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ANTRAS KAIMAS
ANGELU MIESTE

Humoro spragai užpildyti Santa Moni
kos Lietuviu Klubas “importavo” iš Čika
gos linksmų plaučių grupę ‘ ‘Antrą kaimą’ ’.
Įdomiu supuolimu ir “Antras Kaimas” ir
SMLK švenčia 25 metų sukaktį.
Santa Monikos L. K. per tuos metus yra
suruošęs daug parengimų, kurių pelnas
išdalintas įvairiems lietuviškos veiklos
reikalams; “Antras kaimas” viršijo SMLK
savo pasirodymų skaičiumi, dalino ir dalija
lietuviams net už pinigus brangesnį turtą
— humorą, duodami progos nors porą
valandėlių užsimiršti, pasijuokti iš mūsų
ydų (ypač kaimyno, ar draugų...)
“Antro kaimo” programa ne perilga,
škicai trumpi, sąmojingi, — kaip veidrody
parodo mūsų gyvenimą iš linksmosios
pusės, parodo, kaip mes save ir savo veiklą
perdaug rimtai imame.

os Angeles lietuvių kolonija negali

L

skųstis kultūrinių vienetų stoka.
Turi aukšto lygio Dramos Sambūrį, ne
kartą apdovanotą laurų vainikais Dramos
festivaliuose; Vyrų Kvartetą, koncertavusį
— pietuose, šiaurėje, rytuose, vakaruose;
jaunimo ansamblį “Spindulį” davusį spek
taklius visuose žemynuose, išskyrus Aziją;
nerimtų ir rimtų solistų, instrumentalistų,
kompozitorių, rašytojų, kurių knygų ne
skaito ir tokių, kurių knygas bematant
išperka, ir t. t. V.isko Los Angeles turi ir
viskas eina labai oriai, labai rimtai. Tai ko
‘‘Antro kaimo’’ aktoriai. Iš k.: E. Tuskenis, R. Stakauskas, E. Butėnas, R. Vitkienė,
dar trūksta? Ogi — humoro! Teisybę
N. Sparkytė, A. Vitaitė, I. Toliušytė, J. Jakštytė-Landfield, V. Gvildienė, A. T. Antanaitis.
pasakius, retkarčiais ir jo turime, kai rim
tose diskusijose, ypač su svečiais iš Lie
tuvos, iššoka “Pilypas iš kanapių”...

Įdomiausi škicai: Mokykloje, Romano
konkursas (ypač įdomus), Lituanistinė
mokykla, Prie stulpo, Paskutinis prašymas
ir Sveikatos patarėjas (Radijo-video
programoje).
Pagal televizijos programą (Love Con
nection) “Meilės sankabis”, be jokio
nuostolio žiūrovams, galėjo būti pro
gramos “atkabis” (išbrauktas) — perilgai
užsitęsęs, lietuviškai publikai, gyvenimo
draugų neieškančiai per laikraščius ar
televiziją, nelabai suprantamas.
Bendrai paėmus, — programa įdomi,
gyva. Artistai visapusiškai gabūs, bepiga
ir režisoriui su tokia medžiaga; veiksmas
gyvas; dekoracijų (kėdžių ir stalo persta
tymai) ir kostiumų pakeitimas — greitas.
Į programą buvo įjungtos ir Los Angeles
“naujienos” ir keli lietuvių kolonijos
žmonės (Romano konkursas, Literatūrinė
kavutė), kai kuriems ir gnybtelta, bet su
skoniu, su humoru.
“Romano konkurso’’ aktoriai. Iš k.: E. Tuskenis, A. Vitaitė, E. Butėnas,

R. Stakauskas, Jakštytė-Landfield.
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JŪS... IR MES...

organizatoriai, sudėjo savo galvas į sovietiškos meškos nasrus,
kurie kiekvienu momentu gali “čiaukštelt”. Mes nesuprantam,
kodėl jie nereikalauja visiškos, absoliučios nepriklausomybės,
išstojimo iš Sovietų Sąjungos (toks klausimas pokalbyje buvo). Gal
būt, jie to ir reikalautų, jeigu mes nuvažiavę pas Amerikos
prezidentą pareikalautumėm ir gautumėm iš jo užtvirtinimą, kad
tuojau pat Amerika pradeda karą su Sovietų Sąjunga Lietuvai at
vaduoti. Ar ne ta pati logika?
Jie dirba, kiek jų sąlygomis gali, rizikuoja savo gyvybėmis —
mes dirbkime čia kiek galime (mūsų rezoliucijos, demonstraci
jos, nepailstamas beldimas į Ameriką valdančiųjų duris Lietuvos
reikalais — jiems padėjo). Jie, ten gyvendami, geriau žino sąlygas;
jie geriau žino ką gali ir ko negali!
Mes padėkime kaip galime ir kuo galime, bet tik jų atsiklausę,
kad nepakenktumėm, kad, entuziazmo pagauti, nepadarytumėm
meškos patarnavimo...
Turėkime kantrybės! Tiek metų išlaukę, palaukim dar truputį:
pasaulis Dievo nebuvo sutvertas per vieną dieną.
Mes ir jūs, pas jus pas mus, tai tik žodinis išsireiškimas, darąs
skirtumą gyvenamos vietos, bet mus ir jus, mus visus jungia, tas
pats lietuviškas kraujas mūsų gyslose, ta pati meilė gimtajam
kraštui, tas pats laisvos Lietuvos troškimas; jūs dirbate tenai, mes
stengsimės padėti iš čionai.
i***************************************

“Jūs ir mes, — pas jus ir pas mus“, kažkaip nejučiomis sakome,
kalbėdami su lietuviais, svečiais iš okupuotos Lietuvos.
Dalinai teisingai, nes ir jie ir mes gyvename skirtingą gyvenimą,
skirtinguose pasauliuose, sąlygose. Mes gyvename, svetingame,
laisvame, bet svetimame krašte, jie — savam krašte, savoje
tėvynėje, bet sovietų okupacijos prispausti.
Mes veikiame, kuriame savas organizacijas, mokyklas, rengiame
politinius ir kultūrinius sąskrydžius; mūsų niekas nevaržo,
neklausinėja. Kalbame sava kalba, leidžiame lietuviškus įvairių
politinių krypčių laikraščius — jokios cenzūros, jokios valdžios
priežiūros.
Jie — savame krašte gyvendami, laisvės neturi; jie daro planus,
Maskva — sprendimus! Jie turi tik vieną organizaciją — komunistų
partiją, kuriai turi priklausyti, norėdami pasiekti mokslo, gauti tar
nybas, išlaikyti šeimas. Gyventi reikia! Gal daugiau lietuvių,
priklausančių partijai yra kaip ridikėliai — raudoni tik iš viršaus?
Kas žino! Sunku įjų sąžines ir galvoseną įsiskverbti. Žmogus —
ne kostiumas, tik pažiūrėjęs negali pasakyti iš kokios medžiagos
jis padarytas...
Paskutiniu laiku, prasidėjus “glasnost” erai, jie, net nežinodami
ko ta sovietų “glasnost” verta, išdrįso rengti demonstracijas,
reikalauti daugiau teisių, savos lietuviškos valstybinės kalbos.
Ar tie patriotąi-drąsuoliai staiga gimė “glasnost” paskelbus? Per
nakt susigalvojo reikalauti laisvės, kad ir ne tokios, kokios mes
norėtumėm?
Kova prieš sovietus prasidėjo pirmą okupacijos dieną, prasidėjo
tyliai, širdyje, bijant seseriai, broliui, net artimiausiam draugui
pasakyti savo jausmus. Kuo daugiau sovietai spaudė — tuo daugiau
lietuviai dvasioje stiprėjo; kuo daugiau grūdo rusų kalbą, tuo geriau
lietuviai kalbėjo lietuviškai!
Dabar, besikalbant su atvykusiais iš Lietuvos, benagrinėjant jų
demonstracijas; kovojančias už Lietuvos savarankiškumą, kalbą,
naujai susikūrusias organizacijas ir jų vadovus, mes daug ko
nesuprantam arba nenorim suprasti.
Nesuprantam, kad, nežiūrint “glasnost”, tokios laisvės, kokio
je mes gyvename — jie neturi, tai įrodo paskutinis Maskvos
įsakymas, (liepos 29 d.) duodantis daug laisvių KGB tarnautojams.
Mes nesuprantam, kad visi tie organizacijų vadai, demonstracijų
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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.

PABALTIJO TEISININKŲ
SUBUVIMAS

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė kalba LA
Tautos šventėje.
Foto —V. Šeštoko

Teisėja Dzintra Janavs kalba Pabaltijo Advokatų S-gos pobūvyje.
tikoje, kaip kad daugelis dabartinių,
ugsėjo 10 d., Žibutės ir Jack Alex
senatorių, kongresmenų ir kt.
sode įvyko Pabaltijo Advokatų
D. Janavs iškėlė idėją, kurią sovietai jau
Sąjungos suruoštas pobūvis, Los Angeles
seniai žino ir naudoja: Amerikos univer
Vyr. Teismo teisėjai Dzintra Janavs
sitetai, kolegijos, gimnazijos (netgi
pagerbti ir ją supažindinti su kitais ad
vienuolių vadovaujamos) pilnos, komu
vokatais ir kviestais svečiais.
nistų idėjų perplautais smegenimis
Teisėją D. Janavs pristatė pobūvio
liberalių, “pažangių” mokytojų, kurie
šeimininkas-advokatas Jack Alex, labai
savo “pažangias” idėjas .įdiegia
trumpai apibūdinęs latvę teisėją, žinoma,
mokiniams. Tokie liberalai įsiskverbė netgi
nepamiršo ir šią rimtą profesiją pristatyti
į istorikų, paruošiančių istorijos vadovė
su humoro žiupsneliu.
lius mokykloms, tarpą ir paruošė
D. Janavs, vienintelė kalbėtoja pobūvio
vadovėlius pagal sovietų “istoriją”:
metu, trumpai, bet labai įdomiai pasidalino
“Pabaltijo valstybės SAVU NORU
savo patirtimi ir kilusiomis idėjomis. Jos
ĮSIJUNGĖ I SOVIETŲ SĄJUNGĄ”, (iš
manymu, — per mažai pabaltiečių advo
istorijos vadovėlio, kuris buvo naudojamas
katų eina į teisėjus, permažai eina į
Los Angeles Immaculate Heart gimnazivalstybines tarnybas, o reikėtų! Pabaltiečiai
joje... )!
turi daug advokatų, kurie, deja, verčiasi
privačia, daug pelningesne praktika, bet...
Pobūvyje dalyvavo apie 40 žmonių,
reikėtų paaukoti asmenišką gerbūvį, užimti
teisininkų ir kviestinių svečių; estų, latvių
valstybines kėdes, kuriose būdami galėtų
ir lietuvių; dalyvavę Estijos konsulas Jaak
daug daugiau savo tautoms ir saviesiems
Treiman ir Latvijos konsulas Aviars Jerupadėti.
manis, abu — advokatai.
Šeimininkai — Jack ir Žibutė, parodė
Savo kalboje palietė dar vieną, profesiją,
tikrai lietuvišką, vaišingumą; Žibutė, su
į kurią pabaltiečiai permažai dėmesio, nes
čia irgi reikia pasiaukojimo, kreipia —
dukra Nida Brinkyte, paruošė skanius
mokytojavimą. Esą, mokytojai turi nepa
balandėlių pietus su įvairiais priedais, Jack
prastai daug įtakos įjaunimo auklėjimą, jų
(irgi lietuviškos kilmės) puikus šeimininkas
pažiūru ir įsitikinimų suformavimą. Pro
— ne tik vaišino įvairiais gėrimais, bet
fesija — nėra lengva, daug reikalaujanti,
prižiūrėjo, kad visi svečiai jaustųsi lau
bet rezultatai būtų nepaprastai naudingi, ne
kiami, mieli — jaukiai praleistų vakarą.
tik Amerikos valstybei, bet ir mums.
Buvo malonu svečiuotis, dar maloniau
Jaunimas gi — busimieji politikai, busi
matyti, kad yra tokia Pabaltijo Advokatų
mieji valstybės vadovai, įkvėpti konser
Sąjunga, kad nariai dalijasi žiniomis, viens
vatyvios dvasios, supažindinti su komuniz
kitą ragina užimti svarbias politines tar
mo melu, suktumu, noru užvaldyti pasaulį,
nybas, kurios duoda galimybės padėti
— visai kitaip žiūrės [pavergtąsias tautas,
mūsų tautų reikaluose.
r .
Vaje
sovietų užmačias, nebus toks naivus poli

R

Tautos šventės minėjimas
i

Lietuviu Tautinės S-gos ruoštas Tautos
šventės minėjimas įvyko rugsėjo 11 d. Šv.

Kazimiero parapijos salėje.
L. A. Tautinės s-gos pirm. Rūta Šakienė
pradėjo minėjimo programa, kuriai toliau
pravesti pakvietė Ramona Alseikaitę.
Po vėliavų. įnešimo, Amerikos himno ir
prel. J. Kučingio maldos, sveikinimo žodį
tarė Lietuvos gen. konsulas Vytautas
Čekanauskas.
Šios dienos prelegentė, daug dirbanti
lietuviškoje veikloje, viešnia iš Čikagos,
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė. Kalbėtoja
iškėlė dabartines lietuvių, kovas,
demonstracijas, reikalavimus sovietiškam
okupantui.
Meninę minėjimo dalį atliko sol. Janina
Čekanauskienė, akomponuojant komp. O.

Metrikienei, ir Petras Maželis savo
skaitymo menu palikęs gerą įspūdį.
Po programos vyko vaišės paruoštos
Taut, s-gos moterų.

Vytautas Vidugiris, visiems gerai
pažįstamas veikėjas lietuvių bei amerikie
čių organizacijose, rugpiūčio mėn. daly
vavo Respublikonų Sąskrydyje, New
Orleans.
Ko gero jis buvo vienintelis lietuvis
respublikonas iš Kalifornijos.
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Laikas, pats laikas
pagerbti
Rūtą Lee-Kilmonytę
Nėra lietuvio, nežiūrint kokioj šaly
begyventų, netgi ok. Lietuvoj, kuris
nebūtų girdėjęs apie filmų ir televizijos
žvaigždę Rūtą Lee-Kilmonytę. Los Ange
les lietuviams ji ne tik girdėta, matyta, bet
ir labai miela, ir ne vien dėlto, kad ji garsi
amerikiečių ir kitų tautų tarpe, — ji mums
miela, kad visur pabrėžia savo lietuvišką
kilmę; niekad neatsisako, jei tik laikas
leidžia, dalyvauti mūsų parengimuose,
pravesti ar net išpildyti programas.

Rūta savo lietuvišką veiklą pradėjo bū
dama 4 metų, pasirodydama Toronto (kur
ji gimė) lietuvių scenoje; tik 10 metų
išpildė programą Bostono jaunimo šventė
je. Atsikėlus į Los Angeles, (15-os metų)
vaidino A. Baltrušaičio režisuojamuose
muzikiniuose veikaluose, daug metų šoko
L. Zaikienės (dabar Mažeikienės) vedamo
je tautinių šokių grupėje, — iki pat Hollywoodo karjeros. Jau įsijungusi į Hollywoodą, kuris pareikalavo daug laiko ir
energijos, rado progų dirbti su lietuviais:
25 metai, kai priklauso Lietuvos Vyčių
kuopai; ne kartą pravedė Tautinių Šokių
šventes (Čikagoje, Klevelande). 1968 m.
New Yorko pasaulinėje parodoje buvo
lietuvių programos pranešėja; dalyvavo
Floridoje, Pensilvanijoje ir kituose
miestuose, ar tai išpildydama programą ar
kaip pranešėja. Neapleido ir savo parapi
jos, — laikui leidžiant pravedė Šv. Kazi
miero parapijos rengiamas “Lietuvių Die
nas”, lankėsi lietuvių piknikuose. Pernai
kartu su Pranu Lubinu atidarė LB rengia
mą “Lietuvių Dienos 87”, gražiai lietuviš
kai šnektelėjo jaunimui; pravedė lietuvių
respublikonų rengtus pietus, kuriuose da
lyvavo nemažai augštų valdžios pareigūnų,
bei, konservatyvus respublikonas, televizi
jos komentatorius Bruce Herschensohn;
visi svečiai buvo sužavėti jos meistriškumu
pravedant programą, jos humoru ir ener
gija.
Rūta ne kartą užleido savo rezidenciją
lietuviams, ar tai valdžios atstovų priėmi
mui, ar lietuvių grupei, norinčiai sukelti
lėšų lietuviškos veiklos reikalams.
Tas visas jos darbas taip ir lieka tik mūsų
tarpe, mūsų “parapijoj”. Bet labai svarbų
darbą, kurio mes nematom, ar nenorim
matyt ir suprast, Rūta atlieka svetimtaučių
tarpe keldama Lietuvos ir lietuvių vardą.
Pilni didžiosios spaudos puslapiai buvo
apie Lietuvą, jos vargus okupacijoje, kai
Rūta pirmoji parsivežė savo močiutę iš ok.
Lietuvos, po to sekėjos teta, dabar — jos
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Rūta Lee ir Pranas Lubinas atidarė
Lietuvių Dienas, LA 87’
pusseserės duktė. Kiekvienas šis įvykis
buvo plačiai spaudos ir televizijos išgar
sintas, — tuo pačiu išgarsinti ir lietuvių
kryžiaus keliai ok. Lietuvoje.
Taip pat mums svarbu, kad Rūta iškėlė
lietuvių vardą televizijos ir filmų pasauly
je, — gal ne kartą per televiziją girdėjom
ir matėm tai lietuvišką vardą, tai lietuvio
tipą, tai ką nors paminėta apie lietuvius.
Be Rūtos ir (paskutiniais keliais metais)
Jūratės Nausėdaitės, vargu ar plačioji
Amerikos visuomenė būtų žinojusi kad yra
tokie “Lithuanians”, kad jie — kultūringi
žmonės.

Rūta ilgus metus aktyviai dirbo ir dirba
Thalians organizacijoje, kuriai priklauso
veik visi žymieji kino ir televizijos artistai;
jos sugebėjimus dirbti ir vadovauti
organizacija įvertino išsirinkdama ją netgi
savo pirmininke. Ir čia Rūta žinoma, kaip
lietuvaitė. Ji turi užtektinai energijos ir
gabumų ne tik savo karjerai, bet ir įvai
riems kitiems geriems darbams. Daug
metų energingai dirba City of Hope (ypa
tingai cukrinės ligos tyrinėjimų lėšoms
sukelti); jos įnašas neliko nepastebėtas ir
neįvertintas — pernai, Rūtai pagerbti,
surengti labai iškilmingi pietūs, kuriuose
dalyvavo beveik visas filmų ir televizijos
žvaigždžių “sietynas”, su Jūrate Nausė
daite, kuri prabilo į visus... lietuviškai.
Rūta, gerai žinoma kaip lietuvaitė ir
politikų pasaulyje. Nežiūrint to, kad dabar
labai nepopuliaru būti konservatyviu, dar
blogiau — respublikonu, ypatingai filmų
ir televizijos industrijose, kur daugumas
(apie 90%) producerių ir direktorių yra
liberalūs “tautiečiai”, (nemėgstą lietuvių
ir kitų tautų kovojančių prieš komunistus),
Rūta, rizikuodama savo karjera, vis vien
pasisako, kad ji lietuvaitė; kad ji respu
blikonė, tai jai nereikia nė pasisakyti:
matome ją per televiziją su prez. Reaganu,
su kuriuo yra artimi pažįstami; su gubern.
G. Deukmejian, kuris jos draugystę labai
vertina.
Š. m. lapkričio 5 d., šeštadienį, Registry
viešbutyje,555 Universal Terr. Pkway.
Universal City, Kalifornijos Lietuviai
Respublikonai, pasikvietę įrengimo komi
tetą įvairių pažiūrų lietuvius, norinčius
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Šauniausios vestuvės

Tado ir Danos sutuoktuvių palyda. IŠ k.: Audra Dabšytė, Trish Garrison, Dana Estrada,
Dalytė Trotmanaitė, Lynn Austin, Dana ir Tadas Dabšiai, Dainius Petronis, Ričardas
Reivydas, Gintaras Grušas, Algis Pošius, Vytas Dabšys.

trodo, kad losangeliečių lietuvių

A

^kolonijoje iškilmingos vestuvių
puotos vykusios garsiuose klubuose
siuose restoranuose, įprasti įvykiai, kurie
nenustebina.
Taip daugumas ir galvojo, kad nieko
naujo negali parodyti, bet tik iki Tado
Dabšio ir Danos Pošiūtės jungtuvių dienos,
povestuvinės puotos, kuri nustebino svečių
. gausumu (apie 400 žmonių ir tai tik arti
mųjų), pačios jaunosios Danutės menišku
salės ir stalų papuošimu, ypatingai iškil
mingomis jungtuvių apeigomis, bažnyčios
papuošimu...
Liepos 16 d., Šv. Kazimiero bažnyčioje,
amžina meilę ir pagarbą viens kitam paža
dėjo Tadas Dabšys ir Danutė Pošiūtė. Jau
nuosius prie altoriaus palydėjo: Dainius
Petronis (Tado vaikystės draugas) ir Lynn
Austin, Vytas Dabšys (brolis) ir Trish Gar
rison, Algis Pošius (Danos brolis) ir Dana
Estrada, Ričardas Reivydas (Tado pusbro
lis) ir Audra Dabšytė (sesuo), Gintaras
Grušas ir Dalytė Trotmanaitė.
Jungtuvių apeigas atliko kun. dr. A.
Olšauskas. Jaunąją Danutę prie altoriaus
palydėjo ir busimajam vyrui Tadui per
davė, jaunosios dėdė iš Bostono Feliksas
Zička. Apeigų metu giedojo jaunojo moti
na Birutė, Vyrų kvartetas; vargonais gro
jo Rimas Polikaitis, fleita — Kristina
Mickutė — visi artimi Dabšių draugai.
Tadas Dabšys, savo veikla lietuviškame

darbe pasižymėjusių, Birutės ir Rimo
sūnus, savo darbu lietuviškoje veikloje nei
kiek neatsiliko nuo tėvų: daug metų skautų
eilėse,
buvęs UCLA Lietuvių Studentų
ir gar

s-gos pirmininkas ir narys, daug dirbo ir
dirba PLJS, “Spindulio” narys, su an
sambliu išvažinėjęs po daugelį kraštų, rašo
korespondencijas, geras sportininkas,
įsijungia kartas nuo karto ir į Vyrų
Kvartetą. Visus Tado darbus išskaičiuoti
reikėtų netik kompiuterio, bet ir specialios
laikraščio laidos.
Ne per protekcijas, bet už savo darbus
ir veiklą buvo pagerbtas “Lietuvių Dienų”
žurnale, apdovanotas Kriaučeliūno premi
ja. Ir nežiūrint savo lietuviškos veiklos,
pareikalavusios daug laiko ir energijos,
šį pavasarį baigė psichologijos fakultetą
Kalifornijos universitete (UCLA).
Danos motina Gražina Pošienė ir pati
jaunoji Dana, losangeliečiams mažiau
pažįstamos, bet Danutė jau spėjo įsigyti
mūsiškių pagarbą, kaip labai meniškos
sielos, darbšti lietuvaitė, spėjusi įsijungti
įlosangeliečių lietuvių veikimą. Ypatingą
įspūdi paliko jos išpuošta povestuvinės
puotos salė, kuri tikrai buvo nedėkinga
šauniam priėmimui, bet Danutės sugebė
jimai — sporto salę pavertė į pasakų
kampelį, kuriuo gėrėjosi ir stebėjosi
viešnios ir svečiai.
Jauniesiems Dabšiams tegalime palin
kėti, kad jų bendras gyvenimas būtų ilgas,
darnus ir pašvęstas lietuviškai veiklai kaip
iki šiol kad buvo.
Ponia Sesė

Ilgamečiai BALF’o darbuotojai Vladas
ir Alfonsą Pažiūros, norėdami, kad šalpos
darbas nenutrūktų, įsteigė fondą iš kurio
kiekvienais metais bus skiriama 1,000 dol.
premija jaunuoliui-lei, kuris aktyviai
reikštųsi BALF’o šalpos darbe.
Premijai gauti yra šios sąlygos:
1. Jaunuolis-lė turi būti 18-35 m.
amžiaus aktyviai dalyvaujantis BALF’o
veikloje, priklausantis jaunimo organizaci
joms : skautų, ateitininkų ar jaunimo
sąjungoje.
2. Jaunuolis nusprendęs kandidatuoti
į premiją parašo Jury Komisijai prašymą,
pažymėdamas savo balfinę ir lietuvišką
veiklą, prijungia organizacijų vadovybės
ir BALF’o skyrių rekomendacijas ir
atsiunčia Jury Komisijai iki 1988 m. spalio
m. 15 d., šiuo adresu: 1248 Heatherview
Dr., Agoura Oak Park, CA 91301, tel.:
(818) 889-9699.
3. Jury Komisija bus sudaryta iš:
skauto akademiko, studento ateitininko,
jaunimo sąjungos atstovo, Los Angeles
BALF’o valdybos nario ir A. ir V.
Pažiūrų. Viso 6 asmenys.
4. Jury Komisija gautus prašymus
persvarstys ir iki lapkričio mėn. 1 d.
laimėtoją paskelbs spaudoje, laiškais —
kandidatams. Premija bus įteikta Los
Angeles BALF’o metinio piniginio vajaus
parengime lapkričio m. 13 d. Šv.
Kazimiero parapijos salėje.
5. Nesuradus tinkamo kandidato,
premija bus nukelta į 1989 m. Apie tai bus
paskelbta spaudoje.
Kreipiamės į visą lietuvišką jaunimą,
kviesdami aktyviai jungtis į šį kilnų artimo
meilės darbą BALF’o skyriuose.
Su meile jums, jaunime.
Alfonsą ir Vladas Pažiūrai

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS
Los Angeles Dailiųjų Menų Klubo
susirinkimui, 1988 rugsėjo 4 d., pir
mininkavo Algirdas Gustatis. Pagrindinė
susirinkimo tema: Lietuvos (Sovietų
okupuotos) ir išeivijos kultūrinininkų san
tykiai. Ilgesnius pranešimus padarė:
Bronys Raila, Bernardas Brazdžionis ir dr.
prof. Domas Krivickas, atvykęs iš
Washington, D.C. Po to vyko paklausi
mai, — į juos atsakymai. Susirinkime
dalyvavo daug narių, buvo ir svečių,
nežiūrint, kad tą dieną buvo rekordinis
(110 F.) karštis.
Sekančiam laikotarpiui D. M. Klubui
pirmininkauja Jina Leškienė.
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ANTRAS KAIMAS...

LOSANGELIEČIAI KELIAUJA

(tęsinys iš pirmo psl.)

Eskursijos dalyviai. Iš k.: P. Maželis, B. Gricienė, A.
Adomėnienė, J. Petronienė, V. Šeštokas, R. Šakienė, V. Bakūnas
(tik išlydėjęs į kelionę) I. Bužėnienė, L. Mažeikienė, J. Petronis,
O. ir P. Dovydaičiai. Gilumoje: S. Liubertienė, A. Mažeika,
A. Gricius ir R. Bužėnas.
A. Markevičiui, už ilgą ir sėkmingą SMLK
vadovavimą, V. Plukas įteikia dovaną.

Artistų sąstatas: E. Butėnas, V.
Gilvydienė, J. Jakštytė-Landfield, R.
Stakauskas, L Toliušytė, E. Tuskenis, A.
Vitaitė, dar prisidėjo pora vietinių
losangeliškių: E. Kavaliūnaitė-Shannon,
N. Sparkytė, R. Jurkūnaitė-Vitkienė.
“Kaimo” gyvoji dvasia — režisorius, kai
kurių škicų autorius, visas kitas pareigas
atliekantis A. T. Antanaitis, gal būt,
vyriausias ne tik pareigomis, bet ir
amžiumi (gal, nenorint įžeist, reikėtų sakyt
patyrimu), sugebėjo įtraukti jaunų jėgų,
puikiai tariančių lietuvišką žodį.
Kad losangcliečiai buvo išsiilgę tokios
lengvos programos, įrodė žiūrovu pilnutėlė
parapijos salė šeštadienio vakare.
Ypatingai buvo daug jaunimo, kurio mes
paprastai mažai matome.
Nemažai žiūrovų buvo ir sekmadienio
spektaklyje, kuris vyko tuojau po pamaldų.
Šį kartą buvo daugiau subrendusio,
sidabriniais paausiais “jaunimo",
pasiilgusio linksmesniu protarpiu
gyvenime.
yaje

ĮDOMUS KONCERTAS
Santa Monikos ir Vakarų LA Bendruo
menės apylinkės, vadovaujamos St. Korienės, ruošia įdomų koncertą kompozito
rės Giedros Gudauskienės naujos kasetės
pasirodymo ir muzikės gražaus amžiaus
proga.
Koncertas įvyks spalio 9 d., sekma
dienį, po pamaldų, Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Koncerto programą išpildo
sol. Birutė Dabšienė-Vizgirdienė, sol. Vita
Polikaitytė-Vilkienė ir Vyrų kvartetas.
Koncerto akompanuotoja — Raimonda
Apeikytė. Programoje bus išpildytos ir
kelios ištraukos iš naujos operetės
“Aldona”.
Visi kviečiami atsilankyti, pasigėrėti
mūsų iškiliausios kompozitorės kūriniais.
Po programos — vaišės apatinėje salėje.
ST. M.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Los Angeles skyriaus vardu suorganizuota
gausi losangeliečių ekskursija į Alaska,
įvyko rugpiūčio 2 - 9 dienomis.
Astuonių dienų kelionės metu aplankė
Ketchikan, Alaskos sostinę Juneau, Fjordų
įlanka ir Sitkos miestą.
Keliavo 16 lietuvių, jų nuotaika — puiki,
kelionės įspūdžiai — puikūs.

Draugiškumas kelionės metu ir puikūs
įspūdžiai pasiliks ilgai atmintyje.
Ekskursijos dalyviai: A. Adomėnienė, I.
ir R. Bužėnai, O. ir P. Dovydaičiai, B. ir
A. Griciai, S. Liubertienė, inž. A. ir L.
Mažeikos, rež. P. Maželis, J. ir J.
Petroniai, D. Paškevičienė, Tautinės s-gos
pirm. R. Šakienė ir V. Šeštokas, —
ekskursijos vadovas.
.f.
.f.
<į»

w .Į.

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
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**********************************
Roofing Contractor
JONAS BRICKUS
Lie. No. C-39-484398

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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.

*!•

rf. .J.

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

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

3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tel.: (213) 661-5276

ry. rj1.

y šeMas
*sl*

4655 KINGSWELL AVENUE
SUITE 214
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027

(213) 662-4244

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

MARCELLA AUGUS
President

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

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

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2910

Dantistai

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

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

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

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

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

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

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

General Contractors
ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

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

President

Broker Associate

CROWN ESCROW
CORPORATION

c/o 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
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Dar viena lietuvaitė
įsigijo diplomą

Rūta...
(tęsinys iš 4

Spalio mėn.
1-2 d.d.,šeštadienį ir sekmadienį
Antroji Lietuvių Diena, Šv. Kazimiero
parapijos patalpose. Rengia L. Bendruo
menė ir skyriai.
9 d., sekmadienį, 12:30 p.p., parapi
jos salėje, G. Gudauskienės kūrinių kon
certas. Ruošia L. B. Santa Monika-West
L.A. apylinkė.
16 d., sekmadienį, 12:30 p.p. Šv.
Kazimiero parapijos Balius-Banketas.
23 d., sekmadienį, po pamaldų Lietuvių
Moterų Federacijos parengimas, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje.
30 d. sekmadienį, po pamaldų, Šv.
Kazimiero parapijos salėje Kalifornijos
Lietuvių Radijo Klubo parengimas.

Lapkričio mėn.
5 d., šeštadienį, 7 v.v., Rūtos LeeKilmonytės pagerbimui pietūs, Registry
viešbutyje, 555 Universal Terr. Pkwy.,
Universal City. Rengia Kalifornijos
Lietuvių Respublikonų S-ga.

Vida Glorija
diplomantė.

irželio m.

B

-MIRTYSEleonora Liseckienė, po ilgos ligos, mirė
š. m. rugsėjo mėn. Iš Sv. Kazimiero
parapijos bažnyčios palaidota Forest Lawn
kapinėse Glendale, CA.
Liko liūdėti vyras Stasys, dukra ir sūnus
su šeimomis ir vaikaičiais.
Jonas Venckus, ilgai negalavęs su širdies
liga, mirė sulaukęs gražios senatvės š. m.
rugsėjo 23 d. Po apeigų Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje, rugsėjo 28 d., palai
dotas Forest Lawn kapinėse.
Velionies liūdi našlė Bronė, sūnūs Jonas
Laimis, Juozas, Romas, dukra dr. Danutė
Giedraitienė su šeimomis ir vaikaičiai.
Visi liūdime netekę gerų lietuvių,
išauginusių šeimas lietuviškoje dvasioje.
*1* *1* *1* *1* *1* *1* *1*
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George Kaskus
QUStom security Systems
Residential/Commercial
State Lie. # LA 002631

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

12 d.

nauja

pagerbti Rūtą, ruošia iškilmingus pietus,
kurių metu jai bus padėkota už jos darbus
iškeliant lietuvių vardą.
Į šiuos pagerbimo pietus yra pakviesti ir
žada atsilankyti Rūtos artimieji draugai iš
filmų ir televizijos, taigi bus nemažai
žvaigždžių; jos draugų iš politinės veiklos,
kaip gubern. Deukmejian ir kitų augštų
pareigūnų — irgi netrūks.
Pietų programą išpildys pati Rūta,
pritariant filmose griežiančiam orkestrui;
programoje dalyvaus ir kitos garsenybės.
Kviečiami visi lietuviai atsilankyti ir
pagerbti Rūtą, pasigėrėti jos talentu,
susipažinti su žvaigždėmis, valdžios
pareigūnais-politikais, tuo pačiu parodyti
Rūtai, kad esame dėkingi už jos lietuvišku
mą ir darbus lietuvių vardui iškelti.
Stalus ir vietas iš anksto užsisakyti pas:
L. Mažeikienę, 13055 Mindanao Way #3,
Marina del Rey, CA 90292, tel.:821-8681
ir Vincą Juodvalkį, 3352 Glendale Blvd.,
L. A. C A 90039, tel.: 667-3080.

Kalifornijos

universitetas (UCLA) Vidai Glori
Aleksandras
Dabšys, ilgametis “L. A.
jai Čekanauskaitei suteikė italų kalbos
ir
V.” skaitytojas, bendradarbis bei kritikas
meno istorijos bakalauro laipsnį. Univer
(iš kurio pylos buvo gauta ne vieną ir ne
siteto baigimo proga gen. konsulo Vytauto
du kartus... ) neseniai turėjo rimtą
ir Janinos Čekanauskų namuose surengtas
operaciją, kurį laiką sveiko namuose, o
pobūvis, kuriame dalyvavo virš 120 svečių
rugsėjo 21 d. vėl paguldytas įŠv. Vincen
ir viešnių. Šį kartų savo skaičiumi vyravo
to ligoninę dar vienai operacijai.
jaunimas. Nenuostabu. Vida Čekanauskai
Visas mūsų štabas linkime greitai
tė, nuo pat mažens dalyvauja lietuviškoje
pasveikti.
veikloje; skautavimą pradėjo paukštyte;
kasmet, kartu su dviem savo sesutėm Rita
ir Daiva, stovyklavo skautų “Rambyno”
kur tik buvo reikalinga meniškos rankos.
stovykloje. Su metais keitėsi šlipso spalva,
Besiruošiant į tautinių šokių šventę
skautiški laipsniai, pareigos ir darbas. Šiuo
Hamiltone, Vida “Spindulio” ansamblio
metu — vyr. skautė ir skautė akademike.
nariams sukūrė emblemą (išpieštą ant
Daug kredito tenka tėvams (ypač motinai
marškinių).
Janinai), kurie gana tolokai gyvendami,
Vida veikli ne vien tik lietuviškoj
vežė dukras į sueigas, choro ir tautinių
aplinkoj: universitete aktyviai dirbo UCLA
šokių repeticijas, šeštadieninę lietuvišką
įsteigtame Lietuvių Studentų skyriuje,
mokyklą, kur Vida baigė 10-ties metų
priklausė Italų Garbės korporacijos PIkursą, gerai kalba ir rašo lietuviškai.
MU-Iota Delta skyriui, Auksinio Rakto
Būdama lituanistinėje mokykloje įsijun
Garbės korporacijai (Golden Key National
gė į mokyklos chorą, tautinių šokių grupę,
Honor Society), paskutniais studijų metais,
vėliau į L. A. jaunimo ansamblį “Spin
dirbo garsiame J. Paul Getty muziejuje,
dulys”, su kuriuo dalyvavo išvykose į
kur tvarkė skaidrių biblioteką. Dalyvavo
Australiją, Pietų Ameriką, nekalbant jau
Lietuvos Krikščionybės 600 metų jubilie
apie Čikagą, Klevelandą ir Hamiltoną.
jaus minėjime Romoje, kur po visų iškil
Vidos pasirinkta studijų šaka parodo,
mių pasiliko Italijoje ir Siena universitete
kad jai netrūksta meniškų gabumų, kuriuos
tęsė meno istorijos mokslus, tuo pačiu
ji dosniai naudojo ir stovyklavietės papuo
tobulino savo italų kalbą, plėtė savo
šimams, ir Kaziuko mugėms, nupiešdama
akiračius važinėdama po kraštą lankydama
dekoracijas akademikų kavinei, paveikslų
muziejus, meno galerijas, architektūros
loterijai, mugės stalams; prisidėjo visur,
paminklus.

