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Bush ir kitų vyriausybės iš Vašingtono ir
vietinių pareigūnų. Minutės tyla pagerbti
žuvusieji kovose už nepriklausomybę,
anais ir šiais laikais. Pagerbti dar gyvi likę
(jau tik 4) savanoriai kūrėjai: pulk. J.
Andrašūnas, Vyties Kryžiaus Kavalierius,
aviacijos kapt. G. Radvenis ir M. Ba
rauskas (M. Sumautas sirgo).
Pagrindinis šventės kalbėtojas — isto
rikas dr. Algirdas Budreckis, puikiai
pasiruošęs, kondensuotai aptarė šių dienų
gyvenimą ok. Lietuvoje, kurį jis, atrodo,
labai gerai išstudijavęs. Kalba buvo
suglausta, neperilga, labai įdomi visiems.

VASARIO 16—TOJI
LOS ANGELES
iais metais, vasario 19 d., Šv. Ka
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zimiero parapijos patalpose buvo
atšvęsta Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 71-ji sukaktis.
Šventė-minėjimas pradėtas parapijos
kiemo aikštelėje vėliavų pakėlimu, daly
vaujant lietuviškoms organizacijoms su jų
vėliavoms. Moterys — su tautiniais rūbais
(daugiausia birutietės), kad ir labai šaltą
dieną; šauliai ir šaulės, skautai ir skautės
— uniformuoti.
Šventė tęsėsi specialiomis pamaldomis,
kurias laikė trys kunigai, jų tarpe ir svečias
iš ok. Lietuvos, kun. Aušvydas Belickas,
Švenčionių parapijos kunigas, (baigęs po
grindžio seminariją, neseniai iš rusų gavęs
“palaiminimą”, viešai laikyti pamaldas),
pasakęs nepaprastai gilų prasmingą pa
mokslą. Mišių metu prie altoriaus giedojo
jaunimo chorelis, vadovaujamas V. Polikaitytės-Vilkienės; parapijos choras, kaip
ir visuomet, giedojo prie vargonų.

Po iškilmingų pamaldų, parapi
jos salėje vyko tolimesnė minė
jimo programa, kurią pravedė V.
Čekanauskaitė ir Tadas Dabšys.
Po vėliavų įnešimo ceremonijų ir
Amerikos himno, prel. J. Kungis sukalbėjo pritaikytą maldąinvokaciją. Šios šventės proga
žodžiu sveikino mūsų kaimynų —
Estijos ir Latvijos konsulai ir,
pirmą kartą pas lietuvius — G.
Egian Armėnijos Alliance for
Self-Determination sąjungos ats
tovas. Mums gal ir buvo nuo
stabu, kad armėnai mūsų veikla L. B. pirm. A. Nelsienė sveikina A. Matą ir V.
Kašelionytę, laimėjusius rašinio konkursą.
susidomėjo, bet ok. Lietuvoje,
ai dažnas įvykis, — armėnai
dalyvauja mūsų demonstracijose su savo
Įteiktos dovanos dviems lietuviškos
vėliavomis, plakatais reikalaujan
mokyklos mokiniams, laimėjusiems raši
čiais laisvės. Sveikino ALT-o pirm. A.
nio konkursą: Arui Matui ir Vanesai
Mažeika, gen. konsulas V. Čekanauskas;
Kašelionytei.
gauta daug sveikinimų raštu: prezidento G.
Meninę programos dalį pravedė akt. A.
Žemaitaitis. “Spindulio” ansamblio
mergaitės pašoko “Kepurinę”, po to
jaunimo choras puikiai padainavo
dvi dainas; solistė V. Vilkienė, gra
žiabalsių Polikaičių šeimos atžala,
kuri vadovavo ir chorui, gerai sudai
navo 4 dainas, į S. Šimkaus “Plaukė

Puikus jaunimo choras išpildęs programą Vasario 16-tos minėjime. Pirmoji eilėj. Iš k.: Vita
Polikaitytė-Vilkienė, choro vadovė, pačioje dešinėje K. Mickutė, fleitistė. Antroji eilėj: D.
Augutė-Scola, K. Veselkaitė, R. Jogienė, R. Žakienė, R. Polikaitienė, K. Švarcaitė. Vyrai, trečioje
eilėje. Iš k.: V. Žolpys, V. Vilkas, L. Kazlauskas (iš Čikagos), R. Kaunas, J. Joga, L. Polikaitis
ir M. Tetti.
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sau laivelis” įsijungė gera fleitistė
Kristina Mickutė (ilgai grojusi
Valley Jaunimo orkestre), akomponuojant R. Apeikytei. Meninė
dalis užbaigta “Blezdingėle” grakš
čiai sušokta “Spindulio” merginų.
Chorui ir šokiams akompanavo Ri
mas Polikaitis.
Vis dėlto jautriausias šventės
momentas — dainuojant “Lietuva,
brangi... ” kada visi lietuviai ir

(nukelta į 4 psl.)

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

pat, kad šį religinį, dorinį ir tautinį atgimimą, kuris su tokia gaiva
linga jėga reiškiasi tėvynėje, išgyventume ir mes čia išeivijoje.
Džiugių ir viltingų šv. Velykų
Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.
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4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195, Tel.: 664-2910

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija

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

Redaguoja Valerija Baltušienė
Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
nesusitarta. ★ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai nebūtinai
reiškia redakcijos nuomonę.
★ Anoniminiai raštai nepriimami

Prenumerata metams 7.00 dol.; atskiras nr. 70 centų
Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius
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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.
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PRISIKĖLIMAS
NAUJAM GYVENIMUI...
Ištraukos iš Pauliaus Baltakio, O.F.M.,
Vyskupo Lietuviams Katalikams Išeivijoje, sveikinimo

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

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

MARCELLA AUGUS
Mieli Broliai ir Sesės,
J^asibaigė žiema. Praėjo gavėnia. Prasidėjo pavasaris. Šven-

X čiame Velykas. Pavasaris ir’ Velykos skelbia tą pačią
paslaptį — prisikėlimą naujam gyvenimui. Pavasaris su pojūčiams
apčiuopiama realybe mums padeda geriau suprasti tikėjimo
skelbiamą tiesą — kaip prisikėlė Kristus, taip prisikelsime ir mes.
Pavasario žiedai įrodo, kad į negyvą žemę įbertas grūdas nežūna,
o perėjęs puvimo procesą ir pakėlęs žiemos šalčius, iškyla nauja
gaivalinga jėga.
Lygiai kaip tariamai tragiškas Kristaus misijinis gyvenimo galas
Didyjį Penktadienį ar kaip į žemę įbertas grūdas rudenį, taip ir
mūsų tariami gyvenimo nepasisekimai, kančios ir mirtis tėra tik
skaudus, bet būtinas, persikeitimo procesas naujam garbingam ir
amžinam gyvenimui, “mes nenuleidžiame rankų. Priešingai, jei
mūsų išortinis žmogus vis nyksta, tai vidinis — diena iš dienos
atsinaujina. O lengvas dabartinis vargas ruošia mums neapsakomą
visa pranokstančią garbę”. (2 Kor. 4:4,16)
Šįmet, švęsdami Velykas, mes džiaugiamės ne vien istoriniu
Kristaus ir busimuoju prisikėlimu, bet ir viltingais tautos atbudimo
ženklais. Dar tik prieš metus, per praėjusias Velykas, mūsų viltys
dėl tautos prisikėlimo buvo paremtos vien tikėjimu ir gamtos
dėsniais, liudijančiais, kad tikinti tauta yra nenugalima, kad po kiek
vienos žiemos, nesvarbu, kaip giliai įšalus žemė, visuomet ateina
pavasaris.
Šiandien gi mes ne tik tikime, bet ir savo akimis matome, kaip
iš po okupacinės žiemos šalčių sukaustytos tautos, padvelkus
atolydžio vėjui, su pavasarišku gyvastingumu, veržiasi į paviršių
prisikėlimą skelbią daigai. Dar nėra pilnas tautinis pavasaris, o tik
atolydis, ir šie jauni daigai yra reikalingi ypatingos Dievo malonės
ir mūsų visų rūpestingos globos. Todėl prie džiugaus aleliuja turime
jungti ir nuoširdžią maldą, kad tie trapūs daigai nebūtų šiaurės vėjų
pakąsti, o galėtų giliai suleisti šaknis, pilnai išsiskleisti gyvu
tikėjimu, krikščioniška dora, tautiniu sąmoningumu. Prašykime taip
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President

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

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

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

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas

LELYA’S DRABUŽIU 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.

“Varpo”
šimtmečio paminėjimas
iais, 1989 metais, sueina lygiai
šimtas metu kai suskambėjo pir
masis dr. Vinco Kudirkos “Varpas”,
šaukdamas visa lietuvių tautų: “Kelkite,
kelkite, kelkite... ”.
Nepaprastai svarbiems, mūsų istorijoje,
laikraščiui ir jo įkūrėjui paminėti Los
Angeles Santaros-Šviesos skyrius ir L. B.
L. A. apylinkė, suruošė dėmesio vertą
paminėjimą, vykusį Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, vasario m. 26 d.
Minėjimą atidarė Marytė Sandanavičiūtė—Newsom. Istorikas Vincas Trumpa
skaitė gerai paruoštą, su įdomiais faktais,
paskaitą tema “Ir šviesa, ir tiesa... ” (visa
paskaita išspausdinta “Lietuvių Dienų”
žurnalo vasario mėn. numeryje). Po jo
paskaitos sekė meninė dalis, susidėjusi vien
tik iš dr. V. Kudirkos kūrinių. Jauni dekla
matoriai: Z. Markevičiūtė, L. Žemaitaitytė
ir Petras Mošinskis, padeklamavo “Var
pą”, R. Polikaitis piano solo atliko “Var
pelį”, “Dėdienę” ir “Sudie”, Sigutė
Mikutaitytė-Lownds deklamavo “Labora”, “Ne tas yra didis” ir “Gražu, gra
žiau, gražiausiai”. Fleitistė Kristina Mic
kutė, akomponuojant R. Polikaičiui išpil
dė: “Močiute, mano”, “Vai tu mano mie
las” ir “Sėjau rūtą” į kurią įsijungė ir
publika. Rež. P. Maželis gerai perdavė
Kudirkos satyrą “Lietuvos tilto atsimini
mai”. Taip, rodos, ir matai Kopeikoliubovą spardantį tilto pamatus...

Š

Jaunimas skaito dr. V. Kudirkos eil. “Var
pas "Išk.:Z. Markevičiūtė, P. Mošinskis,
L. Žemaitaitytė.

Sigutė Mikutaitytė-Lownds
skaito dr. V. Kudirkos eilė
raščius “Varpo" minėjimo
programoje.

Los Angeles Vyrų
Kvartetas. Iš k.: R.
Dabšys, A. Polikai
tis, B. Seliukas, E.
J. Jarašūnas, ir
akomp. R. Polikai
tis “Varpo" minė
jimo programoje.

Los Angeles Vyrų Kvartetas dainavo
ypatingai gerai, žinoma, su R. Polikaičio
pianino ir visos publikos dainavimo pagal
ba... Tik neaišku kas vedė dainą — publika
ar kvartetas?
Paminėjimas užbaigtas Tautos himnu.
Po to — vaišės, Br. Kviklio parodos, isto
rinių knygų nuotraukų iš “Varpo” ir dr.
Kudirkos laikotarpio.
Minėjimas buvo labai gerai paruoštas;
programa trumpa, nenuobodi, įdomi net ir
jaunimui, kurio buvo nemažai; scena kuk
liai, bet skoningai papuošta: dr. V. Kudir
kos portretas, VARPAS užrašas,
trispalvės kaspinas ir žaliuojanti gėlė.
Programą išpildė daugumoj jaunimas —
trys lituanistinės mokyklos mokiniai: Zina,
Laima ir Petras, sekė — Kristina, Sigutė
(truputį už juos vyresnės), Rimas
Polikaitis.
Vytautas Plukas, įdėjo daug rūpesčio
ruošdamas paminėjimą.

NAUJIENA TEATRO PASAULYJE
Los Angeles Dramos Sambūris gavo
Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondo
Tarybos skirtą premiją!
Tai pirmą kartą, teatro istorijoje, kad
premija būtų paskirta ne paskiriems
asmenims — aktoriams, režisieriui,
dekoratoriams bet visam sambūriui!
Tai tikslus įvertinimas, bene vienintelio,
nepailstančio, nesustojančio, virš 30 metų
produktyviai gyvuojančio sambūrio.
Sambūris, kad ir keičiasi režisieriai,
keičiasi aktoriai (prisidėjo daug jaunų
veidų), gyvens ir veiks tol, kol jo įkūrėjai
ir “spiritus movens” Ema ir Vincas
Dovydaičiai pajėgs užlipti ant scenos...
Ne tik sveikiname, bet ir didžiuojamės
sambūriu, kuris jau beveik sparnus pakėlęs
gastrolėms į ok. Lietuvą.
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BALYS GAJAUSKAS
JAU KALIFORNIJOJE

Vasario 16-toji...
(atkelta iš pirmo pusi.)

Ilgus metus iškentėjęs tremtyje, kalėji
muose, kovotojas už Lietuvos laisvę, Balys
Gajauskas su žmona Irena ir dukrele, š. m.
kovo 4 d., atskrido į Los Angeles, pas savo
gimines R. Gajauską ir B. Gajauskienę.
Aerodrome Gajauskų šeimą pasitiko:
Baltų Lygos vice-pirm. Angelė Nelsienė,
įteikusi gėlių ir pasveikinusi atvykusius į
savo naująją tėvynę; J. Matulaitis Baltų
Lygos atstovas įteikęs trijų Pabaltijo
valstybių vėliavėles, Rimas Gajauskas,
Romas Nelsas, Renata Nelsaitė, D. Mažei
kienė su sūneliu, M. Žymantienė ir Valeri
ja Baltušienė.

Minėjimas bai
giamas “Lietuva
brangi“... Iš k.:
G. Pamėdytis,
kun. A. Belickas, E. Gedgau
dienė, prel. J.
Kučingis ir J.
Čekanauskienė.

B. Gajauskas neturėjo laiko pailsėti, po
ilgos kelionės; kovo 11 d. dalyvavo
Clevelande vykusioje Žmogaus teisių
konferencijoje. Konferencijoje dalyvavo
losangeliečiai Baltų Laisvės Lygos
atstovai: vice-pirm. A. Nelsienė ir ižd. A.
Raulinaitis.

B. Gajausko šeima
ir aerodrome juos
pasitikę L. A. lie
tuviai. Klūpo — D.
Mažeikienė. Iš k.:
A. Nelsienė, B.L.
vice-pirm. L Gajauskienė, B. Ga
jauskas, R. Gajaus
kas, J. Matulaitis,
BL narys, R. Nel
saitė. Priešakyje G.
Gajauskaitė. Nuo
traukoje trūksta:
M. Žymantienės ir
R. Nelso.

NAUJA SANTA MONIKOS-VAKARŲ L. A.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

Pirm. — Juozas Kojelis; vice-pirm. — Ed
mundas Arbas; vice-pirm. — Mečys
Šilkaitis; sekret. — Aldona Venckūnienė;

ižd. — Balys Graužinis; revizijos kom.
pirm. — Vladas Velža.

Ok. Lietuvos rusai
demonstruoja prieš lietuvius!

A. Nelsienė, L.B. pirm., sveikina B.
Gajauską pasiekusį laisvą kraštą.
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Neseniai gautame laiške iš Vilniaus
rašoma, kad vasario 18 d. per Vilniaus
televiziją rodė vietinių rusų demonstraci
jas prieš lietuvius! Nešdami plakatus,
kurių užrašai nepasigailėjo epitetų
lietuviams, kaip “lietuviai — naciai’’...
Rusai tokias demonstracijas suruošė
Vilniuj, Klaipėdoj.

svečiai, sukibę rankomis į grandinę, savo
mintimis ir širdimis susijungė su broliais
ir sesėm esančiais, brangioj tėvynėj...
Šiais metais į minėjimą susirinko
ypatingai daug lietuvių — netilpo ne tik
bažnyčioje, bet ir salėje. Pavėlavusiems,
net stovėti, neužteko vietos — daug, gal
virš šimto, turėjo išvažiuoti namo.
Šis minėjimas labai skyrėsi nuo visų kitų
tuo, kad, tikėkit ar ne, vyravo jaunimas,
ne tik minėjimo pravedime, programos
išpildyme, bet ir gausumu žiūrovų tarpe.
AGV

VASARIO 16-tai
Kur žemė šalčio surakinta
Po sniego duknom sau sapnuos
Vainiką ilgesiu nupintą
Širdis siūs tėviškės namuos’

Išauš Šešiolikta Vasario
Aukštai Trispalvė plevesuos
Skambės varpai bažnyčios vario
Ir šauks, skambės iš tolumos.
Į juostų raštus aus sesutės
Gelžinį Vilką prie pilies
Kai balsas vėversio, gegutės
Atbudins gamtą prie Neries.

Nukris nuo rankų vėl lenciūgai
Ir dainos palaukėm skambės
Žydės vėl rūtos ir žemčiūgai
Atgims viltis manos šalies.
Lasienė
P. S. šis eilėraštis sukurtas jau kelintos
kartos Amerikos lietuvaitės, su ašaromis
akyse įduotas muz. O. Metrikienei, kuri
prisiuntė “L. A. V.“ redakcijai.

Ignalinos bažnyčia ir Los Angeles
lietuviai
Los Angeles lietuvių kolonija jau seniai
garsi ten gyvenančiais premijuotais
rašytojais, poetais, Dramos Sambūriu,
mokslininkais, su doktoratais ir be jų.
Dabar losangeliškius mini netgi ok.
Lietuvos spauda.
“Gimtojo Krašto’’ sausio m. numeryje
įdėta projekto nuotrauka busimosios Sv.
Marijos Užgimimo bažnyčios, kuri bus
statoma Ignalinoje. Projekto autorius —
arch. R. Krištapavičius. Pagrindinis
bažnyčios akcentas — pastato stoge
kryžiaus formos langai, kuriuos padovano
jo Los Angeles gyvenantis prel. J.

FU. V. Vidugiris
įteikia knygas Ak.
S. S. sueigos kal
bėtojui V. Rukšai,
neseniai atvykusiam
iš ok. Lietuvos, di
sidentui, ir jo drau
gui latviui A.
Stinkuls.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ SUEIGA

Ignalinos naujos
bažnyčios pro
jekto modelis.

Kučingis; visus techninius planavimus
apsiėmė padaryti arch. Edmundas Arbas
iš Santa Monikos.
Tikisi pradėti statybą šių metų pavasarį,
tik lieka dar didelis klausimas kur gaus
statybinės medžiagos. “G. K.’’ rašo: Taigi
langus turėsime, o medienos statybai —
nežinia. Miškų ūkio ministerijoje mus
tikina, kad nėra klijuotinių medžių
konstrukcijų ir pataria keisti jas į betoną.
Bet tai neįmanoma”.

Dailininkas Viktoras Vizgirda
Kalifornijoj

Pas Rimtautą ir Birutę Vizgirdas per
žiemos mėnesius viešėjo dail. Viktoras ir
Elena Vizgirdai; Kalifornijos vėsa
malonesnė už bostoniškį šaltį, be to, vis
jaukiau vaikų šiltoj globoj.
Dailininkas V. Vizgirda 1989 m. sausio
14 d. sulaukė 85 metų amžiaus. Kalifor
nijoje gyveną jo draugai ir gerbėjai, į
Rimtauto-Birutės gražius ir jaukius namus
pakviesti, vasario 4 d. suėjo pasveikinti
Aukos Lietuvos laisvinimui
dailininką, palinkėti jam šviesios
Vasario 16-tos minėjimo proga, 1989 m.
“pavakarės’’ dienų.
vas. 19 d., Los Angeles,,Lietuvos laisvi
Viktoras Vizgirda, atsiliepdamas į
nimo reikalams, buvo suaukota 16,446
kalbėjusių draugų mintis, pareiškė, kad jo
dolerių.
likimas ir jo dailės darbai susieti su
Daugiausia aukų gavo Tautos Fondas.
Lietuva, kuri iki paskutinio atodūsio bus
VLIKas
6,371dol. jo širdy ir mintyse. V. Vizgirda ne tik
L. Bendruomenė
5,655dol. “Aidų“ meno redaktorius, ne tik veiklus
ALTas
3,993dol. (ir kūrybingas!) išeivijoj, bet dalyvauja
Kitoms organizacijoms
390 dol.
parodose ir okup. Lietuvoje, bet visada
ALTo ižd. R. Bužėnas (5285 Coringa
taktiškai, neišduodamas egzilo principų,
Dr., L. A. CA 90042) dar gauna aukų
nepataikaudamas. Ilgiausių metų
laiškais.
Dailininkui!
p

įvyko vasario 24 dienos vakarą, apatinėje
parapijos salėje. I sueigą susirinko apie 40
akademikų ir svečių. Aptarus einamuosius
reikalus, planus ateičiai, pakviestas, Sibire
gimęs Vladas Rukša, neperseniausiai at
vykęs iš ok. Lietuvos, ten daug nukentėjęs
nuo “demokratiškiausios“ pasauly valsty
bės milicijos, papasakoti apie savo
pergyvenimus.
VI. Rukša, pasakojimo forma, perdavė
savo “kryžiaus kelius“, kuriuos pradėjo
eiti nuo pat vaikystės; toliau ėjo kalėjimai,
psichiatrinė ligoninė, kurioje jo vos tikrai
iš proto neišvarė. Jo nusikaltimai? Kaip ir
visų kitų lietuvių, panašiai baustų: at
sisakymas tarnauti sovietų kariuomenėj,
nusilenkti okupantui. Jau vien Rukšos
išvaizda — ilgi plaukai ir barzdotas veidas,
būtų buvus užtektina priežastim rusams, jį
suimti, kalinti, išmesti iš mokyklų. Vien
tik gerų žmonių, kurie rizikavo savo tar
nybomis, pagelba, Rukša galėjo baigti
meno institutą, keramikos sritį.
Daug keliavo po ok. Lietuvą, vėliau ir
Latviją, “nykščio“ pagelba (hitchiking),
ką jie vadina reizavimu... Domėdamasis
senovės lietuvių tikyba, papročiais,
architektūra, kartu su savo idėjų ir kelionių
draugu latviu Alfreds Stinkuls, padarė
daug nuotraukų ir skaidrių, kurias ekrane
parodė sueigos metu; surengė nedidelę
puikių ok. Lietuvos vaizdų ir istorinių
pastatų parodėlę. A. Stinkuls yra parašęs
(latvių kalba) knygą, gausiai iliustruotą jo
nuotraukomis, iš savo “reizavimą“ per
Latviją.
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PARDUODAMAS ŪKIS
Lucerne Valley, Calif. 10 akrų geros
žemės su nauju namu. Gilus, tyro vandens
šulinys, Žema kaina. Skambinti: (213)
924-1987 Danutei Balčienei.
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BITININKAI, BIČIŲ AUGINTOJAI,

INFORMACIJA,
naudinga pensininkams
Visi pensininkai, kurie turi nuosavus
namus, bet gyvena iš pensijos (ir gal
sunkiai pragyvena) turi teisę dabar kreip
tis į finansines institucijas dėl “atgalinės
paskolos“ (reverse mortgage) lengvomis
sąlygomis. Jei kas tuo domėtųsi, galite
kreiptis į Albiną Markevičių, tel.
213-828-7525.
Jis apie tai daugiau paaiškins ir, jei
norėtumėt, pagelbės sąžiningai tą reikalą
sutvarkyti.
ą
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Sporto klubas BANGA
kviečia visus į

BALIŲ
ruošiamą, pagerbti jaunus spotinininkus
Daivą Tomkutę ir Vainių Koklį,

balandžio 22 d. 7 vai. vakaro,
Ventura Club, 1392 Ventura Blvd.,
Sherman Oaks.
Stalus užsisakyti pas:
Aurį. Jarašūną
Viliją^ Karalienę
Algį Šėką
Algį Varną

213-453-2149
213-455-2135
714-962-4241
213-663-1366

ATSILIEPKITE!
Paskutiniu metu Kaune atkurta Lietuvos
Bitininkų Sąjunga, kuri buvo įsteigta 1914
metais.
Kaune jau yra virš 2000 organizuotų
bitininkų. Jie labai norėtų užmegsti ryšius
su užsienyje gyvenančiais lietuviais biti
ninkais, su Lietuvių Bitininkų Draugija
JAV-ėse ar kitose valstybėse.
Į mane kreipiasi Kauno Bitininkų val
dybos narys dr. Algirdas Baliukevičius,
prašo, talkinti lietuvių bitininkų ryšių už
mezgimui. Jis yra medicinos daktaras,
bičių produktus taiko gydymui.
Visi užsienyje gyvenantieji bitininkai
prašomi jam rašyti adresu: S. Neries 33-3,
233000 Kaunas, Lithuania USSSR.
Kiek žinau, užsienyje yra nemažai lie
tuvių auginančių bites, pardavinėjančių
medų, gal ir studijuojančių bites. Manytina, Kauno bitininkams būtų. įdomios spau
dos iškarpos, knygos apie bites, žiniomis
pasidalinimas.
Algirdas Gustaitis
.į.
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Po 20 dol. —B. Gajauskas, A. Jakubėnas
(AZ), A. Kupinskas, A. Šėkas
Po 18 dol.: -P. Gylys (OR)
Po 15 dol.: —V. Datis
Po 13 dol.: —T. Reiser, E. Sinkys, V.
Valys
Po 8 dol.: —E. Butkienė, dr. A. Kontvis, S. Kuzmickas, L. Oksas, R. Sakas
Po 6 dol.: —L Steinle
Po 5 dol.; —A. Galdikas, M. Pužauskas,
V. Ruokis, A. Skridulis (FL)
Po 3 dol. —J. Andrašūnas, V. Asmonas,
J. Bričkus, J. Černius, P. Dovydaitis, J.
Gurskas, dr. E. Jarašūnas, A. Litvinas, L.
Medelis, B. Narbutas, O. Norkus, P.
Pakalniškis, V. Šaras, dr. A. Sruoga, V.
Šurkus (AZ), A. Tumas, J. Uksas, B.
Viskanta, V. Zelenis.
Visiems laikraštį parėmusiems
širdingas AČIŪ!
Redakcija
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ATTENTION - GOVERNMENT
HOMES from $1 (U-repair). Delinquent tax
property. Repossessions.
Call 1-602- 838-8885 Ext. GH 8956
*1* *1*

Lietuviai Amerikos Vakaruose
laikraštį 1989 m. vasario mėn.
aukomis parėmė:
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ATTENTION - GOVERNMENT SEIZED VEHICLES from $100. Fords,
Mercedes, Corvettes, Chevys.
Surplus Buyers Guide. Call 1-602- 838-8885
Ext. A 8956

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant
3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 667-3080

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

AKAI • SANYO • JVC • SEIKO • TOSHIBA • CASIO • SHARP • MINOLTA • CITIZEN • SONY • NEC

Pirmoji rusų parduotuvė Los Angeles parduodanti STEREO — VIDEO — RADIJO — FOTO APARATUS, tinkančius
Sovietų Sąjungos sistemai.

EVROPA ELECTRONICS
□ Esame pirmoji įstaiga Los Angeles, siunčianti siun
tinius sudarytus iš mūsų krautuvėje pirktų prekių, į
Lietuvą ir kitus Sovietų Sąjungos kraštus, muitą
apmokant čia.
□ Parduodame japonų gamybos televizijos, video
aparatus, telefonus, video-magnetofonus tinkančius
Europos arba Amerikos sistemoms
□ Tiktai pas mus gausite kvalifikuotų tarnautojų
patarimus kokios prekės turi paklausą Lietuvoje

Krautuvė atdara: kasdieną 11 — 8 v.v., sekmadieniais 12 — 5 v.v.
f'

EVROPA ELECTRONICS
7117 SUNSET BOULEVARD, SUNSET GALERIA, HOLLYWOD, CA
Tel.: (213) 851-8401
Kampas La Brea, šalia EI Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.
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LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI
Advokatai
JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

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

Law Offices of

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

ALEX & BRINKIS

(Corner Warner & Euclid)

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

Attorney at Law

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical - Heating - Plumbing

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

Tel.: 1 (714) 968-5525

KOSTAS MAKAUSKAS

A. BLAKIS, D.D.S.

Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Remodeling — Repairs
EXPERIENCED

Dantistas (Latvių kilmės)

RICHARD ADAM LYGUTIS

General Contractors

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

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

Nuosavybių pardavėjai
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

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

ALBINAS MARKEVIČIUS

Lietuviai dantistai

Real Estate Broker

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

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

Escrow Kompanijos
DENNIS PETRAS

VIOLETA SUTKUS

MARCELLA AUGUS
President

do Whitehouse Property

CROWN ESCROW
CORPORATION

23067 Ventura Blvd.
Woodland Hills, CA 91367
Tel.: (818) 999-3100
Res. phone (818) 883-2877

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

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

Apdrauda
M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

Broker Associate

CENTURY 21
RANA LINKA & CO.

Gydytojai

23241 Ventura Boulevard
Woodland Hills, CA 91364
Business (818) 883-1723
Residence (818) 704-0103

A. “Mark” MARKEVIČIUS

WILLIAM J. GRASKA, M.D.,

SERVICE WITH INTEGRITY

All Lines of Insurance

F.A.A.F.P.
Temple Medical Group, Inc.

RASA BANYS

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

1100 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90012
Tel.: 250-3716

Million Dollar Producer
Each Office is Independently Owned and Operated

ELENA STROZIER
Mokesčių apskaičiavimai (Income Tax)
Federaliniai ir Kalifornijos valstijos
išpildomi A. SKIRIAUS apdraudos įstaigoje
4364 Sunset Blvd., L A., CA 90029
Tel.: (213) 664-2919.
Dėl patarnavimo prašome skambinti ir
susitarti.

Internal Medicine including Cardiology

Broker-Associate
Residential and Apartment Sales
c/o Mike Glickman Realty

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

14921 Ventura Blvd.,
Sherman Oaks, CA 91403
Tel:. (818) 905-7355
Home (818) 905-6488

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
1989 m.
Kovo mėn.
19 d. sekmadienį, tuoj po pamaldų, Šv.

Kazimiero parapijos patalpose, Tarptautinė
Skautų diena, ruošia L. A. skautai ir
skautės.

Balandžio mėn.
8 d., šeštadienį, Šv. Kazimiero
parapijos salėje, Tradicinis Skautų
Stovyklavietės balius.
v 15 d., šeštadienį, parapijos salėje,
Šeštadieninės mokyklos Jubiliejinis

balius.
22 d., šeštadienį, Ventura Club, Sher
man Oaks, sporto klubo “Banga” balius.

JŪRATĖS kalendorius:
Kovo 31 ir bal. 1 Jūratė (Ann Jillian) duos
koncertų Operos rūmuose Wilmington,
Delaware su simfoniniu orkestru.

Balandžio 13 d. pradės filmuoti televizi
jai savaitines serijas, kurias rodys per NBC
kanalų, šių metų rudenį. Tai daugiau
komiškai atvaizduoti motinos — dukters
santykiai.

Balandžio 27 d. Palace teatre, Columbus,
Ohio duos paskaitų.
Birželio 23 d. Jūratė išpildys programų su
Los Angeles Pops orkestru Biltmore
viešbutyje, Los Angeles. Tai bus tik
vienas vienintelis jos pasirodymas Los
Angelese!
Bilietus
užsisakyti:
213453-7677.
Būtų labai gražu, kad atsidėkodami
Jūratei už Lietuvos ir lietuvių vardo
kėlimų, mes, lietuviai, nors kartų
viršytumėm amerikonų publikų!

KNYGŲ VAJUS LIETUVAI
Lietuvių Bendruomenė kovo ir balandžio
mėnesiais vykdo išeivijoje išleistų lietuvių
autorių knygų rinkimo vajų. Suaukotos
knygos bus persiunčiamos į ok. Lietuvą.
Kiekvienų sekmadienį knygos bus
priimamos Šv. Kazimiero parapijoje, o taip
pat, susitarus telefonu, jas savo namuose
priiminės: Julija Petrauskienė, 1829 Samar
Dr., Costa Mesa, CA 92626, tel.
714-957-8857, dr. Jonas Žmuidzinas, 344
Caprock Ct., Glendale, CA 91206, tel.
818-242-2141 ir Vytautas Plukas, 847 —
19th St., Santa Monica, CA 90403, tel.
213-453-1504.
Aukotojams bus išduodami oficialūs
Lietuvių Bendruomenės pakvitavimai su
“tax exempt” numeriu, ir piniginę aukos
vertę bus galima nusirašyti nuo federalinių
mokesčių.
Vajaus komitetas pageidauja, kad
aukotojai padarytų įteikiamų knygų sąrašų,
nurodant knygos autorių ir pavadinimą.
Knygų priėmimo vietose norintieji galės
įteikti auką persiuntimo išlaidoms padengti
ir užsiregistruoti šio vajaus talkininkais.
Vajaus inf.

Nauja Lietuvos Vyčių valdyba
1989 m. vasario 11 d. L. V.
susirinkime, įvykusiame Dennis Petro
gražioje rezidencijoje, Woodland Hills,
išrinkta nauja valdyba; pirmininkė —
Marytė Šepikaitė, vice-pirm. — Robert
Novak, Bronė Skirienė, sekr. — Arūnas
Barkus, fin. sekr. — Laima Baltrėnaitė,
ižd. — Dennis Petras, koresp. Jonas
Sturas.
Robert Novak paskaitė (angliškai)
referatą apie Lietuvos nepriklausomybės
atstatymą.
Susirinkime dalyvavo apie 40 narių ir
viešnia iš Australijos solistė Prašmutaitė.
Vaišėmis rūpinosi Isabelė Oksienė ir
Bronė Skirienė.
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Visiems mieliems lietuviams, kurie
teiravosi mano vyro Andy Murcia
sveikatos stoviu ir siuntė jam linkėjimus,
aš ir Andy tariame didelį, nuoširdų ačiū.

Martynas '
Palaidotas!
Reiškiame užuojautų
dukrai.

Danutė Mitkutė-Liugienė š. m. vasario
mėn. 12 d. mirė Vilniuje.
Velionė su vyru, praėjusių metų rudenį,
lankėsi Amerikoje, kur sesers ir tėvų
globojama tikrinosi sveikatų. Po pustrečio
mėnesio jautėsi sustiprėjusi, deja,
neilgam...
Liko vyras inž. Pranas, 3 vaikai: 23 m.,
21 m. ir 10 metų ir giminės ok. Lietuvo
je. Amerikoje — tėvai, brolis Giedrius ir
sesuo Violeta, jos vyras Mindaugas ir jų
šeima.

IŠEINU
Šį ryt lijo lietus,
lelijomis lijo
ir tada tarei Tu —•
(Tu viena iš trijų)
IŠEINU!
Išeinu į dausas,
Kur niekuomet nelija
ir nekrinta rasa —
ten, kur džiaugsmą dalija...

Sibiriniam speige
daugel metų iškentus,
šeimos laime džiaugeis
laukdama Laisvės Šventės.
O kai tūkstančiai rinkos
vėl Šešioliktąją švęst,
liūdna eisena slinko
į kapus per gatves...
Tavo kapą lankys
mano skausmo svaja,
Tau be žodžių sakys:
Pražydai lelija
skaisti ir balta —
per anksti nuskinta...
Mama

1989.11.28

Tradicinis Skautų Stovyklavietės
BALIUS

Jūratė ir Andy
Ann Jillian ir Andrew Murcia
Jie*********************************

įvyks 1989 m. balandžio 8 d., parapijos
salėje.

Kalbant apie Jūratę ir jos vyrų Andy,
malonu pranešti, kad laikraštėlyje “The
Enquirer’ ’ Andy liga buvo sensacijų ieš
kojimo sudramatizuota; jis buvo sunega
lavęs, bet dabar jaučiasi gerai.

Stalus rezervuoja:
Janina Ruibytė
213-664-3518
Gražina Tompauskienė 818-2444505
Rima Baipšienė
714-540-0942
Gedas Kaunas
213-372-1855
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Mieliems p. p. Danai ir Juozui Mitkams,
netekusiems brangios dukters, Violetai su
šeima ir Giedriui netekusiems sesers,
reiškiame gilią užuojautą.

Redakcija
******************************

Parsiduoda
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

36 tomai. Kaina 350 dol. Kreiptis i Joną
Kutra
tel. 453-5310

