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POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

metodais, ja vis dėlto varžo. Jos patari
mas — perdaug karštai neimti žodžiu ir 
pažadų, bet žiūrėti į darbus... A. Tučkus 
kalbėjo apie politinę padėtį.; reikalų visų 
organizacijų, kurių dabar net perdaug, 
vieningumo. Šią simpoziumo dalį mode- 
ravo prof. V. Vardys. Trumpai apie vajų 
“Dovana Lietuvai” pranešė R. Dabšys, E. 
Kulikauskas ir R. Giedra.

Popietinėje sesijoje tema “Visuomenės 
diferenciacija Lietuvoje ir išeivijoje” 
dalyvao dr. K. Ambrozaitis, D. 
Navickienė, D. Šafranavičius, A. Tučkus, 
dr. V. Vardys; moderatorius — Algis 
Raulinaitis. D. Navickienė prisiminė prieš 
18-ka metų vykusias demonstracijas, sol. 
V. Daunorai atvykus koncertuoti, tuo tar-

I
s Angeles Lietuvos Fronto Bičiu- 

J liai kasmet, sausio mėn. gale, 
ruošia politinių studijų savaitgalius. Šių 

metų studijų savaitgalis sutraukė gausesnę 
publika, kaip iki šiol, kadangi simpoziu
muose dalyvavo net penki svečiai iš ok. 
Lietuvos; du iš jų — Nijolė Sadūnaitė ir 
Andrius Tučkus, aktyvūs politikoje (Tuč
kus — Lietuvos Laisvės Lygos Tarybos 
narys).

Politinį savaitgalį atidarė dr. Z. Brinkis, 
specialaus ruošimo komiteto pirmininkas. 
Toliau perėmė jaunimas (T. Giedraitytė, 
A. Jarašūnas, A. Kulikauskas, G. Gaspa- 
raitis) buvęs ok. Lietuvoje, stovyklavęs ar 
studijavęs. Moderavo T. Dabšys. Jaunimas 
pareiškė savo nuomonę tema “Jaunoji kar
ta Lietuvoje ir išeivijoje: susiderinimo 
galimybės”. Stovyklavę ok. Lietuvoje kar
tu su “žaliaisiais” išreiškė savo nuomonę, 
kad stovyklaujant nebūtų atskirti vietinis 
jaunimas nuo išeivijos, kad palapinės 
nebūtų atskiros, bet bendros. Kaip kitaip 
vieni kitus gali pažinti ir bendrauti?

įdomūs buvo ir svečiai inžinieriai iš ok. 
Lietuvos: Gintaras Laurinkus, Jonavos 
azoto fabriko (kur ne per seniausiai įvyko 
sprogimas, paminėtas ir didžiojoj Ameri
kos spaudoj) direktorius. Iš inž. D. Šafra- 
navičiaus ir A. Ruškio sužinojom kokios 
įmonės daugiausiai teršia orų. Tai: Elek
trėnų jėgainė, cemento fabrikas Akmenėje, 
metalų apdirbimo fabrikai. Nemažiau orą 
teršia ir naftos apdirbimo fabrikas, netoli 
Mažeikių.

Ok. Lietuvoje turi didelį tinklą šiltna
mių, kurie aprūpina miestus ankstyvomis 
daržovėmis, bet... žemės dezinfekavimui 
dar tebenaudoja formaldehyda, kuris yra 
žmonėms kenksmingas. Jei turėtų gerus 
plastikinius vamzdžius, galėtų naudoti 
nepavojinga azoto rūkštį. (Jau vien tik iš 
to matosi, kaip sovietai visiškai nesiskaito 
su žmonių sveikata, gyvybėmis, ypač ne 
rusų. Nerasit nei vienos atominės jėgainės, 
nei vieno orą teršiančio fabriko pačioje

Simpoziumo dalyviai iš ok. Lietuvos. Iš k.: N. Sadūnaitė, D. Šafranavičius, G. Laurinkus,
A. Ruškys ir A. Tučkus.

Politinio 
savaitgalio sim
poziumo dalyviai. 
Iš k.: prof. V. 
Vardys, modera
torius, N. Sadū
naitė ir inž. D. Ša
franavičius.

Rusijoje, viskas okupuotuose kraštuose, ar
ba prie Suomijos sienos... Red.). Iš tų 
pačių inžinierių sužinojome, kad nėra 
reikalo bijotis sovietų grasinimo, kad 
Lietuvai nuo jų atsiskyrus neturėsime, nei 
kuro nei žaliavų — Varėnos ir Perlojos ra
jonuose yra geležies rūdos, kuri skaitoma 
geriausia Europoje, taip pat yra chromo, 
nikelio; dideli naftos šaltiniai Baltijos 
jūroje.

N. Sadūnaitė kalbėjo apie dabartinę 
religijos padėtį, esą — viešai skelbiama 
religinė laisvė, bet, daug rafinuotesniais 

pu jam šįmet atvykus, salėje publika 
netilpo. Jos klausimas: “Ar mes pasikei
tėme, ar jie (ok. Lietuvos lietuviai) 
pasikeitė?” Savo klausimais ir komentarais 
atsakė publika, kad ir mes ir jie pasikeitėm, 
bet daugiausia pasikeitė politinė padėtis...

Sekmadienio simpoziumas, kuriame 
dalyvavo dr. A. Avižienis, V. Šakalys, A. 
Tučkus, Z. Viskant ir M. Šilkaitis, buvo 
dar įdomesnis. Prieita išvados, kad

(nukelta į 3-ią p si.)
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PABUDOME IR KELKIMĖS
Iš nevilties į neviltį. — 
Per prarastąjį rojų 
Paniekinti, pažeminti 
Išganymo ieškojom.

Iš nuodėmės į nuodėmę
Į ją supanašėjome
Ir kai visai pajuodome 
Kai likom tik šešėliai jos.

I Lietuvą sugrįžtame 
Čiabuvėliai, pražuvėliai, 
Namu neatpažįstame — 
Lietuviai — nelietuviai mes.

Per skaistyklas, per pragarus, 
Iš nežinios — į nežinią, 
Mes pagaliau atradome, 
Kad Lietuva — tai sąžinė.

Pabudome, pabudome 
Pamatėme, pamatėme, 
Kad ją mes patys žudėme 
Be sąžinės — vienatinę.

Bedalėj savo žemėje
Mes patys save niekinom, 
Mes patys save žeminom, 
Mes pasidarėm — niekieno.

Pabudome, o dvasioje
Dar pasilikom elgetos. 
Kodėl mes laisvės prašome? 
Argi laisvi taip elgiasi?

Ko verkiam ir dejuojame, 
Ko slapstomės pakampėmis? 
Aušra įsidienojusi — 
Pabudome — ir kelkimės!

K. Genys

Eilėraštis, atvežtas iš ok. Lietuvos jauno kanadiečio, puikiai at
vaizduoja dabartinę padėti okupuotoje tėviškėje. Esą lietuviški 

‘‘mafiozai’’ ir spekuliantai valdo kraštą; jiems Lietuva — didesnė 
ir gyvesnė kapitalistinė šalis negu Amerika... Visi taip trokšta 
laisvės, kad jau pamiršo kaip žmoniškai elgtis; “liaudis“ (gerai 
dar, kad ne visi) bėginėja, kaip vištos be galvų. (Posakis “Visuomet 
tamsiausia prieš aušrą, greičiausia tinka ir mūsų ‘liaudžiai kuri 
po 45-ių vergijos metų, elgiasi, kaip ėriukai pavasaryje išleisti i 
pievą. Red.).
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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 ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.**************** ir* ************* ********

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
♦♦a*********************************************** 

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

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

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas

****************************************
LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046 
tel.:(213) 656-1962 arba 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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VILNIAUS DRAMOS TEATRAS LOS ANGELĖSE
Dramos Sambūrio pastangomis, į Los Angeles atkviestas Vilniaus 

Valst. Akademinis Dramos teatras, davė du A. Škėmos dramos 
“Pabudimas” spektaklius: vas. 10 d. (šeštadieni) ir vas. 11 d. 
sekmadienį.

Aktoriai-profesionalai, puikiai atliko savo roles. Negalima būtų 
nei vieno labiau iškelti, gabumus, perdavimą pabrėžti. Aiškiai 
jautėsi ne vien tik jų artistiški gabumai, bet ir puiki režisoriaus 
ranka. Gaila, kad mūsų permažoje scenoje ir be jokių dekoracijų 
jiems teko vaidinti. Veikalas buvo neseniai statytas ok. Lietuvoje, 
su puikiomis dekoracijomis, vaizdas, įspūdis, žinoma, visai kitas...

Pats veikalo turinys, slegiantis, vaizduojantis komunistų 
siautėjimą ok. Lietuvoje, jų žiaurumus, kuriuos mes, išeiviai, ban
dome užmiršti, nustumti į praeitį, istorijos lapus.

Scena iš A. Škėmos “Pabudimas”. Kunigas Antanas — A. 
Zigmantavičius, Pijus (NKVD-istas) — A. Večerskis.

Elena — A, Janušauskaitė, Kazys — S. Siparis.

Treinys.

Veikalo režisierius — 
J. Vaitkus ir Teatro 
direktorius — P.

HŠ

Vaje

f Po spektaklio... Iš 
| k.: E. Dovydaitie- 
| nė, LA Dramos 
| Sambūrio aktorė, 
I Pranas — J. Kisie- 
j liūs, Pijaus padėję- 
j jas — M. Jusčius.

SAVAITGALIS...
(atkelta iš 1-mo psl.)

išeivijos lietuviai, specialistai, turės padėti 
besikeliančiai Lietuvai visose srityse, 
pradedant paruošimu specialistų preky
bininkų, kurie sugebėtų prieiti prie 
pasaulinės rinkos, ekologijos specialistų ir 
t.t. Dr. A. Avižienis siūlė pertvarkyt visą 
Lietuvos švietimo sistemą, įvedant lygia
grečiai šalia lietuvių kalbos, anglų kalbą, 
kurią naudoja beveik visas pasaulis. Tam 
įvykdyti būtinai reikia gerų anglų-lietuvių 
kalbų vadovėlių, kasečių anglų kalba, kad 
palengvintų taisyklingą ištarimą, bei mūsų 
studentų pasiaukojimo, kurie bent kelis 
mėnesius praleistų ok. Lietuvoje moky
dami anglų kalbą.
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IŠLEISTUVĖS
LIETUVAI REMTI VAKARIENĖ

Andriui Tučkui

Š. m. vasario 8 d. Mildos Mikėnienės 
rūpesčiu ir darbu suruoštos puikios 
lietuviškos išleistuvės Lietuvos Laisvės 
Lygos Tarybos nariui Andriui Tučkui, kurį 
laiką viešėjusiam Kalifornijoje. Po gražiai 
paruoštų gausių vaišių, žinoma, lietuviai 
negalėjo apsieiti be kalbų, be prakalbų...

A. Tučkus, atsisveikindamas su gausiai 
susirinkusiais Kalifornijos lietuviais, 
palinkėjo ir toliau vadovautis sveiku pro
tu, mažiau jausmais, mažiau pasikliauti 
Gorby “čiulbėjimais”. Ir jis ir Nijolė 
Sadūnaitė atsakinėjo į klausimus, liečian
čius balsavimo būdus, įstatymus ok. Lie
tuvoje. Kaip ir visur, ir visuomet atsirado 
tokių “gudročių”, kurie, iš tikrųjų ne 
klausė, bet savo “mandrumą” (?) rodė, 
gaišindami taip brangų laiką visiems.

N. Sadūnaitė, kurią pažinom kaip 
švelnią, artimo ir tėvynės meilės pilną, 
besimeldžiančią netgi už savo priešus 
(komunistus, stribus ir kitus parazitus) 
moterį, savo atsakimu A. Ruškiui (“buro
kėliui” iš ok. Lietuvos), parodė kitą 
Sadūnaitę — nebijančią pasakyti tiesos nei 
apie Gorbačiovą, kuris, Nijolės manymu, 
turi nemažiau kruvinas rankas, kaip ir prieš 
jį buvę tironai... nei apie lietuvius 
komunistus, kurie bando sėdėti ant dviejų 
kėdžių (prisidengę ir lietuvišku “patriotiz
mu” ir, dėl visa ko, laikosi įsitvėrę į par
tijos nario knygutę...).

A. Tučkaus išleistuvės dr. Z. Brinkio namuose. Iš k.: G. Laurinkus, A. Tučkus, N. 
Sadūnaitė, M. Mikėnienė, išleistuvių “spiritus movens“, dr. Z. Brinkis ir G. Buračas.

Vyrų Kvartetas “Dovana Lietuvai“ koncerto metu. Iš k.: R. Dabšys, A. 
Polikaitis, B. Seliukas, E. Jarašūnas. Akompanuoja — R. Apeikytė.

Gana daug esam girdėję apie Antaną 
Terlecką, bet labai mažai, arba visai nieko 
— apie Andrių Tučkų, Terlecko dešiniąją 
ranką. Andrius, kad ir jaunas metais, bet 
jau praėjęs sovietišką “universitetą”, ne 
kartą buvo suimtas, kalintas, išmestas iš 
darbo, kitaip sakant su visais “diplomais” 
su pilnu “stažu”. Tučkus ir Terleckas 
vienas kitą papildo, ant kiek Terleckas 
“karštas”, greit užsidegantis aukštaitis, 
ant tiek Tučkus ramus, greitomis nepuo
lantis, apgalvojantis...

Atsisveikinimo vakaras tokioje puikio
je draugystėje, gražioje dr. Z. Brinkio 
rezidencijoje, (turim du lietuviškus 
“Hiltonus” parengimams Los Angeles — 
vienas — R. R. Mulokų, kitas — dr. Z. 
Brinkio), pergreitai praėjo...

S
utaikęs su LFBičiuliųrengtu poli

tinių studijų savaitgaliu, “Dovana 
Lietuvai” komitetas (E. Kulikauskas, R. 

Dabšys, R. Petraitis, V. Plukas, dr. J. 
Žmuidzinas, Z. Viskanta) suruošė puikiai 
pasisekusią vakarienę-balių, kuriuo pra
dėtas vajus. R. Dabšys labai trumpai pra
nešė, kad numatyta Lietuvai surinkti apie 
600,000 dol. Pietinės Kalifornijos lietu
viams, tektų surinkti apie 60,000 dol. 
Išsigąsti tokios sumos nėra reikalo, nes jau 
per vakarienę atsirado keletas “tūkstanti
ninkų”. Komiteto pirm. dr. J. Žmuidzino 
ir Z. Viskantos pastangomis, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos vardu, 
įteiktas prašymas piniginės paramos 
(295,000 dol.) gavimui iš “National 
Edowment for Democracy fondo” (NED), 
ši suma bus panaudota Sąjūdžiui ir kitoms 
demokratiškoms institucijoms spaustuvėms 
įrengti. Iš Fondo (NED) tikimasi sulaukti 
teigiamo atsakymo kovo mėnesį. JAV vy
riausybė turi paskirus! nemažai pinigų 
įvairiems projektams, tiktai reikia žinoti 
kur kreiptis. R. Petraitis, atrodo, vienas iš 
tų, kuris žino į kurias duris belstis reikia...

Komitetas veikia jau visi metai; per tuos 
metus nupirkti 5 telefaksai Sąjūdžiui; 
pasiųsta Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Globos grupei vaistų ir kitos paramos už 
1,900 dol. Taigi jaučiasi konkreti komiteto 
veikla.

Vakaro programą išpildė komp. Rai
monda Apeikytė ir jos akompanuojamas 
Vyrų Kvartetas, visuomet naujas, visuo
met paslaugus, ypač geriems tikslams.

Svečių tarpe buvo ir viešnia iš ok. 
Lietuvos Nijolė Sadūnaitė, kuri buvo 
sužavėta ne vien tik kvarteto dainomis, bet 
ir svečių entuziazmu renkant ok. Lietuvai 
aukas. tz_m
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VIEŠNAGE OK. TĖVIŠKĖJ
Valerija Baltušienė

Stebino ir provincijos, žinoma, daug 

mažesnio masto, ansambliai. At
mintinas moterų ansamblis Biržuose, kur 

be armonikos, skudučių, čirškalų, įsijungia 
ir šluotkočiu braukiamu per rumbuotą 
kočėlą muzika. Pačios muzikantės — bū
dingos mūsų sveiko kaimo atstovės: rau
donais skruosteliais, geros mitybos, į 
muziką įsijungusios visa “dūšia” ir svar
biausia — visu kūnu...

Nuostabūs mūsų lietuviai, kuo daugiau 
juos engia, tuo daugiau jie paguodos ieško 
muzikoje ir dainoje, kurioje gali išlieti savo 
skausmą, laisvės ilgesį, jausmus: “Nega
lima būt, debesėli, tokiam kaip kad 
plunksna lengvam. Negalima plaukti pavė
jui, kartais reikia būt stipriam...” Mums 
visiems aišku, kas tas “debesėlis”.

Pernakvoję Kaune, vėl su visu “turtu” 
atgal į Vilnių. Dabar jau 14-tam aukšte 
kambarys. Vilnius — kaip ant delno, bet 
per dienų dienas paskendęs miglose...

Padangėje skraido didžiuliai balionai iš 
keliolikos valstybių, su savais ženklais, 
spalvomis. Matosi ir “Toyota”, ir mūsiš
kis “Uncle Sam”. Pataikėme tuo metu, 
kada vyko balionistų sąskrydis. Pasirodo 
ši sporto šaka, gana populiari ok. Lietuvo
je. Iš viso įvairių rūšių sportas labai 
paplitęs mūsų krašte: tenisas, futbolas, 
parašiutais šokinėjimas (neseniai L. A. 
buvo atsilankę septyni šios rūšies sporto 
atstovai, amerikiečių iškviesti), irklavimas, 
buriavimas ir... burlentės Baltijos jūroje 
(windsurfing), jau nekalbant apie krepšinį, 
mūsų tautinį sportą. Visur vyrauja ir akty
viai dalyvauja vyrai. Gal okupuotame 
krašte sportas ir yra geriausia priemonė 
visom gyvenimo pagiežom išliet; kamuolį, 
teniso kamuoliuką, gali dorot kaip nori, o 
okupanto — “nelizia”...

Moterys, ypač vedusios, užsiima kitos 
rūšies sportais: lakstymu nuo krautuvės 
prie krautuvės (žinoma po dienos darbo 
įstaigoje), stovėjimu eilutėje su tinkliniu 
maišeliu, paskui, su “laimikiu” pietums 
ir vaikeliu ratukuose, laiptais į 4-tą 
aukštą... Ir taip “sportuoja” kas dieną. 
Kitas “sportas” baltinių skalbimas — vieni 
niekai: baltinius patrini su muilu( jei turi 
jo), sumeti į skalbimo mašiną, patalaškuo- 
ja. Paskui, užsidėjus guminį žiurstą, tik 
išimi, vonioj išskalauni, išgręži ir pakabini 

džiūt. Lengviau ir būt ne
gali!? Ir matyt, kad mūsų 
moterys tikrai geros šios 
“sporto” specialistės, — 
visi, ir dideli ir maži, ypač 
maži, kaip saldainiukai — 
švarūs švarutėliai, gražiai 
aprengti. Mergaičių plau
kučiai gražiai sušukuoti, 
‘ ‘ kukardėlėm ’ ’ papuošti...

Dar vienas dalykas geras, 
turint kambarį 14-tam aukš
te, besileidžiant elevatorium, 
susitinki, pasikalbi su žmo
nėmis, sužinai iš kur, ką čia 
daro ir 1.1. Tik Vilniuj viena 
problema (Kaune tos bėdos 
nebuvo) — nežinai kaip už
kabint. Tikras “Babelis”. 
Nutariau, kad saugiausia pra
dėt nuo “labą rytą”, paskui 
“good morning”, “dzien 
dobryj” “guten morgen” 
kam nors vis pataikai žmo
gus. Daug turistų iš abiejų 
Vokietijų, Prancūzijos, 
Amerikos, Anglijos, Belgi
jos, Suomijos, Estijos ir kitų 
kraštų.

Viešbučio restorane irgi 
tautų makalynė. Netoli sėdi 
jaunų mergaičių-studenčių 
grupė, tarška viena per kitą 
angliškai, su aiškiu amerikie
tišku akcentu, kad jos ne 
lietuviškos kilmės iš tolo matosi. Įdomu ką 
jos čia daro? Greitai sužinojau! Atėjo prie 
manęs dvi, — viena paaiškino, kad per TV 
matė poetą B. Brazdžionį, kuris čia lan
kosi. Jų grupė, 30 studenčių iš Vašing
tono (D.C.) universiteto, važinėjančių per 
Sovietų universitetus slavistikos ir lingvis
tikos studijoms pagilinti, labai norėtų su 
poetu susitikti, dar labiau norėtų, kad jis 
apsilankytų paskaitos metu ir paskaitytų 
savo poezijos, kad ir lietuviškai. Tuo metu 
išsižioja antroji, aiškiai “Katiuša”, ir 
pradeda aiškinti, kad: “ve in ze Soviet 
Union, ve have goo-ood vriters, goo-ood 
poets” (kaip rėžia ausįkatiušos vertėjos- 
gidės anglų kalba). Nepajutau, kaip su 
kraujo spaudimu pakilo ir mano kalbos

Tarptautinio balionų sąskrydžio metu. “ Uncle Sam’’ ir kitų 
tautų balionai Vilniaus padangėje.

greitis; kaip iš kulkosvaidžio apšviečiu 
studentę, kad , “čia ne Soviet Union, čia 
sovietų okupuota Lietuva, kuri nuo slavų 
skiriasi ne vien kalba, kultūra, papročiais 
ir t.t. Brazdžionis yra LIETUVOS poetas, 
pabėgęs nuo sovietų”. Kaip kulkosvai
džiu taršku ir toliau, neleisdama Katiušai 
net išsižiot... Jeigu žvilgsniai galėtų 
užmušti — ant mano kapo jau žydėtų 
gvazdikėliai...

Girdėjom, žinojom, kad okupantai reli
giją ir tikinčiuosius persekiojo, bet iki 
kokio taško, — paaiškėjo tik kada mūsų 
kambary susitiko Vitos giminės ir mano 
svečias jaunas kunigas. Juos supažindinus, 
virš 40 metų amžiaus moteris, susijaudinus 
išsitarė, kad pirmą kartą savo gyvenime,
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paspaudė ranka kunigui...
Užgintas vaisius, visuomet skanesnis! 

Kuo labiau sovietai baudė ir šmeižė 
kunigiją, tuo labiau žmonės, net ir valdžios 
pareigūnai, juos gerbė. Kaune bevažinė
jant įsitikinau, kad ir dabar, kaip ir 
nepriklausomoj Lietuvoj, kunigai — Dievo 
tarnai, ir kaip tokie labai gerbiami. Kai tik 
reikia kur pravažiuot, kur su mašina 
nelabai galima, tuoj mūsų bendrakeleivis 
kun. Kastytis, užsideda “koloratką” ir... 
visi keliai atdari... Vilniaus katedroje, 
sausakimšai pilnoje žmonių, geraširdis 
kunigas (kaip gaila, kad neatsimenu jo 
pavardės) pravedė pro žmones ant “viš- 
kų”, į sakyklą, kad geriau galėčiau 
filmuoti. Nei vienas žmogus net neburb
telėjo, pro juos spraudžiantis...

Arčiau pažinus jaunus kunigus, nesi
stebiu jiems reiškiama pagarba. Jie verti! 
Daugumas jų, rizikavo daug kuo, slaptai 
lankė pogrindžio kunigų seminarijas ir jas 
baigę ne visi buvo valdžios pripažinti. 
Tikrai reikia ne vien tik pašaukimo bet ir 
didelio pasiaukojimo. Teko susipažinti 
vieną kilnų jaunuolį, kelis kartus įstojusį 
į legalią kunigų seminariją, bet kai tik at

sisako valdžiai “naujienas” perduot (kitaip 
sakant šnipinėt) taip ir išmeta, kaip 
“moraliai nesubrendusi”. Tas palaukia 
metus, kitus ir vėl stoja, ir vėl išmeta... 
Ir jeigu ne “perestroika” tai taip ir eitų 
kaip daina be galo...

Naujai įšventinti kunigai, bent tie 
kuriuos teko sutikti, — patriotai, pilni 
pasišventimo, energijos. Jų padėtis nepa
vydėtina — darbo, ne vien tik pastoracinio, 
daug, trukdymų iš visų pusių dar daugiau. 
Turi kovoti ne tik su komunistine valdžia, 
dėl leidimų naujoms bažnyčioms statyti, 
bet ir su sava “valdžia”, kurią sudaro 
gerokai pagyvenę dvasiškiai, bijantieji 
savo šešėlio... Geras pavyzdys — busimoji 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia, 
Vilniuje. Kryžiaus kelius praėjo tikintieji 
kol gavo leidimą iš valdžios, po to — jau 
kurijos narių ir naujai paskirto tos baž
nyčios klebono argumentai: senieji dvasiš
kiai — būtinai statyti valdžios nurodytoj 
vietoj, kad ir tarp fabrikų, kad ir baloj, — 
kun. Medardas kovojo ir išsikovojo, kad 
bažnyčia būtų statoma ant kalniuko, kaip 
Lietuvoje kad buvo priimta. Bažnyčia — 

tai kelrodis... Jei būtų didelis nuotolio skir
tumas, tai gal ir būtų suprantama senųjų 
užsispyrimas, bet dabar?.. Tik poros kvar
talų atstumas, o labai didelis vietos skir
tumas... Bet tuo “laimėjimu” klebono 
vargai nesibaigė, tik prasidėjo... Toliau eis 
kova su valdžios instancijomis dėl kiek
vieno vinies, kiekvienos lentos, lėšų 
sukėlimas ir 1.1.

Mums, išeiviams, labai neaišku, kodėl 
Vilniuje, bažnyčių mieste, reikia naujos 
bažnyčios? Reikalas paprastas: sovietinė 
valdžia ne visas bažnyčias grąžino tikin
tiesiems, kurių skaičius per 45 metus 
padvigubėjo; miesto centras, kuriame yra 
beveik visos bažnyčios, paverstas įstaigų 
centru. Gyventojai turėjo išsikelti į prie
miesčius. Viešas susisiekimas, ypač šven
tadieniais, blogesnis kaip Los Angeles... 
Tai kaip su vaikais ir senesnio amžiaus 
tėvais pasieksi bažnyčią? Čia tau ne 
Amerika, broleli, mažai kas automobilius 
turi.

(bus daugiau)

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

Pirmoji rusų-lietuvių parduotuvė Los Angeles parduodanti STEREO — VIDEO — RADIJO — FOTO APARATUS, 
tinkančius Sovietų Sąjungos sistemai.

EVROPA ELECTRONICS
□ Esame pirmoji įstaiga Los Angeles, siunčianti siun
tinius sudarytus iš mūsų krautuvėje pirktų prekių, į 
Lietuvą ir kitus Sovietų Sąjungos kraštus, muitą 
apmokant čia.

□ Parduodame japonų gamybos televizijos, video 
aparatus, telefonus, video-magnetofonus tinkančius 
Europos arba Amerikos sistemoms.

□ Tiktai pas mus gausite kvalifikuotų tarnautojų 
patarimus kokios prekės turi paklausą Lietuvoje. 
Specialios kainos dėl atvažiuojančių lietuvių.

□ Tarnautojai kalba lietuviškai.
□ Garantuotos žemos kainos.

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

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

Tel.: (213) 851-8401
Kampas La Brea, šalia El 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) 883-1723
Residence (818) 704-0103

SERVICE WITH INTEGRITY
RASA BANYS

SĄSKAITYBA

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039

(213) 667-3080

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

STOGŲ TAISYMAS

JOHN BRICKUS 
JONAS BRIČKUS

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.
Kovo mėn.

18 d., sekmadienį, 1 p.p. King Junior 
High School, 4201 Fountain Ave., koncer
tas “Draugui” (dienraščiui) remti. Rengia 
LB LA Apylinkė.

25 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių Tautinių Namų valgykloje, V. 
Trumpos knygos “Lietuva XIX amžiuje” 
pristatymas. Rengia Santara-Šviesa.

Balandžio mėn.
1 d., sekmadienį, 12:30 p.p. Šv. 

Kazimiero parapijos salėje D. Mackialie- 
nės išpildoma “Literatūrinė popietė”. 
Rengia LA Neolituanai.

1 d., sekmadienį 11:30 vai., tuojau po 
pamaldų, parapijos mokyklos klasėje 
ALT-o metinis susirinkimas.

- TRUMPAI -
Dalila Mackialienė, režisierė-aktorė, at

vyksta į Los Angeles su “Literatūros pro
grama”, kuria išpildys Šv. Kazimiero 
parapijos salėje balandžio 1 d. 12:30 p.p. 
Bus deklamuojama ir skaitoma įvairių 
lietuvių rašytojų kūryba.

Žinant, kad D. Mackialienė yra gera 
skaitovė, išradinga interpretatorė, ši 
kultūrinė popietė tikriausiai bus įdomi ir 
maloni.

Muzikinė deklamacijų palyda — muziko 
Aloyzo Jurgučio. Popietę ruošia Los 
Angeles Neolituanai, pirm. Laima 
Tumaitė. Visi kviečiami!

NAUJA GIESMĖ
Kovo mėn. 4 d. per mišias Vyrų 

Kvarteto giedota nauja giesmė yra sukur
ta prel. J. Kučingio, pagal Maironio 
eilėraščio “Prieš altorių” žodžius. Gaidas 
užrašė komp. A. Jurgutis.

Prelatas nepretenduoja į kompozitorius; 
esą beskaitant poeziją atėjo įkvėpimas- 
melodija.

Sveikiname gerb. Prelatą ir linkime 
daugiau tokių “įkvėpimų”.

KNYGOS SUTIKTUVĖS
Santa Monikoje gyvenančio istoriko 

Vinco Trumpos naujausios knygos 
Lietuva XIX amžiuje sutiktuvės 
rengiamos š. m. kovo mėnesio 25-tą dieną, 
sekmadienį, 12:30 v. p.p. Lietuvių 
Tautinių Namų valgykloje, 3356 Glendale 
Blvd., Los Angeles.

Po skanių, karštų pietų su vynu (8 dol.) 
autorių ir jo knygą apibūdins Pranas 
Visvydas ir Vytautas Plukas.

Kviečia Sandara-Šviesa
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NEŠVARI SPAUDA

Nemažai Pietinės Kalifornijos lietuvių 
pradėjo gauti spausdini “Už rasę ir tautą”.

Šio laikraščio žmonės nėra nei užsipre
numeravę, nei parodę susidomėjimo jį 
gauti. Mes šią “literatūrą” smerkiame ir 
siūlome visuomenei jos atsisakyti parašant 
laišką paštui šiuo adresu: Direct Marketing 
Association, 6 East 43rd Street, New 
York, NY 10017.

Lietuvių Bendruomenės
L. A. Apylinkės Valdyba

.L. *•» *1* *1* *4* *!• *2- *2- *2* '1* *2* *■!* -2- *2* *2- *2*rp .Į-» ✓J.

Parduodu filateliją. Pilnas katalogas 
Lietuvos, Latvijos, Estijos nevartotų 
ženklų. Galima pasirinkti Lenkijos, Rusi
jos, kitų jungtinių kraštų ženklų.

J. Kutra 
tel.: (213) 454-4520 

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

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ NAMŲ 

valdybos pranešimas 
skautų būklo reikalu.

Tautinių Namų valdyba, persvarsčiusi 
patalpų klausimą, nusprendė:

1. Patalpa, turinti 1300 kv. pėdų, ir 
susidedanti iš dviejų kambarių, posėdžiams 
ir salės susirinkimams, (ši patalpa 
išnuomojam už 1,300 dol. mėnesiui) yra 
leidžiama naudotis skautams ir visoms 
lietuvių organizacijoms veltui, nuo 
1990 m. sausio 1 d.

2. Kiekviena organizacija, naudojan
ti šias patalpas, bus atsakinga už tvarkos 
bei švaros palaikymą.

3. Patalpų priežiūra yra pavedama 
lietuvių skautų rajono vadovybei, kuri bus 
tiesioginiai atsakominga Tautinių Namų 
valdybai už patalpų tvarką, bei švarą. 
Visais reikalais kreipkitės į skautų rajono 
vadovą Rimtautą Dabšį (213) 665-4303.

4. Tikimės, kad visos organizacijos, 
naudojančios šias patalpas, pilnai įvertins 
suteiktas privilegijas ir prisidės prie ben
dro darbo, palaikant švarą ir tvarką 
patalpose.

Los Angeles
Lietuvių Tautinių Namų valdyba 

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

Las Vegas Lietuvių Klubas maloniai 
kviečia visus atsilankyti į Tarptautinę 
Šventę, 1990 m. balandžio 8 d. 
sekmadienį, Convention Center 
Westhall (Desert Inn RD.). Pradžia 10 val. 
rytojejimas 2 dol.

Lietuvių Klubas turės savo pavilijoną.

MALDOJ
Yra ruoš 

piligrimir 
1990 m. I

ALp(LKA)1763
1990, Nr.3

Kun. dr. iru IlČlftČIO OUU1XW UUU
grupės dvasiniu vadovu.

Registracijos lapus galima gauti iš 
Dalytės Trotmanaitės (213) 660-0663.

Visas jaunimas raginamas dalyvauti 
**********************************

Koncertas dienraščiui DRAUGAS 
paremti, rengiamas King Junior High 
School, 4201 Fountain Ave.(Apie 1-ąmilią 
nuo Šv. Kazimiero bažnyčios).
1990 m. kovo 18 d.sekmadienį, 1 v. p.p. 

Pietūs pardavinėjami Šv. Kazimiero parapijos 
salėje nuo 12 iki 1 vai. p.p.
Programą išpildo solistai iš ok. Lietuvos 
Sofija Jonaitytė, Algirdas Januta ir 
pianistas Povilas Stravinskas.

Rengia Lietuvių Bendruomenės 
Los Angelės apylinkė. 

Bilietus platina: Ilona Kerr (213) 669-1726; 
Julija Petrauskienė (714) 957-8857; Laima 
Tumaitė (213) 394-8548

Visus kviečiame atvykti pasigėrėti pro
grama ir paremti dienraštį.

$»»»*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥■

Mokesčių apskaičiavimai (Income Tax) 
Federaliniai ir Kalifornijos valstijos 

išpildomi
VINCO SKIRIAUS

4364 Sunset Blvd., L. A., CA 90029 
Tel.: (213) 664-2910 ar (213) 664-2919 

Dėl patarnavimo prašome skambinti ir 
susitarti.

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

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

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

išorės dažymo darbus.
Naudojame tik aukštos kokybės medžiagas. 

Ilgametis patyrimas, greitas darbas.
Prieinamos kainos. Kreipkitės mielai 

patarnausime!
Gintas ir Mečys Tarasevičiai 

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

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

ELEKTROS ĮVEDIMAI 
IR 

PATAISYMAI

Turiu patyrimą. Dirbu greitai ir sąžiningai.

Ričardas Andrijauskas 
(213) 394-3181

VLADAS CEIKA 
su 

TĖVAIS

gaminame šviežias lietuviškas 
dešras ir maistą parengimams 

4328 East 56th Street 
Maywood, CA 90270

Tel. (213) 562-1344
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