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J
au 72-tasis Nepriklausomybės pa

skelbimo minėjimas iškilmingai 
atšvęstas Los Angeles lietuvių kolonijoje. 

Šventė pradėta vėliavų pakėlimu ir 
iškilmingomis mišiomis. Akademija ir 
meninė dalis vyko Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Šiais metais, publikos kaip 
niekad — pilnutėlė salė net ir stovinčių.

Pagerbti savanoriai kūrėjai, kurių 
kasmet vis mažėja, šįmet tik vienas Vyties 
Kryžiaus kavalierius pik. J. Andrašūnas 
šventėje galėjo dalyvauti.

T. DabŠys perskaitė sveikinimus iš JAV 
prezidento G. Bush, Secretary of State J. 
Baker,III, Kalifornijos gubernatoriaus G. 
Deukmeijian, sen. P. Wilson, LA bur
mistro T. Bradley. County Supervisor M. 
Antonovitch savo linkėjimus įrašė į me
nišką plaketę, kuri buvo įteikta A. Mažei

Nr. 4

kai, ALTo pirmininkui, jam taip pat įteikta 
ir antroji plaketė-sveikinimai iš Latvijos 
Nepriklausomybės kovotojų sąjungos. Per 
A. Nelsienę linkėjimus siuntė kongr. C. 
Cox, lietuvių draugas, tą dieną išskridęs 
įok. Lietuvą, stebėti rinkimų. (Tik vėliau 
sužinojom, kad C. Cox, Resp. iš Newport, 
C A; R. J. Durbin, Dem. — IL; B. Sar- 
palius Dem. — Texas ir J. Miller Resp. — 
Wash., laiku negavo vizų. Kelias dienas 
praleidę Berlyne, ok. Lietuvą pasiekė jau 
po rinkimų. Red.).

Žodžiu sveikino Latvijos konsulas A. 
Jerumanis ir Estijos konsulas Jaak 
Treiman, savo kalboje pabrėžęs svarbą 
mums, išeiviams, būti labai akyliems, sekti 
amerikiečių spaudą ir greitai, laiškais ir 
telefonais, reaguoti į neteisingas žinias; 
naudoti amerikiečių organizacijas, klubus

Muz- K Ralys diriguoja “Spindulio” 
chorui, Vasario 16 programos metu.

mūsų laisvės siekimo reikalams. {Ką ir 
daro Kalifornijos Lietuvių Respublikonų 
Sąjunga vadovaujama prieš tai — L. 
Mažeikienės, dabar V. Vidugirio. Pasku
tinėje Kalifornijos respublikonų konvenci
joje, vykusioje Santa Clara, rezoliucija nr. 
8, liečianti “Savivaldą visoms tautoms’’ 
/Self Rule for all Nations/pateikta Kalifor
nijos Respublikonų Tautybių Grupių pir
mininkės L. Mažeikienės ir rezoliucija nr.

(tęsinys 3-iam psl.)

Los Angeles Jaunimo Ansamblio “Spinduly ” choras dainuoja Vasario 16 minėjime.
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TAMSIAUSIA - PRIEŠ AUŠRĄ

Naujai išrinkta Lietuvos vyriausybė 1990 m. kovo 11 d. 

paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, rem
damasi 1920 m. taikos sutartimi su Sovietų Sąjunga, tuo metu 

vadovaujama Lenino, taip pat daugelio Vakarų valstybių, iki šiol, 
nepripažinimu Pabaltijos valstybių sovietų okupacijos.

Mes, lietuviai, taip ilgai laukę tos prošvaistės į laisvę, su 
didžiausiu džiaugsmu sutikome kovo 11 d. Nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimą... džiaugėmės, lyg tai jau būtų antrieji 1918 
metai, viens kitą klausdami: “Tai kurią Nepriklausomybės 
paskelbimo šventę švęsime? Vasario 16 ar Kovo 11?’’ Lyg tai būtų 
vienintelis rūpestis belikęs... Kurią datą švęsime, visai nesvarbu, 
galėsim iš to džiaugsmo švęsti abi dienas, kad tik Nepriklausomybės 
atstatymas būtų kitų tautų pripažintas. Pagal kongr. C. Cox, 
Australija jau pripažino, JAV, gal būt, paseks jos pavyzdžiu... 
Kažin? Prezidentas Bush, tai ne Reaganas! Kovo 11 d. Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius išsiuntinėjo spaudai tekstą, dainuojantį 
tą pačią dainelę... “JAV niekad nepripažino Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupavimo. Mes visą laiką rėmėm Pabaltijo tautų teisę 
į apsisprendimą.... JAV ragina sovietų valdžią respektuoti lietuvių 
tautos apsisprendimą, respektuoti tautos išrinktus valdžios 
pareigūnus...”

Ar mums priimtina tą “dainelė”? Ar mes galime tikėti žodžiais 
tų, kuriems svarbiau Gorbačiovo išsilaikymas valdžioje, negu 
Lietuvos nepriklausomybę? Esą: “Gorbačiovas nekartą primygtinai 
tvirtino, kad jėga prieš lietuvius nebus naudojama”. O kas gatvėmis 
riedantieji tankai? Žaisliukai? Kas Gorbačiovo naudojamas Stalino 
aukų surinkimo metodas — vidurnaktį, apsupus namus, surinkti 
lietuvius jaunuolius? Vaikų žaidimas? Baisu ir pagalvoti apie tų 
jaunuolių likimą. Vakarų pasaulis kaip apkerėtas, per Gorbačiovo 
šypseną, nemato jo gruzinų krauju suteptų rankų, nemato, šimtų 
nekaltų vaikų ir moterų išnuodytų dujomis toje pačioje Gruzijo
je... Lietuvai, kaip pavyzdžiui kitoms respublikoms, 
besvajojančioms atgauti laisvę, gali tekti daugiausiai nukentėti. 
Atrodo, kad ateitis tokia juoda, beviltiška, bet... “Vistiek Lietuva, 
atsibus gi kada, neveltui tiek daug iškentėjo...” Nejuodesnė 
Lietuvos ateitis buvo tada, Maironiui šiuos žodžius rašant.

Ar galim “pajudint žemę”?
Mes turime tautai padėti skambindami JAV prezidentui, 1 (202) 

456-7639, JAV vice-prezidentui 1 (202) 456-1414; JAV 
Respublikonų Centrui 1 (800) 877-6772; siųsdami telegramas 
(paruoštas tekstas) 1 (800) 257-4900, prašyt — operator 9654, 

pareikšdami savo reikalavimus, kurie yra pagrįsti Amerikos 
nusistatymu padėti kovoti už laisvę ir demokratiją.

Dar ne per vėlu suorganizuoti demonstracijas, rinkti parašus 
peticijoms dėl Lietuvos laisvės atstatymo. Prisiminkim tuojau po 
I-jo pasaulinio karo, senųjų Amerikos lietuvių veiklą — 2,000,000 
parašų Amerikos vyriausybei tuo pačiu Nepriklausomybės 
pripažinimo reikalu!

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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.
Į*********** * * ***************** ********

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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VASARIO 16...
(tęsinys iš 1-mo psl.)

Veiklios Kalifornijos 
Respublikonų Tautybių grupės

Rašinio premijų laimėtojai. Iš k.: A. Mattis, R. Avižienis, T. 
Barauskaitė ir T. Barauskaitė.

Respublikonų Tautybių Grupių apdovanoti: iš k. V. Baltušienė 
(priėmė žymenį už N. Sadūnaitę) ,L. Mažeikienė ir W. Hsein.

Pik. J. Andrašūną (kairėje), savanorį-kūrėją Vasario 16-tosproga sveikina, 
Lietuvos gen. kons. V. Čekanauskas (vidutyje) ir lt. A. Bulota.

14, liečianti “Nepriklausomybės atgavimą 
Pabaltijo valstybėms ”, /Indpenedence of 
Baltic States/, pateikta V. Vidugirio, buvo 
priimtos. Red.)

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas dr. 
Robertas Vitas, pabrėžė reikalą kuo 
daugiau turėti mokslininkų mūsų tarpe, 
kurie savo parašytomis knygomis, 
išradimais ir 1.1, pasiliktų žmonijos istori
joje ir tuo garsintų mūsų kraštą ne tik 
“savoj parapijoj”.

Po rezoliucijų Amerikos prezidentui 
priėmimo, A. Nelsienė įteikė premijas 
Lituanistinės Mokyklos konkurso 
laimėtojams, už rašinį tema “Šių dienų 

kova už nepriklausomybę”. I-ą v. laimėjo 
Rimas Avižienis, Il-ą, IlI-ą ir IV-tą turėjo 
pasidalinti T. Barauskaitė, Tara Baraus
kaitė ir A. Mattis.

Meninę dalį atliko Vilniaus Valst. 
Dramos Teatro aktoriai ir L.B. “Spin
dulio” Jaunimo choras diriguojamas muz. 
Viktoro Ralio. Jaunimas tas pats, dainos 
beveik tos pačios, tačiau V. Ralio rankose 
“chorelis” pavirto į tikrai puikų dainos 
vienetą; visos dainos skambėjo puikiai, 
naujai. Į J. Strolios “Parveski, Viešpatie” 
įsijungė sol. Vita Polikaitytė—Vilkienė, 
puikiai atlikdama solo partiją. Rimas 
Polikaitis, vienas iš muzikalios Polikaičių 
giminės, akompanavo chorui. .

Liucijai Mažeikienei perėmus vadovauti 
CRHG (California Republican Heritage 
Group), kitaip sakant Kalifornijos 
Respublikonų Tautybių Grupę, veikla atgi
jo; š. m. vasario 23-24 d.d. buvo suruoštas 
visos Amerikos Resp. Tautybių grupių 
valdybų ir atstovų suvažiavimas, Los 
Angelese, Marina del Rey viešbutyje.

Vasario 23 d., R. ir R. Mulokųreziden
cijoje, suruoštas pobūvis, susipažinimui su 
delegatais iš kitų valstijų, bei vietiniais 
politikais (R. Fluornoy, M. Antonovitch 
ir kiti). Susirinko virš 60, iš visų Amerikos 
valstijų, iš visų kraštų. Įdomiausias iš jų 
dr. Gurmit S. Aulakh, Sikh genties laisvės 
kovotojas prieš Indijos valdžią, kuri, pagal 
jo pasakojimus, yra žiauresnė, negu, kad 
sovietų valdžia ok. Lietuvoje. Gerai žino 
apie padėtį Pabaltijį, netgi Sikh išleistoje 
brošiūroje mini Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kaip pavyzdžius kovoje, dėl nepriklauso
mybės.

Kaip ir visuomet, tokiuose pobūviuose, 
daugiausia svečių — lietuvių, po jų, savo 
gausumu buvo kiniečiai, gal būt dėlto, kad 
vienas iš jų, Wallace Hsien to pobūvio 
metu buvo apdovanotas žymeniu už prieš- 
komunistinę veiklą Kinijoje. Visos Ameri
kos Resp. Tautybių Grupių valdybos atžy- 
mėjimu, Woman of The Year apdovanota 
L. Mažeikienė; Kalifornijos Resp. Tauti
nių Grupių valdybos atžymėjimas suteiktas 
Nijolei Sadūnaitei už ilgametę, nepailstamą 
kovą prieš komunizmą Pabaltijo valstybėse 
(Nijolė — viena iš Helsinkio grupės įstei
gėjų). Už N. Sadūnaitę, kuri tuo laiku buvo 
Čikagoje, žymenį priėmė V. Baltušienė.

Vaje
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMAS PAGARSINTAS 
KALIFORNIJOS RESPUBLIKONŲ PARTIJOS SUVAŽIAVIME

kongr. C. Cox, L. Mažeikienė ir V. Vidugiris.

Š. m. kovo mėn. 9, 10 ir 11 d.d. Santa 
Clara mieste, Marriott viešbutyje įvyko 
Kalifornijos Respublikonų Partijos suva
žiavimas. Šis suvažiavimas buvo skirtas 
pasiruošti š. m. vykstantiems rinkimams. 
Jame dalyvavo gubernatorius George 
Deukmejian, sen. Pete Wilson ir kiti aukšti 
Resp. Partijos pareigūnai. Viso apie 2000

County Supervisor M. Antonovich ir dr. G. 
Aulakh, Respublikonų priėmime, L. A.

atstovų ir svečių.
Mums lietuviams šis suvažiavimas buvo 

tuo svarbus, kad jame gražią ir prasmingą 
kalbą apie Lietuvą ir jos dabartinius 
išgyvenimus, pasakė kongreso atstovas 
Christopher Cox (tik atvykęs iš Lietuvos, 
ten jis ir dar trys kongreso atstovai buvo 
įleisti tik po rinkimų).

Pagrindiniame posėdyje, kovo mėn. 11 
d. , sekmadienį, buvo pakviesti Liucija 
Mažeikienė ir Vytautas Vidugiris, padaryti 
pranešimus, kad šią dieną Lietuvoje, 
Vilniuje naujai išrinktas parlamentas 
(seimas) savo pirmajame posėdyje pas
kelbė Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mą. Suvažiavimo atstovai ir svečiai šią 
žinią priėmė labai tirukšmingu plojimu.

Sekė priimtų rezoliucijų patvirtinimas. 
Lietuvių rezoliucija ir Tautybių Tarybos 
rezoliucija, keliančios Lietuvos Nepriklau
somybės ir Pavergtų Tautų klausimus ir 
prašymas Lietuvai tolimesnės pagalbos, 
buvo priimtos vienbalsiai.

Išvakarėse, šeštadienį, lietuviai kartu su 
Kalifornijos Tautybių Grupių Taryba 
(Council) turėjo vaišių kambarį (Hospitali
ty Room). Lietuvaitės pasipuošusios tau
tiniais rūbais priiminėjo svečius, kurių 
buvo daug. Jie visi sveikino mus Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo proga. Šia 
proga svečiams buvo išdalinta brošiūra 
apie Lietuvą.

UCLA LIETUVIAI STUDENTAI 
MINĖJO VASARIO 16-TAJA

Nepriklausomybės paskelbimo 72-ą 
sukaktį, didžiausiame Los Angeles univer
sitete, paminėjo mūsų studentai vasario 16 
d. J universiteto dienraštį “Daily Bruin” 
įdėtas ilgas Aurio Jarašūno rašytas straip
snis “Lietuva atgaus nepriklausomybę” 
(Lithuania will reclaim its independence). 
Straipsnis labai gerai parašytas, koncen
truotai perduota Lietuvos istorija, pasku
tinieji politiniai įvykiai ok. Tėvynėje.

Mūsų studentai parašė laišką-peticiją 
JAV prezidentui G. Bush, primindami, kad 
JA Valstijos visuomet padėjo tautoms 
kovojančioms už demokratiją, bet šiuo 
metu JAV neparodė iniciatyvos padėti 
Pabaltijo tautoms, nei padrąsinti jų kovo
je už laisvę ir demokratija. Užbaigia laišką: 
“Demokratija, kaipo tokia, negali pilnai 
egzistuoti, kol Lietuva, Latvija ir Estija 
neatgaus nepriklausomybės, kol jos 
nenusikratys sovietiško jungo”. Šią 
peticiją, studentų pastangomis, pasirašė 
500 žmonių.

UCLA lietuvių studentų tėra, berods, tik 
10, bet visi aktyvūs, nepaskendę ameri
kiečių studentų masėje. Aktyviausi — 
Mikas Petrušis, Tina Petrušytė ir Auris 
Jarašūnas.

Kai kas iš lietuvių, nevertina mūsų 
studentų pastangų, esą: tai ką čia, koks čia 
laikraštis, studentėlių redaguojamas, tik 
studentų skaitomas. Tokiems lietuviams 
tenka priminti, kad dabartiniai “studentė
liai” yra busimieji mokslininkai, pro
fesoriai, senatoriai, kongresmanai, netgi 
Amerikos prezidentai, kurie turės įtakos 
pasaulinėje politikos arenoje; svarbiausia, 
kad jie bus susipažinę su Lietuvos vargais, 
siekiais, istorija. Per mūsų studentus įgyti 
draugai, greičiau išties pagalbos ranką, 
reikalui esant.

*****:}: j?:***************************

Šiame suvažiavime dalyvavo Liucija 
Mažeikienė, Tautybių Grupių pirmininkė, 
advokatė Nida Brinkienė, inž. Vytautas 
Vidugiris, Kalif. Lietuvių Respublikonų S- 
gos pirmininkas, Helen Vidugirienė, Feli
cija Brown, San Francisco Resp. skyriaus 
pirmininkė, Aldona Seghal, Frances Law
rence, Vicki Malinauskienė ir Antanas 
Mažeika.

Antanas Mažeika
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5 VIEŠNAGĖ OK. TĖVIŠKĖJ

Pagal daugumą “žinovų”, dabar, 

“peredielkos” dėka, gali visur 
laisvai važinėt, be jokių leidimų... Kažkaip 

dar nesinori tikėt... Ir ne man vienai tokios 
abejonės “peredielkos” pažadais... Vita, 
irgi iš Kalifornijos, vienam kambary gy
venam, neleidžia man burnot prieš “ro
jaus” valdžią, esą negausianti leidimo 
važiuot i provinciją, pas gimines... Tai po 
kiekvieno valdžios “išrūpužiavimo” dar 
vis garsiai pridedu, “nematomoms au
sims”, kad čia aš, ne Vita, burnoja...

O kad “sienos turi ausis” dar ir dabar, 
sužinojom iš kaimynų, pas kuriuos ap
silankius giminėms, suskambo telefonas ir 
pranešė, kad jų svečiai, turi tuč tuojau 
išeiti... O iš kur jie žinojo, kas vyksta 14-to 
aukšto kambary? Svečiai juk niekur nesi- 
registravo, — kaip ėjo taip ir atėjo.

Siek tiek mačiau ir Kauną ir Vilnių, bet 
taip knieti, taip knieti nuvažiuot įgimtąjį. 
Salaką, patį gražiausią miesteli. Lietuvoje 
(mano akimis) ir Zarasus, čia jau gražiau
sias miestas Lietuvoje — visų akimis! 
Susitariau su “dvasišku tėveliu” dar Kali
fornijoj, kad — nuveš. Klausiu ar kelionei 
reikia leidimo?'Atsakymas — jei prašysi 
tai reikės, ko gero negausi, ir dar ims 
sekti...

Niekaip negaliu suprast, kaip mes išva
žiavę 9-tą vai. ryto visur spėsim apvažiuot 
(anksčiau vežt negalėjo — mišios), gi man 
Lietuva (dar iš vaikystės dienų likusi) tokia 
didelė... iš Salako iki Zarasų jau būdavo 
ilga kelionė, o dabar net iš Vilniaus... 
Išvažiuojam keturiese, — jų trys ir aš 
viena... Prieš įlipant į, mašiną, dėl visa ko 
paklausiau ar kartais nėra dar vienos poros 
ausų? Ypač, kad mašinos savininkas ar
timas Laisvės Lygai, dažnai lankosi pas A. 
Terlecką. Atsakymas — gal ir taip, gal ir 
ne, — garantijos nėra... Kelionėje, vis 
dėlto, daugiau laikėmės tylos...

Kelias geras, lekiam, lekiam... Prile
kiam ir Ignaliną, o čia jau reikia būtinai 
sustot, tik ne prie atominės, prie kurios vis 
vien neprileis, o prie busimosios bažny
čios, apie kurią mes, losangeliečiai tiek 
daug girdėjom: arch. E. Arbas savo žinio
mis ir patyrimu padės (prižiūrės, vykdys 
ir 1.1.) statybą, o mūsų prel. J. Kučingis 
“užfundys” bažnyčiai vitražus. Vieta 
nepergeriausia, žema, bet vidury miestelio. 
Medžiagų: armatūros, lentų ir kitų statybos 
medžiagų, užtektų nedideliam nameliui be 
pamatų, tik jokiu būdu ne bažnyčiai (tas 
buvo pernai gegužės gale, dabar esą jau 
ir pamatai padėti.) Galvoju, grįžus namo 
pranešiu E. Arbui, kad lagaminų dar 
nepradėtų pakuotis...

Valerija Baltušienė

Vaikščiojanti Salako istorija p. Jackevičienė (apie 98 metų) 
ir viešnia iš Amerikos V. Baltušienė.

Iš ten leidžiamės tolyn per visą ruožą, 
kuris nuo Lietuvos buvo atskirtas 
demarkacine linija (lenkų okupuotas buvo). 
Pravažiuojam Dūkštą, sustojam kitoj pusėj 
Dūkšto ežero, buvusiam grafo T. Žano 
dvare — Dūkšteliuose, kur buvo Žemės 
Ūkio mokykla, bažnyčia. Likę tik arklidės, 
žole apaugę bažnyčios pamatai, varteliai 
į buvusį šventorių ir varnų pulkai, kurių 
garsus kranksėjimas per kūną, pagaugais 
ėjo, kad ir dienos metu...

Važiuojam gražia paežere, kuri neužilgo 
baigiasi, prasideda lubinų laukai, o jų 
žydėjimas... Staiga — iš tolo iškyla Salako 
bažnyčia, matosi taip gerai, taip gerai. 
Karo metu numuštas bokštas, bet bažnyčia 
aukšta, buvo aukštumu antroji po Sv. Petro 
ir Povilo bažnyčios Šiauliuose, pastatyta 
ant kalnelio, kaip kelrodis vilioja pakeleivį, 
sugrįžtantį namo po 50 metų... Įdomi 
Salako bažnyčia dar ir tuo, kad pastatyta 
iš parapijos laukuose surinktų akmenų...

Važiuojam jau Salako gatvėmis, deja, 
beveik neatpažįstu po tiek laiko, net neran
du savų namų... bet senoji vaistinė ir 
paminklas savanoriams kūrėjams dar 
tebestovi, kad ir “apnuogintas” (nuimta 
paminklinė lenta su pavardėmis ir tautiniais 
ženklais). Netoli — naujas paminklas 
“raudoniems didvyriams”... Sustojam, tur 
būt, kooperatinėje valgykloje, berods 

buvusios policijos nuo
vados patalpose; ska
niai ir, pagal Aušvydą, 
labai pigiai pavalgom, 
tik pačiam reikia pasi
imti, atsinešt prie sta
lo. Daug žmonių, visi 
stalai užimti, atrodo, 
vietiniai tarnautojai ar 
darbininkai. Pamačius 
vyresnio amžiaus žmo
nes, klausinėju, ar sa- 
lakiškiai, ieškau tų, 
kurie mano tėvus ir 
senelius pažinojo. Ir 
nei vieno, — visi iš 
kitur. Pasiekiam ir 
bažnyčią, kurioje ir 
krikštyta, ir visus kitus 
sakramentus gavusi, ir 
Kalėdų metu, kairiojo 
altoriaus prakartėlėj, 
Jėzui i ūką supdavusi... 
Visa vaikystė taip ir at
sistojo prieš akis, ro
dos, kad vakar viskas 
buvo. Tik medžiai taip 
suaugę, — nesimato 

didžiulio Luodžių ežero, kuris anksčiau, 
nuo šventoriaus, v“kaip ant delno” tyvu
liavo tolumoj... Šventoriuje — Krikščio
nybės jubiliejaus proga pastatytas didžiulis 
paminklas iš girnapusių surinktų iš 
parapijiečių. Paminklas įdomus, meniškas, 
ir, žinoma, labai savas ir brangus, nes tur 
būt, ne vienas salakiškis randa savo paau
kotas girnas, kuriomis dar taip neseniai sau 
grūdą malė... Bažnyčios vidus, gražiai 
išdažytas, viskas taip pat, kaip buvo — 
dideli varpai tie patys, ir skambina 
“Aniuolas Dievą” taip pat, vargonai tie 
patys, varpinės bokšte šikšnosparniai, (jų 
būdavo šimtais) — tie patys... (Kažin?). 

Nuo šventoriaus matosi Šilelis, kurį taip 
mėgdavo žydeliai iš Kauno, atvažiavę nuo 
džiovos gydytis... Visą vasarą Šilelis 
būdavo pilnas prikabinėtas tinklinių 
“gamakų”, kuriuose supdavosi sutingę 
vasarotojai. Dabar Šilelis tuščias... kaip 
tušti laukai, kur, rodos, taip neseniai 
piemenėlis karves ganė... gandras 
varlinėjo... pempės balose visiems šaukė, 
kad jos vaikai dar “gyvi, gyvi, gyvi”...

Nuėję nuo šventoriaus, grožimės gam
tos žalumu, vešlumu. Tokia kaimo idilija 
— čia pat nedidelis namelis, prie jo 
kvietkeliai nosis laukan kiša, lysvės 
rasodos.

(bus daugiau)
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Kalifornijos Lietuvių Golfo 
Klubas auga ir tvirtėja

Kalifornijos Lietuviu Golfo Klubas, 
įsteigtas 1983 metais, vyresniosios kartos 
golfo mėgėju, jau gali pasidžiaugti nariais, 
atstovaujančiais net tris generacijas.

Vyresnieji vadovavimą perdavė viduri
nės kartos golfininkams, tokiu būdu 
užtikrindami klubo augimą ir tęstinumą. 
Klubo įsteigėjų buvo viliamasi, kad ir 
tolimesnėje ateityje golfo klubas išliks 
svarbus, reikšmingas ir pajėgus veiksnys 
lietuviškame bendravime ir tuo pačiu 
lietuvybės išlaikyme.

Praėjusiu metų klubo pirmininko Vyt. 
Pluko bute įvykusiame klubo metiniame 
susirinkime į naują klubo valdybą 
išrinktieji pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
pirmininkas — Jurgis Joga, vice
pirmininkas Walter Dudor, sekretorius — 
Ričardas Jocas, kasininkas — Linas 
Butkys, turnyru direktorius — Arūnas 
Barkus, valdybos nariai — Vincas Ber
notą ir Viktoras Marks.

Iš šiems metams numatytų 6 turnyrų, 
pirmasis jau įvyko kovo 3 dieną, H. D. 
Miller vardo golfo aikštėje, Anaheime. 
Dalyvavo 21 žaidėjas. Pirmas tris vietas 
“Low Gross” kategorijoje užėmė V. Ber
notą (80), A. Barkus (82) ir P. Aras (84).

“Low Nett” kategorijoje buvo dvi 
grupės. Laimėjo: nuo 0 iki 30 išlygmens 
(handicap): V. Bernotą, Jurgis Joga ir 
Tony Balchas; nuo 31 iki 40 išlygmens 
(handicap): A. Pečiulis, L. Butkys ir J. 
Jasaitienė.

Sekantis turnyras įvyks Ojai, CĄ, Soule 
golfo aikštėse gegužės mėn. 6 dieną, 
sekmadienį. Turnyro pradžia 9 vai. ryto.

VRP

VLADAS CEIKA 
su

TĖVAIS

gaminame šviežias lietuviškas 
dešras ir maistą parengimams

4328 East 56th Street 
Maywood, CA 90270

Tel. (213) 562-1344

LOS ANGELES IR APYLINKIŲ 
LIETUVIŲ DĖMESIUI

Kas norite šių metų rudenį plaukti 
liuksusiniu laivu į Pietines Karibų jūras.

Šioje 10 dienų kelionėje aplankysite dar 
nematytas naujas įdomias vietoves jų tarpe 
Martinikų ir Grenados salas net pasieksite 
ir Venezuelos uostą Caracas.

Suinteresuoti šia kelione prašau skubiai 
registruotis pas ekskursijos vadovą Vytautą 
Šeštoką, telefonu (213) 275-2690.

Skambinti darbo dienomis po 4 vai. po 
pietų.

L. A. Dramos Sambūris, š.m. gegužės 
mėn. 19 ir 20 d. d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje vaidins dramaturges Birutės 
Pūkelevičiūtės trijų veiksmų lyrinę dramą 
Žmonės ir beržai. Ši drama buvo 
suvaidinta sambūrio gastrolių metu ok. 
Lietuvoje: Vilniuje, Kaune ir Panevėžy.

Vaidinimas įvyks šeštadienį7:30 v.v., 
sekmadienį 12:30 p.p.

Sambūris visus maloniai kviečia 
atsilankyti.

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.
Balandžio mėn.

22 d., sekmadienį, po pamaldų, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Ateitininkų 
šventė.

28 d. šeštadienį, 3-5 vai. p.p. Šv. 
Monikos parapijos patalpose, 715 Califor
nia Ave, Santa Monica, L.B. Santa Moni- 
cos-Vakarų LA apylinkės susirinkimas. 
Politinės padėties Lietuvoje analizę 
padarys prof. dr. Vytautas Statulevičius ir 
Algis Gulbinas.

ALp(LKA)1763
1990, Nr.4

1990 m. Vasario 16 d. proga 
aukos gautos per ALTO 

Los Angeles skyrių.
Aukojo po: 500 dol. — Lietuvių Tautiniai 
Namai.
Po 335 dol. — J. ir V. Dovydaičiai.
Po 300 dol. — M. Lembertienė, J. ir D. 
Mitkai.
Po 225 dol. P. Gustas.
Po 200 dol. — V. ir M. Augai, S. ir J. 
Kvečai, K. Pažėmėnas, J. ir K. Prusinskai. 
Po 180 dol. — dr. A. ir H. Milakniai.
Po 150 dol. — K. Bandzevičius, O. Gus
tienė, K. Kilikauskas, M. Kilmonienė, A. 
Maker, A. ir L. Mažeikos, L Oksienė, 
kun. dr. A. Olšauskas, B. ir A. Seliukai, 
A. ir B. šimkai, V. ir S. Tuskeniai, V. 
Vidugiris, E. ir L Vilkai, G. Vitkus. 
Po 135 dol. — A. Štokas.
Po 125 dol. — J. Jusionis.
Po 120 dol. —■ A. ir F. Galdikai.
Po 105 dol. — T. ir B. Žemaitaičiai.
Po 100 dol. — V. Anelauskas, A. ir J. 
Balsiai, L. Baltrėnas, Dalia Bieltz, J. Bra- 
zan, Sr., L ir R. Bužėnai, A. ir J. Čingos, 
S. ir O. Daugėlos, P. ir O. Dovydaičiai, 
P. Gauronskas, V. Jasiulionis, A. ir B. 
Jocai, J. ir R. Jogos, A. ir S. Jonynai, C. 
Jurevičius, J. Kazakevičius, V. Klova, J. 
Kojelis, R. ir R. Kontrimai, E. ir R. 
Kulikauskai, V. ir D. Lembertai, A. Lit- 
vinienė, A. ir V. Markevičiai, S. Matas, 
I. Mažeikaitė, J. Navickas, V. ir A. Pa
žiūros, J. Petronis, A. ir D. Polikaičiai, 
K. ir E. Prišmantai, Prižgintų šeima, dr. 
V. Raulinaitienė, Z. Rudvalis, A. Ruigys, 
V. Sakalauskas, R. Šakienė, Santa Moni
kos Lietuvių Klubas, V. Šeštokas, E. ir J. 
Sinkiai, A. Skirius, A. ir P. Skirmantai, 
dr. J. ir dr. P. Starkai, B. Strikaitis, M. 
ir V. Sutkai, Tautinės S-gos Los Angeles 
skyrius, A. Tumas, D. ir A. Vailokaičiai, 
A. Valiulis.

(tęsinys sekančiame numeryje)

‘ ‘Sūkurio ’ ’ Balinių šokių grupės patys jauniausieji nariai, Beata Onaferytė, Mantas 
Stašaitis ir losangelietės muz- G. Gudauskienė ir Kristina Švarcaitė, gėrisi programa.

KAUNO BALINIU ŠOKIŲ GRUPĖ 

“SŪKURYS“ KALIFORNIJOJ

Š. m. vasario 24 d., Los Angeles prie
miesčio Glendale auditorijoje vyko Ame
rikos Balinių Šokių (mėgėjų) varžybos.

Tik įėjus į salę į akis krito stalai papuošti 
Amerikos ir Lietuvos vėliavėlėmis; sko
ningai išleistoje programoje, tarp visų 
amerikoniškų pavardžių — 5 poros lie
tuviškų pavardžių, plius dr. J. ir dr. Č. 
Norvaišų pavardės, prie visų pažymėta — 
Lithuania.

Mūsų lietuviai, puikiai atstovavo savo 
kraštą, (tiek kiek liečia šokių meną). Lai
mėjo čempionų titulą, kad ir nedideliu 
taškų skaičiumi: lietuviai — 341, ameri
kiečiai — 32416. I-ą vietą moderniškų 
šokių kategorijoje: valso, tango, foks
troto, greito fokstroto (quickstep), vienie- 
tiško valso (taip kaip mes šokam), laimėjo 
Jolanta Aidukevičiūtė ir Darius Mosteika; 
Il-ą — Valdas ir Lilė Padrėžos; IlI-ą Diana 
Soniauskaitė ir Rolandas Burneikis. Jau
nių grupėje I-ą — Beata Onefaterytė ir 
Mantas Stašaitis, Il-ą Diana Velonskytė ir 
Egidijus Petronis.

įdomu, kad ir lotynų šokių premijas 
lietuviai laimėjo: I-ą — Valdas ir Lilė 
Padrėžos, IlI-ą J. Aidukevičiūtė ir D. 
Mosteika (šiai porai taškų nuėmė jos 
kabaretinis, ne ispaniškas, kostiumas. 
Atsižvelgiama ne tik į šokio meną, bet ir 
apdarą); jaunių grupėje M. Stašaitis ir B. 
Onefaterytė.

Niekaip nebūtų galima įsivaizduoti mūsų 
lėto būdo lietuvius su tokiu pietietišku 
temperamentu šokant ispaniškus šokius... 
Niekaip... Bet, ir šoko ir kratėsi, purtėsi 

ir laimėjo... Ypatingai graži pora — visų 
simpatijas gavusi — 15-metis M. Stašaitis 
ir 12-metė B. Onefaterytė. Jiedu, tarp 
kitko, buvo ir simpatiškiausi iš visos 
grupės.

Jaudinančios varžybų uždarymo cere
monijos: įnešama trispalvė, Tautos Him
nas (įrekorduotas), Amerikos himnas, 
paraduoja mūsų šokėjai, skanduoja, mums 
pradėjus, “Lietuva, Lietuva,’’, įsijungia 
ir kiti svečiai, netoli sėdėję, mūsų pamo
kyti... priešakyje — Lietuvos trispalvė...

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

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
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