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45 METAI ARTIMO MEILĖS TARNYBOJE

Petras Cidzikas kalbėdamas apie 
dabartinę padėtį ok. Lietuvoje, ilgiau 
sustojo prie savo asmeniškų pergyvenimų, 
pabrėždamas pirmąjį savo bado streiką, 
kurio metu kryžiumi parkritęs ant žemės 
meldėsi už nelaiminguosius tremtinius.

Kai kas nuvertina P. Cidziko taikų bada
vimo streiką už politinius kalinius, bet 
rezultatai jau yra. Antra vertus, jeigu jo 
streikas nieko nereikštų, tai paskutinio 
badavimo metu (kuris tęsėsi 35 d.) nebūtų 
pas jį apsilankę augšto rango valdžios 
atstovai (Putvinskis ir Lukauskas) ir tiesiog 
maldaute maldavę streiką užbaigti. Balfas 
ir Cidzikas eina tuo pačiu artimo meilės 
keliu, — prašo ne sau, bet savo artimam.

Šiemet BALFAS atšventė savo 

ilgos darbuotės 45-tuosius metus. 
Nuo pat įsisteigimo rinko pinigus, 
drabužius čia, Amerikoje, ir siuntė į 
okupuotą tėvynę. Tuo laiku Balfo pagalba 
buvo ypatingai reikalinga, ypač 
sugrįžusiems iš Sibiro. Dosnią ranką ištiesė 
ir kitiems į vargą patekusiems lietuviams. 
Nenuostabu, kad ok. Lietuvoje Balfą 
vadino “gerasis dėdė Balfas”, o 
komunistinė valdžia, tuo metu baisiausiai 
šmeižusi išeivijos lietuvius, matydama 
didžiulę paramą atplaukiančią iš 
“supuvusių buržujų”, ėmė persekioti ir 
įtarinėti paramą gaunančius. Balfas surado 
išeitį ir siuntiniai į Sibirą ir ok. Lietuvą ėjo 
privačių asmenų pavardėmis ir adresais. 
Neapleido ir Suvalkų Trikampio lietuvių.

Los Angeles Balfo skyrius, vadovau
jamas V. Pažiūros, lapkričio 19 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje iškilmingai 
paminėjo sukaktį. Prie iškilmingos ir 
patriotinės nuotaikos prisidėjo ir iš ok. 
Lietuvos pakviestas Petras Cidzikas, kuris 
badavimo streikais, daug prisidėjo prie 
politinių kalinių išlaisvinimo (B. Gajausko, 
kun. K. J. Matulionio, V. Petkaus ir, 
paskutiniu metu partizano B. Lizūno).

Iškilmingi sukakties pietūs pradėti prel.

Balfo jubilie
jaus metu. Prie 
stalo sėdi, iš 
k.: Petras Ci
dzikas, svečias 
iš ok. Lietuvos, 
prel. J. Kučin
gis ir L. A. Bal
fo pirm. V. Pa
žiūra.

J. Kučingio malda, — padėka už Dievo 
suteiktas malones. Bronius Seliukas puikiai 
vedė minėjimą, nesigailėdamas įterpti ir 
humoro, kurio daugumai pra vedėjų 
trūksta.

Programos daly
viai. Iš k.: A. 
Pavasaris, M. 
Rudienė, Balfo 
pirm., R. Apei
kytė, B. Vizgir
dienė, P. Cidzi
kas, J. Čeka- 
nauskienė, R. 
Dabšys.

Losangeliečiai vertina Balfo darbą, 
(susirinko pilna parapijos salė) vertina — 
P. Cidziką, jį sutiko gausiais plojimais ir 
pagerbė atsistojimu.

Ilgametė Balfo pirm. Marija Rudienė, 
savo kalboje perbėgo Balfo atliktus darbus 
ir planus ateičiai. Atrodo, kad pagalbos ok. 
lietuviams jau nebereikia, atėjus visoms 
“perestroikoms”, bet taip nėra; dar daug 
be sveikatos grįžtančių iš Sibiro, ypač 
buvusių partizanų.

Puiki meninė programa, kurią, išpildė 
Rimas Dabšys, pradėjęs su ištrauka iš 
“Čigonų barono”; Birutė Vizgirdienė, 
Janina Čekanauskienė, vėliau abi duetu su
dainavusios “Barcarolę” iš Hoffmano 
pasakų ir Antanas Pavasaris puikiai 
pasirodęs ir solo, ir vėliau duetu su J. 
Čekanauskiene. Įvairumo į programą įnešė 
ne tik solistų solo, duetai, bet ir retai gir
dimi kvartetai. Visai programai akom
panavo, nepamainoma Raimonda 
Apeikytė.

Antrąją minėjimo dalį (loteriją ir kt.) 
pravedė Spaudos direktorius (? red.) V. 
Šeštokas.
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1989 METAMS PRAĖJUS...

Praėjusieji 1989 metai atnešė nepaprastai didelių pasikeiti

mų ne vien tik Rytų Europoje bet ir ok. Lietuvoje. 
Gyvenimas keitėsi ir keičiasi kasdieną, kas vakar buvo “tabu” tas 

šiandien jau laisvai diskutuojama.
Kitos Rytų Europos tautos (Rumunija, Vengrija, Čekoslovakija, 

Lenkija ir Rytų Vokietija) jau atsikratė komunistiškų karaliukų, 
kurie nualino kraštus iki nematyto skurdo; gyventojus pavertė XX 
amžiaus vergais, kai patys “proletarai” gyveno net Rusijos carams 
neįsivaizduojamame liuksuse.

Su nepriklausomybe ateina ir atsakomybė, ne vien tik naujoms 
vyriausybėms, bet ir visiems krašto gyventojams; visų didžiausias 
rūpestis — ekonomija, švietimas, kuris buvo taip iškraipytas, taip 
ant komunistinio kurpalio ištemptas, kad kažkaip savaime nesinori 
pripažinti jų diplomų vertės, — ypač istorijos ir literatūros.

Okupuotoje Lietuvoje Sąjūdžio, Laisvės Lygos ir visos tautos 
pastangomis išreikalauta iš sovietų nemažai teisių. Šiuo metu didelis 
laimikis — Kauno universiteto atgaivinimas (šiuo metu jau veikia, 
turi 150 studentų). Čia sovietai negali naudoti pasiteisinimo, kad 
neturi užtektinai profesorių, įvairių sričių mokomojo personalo, 
nes ok. Lietuvos ir užsienio lietuviai mokslininkai eina iš vien. 
Įspūdingas lietuvių mokslininkų sąrašas tilpęs “Draugo” (gruodžio 
23 d.) dienraštyje! Mokslininkai iš visų kraštų skuba atiduoti duoklę 
savo krašto ateičiai; iš Australijos — 2; Italijos — 2; Lenkijos — 
1; Kanados — 3; JAV net 40, jų tarpe ir 6 losangeliečiai: dr. A. 
Avižienis (kompiuteriai), dr. L. Baškauskaitė (antropologija), dr. 
M. Gimbutienė (archeologija), dr. E. Jarašūnas (mechaninė 
inžinerija), dr. A. Kliorė (erdvių mokslai), dr. F. Palubinskas 
(ekonomija). Reikalui esant, atsiras ir daugiau ir kitų sričių 
special istų-profesorių.

Negalima paneigti fakto, kad ok. Lietuvoje mokslas beveik 
visiems prieinamas, atrodo, nėra beraščių; kiekvienas ką nors 
baigęs, bent gimnaziją. Tiktai... ir tai didelis TIKTAI ok. Lietuvo
je išaugo net dvi generacijos, kurios neturi supratimo kas yra dar
bas, kaip kad priešokupacinė karta ir užsienio lietuviai jį supran
ta. Iš dalies tai suprantama, kadangi ar dirbsi išsijuosęs ar tik į 
laikrodį žiūrėsi — atlyginimas tas pats. Negi sau dirbi, — valdžiai...

Tai problema būdinga ne vien tik ok. Lietuvai, tas pats Lenkijoje 
ir kituose ilgai sovietų okupuotuose kraštuose. Ar galės staiga 
pasikeisti žmonės laisvę atgavus? Juk įpratimas — antras 
prigimimas.
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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.
r**************************************

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 
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LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

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

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

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

uždaryta.
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XXIV-TAS LITERATŪROS
VAKARAS

Literatūros vakaro programos dalyviai. Iš k.: P. Visvydas, B. Varnienė, LFB pirm., 
dr. E. Tumienė, D. Mitkienė. Antroje eilėje, iš k.: J. Keleras', svečias iš ok. Lietuvos 
ir B. Brazdžionis.

Dr. Elena Tumienė melodeklamacija, 
akompanuojant komp. A. Jurgučiui, 
perdavė savo poeziją “Gintaro šalies 
baladę”.

Tik priešai Mindaugo galią pamatė;
Tik jie išgirdo

Vamzdžius, ragus, trimitus,
Kankles, skudučius
Ir laukų lyriką,
Ir pievų dainą.

Pirmyn,
O Lietuvos karalija,
l tarpą daugelio tautų
Visokių
Ir tu rikiuokis!

Dr. E. Tumienės baladė skambėjo naujai, 
įdomiai, daugiau kaip lietuviškas epas, 
negu tik baladė.

Vakaro programą uždarė Alg. 
Raulinaitis, padėkojęs programos 
dalyviams, svečiams ir rengėjams.

Vaje

Los Angeles Lietuvių Fronto Bičiu- 
r liai beveik kasmetai surengia 
įdomius Literatūros vakarus, pasikvietę 

svečių iš kitur ir savąsias jėgas, kurių 
turime apsčiai.

• Š. m. gruodžio 2 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, pirm. B. Varnienei 
vadovaujant surengtas jau 24-tas toks 
literatūros vakaras, sujaunu poetu Julium 
Keleru, svečiu iš ok. Lietuvos.

Poetas Bernardas Brazdžionis pristatė 
svečią, trumpai peržvelgdamas jo poezijos 
kelią.

Svečias, už savo poezinę kūrybą ap
dovanotas premija ok. Lietuvoje, jau keli 
mėnesiai gyvena-studijuoja-dėsto Čikago
je, skaitė savos poezijos pirmoje ir antro
je programos dalyse. Įdomūs eilėraščiai. 
Gal mums, vyresnio amžiaus, įpratusiems 
prie rimuotos poezijos, svečio eilėraščiai 
nuskambėjo gal daugiau lyrine proza, 
modernizmu. Negalima paneigti jo eilėraš
čių giliaprasmiškumo, patriotinių temų, 
atitinkančių šių dienų įvykiams, bei 
netolimai praeičiai.

Dieve, kam gi tu šitaip Lietuvą mūsų 
klupdei ?

ar ne tavo širdis suanglėjo prie taigoj 
numirusio ?

vaiko, ar ne tavo valia alkani 
tremtiniai dešimt metų 

sapnuodavo tėviškę-inkilą, baltą.
vaikystę — katytę...

Poetas J. Keleras šnekasi po programos su vietiniais lietuviais. Iš k.: dr. Z. Brinkis, 
J. Kojelis.

Pranas Visvydas paskaitė savos poezi
jos, kurioje atsispindėjo jo asmeniški 
pergyvenimai-patyrimai Santa Monikoje; 
vienur gana rimtai, kitur su humoru 
pasakoja jis...

Danutė Mitkienė, kaip ir visuomet, 
įdėjus visą savo sielą paskaitė kelis savo 
poezijos kūrinius. D. Mitkienė neatsilieka 
nuo gyvenimo, stebi įvykius ir vis kiek
vienam suranda reikiamų žodžių puokštę... 
Įdomu jos klausytis.

NAUJA LOS ANGELES 
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 

VALDYBA
Raimonda Kontrimienė praneša, kad 

Los Angeles Ateitininkų Sendr. skyrius 
turi naują valdybą. Į valdybą įeina: Pranas 
Grušas, Dalia Jasiukonienė, Raimonda 
Kontrimienė — pirmininkė, Algis Kuolas, 
Dalilė Polikaitienė, Lilė Pupienė, Julius 
Raulinaitis.

Valdybos adresas: Raimonda Kontrimie
nė, 23702 Salvador, Mission Viejo, Ca 
92691. Tel. (714) 586-9782.
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TORONTO “ARAS“ ATSKRIDO... VIEŠNAGE

OK. TĖVIŠKĖJ
2.

Toronto vyrų choras ""Aras” dainuoja Los Angeles lietuviams.

Toronto choro dirigentas, solistas V. Verikaitis dainuoja Ūdrio dainą, akompanuoja 
komp. J. Govėdas.

Š. m. gruodžio 3 d., Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje koncertavo 
gerai susidainavęs Toronto lietuvių choras 
“Aras”, diriguojamas sol. Vaclovo 
Verikaičio.

Nemažas vyrų choras (net 35 jų) atskrido 
su nemaža programa — 29-iomis lietuvių 
ir kitų kompozitorių dainomis.

Pirmąją programos dalį.pradėjo lietuviš
kų dainų pyne. Vėliau įsijungė solistas V. 
Verikaitis su J. P. Tosti “Skausmas” ir A. 
Dvorak “Namo”. Po jo, — retai girdimos 
lietuviškos melodijos. Pirmos dalies užbai
gai publika puikiai nuteikė su J. Budrevi- 
čiaus “Visos žmonos tokios pačios”...

Antroje dalyje maloniai nustebino cho
ras sudainuodamas tik tris (H. Shroder, C. 
Cromer ir G. Verdi) ne lietuvių kompozi
cijas, pridėdamas amerikiečių kaubojų dai

na “Mano kaimas” (Home on the Range). 
Gerai skambėjo lietuviški “kaubojai”, 
ypač kai akomponiatorius komp. Jonas 
Govėdas ne vien pianinu (daina įsijungė...

Choras gražiai reprezentavo Toronto 
lietuvius. Puikiai dainavo, valdė balsus, 
labai gražiai atrodė savo uniformose; I-je 
dalyje tamsiai raudonais švarkais, II-oje — 
baltais-vakariniais.

Gaila, kad visa įspūdį gadino mūsų labai 
maža parapijos scena į kuria choras 
netilpo, — turėjo dainuoti prie scenos, o 
vargšas dirigentas vos ne ant batų minė pir
mose eilėse sėdintiems...

Koncertą rengė, svečius iškvietė ir čia 
globojo Jaunimo Ansamblis “Spindulys” 
ir LB Vakarų Apygarda.

Vaje

Valerija Baltusienė

Šiaip taip prasiveržiam pro minia 

susirinkusia sutikt Poetą, minia 
giminių, atvykusių savųjų pasitikti, sėdam 
į nedidelį autobusą “Latvija” (dabar aišku, 
kodėl mūsų Vyrų kvartetas juokėsi, kad jie 
daugiau laiko praleido Latvijoj, negu Lie
tuvoj...) ir Vilniaus gatvėmis važiuojam 
viešbučio link. Sunku išsakyti jausmus po 
45 metų namo sugrįžus... Miestas ir 
svetimas, ir brangus, ir mielas, ir 
neatpažįstamas...

Gražus viešbutis “Lietuva”, kuriame 
apsistojome, bent iš lauko pusės. Viduje... 
Dabar aišku, kodėl amerikiečiai skundėsi, 
kad lovos siauros ir trumpos, bet... šilto 
vandens yra užtektinai! Ir dar geriau! 
Vonioje išvesti vamzdžiai, karštu vandeniu 
apšildomi, — išsiplovei kokias smulkme
nas,, ant vamzdžių ir džiūsta... Nereikia 
rašyti, kad rankšluosčiai surinkti iš “Good
will”, televizija, balta-juoda, tai veikia tai 
neveikia... Kas iš to kai veikia, kad beveik 
visos programos rusiškai, dar ir... 
lenkiškai

Tiek to tos TV. Svarbiausia, pamatyti 
miestą, Užupio gatvę (prie pat šv. Onos 
bažnyčios), kur jaunystėje gyventa. Suau
gę, sulapoję medžiai, gatvė neatpažįstamai 
pasikeitus... Įspėjo, kad tas rajonas labai 
apleistas, bet nesitikėjau, kad taip baisiai... 
Kadaise buvę gražūs, mūriniai, trijų aukštų 
pastatai — neatpažįstamos spalvos, sienos 
supleišėję, langai nevalyti, išdaužyti; langų 
rėmai sulūžę; kieme net grindinio akmenys 
išlupti. Baisu... Dar žiauriau, — “katiu- 
šos” kieme ant ištiestų virvių sukabinusios 
džiovina skudurus... Ašaros nejučiomis 
'rieda...

Skubiai važiuojam toliau, prie šv. Onos 
bažnyčios. Čia širdis atsigauna... Gražiai 
išlaikytas šis architektūros perliukas, 
gražus parkas aplinkui. Netgi mašinų 
judėjimas draudžiamas, kad žemės virpė
jimas nepakenktų bažnyčios struktūrai.

Atgal į viešbutį, senomis Vilniaus 
gatvėmis. Vilnius po tiek metų ir savas ir 
svetimas, tiek pasikeitimų ir gerų ir 
blogų...

Mums, iš Amerikos atskridusiems, ten
ka greitai persiorentuoti, — krautuvės, 
restoranai, atidaryti tik tam tikromis valan
domis. Pražiopsojai iš ryto, jei turi laiko, 
lauk, kada atidarys 2 vai. p.p.
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Pražiopsojai pusryčius? Lauk pietų, ar
ba susirask, kas jau ne taip lengva, kur 
galėsi užkąst... Inturistas žino ką daro: į 
kelionę įeina ir maistas (važiuojantiems su 
ekskursija), kitaip, praleisi porą valandų 
stovėdamas prie restorano durų, laukda
mas stalo, kaip kad buvo Palangoje.

Viešbutyje maistas geras, lietuviškas, bet 
be prieskonių, prie kurių mes įpratę. Ką 
darys jeigu neturi? Stebėtis tik reikia 
lietuvių išradingumu, kaip jie moka iš 
nieko paruošti pusryčius, pietus. Juk 
beveik viskas, ką lietuviai išaugina — 
išvažiuoja į “didžiąją” tėvynę... Kaip jie 
patys juokiasi, kad iš karvės, jų išaugintos, 
jiems lieka tik nagai ir ragai... Maistas 
gražiai papuoštas, tai morkų rožėmis, tai 
žalių svogūnų išraitymais. Prie maisto 
duoda arbatą — virdulys karšto vandens, 
arbatos maišiukai, cukrus. Kavos mėgė
jams reikia arba pirkti maišiukus pas 
kasininkę, arba išdrįsti prašyti padavėjos, 
arba nusivežt savo kavos miltelių... Taip 
per porą dienų Vilniuje, išmokom 
tvarkos...

Išvažiuojam į Kauną tik vienai dienai, o

Kadaise buvęs geras rajonas Vilniuje, Užupio gatvėje, dabar... baisus ir 
išvaizda ir reputacija; langai neplauti ir netaisyti, (vietoj stiklo — kartonas, 
kairėje) nuo okupacijos pradžios.

Antanas Kalanta prie brolio Romo Kalantos paminklinės 
lentos, Kaune, geg. 25 d. 1989.

turim pasiimti visus lagaminus! 
Mums nesuprantama jų tvarka, 
dvigubas darbas...

Vėl visa grupė “Latvijoje”, 
pakeliui į Kauną... Kelias geras, 
nemažai ir mašinų važiuoja, 
pralenkiam ir dviratininkų gru
pę besitreniruojančių rungty
nėms. O gamtos gražumas... 
“Beržai ir gluosniai, žalia žolelė 
krantu, keliaut vilioja...” taip ir 
prisimena senųjų Amerikos lie
tuvių nostalgijos pilna daina...

Jau ir Kauno priemiestis. 
Aukšti nauji pastatai, gatvės 
pilnos žmonių, automobilių, 
judėjimas nemažas. Sunku ir 
Kauną po tiekos metų atpažinti. 
Įsikraustom į viešbutį “Neris’ ’, 
Donelaičio gatvėje. Net lagami
no neatidarius, už videoaparato 
ir pro duris į Laisvės Alėją, kur 
tiek “šlifuota” “Aušros” gim
nazijos laikais... Nėra nei sosis- 
kų pardavėjų, nei “konkių”, 
nei automobilių. Alėja, vien tik 
pėstiems. Kad ir pasikeitus, kad 
ir liepos neatpažįstamai suau
gusios, bet vis vien sava... 
gražiais atminimais apgaubta 
alėja. Įgulos bažnyčia remon
tuojama. Kauno teatro rūmai, 
tokie dideli atrodė tais jaunystės 
laikais, dabar kažkaip susiku- 
proję amžiumi, nei tiek iškil
mingi, nei dideli, nei tas miesto 
sodas jau toks didelis... Susto

ju prie Romo Kalantos memorialinės len
tos (šaligatvyje prie teatro). Dar nenuvy- 
tusios gėlių puokštės, gėlių krepšeliai 
liudija, kad tauta nepamiršo patrioto 
jaunuolio paaukojusio savo jauną gyvastį 
už laisvę Lietuvai (1972.V. 14). Susitinku 
mokinių ekskursiją iš Ukmergės, dainuo
ja man į vaizdajuostę tokias liūdnas dainas: 
“Oi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus”. 
Atrodo, kad tie 11-12-mečiai taip ir 
neturėjo normalios vaikystės...

Dvi gimnazistės žygiuoja alėja, lygiai 
tokiomis pat uniformomis, kaip ir mes 
kadaise. Tik... kojinės moderniškos su 
gėlytėm. Už tokias kojines, anais laikais, 
Skardžiuvienė arba K. Marijošienė gerokai 
aprėkusios, paliktų porai valandų “po 
pamokų”. Čia ant kampo moteris, pasi
stačiusi svarstykles galvas kopūstų 
pardavinėja; čia netoliese giros automatas, 
prie kurio beveik eilutė susidarius. O, vis 
dėlto, labai ligoms atsparūs mūs lietuviai: 
visas Kaunas geria iš vienos stiklinės ir 
niekas nesuserga!

Čia, vis dėlto ne Amerika! Niekas ne
skuba, nebėga: moterys pamažu sau eina, 
tinkleliuose besinešdamos konservų 
dėžučių keletą; vyrai sėdi ant suoliukų, 
mažose užeiginėse kavą geria...

Grįždama atgal į viešbutį, pro buvusį V. 
D. universitetą, kurį, atrodo, vėl atgaivins, 
pasikvietę ir užsienio lietuvius, ieškau to 
mažo žalio namuko, kuriame gyvenau... 
Nėra! Ir tik dabar darosi aišku, kad eina 
progresas, — dalis viešbučio, stovi ant 
mano buvusio namuko, mažos dalies mano 
jaunystės... (bus daugiau)
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Los Angeles lietuviai priėmime pas laivo kapitoną.

LOSANGELIEČHJ EKSKURSIJA
LAIVU

Lapkričio 11-18 d.d., 33 Los Angeles 
lietuviai Stardancer laivu plaukiojo po 
Meksikos Riviera. Aplankė Puerta Vallar- 
ta, Mazatlan, Cabo San Lucas ir Baja, 
California.

Švedų kilmės laivo kapitonas, lietuvių 
grupei padarė specialu priėmimų, kurio 
proga lietuviai jam įteikė dr. Geručio 
knygą “Lithuania 700 years”.

AKAI • SANYO • JVC • SEIKO

Kasdieninis laivo žinių biuletenis, net dvi 
dienas rašė apie įvykius ok. Lietuvoje.

Mūsų grupės keliautojai aktyviai dalyva
vo įvairiose laivo varžybose, buvo iškviesti 
į sceną, kur turėjo progos pasisakyti esą 
lietuviais.

Vytautas Šeštokas

• TOSHIBA • CASIO • SHARP • MINOLTA • CITIZEN • SONY • NEC

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

*1* *2* *1* *1* *2* *2* *1* *1* *2* *2* *1* *1* *2* *1* *1* *2* *2* *2* *1* *1* *2* *1* *2* *1* *1* <2*rrp rp rp <p *p »p *p »p <p rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp

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

*2* *1* *2* *1* *1* *1* *2* *1* *2* *2* *2* *2* *1* *2* *2* *2* *2* *1* *2* *1* *1* *2* *2* *2* *2* *2* *1* rp rp rp rjt rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp

ATTENTION - GOVERNMENT SEIZ
ED VEHICLES from $100. Fords, 
Mercedes, Corvettes, Chevys.
Surplus Buyers Guide. Call 1-602- 838-8885 
Ext. A 8956

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

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

VUDAS CEIKA
su
TĖVAIS

gaminame šviežias lietuviškas 
dešras ir maistą parengimams

4328 East 56th Street
Maywood, CA 90270

Tel. (213) 562-1344

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) 8518401
Kampas La Brea, šalia EI Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.
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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. Skirius
Apdraudos Agentas

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213) 664-2910

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116 
Fountain Valley, CA 92708

(Corner Warner & Euclid)
Tel.: 1 (714) 968-5525

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

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by Appointment

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

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

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

Gydytojai

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

Temple Medical Group, Inc.

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

Telefonas: (213) 498-6676

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) 8831723
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 BRIČKUS t 

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.
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

1990 m.
Sausio mėn.

7 d., sekmadienį, 12 vai., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, L. A. Dramos 
Sambūrio 35 metų jubiliejaus minėjimas. 
Rengia LB Los Angeles apylinkė.

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

26 d. penktadienį, 7:30 v.v., Tautinių 
Namų viršutinėje salėje, susipažinimo 
vakaras su ok. Lietuvos parašiutininkais. 
Rengia sporto klubas “Banga” ir LB Los 
Angeles valdyba.

27 d., šeštadienį, 7:30 v.v. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Lietuvai rem
ti vakarienė. Ruošia Pietinės Kalifornijos 
Lietuvai remti Komitetas.

LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIO JUBILIEJUS

Nuo 1954 metų Los Angeles Dramos 
Sambūris pristato lietuvišką kūrybą Los 
Angeles ir kitų apylinkių lietuviams. Šiais 
metais Sambūris savo vaidyba džiugino 
lietuvius ok. Lietuvoje. Tuomet ir buvo 
pradėta švęsti Sambūrio 35 metų jubilie
jus. Šiuos jubiliejinius metus užbaigsime 
akademija su pietumis Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, sekmadienį, 
sausio 7 d. 12 vai. (po mišių). Bus 
rodomos skaidrės ir vaizdajuostės iš 
Sambūrio pasirodymų ir jubiliejaus ok. 
Lietuvoje.

Kviečiame visuomenę atvykti ir, kartu 
su Sambūrio nariais, pasidžiaugti šia 
sukaktimi.

Parengimo-akademijos pelnas bus 
naudojamas Vilniaus Akademinio Teatro 
viešnagei Los Angelese finansuoti.

Rezervacijas priima: Ilona Kerr — (213) 
669-1726; Julija Petrauskienė (714) 
957-8857; Vincas Skirius (213) 829-5613.

Rengėjai
Lietuvių Bendruomenės 

Los Angeles Apylinkė

LIETUVA
Talkinin

ALp(LKA)1763
1990, Nr.l

Bendruome
jamam DG iniin uwivim vajui, 
Pietinės Kalifornijos Lietuvai Remti Komi
tetas ruošia Lietuvai remti vakarienę 
šeštadienį, sausio 27 d. 1990 m., 7:30 
v.v. Šv, Kazimiero salėje.

Svečiai iš ok. Lietuvos praneš apie 
padėtį ok. Lietuvoje. Taip pat bus 
pranešimas apie vajaus eigą. Meninę pro
gramos dalį išpildys Los Angeles Vyrų 
Kvartetas.

Visuomenė kviečiama atvykti ir parem
ti Lietuvai daromus gerus darbus, kuriuos 
pavieniui sunku įgyvendinti.

JAV LB Krašto valdyba iš ok. Lietuvos 
yra gavusi paramos prašymų, kuriuos 
išpildyti reikalinga virš 600,000 dol.

Komitetas- ruošiasi kreiptis į visus 
apylinkės lietuvius su prašymu aukoti 
Dovana Lietuvai vajui; taip pat ieško 
talkininkų, kurie padėtų ir kitais būdais 
lėšų sukelti. Kas galite padėti — skam
binkite Rimui Dabšiui (213) 665-4303 ar
ba Romui Giedrai (818) 363-1276.

SANTA MONIKOS NAUJIENOS
Prieš kelias savaites Santa Monikos 

lietuvių gretas vėl papildė nauja imigrantų 
šeima iš Kauno: Ričardas ir Vida Andri
jauskai ir jų 2-jų metų sūnus Mantas. 
Ričardas yra puikus siuvėjas, turintis 
praktikos Amerikoj (ši šeima, gavusi 
politinio pabėgėlio statusą, pusę metų 
praleido Salt Lake City).

' Edmundas ir Aušra Šilkaičiai naujoje 
vietoje atidarė labai elegantiškai įrengtą 
savo naują restoraną “Cafe Montana”. 
Džiaugiamės lietuviais lydimais sėkmės.

Spalio 22 d. Adomas Jocas su dukros 
Birutės ir sūnaus Ričardo pagalba, gimta
dienio proga surengė žmonai Birutei Jo
cienei, pobūvį, kuris buvo tikra staigmena, 
netikėtai susirinkus apie 50-čiai bičiulių ir 
draugų.

Gruodžio 3 d., po koncerto Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, svečiai iš 
Kanados vyrų choro “Aras” dainininkai, 
iš kurių net 11 kilę iš Suvalkų trikampio, 
maloniai praleido laiką pas Aloyzą Pečiulį 
bendraudami su savo kraštiečiais.

Net po 50-ties metų Ona Paškevičienė 
atrado savo seserį Birutę, kuri dabar 
gyvena Minske (Baltarusijoje) ir ruošiasi 
atvykti jaudinančiam susitikimui pas seserį 
į Ameriką.

Albinas Markevičius

v

Dr. Povilas Švarcas, naujas “L. A.V.” 
skaitytojas, laikraščiui paremti paaukojo 10 
dol- Ačiū labai.

Redakcija

Malonūs lietuviai
Lapkričio 19 d. Los Angeles parapijos 

salėje minint Balfo 45 m. ir mano 40 m. 
baltinės veiklos sukaktį, ištiko mane širdies 
priepuolis. Greitosios pagalbos buvau 
nuvežtas į Glendale Memorial ligoninę. 
Kitos dienos naktį mane ištiko dar didesnis 
širdies priepuolis, buvau labai kritiškoje 
padėtyje. Tik daktaro stropumu ir Dievo 
malone likau gyvas, dabar esu namuose 
globojamas žmonos Alfytės ir jos sesers 
Janinos Čekanauskienės.

Gruodžio 8 d. apsisprendžiau, kad toliau 
negalėsiu eit Balfo pirminko pareigų, todėl 
jas perdaviau savo pavaduotojui Rimtautui 
Dabšiui.

Prašau priimti jį su meile ir nuoširdumu.
Dėkoju jums, mieli lietuviai už gausius 

sveikinimus su šventėmis ir linkėjimus 
greitai pasveikti.

Negalėdamas visiems atsakyti ir 
padėkoti už linkėjimus ir maldas, siunčiu 
per “Lietuviai Amerikos Vakaruose” 
laikraštį nuoširdžią padėką ir geriausius 
linkėjimus jums visiems. Sveikatos! 
Sveikatos! Sveikatos! Ir dar kartą 
sveikatos!

Tikiu, kad su Viešpaties pagalba, po 
kurio laiko, vėl būsiu jūsų tarpe.

Su meile ir pagarba jums visiems
Vladas Pažiūra

OK. LIETUVOS PARAŠIUTININKAI
Praeitą vasarą ok. Lietuvoje lankėsi 

amerikiečių Chain Reaction Sky Diving 
Club nariai. Šio klubo kvietimu Pietinėje 
Kalifornijoje sausio ir vasario mėnesiais 
lankysis septyni parašiutininkai iš ok. 
Lietuvos.

Penktadienį, sausio 26 d. 7:30 v.v. 
Tautinių Namų viršutinėje salėje, 
ruošiamas susipažinimo vakaras su šiais 
šauniais lietuviais. Bus rodomos 
vaizdajuostės iš parašiutininkų skrydžių 
ok. Lietuvoje. Šio vakaro rengėjai, spor
to klubas Banga ir LB Los Angelės 
apylinkės valdyba, kviečia jaunimą ir 
visuomenę atvykti susipažinimui su 
svečiais sportininkais iš ok. Lietuvos.

Šeštadienį, vasario 3 d., 10 v. ryto 
Chain Reaction Sky Diving Club organi
zuoja šokimus iš lėktuvo, — lietuviai 
parašiutininkai demonstruos skridimą 
parašiutais. Skrydis vyks Perris Valley Sky 
Diving Club, Perris, CA, į pietryčius nuo 
Los Angeles (netoli Lake Elsinore).

Visi kviečiami atvykti. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinkite Edmundui 
Kulikauskui (714) 521-8694.
*******$^^$$$^*^^^*^*^5}:**$*$$$^^*^

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, C A 
90029, tel.: (213) 664)2910.
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