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paprastas — pakeitė pavadinimą į “Ado
mas ir Ieva“... kad Sovietų Sąjungoje ėmė 
drausti gėrimą, tai atsakymas aiškus — 
nėra užkandos... Esą tarp solisto R. 
Kaspariūno ir solistės N. Kniukštaitės 
(dainuoja jiedu ne vieną duetą) “žydi 
meilė“, apie kurią Vytautas Landsbergis 
sakytų: “Tas reikalas sunku išaiškint“; B. 
Jeltsinas sakytų: “Tarp juodviejų yra tikras 
krachas“; o Amerikos prezidentas Bushas 
vis vien nepripažintų... Smagus buvo jų 
koncertas. Seniai, tikrai labai seniai taip
besijuokėm, pralinksminti ne tik pro

LIETUVOS “ARMONIKA” ANGELŲ MIESTE

gramos vedėjo, bet ir pačių muzikantų 
vaidybos.

Nežiūrint to, kad Los Angeles gana 
toli nuo visų lietuviškos veiklos 
centrų, bet negalim perdaug dejuoti, kad

Pats ansamblis iš 13-kos žmonių, davė 
puikią programą: liaudies dainų, 
harmonizuotų liaudies dainų, tarmiškai

(nukelta i 5 psl.)

mūsų kolonijos neaplanko pramoginiai an
sambliai iš Lietuvos. Turėjom ir su pasi
gerėjimu klausėmės V. Kernagio grupės. 
Žiūrėjom Vilniaus Akad. Dramos Teatro 
grupės perduotą A. Škėmos dramą “Pabu
dimas“. Per du spektaklius klausėmės 
“Armonikos“ ansamblio iš Vilniaus.

Pirmąjį, savo koncertą “Armonika“ 
davė lapkričio 11 d., sekmadienį, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Iš koncertą 
klausiusių pasisakymų sunku buvo spręsti 
apie ansamblį, kiek galvų — tiek nuomo
nių. Gerai, kad antrąjį koncertą, davė 
lapkričio 17 d., šeštadienį, toje pačioje Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, tuo duodami 
progos ir kitiems pasiklausyti 
“Armonikos“.

Nereikia nė aiškint, kad Los Angeles 
lietuviai paprastai į koncertus , ir 
parengimus vykstančius sekmadieniais 
daugiausia lankosi “subrendę“ (metais) 
lietuviai, kurie gyvena tolokai nuo parapi
jos, ar vakarais nebevairuoja automobilių. 
Šeštadieniais susirenka jaunesnio amžiaus 
ir jaunesnės “dūšios“ (nebūtinai amžiaus), 
žmonės. J antrąjį “Armonikos“ koncertą 
atsilankė labai daug publikos, nemažai ir 
tų, kurie jau kartą buvo juos girdėję.

Kaip A. Ilginis, programos vedėjas 
išsitarė, kad per pirmąjį koncertą jie, po 
kelionės buvo pavargę, o dabar, praleidę 
visą savaitę Los Angeles mieste esą per 
daug pailsėję. Nuvežti buvo ir įLas Vegas, 
bet nei vienas iš jų nepaliko nei marškinių, 
nei instrumentų, tik Raimondos ir kitų 
globėjų doleriukus...

Įdomus programos vedėjas, turįs daug 
humoro, mokantis net ir pats iš savo ūgio 
ir savo pavardes pasijuokti; esą jo ūgis 
“trys sūriai ir sprindys“, o pavardė — Il
ginis. .. Prisirinkęs paskutiniausių anekdotų 
iš Lietuvos, vykusiai juos perdavė ir 
pralinksmino mūsų publiką. Esą Lietuvo
je drabužių parduotuvės “Kęstutis ir 
Birutė“ lentynos visai tuščios, tai reikalas

“Armonikos” ansamblis Los Angeles scenoje. Iš k.: G. Butautas, N. 
Kniukštaitė, V. Vaičiulytė ir A. Klimas.

“Armonikos” koncerto finalas. Iš k.: J. Valuckas, E. Jarašūnas, R. Dabšys (abu L. A. 
kvarteto nariai), N. Kniukštaitė, Antanas Polikaitis, muz. R. Apeikytė (abu iš L.A.), A. 
Jonušas, V. Vaičiulytė, B. Seliukas (L.A.) ir A. Klimka.
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RIMTAI ŽENGIAM Į1991 METUS...

Prieš, per ir po Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų visi labai 

nuoširdžiai ir rimtai linkėjom viens kitam linksmų švenčių, 
laimės ir sveikatos. Linkėjom labai rimtai, kaip kad ir į gyvenimų 

žiūrim — rimtai... Kad gyvenimų rimtai imam, aišku kad gerai. 
Tik visa bėda, kad mes save perdaug rimtai imam. I savo atliktus 
darbus perdaug rimtai žiūrim “mes literatai”, “mes 
kultūrininkai”, “mes dideli veikėjai, visuomenės vadai”.

Deja, gyvenimas, kad ir labai rimtiems, ypač save rimtai 
imantiems, iškrečia nerimtų pokštų: rimtas “rašytojas” parašo 
knygų, sudeda pusę savo santaupų jos išleidimui ir... prasideda 
nerimta, linksmoji dalis — niekas neperka, netgi draugams 
pasiųstos grįžta atgal (ir be lauktų čekių), ... Ir taip “rimtas 
rašytojas” rimtai kaltina liaudį, kad ji paskendo dolerių mariose, 
nesupranta ir neįvertina “rimto genijaus”. Liaudis rimtai aiškinasi, 
kad prie geriausių norų nespėja visko perskaityti: rimtai remia 
Lietuvoje leidžiamų spaudų, o ten laikraščių — virš kelių šimtų, 
nežiūrint to, kad trūksta ir popieriaus ir rašalo! Rimtų laikraščių 
gausumu nori įrodyti, kad turi daug rimtų kultūrininkų... daug 
rimtų redaktorių, rašytojų, poetų ir jie rimtai rašo iš peties visi, 
ir pylos rimtai gauna visi: K. Prunskienė ir V. Landsbergis rimtai 
išvanoti, kliūna ir A. Terleckui... Taip, kad tokių rimtų spaudų 
gali skaityti tik rimti kultūrininkai, (o čia jau grynai rusiška įtaka 
į mūsiškius; gali rusų iškoliot tri-aukščiais žodžiais ir jis taip 
nesupyks, kaip pavadintas nekultūringu), o rimta liaudis, kuri nori 
žinoti, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje, turi tenkintis Voice of 
America rimtais pranešimais.

Ir kaip smagu, kai atsiranda Jonas Baika ir paberia mums rimtų 
patarimų, rimtai baikavodamas...

IŠ VISU JĖGŲ

Ar mes turim, ar neturim 
Piniginėj pinigų, —
Jaisiais žaiskim, juosius leiskim 
Iš visų jėgų.
(jei neturi popierinių, 
neprilaikai sidabrinių, 
griebkis, mielas, plastikinių v. b.
Nepaisydami pamokslų, 
Nei vadų, nei kunigų, 
Galva savąja galvokim 
Iš visų jėgų.

Neklausydami Praamžiaus 
Duotų angelų sargų, 
Pagal velnio taktų šokim 
Iš visų jėgų!

. Laiko dūmuose susmilkti
' Juk visiems baugu...

Pažangiom idėjom dekim 
Iš visų jėgų.
Būti žmogumi iš viso 
Šiam pasauly nesaugu,

Tat skubėkim nužmogėti
Iš visų jėgų!

Jonas Baika

“Tat skubėkim nužmogėti, iš visų jėgų!” Per vėlai tas rimtas 
Baikos patarimas, — tas reikalas rimtai sutvarkytas senokai... 
Pradedant “barakudomis” iš Lietuvos ir baigiant savomis... Kada 
mūsų akyse, klausantis ansamblio iš Lietuvos, dainuojančio “už 
tai kad tu Šventovė, už tai, kad tu Tėvynė”, blizga nostalgijos 
ašaros, — mūsų nuosavų “barakudų” (atlydėjusių ansamblį iš rytų) 
akyse rimtai blizga: “pinigėliai, pinigėliai...”
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garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
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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.
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25—SIS LITERATŪROS VAKARAS
Lietuvių Fronto Bičiulių L. A. sam

būris, ar juos mėgsti ar ne, užsitarnavo 
pagarbos per tiek metų rengdamas įdo
mius Literatūros Vakarus. Paskutinysis, 
vykęs 1990 m. gruodžio 2 d., sekmadie
nį, po pamaldų, gal tiksliau būtų vadinti 
Literatūros Popiete, bet pavadinimas ne
svarbu, svarbu tęsti tradicija.

Poetas B. Brazdžionis, įžangoje, sumi
nėjo, kad tos gražios tradicijos, metinių 
Literatūros Vakarų iniciatorius — Juo
zas Kojelis pradžioje beveik vienas or
ganizavo, — kvietė vietinius rašytojus, 
poetus skaityti savus kūrinius. Laimei, Los 
Angeles mieste nei vienų, nei kitų netrūko 
ir netrūksta, ir apdovanotų premijomis ir 
ne.

Malonu prisimint tuos pirmuosius Lie
tuvių Bendruomenės namuose (ant Santa 
Monikos Blv.) rengtus vakarus, kuriuose 
savo kūrinius skaitė retai girdimi, tuo metu 
gal ir nesispausdinę poetai (kaip Z. Bal- 
vočienė) ir rašytojai. Nepamirštamą įspūdį 
paliko kun. dr. Petras Celiešius, nekalbant 
apie mūsų literatūroje gerai pažįstamus 
vardus.

Literatūros Vakarams populiarėjant, 
buvo kviečiama svečių iš rytinės pakran
tės, nepamirštant nė savųjų, kurie sudarė 
programos branduolį.

Paskutiniame Vakare, laimingu suta
pimu, programoje dalyvavo viešnia iš 
Lietuvos (atvažiavusi pas gimines) poetė 
Marytė Kontrimaitė, Lietuvoje gerai žino
ma ne vien tik sava poezija, bet ir daugeliu 
vertimų iš armėnų kalbos. Svečias iš rytų 
— inž. Vytautas Volertas, (mums daugiau 
žinomas, kaip rašytojas, sunegalavo jau 
Kalifornijoje, — jo vietoje 2 noveles (per 
porą valandų pasiruošusi) meistriškai 
paskaitė L.A. Dramos Sambūrio aktorė 
Ema Dovydaitienė. Ypač gerai paskaitė 
“Čigonę” iš naujai išleisto romano 
“Vilkas iš Galų”.

Literatūros Vakarą, trumpai perbėgęs 
25-ių metų istoriją, atidarė dabartinis LFB 
pirm. M. Šilkaitis. Poetas B. Brazdžio
nis supažindino su poete Maryte Kon- 
trimaite ir rašytojo Vytauto Volerto 
kūriniais. Viešnia iš Lietuvos M. 
Kontrimaitė paskaitė savo poezijos, kurioje 
atsipindi daugiau asmeniški pergyvenimai, 
o jų turėjo nemažai. (Būdama tik dviejų 
metų, kartu su tėvais išvežta į Sibirą.)

“Ak mūza, tu mano mūza!— 
Žemaičiuoja tylom į ausį, 
Nubaidau tartum kokią musę 
Ir veltui po to vaikausi. ”

(iš “Labai asmeniškas eilėraštis”).

Literatūros Vakaro 
programos daly
viai. Iš k.: poetas 
B. Brazdžionis, po
etė M. Kontrimaitė, 
r aš. Alė Rūta.

A. Rūta paskaitė ištrauką iš naujai 
išleistos premijuotos knygos “Mėlyno 
karvelėlio šviesa”. Pranas Visvydas skai
tė savos poezijos, ir pagaliau, scenoje 
niekad neatsibostantis poetas Bernardas 
Brazdžionis. Tai, turbūt, vienintelis mūsų 
poetas, kuris moka ne tik rašyt, (nenuo
stabu, kad tiek melodijų sukurta jo žo
džiams: “Meškiukas Rudnosiukas” muzi-

L.F.B. Los Angeles sambūrio pirm. M. Šil
kaitis atidaro Literatūros vakarą.

L. A. Dramos Sambūrio aktorė E. Dovy
daitienė skaito V. Volerto kūrybą Literatū
ros Vakaro programoje.

ka G. Gudauskienės, dabar statomas Klai
pėdoje; “Tu nežiūrėk, mama, pro langą” 
dainuoja “Medus”, tai pačios naujausios 
kompozicijos), bet ir puikiai savo poeziją 
perduot.

Vakaras baigtas trumpu Algio Rau- 
linaičio žodžiu-padėka visiems programos 
dalyviams ir atsilankiusiems svečiams.

Vaje
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LOS ANGELES LITUANISTINĖS MOKYKLOS EGLUTĖ

Suaugusių Lietuvių kalbos klasė su mok. V. Gedgaudiene gieda kalėdine giesme.

Jaunosios artistės pasiruošusios išpildyti Kalėdų Eglutės programą.

Gruodžio 15 d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje vyko Kalėdų Eglutės programa. 
Jei mes, vyresnieji, anksčiau rūpinomės, 
kad su mūsų, vaikais pasibaigs ir lietu
viškoji mokykla, labai, labai apsirikome! 
Dar niekad nebuvo tiek daug jaunimo ir 
scenoje ir prie scenos. Dar niekad nebuvo 

pilnos salės mamyčių tėvelių, senelių ir 
svečių, kaip šį kartą.

Tiek daug pasigėrėtinai gražiais 
kostiumėliais aprėdytų “žvaigždučių”, 
šokančių ir dainuojančių scenoje, tiek daug 
riestauodegių “voverėlių”, įsijungusių į 
programą, tiek daug “nykštukų”, “gry

bukų”, “musmirių”. Mamytėms reikia už 
tuos gražius kostiumus daug kredito duoti. 
Ir ne vien tik už vaikų kostiumėlius, bet 
ir už puikias vaišes, medauninkų grybus, 
kuriais apdalinti visi, net ir svečiai. Dosnus 
buvo ir Kalėdų Senelis (G. Leškys) apdo
vanojęs visus, kas tik prie jo prisistatė.

4 - LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE



Danguolės Razutytės-Varnienės vado
vaujamo vaikų chorelio dainuotos kalėdi
nės giesmės taip gražiai nuskambėjo. Nau
jo parapijos vargonininko muz. V. Ralio, 
turinčio daug patyrimo chorvedyboj, balso 
lavinime, dainavime ir akompanavime, 
dėka tos pačios giesmės daug geriau 
skambėjo.

Dar maloniau buvo stebėti ir klausytis 
suaugusiųjų, lankančių lietuvių kalbos 
mokyklą šeštadieniais, kalėdinės giesmės, 
V. Gedgaudienės išmokytos. Pasišventimo 
ir didelio noro išmokt lietuviškai reikia, po 
savaitės darbų šeštadienį praleisti mokyklo
je. Suaugusiųjų grupės mokytoja Violeta 
Gedgaudienė, gana toli gyvenanti, pašven
čia ne tik šeštadienius, juk reikia pamo
kom pasiruošti, dirba iš meilės Lietuvai, 
lietuviškam žodžiui. Kaip ji pati prasitarė, 
kad daugumas jos studentų, aktyviai rašo 
spaudai, senatoriams, kongresmanams 
Lietuvos reikalais.

Armonika...
(atkelta iŠ 1-mo p si.)

sudainuotų (aukštaitiškai, žemaitiškai). 
Smagių polkučių, ir a.a. poeto P. Lember- 
to labai populiarią “Tau, sesute...’’ M. 
Lcmbertienė, kiekvienam iš jų įteikė P. 
Lemberto žodžiais įdainuotą plokštelę. 
Netrūko ir sentimenataliai patriotiškų dainų 
kaip “Lopšinė gimtinei ir motinai”, kurios 
klausantis ne vienam ašaros sužibo akyse: 
“kas rovė — neišrovė, kas skynė nenu
skynė, užtai, kad Tu šventovė, užtai, kad 
Tu — Tėvynė...” Klausėmės solo, duetų, 
ir viso ansamblio dainavimo.

Visi scenoje jautėsi laisvai, ypač akor
deonistas, ansamblio vadovas St. Liup
kevičius, ne kartą savo tenoru įsijungęs į 
dainą. Kad akordeonistas ir groja ir 
dainuoja, tai nieko ypatingo, bet kai 
smuikininkas “skripkuoja” ir dainuoja, tai 
jau įdomu... Bet tai dar ne viskas, A. Il
ginis įtraukė į dainas ir publiką: vieni iš 
publikos turėjo dainuoti “why?” (kodėl 
nebuvo praeitam koncerte), kiti “who?” 
ir t.t.

Ansamblio solistai: V. Vaičiulytė, N. 
Kniukštaitė, J. Valuckas ir Kaspariūnas 
turi gerus, išlavintus, balsus. Kiti an
samblio nariai instrumentalistai: R. Le- 
gaudas, A. Jonušas, A. Klimka, G. Butau
tas, P. Grudzinskas, A. Klimas, A. Ali
šauskas aiškiai profesionalai, kuriuos 
nebūtų gėda pristatyti ir platesnei 
amerikiečių visuomenei. Losangeliečiai 
visus solistus ir instrumentalistus labai ver
tino ir plojimais išsiprašė nemažai 
pakartojimų.

Pasirodo mūsų Los Angeles Vyrų Kvar-

Seštadieninės Lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės programos dalyviai: Grybukas ir 
Nykštukas.

Kalifornijos Respublikonų Tautinių Grupių atstovai prieškalėdiniame subuvime. I-oj eilėj, 
iš k.: L. Mažeikienė KRT Grupių pirm., Phillip No, Pietų Korėjos atstovas, Ilona Reksz, 
vengrų, Jullian — bulgarų ir Hans Eberhard — vokiečių. Il-oj eilėj: V. Vidugiris, Kalifor
nijos Lietuvių Respublikonų pirm., J. De Balogh ir jos vyras dr. Frank DeBalogh, kan
didatas i Kalifornijos Assistant Treasurer poziciją, vengras, geras lietuvių draugas.

tetas susipažino su “Armonika” gastro
liuodamas Lietuvoje ir porą kartų su jais 
dainavo, užbaigdami programą. Nesulaužė 
tos tradicijos ir čia. Mūsų kvartetas (vienas 
iš rengėjų, kitas — L. B.) kartu sudainavo 
porą dainų, pirmoji ne taip jau vykusi 
(nežinojo žodžių mūsiškiai, kai kurie) bet 
antroji — “Vai ko nusižvengei?” ėjo kaip 
iš “pypkės”, net publika įsijungė.

Iš viso ansamblis pasirodė puikiai. Tie, 
kurie galvojom, kad “Armonika” (pri
siminę “Subatvakarį, kai armonika 
gros...”) pagal vardą duos grynai “subat- 
vakario” muziką, pasigedom to tikro 
kaimo pasiutpolkių, grynai liaudies dainų, 
bet vis tiek smagu buvo pasiklausyt ir 
“sumiesčionintos” liaudies muzikos, vis 
vien sava... Vaje
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KALIFORNIJOS LIETUVIAI 
ĮSIJUNGĘ I LIETUVOS ATGIMIMO 

DARBĄ
Prof. dr. Emanuelis Jarašūnas 1990 m. 

gruodžio 12 d. išskrido į Lietuvą. Pagrin
dinis kelionės tikslas: Vytauto Didžiojo 
universitetas Kaune. Prof. E. Jarašūnas yra 
VDU seimo narys, vyko į. pirmutinį Seimo 
posėdį, kuris buvo 1990 gruodžio 15-22 
d.d.

VDU seimą sudaro 48 išrinkti užsienio 
lietuviai mokslininkai ir 48 išrinkti iš 
Lietuvos mokslininkų.

Be dr. E. Jarašūno į seimą (iš kalifor- 
niečių, kitų — nežinau) išrinkta ir prof. dr. 
Marija Gimbutienė. Reikia atsiminti, kad 
u-teto rektorius yra prof. dr. Algirdas 
Avižienis ir pro-rektorė prof. dr. Liucija 
Baškauskaitė-Anaya — abu santamonikie- 
čiai. Metams anglų kalbą u-tetc dėstyti yra 
iš Los Angeles nuvykusi Violė E. Arbaitė.

Linkėdami prof. dr. E. Jarašūnui geros 
kelionės ir visiems Kauno Vyt. Didž. U- 
to seimo nariams-mokslininkams geros 
sėkmės svarbiame posėdyje, turime dar 
apie prof. dr. Jaršūną pridėti, kad jis, 
Lietuvoje praleidęs šventes su giminėmis, 
dar pasiliks vieną mėnesį Kaune, padirbėti 
VDU savo mokslinėj srity.

A. R.

SVEIKINIMAS
Lietuvos Dukterų Dr-ja su pasididžia

vimu sveikina savo narę daktarę Audrą 
Deveikytę, kuri artimo meilę paskyrė 
Lietuvos našlaičiui, 4-ių metukų berniukui, 
įsisūnijusi jį Liudo-Aleksandro Deveikio 
vardu.

Naujai mūsų draugijos mamytei reiš
kiame didelę pagarbą už tokį pasiaukojantį 
žingsnį. Šventų Kalėdų proga daktarei 
Audrai ir jos sūneliui Liudui linkime 
Visagalio palaimos.

Lietuvos Dukterų Draugijos
Valdyba

PAGERBIMAS
Prof. dr. Marijos Gimbutienės pager

bimas, jos 70-ties metų amžiaus proga, 
ruošiamas (su vaišėmis) 1991-jų metų 
vasario mėnesio 10 dieną, sekmadienį, 
12:30 v. p.p., Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, 
Kalifornija.

Vaišės 15 dol. Stalus užsisakyti pas: J. 
Rukšėnienę (213) 663-4502; V. Pluką 
(213) 453-1504; V. Zclenį (818) 349-5981

G & M MAINTENANCE AND REPAIR CO.
File No. 89095426

Atliekame stogo dangos, santechnikos 
(plumbing), betonavimo, mūrinimo, vidaus ir 

išorės dažymo darbus.
Naudojame tik aukštos kokybės medžiagas. 

Ilgametis patyrimas, greitas darbas.
Prieinamos kainos. Kreipkitės mielai 

patarnausime!
Gintas ir Mečys Tarasevičiai 

811 - 20th Street #207 
Santa Monica, CA 90403 

(213) 828-6633 (213) 393-3968

**********************************
VLADAS CEIKA

su
TĖVAIS 

gaminame šviežias lietuviškas dešras 
ir maistą parengimams
4328 East 56th Street
Maywood, CA 90270 

tek: (213) 562-1344
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★it**

ELEKTROS {VEDIMAI 
IR

PATAISYMAI

Turiu patyrimą. Dirbu greitai ir sąžiningai.

Ričardas Andrijauskas 
(213) 394-3181

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

Pirmoji rusų-lietuvių 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. 
Specialios kainos dėl atvažiuojančių lietuvių.

□ Tarnautojai kalba lietuviškai.
□ Garantuotos žemos kainos.

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

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

Tel.: (213) 851-8401
Kampas La Brea, šalia EI Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.

6 - LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE



LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI Nuosavybių pardavėjai

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

(415) 843-7818 
2119 Ashby Ave.

Berkeley, CA 94705

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

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

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. Skilius
Apd raudos 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.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

ALMA VILKAS-STOCKUS, D.D.S.
Family Dentistry

3151 Glendale Blvd. 
Los Angeles, CA 90039 
Telephone (213) 660-6653 
Saturday and Evening 
Appointments Available

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

General Contractors

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

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

SĄSKAITYBA

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039

(213) 667-3080

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

STOGŲ TAISYMAS

JOHN BRICKUS 
JONAS BRIČKOS

ROOF REPAIR MASTERS
Our Roof ‘Tune-Up’ Includes:
• Repair Leaky Roof As Needed
• Reseal Vents,

Seams And Splits If Necessary
• Check All Drains And Seal

If Necessary
• Advise On General Roof Condition

CALL FOR OUR LOW PRICE

663-5901
2900 Griffith Park Blvd.

“LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE - 7



PARENGIMŲ 
KALENDORIUS
1991 m.
Sausio mėn.

19 d., šeštadienį 3 v. p.p. Loyola 
Marymount U-te paskaita apie “Fotografi
jos mena ir kultūrą ok. Lietuvoje“.

19 d., šeštadienį4 v. p.p.Loyola Mary
mount U-te Ą. Sutkaus ir R. Dichavičiaus 
(abu iš Lietuvos) foto parodos atidarymas.

20 d., sekmadienį 12 v., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje V. D. universiteto atkūri
mo minėjimas. Prof. A. Avižienio prane
šimas. Rengia Lietuvai Remti Komitetas.

25 d., penktadienį, 7 v.v. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje Punsko lietuvių 
muzikinis koncertas.

26 — 27 d.d. šeštadienį ir sekmadienį 
Šv. Kazimiero parapijos salėje Politinių 
Studijų savaitgalis. Rengia L.F. B. Los 
Angeles sambūris.
Vasario mėn.

3 d. sekmadienį, 12 v. p.p., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje P. Kanaukos 
paskaita “Verslo galimybės su Lietuva“.

9 d., šeštadienį, 7 v.v. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Spindulio BLYNŲ 
BALIUS.

10 d. sekmadienį, 12:30 p.p. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose dr. M. Gimbutienės 
pagerbimas.

17 d., sekmadienį 12:00 v. p.p., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Vasario 16-tos 
minėjimas. Rengia ALTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO ATKŪRIMO 

MINĖJIMAS
Pietų Kalifornijos Lietuvių Bendruome

nės Lietuvai Remti Komitetas kartu su 
Akademiniu Skautų Sąjūdžiu, Ateitininkų 
Sendraugių S-ga ir Korp! Neo — Lituania 
ruošia iškilmingą Vytauto Didžiojo u-teto 
atkūrimo minėjimą 1991 m. sausio 20 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. viršutinėje Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Programoje: VDU-tcto rektoriaus prof. 
A. Avižienio (specialiai iš Vilniaus at
skridusio) pranešimas; istoriko V. Trum
pos VDU praeities apžvalga; paramos 
VDU sumanymų aptarimas; Anastazijos 
Geldnerienės palikimo įteikimas; absol- 
ntų pagerbimas.

Lengvi užkandžiai su kavute. Įėjimo 
auka — 5 dol.

Kviečiame lietuvių visuomenę savo daly
vavimu ir finansine parama prisidėti prie 
atsistatančios Tėvynės specialistų ruošimo 
darbų. Rengėjai

ALp(LKA)1763

Ramūnas Butėnas džiaugiasi sulaukęs garbingo, rimto 60-mečio, su žmona Irena, 1990 
m. lapkričio 30 d. vaikų (Ilonos su vyru, Audronės su vyru ir Jonuko) surengtame
pokylyje.

DVIEJŲ LIETUVIŲ FOTO PARODA 
LOYOLA MARYMOUNT 

UNIVERSITETE
Loyola Marymount Ų-teto Laband 

Meno Galerijos ruošia dviejų lietuvių foto
grafų, R. Dichavičiaus ir A. Sutkaus foto 
darbų parodą, pavadintą “Per meilę į tiesą; 
per laisvę į kūrybą“ (Through Love to the 
Truth; Through Freedom to Creativity). 
Parodos atidarymas sausio 19 d., 4-6 v. 
p.p., prieš atidarymą lygiai 3 v. p.p. apie 
fotografavimo ir filmavimo meną kalbės 
Santa Monikos kolcdžio instruktorė Deir- 
dre Garvey. Paroda tęsis iki vasario 23 d. 
Rūta Lee-Kilmonytė — garbės pirmininkė. 
Foto menininkas iš Čikagos Algimantas 
Kezys talkininkauja galerijai ruošiant 
parodos katalogą.

R. Dichavičius pasižymėjęs foto rinkiniu 
apie moters grožį (Žiedai tarp žiedų); A. 
Sutkus — foto albumais apie Lietuvos 
kraštą ir žmones. Jo paskutiniai foto 
kūriniai apima Lietuvos nepriklausomybės 
siekimo įvykius.

Paroda įvyks dėka Herbert A. Belkin, 
kuris prekybos reikalais dažnai lankosi 
Lietuvoje ir turi didelį foto meno rinkinį, 
atkreipusį Universiteto Galerijos vadovy
bės dėmesį. Ši paroda suteiks progos supa
žindinti amerikiečius su lietuvišku fotogra
fijos menu ir atidarys duris parodoms ir 
kitur. Sekanti paroda numatyta Loyola li
te Čikagoje.

Parodos metu bus stalas su informacija 
apie Lietuvą, jos kultūrą, istoriją ir 
dabartinę kovą už nepriklausomybę.

Spindulio tradicinis

BLYNU BALIUS
š. m. vasario 9 d. šeštadienį, 7 v. vak.

Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Graži programa!

Šįmet vaidins “Devynia brole” 
Skanūs blynai ir kt.!
Jono Aro orkestras!

Auka 15 dol. suaugusiems;
7.50 dol. studentams.
Stalus rezervuoja:

Danguolė Varnienė (213) 663-1366 
Paremkite LB Spindulio, savojo jaunimo 
veiklą ir kartu pasilinksminkite.

Kviečiame visus, didelius ir mažus. 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tėvui Jonui Markevičiui mirus, 
gilią užuojautą reiškiame

Albinui Markevičiui ir šeimai.
“Lietuvių Dienų“ ir

“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
Redakcijos 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Kviečiame visus lietuvius kaip galima 

gausiau parodą aplankyti, ne vien tik dėl 
meniškų nuotraukų, bet ir dėl ateityje 
ruošiamų kitų įvairių parodų lietuviškomis 
temomis; kuo daugiau lankytojų, — tuo 
daugiau šansų ateičiai.
Parodos lankymo valandos:
treč. — penk. 10:30 v. ryto — 4:30 v. 

p.p.; šešt. 12 vai. iki 4 vai. p.p.
Loyola Marymount U-teto adresas: 
Loyola Blvd, at W. 80th St.
Los Angeles, CA 90045
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