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PER TĖVYNĖ KELIAUJA POETAS...

Tikriausiai nesitikėjo Poetas, kad visa 
Lietuva, tiek metu tik slapta jo raštus 
skaičiusi, priims jį atviromis rankomis ir 
širdimis, kaip seniai laukiamą tautos 
atgimimo pranašą...

Maskvos aerodrome su gėlių puokšte 
pasitiko tik lietuvių studentų pora. Vilniaus 
aerodrome poeto laukė jau tūkstantinė 
minia, nežiūrint to, kad lėktuvas nusileido 
visa valanda anksčiau negu spaudoje buvo 
pranešta. (Pradžioje manyta, kad laikas 
buvo tyčia sukeistas, kad suklaidinus 
žmones ir išvengus masinės spūsties, bet 
tai buvo kelionių biuro klaida. Red.)

iLJbetas Bernardas Brazdžionis ilgai 
JL ir tvirtai laikėsi savo nusistatymo — 
nebendradarbiauti su okupantais, bei jų pa
siuntiniais, meiliai čiulbėjusiais, 
žadėjusiais išleisti jo poezijos tomus, 
suruošti karališką priėmimą, jau nekalbant 
apie apmokėtą kelionę. Nesusigundė! 
Neišdavė nei savo įsitikinimų, nei savo 
tautos.

Dabar, kada okupantai šiek tiek atleido 
varžtus, kada tauta subruzdo kovoti už 
laisvą žodį, laisvą mintį, kada tautai reikia 
dar daugiau įkvėpimo ir dvasinės paspir
ties, B. Brazdžionis išsirengė Tėvynės 
lankyti. Iškeliavo su visa šeima: žmona p. 
Aldona, dukra Saule ir dukraite Dalyte, be 
jokių protekcijų, be malonių, — su ekskur
sija, kad galėtų būti savimi, niekuo niekam 
neįsipareigojęs.

Audra Žukaitytė ir Justas Dvarionas pasitinka poetą Bern. Brazdžionį Maskvos 
aerodrome.

Masė jaunų ir senų besišypsančių 
veidų... Tautiniais rūbais pasipuošusio 
jaunimo... Džiaugsmo pagauti bemat 
iškėlė poetą ant rankų; po jo — jo šeimą: 
p. Brazdžionienę, Saulę, Dalytę... Ir 
prakalbėjo poetas savo pirmuosius žodžius 
tautai lietuviškų rankų iškeltas.

Entuziazmas nesibaigė tik sutikimu 
aerodrome. Visur buvo tas pats — žmonių 
spūstis, noras paliest, pamatyt...

Raš. Vidmantė Jasukaitytė, kartu su 
Liet. Rašytojų D-ja ir kitais sudarė kelionės 
planus, kad poetas per tokį trumpą 
viešnagės laiką, galėtų kaip galima daugiau 
dalyvauti įvairiuose parengimuose, o jų 
dabar ok. Lietuvoje gana daug, pamatyti 
kraštą; svarbiausia, kad kuo daugiau 
žmonių galėtų jį išgirsti, pabendrauti, bent 
pamatyti...

(tęsinys 3 psl.)
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ŽVILGSNIS I TĖVYNĘ...

Šiuo metu kultūrinis ir politinis gyvenimas ok. Lietuvoje 

virte verda.
Gegužės mėn. pabaigoje, Vilniuje, išleista poeto Bern. 

. Brazdžionio “Poezijos pilnatis”, tiražas — 100,000. Kiek mažesniu 
tiražu išleistas ir Vytės Nemunėlio “Meškiukas Rudnosiukas”. Abi 
knygos išleistos labai gražiai, kruopščiai. Malonu paimti į rankas. 
Be jokių cenzūros žirklių iškarpymo!.

Palemone, (prie Kauno) Lakštingalų slėnyje puikiai suruoštas 
“Poezijos pavasaris”; tai jau 25-ta iškilminga šventė, tik šįmet 
skirtumas tas, kad B. Brazdžionis, kurio poezija dar taip neseniai 
buvo draudžiama, (užtikrintas bilietas į Sibirą)... priimtas, kaip 
ilgai lauktas garbingas svečias, netgi apdovanotas poezijos premija!

Daugiau laisvės gavusi tauta naudojasi kiekvienu momentu, kiek
viena proga, nes kas žino kaip ilgai galės lengviau kvėpuoti.

Kas vakarą Vilniuje, Gedimino aikštėje, apie 6 vai. v. susirenka 
minia žmonių, dainuoja patriotines dainas, netgi visiškai naujas, 
kaip: “Sėk, sesute, žalią liną, kad nedegtų Ignalina. Sėk, sesute, 
žalią rūtą, kad Lietuva laisva būtų...”

Taip atrodo ok. Lietuvos gyvenimas paviršutiniškai žvilgsnį 
užmetus — visi džiaugiasi dabartine laisve!

Bet giliau pažvelgus, gyvenimas nėra toks, kaip iš šalies atrodo. 
“Glasnost” ir ’’perestroika” daugiau egzistuoja ant popieriaus. 
Tauta nori ne vien popierinės “perestroikos”, nori realios, 
gyvenimiškos. Kas iš to, kad Sovietų Rusija formaliai pasmerkė 
Ribbentropo-Molotovo paktą. Ar sugrąžinti iš Sibiro Stalino laikais 
išvežtieji, ar jie reabilituoti, ar kompensuoti už turto ir sveikatos 
praradimą? Lietuviai-partizanai, kovoję prieš Stalino rėžimą, kurį 
pats Gorbačiovas pripažino nusikaltimu prieš žmoniškumą, dar ir 
dabar Sibire. Petras Cidzikas paskelbė bado streiką ir jį tęsė 34 
dienas, kad būtų iš Sibiro paleistas partizanas B. Lizūnas. To bado 
streiko pasėkoje, valdžios pareigūnas Putvinskis atnešė “malonės 
raštą”, kuriame sakoma, kad Lizūnas bus paleistas. Į klausimą ar 
Lizūnas, kovojęs prieš tautų žudiko rėžimą, laikomas nusikaltėliu 
— neatsakė.

Tauta nerimsta, nesitenkina tik gražiais žodžiais. Birželio 5 d., 
Vilniuje prie lietuvių tautos žudiko gen. Černiakovskio paminklo 
demonstravo minia lietuvių su plakatais: “Šlovė partizanams 
išlaikiusiems Lietuvą gyvą”, “Dėkojame partizanams už 
pasiaukojimą”, “Laisvės Lizūnui” ir 1.1. Demonstracijos eigą 
stebėję milicininkai nusirašė plakatų turinį... Ir kam? Juk 
demonstracija buvo už tuos, reikalavo teisių tiems, kurie kovojo 
prieš šio šimtmečio paties didžiausio genocido vykdytojo rėžimą, 
kurį oficialiai pasmerkė Sovietų Rusijos Vyr. Taryba. Labai 
nelogiška bausti tuos, kurie kovojo prieš nusikaltėlius žmonijai; 
tai lygu — bausti policininkus, kovojančius prieš žmogžudžius, 
vagis ir kitus kriminalus (o tokie, deja, ir buvo Stalino pakalikai).

Gyvenimas ok. Lietuvoje dalinai palengvėjo, bet... dar toli gražu 
iki to laiko, kada gražūs “perestroikos” ir “glasnost” žodžiai bus 
tikrai įgyvendinti.
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LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046 
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).

Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro 
iškvietimo dokumentus.

Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir 
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų, 
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų, 
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos 
automobilių.

Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais — 

uždaryta.
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PER TĖVYNĘ KELIAUJA POETAS...
(atkelta iš 1 psl.)

Tauta laukė Bernardo Brazdžionio. Ir 
dar kaip laukė! Žmonės pakelėse, kad ir 
lietuj, stovėjo ir laukė valandomis... Taip 
buvo visur, kur tik poetas važiavo: Kaune, 
Pasvaly, Skabeikėliuose, Žadeikiuose, 
Biržuose, Kryžių kalne, Mažeikiuose, 
Šiauliuose, ne vien tik Kalnų parke 
Vilniuje.

Bern. Brazdžionį, 1989 metų poezijos laureatą sveikina lietuvaitės, Lakštingalų 
slėnyje, prie Kauno. Kairėje matosi poetas E. Matuzevičius, dešinėje — aktorius 
Laimonas Noreika.

Net ir lietus neatbaido entuziastiškų Bem. Brazdžionio gerbėjų Vilniuje, Kalnų parke.

Vincas Dineika, per 2 mėnesius, dirb
damas, tur būt, po 48 vai. į dieną, spėjo 
paruošti B. B. “Poezijos pilnatį’’, kuri, 
nežiūrint problemų su popierium, išėjo 
(100,000 tiražu) prieš pat poeto atvykimą. 
Prasidėjo dar didesnė kamšatis aplink poetą 
— autografai. Tokia masė žmonių, tiek 
daug knygų autografams, o tiek mažai

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Los Angeles mieste yra tradicija tuos 
liūdnus minėjimus rengti pamečiui estams, 
latviams ir lietuviams. Šiemet 48-jį 
masinių deportacijų minėjimą surengė estai 
Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Programą pravedė estas Uve Sillat. 
Atidarymo kalbą pasakė estas Bern. 
Nurmsen.

Į susirinkusius prabilo Liet. gen. kon
sulas V. Čekanauskas, Estijos gen. kons. 
Jaak Treiman ir Latvijos gen. kons. Aivars 
Jerumanis. Pagrindinis minėjimo 
kalbėtojas — Arne Kalm, buvęs Kalifor
nijos Respublionų Tautybių Tarybos 
pirmininkas.

Meninę programos dalį išpildė lietuviai 
ir estai. Įdomiausias — muz. A. Jurgučio 
naujai suorganizuotas ir jo diriguojamas 
Vyrų choras, sudainavęs J. Strolios 
“Tykus buvo vakarėlis”, V. Kuprevičiaus 
“Pajūriais, pamariais” ir E. Balsio 
“Jūreivių maršą”. Angliškai dainas 
apibūdino Vaida Kiškytė.

Estų, L. A. Kannel ansamblis, savo 
tautiniais instrumentais (panašiais į mūsų 
kankles) išpildė keturių dainų pynę.

Minėjimas užbaigtas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos himnais.

AFS

laiko... O kiek poeto knygų per Sibirą, 
tremtį išsaugotų? Kiek per 45 metus 
išslapstytų?... Kiekviena iš jų turi savo 
tragedijos istoriją. Atsirado netgi ranka 
nurašytų: “Jerichono rožė” ir “Baltosios 
dienos”... Kiek įtakos turėjo ir turi 
Brazdžionis tautai, kaip jo poezija ver
tinama, įrodė ši viešnagė.

Poetas iš visos širdies bendravo su tauta, 
jai atiduodamas visą savo energiją, 
nesijautė jo balse nuovargio kalbant į tautą 
visa širdimi, nei Poezijos Pavasario 
(Lakštingalų slėny) metu, nei per 
Tremtinių Poezijos vakarą, nei paskutinį 
vakarą Pavasario Poezijos šventės 
uždarymo metu Vilniaus teatre.

Ne vienas stebėjosi Poeto ištverme, 
gyvumu. Atrodo, kad jam parodyta visos 
Lietuvos meilė, tėvynės išsiilgimas davė 
jėgų ir energijos, kurios ne vienas jaunuolis 
galėtų pavydėti.

Vaje
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“SPINDULIUI” 40 METŲ!

Minint 40-metį “Spindulio” va
dovai sukūrė šventės programą, 
kuri parodytų geriausius momentus iš visų 

40-ties metų, O. Razutienės pradėto dar
bo ir naudojosi jos metodu — įjungti visus, 
duoti progos pasirodyti visiems. Todėl 
buvo natūralu, jos idėjas tęsiant, įjungti ir 
buvusius ansamblio narius.

Danguolė Razutytė-Varnienė, su 
nuoširdžiai ir aktyviai dirbusiu komitetu, 
pasidalinę darbais norėjo parodyti tų ilgų 
metų darbo vaisius — menu, sportu, 
lietuviška daina ir šokiais.

Meno parodoje dalyvavo daug buvusių 
narių. Kai kurie iš jų, jau pasižymėję 
menininkai, padovanojo savo kūrinių 
loterijai: Vytas Sakalauskas, Rasa Arbaitė, 
Rimas Narbutas, Angelė Mičiulytė-Bu- 
dreikienė. Loterija atnešė apie 5000 dol. 
pelno! Tai nuostabi suma, skiriama remti 
knygai, apie Oną Razutienę ir Jaunimo 
Ansamblį ir jo 40 metų veiklą, išleisti. Jau

Sukasi jaunieji spinduliukai ir didieji “spinduliai” Jaunimo šventės metu.

4 - LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian kalba 
“Spindulio” šventės metu. Kairėje A. 
Murcia, Jūratės vyras.

antri metai iš eilės Liet. Fondas atsisako 
Los Angeles jaunimą finansiniai paremti. 
Jaunimui sunku suprasti, kodėl tokio svar
baus leidinio, kuris yra Los Angeles liet, 
išeivijos jaunimo 40-ties metų veiklos 
istorija — LF neremia, nevertina.

Ansamblio jaunimas labai, labai 
dėkingas Los Angeles visuomenei už 
nuolatines aukas ir dvasinę paramą!

Sporto žaidynės. “Bangos” klubo 
(Algio Šėko organizuotos) tinklinio 
komandos, savo tarpe turinčios ne vien tik 
lietuvių tarpe pagarsėjusių žaidikų, kaip D. 
ir Z. Tomkutės, D. Kokly s, parodė savo 
gabumus. Sporto rungtynėmis duodama 
proga įsijungti tiems, kurie nei šoka nei 
dainuoja, nors daugumas sportininkų 
aktyvūs ansamblyje.

Programą pravedė 4 pranešėjos, kiek
viena atstovaudama 10 metų, to laikotar
pio, kai pačios priklausė ansambliui.

Jaunimas, kurio buvo per šimtą, prade
dant mažiukais, mokyklinio amžiaus, 
studentais ir “veteranais” įžygiavo įšalę 
lydimi komp. B. Budriūno maršo “Ei, 
jaunyste”. Maršą griežė Rimas Polikaitis, 
Jonas Aras, Ona Barauskienė, dirigavo 
komp. Aloyzas Jurgutis.

Šventės atidarymo žodį tarė Liet. gen. 
kons. V. Čekanauskas. Perskaityti 
sveikinimai iš LB atstovų; “Spindulio” 
“krikšto tėvo” prel. J. Kučingio, Taut. 
Šokių grupių ir vadovų ir daugelio kitų.

Buvo ypatingai smagu išgirsti Balį 
Gajauską, iš ok. Lietuvos ir vėliau Jūratę 
Nausėdaitę-Ann Jillian, buvusią, ansamblio 
narę, kuri palinkėjo jaunimui niekad 
nepamiršti savo kilmės, savo šaknų. 
Svečiai apdovanoti visų mėgiamais “Spin
dulio” marškiniais, kurių motyvas sukur
tas Vidos Čekanauskaitės.

Tarp dainų ir šokių programos V. Štokas 
įterpė ir skaidrių iš tų 4 dešimtmečių 
veiklos. Netoli durų 40-ties padidintų 
nuotraukų paroda — nostalgiški veiklos 
prisiminimai.

Šioje šventėje dalyvavo net kelios kar
tos ansambliečių, kaip pranešėja Violeta 
Gedgaudienė ir jos vaikai Nida ir Auris; 
Ona Barauskienė, akompanuojanti an
sambliui 40 metų, jos duktė Danutė 
Mažeikienė, ir du jos vaikaičiai. Ilgametė 
akompaniatorė buvo tinkamai pagerbta — 
sudainuota jai VALIO ir įteikta 
atžymėjimo lenta. Po programos — prie 
tortų ir šampano vaišių buvo padėkota visai 
losangel iečių lietuvių ansamblio rėmėjų 
grupei, buvusiems šokėjams, mokytojams 
ir bendradarbiams. Pagerbta komp. Giedra



Gudauskienė, daug dirbusi su ansambliu; 
jos sukurtos dainos dar ir dabar yra an
samblio repertuare.

Su šia švente užsibaigė vienas ansamblio 
veiklos perijodas, užtat “Spindulys” nori 
išleisti knyga ir P. Jasiukonio sukama 
filmą, taip kad ateinantį rudenį bus 
pradedamas visai naujas darbas.

Danguolė Razutytė-Varnienė, padedama 
jaunų, ansamblyje išaugintų mokytojų: J. 
Bužėno, R. Čekanauskaitės-Žukienės, V. 
Bandziulio, L. ir R. Polikaičių (Stanči- 
kaitės), iki šiol ėjo motinos pėdomis, 
naudojosi jos metodu. Kas ir kaip ateityje 
bus daroma priklausys nuo jaunimo, nuo 
jo noro ir pastangų ansamblio tęstinumą 
išlaikyti. Mokytojai ir vadovai ir toliau 
stengsis be sustojimo dirbti, nes yra daug 
progų iškelti Lietuvos vardą amerikiečių 
tarpe, reikia pasirodyti ir svečiams iš ok. 
Lietuvos, kad ir mes, išeiviai, dirbam kiek 
sąlygos leidžia.

Danguva

ŠAUNI GEGUŽINĖ
z Liepos 9 d., sekmadienį, 12 vai., 

Žibutės Brinkienės sodyboje, 2347 
Hillhurst Avė, Los Angeles, Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos Los Angeles 
skyrius ruošia

ŠAUNIĄ GEGUŽINĘ

Bus duodami skanūs lietuviški pietūs. 
Linksma akordeono muzika.
Įėjimas tik 8 dol. Visi kviečiami at

silankyti ir gražiai praleisti popietę.
Valdyba

PASIŽYMĖJUSIŲ
SPORTININKŲ PAGERBIMAS

Prieš daugelį metų įkurtas Los Angeles 
lietuvių sporto klubas “Banga”, šiuo metu 
išaugo į gana stiprų vienetą, kurio nariai 
jau spėjo atsižymėti ne vien tik lietuvių 
sportininkų tarpe.

Du iš jų: Daiva Tomkutė ir Vainius 
Kokly s, aprašyti kaip gabūs sportinininkai 
amerikiečių spaudoje, buvo pagerbti “Ban
gos” suruoštame, gerai pasisekusiame, 
baliuje balandžio 22 d.

Klubo pirm. A. Šėkas pasveikino sve
čius, — vietinius, ir iš ok. Lietuvos atvy
kusius, trumpais žodžiais supažindino su 
šio baliaus kaltininkais — Daiva ir Vai
nium; garbės svečiui Pranui Lubinui per
davė pareigas pasižymėjusių sportininkų 
pagerbimo ceremonijoms pravesti.

Pranas Lubinas, pats žymus krepšinin
kas, pristatė pasižymėjusius sportininkus, 
pabrėždamas, kad atsiekti tokį aukštą lygį 
jų pasirinktose sporto šakose (tinklinio ir 
beisbolo) nėra eilinis dalykas, ypač kada 
šių šakų sportinininkų yra labai daug, spor
to lygis — labai augštas; reikėjo ne vien 
tik daug darbo, noro, pastangų, bet ir 
didelių gabumų pasiekti to, ką pasiekė 
Daiva — tinklinio sporto šakoje; Vainius 
— beisbole.

P. Lubinas pristato pasižymėjusius sportininkus. Iš k.: D. Kokly s, Daiva 
Tomkutė, A. Šėkas ir P. Lubinas.

Daivą ir Dainių “Spindulio” ir 
Lituanistinės šešt. mokyklos vardu 
sveikino Auris Jarašūnas.
v Po to buvo pristatyti Pasaulio Lietuvių 
Žaidynių Australijoje dalyviai, ir apibū
dinti jų laimėjimai.

Prof. E. Jarašūnas, sportuojančio 
jaunimo tėvų vardu padėkojo ilgamečiam 
klubo steigėjui-vadovui, įdėjusiam daug 
darbo ir širdies, Algiui Šėkui ir įteikė 
atžymėjimą.

OK. LIETUVOS BURIUOTOJAI 
ARTĖJA PRIE JAV KRANTŲ
Š. m. gegužės 13 d. iš Klaipėdos uosto 

iškilmingai išlydėti mūsų buriuotojai, 
trimis jachtomis pasiryžę nugalėti Atlantą, 
pakartoti Dariaus ir Girėno žygį, nugalėję 
įvairias kliūtis, artėja prie Amerikos krantų 
ir, jei viskas gerai eis, pasieks New Yorką 
apie birželio 27 dieną.

Buriuotojus labai iškilmingai sutikti ir 
juos atatinkamai, už nepaprastą drąsą ir 
pasišventimą Lietuvos labui, pagerbti 
rengiasi visi išeivijos lietuviai.

Mūsų losangelietis, senas mariokas, 
Vytautas Zelenis išskrenda į New Yorką 
dalyvauti jachtų sutikime ir buriuotojų 
pagerbime. Grįžęs mūsų laikraščiui 
parašys savo įspūdžius.

Dabartiniu laiku ok. Lietuvoje yra tik du 
labiausiai diskutuojami įvykiai: Bern. 
Brazdžionio atvykimas ir buriuotojai 
plaukią per Atlantą.

Prieš pat laikrašti išvežant į spaustuvę, 
gauta žinia, kad mūsų būriuotuojai lai
mingai pasiekė S. Amerikos krantus. 
Valio, drąsuoliams, VALIO!

“Bangos” klubas padėkojo Liet. Taut. 
Namams, už 200 dol. auką, gautą per J. 
Petronį. (Savo laiku, Taut. Namai buvo 
priglaudę ir senimo ir jaunimo tarpe labai 
populiarų stalo teniso klubą. Red.)

Kalif. Liet. Golfo Klubo nariai, tą dieną 
baigę savo turnyrą, kartu su visais kitais 
sportininkais baliuje atšventė ir savo 
laimėjimus, ir prisidėjo prie “Bangos” 
klubo šventės-pagerbimo pasisekimo.

Sportininkas
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1989 m. rugpjūčio mėn 6 d. 12:30 v. p.p. 
Sv. Kazimiero parapijos salėje, 

2718 St. George St. L.A.

įvyks
naujai išleistos knygos pristatymas.

JONAS ŠIMOLIŪNAS 
Ižinierius, valstybininkas, 

profesorius

Kalbės knygos autorius
Inž. dr. JURGIS GIMBUTAS

Po minėjimo bendros vaišės apat. salėje.
Įėjimas — laisva auka.

Rengia: A.L.LA.S. — Inžinierių,
Architektų

S-gos LA skyrius

.-•••••••••••-•-•’•■•■•■•■•’•■OlCOlOKOLMiMlOlO.*******.’'***************-*****-**.*.*.*.-.-*-.-.*.*.*.*.-.-.-.*.*.*.*.*.-.

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

Tel.: (213) 661-5276

DARBO VALANDOS

VLADAS CEIKA
su
TĖVAIS

gaminame šviežias lietuviškas
dešras ir maistą parengimams

4328 East 56th Street
May wood, C A 90270

Tel: (213) 562-1344

*1*
*i**i**i><i,ri>*i*r***TwrPV*P*l**p*p*P*T**PV*p*P*p*T*^P*P*PQ**p*p

ATTENTION - HIRING! Government 
jobs — your area. $17,840 — $69,485. 
Call 1-602- 838-8885, Ext.R 8956

*X> “I* •X* *1* *X* *1* *1* *X*•Jw rj» r•’J*

ATTENTION - GOVERNMENT
HOMES from $1 (U-repair). Delinquent tax 
property. Repossessions.
Call 1-602- 838-8885 Ext. GH 8956

*X* *1* Sič *1* *1* <1* »1> *1* *1* *!• *1* •£» •T» •»’ *** *P *T* *T* •** •** *p *1* •I’ •** *p ♦** rp *p

ATTENTION - GOVERNMENT SEIZ
ED 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

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.

****************************************
CALIFORNIA CREDIT UNION 

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
2802 Santa Monica Blvd.

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis Santa Monica, California 90404
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu Tel.: (213) 828-7095
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.

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.

EVROPA ELECTRONICS
7117 SUNSET BOULEVARD, SUNSET GALERIA, HOLLYWOD, CA 

Tel.: (213) 851-8401
Kampas La Brea, šalia El Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.
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lietuviai profesionalai - PREKYBININKAI General Contractors

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

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law

483 Francisco St. Suite B.
San Francisco, CA 94133

Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

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

i 
I

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616 
Los Angeles CA 90028-6404 

Tel.: (213)871-8999

Apdrauda

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.
A. “Mark” MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029

453-1735 828-7525

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213) 664-2910

Dantistai

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

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tek: 660-1205

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION

2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 

tel.: (213) 413-3370

Gydytojai

WILLIAM J. GRASKA, M.D., 
F.A.A.F.P. 

Temple Medical Group, Inc.

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

1760 Termino Ave., #207 
Long Beach, CA 90804

Telefonas: (213)498-6676

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

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

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard 

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

DENNIS PETRAS
Broker Associate

do Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.

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

Res. phone (818) 883-2877

CENTURY 21
23241 Ventura Boulevard
Woodland Hills, Ca 91364

Business (818) 883-1723
Residence (818) 704-0103

SERVICE WITH INTEGRITY
RASA BANYS

ALPHA PROPERTIES, INC.
REAL ESTATES SALES

If you have a license join the No 1 Team 
or if you wish to obtain a license 

we have a training program.
Call Jackie
(818) 957-2000

EMANUEL KVASSAY
Realtor

Real Estate Broker
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE - 7



PARENGIMŲ
KALENDORIUS

1989 m.
Rugpiūčio mėn.

6 d., sekmadieni, po pamaldų parapi
jos salėje “Jonas Simoliūnas” knygos 
pristatymas.

20 d, sekmadienį, po pamaldų, parapi
jos salėje, Lietuviu Radijo valandėlės 
klubo popietė.

LIET. SKAISTYBĖS FONDO 
RENGINIAI

Ramiojo Vandenyno Rajono skautija, 
neatsilikdama nuo kitų rajonų, suruošė net 
du renginius, kurių visas pelnas skirtas 
naujai atsikuriantiems ok. Lietuvoje 
skautams remti.

Programos dalyviai. Iš k.: V. Žukauskas, 
B. Vizgirdienė, L. Reivydas

Pirmasis parengimas įvykęs geg. 6 d., 
arch. R. ir R. Mulokų rezidencijoje, praėjo 
su dideliu pasisekimu, prie kurio prisidėjo 
ne vien tik Rimo ir Rūtos vaišingumas, bet 
ir akt. Vitalio Žukausko išpildyta pro
grama. Sekančia dieną, sekmadienį, jau 
didesnio masto suruoštas Šv. Kazimiero 
parapijos salėje parengimas, praėjo irgi 
puikiai, ne vien tik atsilankiusių svečių ir 
viešnių gausumu, bet ir gerai pasisekusia 
programa.

Svečias iš Bostono v.s. Č. Kiliulis, davė 
trumpą Skautų Fondo apyskaitą, iš kurios 
matėme, kad Fondas jau nemažai pasiuntė

VAKARAS SU
DR. BIRUTE GALDIKAITE

Spaudoje ir per televiziją dažnai minima 
dr. B. Galdikaitė, kaip viena žymiausių 
mokslininkių orangutangų tyrinėjimo srity
je, kuri mums, lietuviams, atrodo visai 
svetima ir... gal net bereikalingas pinigų 
švaistymas. Kitaip į šią sritį žiūri pasau
linio masto mokslininkai, susidomėję bež
džionių žmogiškomis ypatybėmis: smalsu
mu, inteligencija, jausmų išreiškimu, grei
ta orientacija ir sugebėjimu naudotis 
“ženklų kalba” (sign language) naudojama 
nebylių komunikacijai.

Š. m. gegužės 6 d., televizijos aktorės 
Betty Thomas namuose suruošta vakarie- 
nė-susipažinimas su mūsų pagarsėjusia 
lietuvaite. Subuvime dalyvavo virš 60-ties, 
įvairių profesijų, įvairaus amžiaus ameri
kiečių besidominčių Birutės studijomis ir 
planais. Keliolika, iš atsilankiusių svečių, 
jau svečiavosi dr. Birutės vadovaujamame 
Tanjung Puting Tautinio parko, Malaysia, 
orangutangų rezervate, kuriame saugojami 
ne vien tik beišnykstą orangutangai, bet ir 
kiti bebaigiami išnaikinti gyvūnai bei 
žuvys; saugojamas gamtos natūralūs balan
sas, kurį sunaikinus, (sutvėrimas — 
“homo sapiens”, kažkaip visur ir visuo
met ar tai grynai iš žioplumo ar iš gobšumo 
neatsižvelgia į gamtos dėsnius) neišven
giamai laukia katastrofa. Tą vakarą dr. 
Birutė kalbėjo, kad reikalinga daugiau lėšų 
ne vien tik išlaikyti parko policijai, kuri 
reikalinga apsaugoti orangutangus, kitus 
gyvūnus, ypatingai žuvis vadinamas “Dra
gon fish”, kurios dėl jų labai aukštos 
kainos (viena kainuoja net kelis tūkstančius 

skautiškų uniformų, literatūros ir kitų 
būtiniausių reikmenų ok. Lietuvoje 
atsikuriančiai skautijai.

Meninę programą išpildė seniai Los 
Angeles mieste bematytas ir begirdėtas 
humoristas Vitalis Žukauskas, kuris 
sugeba visus gyvenimo įvykius gana juo
kingai atvaizduoti, perduoti, kad neno
romis žmogus juokiesi pats iš savęs, savo 
žmonos, savo vyro... Birutė Vizgirdienė, 
kaip ir visuomet, puikiai sudainavo, akom
panuojant komp. A. Jurgučiui, ir gale pro
gramos davė staigmeną... sudainavo 
duetus su savo tėvu Liudu Reivydu. 
Losangeliškiams, L. Reivydas scenoje, 
nebuvo perdaug didelė staigmena, — daug 
kartų savo kupletais yra linksminęs svečius 
mažesniuose subuvimuose.

Daugiausia pasidarbavusiems L. Sk. 
Fondui prisegti sidabriniai ženkleliai: v.s. 
fil. V. Vidugiriui, v.s. fil. E. Vilkui, s. G. 
Leškiui ir s. V. Zelenienei.

Lo;
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Tautiniuose namuose, birželio 12 d. 
atšventė poeto Bern. Brazdžionio 
sugrįžimą iš kelionės po ok. Lietuvą. 
Valerija Barmienė kalbėjo visų vardu. 
Dalyviai sudainavo ilgiausių metų ir pakėlė 
šampano taures grįžusiam poetui pagerbti.

Pensininkų valgykloje, birželio 13 d. net 
šeši Antanai: Audronis, Bulota, Pinkus, 
Sturonas, Skirius ir Vosylius atšventė 
vardines.

Vardadienio proga celebrantai visus 
pavaišino vynu.

Žurn. Alg. Gustaitis ir dr. B. Galdikaitė, 
vakaronės metu.

dol.) nuo galutino išnaikinimo. Taip pat dr. 
Birutei svarbu paruošti naują kadrą moksli
ninkų iš vietinių gyventojų, įpratusių prie 
vietinės gamtos, gyvenimo sąlygų. Jiems 
gi būtų daug lengviau rūpintis savo krašto 
floros ir faunos išlaikymu ateičiai.

Vakaro metu buvo rodomos įdomios 
vaizdajuostės ne vien tik iš orangutangų 
(Borneo) parko, bet ir iš Malazijos salų 
vietinių gyvenimo, gamtos.

Buvo nepaprastai įdomus subuvimas, 
labai draugiškų žmonių tarpe, iš kurių 
išgirsta naujų, įdomių idėjų, žinių ir tuo 
pačiu, per vaizdajuostes, pakeliauta po 
mums mažai žinomą Indoneziją; 
nejučiomis pasididžiuota, kad ši visų ger
biama mokslininkė — lietuvaitė, kad visi 
tai žino ir jos vardą “Birutė” puikiai 
ištaria.
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