirūpino tokiu
patarnavimu pensininkams Čikagoje. Min
tis ir Los Angeles lietuviams turėti tokius
pietus kilo A. Nelsienei, kuri ragino kitas
moteris prie šio projekto prisidėti. Pagaliau
su D. Valentinaitės, specialiai atskridusios
iš Čikagos, ir L. Pupienės įsijungimu į šį

darbą mintis tapo realybe. Dabar pensinin
kų priešpiečių “valdžia“: L. Pupienė,
koordinatorė, Anelė Arienė, vedėja, be
veik nuolatinės padėjėjos S. Strikaitienė ir
2 Aldonos, nesakant kieno žmonos (Audronienė ir Brazdžionienė), suteikia progą
nemažam skaičiui “senelių” kiekvieną
dieną nuo 12 vai. susirinkti priešpiečiams.
Atidarime buvo nemažai svečių, Kalifor-

Pensininkų pietų ‘ ‘valdžia ” prie puošnaus
stalo: sėdi A. Arienė (vedėja), stovi L.
Pupienė (koordinatorė su valdžia) ir A.
Audronienė, beveik nuolatinė padėjėja.
nijos valdiškų įstaigų atstovų: councilman
John Ferraro, kuris savo trumpoje kalbo
je pasidžiaugė taip gražiai suruoštu
atidarimu ir pasižadėjo dėti visas

Svečiai per pensi
ninkų pietų oficialų
atidarimą. Iš k.:
councilman J. Fer
raro, valdžios ats
tovė, prel. J. Ku
čingis sukalbėjęs
maldą, ir dar viena
valdžios atstovė.
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pastangas, kad lietuviams valdžia pastatytų
ir butų (apartmentų) pastatą, nes kitos
tautybės jau tokius pastatus turi. Taigi, su
valdžios pagalba, gal ir bus įkūnyta, tik gal
ne tokio pobūdžio ir apimties, Antano
Audronio prieš daugelį metų, siūlyta idėja
— lietuvių sodyba.
Be J. Ferraro, dar labai trumpai sveikino
ir kiti amerikiečiai svečiai ir viešnios,
turintieji tarnybas Socialinio Aprūpinimo
įstaigose: B. Ketron, S. Hinkley, S. Feld
man, O. Shine, F. Washington, B. Rey
nolds, L Pinon, T. McCarley ir Leonard
Acunad, ypatingai artimai dirbantis su
lietuviais.
Iš pensininkų kalbėjo Bern. Brazdžionis,
sustodamas ir prie lietuviško kugelio, ir
gero valdžios duodamo maisto, nuo kurio
per porą savaičių “pajaunėji” bent 7
svarais... be to, esą, esi tuo ką valgai (you
are what you eat...) Po šios pastabos,
subankrutuos lietuviškų dešrų gamyklos?
Dar po trumpą žodį tarė L. Pupienė ir
J. Petronis, Tautinių Namų valdybos
pirmininkas.
Po priešpiečių buvo programėlė — O.
Deveikienė pradėjo dainuoti liaudies
dainas, į kurias įsijungė ir skanių
priepšpiečių pasotinti pensininkai; akor
deonu pritarė V. Gilys.
Atidarimas buvo tikrai iškilmingai pa
ruoštas, lyg vyskupo laukiant: gražiai
padengti stalai, ežiukų tortai, tešlinės
voveruškos, ausytės ir įvairiausių kitų
kepsnių, taip, kad svečiai buvo suin
triguoti, ne tik kepsnių gausumu, bet ir
jiems niekad nematytais kepsniais...
Valdžios apmokami priešpiečiai, nėra
jokia išmalda neturtingiesiems, bet
palengvinimas pensininko amžiaus sulau
kusiems, atimant maisto gaminimo ir indų
plovimo rūpesčius, taip pat duodama pro
ga pabendravimui su to paties amžiaus
žmonėmis, kas yra ypatingai svarbu vien
gungiams.
Pensininkams ir jų svečiams, dar nesu
laukusiems to garbingo amžiaus, gera pro
ga kasdien susitikti, pabendrauti, sutvar
kyti pasaulio politinius įvykius...
Duodamas maistas sveikas, atsižvelgia
ma į to amžiaus žmonių sveikatos išlai
kymą, cholesterolį, vitaminus ir kt.

Buvo tikrai malonu pabuvoti tarp savųjų
prie taip gražiai paruoštų vaišių, tik visa
bėda, kad mes, lietuviai, dar neišmokom
laiku nueiti nuo mikrofono, laiku nulipti
nuo scenos...
ya$

Pasigėrėtinas

Kapos metų sulaukus...

dainų ir arijų

vakaras

Taip pradėjo savo trumpą kalbą Bronius
Seliukas, pirma paaiškinęs, kad Lietuvoje
agurkus, kiaušinius ir metus skaičiuodavo
kapomis, sveikindamas 60-tojo gimtadie
nio sulaukusį Vincą Juodvalkį.
Š. m. kovo 13d., visiems Los Angeles

lietuviams gerai pažįstamas Vincas Juod
valkis, gausių draugų tarpe, atšventė savo
gimtadienį.

Gerai pažindamas lietuvių plepumą,
Vinco žentas, Jim, nutarė, kad kiekvienas
stalas išsirenka savo atstovą, kuris
pasveikins solenizantą visų vardu. Puiki
idėja, nes kitaip gal ir dabar dar sėdėtumėm Tautiniuos namuos...
Po visų kalbų, labai trumpai, bet jautriai,
Vincas padėkojo atsilankiusiems, savo
žmonai Aldonai ir vaikams, atskridusiems
su šeimomis (duktė Aldona iš Kanados, ir

Solistai J. Čekanauskienė ir A. Pavasaris
nuotaikingai užbaigia savo koncertą.

Jj ėmesio vertas parengimas — solisJL/tų J. Čekanauskienės ir A.

Pavasario “Dainų ir arijų vakaras”, įvyko
kovo 12 d. Sv. Kazimiero parapijos salėje.
Abu solistai gerai pasiruošė koncertui,
ir tas jautėsi koncerto metu.
Pirmąja, koncerto dalį pradėjo J. Čeka
nauskienė su komp. A. Kačanausko ir Br.
Budriūno kūriniais. A. Pavasaris su A.
Kačanausku ir J. Tallat-Kelpša. Duetu
vykusiai išpildė: M. Petrausko “Supinsiu
dainužę” ir “Vakaras”, liaudies daina
“Kur tas šaltinėlis” ir VI. Paulausko
“Nesek man rožės”.
Po pertraukos — arijos: G. Bizet-“Perlų
žvejai” ir G. Puccini arija iš Tosca gerai
sudainuotos A. Pavasario.
J. Čekanauskienė gerai valdė Fr. Lehar
“Vilija” ir, tikrai čigoniška ugnim, su
dainavo G. Bizet “Čigonių daina” iš
Carmen.
Gerai skambėjo jų duetas: “Be tėviškė
lės” ir “Dainos sparnais” F. Mendels
sohn, G. Donizetti “Noturno” Don Pas
quale ir G. Verdi duetas iš U Trovatore.
Po šių puikiai išpildytų arijų, publika
nenorėjo jų paleisti nuo scenos ir plojimais
išsiprašė dar viena duetą, kuris pavyko gal
iš visų geriausiai: abu solistai juto savo
pasisekimą, atsileido ir davė ugnies ir
jausmo...
Akompanuotoja Raimonda Apeikytė,
kaip ir visada — puikioje formoje, jautriai
sekė ir lydėjo solistus.

Jaunikaitis sulaukęs tik 60-ties metų, Vincas Juodvalkis su šeima. Iš k.: sūnus
Saulius, žentas Jim, vaikaitis ir vaikaitė, dukra Aldona, Vincas, žmona
Aldona, sūnus Vytautas ir Sauliaus žmona Lynn.

Vincas, tipiškas zarasiškis — draugiš
kas, švelnios sielos, darbštus, priklauso ir
aktyviai dirba daugelyje lietuviškų orga
nizacijų: Tautinėje Sąjungoje, Kalifornijos
Lietuvių Respublikonų S-goje, Tautinių
Namų valdyboje, ypatingai daug atsiduoda
Lietuvių Kredito bankeliui; įsigijęs
buhalterio specialybę (CPA) gerai tvarko
bankelio kapitalą.
Ypatinga Vinco savybė — humoras,
kurio jis ir rimčiausioj padėty nepraranda.
Bronius Seliukas, kartu su solenizantu
buvęs Korėjos kare, papasakojo kelis
įvykius iš tų laikų, kada ir didžiausiam
pavojui esant Vincui vis buvo “no pro
blem”... vis su humoru... Dabar, mums
klausantis, gana juokinga buvo, bet tuo
metu, kada aplinkui dundėjo patrankos,
kažin ar taipjau buvo linksma... Bet, gerai
pažįstant Vincą, visko galėjo būti, galėjo
būti “no problem” ir apkasuose kelias
dienas purve alkanam ir sušalusiam
gulint...

sūnus Vytautas iš Buffalo, NY), padariu
siems jam tokią staigmeną. Kad tai tikrai
buvo staigmena, parodė Vinco veidu nu
riedėjusios kelios džiaugsmo ašaros ir, tur
būt, pirmą kartą savo gyvenime buvo su
“problem” — be žodžių.
Džiaugiantis jo nuveiktais darbais ir
pasisekimais, linkėtina, kad jis dar ilgai
“be problemų” suktųsi mūsų tarpe.
Giminėlė

Naujas greitkelis
ok. Lietuvoje
Pagal telegramą gautą per KP, balandžio
1 d. Suvalkijoje, bus atidarytas BarzdžiaiBambiškės-Pilviškiai greitkelis, kuriuo
kursuos natūraliomis dujomis varomi
greitieji ekspres autobusai.
Žada sekančiais metais, maždaug tuo

pačiu laiku atidaryti šio greitkelio tęsinį,
kuris eis pro Užpirdžių miestelį, Klaipėdos
krašte.
A-lius
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Rinkimai į Lietuvių Bendruomenės
Tarybą Los Angeles Apylinkėje.
Pranešame, kad Los Angeles apylinkėje
rinkimai į Lietuvių Bendruomenės Tarybą
įvyks šių metų balandžio mėnesio 9, 10,
16 ir 17 dienomis. Kandidatais yra: biblio
tekininkė Ina Bray-Bertulytė, medicinos
daktaras Zigmas Brinkis, inžinierius
Almis Kuolas, matematikė Danguolė
Navickienė, egzekutyvas Romas Nelsas,
profesorius Feliksas Palubinskas, preky
bos patarėjas P. Algis Raulinaitis, ir
inžinierius Zigmas Viskanta. Bus balsuo
jama už keturis kandidatus.
Balsavimas vyks Sv. Kazimiero parapi
jos kieme arba apatinėje salėje. Sekma
dieniais (balandžio 10 ir 17 d.) bus galima
balsuoti po sumos mišių iki 12:30 vai. po
pietų. Šeštadieniais (balandžio 9 ir 16d.)
bus galima balsuoti tarp 9 ir 10 vai. ryto.
Taip pat galima balsuoti paštu. Norintieji
balsuoti paštu prašomi kreiptis dėl balsa
vimo lapų prieš balandžio 2 d. į Los
Angeles Apylinkės Rinkimų Komisijos
narius: Aleksą Baltutį (213) 662-4990, dr.
Rolandą Giedraitį (213) 665-4082, arba
Vaidotą Baipšį (714) 540-0942. Visi
apylinkės lietuviai 18 metų ir vyresni
skatinami balsuoti. Atstovų į Tarybą
skaičius yra proporcingas balsuotojų
skaičiui. Tad kuo daugiau bus balsuotojų,
tuo daugiau bus atstovų iš mūsų apygardos.
Lietuvių Bendruomenės
Los Angeles Apylinkės
Rinkimų Komisija

Lietuvių Bendruomenės Santa Monika —
W. Los Angeles apylinkės balsavimas į
Tarybą įvyks balandžio 9, šeštadienį, ir 17,
sekmadienį, Marcelės Vaičienės reziden
cijoje, 1115 Pearl St., Santa Monica, nuo
12 iki 4 vai. p.p. Be to balsuojama

Rinkimai į LB XII-ją Tarybą
Vakarų Apygardoje
V

Šiuo metu LB Vakarų apygardos
apylinkėse vyksta pasiruošimas XII
Tarybos narių rinkimams. Jau sudarytos
apylinkių rinkimų komisijos, kurių adresai
yra tokie:
Los Angeles: A. Baltutis, 3848 Evans
St., #2, Los Angeles, CA 90027, (213)
662-4990
Santa Monica: Z. Korius, 1007 Lincoln
Blvd. #6, Santa Monica, CA 90403, (213)
394-1372
Seattle: A. Morkūnas, 15015 N. E. 12
St., Bellevue, WA 98004
Arizona: V. Ruseckas, 15834 Bowling
Green Dr., Sun City, AZ 85351
San Francisco: D. Janutienė, 2631 Dana
St., Berkeley, CA 94704
Las Vegas: G. Yanauskas, 7326 Gentry
Ln., Las Vegas, NV 89123
Balsavimai vyks balandžio 9-17 d. Tiksli
balsavimo vieta ir laikas kiekvienoj
apylinkėj bus pranešta vietinių apylinkių
rinkimų komisijų. Visi kviečiami
rinkimuose dalyvauti ir pareikšti tautinį
solidarumą (Lithuanian Power). Negalin
tieji atvykti į rinkimų būstinę, gali balsuoti
paštu. Tuo reikalu kreiptis į atitinkamos
apylinkės rinkimų komisiją aukščiau
nurodytais adresais.
(im)

balandžio 10 ir 17, sekmadieniais, tuoj po
mišių Šv. Kazimiero parapijoje. Pageidau
jantieji balsuoti paštu kreipiasi pas Balį
Graužinį 838-3510.

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

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
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Knygos pristatymas
Balandžio 17-tą d., sekmadienį, 12:30
v. p. p., Tautinių Namų salėje įvyks Aure
lijos Balašaitienės romano “Skeveldros”
pristatymas, ruošiamas Lietuvių Žurnalistų
S-gos, Los Angeles skyriaus.
Rašytoja-žurnalistė A. Balašaitienė gerai
pažįstama visiems skaitantiems spaudą;
žinoma, kaip gerai valdanti plunksną,
rašanti įvairiomis lietuviams aktualiomis
temomis.
Po pristatymo bus trumpa muzikinė pro
grama, kurioje dalyvauja jauna fleitistė
Kristina Mickutė ir sol. Albina Gedmi
nienė, joms akompanuoja muz. komp. Ona
Metrikienė.
Po to seks vaišės, kurių metu bus malonu
arčiau susipažinti su autore ir savitarpyje
pabendrauti, draugiškoje ir jaukioje
atmosferoje.
Įėjimas — laisva auka vaišių išlaidoms
padengti.
Maloniai kviečiame visą plačiąją visuo
menę, o ypatingai kolegas žurnalistus,
pasinaudoti šio subuvimo proga savitar
piam pabendravimui,
v
Lietuvių Žurnalistų S-gos,
L. A. skyrius
Roofing Contractor
JONAS BRICKUS
Lie. No. C-39-484398

4655 KINGSWELL AVENUE
SUITE 214
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027

(213) 662-4244

***********************************************WWW**
MARCELLA AUGUS
President

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

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

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.
*************************************i**************i***«*

LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI
Advokatai

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas

JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

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

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103
West Covina, CA 91790
Tel.: (818) 337-0777 or
(818) 962-6644

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)

Dantistai

Home Improvements

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

Attorney at Law
12301 Wilshire Blvd. Suite 512
Los Angeles, CA 90025
Tel.: (213) 826-5505

ROMAS ŽEMAITAITIS

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

Electrical - Heating - Plumbing
2227 Meadow Valley Terr.
Los Angeles, CA 90039
Phone: (213) 664-1661

KOSTAS MAKAUSKAS
Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Remodeling —- Repairs
EXPERIENCED

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law
483 Francisco St. Suite B.
San Francisco, CA 94133
Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law
412 W. Broadway Ave., Ste. 204
Glendale, CA 91204
Tel.: (818) 243-6223

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-46I3 by Appointment

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.

Nuosavybių pardavėjai

Lietuviai dantistai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tel.: 660-1205

ROQUE & MARK CO.

Attorney at Law

Escrow Kompanijos

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404
Phone:
828-7525
Res.:
395-0410

7060 Hollywood Blvd., Suite 616
Los Angeles CA 90028-6404
Tel.: (213)871-8999

MARCELLA AUGUS

DENNIS PETRAS

President

Broker Associate

CROWN ESCROW
CORPORATION

do Whitehouse Property

VIOLETA SUTKUS

NIJOLĖ V. TREČIOKAS
Attorney at Law
701 Santa Monica Blvd. 3rd Floor
SANTA MONICA, CA 90401
tel. (213) 395-3398

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
tel.: (213) 413-3370

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

Gydytojai

Certified Public Accountant

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

All Lines of Insurance
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

VINCENT JUODVALKIS

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

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
Balandžio mėn.
9 d. šeštadieni, 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.
17 d., sekmadienį, 12:30, Tautinių
Namų salėje “Skeveldros” romano
pristatymas. Ruošia Žurnalistų S-ga.
23 d. šeštadienį, 7 v.v. Šv. Kazimiero
parapijos salėje Literatūros vakaras su
dramaturgu K. Ostrausku. Ruošia L. B.
24 d., sekmadienį, 12:30, Tautinių
Namų salėje Kalifornijos Lietuvių
Respublikonų metinis susirinkimas,
rinkimas naujos Los Angeles skyriaus
valdybos.

Gegužės mėn.
1 d., sekmadienį, 12:30, Kalifornijos
Lietuvių Respublikonų piknikas rengiamas
Žibutės Brinkienės-Alex rezidencijoj, 2347
Hillhurst St.

LAIKAS
PILDYTI
PAJAMŲ
MOKESČIUS (INCOME TAX)
ANTANAS SKĖRIUS, lankęs specialius
kursus susipažinimui su nauju mokesčių
įstatymu, savo įstaigoje 4364 Šunset Blvd.,
L. A. Ca. 90029, pildo pajamų mokesčių
dokumentus. Laikas — pagal susitarimų.
Skambinti: (213) 664-2919.

Lietuvių Bendruomenės premijos
Teatro premija, 1000 dol., paskirta
dabartiniam losangeliečiui aktoriuirežisoriui Petrui Maželiui už ilgų teatrinę
veiklų, kurioje pasižymėjo kaip iškilus
režisierius.
v Premija bus įteikta š. m. gegužės 15 d.,
Sv. Kazimiero parapijos salėje, VIII-je
Premijų šventėje.
Dailės premija, 1000 dol., paskirta
buvusiai losangelietei dail. Adai
Korsakaitei-Sutkuvienei, kuri jau eilę
metų reiškiasi grafikos, keramikos,
mozaikos ir tapybos kūriniais. Žymesni jos

darbai: Kryžiaus keliai, šv. Tomas Moras,
puošiantis Marijonų koplyčių Čikagoje; jos
darbų yra ir JAV Kongreso bibliotekoje.
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Los Angeles Lituanistinė mokykla
minėjo Lietuvos nepriklausomybę
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė
mokykla, paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, vasario 13 d., šeštadienį.
Minėjimų pradėjo Tomas Kašelionis su
Maironio “Lietuva brangi”, daina, jau vir
tusia giesme, į kurių įsijungė visi minėjimo
dalyviai. Pačių programų pravedė Violeta
Gedgaudienė.
Šiais metais nepriklausomybės šventės
proga, vyresniųjų klasių mokiniai turėjo
rašymo, o jaunesniųjų — deklamavimo ir
dailaus skaitymos varžybas.
Gailės Radvenytės pravestose, varžy
bose dalyvavo antro, trečio ir ketvirto
skyriaus mokiniai. Teisėjai: buvęs moky
klos vedėjas Juozas Pupius, dabartinis
vedėjas Algimantas Žemaitaitis, Ramunė
Vitkienė ir mokyklos vedėja Violeta
Gedgaudienė.
Mokytojos Gailės Radvenytės vadovau
jamame ketvirtame skyriuje deklamavimo
varžybose I-mų vietų laimėjo Adrija Kara
liūtė, Il-ų — Aidas Kuolas.
Trečio skyriaus (mok. D. Kuolienė) I-ų
deklamavimo vietų gavo Augis Kuolas,
Il-ų — Vilija Gulbinaitė ir IlI-ų Audrius
Avižienis. Atžymėtina Vilija Gulbinaitė
išmokusi labai ilgų eilėraštį.
Antrame skyriuje (mok. A. Nelsienė) I-ų
vietų laimėjo Arūnas Dūda, Il-ų Erika
Dūdaitė ir IlI-ų — Aidas Mattis.
Vyresniųjų deklamavimo-dailaus skai
tymo varžybas, kurias pravedė mok. G.
Plukienė, laimėjo: I-ų v. septinto skyriaus
mokinys Gintaras Dūda, Il-ų — šešto
skyriaus mok. Andrius Pupius ir’ IlI-ų,
šešto sk. mokinė Audra Dūdaitė.
Po varžybų, V. Gedgaudienė pristatė
filmų apie Darių ir Girėną, perspėdama,
kad filmą susukta Tarybinėje Lietuvoje,
kurioje yra ir neigiamos propagandos apie
nepriklausomų Lietuvų. Filmą buvo įdomi
tiek mokiniams tiek mokytojams. Toks
vaizdinis Lietuvos herojų, garsių lakūnų
Dariaus ir Girėno pristatymas, vaikams
labai patiko. Tikimės, kad ir ateityje bus
daugiau progų pasimokyti apie Lietuvų,
panaudojant modernias priemones.
Gailė Radvenytė

Primary
Alarm
Company
George Kaskus

Custom Security Systems
Residential/Commercial

ALp(LKA)1763
r
.
.
1988,
Nr.4
Girnai
’
2Vaujau!
tas pasinga
atseit
įmesiu ja
Valstybėse.
Wisconsine gyvenantieji lietuviai stipriai
kovoja prieš tokių “giminystę”, kuri nieko
gero nežada. Dabar, pagal paskutines KP
žinias, nuo tokių “giminystės” ieškojimų
neatsilieka ir Vilniaus kraštas — Bezdonių
miestelis (netoli Nemenčinės) “seserim”
pasirinko Kalifornijos Calabassas. Kodėl
pasirinko Calabassas? Ten gyvena tik keli
lietuviai, — nėra didelis miestas, daugiau
Los Angeles miesto tęsinys... Pagal kai
kurias galvas, gal todėl, kad primena ir
“basas” (daugumos padėtis ok. Lietuvo
je) ir lietuviškų (?) žodį - KILBASOS?
Kaip ten bebūtų, bet į oficialias “gimi
nystės” iškilmes atskrenda, Vokietijoje per
“Lietuvos savaitę” programas išpildęs an
samblis “Lietuva”: Algirdas Brazauskas
(pažadėjęs išmokt lietuviškai), Katakinas,
G. Abarius, A. Fedotov, Arkadij Gotesman, D. Sverdiolas, M. Sadovskis ir kiti
ansamblio nariai, taip pat ir Tatjana
Nazarenko (su savo dailės paroda). An
samblis rimtai ruošiasi išvykai į
miestų-“seserį”, tik yra nesutarimų dėl
programos: vieni už tai, kad programa
liktų tokia, kokių dažnai išpildo
atstovaudami Lietuvų, šokius užbaigiant
“Guduška” ir “Prisiaduška”; dainas —
“Volga, Volga” ir “Kazačiok”; kiti —
griežtai reikalauja naujos programos.
Įdomu kurie laimės?

Lietuviai Amerikos Vakaruose
laikraštį aukomis parėmė:
Po 50 dol. —Bernardas Brazdžionis
Po 20 dol.: —V. Irlikytė-Spring, Vladas
Šimoliūnas
Po 18 dol. —A. Prasčiūnas
Po 10 dol. —R. Gricius, K. Kučinskienė,
A. Kupinskas, I. Petokienė
Po
8 dol. —K. Aukštkalnis (OR), A.
Malkauskas, A. Markevičius, G. Radvenis, V. Stadalninkas, S. Šaltis, A.
Vitėnas (NJ).
Po 7 dol. —Dr. A. Kontvis v
Po 6 dol. —A. Mitkevičius
Po 5 dol. —A. Nelsas, I. Steinle
Po 3 dol. —A. Bajoras, St. Bernotas,
J. V. Černius, D. Clein, V. Dovydaitis,
J. Gumbelevičius (OR), E. Jarašūnas, O.
Karalius, J. Kutra, B. Latoža (IL), A.
Martin (IL), P. Maželis, O. Mekišius, B.
Narbutas, P. Pakalniškis, B. Prasauskas,
F. Skirmantas, V. Valys.

State Lie. # LA 002631

23108 Collins Street
Woodland Hills, CA 91367
Tel. : 1 (818) 347-0098

Redakcija visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja.

