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ŽMONĖS IR BERŽAI...

Vaizdingas P. Maželio sukurtas Beržoro
kiemas Sekminių rytų: čia stalelis su
gaivalais ir saulės skėčiu; čia fontanėlis
paukšteliams, apie kuriuos Martynas taip
jautriai šneka, pagirdyti... (kaip kitaip juos
prisiviliosi, kad čiulbėtų, ulbėtų?)... čia vėl
berželiai... tik vyturėlio trūksta. Taip
supinti vaizdai ir paukštelių čiulbėjimo gar
sai davė fonų gražiam Sekminių rytui Ber
žore... Tas gamtos ramumas, dar labiau
išryškino šeimos intrygas: vienų gobšumų
(dukros ir žento), kitų — (Eugenijaus)
visiškų nesirūpinimų žemiškom gėrybėm...
Jei pirmajame veiksme ir buvo nuobo
doka, tai antrajame — jau ir publika, į
veiksmų pagauta, nusijuokė ne kartų..., o
trečiajam — ne vienas net ir ašarų
nubraukė...
Susikaupę sekėm kas vyksta scenoje ir

Los Angeles Dramos Sambūrio aktoriai scenoje. Iš k.: R. Vitkienė, A. Kiškis, S. Mikutaitytė-Lo\vnds
ir F. Prišmantas. Rež. P. Maželio dekoracijos.

os Angeles Dramos Sambūris
J1989 m. rudenį, sėkmingai
gastroliavęs ok. Lietuvoje, gegužės 19 ir
20 d.d. davė progos ir losangeliškiams
lietuviams pasigėrėti veikalu, su kuriuo
gastroliavo ir daug labai palankių atsilie
pimų nusipelnė. Po kai kurių spektaklių,
mūsiškiai savo ausimis netikėjo klausy
dami teatralų komentarų, kad jie ne tik
prilygsta profesionalams, bet momentais
viršija... Nepagailėjo jiems pagyrimų net
Panevėžio teatro rež. J. Miltinis.
Birutės Pūkejevičiūtės lyrinė 3-jų veik
smų drama “Žmonės ir beržai’’, (prieš
11-kų metų statyta Los Angeles, Melbour
ne ir Sydnejuj, Australijoj, pavadinta
“Palikimas’’) režisieriaus Petro Maželio

I

rankose, tiesiog “pražydo”, — ir ne vien
tik veikalas; “pražydo” ir aktoriai. Sceno
je nematei Vinco Dovydaičio, matei sir
guliuojantį, susirūpinusį ūkio likimu,
Martynų Vaitį; nematei nei Fredo Priš
mauto, bet — vėjavaikį, sūnų palaidūnų
(hipį ar jypį?) Geniukų; ne — Antanų
Kiškį, bet suktų, rafinuotų žentų Bruno
Grigaitį; ne Ramunę Vitkienę, bet luošų,
gyvenimo užgrūdintų, dukrų; ne Viltį
Jatulienę, bet Rožę Baužienę, paaukoj
usių savo gyvenimų Martynui ir jo vai
kams. Scenoje jaunyste tryško ne Sigutė
Mikutaitytė, bet tokia natūrali, pakliuvusi
tarp “kūjo ir priekalo” (Bruno ir Euge
nijaus) gailestinga seselė Vaiva
Stankūnaitė... ' i

dabar pasidarė aišku, kad sambūrį ok.
Lietuvoj išgyrė ne iš mandagumo svečiams
iš Amerikos... Mes, skeptikai (buvo mūsų
nemažai), kurie nuogąstavom, kad apsi
juoks losangeliškiai ok. Lietuvoj, (kur
scenoj švaistos tik profesionalai), gėrė
jomės puikia mūsiškių vaidyba, mintimis
mušėmės į krūtinę, apgailestavom kad
savųjų neįvertinom, sųžinės graužimų raminom ilgais garsiais plojimais... Tik
dabar mums akys atsivėrė, kų mes turim
savo tarpe, ypatingai po Vilniaus Akade
minio Dramos teatro (profesionalų!) Los
Angeles statyto “Pabudimo”...
Dabar su entuziazmu ir pasididžiavimu
išleisim sambūrį į gastroles: Clevelandų,
Čikagų, kur mūsiškiai dalyvaus Dramos
festivalyje (lapkričio mėn. gale).
ya;e
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SPAUDOS DARBAS TADA IR...DABAR

konferencijas, spaudai iš anksto duoti santraukas, pabrėžiant
svarbesnius punktus, kaip amerikiečiai daro savo “Press Release”,
tada redakcija žinotų, kokios organizacijos ką iškvietė, kokiam
tikslui, kas dalyvavo, kokias organizacijas atstovavo ir t.t., ir viskas
būtų daug tiksliau aprašyta. Užmetimas korespondentams, kad
kiekvienas kitaip įvykį aprašo, (esą, tik vienas iš jų rašo taip kaip
buvo...) teisingas: kiekvienas rašo tai ką savo akimis, ne kito,
mato; lygiai kaip keli žmonės, kiekvienas kitaip, aprašo tų patį
mišką: vienas mato lieknas pušaites, kitas — paparčius, dar kitas
— baravykus iš po samanų kuokštelės kyšančius rudas galvutes...

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
es, vyresnioji karta, dar vis “gyvename” nepriklauso
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
moje Lietuvoje, viską matuojame senu mastu: “Lietuvoj
***************************************
taip buvo...”, kaip dabar yra — nesvarbu, svarbu, kaip buvo.
CALIFORNIA CREDIT UNION
Pažvelkim realybei į akis. Palyginkime sąlygas tada Lietuvoje
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
ir dabar — tremtyje.
2802 Santa Monica Blvd.
Kaip gera buvo nepr. Lietuvoje ponui redaktoriui! Ir titulas skam
Santa Monica, California 90404
bus, ir prie titulo pritaikytas algos didumas, ir kadras diplomuotų
Tel.: (213) 828-7095
(ir ne) žurnalistų, korespondentų, foto korespondentų. Redaktorius
*****************************************************
— laikraščio “dievukas”, nuo kurio priklausė žurnalistų ateitis,
ROQUE and MARK CO., INC.
piniginės storumas, buto prašmatnumas... Panaši padėtis dabar ok.
Lietuvoje, kur vieną laikraštėlį redaguoja net 12 redaktorių!
Realtors * Insurance * Income Tax * Notary Public
Išeivijoje, sąlygos visai kitokios! Čia redaktorius turi, daugmaž,
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
pasitenkinti tik titulu, — personalo ir medžiagos gausumu pasigir
Phone: (213) 828-7525
Res. (213) 395-0410
ti negali; įvairių sričių specialistų-žurnalistų neturi. Laikraščio
Albinas Markevičius ir bendradarbiai
kadras — pasiaukoję, neapmokami spaudos darbuotojaibendradarbiai, iš kurių negali perdaug reikalauti; redaktorius turi
**************************************************
prašytį draugų, pažįstamų, kad malonėtų parašyti, prisidėti. Bet...
MARCELLA AUGUS
čia prasideda problemos: neįdedi į laikraštį “deimančiuko” — turi
President
vienu draugu mažiau, — įdedi — ilgesnį laiką nesirodyk prie parapi
CROWN ESCROW CORPORATION
jos ir neskaityk “Akibadžių” (Akiračių). Perredaguoji straipsnį,
ištaisai kalbą, — dar vienu draugu mažiau, — neperredaguoji —
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
skęsti “Laiškuose redakcijai”...
Tel.: (213) 413-3370
Pobūvių rengėjai miega iki paskutinės minutės (tuo negalima
«<»»**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
apkaltinti jaunesnės kartos), ir staiga pabudę — nustemba, kad jau
RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
po laiko, kad nebėra vietos. Tai, esą, išimk kieno nors kito, mano
organizacija labai svarbi... Redaktorius, gan diplomatiškai (kar
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
tais ir nevisai) bando aiškinti, kad visos organizacijos svarbios
Telefonas: (213) 828-7525
lietuviškoje veikloje, — dar vienu draugu mažiau... Arba dar
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
geriau! Prižada medžiagos, labai svarbios... Redaktorius laukia, *¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
laukia ir... nesulaukęs, ant greitųjų griebiasi naujų planų, ir nau
LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
jai pražilusiems plaukams dažų...
Kiekvienas lietuvis yra gimęs kritiku, kitaip neturėtumėm
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046
pasakėčios, — kaip tėvas ir sūnus veda arklį į turgų... Palaiminta
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).
(?) lietuvių tauta gausi įvairių sričių “specialistais”!
Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro
Konstruktyvi kritika labai sveika ir reikalinga, bet nelaimei,
iškvietimo dokumentus.
daugiausiai kritikuoja tie, kurie mažiausiai reikale nusimano; pro
Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų Ir
fesionalai, daktarai nesišvaisto patarimais, diagnozėmis
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų,
svečiuose būdami... Mūsiškiai dosniai švaistosi patarimais, kokius
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų,
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos
foto ir filmavimo aparatus, kur, kada ir kaip naudoti, bet... nesusto
automobilių.
ja pagalvoti apie kainas, sąlygas ir kitas “smulkmenėles”...
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
“Kritikai” eikvoja laiką ir energiją, kuriuos galėtų panaudoti daug
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais —
produktyvesniam darbui... Pvz. ruošiant svarbius suvažiavimus,
uždaryta.
2 - LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

M

DR. V. STATULEVIČIUS

kalba Santa Monikos kolegijoje
Balandžio 27 d. Santa Monikos kolegi
jos Prekybos pastate, studentams ir
svečiams, kalbėjo profesorius iš ok.
Lietuvos, dr. Vytautas Statulevičius, vice
prezidentas Mokslų Akademijos ir Mate
matikos ir Cybernetikos Instituto direk
torius, ok. Lietuvoje.
Profesorius, nebloga anglų kalba, išdėstė
ankstyvesnę ir dabartinę ekonomijos ir
politikos padėtį Lietuvoje; paaiškino
sąlygas, kurios privertė Lietuvos
parlamentą paskelbti nepriklausomybės
atstatymą dabar. Nors Lietuvos vardas
buvo kartojamas ir spaudos ir televizijos,
jau nuo pat kovo mėn. 11 d., bet ir studen
tams ir svečiams, buvo labai įdomu
pasiklausyti žmogaus, kuris, gyven-

Prof. K Statulevičius ir prof. E. Tarvydas (kairėje) Santa Monikos kolegijoje.

NUOTRAUKOS APIE LIETUVĄ
Taip pavadinta Virgilijaus Šontos foto
paroda, Santa Monikos kolegijos
patalpose.
Smagu, kad lietuviai šios kolegijos (San
ta Monica College) dažnai kviečiami
suruošti savo darbų parodas. Tai kalbos
nėra, mums puiki proga garsinti lietuviškus
darbus, supažindinti studentus (busimuo
sius politikus, senatorius ir 1.1.) su Lietuva
ir jos kultūra, siekiančia kelis šimtmečius.
Bet... kartais geri norai virsta “meškos
patarnavimais”. Taip kaip ir Ši paroda!
Prie įėjimo, kairėje pusėje didžiulis užrašas
“Photographs of Lithuania”, lietuviškai
išverst nereikia, visi tiek mokam. Tik
Lietuviai studentai Santa Monikos kolegijoje. Iš k.: Nora Galkytė, Agnius Griškevičius, įėjus, pradėjus apžiūrėti, net kvapą užėmė:
Vanesa Varnaitė ir Laima Zemaitaitytė.
pilna siena meniškų vaikų nuotraukų, bet...
visų veidai iškrypę, aiškiai matosi —
nuotraukose protiniai nesveikų veidai... Ar
damas Lietuvoje ir dalyvaudamas jos
sergam; nemokam nei pastatyti klausimo
tokią Lietuvą mes norim pristatyt pasau
politiniame gyvenime, gali daug išsamiau
nei atsakyti — trumpai ir aiškiai, kaip
liui? Kaip nenormalių žmonių tautą?
paaiškinti padėtį ir su didesnėmis
daugumas amerikiečių. Red.)
Gale sienos nedidelis lapelis, kuriame
detalėmis, kurių arba nepastebi spaudos ir
Be prof. V. Statulevičiaus, šiame
surašyta įvairūs fotografo vystymosi ciklai,
televizijos atstovai, arba nesusiorientuoja,
vadinamame “Roundtable Breakfast”
paaiškinimai, pirmo — žiauraus įspūdžio
taip kaip vietiniai, kurie ant savo kailio
(Diskusijos per pusryčius), dalyvavo
neatitaiso. Neatitaiso net ir švelnus senutės
patyrė visas Gorbačiovo machinacijas.
lietuviai profesoriai: dr. Birutė Vileišytė,
portretas ir pora gražių gamtos vaizdų.
Po paskaitos prelegentas atsakinėjo į
prof. Edvardas Tarvydas (Marine Bio
Jei paroda būtų tik “Virgilijaus Šontos“
klausimus, kurių buvo nemažai. Gaila,
logy), prof. J. Avižėnienė, beveik lietuvis
paroda, tai — tvarkoj, bet kada naudo
nedaug klausimų spėjo atsakyti, dėl laiko
(vedęs prof. L. Baškauskaitę, pernai
jamas Lietuvos vardas, tada reikia gerai
stokos: reikėjo apleisti patalpas, be to, pro
praleidęs ištisus metus Lietuvoje, ir vėl
apgalvoti, kaip mes ją norime ir turime
fesorius, aiškiai tikras lietuvis, ką
norintis tenai skristi, jei gaus vizą) meno
pristatyti pasauliui: ar kaip kultūringą
amerikietis atsakytų per porą minučių, —
profesorius Stephen Anaya. Studentai:
jam užtruko daug, daug ilgiau, ir ne dėl
kraštą, pasauliui davusį nemažai moksli
Agnius Griškevičius (iš ok. Lietuvos),
kalbos nemokėjimo... Šią lietuvišką “ple
ninkų; poetų, rašytojų gimtinę, ar kaip
Nora Galkytė, Vanesa Varnaitė, Laima
Žemaitaitytė.
pėjimo” ydą, po to teko diskutuoti ne tik
išsišiepusių idiotų tautą?!..
su lietuviais studentais... (šia liga, mes visi
V. Baltušienė
Vaje
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VYRIAUSIAS “PRAVDOS“ REDAKTORIUS LOS ANGELĖSE

Lietuviai kalbasi su “Pravdos" vyr. redaktorium L Frolov (kairėje), toliau vertėjas, Z.
Viskanta, amerikietis ir M. Mikėnienė.

GABAUS PIANISTO KONCERTAS

Balandžio 23 d. Biltmore viešbutyje
surengtuose priešpiečiuose susitikimui su
Ivan Frolov, dalyvavo 7 lietuviai: B. ir Z.
Viskantos, V. Arbaitė su viešnia iš
Lietuvos, I. Kerr, R. Samolis ir V.
Baltušienė.
L Frolov pasigyrė, kad dabar ne
Stalinas, ne Bucharovas “Pravdą”
redaguoja; jis dabar turi pilną redaktoriaus
teisę. Esą “Pravda” dabar yra labai
populiarus laikraštis, ypač jo diskusijų
skyrius. Tą galima buvo priimti, kaip
teisybę, nors dar prieš metus, armėnai
surinko
“Pravdos”
numerius,
pasirodžiusius jų krašte, sudėjo į karstą,
palaidojo kampinėse ir pastatė gražų
paminklą: “Čia ilsisi ‘Pravda’, kurioje
nėra tiesos”. Dar tik trūko palaidoti
“Izvestiją” (Žinios), kuriose nebuvo
žinių...
“Per daugelį metų studijavom
humanistines rusų tradicijas, kurias dabar
turime progos įgyvendinti”, — net
nemirksėdamas
“pūtė
dūmus”
amerikiečiams, L Frolov.
Į Ilonos Kerr klausimą, “Kodėl Lietuva
turi eiti per ‘skyrybas’, juk ji buvo jėga
užimta, 50 metų prievartauta.” L Frolov
atsakė trafaretiniu sovietišku melu: “Yra
dokumentai įrodantieji, kad 1940 metais
Lietuva savanoriškai įsijungė į Sovietų
Sąjungą. Be to, tas ‘skyrybų’ terminas
buvo panaudotas vieno Vilniaus univer
siteto profesoriaus...” Čia jau mūsų ner
vai neišlaikė... ir garsiai išreiškėm savo
nuomonę. Mums padėjo ir amerikiečiai,
kuriuos sėdėdami prie vieno stalo gerokai
apšvietėm. (Mes, lietuviai, nesusigrupavom prie vieno stalo, bet išsimėtėm per
visą salę, tokiu būdu mūsų protestai, einą
iš visų kampų, daug efektyvesni!).

JEI LAIŠKAI, SIUNTINIAI I

LIETUVA NEPASIEKIA ADRESATO

Pianistas Justas
Dvarionas, kon
certo metu, Los
Angelėse.
Š. m. gegužės 18 d. Latvių salėje
koncertavo, jaunas, dar vaikystėje
muzikiniais gabumais pasireiškęs, (15-kos
metų jau skambinęs pianinu su Leningrado
filharmonijos orkestru, Justas Dvarionas,
vienas iš garsiosios muzikų Dvarionų
giminės.
Svečias iš ok. Lietuvos, gastroliuojan
tis po Šiaurės Amerika, labai gerai pasi
ruošęs, be įgimtų gabumų, dar nemažai
darbo įdėjęs. Pirmoje programos dalyje
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išpildė J. S. Bach’o “Angliška Siuita nr.
2” ir J. Brahms’o “Keturios baladės opus
10’’. Po pertraukos — R. Scriabino “Sonatąa nr.7’ ’ ir dviejų lietuvių kompozitorių
M. K. Čiurlionio (Tris preliudus), B.
Dvariono (Pjeses fortepijonui).
Justas Dvarionas skambino su įsijau
timu, lengvai, kartais kūrinio nuotaiką per
duodamas ne vien tik pianinu, bet ir veido
išraiška,
ypač
žaismingesniuose
motyvuose.

Iš Birutės Prasauskienės gauta naudinga
informacija kas darytina, jei laiškai ir siun
tiniai nepasiekia adresatų Lietuvoje.
Pašto įstaigoje prašyti, kad pradėtų
paieškojimo procedūrą (Postai Sevice
Form 542). Jei siuntinys nebuvo ap
draustas, reikės sumokėti 10 dol. Už poros
savaičių gausite pranešimą iš pašto tarp
tautinio biuro New Yorke, kad paieškoji
mas vyksta ir gali užtrukti kelis mėnesius.
Jei siuntos ir nerastų, tai bent “pasvilin
sime padus” Maskvai ir jos nesąžinin
giems tarnautojams.
Taip pat pasiskųskite savo kongresmanui. Jie tuo domisi; jei gaus daugiau tokių
skundų, — reikalą iškels kongrese.

VIEŠNAGE OK. TĖVIŠKĖJ
tovim mes keturiese ant kalniuko,
Valerija Baltušienė
ginčijamės; aš jiems aiškinu, kad
Salako bažnyčios bokštas, karo metu
numuštas, o tie užsispyrę tvirtina, kad taip
visa laiką buvo... Ir niekaip negaliu įtikint,
tu pokarinės veislės, jaunuolių. Palauk! Į
kalniuką, takučiu, pamaži, lazda pasiram
sčiuodama, kopia senutė nešdama kibirą...
Vaizdas — pasaka: lietuviškas šilas, pieva,
takelis nuriedėjęs į pakalnę, ir tokiu
švelniu, švelniu, lietuvišku, gyvenimo
JĮ
išvagotu, veidu senutė... Užkalbinu: “Ar
1
iš savą šulnią undenįnešat?”. “Iš savą”.
“A šulnys su svirčia?” “Ne! Su volaliu
ir lenciūgu”. “A gardus unduo?” “I gar
dus, i čystas. Tik tas šulnys biški toli,
pakalnytėj, tai nešu tik pusviedrį, kad
nebūt sunku”. Pasikviečia senutė mus į
vidų; namukas nedidelis, kambariai
mažiukai, bet švaru, tvarkinga, turi
elektrą, jau žibalinės nereikia. Ant sienos
kaba aliejinis Salako bažnyčios paveikslas.
Prieškarinis, su bokštu!!! Aiškina senutė:
“Va, šitų tai nupaišia Pūslių Untanas”. O
kaip gerai prisimenu tų Untanų (Antaną
Puslį) mamos pusbrolį, amžiną studentą,
kuris, tur būt, buvo pirmasis “hipis” ne
tik Lietuvoj... Pusliokas (Puslys) bene
1936 m. žygiuoja sau Laisvės alėja pačiam
vidurdienį, — korporacijos kepuraitė ant
pakaušio, ilgi plaukai pasišiaušę, ilga nosis
priekin veda, basos kojos — ima žadą...
(tais laikais). Gerai, kad labai aukštas
Autorės tėvas Balys Šakalys (kai dar buvo
buvo, tai iš tolo jį pamačius, sprukdavau
“neženotas bernas ”) Petrapily.
į tarpuvartę, kad nesusitikt.
Pasisakau, kad esu Sakalyčia (Šakalytė),
grįžęs iš Amerikos — Jankius, o kitų
Balio duktė. “A, tai Marcalios duktė! A
pravardžių taip ir nežinau kodėl)...
aš Jackevičienia, veterinorą Jackevičiaus
Abi iš to didelio susijaudinimo, netikėtu
našlė”. (Kol tėvas buvo gyvas, buvau
susitikimu, pamiršom minutėlei, kad jos
Balia mergaite, jam mirus — Marcalios
velionis vyras buvo geriausias mano tėvo
duktė...) Klausiu apie visus, kuriuos tik
draugas, irgi šposininkas... Ta ponia,
prisimenu, ypač tuos, kurie man vaikystėje
pasirodo, pažinojo ne tik mano tėvą, bet
tokie geri buvo. “A kaip Jankuvičias,
visus Šakalius. Pasakoja ji man: “Sanialiai
Galienka su Mikalinu? A da gyvas?” “Ne!
(seneliai) tai va prie bažnyčias, škoplierius
Mirį. Va da, kai gyvas būva, tai atbėgdava
pardavinėja... A vaikai (mano tėvas ir
vakarais, tai pasiuturdavam (pasikalbėdadėdė) tai Petrapily palociuos gyveną, tarnų
vom), pasniūkdavam (intymiau pasikalbėgalybį turėją. Matai, anys turėją dvylikų
davom) Nebėr jau nei Baubinų, nei
skalbyklų Petrapily”.
Čigoną, visi mirį”.
Iki tol tikėjau kiekvienu jos žodžiu, nes
Nežinau ar tik Salake, ar visoj
gana žvali senutė buvo, bet po šito — jau
Aukštaitijoj, visiems duotos pravardės, taip
ne. Kažkas, kažkur netvarkoj! Kaip galėjo
prigijusios, kad vaikystėje net nežinojau,
tėvai škoplierius pardavinėt, o vaikai
kad Baubinas tai Gaidamavičius, Čigonas
palociuos sėdėt? Be to, skalbyklos? Tais
— Slavinskas, Jankuvičias — Mardosaitės
laikais? Maždaug 1914 metais (ar anks
(tik gimnazijoj būdama sužinojau, kad
čiau, bet prieš revoliuciją). Kažkaip,
Jankuvičias todėl, kad jų tėvas, Mardosas,
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nejučia, išsprūdo man ta abejonė... Tik
sužibėjo senutės akys, paraudo skruos
tai... “A tu, varia, da nevierisi?”, ir
pradingo į kitą kambarį...
“Varia, varia” sugrąžino mane į
vaikystę. Taip prieš daugel, daugel metų
mane vadino Varusiutė (Veronika), mūsų
tarnaitė, kai pridarydavau “zbitkų” (tas
buvo labai dažnai), bet vienas “zbitkas”
dar ir dabar atmintyje ryškus, lyg tai būtų
buvę vakar...
Nusivedė mane Varusiutia į Luodžių
ežerą maudytis. Aš jau buvau išmokus
plaukt, tai ir plaukiu sau gilyn (toks ten ir
plaukimas, kapsčiaus kaip šuniokas), už
ajarų, kur jau gilu... Girdžiu Varusiutia,
kuri visai plaukt nemokėjo, rėkia: “Valiut,
grįžk, tinai jau gilu...” O aš gi pasirodyt
noriu... Ta rėkė, šaukė, ant galo jau
supykus ryktelėjo: “Varia, grįžk! Ba kai
pastapysi (paskęsi) — neik namo...” Grį
žom abidvi namo, kur ji mano mandrumą
sutvarkė — porą savaičių valgiau
stovėdama...
Sugrįžta ta miela senutė su mano tėvo
nuotrauka rankoj, sakydama “Va, čia Jūsų
(jau nebe, varia,) tėvas, da kai būva
neženotas bernas Petrapily...” Žvilgteriu,
panašią nuotrauką ir aš turiu... Dabar tik
aišku, kodėl jis apsirengęs taip, kaip Salake
niekas niekad nesirengė.
Dėkoju p. Jackevičienei už tokį gausumą
žinių, kurios padėjo išsiaiškinti labai, labai
daug ką apie mano šeimą,
Dar norėtųsi pasikalbėti, bet jau ragina
važiuot, dar Zarasai prieš akis. Uždarius
duris, užsipuoliau savo bendrakeleivius,
kurie labai nerimtai laikėsi mano pokalbio
metu: “A ko jūs žvingiat kaip supunčiauti
eržiliokai naktygany? A?” Ilgokai užtrūko,
kol jie nustojo kvatotis iš mano “pusviedrią undenią pastatytą palungej” ir kitų
grynai aukštaitiškų deimančiukų...
Važiuojam Zarasų link, pro Vyskupiją...
Taip vadinasi viena Salako dalis, kalniuke.
Esą labai seniai Salakas buvo didelis
miestas, turėjo savo vyskupiją ir vadinosi
Sakalas. Gal ir buvo, gal ir ne, bet užsiliko
mažytė koplytėlė ir vardas — Vyskupija...
Važiuojam pro Gražutės mišką-pušyną.
Gerai prisimenu tą kelią, kuriuo Valskys
veždavo ne tik paštą į Zarasus ir iš, bet ir
mane į gimnaziją ir iš jos, atostogų į
namus. Prisimenu, kad tais laikais nelabai
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saugu buvo važiuoti per Gražutės mišką,
ypač naktį; užpuldavo banditai. “O dabar
kaip?”, — klausiu Bronių. “Labai saugu!
Visi banditai sėdi Maskvoj, dabar ten
nesaugu...”

Svieto galas! Tai burliokei (rusei) iš
Smėlynės (3 km. nuo Zarasų) — muzie
jus!.. Tai “didvyrei”, raudoną “liktarną”
pakabinus prie jos namų, būtų daug
tikslesnis paminklas...

Pravažiuojam Tiltiškes, kur Juzėnai
turėjo malūną ir elektros jėgainę! Iš ten ir
Salakas gavo elektrą nuo tamsos iki 12
valandos nakties. Maždaug 15 min. prieš
12-tą, sumirksėdavo tris kartus, duodavo
laiko užsidegt žibalines. O dabar — nugi
visą laiką srovė duodama. Progresas!
Progresas!

Buvusi Zarasų gimnazija pastatyta labai
gražioj vietoj — Zarasaičio ežero pakran
tėj, ant kalniuko. Iš antro aukšto kaip ant
delno matėsi ežeras. Didžiosios pertraukos
metu, lėkdavom pakalnėn kiek kojos nešė,
kad spėtumėm pagriebt jūros skautų bai
darę (o jų ne tiek jau daug buvo) ir pasiirstyt po ežerą... Tik mums, mergaitėms,
reikėjo labai atsargiai šokt į baidarę;
nepataikysi, pliumpt į vandenį, ir “plisuota” uniforma išsileidžia... Bet kas ten
uniformos žiūrės, tokiam amžiuj... Kaip
mes mergaitės, apsidžiaugėm kai įvedė
vasarines uniformas, drobines bliuskutes,
neklostytus rudus sijonus, trumpas koji
naitės (ojojoj, kiek vargdavom su kojinių
siūlėm!), baltas drobines kepuraites.
Berniukų reakcija kepuraitėms? — “O su
kuo gi batus blizginsim...”^ daugiau)

Pakely pralenkiam vežimą. Jau vien iš
pakinkymo gali pasakyt, — važiuoja
aukštaitis! Nei Suvalkijoj, nei Žemaitijoj

nekinko su lanku. Aukštaičiai su Šlajais
kinkė tik “linejka” važiuodami į bažnyčią
sekmadieniais.
Jau ir Zarasai. Pravažiuojam tiltu per
upelį, kuris jungė abu ežerus: Zarasą ir
Zarasaitį. Dešinėje — buvę balti gimnazi
jos rūmai, dabar nudažyti muštardos spal
va, jau neturi tokios išvaizdos, vaizdas
prastas; o dar blogiau — nugi ten jau nebe
gimnazija, bet Marytės Melnikaitės muzie
jus! Vos negavau širdies priepuolio...

Sekantis “Vakarų" numeris išeis rugsėjo
mėnesį. Laimingų vasaros atostogų visiems
skaitytojams.

DEMONSTRACIJOS UŽ
NEPRIKLAUSOMYBĘ
SAN FRANCISCO
Sekmadienį, birželio 3 d. 4 p.p. Heisler
Parke, po to — 9 v.v. —12:00 v. nakties
žibintų eisena prie sovietų konsulato. Pir
madienį, birž. 4 d. 9 v. ryto iki 1 v. p.p.
demonstracijos Stanford Universitete, Palo
Alto. Nevėluokite, gatvės bus uždarytos po
9 v. ryto.
Ruošiamas mašinų karavanas važiuojan
tiems savo mašinomis. Skambinkite užsi
registruoti Viliui Žalpiui (818) 359-6014.

Nusamdytas autobusas, kuris nuveš vi
sur, kaina ten ir atgal 35 dol. Užsiregi
struoti (213) 666-1820. Išvažiuojam nuo
parapijos sekmadienį, birželio 3 d. 6 vai.
ryto. Grįžtam po demonstracijų Stanforde
(birž. 4 d.)
Bus surastas ir viešbutis pernakvojimui,
kaina — dar nežinoma.
BALTŲ LYGA
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RIMA Z. JODELYTĖ-JENSEN, M.D.
Family Medicine
including Obstetrics

10242 Canoga Ave.,
Chatsworth, CA 91311
Tel. (818) 341-2277
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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 EI Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.
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LIETUVIAI PROFESIONALAI — PREKYBININKAI
Advokatai
JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

Law Offices of

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

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law

Lietuviai dantistai

do Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.
Woodland Hills, CA 91367
Tel.: (818) 999-3100
Res. phone (818) 883-2877

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

7060 Hollywood Blvd., Suite 616
Los Angeles CA 90028-6404
Tel.: (213)871-8999

Apdrauda
M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

ALMA VILKAS-STOCKUS, D.D.S.
Family Dentistry
3151 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
Telephone (213)660-6653
Saturday and Evening
Appointments Available

23241 Ventura Boulevard
Woodland Hills, Ca 91364
Business (818) 883-1723
Residence (818) 704-0103

SERVICE WITH INTEGRITY

RASA BANYS
SĄSKAITYBA

Gydytojai
WILLIAM J. GRASKA, M.D.,

VINCENT JUODVALKIS

F.A.A.F.P.
Temple Medical Group, Inc.

Certified Public Accountant

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

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
(213) 667-3080

General Contractors

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

ROMAS ŽEMAITAITIS

STOGŲ TAISYMAS

A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

Broker Associate

CENTURY 21

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404
Phone:
828-7525
Res.:
395-0410

DENNIS PETRAS

Attorney at Law

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

Real Estate Broker

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

(415) 843-7818
2119 Ashby Ave.
Berkeley, CA 94705

MARGIS MATULIONIS

ALBINAS MARKEVIČIUS

ROQUE & MARK CO.
2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-46I3 by Appointment

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103
West Covina, CA 91790
Tel.: (818) 337-0777 or
(818) 962-6644

Nuosavybių pardavėjai

Home Improvements

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)

Electrical - Heating - Plumbing

2227 Meadow Valley Terr.
Los Angeles, CA 90039
Phone: (213) 664-1661

JOHN BRICKUS
JONAS BRIČKUS

ROOF REPAIR MASTERS

Our Roof ‘Tune-Up’ Includes:

KOSTAS MAKAUSKAS
Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Remodeling — Repairs
EXPERIENCED
3823 Evans St., L. A. Ca. 90027
Tel.: (213) 669-0316

• 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.

Tel.: 1 (714) 968-5525
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
RESPUBLIKONŲ
pasiūlymai balsavimui, birželio 5 d.
Governor of California —

1990 m.

Pete Wilson
Lieutenant Governor —

Birželio mėn.

Marian Bergeson

3 d., sekmadienį, tuojau po pamaldų,
Šv. Kazimiero patalpose Jaunimo šventė.
10 d., sekmadienį 1 v. p.p. Išvežtųjų
minėjimas, Latvių salėje, 1955 Riverside
Dr.
17 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero
parapijos rengiama Lietuvių Diena.
24 d. sekmadienį, 12:00 p.p. Šv.
Kazimiero parapijos salėje piknikas “Dir
vos” laikraščiui paremti.
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Secretary of State —

Gordon Levy
State Treasurer —

Angela (Bay) Buchanon
State Controller —

Matt Fong
Supt, of Public Instruction —

Sam Rodriguez
Attorney General —

Dan Lundgren
Insurance Commissioner —

Wes Bannister
LIETUVOJE, VILNIUJE

John J. Lynch
Sheriff -

Sherman Block
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LIETUVIŲ KALBOS KLASĖ
(SUAUGUSIEMS) UŽBAIGĖ
MOKSLO METUS
Š. m. gegužio 26 d., pas Violetą
Gedgaudiene, šios klasės (suaugusiųjų)
mokytoją, susirinkus visa 20-tis
“mokinukų” klasė, atšventė mokslo metų
užbaigimą. Naujieji mokslo metai prasidės

rugsėjo 15 d.

NAUJI ATEIVIAI
Pastaruoju metu iš Lietuvos į Ameriką
atvyksta vis daugiau ir daugiau lietuvių,
kurie čia pasilieka nuolatiniam ap
sigyvenimui. Nemažas skaičius jų kurias
Santa Monikoje ir apylinkėse.
Naujakuriams reikia darbų, butų, baldų,
patarimų. Būdami bendralikimiai, jie savo
tarpe palaiko artimesnius ryšius ir savo
problemas stengiasi spręsti, vieni kitiems
padėdami. Mielai laukia paramos ir iš
mūsų, “senųjų” lietuvių, kurie su tomis
pačiomis problemomis susidūrėme prieš 40
metų.
Susižinojimui savo tarpe, naujakuriai
sudarė mažą centrą, į kurį įeina Algis
Gulbinas (tel. 828-5074), Saulius
Paulauskas (393-4582) ir Balys Piktys
(458-6583).
Jeigu kas galėtų pasiūlyti bent laikinų
darbų, butų ar baldų, prašoma susisiekti
su išvardytais asmenimis.
LB SM—WLA apyl.valdyba
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Proposition 10?
Proposition 10$
Proposition 116 mivunuailio uuvuuiuu
lengvata — atleidimas nuo pardavimo
mokesčių pirmą kartą nuosavybę pardavus,
panaši lengvata, kaip esantiems virš 55
metų) — balsuokit pagal savo nuožiūrą
Proposition 111 — NO
Proposition 112 — NO
Proposition 113 — YES
Proposition 114 — YES
Proposition 115 — YES
Proposition 116 — NO
Proposition 117 — NO
Proposition 118 — YES
Proposition 119 — YES
Proposition 120 — NO
Proposition 121 — NO
Proposition 122 — NO
Proposition 123 — NO
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Los Angeles County Tax Assessor —

parduodami 2, — 3-jų kambarių butai.
Dėl informacijų skambinti Idai
Tel. (213)596-7611.
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Congressional Races:
District:
21
Rep. Elton Gallegley
22
Rep. Carlos Moorhead
24
John N. Cowles
27
David Barret Cohen
30
Reuben D. Franco
33
Rep. David Dreier
34
John Eastman
42
Dana Rohrabacher
California Senate Races:
District:

20
22
24
26
30

David Podegracz
Michael Schrager
Don Carney
Joe Urquidi
Timothy Poling

California Assembly Races:
District:

39
40
41
42
43
44
45
46
49
51
53
54
60

Sam Ceravolo
Helen Gabriel
Assemblyman Pat Nolan
Richard Mountjoy
Garry Passi
Fred Beteta
Elizabeth Michael
Geoffrey Church
Assemblyman Gerald Felando
Kevin Davis
David Howard
Ron Aquirre
Eric Givens
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Vet. gydytojui Juozui Skaudžiui
netikėtai mirus
nuoširdžiausią užuojautą reiškiu
velionies našlei Salomėjai,
dukroms Jūrai, Vidai, Nijolei
ir jų šeimoms
Valerija Baltušienė
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Br. Strikaičiui mirus
dukrai Birutei Viskantienei
ir jos šeimai,
nuoširdžią užuojautą reiškiu
Valerija Baltušienė
*****************************

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 (VEDIMAI
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

