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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

1991 Gruodžio men. Nr.10

Literatūros Vakaras

Los Angeles Lietuvos Fronto Bičiu
liai 1991m. gruodžio 8 d. suruošė 
tradicinį, kasmetinį 26-tąjį Literatūros 

Vakaru, Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Vakaras, tai vakaras, bet 12:15 vai. 
dienos, dar ne visiems aptemę buvo...

Ši literatūrinė šventė pradėta 1966 
metais, neramios dūšios Juozo Kojelio ini
ciatyva. Pirmasis vakaras, gana kuklokas 
buvo, dalyvaujant tik vietiniams rašyto
jams, poetams. Los Angeliečiai, pasiilgę 
dvasinio peno, gausiai lankėsi į tuos 
parengimus ir tuo pačiu paskatino rengėjus 
ruošti Literatūros Vakarus platesniu mastu, 
pasikviečiant svečiu iš kitu kolonijų.

Programa atidarydamas, dabartinis LFB 
pirm. dr. Zigmas Brinkis suminėjo visus 
dalyvavusius programose, kaip: A. Baro
nas, B. Pūkelevičiūtė, E. Nazaraitė, H. 
Nagys, N. Sadūnaitė, J. Švabaitė-Gylienė, 

Ant. Gustaitis, A. Vaičiulaitis, V. Voler- 
tas ir kt. Svečiai iš Lietuvos: poetai J. 
Keleris ir M. Kontrimaitė. Dalyvavo ir 
vietiniai: poetas B. Brazdžionis, D. 
Mitkienė, dr. E. Tumienė, A. Rūta, J. 
Gliaudą, K. Vidžiūnienė, Z. Balvočienė, 
P. Visvydas.

I šio vakaro programą įsijungė svečiai: 
poetė Julija Švabaitė-Gylienė iš Čikagos ir 
raš. P. Jurkus iš New Yorko. Prisijungė 
mūsiškiai: B. Brazdžionis, A. Rūta ir Los 
Angeles Dramos Sambūrio nariai Vincas 
ir Ema Dovydaičiai.

Viešnią Švabaitę-Gylienė pristatė A. 
Rūta, nepamiršdama ir viešnios dukros 
Jurgos. Toliau peržvelgė J. Švabaitės 
poetės ir beletristės įnašą į mūsų literatūrą. 
Viešnia poetė pernai lankėsi Lietuvoje, kur 
dailiai išleista, gražiai dail. V. Petravičiaus 
iliustruota, 4 poezijos knygų rinktinė “Tu 
niekur neišėjai“. A. Rūta pacitavo kelias 

ištraukas. Pati autorė paskaitė kelis 
eilėraščius, dedikuotus tėvui, motinai 
“Tulpių užuolaidos languose” ir iš ciklo 
skirto dail. V. Petravičiui. Visa jos, su 
papildymais, skaityta poezija — sentimen
taliai liūdna, kaip ir to sekmadienio popietė 
Kalifornijoj.

Poetas B. Brazdžionis pristatė rašytoją 
ir poetą Paulių Jurkų, savo kūrybą 
pradėjusį gana anksti. Studijų laikais 
rašydavo į spaudą apysakas iš studentų 
gyvenimo. Knygoje “Didysis exodas” 
rašo apie pabėgimą ir apie savo per anksti 
žuvusį kolegą poetą V. Mačernį. Išleido 
poemas “Juodvarniai”, novelių knygą 
“Pavasaris prie Varduvos”, jaunimui — 
“Kiškis Pyškis” kt. P. Jurkų mes daugiau 
pažįstam kaip rašytoją, “Darbininko” 
redaktorių, gal net ir nepagalvojam, kad 
giesmė “Parveski, Viešpatie, ir mus...” 
(muzika J. Strolios), kaip ir “Žemaičių 
himnas” yra P. Jurkaus kūryba. Visas 
savo knygas pats ir iliustravo.

Rašytojas įdomiai paskaitė apysaką, 
apsiaustą legendos rūbais, žaismingai 
parašytą.

E. Dovydaitienė užbaigė pirmąją pro
gramos dali paskaitydama “Catholico, 
Ciciliko” linksmą ištrauką iš A. Rūtos 
knygos “Margu rašto keliu”.

Antrą programos dalį pradėjo jau abu 
Dovydaičiai Ema ir Vincas, paskaitydami 
ištrauką iš J. Švabaitės premijuoto romano 
“Stikliniai ramentai”. Dar J. Švabaitė 
skaito poezijos, ir baigia programą P. 
Jurkus jau tikra legenda apie karalaitį 
aukso varsomis papuošusį kuklų kaimelį — 
karalaiti “Rudeni '.

Literatūros Vakaro programos dalyviai ir dalis Los Angeles L.F.B. narių. Iš k.: J. Kojelis, poetas B. Brazdžionis, raš. P. Jurkus, 
raš. J. Švabaitė-Gylienė, raš. A. Rūta, B. Varnienė. Il-je eilėje, iš k. arch. E. Arbas, ponas (?), M. Lembertienė, 1. Medžiukas, M. 
Šilkaitienė, E. Dovydaitienė, V. Dovydaitis, J. Gylytė, A. Raulinaitis, A. Kulnys, J. Pupius, dr. Z. Brinkis ir inž. V. Vidugiris.
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195 Tek: (213)664-2910 
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija

Redaguoja — Valerija Baltušienė
Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais 
nesusitarta. * Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai nebūtinai 

reiškia redakcijos nuomonę.
★ Anoniminiai ar kiršinantieji raštai nepriimami. 
Prenumerata metams 10 dol., atskiras nr. 1 dol.

Eina nuo 1963 m. kas mėnuo, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius. 
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★iv* ★ ★ ★ ★

LIETUVA — LAISVA, BET...
NEIŠSILAISVINUSI
Lietuva nepriklausomybę atgavusi valstybė, pripažinta viso 

pasaulio, pilnateisė Jungtiniu Tautu narė. Realybėje Lietuva, dar 
neišsilaisvinusi ne tik nuo sovietu kariuomenės, bet ir nuo 
sovietiško mentaliteto. Negali per daug ju kaltinti, ypač paskutiniųjų 
generacijų, gimusių, augusių okupacijos metais, penėtais sovietiška 
“kultūra”... Sunku jaunai Lietuvos vyriausybei taip greitai per
siimti vakariečiu logiška galvosena, kad namų statyti pradedam nuo 
pamatu ne nuo stogo. Valstybė, kaip didelis ūkis — ūkininkas, 
turėdamas sveika protų (common sense), neperka brangaus 
lenktynių arklio, prieš kitus parodyt savo mandruma, bet pirmiausia 
žiūri, kad šeimyna būtų sočiai papenėta, sveika, aprėdyta, turėtų 
stogą virš galvos, tada ir darbas dirbamas kaip reikia, ūkis žydėte 
žydi, derliaus užtenka ne tik sau, bet ir turgui lieka...

Lietuvoje eina viskas “tobulai”, gaila tik, kad ATBULAI.
Šiuo metu, kada Lietuvoje žiauri ekonominė padėtis, daugumas 

gaunam laiškus: “Šiaip taip verčiamės, bet kaip ilgai galėsim 
išsilaikyti?” Trūkumas ūkiams mašinerijos, traktorių, keli kolūkiai 
turi dalintis vienu, o ką kalbėt apie tuos, kurie neseniai įsigijo 
privačius ūkius. Laiku nespėja pasėt, derliaus nuimt ir tauta, 
anksčiau maisto produktus eksportavusi, dabar vos vos išsimaitina. 
Valdžia vis teisinasi lėšų trūkumu, pataria “diržus suveržti”. Kaip 
pateisinti 50,000 dolerių išleistų Steinway koncertiniam pijaninui? 
Paminklu statymui? O jų pristatyta nemažai, jie nepigūs... Kė
dainiuose ruošiasi statyti paminklą P. Lukšiui pirmąjam žuvusiam 
Lietuvos savanoriui įamžinti, surinkta 70,000 rublių, bet dar daug 
trūksta. Mūsų akimis, yra daug svarbesnių reikalų, — dar likusiu 
gyvų tremtiniu Sibire perkėlimas į Lietuvą, kad nors prieš mirtį 
pamatytu savąjį gimtąjį kraštą. Bet tam, esą, nėra lėšų, nėra 
priemonių atgabenimui... Tur būt palauks, kol jie taigose numirs, 
tada griebsis statyt paminklus, koncertiniu pijaninu gros “Requiem 
Eternam”...

Atrodo, kad viskas eina ta pačia sovietiškos tvarkos vaga, tik 
pasikeitė kalba — dabąr jau lietuviška. Tauta kentėjo nuo sovietu, 
kenčia ir nuo savųjų aparačikų, jiems gyvenimo sąlygos 
nepasikeitė.

Vogimas sovietuose buvo natūralūs reiškinys: valdžia vagia iš 
mūsų, mes — išjos. Bet dabar... kada lietuvis vagia iš vargstančio 
ar sunkiai sergančio lietuvio, tai siaubas ima. Kada geraširdžiu 
valstybių dovanoti medikamentai skirti ligoninėms, atsiduria 
spekuliantu rankose, kada be laiko miršta žmonės negavę reikalingu 
vaistu, tai darosi nebe vagystė bet žmogžudystė!!! Tuo kalti ne 
vien tik vagiantieji, bet ir tie, kurie pro pirštus į tai žiūri, “nemato” 
kur dingsta siuntos. Konteineris medikamentu — tai ne adata šieno 
kupetoj.

Iš visų šių faktu, iš laiškų iš Lietuvos, darosi aišku, kad mūsų 
fondų siunčiami doleriai, kompiuteriai ir kitos gėrybės eina ne 

Lietuvai, pilna ta žodžio prasme, bet į aparačikų kišenes ir jų 
sėbrams — Lietuvos Mafijai.

Dabar suprasdami, kas darosi Lietuvoje, kam tenka mūsų 
doleriai, o jie iš dangaus nekrenta, galim uždaryti pinigines ir nustot 
sielotis padėtimi Lietuvoje. Lieka tik nuoširdžiai ir dosniai remti 
tuos, kuriais pasitikime, pažįstame, įsitikinom jų sąžiningumu. 
Mūsų siunčiamos, kad ir nedidelės sumos, ar dovanos, tikrovėje 
daugiau padės tautai, negu milijonai eidami per aparačikų rankas.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥MM**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

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

Tel.: (213) 661-5276
DARBO VALANDOS 

pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 vai. iki 7 vai. vakaro 

trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis iržemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
***************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404 

Tel.: (213) 828-7095 
*****************************************************

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
******************************* * * *^S ******* *■*-» *“» * * »

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

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

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 DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046 

tel.:(213) 656-1962 arba (818) 349-5310.

Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius. Pristatymas 
garantuotas. Siuntiniai nebus atidaromi muitinėje. Jūsų giminėms 
nereikės mokėti muito!

Lelya’s krautuvė turi įvairiausių prekių siuntiniams; vyriškų, moteriškų 
Ir vaikiškų drabužių.

Per 5 — 7 dienas paruošiame iškvietimų dokumentus ir gauname 
kelionės pasus važiuojantiems į Pabaltijį, kurie dar neturi Amerikos 
pilietybės. Išrūpinam Social Security ir darbo leidimus, norintiems 
pasilikti nuolatiniam apsigyvenimui JAValstybėse.

Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto Iki 7 vai. vakaro. Antradieniais — 
uždaryta.
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LOS ANGELES SV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAPIJOS

Parapijos auksinės sukakties komi- AUKSINĖS SUKAKTIES 
tetas, vadovaujams D. Polikaitie- 
nės, pasiryžo šį įvykį labai iškilmingai 

paminėti. Sukakties minėjimas vyko tris 
dienas; prasidėjo spalio 19 d. su choru, 
solistu, Vyru kvarteto koncertu; spalio 25

KONCERTAS

V. Banaičio dainas, Janina Budriūnaitė- 
Čekanauskienė sudainavusi muz. B. Bu- 
driūno “Šauksmu” ir “Čigonės dainą” iš 
Bizet operos “Carmen”.

Po to, mūsų šaunieji vyrukai — Vyrų

Po koncerto pagerbiamas komp. B. Budriūnas. Iš k.: L. Mažeikienė, dr. kun. A. Olšauskas, 
sol. J. Čekanauskienė, sol. B. Vizgirdienė ir O. Kantienė.

Kvartetas, po visų gastrolių Lietuvoje, 
Čikagoje, net pajaunėjęs... kaip ir visuo
met sudainavo puikiai: “Tikiu” muz. R. 
Apeikytės (ž. V. Aido), “Gyvenimas pa
gunda” muz. G. Gudauskienės (ž. A. 
Karvelytės). Labai gaila, kad versatili 
kompozitorė, kuri vienodai gerai jaučiasi 
kurdama klasinę muziką pianinui, dainas 
solistams, chorams, vaikams, lengvą estra
dinę muziką, Giedra Gudauskienė negalėjo 
dalyvauti šiame koncerte (buvo susilaužius 
dešinį petį), jai tikrai būtų buvę malonu ir 
klausytis ir žiūrėti mūsų kvarteto, kuris 
visa siela ir visu kūnu perdavėjos sukurtą 
tango... Kvartetas užbaigė muz. B. Bu- 
driūno kompozicija “Tėvynei”.

Antra koncerto programos dalį pradėjo 
duetu Vita Vilkienė ir Antanas Polikaitis 
valsu iš muzikinio veikalo “Pamario pasa
ka” muz. A. Jurgučio(ž. D. Bindokienės). 
Taip norėjosi kad jiedu dar ir dar ką padai
nuotų. Taip puikiai susidainavę, tėvas ir 
dukra! O reikėtų prie juodviejų prijungti 
ir gražiabalsį Liną, muzikalų Rimą ir savo

d. suruoštas Chris Preikšaičio vargonų 
koncertas ir pagaliau, spalio 27 d. 
iškilmingos mišios ir iškilmingi pietūs su 
garbingais svečiais: vysk. J. Ward, vysk. 
S. Tamkevičium (iš Lietuvos) ir, žinoma, 
mūsų kunigija — prel. J. Kučingiu, kun. 
dr. A. Olšausku, dabartiniu parapijos 
klebonu, kun. dr. V. Bartuška.

Spalio 19 d. koncertą atidarė D. Polikai- 
tienė, trumpai suminėjo parapijos istoriją, 
pabrėžė Auksinės sukakties svarbą mūsų 
gyvenime.

Jaunimo ansamblis “Spindulys” gerai 
skambėjo ir “Kur giria žaliuoja” (muz. J. 
Gudavičiaus, ž. J. Vanagaičio) ir “Stoviu 
aš parimus” partizanų dainoje. Ši pasku- 
tionij daina jaunimui sklandžiai ėjo ir 
nenuostabu, — skautų stovykloje dainuo
jama beveik prie kiekvieno laužo.

Toliau programoje — ilgus metus daly
vavusios parapijos programose: solistės 
Stasė Klimaitė-Šimoliūnienė, sopranas 
išpildžiusi muz. O. Metrikienės ir muz. K.

1991 M. GRUODŽIO MĖN.

Parapijos choras koncerto metu. Iš k.: R. Gasparonienė, E. Vilimienė, O. Keblienė, J. 
Radvenienė, ponia (?) ir so[ Šimoliūnienė.
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Foto V. ŠtokoPrel. J. Kučingis su jam įteiktu menišku atžymėjimu.

L. Mažeikienė (antra iš k.) įteikia muz. komp. Raimondai Apeikytei, atžymėjimą. 
Rimas Dabšys džiaugsmingai pritaria, kad seniai jau laikas buvo...

tarpe turėtumėm ‘Dainuojančius Polikai- 
čius” ne vien tik “Dainuojančius 
inžinierius”...

Po dueto, Vita solo sudainavo “Moti
nai” muz. R. Apeikytės (ž. B. Brazdžio
nio). Nuostabiai gerai sudainavo Birutė 
Vizgirdienė, specialiai atskridusi iš Texas, 
“Kur balti keliai” muz. A. Raudonikio (ž. 
J. Strielkūno) ir “Mano tėveli mielas” iš 
komp. Puccini operos “Gianni Schicci”. 
Birutė dainavo puikiai, kaip niekad, balsas 

sodresnis, tikresnis. Tik neaišku kas jai 
taip padėjo ar Texas klimatas, ar ji kaip 
geras prancūziškas vynas — kas metai eina 
geryn, vis geryn...

Programa užbaigė parapijos choras muz. 
K.V. Banaičio, muz. A. Vanagaičio ir 
muz. B. Budriūno dainomis. Parapijos 
chorui ir “Spindulio” chorui dirigavo V. 
Ralys, akompanavo muz. P. Vitas.

Auksinės sukakties renginiu komitetas 
paruošė žymenis tiems, kurie metų metais

dirbo parapijos labui. Atžymėtas muz. B. 
Budriūnas ilgametis choro dirigentas, jam 
įteikiant specialia plaketę. Padėkota ir 
kitiems daug dirbusiems: muz. O. Barau
skienei, muz. G. Gudauskienei, muz. O. 
Metrikienei, prisiminta ir a.a. O. Razutie- 
nė, pirmoji parapijos mokyklos vedėja ir 
“Spindulio” įsteigėja.

Pagaliau, pagaliau įvertinta ir mūsų 
puiki pianistė, akompaniatorė ir kompozi
torė Raimonda Apeikytė. Jai įteiktas kan
klių formos atžymėj imas už ilga nuoširdų 
darbą parapijai. Mano nuomone, šiai nepa
prastai paslaugiai, gabiai muzikei, visa 
kolonija, ne vien tik parapijos vadovybė ir 
kvartetas, turėtų atsidėkoti už jos įnašą į 
mūsų veiklą ir suruošti jos pagerbimui ne 
pietus, bet puotų, kad parodytumem, kad 
ją tikrai vertiname, esame dėkingi už pasi
šventimą. Ar kas nors gali įsivaizduoti 
mūsų koloniją be Raimondos? Pianisčių 
yra, bet jos — ne Raimonda... Tą gerai 
savo kailiu patyrė kvartetas gastroliavęs 
Lietuvoje.

Koncerto pirm. A. Polikaitis, po koncer
to padėkojo programos dalyviams, komite
to nariams dirbusiems sukakties paminė
jimo ruošimo darbą, atsilankiusiems klau
sytojams, kurių, deja, buvo mažoka, pa
kvietė vaišėms apatinėje salėje ir šokiams, 
kuriems grojo Jono Aro orkestras, viršu
tinėje salėje.

Spalio 27 d., iškilmingų vaišių metu 
prel. J. Kučingiui įteiktas, dail P. Gaspa- 
ronio meniškai sukurtas, atžymėjimas už 
jo ilgą ir sėkminga darbą Sv. Kazimiero
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Sol. V. Polikaitytė-Vilkienė

parapijai. Trumpai žvilgterėkime į prel. 
Kučingio pasiaukojimą saviesiems: šis 
kuklus žemaitis, su žemaitišku užsispyri
mu, naudodamasis sveiku protu, ir kan
trybe iš mažos parapijėlės sukūrė pasidi
džiavimo vertą parapiją, aukšto lygio 
pradžios mokyklą, gerą šeštadieninę moky
klą, lietuvių centrą-širdį, kurioje vietos 
randa visi lietuviškieji parengimai, repeti
cijos, susirinkimai, minėjimai, šaunios 
Lietuvių Dienos, kur tikrai lietuvis glau
džias prie lietuvio, kur kiekvienas jaučiasi, 
kaip namuose.

Sukakties proga išleista knyga, kurią 
redagavo I. Medžiukas, techninis redak. 
V. Varnas, viršeliai M. Žymantienės.

Vaje

VEIKLŪS SEATTLE LIETUVIAI
Nedidelė, bet veikli, lietuvių kolonija 

Seattle, WA, jau trečią kartą sugebėjo 
prieiti prie amerikiečių ir gauti ne tik 
pakvietimą, bet ir materialinę paramą vyrų 
ir moterų studentų irkluotojų komandoms 
iš Lietuvos, dalyvauti rungtynėse. Šį kartą 
mūsų irkluotojai pakviesti į labai garsią 
Windermere Cup regatą, kuri prasidės 
1992 m. gegužės 2 d. Šioje regatoje, 
vyksiančioje Lake Washington Montlake 
Cut, Seattle rungiasi geriausios irklininkų 
komandos iš: Sovietų Sąjungos (neseniai 
mirusios sava mirtim, v.), Australijos, 
Canados, JAV, Naujosios Zelandijos, 
Anglijos, Čekoslovakijos, Italijos ir 
Raudonosios Kinijos.

Svarbiausia, kad visos mūsų irklininkų 
komandų išlaidos, kaip kelionė ir kt., ap
mokamos amerikiečių organizacijų.

I.Bertulytė-Bray

DAILININKO VYTO SAKALO 
PARODA LIETUVOJE

Dali. Vytas Sakalas

Dar vaikystėje Vytautas, kurį mes 
“užauginom” Los Angeles kolonijoje, 
rodė meniškus gabumus, piešdamas sur- 
realistiniu stiliumi. Ne visi mes jo 
paveikslus vertinome, tik mažuma turim jo 
pirmuosius originalus. Brendo amžiumi, 
brendo dailėje. Atsiliepimai Lietuvoje, 
apie jo parodą, vykusia 1991 m. rudenį, 
susumuoti “Tiesos” 182 numeryje.

“Dailininko dovana tėvų žemei. 
Rugsėjo 18 d. Vilniuje, Radvilų rūmuose, 
atidaryta dailininko iš JAV Vyto Sakalo 
kūrybos paroda.

V. Sakalas gimęs 1951 metais netoli 
Niujorko. Mokėsi Los Andželo bei Jorko 
koledžuose, turi dailės bakalauro laipsnį. 
Piešia nuo trijų metų. Surengęs nemažai 
personalinių parodų. Jo darbų turi įsigiję 
Bostono dailės muziejus, Harvardo univer
sitetas, privatūs kolekcionieriai.

Paroda Vilniuje — retrospektyvinė, api
ma dvidešimties metų laikotarpį. Ekspozi
cijoje — per 90 tapybos bei grafikos darbų. 
Visus šiuos kūrinius dailininkas dovanoja 
Lietuvai...

— Kūrybinį kelią pradėjau kaip siur
realistas, — gražia lietuviška šnekta pasa
koja dailininkas. — Dabar priskirčiau save 
abstrakcionistams. Kurdamas dažniausiai 
vartoju tris technikas: piešiu tušu ant 
popieriaus, tapau ant drobės bei aliuminio 
išpjovų.

Visą laiką stengiausi kuo geriau suprasti 
gamta, psichologinį žmogaus ryšį su aplin
ka. Tai pagrindiniai mano darbų motyvai.

Ne visiems suprantama ar priimtina 
mano kūryba...

Ar keisis mano kūrybos stilius? Nežinau, 
aš visą laiką ieškau...”.

Raimonda Ramelienė
ATVYKSTA

LIETUVOS OLIMPINĖ KOMANDA
Lietuvos rinktinė sportininkų komanda, 

kuri dalyvaus tarptautinėje Olimpiadoje 
Barcelonoje, Ispanijoje, 1992 m. vasarą, 
atskrenda į Kaliforniją treniruotis žaidy
nėms. Treniruotės vyks nuo sausio iki ko
vo mėnesio. Atvykusiems sportininkams 
apgyvendinti reikia patalpų: butų, kamba
rių, šeimų norinčių ir galinčių priglausti 
svečius ir viešnias.

Svečių iš Lietuvos apgyvendinimą koor
dinuoja dr. Jonas Domanskis. Dėl smul
kesnių informacijų skambinkite jam šiuo 
numeriu: (714) 675-2565.

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

su 
TĖVAIS

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

tek: (213) 562-1344
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BRUCE HERSCHENSOHN 
GERIAUSIAS LIETUVIŲ DRAUGAS 

KANDIDATAS I KALIFORNIJOS 
SENATORIUS

Bruce Herschensohn TV komentatorius, 
kandidatas į Kalifornijos senatorius.

Daugumai mūsų, losangeliečiu lietuvių, 
7 TV kanalo (KABC) politinis komentato
rius, gerai pažįstamas iš televizijos, ne 
kartą ir asmeniškai teko susitikti lietuvių 
parengimuose, ypač Liet. Respublikonų, 
praeitais metais buvo Lietuvių Dienos ’91 
atidarymo garbės svečiu.

Mums ypatingai arti prie širdies ir mūsų 
galvosenos, kad Bruce, geriau mūsų reika
lus suprato negu “didieji” Amerikos 
politikieriai. Prieš, berods, dešimtį metų, 
kada ne tik kad nebuvo madoj, bet neofi
cialiai uždrausta, bet koks suminėj imas 
Baltijos kraštų, kad neužgavus sovietų, 
Bruce Herschensohn savo komentaruose 
apie Pietų Afriką, valdoma olandų kilmės 
baltųjų, prieš kurią, visas pasaulis 
Amerikai vadovaujant vykdė represijas, 
buvo pirmas drįsęs pasakyti, kad tai yra 
rasių, — ne politinė kova. Visiems, ver
kšlenantiems prieš negrų politinę pries
paudą, pasiūlė pirmiau susirūpinti Lietu
va, Latvija ir Estija, kurios kenčia politinę, 
religinę, asmeninę priespauda, kurių apie 
dešimtadalis gyventojų okupanto buvo ar
ba išvežti įSibirą, arba mirė kalėjimuose.

Dabar, ne perseniausiai, kada jau ruošėsi 
kandidatuoti į senatorius, nebijojo pasakyti 
savo nuomonės TV bangomis. Jo nuomo
ne, į valstijų tvarkymąsi perdaug kišasi 
federalinė valdžia; gryna nesąmonė kai 
Kalifornijos gazolino mokesčiai, skirti 
Kalifornijos naujų greitkelių statymui, 
taisymui, pirma siunčiami į Vašingtoną, o 
paskui — po ilgų maldavimų, atgal į

PARAMA LIETUVAI

Viskanta, įteikęs čekį Medininku šeimoms 
paremti.PRENUMERATORIAI

Su šiuo 1991 m. gruodžio numeriu, at-
sisveikinu ir aš, ir “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose” laikraštis, su visais mielais 
prenumeratoriais, skaitytojais, bendradar
biais. Dėkoju už malonius atsiliepimus apie 
laikrašti, kurie palengvino darbą. Gaila, 
kad viskas kas prasideda, tas ir baigiasi... 
Tariu visiems grynai aukštaitiškai: “Su
diev, kvietkeliai. Jūs brangiausi, nebclun- 
kysiu Jūs’ daugiau...”

Su nuoširdžiais linkėjimais

^vafėnja B altušienė

★★★★★★★★★★★★★★★★★★A 
Leokadija Kučinskaitė-Strupienė po il
gos ir skausmingos ligos mirė 1991 
gruodžio 15 d. naktį. Po rožinio ir 
gedulingų mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
gruodžio 19 d. palaidota Šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Nuoširdžią užuojauta reiškiame vyrui 
M. Strupiui ir sūnui netekusiems brangios 
gyvenimo draugės ir motinos. Užjaučiame 
prel. J. Kučingį, netekusį mylimos sesutės.

“Lietuvių Dienų” 
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”

Redakcija ir Administracija 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★A 
Kalifornija... Tas pats ir su mokyklomis, 
jei federalinė valdžia nesikištų, valstijos 
pačios geriau sugebėtų tvarkytis, pakiltų 
mokslo lygis. Priverstinas mokinių vežio
jimas, jo nuomone, yra vaikų laiko gaiši
nimas, bereikalingas mėtymas pinigų, už 
kuriuos mokyklos galėtų įsigyti daugiau 
mokslo priemonių, pasisamdyti geresnius
mokytojus.

Lietuvai Remti Komiteto pirmininkas V. 
Z. Viskanta su žmona Birute, 1991 m. 
spalio mėn. gale, lankėsi Lietuvoje. Buvo 
priimtas Lietuvos prezidento Vyt. Land
sbergio, kuriam įteikė 1,400 dol., ir laišką.

“Parama Medininkų aukų šeimoms. 
Žiaurūs įvykiai Medininkuose sujaudino 
visus lietuvius, gyvenančius Pietinėje 
Kalifornijoje. Lietuvai Remti Komitetas su 
Edmundu Kulikausku ir Dalita Trotmanai- 
te priešakyje, skubiai ėmėsi žygių į šiuos 
žiaurumus atkreipti dėmesį: buvo suorga
nizuotos specialios mišios už žuvusius ir 
sužeistus, ir pradėta rinkti aukos žuvusių 
šeimoms. Duosnūs Los Angeles ir apylin
kių lietuviai atsiliepdami į prašymą, suau
kojo virš 1,400 dolerių nužudytų Medinin
kuose Lietuvos pareigūnų šeimoms ir su
žeistam Tomui Šernui. Prie šių dar pridė
jome ir, žuvusio prie AT, Artūro Sakalaus
ko šeimą. Kiekvienam lygiai skiriame po 
156 dolerius.

Norime paminėti, kad ir kitos lietuvių 
organizacijos Pietinėje Kalifornijoje yra 
surinkę ar paskyrę aukų Medininkų šei
moms: Lietuvos Dukterys 1,200 dol. ir 
Ramiojo Vandenyno Rajono Skautų Onos 
Motiekienės palikimo komitetas 900 
dolerių.

Reiškiame nuoširdžią užuojauta žuvusių 
šeimoms ir artimiesiems, o Tomui Šernui 
linkime greitai pasveikti. Tikimės, kad ši 
kukli auka šiek tiek padės žuvusių šeimoms 
ir palengvins sužeisto Tomo gyvenimą.

Su pagarba
Zigmas Viskanta

Pirmininkas
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LIETUVIAI PROFESIONALAI PREKYBININKAI KOSTAS MAKAUSKAS

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
* * *

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 Blvd.
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.: (714) 968-5525

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403 

Phone (213) 828-46133 
by Appointment

* * *
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: (213) 660-1205

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

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

CHIROPRAKTIKA

DR. VIKTORIJA JOGA

2730 Wilshire Blvd. Suite 230 
SANTA MONICA, CA 90403 

Tel.: 829-9393
Kalbame lietuviškai

GENERAL CONTRACTORS

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements 

Electrical — Heating — Plumbing 
2227 Meadow Valley Terr.

Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 664-1661

BALTIC BUILDERS
811 — 20th Street #207 Santa Monica, CA 90403

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

GINTAS (GUS) TARS
General Contractor. St. Lie #616163 

★Improvement. Bath/Kitchen Remodeling. 
Second Floor/Room Additions*

MEČYS (MITCH) TARS
Plumbing Contractor, St. Lie. #617405 

*Copper/Water Repiping. Heaters/Fixtures. Drain/Sewer. Repairs* 
Bonded. Insured. Free estimates and consultation.

Plumbing — Electrical — Carpentry 
Cement Work — Construction — 

Remodeling — Repairs 
EXPERIENCED

3823 Evans St., Los Angeles, CA 90027 
Tel.: (213) 669-0316

ELEKTROS ĮVEDIMAI 
IR 

PATAISYMAI 
Turiu patyrimą.

Dirbu greitai ir sąžiningai.

RIČARDAS ANDRIJAUSKAS 
(213) 394-3181

NUOSAVYBIŲ PARDAVĖJAI

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

SĄSKAITYBA

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd. 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: (213) 667-3080

14659 Limedale ST.
Panorama City, CA 91402 
(818) 894-0136
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

1992 m.

Sausio mėn.
25 d. šeštadienį ir 26 d. sekmadienį, Šv. 

Kazimiero parapijos salėje Politiniu Studijų 
savaitgalis. Ruošia Lietuvos Fronto 
Bičiuliai.

Vasario mėn.
16 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero 

parapijoje Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo šventė. Pagrindinis kalbėtojas 
Washington Lietuvos Ambasados patarėjas 
Viktoras Nakas. Ruošia ALT-os, L. A. 
skyrius.

22 d. sekmadienį, po pamaldų, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Skautų 
Tarptautinė sueiga.

29 d. šeštadienį, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje Blynų Balius. Ruošia jaunimo an
samblis “Spindulys”.

Griežė-Jurgelevičiai. 1991 spalio 26 d.

Audra (Kontrimaitė) ir Darius Tallat-Kelpša, po jungtuvių San Juan 
Capistrano (Kalifornijoj) bažnyčioje. 1991 m. lapkričio 23 d.

Audra Marija Kontrimaitė, dr. Ričardo ir Raimondos duktė, augo 
Kalifornijoje, lankė lietuviška mokykla, aktyvi ateitininkė.
Puikias vestuvių vaišes, ištaigingoje “Turnip Rose” salėje, (300 
svečiu) pravedė jaunosios tėvas dr. R. Kontrimas ir gen. garbės 
konsulas V. Kleiza.

ne) ir Dovydas 
Foto ą Balchas

Jaunavedžių giminės. Iš k.: M. Griežė-Jurgelevičienė, V. 
Sakalauskas, St. Griežė-Jurgelevičius, N. Sakalauskienė, dr. A. 
Labokienė (Daivos krikšto motina iš Floridos), A. 
Griežė-Jurgelevičius. Antroj eilėj, iš k.: Gint. Skalauskas, Vyt. 
Sakalauskas, jaunieji Daiva ir Dovydas, D. Grie- 
Žė-Jurgelevičiūtė, Kirk Kern. Foto A. Balchas

Vestuvinė puota vyko elegantiškoje La Canada-Flintridge Coun
try Club salėje. Puikus Dobilo Steikūno orkestras linksmino ir 
gausų jaunimą, su kuriais Daiva artimai bendravo, kartu veikė, 
ir senimą, kuris jaunaja “augino”, ypač skautų stovyklose...

8 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE 1991 M. GRUODŽIO MĖN.

8


	1991 -Nr10-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0001
	1991 -Nr10-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0002
	1991 -Nr10-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0003
	1991 -Nr10-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0004
	1991 -Nr10-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0005
	1991 -Nr10-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0006
	1991 -Nr10-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0007
	1991 -Nr10-Lietuviai - Amerikos-Vakaruose-0008

