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Arvydas Sabonis
Los Angeles Jaunimo šventėje
Los Angeles lietuvių kolonijoj š. m.
birželio 5 d. vyko 32-ji Jaunimo šventė,
kurioje dalyvavo Jaunimo Ansamblis
“Spindulys”, pilname savo sąstate, su
“veteranais” ir “spinduliukais”.
Gėrėjomis savo jaunimu, kurio buvo gana
daug — pilnas parapijos kiemas.
Jaunimas davė tautinius šokius, kuriuos
turėjo šokti Tautinių. Šokių šventėje
Hamiltone. Keletą jau matytų ir daug
nematytų-naujų; viso 19 šokių, įskaitant ir
“spinduliukų: Vėdarą, Žąselę ir Kalvelį.
Smagu žiūrėti į jaunimą gyvai šokantį,
kad ir labai karštą dieną, smagu, kad jie
gerai pasiruošę atstovauti Los Angeles
lietuvius Kanadoje. Reikia atiduoti pagarbą

ne vien tik vaikams, jaunimui, bet ir šokių
vadovei ir mokytojams: Danguolei Var
nienei, Linui ir Reginai Polikaičiams,
Jonui Bužėnui, Ritai žukienei, Viliui
Žalpiui, Onutei Šepikaitei ir talkininkamsakompaniatoriams — Onai Barauskienei,
komp. Aloyzui Jurgučiui, ir Jonui Arui,
taip puikiai akordeonu akompanavusiam
Jaunimo šventės šokiams.
“Spinduliukai” turėjo didelį pasisekimą
žiūrovų tarpe, tai kas, kad vienas pametė
savo porą, —vienas ne į tą pusę nusuko,
jie vis vien mieli, tie busimieji “Spin
duliai”, bet vis dėl to, savo populiarumu
juos “nunešė” visam sporto pasauly
pagarsėjęs krepšininkas, ok. Lietuvos
“Žalgirio” krepšinio rinktinės žaidikas —

“Spindulys” sveikina A. Sabonį per Jaunimo šventę. Iš k.šokių'mokytojai: J. Butėnas,
L. Polikaitis, A. Sabonis, G. Petokaitė, T. Petrušytė ir vad. bv-Vcffriiene.
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Arvydas Sabonis Los Angeles Jaunimo
šventėje. Iš k.: Gina Petokaitė, Jonas
Butėnas, Linas Polikaitis, Arvydas
Sabonis, tina Petrušytė, Danguolė
Varnienė
Foto —E. Arbo

Arvydas Sabonis. Ir vaikai ir suaugę
apspito Sabonį, prašė autografų, norėjo su
juo pasikalbėti, nors ranką paspausti. Ar
vydas — bandė visų pageidavimus paten
kinti, — šypsojosi pasirašydamas net
tokiems “pipirams”, kurie tikriausiai dar
skaityt nemoka... A. Sabonis stebėjo
šokantį ]aunimą, klausėsi kaip jie lietuviš
kai tratėjo, kad ir ne visi, ir išsitarė, kad
jis čia labai gerai jaučiasi — lyg būtų
parapijos atlaiduose ar šokių šventėje
Lietuvoje.
A. Saboniui, iš Oregono atskridusiam su
savo daktaru ir treneriu, šeštadienio vakare
buvo priėmimas, suorganizuotas sporto
klubo “Bangos, dr. Z. Brinkio rezidenci
joje. Priėmime dalyvavo virš 100 lietuvių,
sporto entuziastų, tarp jų ir Pranas
Lubinas, garsus krepšininkas dar senais,
senais nepriklausomybės laikais, atsinešęs
savo foto albumą, kuriuo Arvydas labai
domėjosi. Susitiko mūsų garsieji: pirmasis
rinktinės krepšininkas ir — dabartinis, ir
kartu įdomiai bendravo, nežiūrint, kad
Lubinas, kadaise Lietuvos rinktinę
treniruodamas, buvo neblogai pramokęs,
dabar beveik nekalba lietuviškai, o Sabonis
— angliškai.
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“LIETUVA KULTŪRINGA TAUTA”
Išsireiškimas dažnai, labai dažnai kartojamas lietuvių lūpomis
ne vien tik savųjų, bet ir svetimtaučių tarpe. Iš dalies teisybė, turime
daug kuo pasididžiuoti. Turime ir pasaulinio masto mokslininkų
ir profesorių įvairiuose Amerikos ir kitų valstybių universitetuose,
ir pasižymėjusių kitose meno ir mokslo srityse lietuvių, kurie gar
sina Lietuvos vardą. Susidaro įspūdis — Lietuva tikrai kultūringa
tauta! Tik, mūsų nelaimei, dar yra ir kita, juodoji, medalio pusė!

Americans kurių vengia ne vien tik Europoje... Keliavusieji at
simena — kalbėsi angliškai, esi amerikonas, — jokio patarnavimo
negausi, būsi demonstratyviai ignoruojamas... Ir neišaiškinsi
svetimuose kraštuose, kad apie visą Ameriką nespręstų tik iš kelių
Ugly Americans.

Nelaimei, tuo pačiu “Ugly” amerikonų keliu pradėjo eiti ir

mūsų jaunimas “kultūringai” pasireiškęs ekskursijoje įok. Lietuvą,
Australijoje. Paskutinis jaunimo “kultūringas” pasirodymas
Hamiltone (Kanadoje) paliko to miesto universitetui (ir policijai)
ilgai neišdilsiančias “kultūringas” lietuviškas pėdas, darančias gėda
ne tik Hamiltono lietuviams (o jiems ten reikia gyvent ir susitikt
su žmonėmis) bet visiems lietuviams, visai tautai. Savųjų tarpe
sakytumėm: “... padarė Jonas ar Petras”, o svetimtaučių tarpe
liks: “padarė LIETUVIAI”, ko gero mes pavirsim “Ugly
Lithuanians”, ir ilgai ilgai užtruks, kol atsikratysim ta dėme
lietuvio vardui, ir vėl galėsim savais žmonėmis savo jaunimu
didžiuotis.

****************************************
CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404
Tel.: (213) 828-7095
****************************************

ROQUE and MARK CO., INC.

Kada lietuviai savųjų tarpe giriasi pasiektais “mokslais”, kada
policininkas pavirsta vos ne generolu, operos choristė pasiskelbia
Lietuvos operos primadona, braižytojas — inžinierium, teatro
statistas — garsiu Lietuvos Valstybinio teatro aktorium ir
režisierium, teatro kritiku ir 1.1., prisiminę — “tuščias puodas, gar
siai skamba” nusijuokiam, patraukiam per dantį pagirų puodą ir
reikalas baigtas. Įsivaizduokit, tuos pagirų puodus svetimtaučių
tarpe, su ta pačia litanija! Kokią nuomonę svetimtaučiai susidaro
apie mūsų operą, teatrą, universitetą, ir Lietuvos kultūrą? Aiškint
nereikia! Įsivaizduokit sau, kai “aukštos kultūros” moteris,
sukritikavusi Ameriką kaip nekultūringą šalį, neturinčią net padorių
teatrų, gamtos muziejuje apžiūrėjus strausą, nustebo, kad apie tokį
negražų paukštį tiek gražių valsų prirašyta... Iš širdies gilumos
norėčiau, kad tai būtų anekdotas o ne tikras atsitikimas... Gerai,
kad parodė savo'“kultūrą” lietuvių, o ne svetimtaučių, tarpe.
Kokios nuomonės apie lietuvius ir jų kultūrą kitataučiai būtų?

Tremtyje mes kiekvienas esame savo tautos ambasadorium,

pagal mūsų elgesį sprendžia apie mūsų visą tautą. Esame tautos
įpareigoti garsinti, kelti Lietuvos, kaip kultūringos, o ne Jonelių
Durnelių, tautos vardą. Svetimtaučiai nėra akli, permato ir supran
ta; gali girtis kiek tik nori savais “mokslais”, “bajoriška” kilme,
kuo tik nori, bet atidarai burną, atsisėdi prie stalo ir... čiūkšt ir
išlenda “kultūra” kaip yla iš maišo... Kad elgesys, svetimtaučių
tarpe yra svarbus, labai svarbus, įrodė svetimuose kraštuose
besilanką amerikiečiai turistai, visam pasauly “pagarsėję” savo
nekultūringa elgsena, pasigirimais, pagarsėję kaip The Ugly
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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.

GEDULO EISENA SU ŽVAKUTĖMIS

gėdingos sutarties, sukaktuvių išvakarėse

Lietuvių grupė eisenos su žvakutėmis metu. Iš k.: Andriukas Mažeika, jo brolis Konradas,
Saulius Žemaitaitis. Antroje eilėje: D. Jasiukonienė, F. Galdikienė ir A. Žemaitaitienė.
Foto —V. Baltušienės

Baltų Lygos sudarytas Juodo Kaspino
(Black Ribbon) komitetas, į kurį, be
pabaltiečių, įėjo ir lenkai, RibbentropoMolotovo gėdingos sutarties sukaktuvių
išvakarėse, rugpjūčio 22 d. vakare suruošė
eiseną-demonstraciją prie Los Angeles
esančio Vokietijos konsulato. Dalyvavo
apie 100 žmonių, su savo tautinėmis
vėliavomis, plakatais — smerkiančiais
sutartį, priešsovietiniais šūkiais. Eisenos
metu kiekviena tauta, lenkams, kurių buvo
daugiausia, pradėjus dainuoti savas dainas,
neatsiliko ir lietuviai, (mūsų buvo apie 20)
ir latviai. Eisenai-demonstracijai baigian
tis sugiedoti tautiniai himnai, pradedant,
žinoma, Lietuvos, tik labai buvo gaila esto,
vienintelio tos tautos atstovo, nešančio
vėliava, kuris Estijos himno solo dainuoti
nedrįso. Eisena prasidėjo apie 7 v. v.,
m
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nesulaukę televizijos ir spaudos atstovų
prisižadėjusių atvykti, ėmė skirstytis apie
10 valandą. Žvakučių eiseną tvarkė ir jai
vadovavo Antanas B. ir Danutė Mažeikai.
Sekančią dieną pabaltiečių ir lenkų
delegacija buvo priimta paties Vakarų
Vokietijos generalinio konsulo Leopold
Siefker, kuris pranešė, kad Vakarų
Vokietija jau prieš kiek laiko spaudoje
pasmerkė Ribbentropo-Molotovo sutartį,
ir prižadėjo atstovams prisiųsti kopijas,
pranešti vyriausybei, kad dar kartą
pasmerkimą viešai pareikštų. Jis pats
stengsis paveikti vyriausybės narius, kad
daugiau kreiptų dėmesio į Pabaltijo ir
Lenkijos žmogaus teisių gynimą, padėtų
pavergtiesiems. Lietuvius delegacijoje
atstovavo Danutė Mažeikienė ir Angelė
Nelsienė.
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LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo
tradicinis metinis piknikas įvyks

rugsėjo mėn. 4 d., sekmadienį, po pamaldų
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 3855 Evans St.

Bus parduodami karšti lietuviški pietūs ir įvairūs gėrimai.
Prieš laimėjimų traukimą, kuris įvyks 4 vai. p.p., Gailei Radvenytei, laimėjusiai
“Lietuviai Amerikos Vakaruose’’ laikraščio premiją, bus įteiktas 100 dolerių čekis
Pikniko metu bus knygų išpardavimas papiginta kaina.
Visas ir visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti ir paremti lietuvišką spaudą.
Redakcija, administracija ir leidėjas

Auga aušrininko
dr. J. Šliūpo vardo archyvas
Inž. V. Šliūpas su žmona Vanda
automašina atliko 8000 mylių kelionę,
rinkdami knygas ir kitas vertingas
istorines-kultūrines dovanas jų įsteigtam
“Aušrininko dr. Jono Šliūpo vardo ar
chyvui". Kelionė — sėkminga — archyvas
pasipildė su virš 500 senų ir naujų knygų;
aplankyta: Albuquerque,(NM); Hot
Springs (AR); Miami, Št. Petersburg ir
Sunny Hills (FL); Čikaga ir kitos lietuvių
kolonijos.
St. Petersburge, kur susirinko virš 200
hetuvių, inž. V. Šliūpas skaitė paskaitą.
Čikagoje, Balzeko Liet. Kultūros Muzie
juje irgi skaitė: “Mano tėvas —
aušrininkas ir tautinis kovotojas dr. Jonas
Šliūpas". Susirinko tiek lietuvių, kad visi
netilpo mažojoje muziejaus salėje — dalis
klausytojų sėdėjo koridoriuje. Po
paskaitos, klausytojai aplankė parodėlę,
kurią prelegentas buvo atsivežęs iš savo
gyvenvietės Kalifornijoje, kai kurias dr. J.
Šliūpo parašytas knygas (jų yra išleidęs
apie 180), virš 150 jo gyvenimo eigos
nuotraukų, laiškų, surinktų straipsnių
kolekciją, archyvo aukotojų albumą ir kt.
Vertingiausių dovanų, kelionės metu,
gauta iš čikagiškių: dr. Vandos Sruogie
nės, archyvui perleidusios visą savo
vertingų istorinių knygų rinkinį; iš
vienuolės-seselės Perpetua, paaukojusios
pilną, įrištą dr. J. Šliūpo redaguotos
“Laisvoji mintis" 1910-15 m. komplektą.
“Aušrininko dr. Jono Šliūpo vardo ar
chyvas" šiuo metu narių tarpe turi virš 50
aukotojų, prie jų, kelionės metu, prisidėjo
nauji: Evelina Taggert, Albuquerqaue
(NM), Ona ir Zenonas Tamošauskai, Bro
nius ir Ema Užemiai, L. Gaidelienė, S. ir
P. Šmaižiai, R. Sabaliūnienė, Hot Springs
(AR); J. Karvelis, dr. A. ir D. Liaugminai, Miami (FL); kun. dr. E.Gerulis, P.
ir A. Aleknai, J. Taoras, A. Numgaudis,
J. Milius, Šakiūnienė, A. Rūkštelė, dr. H.
Lukoševičius, V. Augustinas, St. Peters
burg, (FL); dr. V. Sruogienė, Seselė Per
petua, A. Valavičius, A. J. Adomėnas van
Reenan, Čikagoje (IL).
Grįžęs Kalifornijon inž. V. Šliūpas rado
įdomių laiškų: prof. J. Jakštas, (1979 m.
Čikagoje išleistos knygos “Dr. Jonas
Šliūpas, jo raštai ir tautinė veikla’’, knygos

autorius pranešė, kad žada perleisti ar
chyvui savo asmenišką knygyną.
Lietuviai norintieji paaukoti svarbių ar
retų knygų, dokumentų, fotografijų ir kt.
šiam muziejui, prašomi susisiekti su inž.
Vytautu Šliūpu, P.O. BOX 613300, So.
Lake Tahoe, CA 95761-3300.
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Lietuviški
“Baltieji Rūmai”
Los Angeles
Meniškos sielos architektas Rimas
Mulokas, veiklus lietuviškuose darbuose,
gerai pažįstamas, kaip žmogus pilnas
naujų, įdomių idėjų. Rimas — visiems
prieinamas, visur — paprašytas prisideda,
ar tai paruošti projektą stovyklavietei, ar
išdrožinėti menišką koplytėlę (skautų
padovanotą Jūratei Nausėdaitei-Ann
Jillian). R. M. be meniškų gabumų, turi
ir gabaus biznierio gyslelę; su savo tėvu
irgi garsiu architektu a.a. Jonu Muloku
sukūrė architektūros kompaniją, kuri labai
sėkmingai verčiasi ir daro milijoninę
metinę apyvartą. Kuo pasižymi Rimo
statyti daugiabučiai pastatai ar rezidenci
jos? Savitu stilium, elegancija,
nepamirštant ir praktiškosios pusės. Po
Dailiųjų Menų Klubo susirinkimo, Rimas
parodė savo projektuotų ir pastatytų namų
skaidres, kuriose aiškiai matėsi jo laki ir
meniška vaizduotė; visą jo statybą gali tuo
jau atskirti nuo šabloniškos amerikiečių
“dėžių” statybos. Labai gerai, kad
lietuviui sekasi, džiaugiamės, kaip ir visų
lietuvių pasisekimu, bet Rimo pasisekimu
daugiau džiaugiamės negu kitų, kadangi jis
ir jo žmona Rūta (Raulinaitytė) savo
pasisekimu dalijasi su mumis. Pasistatę
įspūdingą rezidenciją, panašią į Vašingtono
Baltuosius Rūmus, tik mažesniam maš
tabe, Chatsworth, Kalif., ja dalijasi —
reikia patalpos gausiam susirinkimui —
Rimas su Rūta ne tik maloniai leidžia nau
dotis savo rezidencija (išklotą baltais
kilimais!) bet priedui pavaišina, beveik
kaip prezidentas savuose rūmuose...

Dailiųjų Menų Klubo susirinkimas
Tuose “Baltuosiuose Rūmuose” gegu
žės 21 d. vyko Dailiųjų Menų Klubo
susirinkimas, kurio metu įstojo du nauji
nariai, dailininkai Mykolas ir Ona
(Dokalskytė) Paškevičiai. Susirinkimą
pravedė Rimas Mulokas, tuometinis klubo
pirmininkas, įamžinęs klubo narius ir
svečius vaizdajuostėje, kuri už daugelio
metų bus labai įdomi jaunajai kartai. Kaip
gaila, kad anksčiau tokių aparatų nebuvo
ir negalėjom įamžinti savo didžiųjų
žmonių!
Pirmą kartą svečiuojantis Dailiųjų Menų
Klubo susirinkime buvo gana įdomu: ir
naujų narių įstojamasis credo, ir jau
įsisenėjusių narių pastabos-pasisakymai
credo atžvilgiu — įdomu.
Po “oficialiosios” susirinkimo pro
gramos, sekė pašnekesiai, kurių metu
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Gražina Kudokienė aiškina lietuviškos filmų kompanijos idėją. Ant sofos, iš k.: D. Railienė,
B. Raila, R. K. Vidžiūnienė
Foto —V. Baltušienės

klubo viešnia Ema Dovydaitienė papasako
jo savo įspūdžius iš Vilniaus Jaunimo
Teatro gastrolių Houstone, susitikimą su
Vilniaus teatralais, bei spėjusiu pagarsėti
režisorium Eimontu Nekrošium. Susiža
vėjusi ne vien tik savita Nekrošiaus
režisūra, bet ir faktu, kad vidury Amerikos
scenoje veikalas eina lietuviškai, visa
publika — su ausinėmis (kad girdėtų ver
tėją) o ji ir kartu nuskridusi Viltis Jatulienė
— vienintelės be ausinių, vienintelės
girdėjusios aktorių tikrąjį veikalo
perdavimą.

Lietuviškos filmų kompanijos idėja
Liepos 24 d., ir vėl tuose pačiuose
Baltuosiuose Rūmuose, susirinko apie 60
kviestųjų svečių susipažinti su Gražina ir
dr. inž. Raimondu Kudokais (svečiais iš
Klevelando) ir jų idėjomis.
Gražina Kudokienė dirbanti amerikiečių
filmų gaminimo bendrovėje, turi savo
įstaigą Kudukis Entertainment Group
(Filming, Public Relations, Marketing),
turi nemažai patyrimo filmų gamyboje ir
platinime, pasiūlė puikią idėją, kuria jau
seniai turėjom susirūpinti, — įkurti lietuvių
filmos bendrovę, komerciniais pagrindais,
bet turėti savus režisorius, artistus, scenos
dekoratorius, rašytojus, savus veikalus,
rašytus plačiai visuomenei — įjuos įterpti
lietuviškas idėjas, kaip kad daro žydai.
Idėja gera ir reikalinga, nes pagal G.
Kudukienę, žydai visur, kur tik įmanoma,
įkiša kad ir porą sakinių apie Holocaust ar
kitus jiems rūpimus klausimus. Lietuviai

gamindami komercinius filmus plačiajai
amerikiečių visuomenei galėtų tą patį
daryti, tai būtų didesnė propaganda,
daugiau žmonių pasiektų, negu iki šiol.
Lietuviški vardai ir tipai ne kartą buvo
panaudoti ir amerikiečių gamintose
filmose, bet ne taip dažnai kaip mums
norėtųsi ir reikėtų.
G. Rudokienės į L. A. apsilankimo
tikslas — ne pinigų prašymas, aukų
rinkimas; kapitalu ji pati pasirūpins, dirb
dama su amerikiečiais išmoko gaminti
filmas su labai maža pinigų suma; turi
ryšių su tokiais, kurie finansuos. Jos
konkretus pageidavimas — kad
losangeliečiai, gyvendami netoli Holyvudo
(tur būt, negirdėjo posakio “kam arti
bažnyčia, tam toli Dievas”) būtų
ryšininkais su filmu studijomis, lietuviais
aktoriais (kaip Jūratė Nausėdaitė-Ann
Jillian, Rūta Lee, Ray MacDonald),
režisoriais (pagarsėjusiu R. Zemeckiu ir
kitais filmų pramonėje dirbančiais
lietuviais).
Idėja — puiki! Seniai turėjom sukrusti
ir ją įvykdyti, jei kiti gali, galim ir mes
lietuviai, tik reikia noro, ryžto ir

VIENYBĖS!

Vaje

Parduodama:
Elektrinė ligoninės lova ir ligoninės
vežimėlis (Wheelchair). Viskas — 200 dol.
Skambinti (213) 477-2864 (Ona Andrius)
1440 S. Barrington Ave. West Los
Angeles

Kempteno lietuvių gimnazijos abiturientų sąskrydis

Kempteno gimnazijos abiturientų susitikimas Los Angeles. Su meškiuku — V. Gilys. Sėdi,
iš k.: V. Miklius, J. Bendoraitis, J. Pabedinskas, A. ^Šlepetys, R. Ringys. Stovi: A.
Mikliuvienė, M. Bendoraitienė, I. Pabedinskienė, R. Slepetienė, R. Ringienė.
Liepos m. 16-17 dienomis Los Angeles
mieste buvo suvažiavę buvę Maironio var
do lietuvių gimnazijos (Kemptene,
Vokietijoje) mokiniai, II laidos (1947 m.)
abiturientai.
Po 41 metų buvo malonu ir įdomu susi
tikti, nes su kai kuriais buvusiais klasės
draugais neteko pasimatyt nuo gimnazijos
laikų. Tada, išsiskirdami, susitarėm po 40
metų susitikti. Daugumas išvažiavom į
Ameriką, kiti — į Kanadą, Australiją,
vienas pasiliko Vokietijoj.
Susitikimas įvyko Glendale, Ričardo ir
Laimos Ringių namuose, kurie ir buvo šio
susitikimo iniciatoriai. Buvo prisimintos
gimnazijos dienos su visais “vargais” ir
išdaigom, prisiminti buvę mokytojai ir jų
charakteringos savybės. Buvo padainuota
gimnazijos laikų dainų ir “šlagerių”,
kuriuos tada šokdavom. Taip pat buvo
pasidalinta gyvenimo įvykiais, nuotykiais
per tuos 41 metus, atsiekimais mokslo ar
darbo srityse.
Susitikime dalyvavo: Auksė ir Vladas
Mikliai, Mirga ir Juozas Bendoraičiai,
Irena ir Jonas Pabedinskai, Regina ir Algis
Šlepečiai, Laima ir Ričardas Ringiai ir
Vladas Gilys.
Iš 12 buvusių klasės draugų-abiturientų
susitikime dalyvavo 7, kiti 5 dėl įvairių
priežasčių negalėjo dalyvauti: Albina
Makarevičienė, Vytautas Murauskas, Vin
cas Pugačiauskas ir Enzinas (likęs Vokieti
joje, kurio vardo neprisimenu).
Sutarėm po 5 metų vėl visi susitikti.
V. G.

Nuotaikingas koncertas
Visad malonu išgirsti apie naują kultūrinį
įvykį, juo labiau, kai įvykio kaltininkai yra
mūsų kolonijos žmonės. Šį kartą susirink
sime įkomp. Giedros Gudauskienės nau
jos kasetės supažindinimo popietę, kurią
rengia Santa Monikos ir Vakarų LA Ben
druomenės apylinkės, vadovaujamos pirm.
Stasės Korienės. Taipjau išpuola, kad šiais
metais kompozitorė G. Gudauskienė šven
čia savo 65-tąjį gimtadienį.
Koncertas įvyks spalio mėn. 9 dieną,
sekmadienį po pamaldų Šv. Kazimiero
parapijos salėje. Programoje girdėsime sol.
Birutę Vizgirdienę ir sol. Vitą Polikaitytę-Vilkienę, bei mūsų mėgiamą Vyrų
Kvartetą. Piano visus palydės Raimonda
Apeikytė. Bus ištraukų ir iš naujos operetės
Aldona.
Kas randasi šioje naujoje kasetėje? Tai
kūriniai, kurie artimi mūsų širdžiai.
Sonata, — kurioje panaudota lietuviškų
liaudies dainų tematika: Kas bus, močiute;
variacijos — Pasvarscyk, antela, ir
Suktinio ritmu paremtas — Rondo.
Impresijos trims lietuviškoms patarlėms:
Kalk geleži, kol karšta; Obuolys nuo obels
netoli tekrinta; Auksas ir pelenuose žiba.
Varijacijos. Koncertinis tango.
Los Angeles vaizdai: Mūsų bažnyčia.
Vilniaus prisiminimai.
Visi laukiami šioje nuotaikingoje popie
tėje. Po koncerto — vaišės apatinėje salėje.
RKV

Vaclovui Sviderskui
Šių metų liepos 29 d. V. Sviderskui
suėjo 80 metų amžiaus. Gimė 1908 m.
Vilkijos miestelyje, mokėsi Anykščių pro
gimnazijoje, baigė Utenos gimnaziją. Ka
rinę prievolę atliko Karo mokykloje, kurią
baigė aspirantu.
Karui prasidėjus, pasitraukė iš Lietuvos,
kurį laiką gyveno Šveicarijoje, paskui
Vokietijoj-iš kurios išvyko į Argentiną.
1959 m. atvyko į Los Angeles, kur ir dabar
gyvena ir dirba skautų sąjungoje.
Broliui Vaclovui, kaip jį jaunimas vadi
na, skautavimo kelias prasidėjo nuo 1922
metų, Anykščių progimnazijoje ir niekad
nesustojo. 1930 m. Kaune davė skauto
vyčio įžodį, 1936 m. Paneriuose baigė Iją Skautų Vyčių vadovų mokyklą, 1938
stovyklavo Jubiliejinėje Skautų stovyklo
je Panemunėje, 1939 m. Lietuvos Respub
likos Prezidento, tuometinio Lietuvos
Skautų Sąjungos šefo, aktu buvo apdova
notas D.L. K. Gedimino ordinu su Geleži
niu Vilku. Brolijos apdovanotas ordinu už
nuopelnus. Tremtyje apdovanotas Lelijos
ir Padėkos ordinais ir pakeltas į vyresnius
skautininkus; 1956 m. Šv. Tėvas suteikė
popiežišką palaiminimą už nuopelnus
kovoje dėl bažnyčios.

Stovykloje du švenčia gimtadienius: v. s.
V. Sviderskas 8-ji ir su nuliu, skautuke
Jociutė 8-jį, be nuliaus...

Brolis Vaclovas — sinonimas žodžiui —
skautavimas: nėra stovyklos, kurioje jo
nebūtų buvę vienokiose ar kitokiose parei
gose, nenuostabu, kad skautukai-tytės
nepamiršta švęsti brolio gimtadienio ir
palinkėti jam sveikatos ir dar ilgų skautavimui pašvęstų metų. Šiais metais gimta
dienį padėjo švęsti ir jauna skautuke Jociu
tė, kuriai tą pačią dieną suėjo 8 metai.
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ANTRAS KAIMAS
“ANTRO KAIMO” programoje
dalyvauja: Eugenijus Butėnas, Vida
Gilvydienė, Jūratė Jakštytė-Landfield, Romas Stakauskas, Indrė
Toliušytė, Edvardas Tuskenis,
Alida Vitaitė.
Irgi dalyvauja:
Elvyra Shannon, Nijolė Sparkytė,
Ramūnė Vitkienė (stipriausios
vietinės pajėgos).

algirdas titus antanaitis —
prievaizda

Antroji LIETUVIŲ DIENA

“Antro Kaimo”artistai: Vida Gilvydienė, Romas Stakauskas, Eugenijus Butėnas, Algirdas
T. Antanaitis (prievaizda) Indrė Toliušytė, Edvardas Tuskenis ir Alida Vitaitė, (trūksta
— Jūratės Jakštytės-Landfield).

Garsusis Čikagos Lietuvių Satyrinis Teatras
ANTRAS
KAIMAS
su nauja programa, gastroliuoja Los Angeles!
I t ;* •

.

.

1988 m. rugsėjo mėn. 17-18 dienomis
Sv. Kazimiero parapijos salėje
3855 Evans St., L. A. CA 90027

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 7. v.v.
su skania vakariene — 20 dol. asmeniui

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 1 v. p.p.
7 dol. asmeniui

Vietas užsisakyti pas:
S. Kvečą (213) 393-3367
A. Markevičių (213) 829-4757

v- Pluka- (213) 453-1504
K- Reivydą.(213) 250-3939

Stalai ir vietos bus rezervuojamos užsakymo eilės tvarka!
Nuoširdžiai kviečia “ANTRAS KAIMAS” ir Santa Monikos Amerikos Lietuvių
Klubas, abu — ir “Kaimas” ir Klubas švenčia 25 metų veiklos jubiliejų.

Lietuvių Bendruomenės Vakarų Apygar
da ir Los Angeles ir Santa Monikos
apylinkės spalio 1 — 2 dienomis ruošia jau
antrąja metinę šventę LIETUVIŲ
DIENOS - LOS ANGELES 1988. L. B.
skyriams talkininkauja: Jaunimo Sąjunga,
sporto klubas “Banga”, skautai ir kitos
organizacijos. Kaip ir pernai, šventė bus
mugės formos su: tautiniais šokiais,
dainomis, tautodaile, meno ir keramikos
parodomis, lietuvišku maisjtu ir įvairiomis
prekėmis. Šventė vyks Šv. Kazimiero
parapijos patalpose; atvyksta Čikagos Et
nografinis Ansamblis, pakviestos San
Francisco ir Omaha šokių grupės.
Vyks konkursai kulinarijos srityse, bus
renkami skaniausi: pyragai, napoleonai,
duona, žagarėliai, grybukai, sūris, midus,
krupnikas ir gira.
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HIRING! Government jobs - your area.
$15,000 - $68,000. Call (602) 838-8885.
Ext. 8956.
*^***^^$^^$^^***❖***^^^$4:*$*******

Roofing Contractor
*************** **************************************
' ' Vt A
.•
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JONAS BRICKUS
Lie. No. C-39-484398

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.

■■
••■n.i. ’)

.

»

,

•'

4655 KINGSWELL AVENUE
SUITE 214
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027

(213) 662-4244

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

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
i

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis iržemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
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2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
Tel.: (213) 413-3370

LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI
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Antanas F. Skirius

Advokatai

Apdraudos Agentas

JACK ALEX
NIDA BRINKIS

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2910

Attorneys at Law

Law Offices of

Dantistai

ALEX & BRINKIS

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology
1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

General Contractors
ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

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

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

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

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

RICHARD ADAM LYGUTIS

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

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

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

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

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

Nuosavybių pardavėjai
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

VIOLETA SUTKUS

Broker Associate

President

NIJOLĖ V. TREČIOKAS

CROWN ESCROW
CORPORATION

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

do 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, Ine.
A. “Mark” MARKEVIČIUS

Gydytojai

Certified Public Accountant

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

Ali 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
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Lietuvos karį, savanorį-kurėją
pulk. Itn. JUOZĄ ANDRIŲ
amžinybėn išlydėjus

Rugsėjo mėn.
4 d., sekmadienį, tuoj po pamaldų, Šv.
Kazimiero parapijos salėje, “Lietuvių
Dienų” žurnalo piknikas.
10 d., šeštadienį, 7 v.v., Tautiniuose
namuose “Monte Carlo Casino” vakaras.
Rengia sporto klubas “Banga”.
11 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero
parapijos salėje Tautos Šventės minėjimas.
Rengia Lietuvių Tautinė Sąjunga.
17 d., šeštadienį, 7 v.v., parapijos
salėje Čikagos “Antrasis Kaimas”. Rengia
Santa Monikos Amerikos Lietuvių klubas.
18 d,sekmadienį, I v. p.p., parapijos
salėje “Antrasis Kaimas”.
24 d., šeštadienį, 7 v.v., Šv. Kazimiero
parapijos salėje pravažiuojančių lietuvių
australiečių koncertas. Rengia PL Jaunimo
Sąjunga.

Pik. lt. J. Andrius, kalba Kariuomenės
šventės minėjime.

Spalio mėn.
1 ir 2, šeštadienį ir sekmadienįAntroji
Lietuvių Diena, Šv. Kazimiero parapijos
patalpose. Rengia L. Bendruomenė ir
skyriai.
9 d., sekmadienį, 12:30 p.p., parapi
jos salėje, G. Gudauskienės kūrinių
koncertas. Ruošia L. B. Santa MonikaWest L.A. apylinkė.

-MIRTYS»

Antonia Lukšienė, po ilgos ir skaus
mingos ligos, mirė rugpiūčio 14 d.,
sulaukusi 87 metų. Gedulingas mišias Šv.
Kazimiero bažnyčioje atlaikė ir pamokslą
pasakė kun. B. Markaitis, iškeldamas
velionės meilę Dievui ir artimam. Tėvas
B. Markaitis turėjo progos asmeniškai
velionės gerą širdį patirti, ją pažinti.
Liūdėti liko sūnus Algis Kijauskas,
seserys Alminienė ir Gruodienė su
šeimomis.
*r,*T**7*****T**p*pn**T**T**T'*T* rP*v*r**T,*T'*r*i**p*i’*l’*T»*r»*p*t**T**T'*r?r^p*p*p
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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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Velionis, aukštaitis, gimė 1900 m.
sausio 1 d. Panevėžyje, 1919 m. baigė
Lietuvos Karo Mokyklos pirmąją karinin
kų laidą, aktyviai dalyvavo kovose su
Lietuvos priešais. Laisvės kovoms
aprimus, 1931 m. velionis įstojo į Aukštųjų
Karininkų Kursų topografijos skyrių, kurį
baigė 1934 m. ir buvo paskirtas Lietuvos
Karo Mokyklos topografijos skyriaus
lektorium.
Naujosios ir senosios Lietuvos kartogra
fijos klausimais daug rašė Karo Archyve,
Lietuvos Aide, Karyje, Trimite ir kt.
Paskutiniu laiku velionis paruošė ir išleido
didelio formato Lietuvos politinį ir
mokykloms skirtą žemėlapį, kuris plačiai
naudojamas mūsų mokyklose ir privačiame
gyvenime.
Velionis prie žemėlapių dirbdamas ilgas
valandas susirgo cukraine liga ir dėl judėjimo stokos gangrenavo abi kojas, kurias
turėjo amputuoti. Dėl tos pačios ligos
neteko ir regėjimo. Tokioje būklėje velio
nis, žmonos Onos slaugomas, iškentėjo
ištisus 10 metų.
Velionis mėgo žmones, priklausė eilei
organizacijų ir draugijų; kaip karysveteranas, visą laiką priklausė Lietuvos
Karių Veteranų Sąjungnai Ramovė ir ne
kartą buvo ramovėnų Los Angeles skyriaus
pirmininku. Juozas Andrius mirė š.m.
liepos 7 d., 9 v. ryto, sulaukęs 88 metų
amžiaus, pašarvotas Šv. Kazimiero bažny
čioje, iš ten palydėtas į Šv. Kryžiaus
kapines. Ramovėnų garbės sargyba ir
gausus būrys palydovų atidavė velioniui
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paskutinę pagz
laikė ir kapinė
Vincentas Bart
sisveikino ir f
giminėms: VI. Šimoliūnas, Bern. Braz
džionis ir A. Audronienė. laidojimo
apeigos užbaigtos Marija, Marija ir
Tautos himnu.
Taip su giliu liūdesiu širdyse palaidojom
dar vieną savo tautietį, istorinę asmenybę,
kuris savo darbo kraičiu liks mums
brangus visada.
VI. Š.

Leonardas Valiukas, sulaukęs tik 67 metų
amžiaus, staiga mirė š.m. liepos 31 d.
Palaidotas Forest Lawn kapinėse,
Glendale.
Velionis vienas iš pirmųjų lietuvių suprato
reikalą įsijungti į amerikiečių politines
organizacijas; įsteigė Kalifornijos Lietuvių
Respublikonų sąjungą; jo pastangomis
pravestos rezoliucijos; iškėlė lietuvių vardą
kitataučių tarpe. Daug dirbo ir lietuviškoje
veikloje.
Su jo mirtim netekom darbštaus lietuvio,
supratusio reikalą, kad reikia žiūrėti į
ateitį, negyventi praeitimi.

Nuoširdi padėka ui ištiestą
pagalbos ranką.
Siunčiant suaukotų drabužių, medžiagų,
batų kojinių ir kitų vertingų daiktų siuntas
į Suvalkų Trikampį ir kitas Lenkijos vietas
prisidėjo dr. Jonas Naujokaitis, paaukojęs
daugumą daiktų. Darbu prisidėjo: Alfa
Pažiūrienė, Vladas Pažiūra, Janina Rukšėnienė, Alfonsas Šimonėlis; vėliau dar pa
dėjo: A. Apeikienė, V. Apeikis, A.
Bulota.
Viso išsiųsta 32 siuntiniai. Daugumas jų
išsiųsta paskiriems lietuviams ir po keletą
siuntinių Punsko gimnazijai, lietuviams
studentams Varšuvoje ir Dariaus-Girėno
paminklo priežiūros vadovui Breslave.
Išsiųsti padėjo: V. ir K. Barmai (2 siun
tinius), N. Mockuvienė (2), Birutietės (per
A. Apeikienę — 9 siunt.), Lietuvos Duk
terys (per S. Pautienienę — 7) Palangos
skaučių tuntas (per s. dr. Danutę Giedrai
tienę — 5).
Visas siuntų surinkimas, sandėliavimas,
pakavimas, paruošimas išsiuntimui vyko
skautų rajono būkle, už tai esame dėkingi
skautų vadovybei, ypač v. s. V.
Sviderskui.
Nuoširdžiai
dėkoju
visiems
prisidėjusiems prie šio darbo. Kiekviena
auka, kiekviena valanda yra brangūs, ypač
kai darbas yra su dideliu noru atliekamas.
Dar kartą — ačiū.
Mykolas Naujokaitis
J*

