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LIETUVIAI 
BARZDOČIAI...

DAINUOJA

N
edidelei Los Angeles lietuvių ko

lonijai, esančiai kitame Amerikos 
pakraštyje, nėra taip lengva pasikviesti 

menininkų grupes, ypač iš ok. Lietuvos. 
Bet, atsirado drąsuolių: Korp! Neo- 
Lituania, L. A. Jaunimo S-ga, L.B. L.A. 
Apylinkė ir, bendromis jėgomis, pa
kvietė gastroliuojantį po JAV-bes V. Ker
nagio “Dainos teatrą“ į Los Angeles. Tai 
pirmosios “kregždės” iš ok. Lietuvos su 
savo modernia roko muzikos ir satyros 
programa.

Penktadienio vakare, lapkričio 10 d., pas 
R. ir R. Mulokus vykusiame susipažinimo 
su svečiais pobūvyje, kuriame dalyvavo 
apie 100 vietinių ir, žinoma, devyni pro
gramos dalyviai: Vytautas Kernagis, visos 
grupės dvasia, kuris dainuoja (ir pašoka), 
groja įvairiais instrumentais, rašo savo 
kompozicijas (yra sukūręs virš 200 dainų), 
puikus aktorius, komikas, talentingas viso
se srityse; Ilona Balsytė — vienintelė mo
teriškos giminės atstovė, savo gabumais 
nelabai atsilieka — šoka, dainuoja, puikiai 
vaidina; Marijus Šnaras — kompozitorius, 
muzikos išpildytojas, “... muzika M. 
Šnaro, žodžiai M. Šnaro, išpildo — M. 
Šnaras...“ viską pasako! Andrius Kuli
kauskas iš Plungės, nei giminė, nei panašus 
į mūsų Kalifornijos Andrių Kulikauską, 
irgi muziką, teatro muzikinis vadovas... 
Mindaugas Gabrys, kaip ir visi iš jų, ir 
vaidina ir groja, ir dainuoja... Gintaras 
Tilvytis — fleitistas, bet lygiai puikiai 
valdo ir kitus instrumentus; Edvinas Dargis 
— jauniausias metais, bet ne patyrimu, 
puikiai valdo violončelės stygas; Kęstutis 
Gascevičius — būgnininkas, duodantis 
pulsą visai programai, neliko publikos 
nepastebėtas; Marius Šaduikis — garso 
režisierius, nuo jo priklauso ausies 
būgnelių likimas...

Su visa grupe atskrido ir “Gimtojo kraš
to“ redaktorė Julija Mušinskienė, kuri nei 

šoko nei dainavo, tik plokštelėmis, kasetė
mis, ir “Tarp girnų’’ marškiniais prekia
vo... (Kas buvo ir mums ir jiems labai 
gerai: mes įsigijom suvenyrų, o jie — 
palengvino savo lagaminus, kuriuos ilgai 
ir toli teks tampyti).

Jau supažindindamas su savo teatro 
grupe, Vytautas Kernagis, parodė, kad 
losangeliečių laukia puiki, linksma, įvairi 
programa... “Barzdočiams“ (visi apaugę 
barzdomis, ūsais, išskyrus Iloną) scenoje 
pasirodžius, žiūrovai papliupo juokais: jų
apsirengimas (frako švarkai, balti sportiški 
‘Adidas?’ batai)... laikysena... O antroje 
dalyje dar įdomiau... Visi pižamuoti... 
išskyrus Iloną, gailestingos seselės balta 
uniforma. O ką kita dėvėsi psichiatrinėj? 
Taip ir “traukė per dantį“ “didžiuosius 
brolius“ (Colorado vabalus).

(tęsinys 5 p si.)

Vy tautas Kernagis ir 
V. Gabrys progra
mos metu; vienas šo
ka ir dainuoja — ki
tas ‘‘skripkuoja ”...
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VLIKO ŽODIS LIETUVIAMS

Mes labai džiaugiamės, kad mus Amerikoj šiuo metu lanko 
.Lietuvos Laisvės Lygos Tarybos narys Antanas Terlec
kas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio atstovas Antanas Buračas, 

vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės bei Krikščionių Demokratų 
Sąjungos steigėjų Viktoras Petkus ir Lietuvos Demokratų Partijos 
Tarybos Prezidiumo narys Jonas Mugevičius.

Jie visi dalyvavo XI Amerikos lietuvių kongrese Los Angeles, 
ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seime Baltimorėje. 
Abiejuose šiuose suvažiavimuose mes turėjome progos giliai ir 
plačiai išsikalbėti, išdiskutuoti pavergtos Lietuvos laisvinimo bylų, 
suprasti ir pasidalinti sunkumais kuriuos mes sutinkame laisvės 
kovos kelyje ir apsvarstyti geriausias galimybes ir mūsų visų 
lietuvių (pavergtos Lietuvos ir laisvojo pasaulio) bendras, vien
ingas pastangas galutiniam nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymui. O svarbiausia, mes galėjome susipažinti ir suprasti 
pavergtos Lietuvos laisvinimo organizacijų įvairias nuomones ir 
nusistatymus Lietuvos laisvinimo bylos klausimais ir dėti pastangas 
jų vieningam sujungimui.

Pavergtos Lietuvos atstovams buvo sudarytos galimybės 
aplankyti daugelį Amerikos lietuvių kolonijų aplankyti daugelį 
Amerikos lietuvių kolonijų, taip pat Jungtinių Amerikos Valstijų 
Senatą ir Atstovų Rūmų narius, valdžios pareigūnus, įvairias 
komisijas ir Amerikos spaudos atstovus, su jais pasikalbėti ir pain
formuoti apie padėtį dabartinėje Lietuvoje ir lietuvių troškimą būti 
laisvais ir nepriklausomais.

Įvykiai Vengrijoje ir Lenkijoje, o ypatingai dideli bei staigūs 
pasikeitimai Rytų Vokietijoje ir prasidėję judėjimai Čekoslovakijoje 
ir Bulgarijoje turėtų būti pamokantis pavyzdys ir priminimas, kad 
visos diktatūrinės, tirono valdomos sistemos negali išsilaikyti ir 
eventualiai sugriūna. Šia linkme eina ir totalitarinė komunistinė 
diktatūra ir tik laiko klausimas kada jos imperija subyrės. Mes visi 
bendrai turime dėti visas pastangas, kad Sovietų Sąjungoje ir 
pavergtoje Lietuvoje vėl galėtų atgimti ir veikti įvairios 
demokratinės partijos ir demokratiški įstatymai, sukurti Lietuvos 
konstitucijos ir pačių lietuvių valdomi ir tvarkomi.

Mums nereikia naujos konstitucijos ar naujų įstatymų. Lietuvos 
konstitucija buvo sukurta pagal Vakarų valstybių priimtus 
demokratinius visuomeninius principus ir mes norime ja 
vadovautis. Laikinas Lietuvos valstybės egzistavimas yra per
trauktas Hitlerio-Stalino pakto ir jo tebesitęsiančių pasekmių.

Lietuvos okupacija yra nepripažįstama Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir daugelio kitų Vakarų valstybių. Mūsų visų bendras tikslas, 
ypatingai šiandieną, — kaip galima greičiau įvykdyti Hitlerio- 
Stalino pakto panaikinimą ir pilną Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymą.

(Ištraukos iš ELTA specialios laidos) 
**************************************

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 ir žemiausiais 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
**************************************************

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 
¥¥¥¥4^*****¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*******************

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 
šva.rkų; 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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XI-TAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS IR ALTO SUVAŽIAVIMAS

ALTo suvažiavimo prezidiumas. Iš k.: G. Lazauskas, ok. Lietuvos atstovai: V. 
e Petkus, A. Terleckas, A. Buračas ir P. Pečiulaitis.

Pirmą kartą Ramiojo vandenyno pakran
tėje, Los Angeles mieste, Kalifornijos 
ALTo pirm. A. Mažeikos pastangomis, 
įvyko Amerikos Lietuvių XLtas ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 49-tas 
suvažiavimai.

Pirmasis — vyko šeštadienį, spalio 21 
d., Sheraton Townhouse ' viešbutyje. 
Kongresas pradėtas prcl. J. Kučingio in- 
vokacija, Lietuvos ir Amerikos himnais. 
Dr. K. Bobelis, pasikeisdamas su G. 
Lazausku vedė kongreso eigą, supažindi
no su kongrese dalyvaujančiais įvairių 
organizacijų atstovais. Dr. K. Bobelio 

• pastangomis iškviesti iš ok. Lietuvos 
organizacijų atstovai: Antanas Terleckas, 
Lietuvos Laisvės Lygos įkūrėjas ir pirm., 
Viktoras Petkus, Helsinkio grupės steigė
jas, atstovavo ir Lietuvos Krikščionių 
Demokratų s-gą, Povilas Pečiulaitis, 
“Tremtinio” s-gos ir partizanų atstovas (su 
juo turėjo atskristi dar du atstovai, bet 
negavo vizų išvažiavimui), Kęstutis Minel- 
ga, jaunimo atstovas, prof. Jonas 
Mugevičius Demokratų s-gos pirm., 
Sąjūdžio Tarybos narys prof. Antanas 
Buračas su sūnumi Giedrium, kuris nieko 
neatstovavo.

Kongreso metu buvo nutarta, kad 
Lietuvos reikalus turi atstovauti ne ok. 
Lietuvos atstovai, (tai būtų pripažinimas 
okupacinės valdžios), bet išeivijoje esan
tieji Lietuvos konsulai. A. Terleckas savo 
kalboje pabrėžė, kad dabar ok. Lietuvai ne 
tiek reikalinga finansinės paramos, kiek 
kultūrinės: knygų, istorijos vadovėlių, 
užsienyje leidžiamos lietuviškos spaudos.

Padėkojo užsienio lietuviams (vienintelis 
iš visų atstovų, įvertinęs mūsų pastangas) 
pasiūlė įsteigti “smegenų centrą”, kuris 
rūpintųsi, koordinuotų ir išnaudotų visas 
progas Lietuvos nepriklausomybei atgauti.

Visi atstovai pabrėžė vienybės reikšmę, 
deja, jos nesijautė tų pačių atstovų kalbose, 
simpoziume, pokalbiuose.

Kongresas baigtas iškilmingais pietumis, 
kurių metu už ilgametę veiklą žymenimis 
apdovanoti: Alena Devenienė-Grigaitienė 
ir inž. Antanas Mažeika. Meninę programą 
atliko solistai Birutė Vizgirdienė ir Antanas 
Polikaitis, akompanuojant Raimondai 
Apeikytci, ypatingų plojimų susilaukė už 
“Lopšinę motinai ir Tėvynei”. Sigutė 
Mikutaitytė-Lownds padeklamavo Putino 
ir K. Inčiūros poezijos.

Sekmadienį, spalio 22 d. Sv. Kazimiero 
parapijos salėje vyko ALTo suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo nemažai publikos. 
Moderavo dr. K. Bobelis. Čia buvo 
užbaigta šeštadienio simpoziumo diskusi
jos. Atstovai iš ok. Lietuvos atsakinėjo 
daugybę klausytojų klausimų, visiems 
rūpėjo dabartinė padėtis ok. Lietuvoje, 
veiksnių, organizacijų ir 1.1, patikimumas 
laisvės kovos darbe. Ilgiausiai sustota prie 
A. Klimaičio, kuris būdamas Europos 
Parlamento nariu, neteisingai nušviečia ok. 
Lietuvos padėtį, laisvės siekimą ir 1.1., ir, 
nežūrint jo kenksmingos veiklos, Sąjūdis 
jam suteikė įgaliojimus... Sąjūdžio atstovas 
A. Buračas, arba nežinojo padėties, arba 
naudojosi sovietiška sistema — melavo per

(nukelta į 8 p si.)

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO ŠVENTĖ

Kiekvienais metais Los Angeles Aka
deminis S. S-dis iškilmingai pamini 

savo metinę šventę, pradėdami iškilminga 
sueiga, kurios metu naujieji filisteriai 
gauna spalvas, duoda įžodį. Šiemet davę 
įžodį: Povilas Viskanta ir Auris Jarašūnas. 
Sueigą pravedė s. G. Leškys, spalvas už
rišo — s. B. Viskantienė. Šventė, kaip ir 
pernai vyko Brookside Club House, 
Pasadena.

Akademikai savo šventėms visuomet 
gauna tikrai įdomių ir gerų svečių-paskai- 
tininkų; pernai — dr. V. Statkevičių, šie
met — visiems gerai, iš amerikiečių spau
dos, pažįstamą bulgarą prof. Alex Alex- 
iev. Savo kalboje A. Alexiev peržvelgė

Fil. B. Viskantienė užriša tautinę juostą 
paskaitininkui prof. A. Alexiev.

sovietiškos imperijos žlugimo priežastis: 
katastrofišką ekonomiją, taigi — negalė
jimą išlaikyti milžiniškų karinių jėgų, kurių 
dėka laikėsi marksistinė imperija; neteki
mas pigios darbo jėgos (Sibiro kalinių). 
Sovietų ekonomija ne tik kad neina pirmyn 
su gyvenimu, bet merdėja, jai išgelbėti M. 
Gorbačiovas ir paskelbė visas “perestroi
kas”, deja, pervėlai. “Perestroikos” ne 
tik, kad neišgelbės sovietiškos imperijos, 
bet pagreitins jos galą. Pagal visus 
duomenis Sovietijai gręsia badas, jau 
ateinančiais metais. Padėtis raudonojoj im
perijoj yra beveik beviltiška ir jei Vakarų 
Europa, Japonija ir JAV neišgelbės, mes 
būsim raudonosios imperijos žlugimo 
liudininkais.

(tęsinys 5 psl.)
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Baltų Laisvės Lygos šventė

Latvijos konsulas 
Aivars Jerumanis ir 
Latvijos Populia
raus Fronto vice- 
pirm. prof. L God
manis BLL šventėje

me savo aplinką — joje gyvename. O štai 
ateina poetas, muzikas arba menininkas ir 
kasdienybe išreiškia nelauktais epitetais, 
netikėtais garsais bei stebinančiomis spal
vomis, kontrastais ir formomis. Meninin
kai savo jautriomis asmenybėmis ir savo 
sugebėjimais mums tiesiog atveria naujus 
pasaulius, naujus langus į visatą, grožį, 
gyvenimo pajautimą. Todėl nuo amžių visų 
sričių menininkai yra mylimi, gerbiami ir 
jų darbai vertinami.

Šiandien švenčiame Danguolės Kuolie
nės parodą su pakilia nuotaika. Džiaugia
mės, kad ji su mumis pasidalija savo talen
tu ir mus tuo pačiu praturtina.

D. Kuolienė yra grafikė nuo pat studijų 
dienų. Daugelį grafikos technikų, kaip 
litografiją, ofortą ir linoleumo raižinius 
jinai yra apvaldžiusi savo darbuose. Šioje 
parodoje vyrauja kolografijos ir monotipai. 
Bet ne taip svarbu technika, o išsakymas 
ir išreiškimas minčių ir vaizdų, kuriuos 
menininkė savyje sukūrė ir subrandino. 
Šios dvi minėtos technikos šiuo laiku 
atitinka jos temperamentą, jos idėjas, jos 
pasaulėjautą sukuriant suabstraktintus

Lapkričio 4 d., Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, įvyko gana šaunus pobūvis- 
pietūs. Nežiūrint to, kad rengė bendromis 
jėgomis — estai, latviai ir lietuviai, 
pastarieji, vis dėlto, savo gausiu 
dalyvavimu viršijo visus kitus.

Vakaro programą pradėjo dabartinis 
BAFL (Baltic American Freedom League) 
pirmininkas Agris Pavlovskis, pasvei
kinęs visus atsilankiusius, išsakė praeitų 
metų veiklą ir atsiekimus, ateities planus, 
po to... “užkliuvo už varčios ir... pradėjo 
iš pradžios”. Ilgai kalbėjo ir nieko 
nepasakė.

Špecialiai šia proga iš Latvijos atskrido 
Latvijos Populiaraus Fronto vice-pirm. 
prof. Ivars Godmanis, kuris trumpai, kon
densuotai nušvietė dabartinę padėtį ok. 
Latvijoje, kuri yra liūdnesnė, negu ok. 
Lietuvoje. Latvijoje daugiau rusų-atei- 
vių, kurie yra daug įžūlesni negu mūsų 
krašte. Ir Latvijos PF ir Lietuvos Sąjūdis 
labai panašūs ne tik savo veikla, bet ir 
sudėtimi — dauguma narių intelektualai, 
pats I. Godmanis turi Fizikos (Physics) 
doktoratą. Kalbėjo gana įdomiai, nors 
daugumas naujienų mums jau buvo žino
mos. Svečią pristatė Latvijos gen. konsulas 
Aivars Jerumanis.

Šios šventės metu buvo įteikti žymenys 
savo veikla pasižymėjusiems: Romui Nel- 
sui, Baliui Gajauskui (jį atstovavo Angelė 
NeLsienė) ir Allan W. Bock, “Orange 
County Register” laikraščio žurnalistui.

Trumpa kalba šventę uždarė Tony B. 
Mažeika.

DANGUOLĖS KUOLIENĖS 
MENO PARODA

Irenos Raulinaitienės žodis parodos 
atidarymo proga, 1989 m. spalio 15 d. Los 
Angeles, Sv. Kazimiero parapijos salėje.

Susirinkome į šventę — parodos 
atidarymą. Ir kodėl gi tai yra šventė? Ką 
nors naujo galim kas dieną pamatyti 
televizijoj; ką nors patrauklaus — 
stebėdami vaikų žaidimą; bet vis vien 
lankome koncertus, skaitome knygas, ir 
dabar susirinkome į šios parodos 
atidarymą.

Dauguma iš mūsų einame per gyvenimą, 
matome daiktus — jais naudojamės, mato- 

D. Kuolienės meno parodoje, Los Angeles. Iš k. I. Raulinaitienė ir D. Kuolienė, prie 
dailininkės kūrinių.

gamtovaizdžius arba net visai abstraktus. 
Žmogaus figūra jos darbuose užima tik 
labai nežymią vietą. Bet, visdėlto, darbai 
nėra nuasmeninti, nes visur jaučiama 
menininkės asmenybė, kuri subtiliomis 
spalvomis ir taikliomis formomis alsuoja 
su medžiais, uolomis ir saulėmis.

Danguolė Kuolienė su šia paroda ateina 
kaip brandi menininkėj Ji yra suruošusi 
eilę asmeninių parodų Čikagoje, Toronte, 
Kennebunkporte, Bostone ir Klevelande; 
yra dalyvavusi visoj eilėj grupinių parodų 
lietuvių bei amerikiečių tarpe, laimėjusi 
premijų ir atžymėjimų už savo darbus ir 
lietuviškoje spaudoje yra pasireiškusi kaip 
iliustratorė. 1988 metais Danguolė buvo 
priimta į Los Angeles Printmaking 
Society.
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Barzdočiai-
(atkelta iš 1 psl.) 

Albinui Šėkams ir jų dukrelei.išskyrus Iloną, gailestingos seselės balta 
uniforma. O ką kita dėvėsi psichiatrinėj? 
Taip ir “traukė per dantį“ “didžiuosius 
brolius“ (Colorado vabalus).

Programą pradėjo dar ‘’prieškarinio“ 
Dolskio dainomis: “Eina pulkas links
mai“, “Aš myliu vasaros rugiagėles“, 
“Lietuvaitė...“ ir, žinoma, “Onyte, einam 
su manim pašokti’’... Toliau, be sustojimo 
ėjo programa, paįvairinta Ilonos linksmais 
monologais, duetu su V. Kernagiu. Keitėsi 
instrumentais, čia Vytautas dainuoja, čia 
pianinu, čia gitara groja; čia Marius dai
nuoja, čia groja, labai lengvai pasimest gali

Akademikų šventė
(atkelta iš 3 psl.)

Filisterių pirm. fil. s. B. Viskantienė 
kalbėtoją A. Alexiev, savo politiniais 
straipsniais amerikiečių spaudoje gynusį 
Pabaltijo tautų teises, Vakarams atskleidusį 
sovietiškus planus ir politines Gorbachiovo 
machinacijas, apjuosė tautine juosta ir 
įteikė padėkos žymenį.

ASS Vydūno Fondo premija ir žymeniu, 
už nepailstamą, ilgą darbą lietuviškoje 
bendruomenėje, skautų organizacijoje ap
dovanotas prof. Algirdas Avižienis, kuris 
seniai, labai jau seniai užsitarnavo 
atžymėjimo. Tikrai niekas taip daug nedir
bo įsigijant Los Angeles skautų-čių 
stovyklą “Rambynas“ kaip Algis, jo buvo 
pilna visur kur tik reikėjo: išrūpino visus 
leidimus statyboms, stovyklavimui, tarėsi, 
kur reikėjo ir ginčijosi, su valdžios 
biurokratais, atėjus reikalui, net savo san
taupomis pasidalijo. Dr. Algirdas pasižy
mėjęs ne vien tik lietuviu tarpe, bet kas 
mums svarbiausia, kėlė ir kelia lietuvių 
vardą viso pasaulio mokslininkų tarpe, tur 
būt, yra vienas iš daugiausiai apdovanotu 
kompiuterių mokslo mokslininkų.

Prof. A. Avižienis savo trumpoje padė
kos kalboje, pažymėjo, kad jam šiuo metu 
pats svarbiausias tikslas yra Kauno univer
siteto atgaivinimas (jis vienas iš komiteto 
narių), ir švietimo tinklo pakeitimas ok. 
Lietuvoje, pradedant pradžios mokyklo
mis, gimnazijomis — baigiant universitetu. 
Jo pageidavimas — anglų kalbą mokyti nuo 
pat pradžios mokyklos, kad ok. Lietuvos 
žmonės būtų pasiruošę naujam ekonomi
niam gyvenimui, — turizmui, ryšiams su 
užsieniu, ne vien tik moksliniais tikslais. 
Veltui žodžių nešvaistė — gautą premijos 
čekį paskyrė Švietimo Fondui.

Šventė praėjo iškilmingoje ir skautiškai- 
draugiškoje nuotaikoje. Be skautų dalyva
vo nemažai svečių ir viešnių (net iš ok. 
Lietuvos).

Vaje

ir galų gale, žmogus net nežinai, kas kiek 
ir kokiais instrumentais grojo. Visi talen
tingi, profesionalai, kokių mes seniai, 
seniai nematėm. Net ir “roko“ muzikos 
nemėgstantieji žiūrovai, gerokai suaugę 
amžiumi, plojo, kojomis taktą mušė, kar
tu dainavo, atjaunėjo šiam vakarui... 
Pagavo visus dainos: “Santechnikas iš 
Ukmergės“ (Montego Bay) ir “Colorado 
vabalai“ (ypač po to kai V. K. paaiškino 
tų “vabalų“ tikrąją prasmę) publika 
entuziastiškai, kaip niekad Los Angeles dar 
nebuvo, įsijungė garsiau negu M. Šaduikio 
garsinė sistema...

Tai buvo vakaras, kurio losangeliečiai 
ilgai nepamirš. Rengėjai jaudinosi, kad 
vyresnė karta gal nelabai pritars, kritikuos 
programą, muzikos žanrą, — bet... visi 
maloniai nustebinti buvo, kai “suaugus“ 
publika daugiau ir garsiau “reiškėsi“ už 
jaunesnius.

Akademinės šven
tės rengėjai su ; 
svečiu. Iš k.: A. 
Kudirkienė, dr. 
A. Alexiev, B. 
Viskantienė, dr. 
A. Avižienis, E. 
Stočkus, Milda 
Mikėnienė.
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1990 metais Lietuvoje įvyks 
DAINŲ ŠVENTĖ

Kad užtikrinti sau vietas vykti į šią šventę 
jau dabar prašome kuo skubiausiai 
registruotis pas:

Evangelina Kungys, Village Travel, 
(213) 698-0496.

Susidomėjimas labai didelis, prašome 
nedelsti.

NAUJAS PATARNAVIMAS.
Jūsų pinigai siunčiami į Lietuvą per banką 
į “DOLERINES” parduotuves, kur giminės 
gali be palydovų nusipirkti prekių ar 
automobilių.
Kreiptis pas Evangel i ną (213) 698-0496

VLADAS CEIKA
su

TĖVAIS

gaminame šviežias lietuviškas 
dešras ir maistą parengimams

4328 East 56th Street
Maywood, CA 90270

Tel. (213) 562-1344

Tarbell,
REALTORS

TONY MAŽEIKA
Realtor®

Member Pro—100 Club
Specialist for So. Orange County 

Bus.: (714) 830-6060 
Res.: (714) 859-0340

23162 Los Alisos Boulevard, Suite 220 
Mission Viejo, CA 92691

AMERIKIEČIAI PASIKVIETĖ OK.
LIETUVOS PARAŠIUTININKUS
Prieš keletą savaičių iš ok. Lietuvos, į 

kur buvo pakviesti Kauno Aviacijos Klubo, 
grįžo amerikiečiai parašiutininkai (sky- 
divers), 3 iš jų kaliforniečiai. Visi nepa-

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.

LITHUANIAN INVESTORS ATTENTION: 
I can build an apartment building that is $200,000 
or more under market value, having a gross in
come of $80,000 or more annually for the same 
amount of cash down payment (25%) required 
for the purchase of an existing apartment 
building. Am seeking investors or investment 
group. Call JOHN BRICKUS (JONAS BRICKUS 
— BRICKUS CONSTRUCTION COMPANY) At 
(213) 663-5901. Licensed General Contractor, 
Broker and Certified Appraiser. (Free VA REPO 
list upon request — Buy VA Repos at about 25% 
under market value).

prastai sužavėti lietuviais, jų draugiškumu, 
svetingumu, ypač jų išradingumu... (E. 
Heinsheimer, vienas iš jų grupės, aprašo 
viešnagę ok. Lietuvoje “Parachutist” žur
nale. Sis įdomus straipsnis perspausdi
namas “L. D.” lapk. numeryje, anglų k. 
skyriuje. Atsidėkodami už viešnagę, jie 
pasikvietė T ok. Lietuvos parašiutininkus, 
kurie turi atskristi į Los Angeles apie 
sausio 15 d. Šiai amerikiečių grupei labai 
reikalinga finansinė parama iškviestiems 
lietuviams kelionę ir šokinėjimus iš lėktuvų 
apmokėti. Ok. Lietuvoje sportas valdžios 
globojamas, — Amerikoje, deja, to nėra. 
Kas norėtų finansiniai padėti ok. Lietuvos 
parašiutininkams, siųskit šekius: Todd Kir- 
wan, 18 Barkentine Rd., Rancho Palos 
Verdes, C A 90274.

Lietuvos Vyčių susirinkimas
Įdomus L. V. susirinkimas įvyko lap

kričio 11d. Edvardo ir Martos Antanaičių 
namuose, Mission Viejo, CA.

Susirinkimą, po vaišių, pravedė pirm. 
Marytė Šepikaitė. Robertas Novak pasako
jo apie dr. V. Kudirkos ir dr. J. Basanavi
čiaus veiklą Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti. Kalbą pailiustravo nuotraukomis.

Buvo įdomu išklausyti pranešimus Vyčių 
Seime Čikagoje dalyvavusių narių: J. Bru
žo, M. Šepikaitės, M. Oberfield, B. Ski- 
rienės ir L. Baltrėnaitės. Visi dalyvavusieji 
sužavėti Amerikos L. Vyčių veikla. Seimo 
dalyviai pageidavo, kad sekantis seimas 
įvyktų Los Angeles mieste. AFS

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 ištaiga 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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LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

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

ALMA VILKAS STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai

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

★t*******************************************

MARGIS MATULIONIS
Attorney — at — Law

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

♦♦**t*tii************t*t***************tt*****

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

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

i**************************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
J'.'-"-' • I

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404 

Tel.: (213) 828-7095

Su geriausiais linkėjimais švenčių proga 
visiems Kalifornijos lietuviams

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
3356 Glendale Boulevard, 

Los Angeles, C A 90039

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

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ

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

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

ROQUE and MARK CO., INC.

Realtors ★ Insurance ★ Income Tax ★ Notary Public

28702 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 
Phone: (213) 828-7525 Res. (213) 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

“LIETUVIŲ DIENŲ”
redakcija ir administracija

Sveikina visus skaitytojus irv bendradarbius 
linkėdami taikos ir ramybės Šv. Kalėdų proga.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029

TEL. (213) 664-2919 .***************************************************

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
Inž. VYTAUTAS VIDUGIRIS 

ir ŠEIMA

27923 San Nicholas Drive, Palos Verdes, CA 90274 
Tel.: (213) 377-3192

****************************************************
Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų

SINCE 1955 Phone (213) 661-6222
RUOKIS PAINT CO.

Subdivision of Rokai Chemical Co. 
Latex Base Paint for Both Indoors and Outdoors

All Colors
P. O. BOX 27204 J. & V. Ruokis

Los Angeles, CA 90027 Owners
..**■»** * ******************************************* it

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų naujų Metų!
LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI

3352 Glendale Blv., Los Angeles, CA 90039 
Tel.: (213) 669-9314

r**************************************************

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

^******************************************************•*1

DENNIS PETRAS
Broker Associate

c/oWhitehouse Property
23067 Ventura Blvd., Woodland Hills, CA 91367 

Tel.: (818) 999-3100. Res. (818) 883)2877

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

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
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

1989 m.
Gruodžio mėn.

2 d. šešt., 7:30 v.v., parapijos salėje 
Literatūros vakaras. Dalyvauja: poetas J. 
Keleras (iš ok. Lietuvos), B. Brazdžionis, 
D. Mitkienė, dr. E. Tumienė, P. Visvydas 
ir R. Apeikytė. Ruošia Lietuvių Fronto 
bičiuliai.

3 d., sekmadienį, 12:00 vai. p.p. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Toronto Vyrų 
choro “Aras” koncertas. Ruošia L. B. 
Vakarų apygarda ir Spindulys.

10 d., sekm. 12:00 v.v., Šv. Kazimiero 
salėje, prof. Černiaus pranešimas. Rengia 
L. B. Vakarų apygarda.

17 d. sekm. 12 vai. p.p., parapijos 
salėje bendros Kūčios. Rengia Los Angeles 
šauliai.

1990 m.
Sausio mėn.

21 d., sekmadienį, 12 v.v. p.p. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Vaclovo 
Daunoro, Roberto Bekionio ir humoristo 
Algio Grašio koncertas. Ruošia Lietuvių 
Fondas.

- SVEČIAI -
Lapkričio 3 d., V. Šliūpo, iš So. Lake 

Tahoe, lydimas, redakciją aplankė 
Algimantas Pabijūnas, Vilniuje leidžiamo 
žurnalo “Kinas” vyr. redaktorius, kuris 
domėjosi mūsų spauda, televizijos pro
gramomis, bei jų paruošimu, u t

Lapkričio 3 d. B. ir A. Brazdžioniu 
lydimi, redakciją aplankė, Aldonos 
Brazdžionienės sesuo, muzikologė, 
mokytojaujanti Čiurlionio muzikos 
mokykloje, Gražina Zujuvienė ir jos sūnus 
muzikas-kompozitorius Gediminas.

Edvardo Barkaus lydimi, “L. D.” 
leidyklą aplankė svečiai iš ok. Lietuvos: 
G. Milašius, F. Bagdonas, D. Bagdonienė, 
R. Krasauskas ir J. Milašius iš Colorado 
Springs.

Janinos Čekanauskienės lydimas, lapkr.
20 d., L.D. redakciją aplankė žinomas 
disidentas, badavimo streikais daug 
atsiekęs, Petras Cidzikas, specialiai iš ok. 
Vilniaus atskridęs į BALFo jubiliejų, Los 
Angeles. Į JAV-bes jį iškvietė BALFo 
pirm. M. Rudienė.

Kongresas...
(atkelta iš 3 psl.)

akis, išsireiškė, kad tuo metu, kada jie 
įgaliojo A. Klimaitį, nebuvo gero ryšio su 
išeivijos atstovais ir jie nežinojo, kas yra 
tas Klimaitis, kuris pagal Buračą turėjo būti 
tik sekretorium, bet suklastojęs dokumen
tus, tapo Sąjūdžio atstovu... (ardokumentų 
suklastojimas nebuvo utektina priežastis A. 
K. tučtuojau iš pareigų atleisti? Ar tas 
neįrodė kam jis dirba? Red.) Šiuo klausimu 
atsakė dr. K. Bobelis, pabrėžęs, kad tuo 
metu buvo kasdieninis telefono ryšis su 
ok. Lietuvos veikėjais, kad Klimaitis, kaip 
netinkamas asmuo, buvo VLIKo atleistas 
iš pareigų, kas Sąjūdžiui buvo žinoma... 
A. Terleckas, patvirtino dr. Bobelio 
žodžius, pridurdamas, kad jis su N. 
Sadūnaite, kelis kartus įspėjo Sąjūdžio 
Tarybą apie Klimaitį. ir jo veiklą, priešingą 
mūsų siekimams.

Suvažiavimo metu perrinkta ta pati 
Amerikos Lietuvių Taryba ir valdyba dar 
dviejų metų laikotarpiui.

KUR TU, LIETUVA?

14 Lietuvos atgimimo dainų kasetė. 
Muzika komp. Gedimino Zujaus, įrašyta 
Kaune, išleista Toronte, 1989.

Kaina 10 dol. Gaunama “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose“ redakcijoje.
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90029, tek: (213) 664)2910.

.j. a|a ^|a ^|a ^Ja ^a »|a a^a a|a

Ramonas Kęstas ir Ramonas Vitas, 
gyvenę Gilbertville, MA prašomi 
susisiekti su jūsų pusbroliu Antanu 
Ramonu, kuris nori atnaujinti ryšius, šiuo 
adresu: A. D. 15, Kėdainiai, Lithuania 
SU-235030.

*!* *1* <L* »*<• <1* <!* ** * *!• •J• •!> »1> *!■* *1* *’* •!*rp rp rp *p *p <p *p »p

Atskrenda ARAS
Šaunus Toronto Vyrų choras, 

vadovaujamas muz. V. Verikaičio, 
akomponuojamas J. Govėdo, 

duos koncertą
1989 m. gruodžio 3 d. sekm. 12 vai. 

Šv. Kazimiero parapijos salėje

Bilietai 10 dol., prie durų. Užkandžiai.

Po koncerto — pietūs apatinėje salėje 3 v. 
p.p. Pietūs 10 dol. užsisakyti pas D. 
Varnienę (213) 663-1366.
Rengia Liet. Bendr. Vakarų Apygarda 

ir SPINDULYS

ALp(LKA)1763
1989, Nr.10

Poezija, g
L. A. Daili 

įvyko 1989 n 
dail. Prano Gasparomo namuose. ji» 

papasakojo įspūdžius apie lietuvių ir 
pabaltiečių dailininkų paveikslus, kuriuos 
matė pernai lankydamas okupuotą Lietuvą. 
Daugelyje kūrinių pastebimas skausmas, 
liūdesys, — nes tokia nuotaika gyvenama.

B. Raila kalbėjo apie vykstantį prablai
vėjimą ok. Lietuvoje. Tas plačiai žinomas 
laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai sie
kimas pradėtas ne pernai ar užpernai — jis 
vyko visą laiką nuo XIX amžiaus, kada 
lietuviai kovojo prieš rusus ir kitus lietuvių 
tautos priešus.

1988 ir 1989 metais laisvės siekimai 
pasiekė pelnytų, plačiai pagarsintų lai
mėjimų. Kovojama: kultūrinėje, politinėje, 
visuomeninėse srityse. Užsienio lietuviai 
talkina ir talkins iki bus atgauta pilna 
Lietuvos nepriklausomybė.

P. Visvydas kalbėjo apie vėliausius 
lietuvių poetus. Jų pavergtoje Lietuvoje 
nėra daug. Ne visi sugriebia poezijos 
pulsą. Turintieji noro ir gabumų — laimės, 
silpnieji — atkris.

B. Brazdžionis pastebėjo, kad dabar 
daug amerikiečių poetų rašo “poeziją”, be 
jokio supratimo kas yra poezija; rašo pasi
baisėtinai blogai, — be jokio poezijos 
skambesio, ritmo, įsijautimo, meniškumo. 
Jų poezijoje nėra esmės, tiktai... seksas. 
Blogiau, kad tokiais nevykėliais seka kai 
kurie lietuviai, kurių net tokie “rašinėliai” 
atspausdinami kaip poezija.

Švečias prof. D. Krivickas savo kalbo
je pažymėjo, kad svarbu sovietus paveikti 
tiek, kad jie paskelbtų Molotovo- Ribben- 
tropo paktą negaliojančiu. Mums nuolat 
reikia papildomų duomenų apie sovietų ir 
lietuvių veiklą. Jei įvykiai nepaskelbiami 
spaudoje, tai juos reikia užrašyti ir 
išsaugoti, kad būtų galima jais pasinaudoti 
ateityje.

Iš ok. Lietuvos atvykęs svečias pasako
jo, kad sovietai stengėsi trukdyti Laisvės 
Žiedo įvykiui — lietuvių, latvių ir estų 
gyvai grandinei nuo Vilniaus, per Rygą iki 
Talino. Tai buvo nepaprastai svarbus 
įvykis, aprašytas pasaulio spaudoje, gal 
pirmas Europos istorijoje, kada trijų 
pavergtų valstybių žmonės ryžtingai 
pasisakė už jų kraštų nepriklausomybę.

Atgavus nepriklausomybę, Lietuvoje 
atsirastų norinčių grįžti į ūkius, kas šiuo 
metu beveik neįmanoma: nėra ūkių, žemės 
dirbimo įrankių, arklių ir kitų reikmenų 
ūkiui. Atrodo, uoliausiai prie savo žemės 
nori grįžti Marijampolės ir Vilkaviškio 
apskričių gyventojai.

Sekančių metų DMK pirm, bus dail. 
Ona Paškevičienė. Dalyvis
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