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Kaziuko mugė po Kalifornijos dangum

Vaikštant po mugę piršosi mintis, kad 
lietuviai čia turi progą nusipirkti lietuviško 
meno išdirbinių, kaip dovanų įvairioms 
progoms, ypatingai savo draugams 
amerikiečiams, kuriems mūsų liaudiški 
išdirbiniai labai įdomūs. Mums svarbu, 
kad: visų pirma nereikia lakstyti po 
krautuves, gaišinti laiko, pirkti 
trafaretinius dalykėlius, kurių pilnos visos 
krautuvės; antra — tai paskatinimas 
jaunimui ir toliau dirbt; trečia — tiek jau 
mes jaunimui pūčiam apie didžiavimąsi 
lietuvybe, jos išlaikimą, tuo tarpu patys 
lekiam pas svetimtaučius — lyg mūsų 
tautinis menas, mūsų jaunimo gražiai 
pagamintas nebūtų dėmesio vertas...

S [metinė Los Angeles skautų-skaučių 
ruošta tradicinė Kaziuko mugė 

buvo daug įdomesnė; įvairesnė, negu kitais 
metais. Ne vien tik dėlto, kad po daugelio 
metų, mugėje vėl dalyvavo ir jūros skautai, 
pilnomis uniformomis, su “mariokiškai” 
paruošta, čia pat ant žarijų kepama, 
žuvim... bet ir dėlto, kad skautukai 
pasitempė, padedami darbščių vadovų, 
padarydami įdomių, ir gana gausių medžio 
išdirbinių. Tikrai šiais metais savo 
rankdarbiais jie “nunešė” seses.

Mugėje buvo gausus pasirinkimas: 
puošnių grybų, tinkančių stalams, len
tynoms papuošti (čia A. Pažiūrienės 
specialybė), įvairių lėlių, kad ir ne 
lietuviškų, pusiau lietuviškų ir 1.1. Įdomiai 
sugalvota ir automobiliams nuo saulės ap
saugoti (sun shades) su vytimi. Reikia 
duoti kredito jaunimui už naujas idėjas, už 
sugebėjimą amerikoniškus reikmenis 
paverst — lietuviškais...

(nukelta į 8 psl.)

V. s. V. Sviderskas 
atidaro Kaziuko mu
gę. Iš k.: A. Sekas, 
Patyrusių skautų skil
tis ir R. V. Rajono 
vadas s. R. Dabšys.

Skautų Akademikų Kavinės 
virtuvės “valdžia”. Iš k.: 
V. Čekanauskaitė, B. Viz
girdienė ir J. Bužėnas.
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KINKŲ DREBĖJIMAS...

Paskutiniuoju laiku, beveik kiekviename laikrašty skaitome: 
“Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis pabudino tautą... ”, “lietuvių 
tauta atbudo... ”.

Bet ar pagalvojame, kokia tai nesąmonė? Kada gi lietuvių tauta 
buvo užmigusi, arba bent užsnūdusi?

Tauta, nuo pat pirmos okupacijos dienos, budėjo ir laukė pro
gos nusikratyti okupantu, nesvarbu kokios spalvos jis bebūtų, — 
ar raudonas, kaip šėtonas, ar rudas, kaip... šuva.

Lietuvių tauta, savo viduje kunkuliavo laisvės troškimu, virė 
širdyse, kaip verda požeminės jėgos ugniakalnyje, prieš jam 
išsiveržiant... Tik išorė buvo rami, o kas darėsi viduje? Lietuviai 
tik laukė progos išlieti savo jausmus, parodyti savo siekimus... 
Sąjūdis kaip tik ir buvo tuo “ugniakalnio krateriu” per kurį 
prasiveržė laisvės troškimas, kaip lava užliejęs visą kraštą...

Pradžia — gera. Labai gera, davusi progos drąsiai pasisakyti... 
bet, deja, laikui bėgant prasidėjo “kinkųdrebėjimas... ” kai kurių 
sąjungiečių tarpe. Esą: “negalime reikalauti pilnos laisvės ir 
nepriklausomybės, reikia prašyti tik ekonominės laisvės, kultūrinės 
autonomijos, kitaip galime užrūstinti ‘didįjįbrolį’... Jau užtenka, 
kad turime savo kalbą, vėliavą, himną... ”

Ar tik tiek nori tauta? Tautos atsakymą Sąjūdis ir visi komunistų 
partijos nariai gavo kovo 26-tos dienos balsavime, kuriame 2 patys 
didžiausi ok. Lietuvos komunistų partijos nariai pralaimėjo... Tauta 
išreiškė savo norą naujų, drąsių, ypač studentų, organizacijų, 
nebijančių užrūstinti ‘didžiojo brolio’, greitu augimu.

“Kinkų drebėjimą” parodė Sąjūdis atšaukdamas savo kan
didatus, užleisdamas vietas komunistų partijos kandidatams. 
Sąjūdžio narių dabartinis, kad ir prigesęs, populiarumas būtų 
laimėjęs visas vietas, tuo būdu parodydamas pasauliui, kad 
komunizmas, privedęs tautą prie ekonominės, ekologinės ir 
kultūrinės krizės, ok. Lietuvai įkyrėjo iki gyvo kaulo.

Kai kurie Sąjūdžio nariai aiškiai ir dabar pasisako už komunistų 
partiją. Kačiukai — po kelių savaičių praregi, o sąjūdiečiai (ačiū 
Dievui, ne visi) ir po 45 metų dar akli ir nemato kiek žalingas 
komunizmas tautai, valstybei. Ne vien tik ok. Lietuvą nualino, ne 
vien tik Pabaltijo valstybes, tas pats tautų alinimas, nužmoginimas 
vyksta ir kituose komunistiniuose kraštuose: Kinijoj, Vietname, 
Šiaurinėj Korėjoj, nekalbant jau apie Europoje komunizmo nualin
tus kraštus.

Dabar pats laikas sustabdyt “kinkų drebėjimų” ir reikalauti 
visiškos, pilnos nepriklausomybės; sovietai yra tragiškoj 
ekonomiškoj būklėj, visa pasaulio spauda seka įvykius Pabaltijy 
ir kituose sovietų okupuotuose kraštuose, sovietai nedrįs smurtu, 
tankais malšinti sukilusios Lietuvos, pasimokė iš Afganistano 
(dabar žinoma, sumeta Afganistano “snafu” Brežnevui, kuris gir
tas būdamas davė įsakymą užimti kraštą), be to, Lietuva nėra 
vienintelis, sovietų okupuotas, sujudęs kraštas, reikalaujantis 
laisvės. Patys rusai drįso pasisakyti savo nuomonę — išbraukti 
aršaus komunisto, vienintelio kandidato į Maskvos postą pavardę... 
O Sąjūdis? Kinkos dreba, net dantys kalena...

Laukti — negalima, laikas eina mūsų nenaudai: dar keliolika 
metų vergijos ir... Lietuva bus tiek ekologiniai užteršta, kad 
gyvenimas vargu ar bus įmanomas; kolonistai rusai, kurių kasmet 
daugėja, (jau dabar estai ir latviai tik mažuma savuose kraštuose,) 
šių dienų “gegužiukai” išstums iš gimto lizdo tikruosius 
šeimininkus — lietuvius, ir kas tada kovos už laisvę?

Didelio pasirinkimo nėra — arba kovoti, rizikuoti ir laimėti ar
ba drebinti kinkas ir laukti, laukti, kol sovietai, po vieną, kaip 
zuikius, sudoros...

Šaukiu iš amžių:
— Ateities nevertas,
Kas dabarties nedrįso tautai nešt...

(Iš B. B. “Vaidila Valiūnas)
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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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LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS 
KELIA SPARNUS GASTROLĖMS PO

OK. LIETUVA...

į au seniai eina gandai, kad mūsų 
J nuosavas Vyrų Kvartetas po visų 

gastrolių per pasaulį, pakėlė sparnus į ok. 
Lietuvą. Lietuvos Mokslo Akademijos 
kviečiami, mūsų vyrai visą mėnesį gastro
liuos (reik tikėtis tai nebus jų paskutinis 
pasispardymas...): duos du koncertus Kau
ne ir du Vilniuje, kur vienas jų koncertas 
vyks Sporto rūmuose, talpinančiuose 5,000 
žmonių.

Kvartetas mišių metu giedos Vilniaus 
Katedroje, giedos ir kitose bažnyčiose.
Išpildys programą ir per Bernardo Braz
džionio poezijos vakarą, sudainuodami 4 
dainas (B. B. žodžiai).

Mūsų išauginti vyrukai, (Rimą prisime
nam su trumpom skautiškom kelnaitėm, iš 
tų laikų, kai jis su Jonu ir Algirdu nenorėjo 
būt nei Basanavičiais, nei Kudirkom... 
Prisimenam ir jaunuolį Antaną, — dabar 
jau senelį... Emanuelį, palangiškį, tuoj 
nutūpusį prie jūros Santa Monikoj ir vil
nietį Bronių, tada dar net nesiruošiantį į 
pensiją...), kad ir sidabriniais paausiais, 
bet auksiniais balsais ir auksinėm širdim, 
prieš išvykdami gastrolėms duos atsisvei
kinimo koncertą ruošiamą Lietuvių Ben
druomenės ir Jaunimo Sąjungos (pagaliau 
susiprato organizacijos atsidėkoti už visas 
kvarteto išpildytas programas, red.) balan
džio mėn 29 d. 7 v.v., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kvartetas išpildys dainas 

paruoštas gastrolėms ok. Lietuvoje; los 
angeliškiams lietuviams duos progą dva
siniai pasijusti beveik Lietuvoje, kurioje 
skambės tos pačios dainos, tik gal 
jausmingiau...

Kaip ir visuomet Kvarteto koncerto 
pelnas eis lietuviškiems tikslams: knygų 
išsiuntimo į Lietuvą išlaidom padengti. 
Kelionę jie patys apsimoka (ir jau ne pirmą 
kartą...)

Los Angeles Vyrų 
Kvartetas. Pirmo
je eilėje iš k.: B. 
Seliukas, E. J. 
Jarašūnas. Antro
je: R. Dabšys ir A. 
Polikaitis.

Su kvartetu skrenda ir komp. Raimon
da Apeikytė, mūsų nepamainoma virtuo- 
zė-pianistė. Reik tikėtis, kad ji gaus pro
gos išpildyti bent dalį programos, nes 
Raimonda jau seniai nebe parapijinio 
mąsto pianistė, — gali drąsiai konkuruoti 
su ok. Lietuvos profesionalais savo 
meistriškumu.

Kvartetas išskrenda į ok. Lietuvą 
gegužės 6 d. grįš birželio 1 d.

Kaip mūsų vyrai tenai laukiami, kaip jų 
priėmimui ruošiamasi, matyt iš to, kad 
kviečiami koncertuoti net dešimtyje 
miestų,— kad rengia jų koncertą 
dideliuose sporto rūmuose, aiškiai jaučia, 
kad nedidelė teatro salė nesutalpins 
klausytojų.

Gautas nuorašas K. Sajos straipsnelio, 
kuris bus išspausdintas balandžio mėnesį 
ok. Lietuvos laikraščiuose. Straipsnis — 
pasikalbėjimo formos, duoda žinių apie 
kiekvieną dainininką ir akompanuotoją 
Raimondą, duoda žinių, kokios formos bus 
koncertai: “Ruošdamiesi gastrolių į 
Lietuvą, dainininkai pakvietė mane į savo 
repeticiją Santa Monikoj, pas Jarašūnus, 
sugraudino negirdėtomis Tėvynės ilgesio 
dainomis, paskui tą graudulį kaip ranka 
nuėmė linksmom, humoristinėm dainom, 
kurias kvartetas traukė nebenustygdamas 
vietoj, tarpais pereidamas į tikrą 
šokimėlį... ’’

K. Saja primena, kad tai “Dainuojantieji 
inžinieriai’’ ne profesionalai, kurie dainai 
galėjo paskirti tik laisvalaikį.

Mes, losangeliečiai lietuviai, dabar turim 
gerą progą savo gausiu atsilankymu at
silyginti Kvartetui už puikias programas, 
kurias su dideliu malonumu išk ausėme, už 
mūsų lietuviškai kolonijai “propagandą“, 
paskleistą nuo Šiaurės iki Pietų, ir nuo 
Vakarų iki Rytų. Vnip

Los Angeles lie
tuvių kolonijos pa
žiba, pianist ė - 
kompozitorė Rai
monda Apeikytė.
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SVARBI IR ĮDOMI PASKAITA

Balandžio 2 d., Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, dr. L. J. Trečiokas, profesoriau
jantis UCLA, neurologijos srities 
specialistas, davė paskaitą-pokalbį apie 
ligas, kuriomis serga nemažas skaičius 
vyresnio amžiaus lietuvių: Parkinson’s ir 
Alzheimer ligas, taip pat ir smegenų insultą 
(stroke).

Dr. L. J. Trečiokas paskaitos metu.

Daktaras visiems suprantama kalba, ne 
daktarų žargonu, paaiškino skirtumus, tarp 
ligų; pirmuosius simptomus, gydymą, 
davė supratimą, ko tikėtis, kai vienas iš 
šeimos narių suserga viena iš tų ligų; kiek 
medicina pažengusi, kokios priemonės 
šiuo metu naudojamos, ligonio ir jo šeimos 
gyvenimui palengvinti.

Los Angeles lietuviai daktarai atsilankę į 
dr. Trečioko paskaitą. Iš k.: dr. P. 
Starkuvienė, dr. J. Starkus, dr. V. B. 
Raulinaitienė, daktarė-viešnia iš ok. 
Lietuvos, paskaitininkas dr. L. Trečiokas, 
ir paskaitos rengėjas dr. Z. Brinkis.

Po paskaitos buvo nemažai įvairių 
klausimų, kuriuos daktaras noriai atsakė. 
Davė savo pastabų ir dėl nuolatinio 
aspirino, vitaminų, ypač B, naudojimo ir 
pasėkų. Dr. Z. Brinkis, surengęs šią 
įdomią paskaitą, ilgiau sustojo prie aspirino 
naudojimo, paaiškindamas jo naudą ir 
galimą žalą. Kad tos rūšies paskaita buvo 
labai reikalinga, įrodė beveik pilna salė 
žmonių, daugybė klausimų.

Klausytojų tarpe buvo vietinių (Los 
Angeles apylinkės) daktarų ir viešnia 
daktarė iš ok. Lietuvos.

Kreipimasis į išeiviją, norinčią 
nedelsdamai paremti tautiečius, 
kovojančius už suverenią Lietuvą

Kviečiame ir Jus į talką, nes mūsų 
patriotiškas jaunimas Lietuvoje pradėjo 
gražų darbą, kurį reikėtų palaikyti!

Mūsų jaunimas skelbia knygų vajų. 
Nurodysim, kaip siųsti knygas, kad jos 
nedingtų. Knygos bus perduotos jaunimui 
išplatinti savo nuožiūra.

Mūsų jaunimas steigia “Radical Youth 
Club”. Į šį klubą galės užsukti turistai, 
susitikti su jaunimu.

Mūsų jaunimas ruošia visą šios vasaros 
suvažiavimų, stovyklų ir kitų renginių 
Lietuvoje kalendorių. Jums bus lengva 
apsispręsti, kad aplankyti Lietuvą. Mes 
labai Jūsų laukiam.

Mūsų jaunimas užmezga ryšius su visų 
tautų jaunais politiniais veikėjais. 
Kviečiame Jus visus į konferenciją šį 
rudenį Kaune.

Mūsų jaunimas kviečia visų tautų 
vargstančius dailininkus ir studentus porą 
mėnesių paviešėti Lietuvoje. Aprūpinsime 
pastoge ir kukliomis stipendijomis.

Išsamiai pranešime, kaip galite konkre
čiai prisidėti prie šių ir kitų mūsų užmojų. 
Remkime mūsų patriotišką jaunimą!
(Toliau seka parašai, kuriuos pavyko 
išskaityti. Red.):
A. Terleckas, C. Kudoba, A. Kaušpėdas, 
A. Andriušaitis, LSS atkūrimo Vyr. štabo 
įgaliotinis; Nijolė Sadūnaitė, Lietuvos 
Iniciatyvinė Helsinkio grupė; P. Vaitie
kūnas, Lietuvos demokratų partija; V. 
Bogušis; Arijus Bernotas, Tautinio 
Jaunimo Sąjungos “Jaunoji Lietuva” 
Laikinosios Tarybos Pirmininkas; Andrius 
Kulikauskas, Tautinio Jaunimo Sąjungos 
įgaliotinis išeivijos reikalams.

Dalis klausytojų, su dėmesiu klausančių dr. Trečioko paskaitos.

Priedas prie pranešimo paruoštas Edmun
do Kulikausko, La Paima, C A.

kovo 16 d., 1989 m.

Pranešimas spaudai 
Radikalaus Jaunimo Klubas 

laukia lankytojų.
Tautinio Jaunimo Sąjungos įgaliotinis 

išeivijos reikalams Andrius Kulikauskas 
pranešė telefonu iš Vilniaus, kad prade
da veikti Radikalaus Jaunimo Klubas. 
Gautas Vilniaus Universiteto rektoriaus 
Jono Kubiliaus sutikimas dėl patalpų nau
dojimo. Klubas naudosis Vilniaus Univer
siteto Mažvydo užsienio kalbų skaitykla 
9-11 vai. vakarais. Klubas kviečia at
silankyti iš užsienio atvykstantį jaunimą.
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Aušrininko dr. J. Šliūpo archyvo 
pirmųjų metų veiklos apyskaita

Malonu pranešti, akd archyvo pirmieji- 
steigiamieji metai buvo labai sėkmingi, 
dėka Jūsų entuziastiško atsiliepimo ir 
dosnumo. Aukotojų skaičius prašoko 
100-nę; iš JAV — 79, ok. Lietuvos — 21, 
Lenkijos — 3, Australijos — 2, Kanados 
- 1.

Archyvui suaukota virš 3000 knygų, 
fotografijų, dokumentų, laikraščių 
straipsnių, žurnalų, žemėlapių, laiškų, 
užrašų, memuarų, pašto ženklų, ordinų, 
paveikslų ir kt.

Archyvo tikslas buvo rinkti tik dr. J. 
Šliūpą, liečiančią medžiagą, tačiau 
dosniems lietuviams pageidaujant, sutikau 
priimti ir kitą jų turimą istorinės vertės 
medžiagą. Šiuo metu archyvas priima 
viską, kas būtų naudinga lietuviškos 
kultūros ir istorijos apsaugojimui.

Užvesti santykiai su amerikiečių in
stitucijomis: The Hoover Institution for 
War, Revolution and Peace (c/o Stanford 
University, CA), University of California 
Biblioteka (c/o Berkely, CA), The An
tracite Museum Complex (c/o Scranton 
PA), “Evening Herald” (Shenandoah, 
PA) ir su lietuviškomis: Balzeko L. K. 
Muziejum ir Lituanistikos Tyrimų ir 
Studijų Centru (abu Čikagoje).

Viešėdamas ok. Lietuvoje aplankiau sep
tinius muziejus, kurie turi išstatę dr. J. 
Šliūpo veikalus; su keliais iš jų pasikeitėm 
dokumentais ir fotografijomis. Dr. J. 
Šliūpo namai Palangoje remontuojami ir 
juose bus įrengtas muziejus.

Gavome nuo mokesčių atleidimą (Tax 
Excempt Not-for-Profit Educational In
stitution). Aukotojams, kuriems bus reikal
inga, išduosime atatinkamus pažymėjimus.

Archyvą tvarko direktoriai: Nijolė 
Maskaliūnienė (Palos Park, IL), Vytautas 
Mikūnas (Palos Heights, IL) Vanda 
Šliūpienė (So. Lake Tahoe, CA), Kęstutis 
Šliūpas (San Rafael, CA).

Vytautas Šliūpas

Kalifornijos Lietuvių 
Respublikonų Centro Valdybos 

rinkiniai
Balandžio 23 d., 1 v. p.p., Žibutės 

Brinkienės ir Jack Alex rezidencijoje, 2347 
Hillhurst St., L. A. įvyks visuotinis KLRS 
narių susirinkimas, kuriame bus renkama 
nauja centro valdyba. Balsuoti turi teisę 
kiekvienas pilnateisis (susimokėjęs nario 
mokesti) sąjungos narys. Prašome gausiai 
dalyvauti. Kviečiami ir norintieji į Sąjungą 
įstoti.

Bus paruošti lengvi priešpiečiai. Jei bus 
gražus oras — viskas vyks sodelyje.

JAUNI LIETUVIAI - PASIŽYMĖJĘ 
SPORTININKAI

Los Angeles Lietuvių Sporto klubas 
“Banga” didžiuojasi savo eilėse turėdamas 
du iškilius, net amerikiečių tarpe labai 
pasižymėjusius, jaunus sportininkus: 
Vainių Koklį ir Daivą Tomkutę.

Abu veiklūs lietuviškose jaunimo 
organizacijose, tautinių šokių grupėje,kiek
vienas pasirinko šaką, kurią, labiausiai 
mėgsta.

Vainius jau trečius metus žaidžia 
“basebalą” su California State Polytechnic 
universiteto (Pomona) komanda. Šio 
universiteto komanda yra pasižymėjusi 
daugybe valstybinių rungtynių laimėjimų; 
Vainius — gavęs daugybę atžymėjimų, 
kaip vienas iš geriausių komandos žaidikų. 
Jo gabumai buvo pastebėti basebolo 
profesionalų, ir, nebūtu nuostabu, matant 
Vainių žaidžiant profesionalų eilėse.

Daiva, jau treti metai žaidžia tinklinį 
University of California, Los Angeles 
(UCLA) moterų komandoje, kuri rungty
niauja su stipriausiomis Amerikos 
universitetų komandomis.

Pasižymėjęs basebolo žaidėjas Vainius 
Koklys.

Pasižymėjusi tinklinio žaidikė Daiva Tomkutė

Daiva nuolat minima 
spaudoje, kaip viena iš iški
liausių žaidikių. Ji, su “Ban
gos” tinklinio komanda da
lyvavo Pasaulio Lietuvių 
Žaidynėse Australijoje ir 
buvo išrinkta į Lietuvių Mo
terų Tinklinio rinktinę.

Šįmet Daiva išrinkta į 
Amerikos universitetų mote
rų. tinklinio rinktinę ir daly
vaus pasaulinėse universitetų 
pirmenybėse Brazilijoje.

Vainiui ir Daivai pagerb
ti, juos pristatyti lietuvių 
visuomenei, sporto klubas 
“Banga”, balandžio 22 d. 
ruošia balių, Ventura Club 
salėje (13920 Ventura Blvd., 
Sherman Oaks).

Baliaus programą išpildys 
Los Angeles Vyrų Kvartetas, 
oficialią sportininkų supažin- 
dinimo-pristatymo dalį pra
ves Pranas Lubinas, Lietuvos 
krepšinio komandos žvaig
ždė.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis pas: Algį Šėką 
(714) 962-4241.
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Šv. Kazimiero šeštadieninės mokyklos 
40 metu sukakties proga ruošiamas

BALIUS

Šv. Kazimiero parapijos salėje, balandžio 
15 d., 7 v.v. Pelnas skiriamas mokyklai 
remti.

įėjimo auka 40 dol. asmeniui ar 75 dol. 
porai. Bilietus užsisakyti pas: Dalia Gri
cienę (213) 477-8720; Vita Markevičienę 
(213) 395-0410; Kristina Dudor (818) 
701-7993; Rūta Anelauskienę (818) 
247-9603.

PROGRAMA - VAKARIENĖ
ŠAMPANAS - ORKESTRAS

Negalinčius dalyvauti baliuje, prašome 
prisidėti aukomis, siųsti: V. Markevičie
nei, 755 — 21st St. Santa Monica, C A 
90402.

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

Tek: (213) 661-5276

DARBO VALANDOS

Lietuviai Amerikos Vakaruose 
laikraštį 1989 m. kovo mėn. aukomis 

parėmė:

Po 50 dol. —V. Klova.
Po 43 dol. —D. Mitkienė.
Po 25 dol. —A. Milius, V. Vidugiris.
Po 10 dol. —A. Jonynas, S. Nakvosas 
(NV), A. Žemaitaitis.
Po 8 dol. —V. Prasciunas, M. Strupes. 
Po 5 dol.: —L. Černiauskas, A. Janulis, 
M. Kevalaitis, J. Paškauskienė, G. 
Radvenis, A. Žitkus (WA).
Po 3 dol. —J. Baltrušaitis, V. Barkus 
(NE), S. Bernotas, A. Daukantas, B. 
Duda, V. Dovydaitis, E. Jasinski, H. Ju- 
sionis, J. Kazakevičius, R. Kildišas, M. 
Lembertienė, M. Oberfield, L. Plukas, B. 
Prasauskienė, V. Šliūpas, M. Urnezis, E. 
Vilkas.

Visiems laikraštį parėmusiems 
širdingas AČIŪ!

Redakcija

OK. LIETUVOJE PASKELBTAS 
KONSTITUCIJOS PROJEKTAS
Naujoje konstitucijoje duodama teisė 

atmesti Maskvos pravestus įstatymus, bei 
įsakymus, kurie nesutinka su Lietuvos 
respublikos nauja konstitucija; duodama 
didesnis politinis vaidmuo nekomunisti
nėms organizacijoms. Projektas buvo 
paskelbtas spaudoje, norint gyventojus 
supažindinti su konstitucija, kuri bus arba 
patvirtinta arba atmesta liepos mėnesy 
įvyksiančiame seime.

*!• *1* *X* *X* *1* *1* *1* *1* <1* *1* *1* *1* *!• <1* «£•*4* *•* *4* *** *?* **• *4* <4*

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

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd. 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: (213) 667-3080

14659 Limedaie 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

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404 

Tel.: (213) 828-7095

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 EI Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.
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LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI General Contractors

Advokatai Dantistai

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

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

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical - Heating - Plumbing
2227 Meadow Valley Terr.

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

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law

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

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

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

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by Appointment

KOSTAS MAKAUSKAS

Plumbing — Electrical — Carpentry 
Cement Work — Construction — 

Remodeling — Repairs 
EXPERIENCED

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

Nuosavybių pardavėjai

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.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410
Escrow Kompanijos

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

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

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
RANA LINKA & CO.
23241 Ventura Boulevard
Woodland Hills, CA 91364

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

SERVICE WITH INTEGRITY 
RASA BANYS 

Million Dollar Producer

Each Office is Independently Owned and Operated

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213) 664-2910

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

Telefonas: (213) 498-6676

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.
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

MUGĖ

1989 m.
Balandžio mėn.

15 d., šeštadienį, 7 v.v., parapijos 
salėje, Šeštadieninės mokyklos Jubiliejinis 
balius.

16 d., sekmadienį, po pamaldų, 
parapijos salėje A. Mikalajūno filmos iš 
ok. Lietuvos, Vasario 16-tos minėjimas.

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

23 d., sekmadienį, 1 v. p.p., Žibutės 
Brinkienės-Alex rezidencijoj, 2347 
Hillhurst St., Kalifornijos Lietuvių 
Respublikonų susirinkimas-valdybos 
rinkimai.

29 d., šeštadienį, 7 v.v., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Los Angeles Vyrų 
Kvarteto, naujos programos vežamos į ok. 
Lietuvą, koncertas.

Gegužės mėn.
7 d., sekmadienį, po pamaldų, 

parapijos salėje Skautybės Fondo 
koncertas.

13 d., šeštadienį, 7 v.v., parapijos 
salėje Lietuvos Fondo koncertas.

Jūratės (Ann Jillian) koncertas
Kaip jau praeitame numeryje buvo 

rašyta, koncertas, su Pops orkestru, įvyks 
birželio 23 d., 8:30 v. v., penktadieni, 
Biltmore viešbutyje, Biltmore Bowl salėje. 
Publikos susodinimas — tradicinis Pops 
koncertams: po 10 žmonių prie staliuko.

Mes, lietuviai, norėtumėm sudaryti 
nemažą grupę, kad Jūratė nors kartą 
pajustų, mūsų lietuvišką šiltumą, 
pasididžiavimą savo nuosava žvaigžde.

Bilietų kainos — 25 dol. vien tik koncer
tui, atvykti į salę 8:15 v.v.

Koncertas ir šampanas, (prieš koncertą) 
35 dol., atvykti 8 v.v.

Pietūs, šokiai ir koncertas 125 dol., at
vykti 7 v. v.

Salė talpina 500 žmonių, šiuo momentu 
amerikiečiai jau užsisakė 300 vietų.

Lietuviai, norintys dalyvauti Jūratės 
koncerte, prašomi pasirinkti, kas jums 
geriau patinka: tik programą, ar koncertą 
su šampanu (kol kas daugiausia tokių), ar 
pietus su šokiais, ir užsisakyti vietas pas 
Liuciją Mažeikienę (213) 821-8681 arba 
Valeriją Baltušienę (213) 664-2910.
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(tęsinys iš 1-mo psl.)

Pavyzdys skautų meniškų medžio išdirbinių 
Kaziuko mugėje.

Neapsėjo mugė ir be kepsnių, jų irgi 
nemažai. Greičiausiai nuo stalo pranyko 
lietuviška duona, “importuota”, berods, 
iš Wisconsin...

Apatinėje parapijos salėje veikė A.S.S- 
gos kavinė, (negalėčiau pasakyt kokia šių 
metų buvo tema, bet gal iš nuotraukos 
suprasit, V.), viršutinėje — gražinietės 
sukosi su dešrom, kopūstais ir kugeliu.

Mugę oficialiai atidarė v.s. Vaclovas 
Sviderskas, trumpai nupasakojęs Kaziuko 
mugės kilmę. yaje

Kiekvienas pagal savo išmonę...
Ne kartą girdėjom, kad vertėjai netiksliai 

išverčia iš vienos kalbos į kitą, tuo 
duodami visai kitą prasmę originalui. 
Balandžio 1-mo, kad ir praėjusio, proga 
duodame pavyzdžių, kaip kiekvienas pagal 
savo būdą, ar norą verčia...

Štai kaip išvertė į savo kalbą prancūzų 
“Repliez s’ii vous plait” (prašau atsakyti), 
amerikiečiai, kurie visą laiką skuba, 
sutrumpino — R.S.V.P. —please, res
pond, (prašau atsakyti); rabinas žydeliui 
išvertė — Remember, Send Vedding Pre
sent... (nepamiršk pasiųsti vestuvinės 
dovanos); aukštaitis išsivertė — Reserve 
Seats Via Phone (rezervuok vietą tele
fonu), o žemaitis, nemėgstąs ceremonijų, 
išvertė trumpai drūtai, — Rask Sau Vietą 
Pats... '

.....................

ALp(LKA)1763 
1989, Nr.4

Henriks
ilgos ligos mirė kovo 14 d., po rožinio ir 
gedulingų pamaldų Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje, velionies palaikai buvo 
sudeginti. Pelenai nusiųsti įok. Lietuvą.

Adolfas Casper, ilgametis “Lietuvių 
Dienų” anglų kalbos skyriaus raidžių 
rinkėjas, mirė kovo mėn.

Užuojautą reiškiame velionies našlei.

“Ir atleisk,
kaip ir mes atleidžiame”

Atleisti ir mylėti — vieni gražiausių 
žodžių. Atleisti — dieviška; nes tik 
pasaulio Kūrėjas galutinai mums atleidžia, 
jeigu ir mes gailestingi...

Mylėti — žmogiška. Mes mylime savo 
gyvenimą; mylėkime ir kitų gyvenimus, 
pagerbkime mirtį.

Pagerbkime, bent širdyse, a. a. Sofijos 
atminimą, jos talentingą jaunystę ir jos 
skausmingą gyvenimo saulėleidį.

Mus viltingai džiugina pradžia — 
saulėtekis; mus brandina, ar svaigina vidu
dienio kaitra, susimąstome visi prie 
saulėleidžio.

Sofija anksti neteko motinos, tai — 
šešėliu pridengė jos jaunystę; ji anksti 
tragiškai neteko sūnaus, tai — aptemdė 
jautrios motinos širdį: tada pro liūdesį ji 
tikrai nebematė gyvenimo saulės iki 
mirties.

Bet, praskleidę atgal metų eilę, 
prisimenam ir kitokią Tave, Sofija: ne 
kartą mus džiuginai taikliu sąmojingu 
žodžiu, ar šypsena, ar vaišingumu ir 
užuojauta. Mylėjai Lietuvą ir ją dosniai at
siminei. Visada troškai draugystės ir ar
timiems buvai draugiška.

Mums atleisk, Sofija, gal ne visada Tave 
teisingai supratom ir įvertinom. Ir tegu 
būna Tau skaidru “anapus saulės”, kur 
Tave pasitinka sūnus, vyras ir kiti Tavo 
brangieji.

Mūsų atminty liks Tavo dainuotos 
dainos, šypsena ir Tavo šviesus veidas, 
kurį kitados pamilome.

Po visų žemės džiaugsmų ir skausmų — 
amžiną Tau atilsį tesuteikia Dievas 
“anapus saulės”...

Alė Rūta
Po rožinio maldų 

už a. a. Sofiją A. Rudokienę 
1989 m. kovo 7 d., 

Santa Monica, Calif.
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