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PAGERBTA VINCĖ JONUSKAITĖ—ZAUNIENĖ
kademinio Skautų Sąjūdžio, Los

A

Angeles skyrius, š. m. spalio 21
d., Šv. Kazimiero parapijos salėje, pami
l

Vincės JonuškaitėsZaunienės portretas,
tapytas dail. O.
DokolskaitėsPaškevičienės.
Foto — Vaje

nėjo Sąjūdžio 66-ties metų sukakti, ta pačia
proga pagerbė savo garbės narę Vincę
Jonuškaitę-Zaunienę, kuriai, daug maž,
visa programa buvo pašvęsta.
Šventė pradėta malda, sukalbėta Dainos
Petronytės-Kasputienės ir skautų-čių
akademikų, tradicine daina “Dievui, Tau,
< Tėvyne”. Garbės viešniai, solenizantei, už
dviejų su puse mėnesių, švenčiančiai 90
metų, orchidėją prisegė viešnia iš Čikagos,

Akad. S. S-gos pirm. fil. D. Eidukienė.
Meninę šventės programą, prieš visas
apeigas (kas mums labai neįprasta) atliko
solistai Birutė Vizgirdienė ir Antanas
Polikaitis, sudainuodami ir solo ir duetais
St. Šimkaus, B. Dvariono ir kitų lietuvių
kompozitorių dainų, akompanuojant muz.komp. Raimondai Apeikytei. B. Vizgir
dienė savo solo baigė arija iš “Madam
Butterfly”.
KM
(nukelta į 4-tą psl.)

Los Angeles Akad. Skautų Sjūdžio komitetas surengęs Są
jūdžio 66-tą sukaktį ir V. Zaunienės pagerbimą, bei Alės Rū
tos knygos ‘‘Mėlyno karvelėlio
šviesa ’ ’ pristatymą.
Filisteriai, iš k.: L. Venckus, V.
Varnas, D. Čekanauskaitė, D.
Eidukienė, D. Petronytė-Kasputienė, M. Mikėnienė, B. Viskan
tienė L. A. Akad. Skautų pirm.
Foto — Vaje
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D. Eidukienė
Akad. S. S-gos pirm.
f iš Čikagos, soleni| zantei sega
\ W orchidėją.
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Skaitytojams, bendradarbiams ir visiems geros valios
lietuviams, linkime
LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU ir
LAIMINGU 1991 METU
“Lietuviai Amerikos Vakaruose” redakcija

4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195, Tel.: 664-2910

Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija

Redaguoja Valerija Baltušienė
Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
nesusitarta. ★ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai nebūtinai
reiškia redakcijos nuomonę.
★ Anoniminiai raštai nepriimami

Prenumerata metams 7.00 dol.; atskiras nr. 70 centų
Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius

PRIEŠKALĖDINĖS MINTYS...

K

alėdos — šventė taikos ir ramybės... Mums, lietuviams,
l

gyvenantiems ok. Lietuvoje ir išeivijoje, dar būtinai reikia

prisegti vienybės.

Tiek daug mūsų tarpe patriots tieMaug “super-patriotų”, —
veikimo, uždegančių kalbų, ty^dj^^nesveikos konkurencijos
veikloje, tiek daug tų didžiųjų x Jk
‘‘AŠ' ’ užgožiantis kitas
eilutes šiame rašinyje yra specialiai surinktas, tam kad grafiškai
atvaizduotų kaip tie didieji ‘ ‘aš”prasikiša, kitaip sakant “išlenda,
kaip Pilypas iš kanapių” red.), kad pamirštame patį svarbiausia
tikslą — bendra kova už Lietuvos nepriklausomybę! Tik visiems,
bendrai, ir tik bendrai, sudėjus jėgas, fondus, išmintis,
gyvenimo patyrimą, profesijas, galėsim efektyviai padėti savo
kraštui. Pirmieji žingsniai, ta kryptim, jau žengti: dr. A. Avižienis
Kauno u-teto docentas, pasaulinio masto mokslininkas dalinasi savo
žiniomis su Lietuva; inž. dr. E. Jarašūnas prieš kelis metus dėstė
Vilniaus u-tete, dabar, mėnesiui nuskridęs į Lietuvą, dalinsis savo
profesijos patyrimu, dalyvaus Kauno u-teto sesijose. Yra ir daugiau
pasišventusių išeivijos lietuvių aukojančių ne tik laiką, bet ir metinį
uždarbį Amerikoje. Tai patriotai ne žodžiais, bet darbais įsijungę
į Lietuvos atgimimą!
O kuo padeda Lietuvai kiti veikėjai? O turim mes jų nemažai,
pagal laikraščius ir biuletenius: išskrido veikėjas į Lietuvą —•
spaudai — biuletenis, parskrido atgal — spaudai biuletenis ir 1.1.,
taip gaišinamas ir laikas, švaistomi pinigai, kuriuos reikėtų
panaudoti svarbesniems darbams. Kad lietuviai raštingi — visi
žinom. Kad tarp savęs pešasi organizacijos ir jų vadovai ne tik
išeivijoje bet ir ok. Lietuvoje — irgi žinom. Kaip gaila, kad mes
ir laiką ir energiją naudojam ne ten kur reikia.
Kad lietuviai per visas priespaudas-okupacijas ir caro ir sovietų
neišmokom vieningai dirbt, kad esam “išsisklaidę, kaip žydo bitės”
yra sena pasaka, kitaip kan. Maironis 1887 m. nebūtų parašęs
eilėraščio taip tinkančio nūdien. “Nedaugei mūsų”.

Nors mūsų, broliai, nedaugei yra,
Tačiau mes tvirti, jei riš vienybė;
Į darbą stokim vyras į vyrą:
Sujungtos rankos suteiks stiprybę
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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.
k**************************«**>********

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

MARCELLA AUGUS
President

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

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
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LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).
Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro
iškvietimo dokumentus.
Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų,
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų,
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos
automobilių.
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais —
uždaryta.

KALIFORNIJOS LIETUVIAI
RESPUBLIKONAI AKTYVIAI RĖMĖ
PETE WILSON KANDIDATŪRA
į Kalifornijos gubernatoriaus postą.
Iš Pete Wilson rinkiminio centro gautas
oficialus raštas, kad 10 lietuvių respulikonų
yra vice-presidentai, P. Wilson rinkimų
komitete.
Lietuviams respublikonams buvo gauta
15 bilietų įėjimui į priešrinkiminį mitingą
Thousand Oaks miestelyje, Luteronų u-teto
auditorijoje. Po medelių sodinimo apeigų,
atvyko ir mitinge dalyvavo JAV preziden
tas George Bush, sen. P. Wilson, gubern.
G. Deukmejian.
Lietuvių grupei, (moterys — tautiniais
rūbais), buvo palikta geriausia vieta,— pir
moje eilėje prieš sceną. Belaukiant įžy
mybių, publiką linksmino grupė muzikantų
(Western muzika) ir nepaprastai gabus
juodukas aktorius, kuris vaidina net keliose
“Police Academy” filiuose. (Gaila, neat
simenu pavardės) Po to scenoje atsirado
gimnazijos orkestras. Taip kad laukimas
neprailgo.
Trumpai kalbėjo gub. G. Deukmejian.
Sen. Pete Wilson pradėjo savo kalbą,
paminėdamas savo draugus lietuvius.
Prezidentas G. Bush, kalbėjo daugiau apie
Persijos įlankos reikalus, negu apie P.
Wilsoną.
Pasibaigus oficialiai “propagandos”
daliai prezidentas, nulipęs nuo scenos
sveikinosi su gausiai susirinkusiais
respublikonais (demokratų tikriausiai
nebuvo). Įdomu, kad paskutiniu metu at
siranda respublikonų iš juodųjų tarpo.
Buvo progos ir mums, kiekvienai lietuvei,
paspausti Amerikos prezidento ranką, ir,
žinoma, priminti jam apie Lietuvą. Kiek
vienai iš mūsų užtvirtino, kad “Lietuva
neužilgo turės nepriklausomybę”. Mūsų
tarpe buvo ir viešnia iš Lietuvos (V. ir A.
Pažiūrų giminaitė), kuriai ranką preziden
tas paspaudė. Kaip gaila, kad nei vienam
iš mūsų nepavyko to momento užfiksuoti
nuotraukoje. Mergaitė, grįžus namo,
neturės įrodymo, kad tikrai nemeluoja, —
spaudė Amerikos prezidento ranką.
Pete Wilson sekė prezidento pavyzdžiu
spausdamas visiems rankas ir dėkodamas
už atsilankymą. Pastebėjęs, Kalif. Lietuvių
Resp. pirmininką Vytautą Vidugirį, esantį
toliau minioje, pasistengė Vytautą pasiekti,
paspausti jam ranką ir padėkoti už
dalyvavimą.

Lietuviai su senatorium, dabartiniu Kalifornijos gubernatorium, Pete Wilson, prieš pat
rinkimus, 1990 lapk. 3 d., Thousand Oaks. Iš k.: Pete Wilson, Vyt. Vidugiris, Kalifor
nijos Lietuvių Respublikonų pirmininkas, L. Mažeikienė, Kalifornijos Respublikonų
Tautybių Grupių pirmininkė.
Foto — Vaje

Lietuviai už sen. Pete Wilson i gubernatorius priešrinkiminėj programoj, 1990 lapk.
3 d. Įeinant į Luteronų u-teto auditoriją, kur buvo atvykę JAV prezidentas G. Bush,
Kalif. gub. G. Deukmejian, sen. Pete Wilson. Iš k.: V. Baltušienė, L. Mažeikienė, A.
Pažiūrienė, už jos — viešnia iš Lietuvos ir Tina Petrušytė.
Nuotrauka — Secret Service

Mes, lietuviai, jautėmės ypatingai
pagerbti, nes “my friends Lithuanians” P.
Wilsono buvo pakartota kelis kartus, ir
prezidentas Bush ilgiau užtruko su

lietuviais, negu kitom tautybėm. Tikrai
nebuvo gaila, ankstaus atsikėlimo, ilgos
kelionės ir ilgo laukimo.
yaje
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SKAUTAI AKADEMIKAI...
(atkelta iš 1-mo psl.)

Lietuvių draugas kongresmanas Tom Campbell, respublikonas iš pietinės San Fran
cisco įlankos 12-jo distrikto, perrinktas į kongresą. Mus remiantis kongresmanas T.
Campbell, su lietuviais susipažino Čikagoje, kai lankė Šv. Ritos gimnaziją.
Kongresmanui T. Campbell San Francisco pabaltiečiai suruošė šaunias priimtuves spalio
28 d. pas Aldoną Sehgal, Palo Alto. [priimtuves atsilankė virš 50 svečių. Iš k.: Junona
Jonas, inž. Vytautas Šliūpas, kongr. Tom Campbell, Louis Brown, Felicija
Prekerytė-Brown.

SAN FRANCISCO - PALANGA
Netoli San Francisco, privačioje kliniko
je dirbanti medicinos asistentė Lėlytė Pažėmėnaitė-Šliūpienė suorganizavo vaistų

Lietuvai “mini-vajų”. Perėjusi klinikos
gydytojų kabinetus surinko įvairių vaistų
(net tris didžiules dėžes) Lietuvai.
L. Šliūpienės uošvis, inž. V. Šliūpas,

spalio mėn. dalyvavo 7-jame Liet.
Gydytojų S-gos suvažiavime Kaune, vėliau
lankėsi Vilniuje, Šiauliuose, Birštone,

Inž. Vytautas Šliūpas iš Kalifornijos įteikia
atvežtą vaistų dovaną Palangos vaistinės
provizorei Apolonijai Kšatockienei, 1990
spalio 15.
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Bitėnuose, Klaipėdoje ir Palangoje.
Atvežtus vaistus perdavė Palangos miesto
vaistinei.
Prie “mini-vajaus” pasisekimo prisidėjo
Pan American lėktuvų kompanija, veltui
nuskraidinusi vaistus iš San Francisco į
Helsinkį; suomių Finnair iš Helsinkio į
Talinną; estų muitininkai Tallino aero
drome praleidę be muito dėžes į laukian
čias lietuvių rankas.
V. J.

Pakvietus dail. Oną Dokalskaitę-Paškevičienę ir garbės viešnią. į sceną,
iškilmingai atidengtas mūsų brangios
solistės portretas. Ypatingai kruopščiai
dailininkė perdavė V. Zaunienės, ministro
žmonos, operos primadonos, veidą, akių
švytrėjimą.
Brangi ji mums, lietuviams, tose rolėse,
bet dar daugiau ją branginam, dar didesnę
pagarbą jai reiškiame už jos nepailstamą
puoselėjimą, išvedimą į pasaulinę sceną
mūsų tautinių rūbų, liaudies dainų, lietuvių
kompozitorių kūrinių.
Turėjome ir ministrų žmonų ir operos
solisčių, bet nei viena nekoncertavo per
Lietuvos provincijas ir jos užkampius, pro
paguodama mūsų, grynai mūsų, liaudies
meną, sukeldama pasididžiavimą sava
daina, savu rūbu.
Fil. M. Mikėnienė pristatė viešnią iš
Lietuvos poetę Marytę Kontrimaitę, kuri
paskaitė porą savo eilėraščių. M. Kontrimaitė Lietuvoje pagarsėjusi vertimais į
armėnų kalbą, ir iš jos į lietuvių.
Alė Rūta aptarė savo naują, konkursą
laimėjusią, knygą “Mėlyno karvelėlio
šviesa”, kurioje noveliniu stilium perdavė
V. Jonuškaitės gyvenimą. (Dėl perilgai
užsitęsusias programos, P. Visvydas,
turėjęs pristatyti knygą, turėjo išvykti
nesulaukęs savo “eilės“).

Po visų sveikinimų ir linkėjimų, vis
dėlto, pati įdomiausia kalba buvo Vincės
Jonuškaitės-Zaunienės, kuri padėkojo raš.
Alei Rūtai už knygą įrikiavusią ją (V.
Zaunienę) į garbingųjų eiles. Toliau su
humoru prisiminė gimnazijos dienas Rusi
joje (tais laikais, kada Lietuvoje buvo
draudžiama lietuviška spauda, visi,
siekiantieji aukštesnio mokslo, turėjo
važiuoti į Rusiją); atitaisė visų klaidingai
naudojamą Lietuvos Skautų. Sąjungos
įsikūrimo datą: esą 1917 metais ne 1918
m. Petras Jurgelevičius-Jurgėla įkalbino
gimnazijos bendrabučio “mergičkas”
įsijungti į sąjungą.
Šventė-akademija-pagerbimas užbaigtas
tradicine skautų daina “Ateina naktis” ir
“Lietuva brangi”.

VIEŠNAGE OK. TĖVIŠKĖJ
aip bevaikštinėjant Vilniaus gatve,

T

Valerija Baltušienė

Šiauliuose, sustoju išgert kavos,

lauke prie staliuko. Nespėju atsisėst, kai
prieina žmogelis, su baltiniais ir kempi
ne—šiūruokle po ranka, — eina į viešą
pirtį. Bet esą negalėjęs pro šalį praeiti, iš
arčiau neapžiūrėjęs prašmatnaus aparato
(video). Kalbamės, rodau, kaip aparatas
Gerokai pavažiavus, Algis sako, kad jis
veikia, kad ne tik filmuoja bet ir garsą
turi mudviejų (mano ir tetos iš Amerikos)
v
užrekorduoja... Žmogelis, kalba tarška,
pasus. Kodėl? Juk jis pats neseniai mums
man negirdėta tarme, vos vos galiu
aiškino, kad dabar visur gali važiuot kur
suprasti. Gal būt grynai šiaulietiškai, —
tik nori, jokių leidimų nereikia. O dabar?
kaip: penki bobai, penki markiai, šlapi
Ir leidimo ir pasų reikia. Mums keista, kad
malkai? Kaip gaila, kad neužrekordavau!
viešbutis Vilniuje taip lengvai mūsų pasus
Pagaliau atvažiuoja mano draugai iš
padavė, netgi mudviejų nepasiklausę. Ga
Vilniaus: Arūnas, vairuotojas, nuosavoj
lėjo bet kas pasiimt mūsų pasus ir kas
Volgoj, kurią teta iš Amerikos nupirko,
tada?..
žinoma, ir teta, (mano kurso draugė) iš
Prieš Juodkrantę turim sustot, tikrina
Akron, Ohio; Algis, naivus komunistėlis,
pasus ir specialius leidimus mašinai, kitaip
buvęs Vilniaus televizijos stoties sporto
neįsileidžia. Aiškina, tas vargšelis, Algis,
komentatorius ir aš. (Vargšas Algis, prieš
kad tai yra tam, kad galėtų kontroliuoti
porą metų buvo atskridęs pas tetą į Akron,
turistų skaičių, kad nebūtų masinio jų
Ohio, iš ten ir Los Angeles atsirado, nes
antplūdžio, kad apsaugot nesugadintą gam
jam buvo svarbu pamatyti tą stadioną,
tos grožį... Bet, kai vėliau, bevaikščiojant
kuriame vyko Olimpijada. Kaip sporto
pajūriu ir Palangoj girdėjom daugiau kal
komentatorius, su komandomis apvalinėjęs
bančių rusiškai ir lenkiškai, kai pamatėm
visą pasaulį, visur buvęs. Bet ant tiek buvo
labai užterštą pajūrį ir upę Palangoje, visai
naivus, tiek tikėjo partijai, kad grįžęs iš
nustojom tikėt tuo naivuoliu komunistė
kelionės po Ameriką drąsiai rodė nuotrau
liu... Pagal mus, leidimai įvesti tam, kad
kas, su komentarais, kaip puiku, kaip visko
kontroliuot lietuvių, o ne “didžiųjųbrolių”
yra Amerikoje, kaip valdžia rūpinasi visais,
antplūdį.
ypač vaikais. Kokį nepaprastą įspūdį jam
Pakelyje taip įdomu, tokia graži gamta,
padarė ‘‘Dysneyland ”... Tai kad jie turėtų
žalia, taip žalia. Medžiai nuo jūros vėjo
nors dalelytę to... Matyt, kad “ausys"
pasvirę į rytus, lyg gervės ištiesusios ilgus
išgirdo jo kalbas ir vargšas Algis naujam
kaklus pasižvalgyti, kas dedasi anapus
darbe — knygų sandėlio direktorius. Ir
miško... Vaikštome po kopas, merkiam
sudieu kelionės su sporto komandomis...)
rankas į jūrą, juk mudvi pirmą kartą prie
Bet iš to nepasimokė, sėdi mašinoj
Baltijos ir prie marių... Algis aiškina, kad
atsukęs radijo, klausosi, net išsižiojęs, kaip
dar labai neseniai, 10 vai. vakaro suardavo
vyksta komjaunuolių partijos sąskrydis,
visą pajūrį, iš ryto anksti tikrindavo ar
kokį vardą jie pasirinks ir 1.1. Čia jau mūsų
neras pėdų vedančių į laisvę... Nuvažiuo
ir šoferio nervai neišlaikė, — davėm
jam ir prie vokiečių garsaus rašytojo
pasirinkimą: lipk lauk, arba nusuk radijo...
Tomas Mann vasarvietės, pastatytos tie
Privažiuojam Klaipėdos priemiestį.
siog ant Kuršių marių kranto, aplinkui
Algis nubėga prie telefono, pasitikrint ar
miškas kaip rūtos žaliuoja; pirmam aukšte
mums yra rezervuota nakvynė Juodkran
— biblioteka, antram privatus butas (labai
tėje. Yra! (Visos didesnės įmonės, kom
mažiukas). Lankytojų nemažai, visi lietu
binatai turi savo vasarvietes, kuriose gali
viškai kalba... Mašiną turėjom gana toli
vasaroti ar pernakvoti jų viršininkai, ar
palikti, bet pasivaikščiot sveika... Tik
pavaldiniai). Privažiuojam Klaipėdos uos
atšvilpia tipelis su Žiguliu, pasistato jį visai
tą, kuriame plūduriuoja dideli laivai
arti namelio, — ir eina sau... Aiškiai
papuošti lietuviškom trispalvėm, bet...
matyt, — “aparačikas”. Tyčia, klausiu, ar
“Žalgiris”, kad ir su trispalve, bet dar
ir mums galima čia mašiną pasistatyt, kad
rusiškom raidėm. Persikeliam plauktu į
nereikėtų taip toli smėliu klampot? At
Neringą. Geru keliu Skuodžiam į Nidą.
sakymas, kokio ir tikėjausi, kad čia mašiną

pasistatyt reikia specialaus leidimo. Vedu
kalbą su “aparačiku”, sakau, kaip puikiai
išeitu man vaizdajuostė, jei būtu saulėta.
Jis gi man aiškina, kad saulė dar aukštai,
kad bando pro debesis išlysti, — greitai
priduriu: — “bet neturi leidimo?”...
Besidžiaugiant kopomis ir vakaras atėjo.
Bandysim Nidoje vakarienę pavalgyti, nes
kitur vargu ar bus restoranų. Neturim
rezervacijų, bet... bandyt galima? Gražus
restoranas, muzika puiki, iėję į vidų
žiūrim, gi didžiulis valgomasis — tuščias,
tik prie dviejų stalų žmonės sėdi. Bet
restorano vedėja griežtai pasako, kad vietų
nėra... visi stalai užsakyti... Nepadeda nei
cigarečių pokelis, nei dolerių dešimtinė
mano rankoje. Griežtas ne! Taip ir
nukabinom nosis, kad nevalgiusiems, teks
pasiekti Juodkrantę, kur nėra garantijos,
kad gausim valgyt.
Bet čia Algio veidas mus nuo bado
išgelbėjo; valgomajame prie stalo du
sėdintieji labai įdėmiai į jį žiūrėjo, žiūrėjo,
kažką kalbėjo, — nugi staiga ateina vienas
iš jų, matyt sportininkas, atpažino televizi
jos komentatorių Algį, ir pasiūlo pasidalinti
stalu, iki jų draugai ateis. Bet čia ne
Amerika, padavėjos ir virėjai, sukasi kaip
apatinė girnų pusė... Po valandos gavom
pietus, per 10 minučių pavalgėm, o
valgomasis, kaip radom tuščią, taip ir
palikom. Nenuostabu, kad jų valgyklos ir
restoranai, ir iš viso prekybos įmonės
nuostolį neša. Čia, Amerikoje, pertą laiką,
būtų net keletas pamainų prie stalo praėję.
Gerokai pavargę nuo visų vaikščiojimų,
įspūdžių, Skuodžiam nakvynei į Juodkran
tę. Gražus didelis vasarnamis. Algis nueina
paimti raktų, grįžta piktas, kaip širšė, net
skruostai raudoni. Problema? Ir dar kokia!
Mums nėra vietos! Kai keturiems nakvynę
užsakė, nepaminėjo, kad dvi “tetulės”—
iš Amerikos, o viena dar su video aparatu!
Aiškiai — Mata Hari! Ot, tau motin, ir
kermošius... O jau temsta, jau vėlu, ar
pavyks pagaut paskutinį keltą, ar reikės
mašinoj miegot? Kur važiuojam? Atgal į
Šventąją. Jau po vidurnakčio pasiekiam
Šventąją, šiaip taip prisibeldžiam, dide
liame vasarnamy; kad ir nemoderniškai,
pagal mūsų standartą, įrengtam, gaunam
raktus į du kambarius, bet “gamtos reikalų
įstaigai”, kuria turi dalintis visi, rakto
nedavė, esą prižiūrėtoja išėjo su visais
raktais... Bet, mudvi, kad ir amerikietės,
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bet ne tokios kvailos, kaip jie manė, — jau
vien tik iš to, kad kvapai “nerietė nosies”
buvo aišku, kad ta “įstaiga” niekad nevei
kė ir neveiks... Gerai, kad mudvi senos
skautės, stovyklautojos, tai vidurnaktį
“pagal uoslę” pabėgėt puskilometrį, kitą
— “no problem”.
Sekančią dieną, sekmadienį, pasiekiam
Palangą. Pačiu geriausiu laiku! Vyksta
sezono atidarymas-mugė! Parke netoli
bažnyčios didžiulė meno paroda. Ir kaip
keista, kaip mūsų, iš Amerikos, ir vietinių
lietuvių skonis skiriasi, kaip diena ir naktis.
Menininkų dauguma pripaišę paveikslų
(greičiausia kopijavo iš atvirukų) Kalifor
nijos pajūrio, palmių ir kt., ir “lupa”
kainas. Vietiniai, kad ir bumbėdami,
perka... O mudvi “kritom” prie lietuviškų
kaimelio vaizdų, iš smėlio ir šiaudų
sukurtų. Negalėjom atsigėrėt, taip norėjosi
visus nusipirkt ir parsivežt namo. O
pigumas (mums iš Amerikos)! Vietiniai,
ne labai domėjosi jais, burblijo, kad tai
daugiau negu pusė mėnesio algos! 60
rublių su visais rėmais (o mudvi išsikeitusios po 10 rublių už doleri)... Tai kad
būtų vietos čemodanuose! Nusiperkam, po
<

porą. Pasidedam “grobį” į mašiną ir
einam... Čia vidury Palangos miesto,
aikštelėje, visa Palanga šoka... nuo
mažiausių iki seniausių, nekomplikuotą
“katučių” šokį. Traukia už rankos ir
praeivius ir jungia kartu... Filmuoju viską,
susigraudinu ir pati sau dainuoju: “Tai
mano, mano Lietuva”... Einam pagrindine
Palangos gatve į tilto pusę, pro mus
pravažiuoja, pradzinguliuoja vežimas dve
jeto arklių, su skambučiais ant pavalkų,
traukiamas, pilnas dainuojančių merginų
tautiniais rūbais. Gatve vėl žygiuoja
merginų būrys, traukdamas grynai
liaudiškai “į mišką ėjau...” Tai mano,
mano Lietuva, spontaniška, nerežisuota...
Taip ir prisiminė subatvakariai kaime, ar
monikai verkiant, balsams “tūravojanf’...
Kad ir šaltoka (gegužės pabaigoj), bet
pajūry nemažai “nuogalių”, Arūnas mano
aparatu filmuoja paplūdymį, su visais
žmonėmis, pyksta, kad su elektros naujai
nutiestais stulpais ir vielomis, sugadino
gamtą. Aparatu pagriebia ir jūrą su
burlaiviais, burlentėm (wind surfing).
Vėjas didelis, geltonos, žalios, raudonos
vėliavos plezdena, plėšosi ant tilto.
(bus daugiau)

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

VLADAS CEIKA
su
TĖVAIS
gaminame šviežias lietuviškas dešras
ir maistą parengimams

4328 East 56th Street
Maywood, CA 90270
tek: (213) 562-1344
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ir

ELEKTROS ĮVEDIMAI
IR
PATAISYMAI
Turiu patyrimą. Dirbu greitai ir sąžiningai.

Ričardas Andrijauskas
(213) 394-3181

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 tarnautoįų
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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LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
DANUTĖ GIEDRAITIENĖ, D.M.D.
ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai

LIETUVIŲ DIENŲ”
redakcija ir administracija
Sveikina visus skaitytojus ir bendradarbius
linkėdami taikos ir ramybės Šv. Kalėdų proga.
LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029
TEL. (213) 664-2919

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

JACK ALEX & NIDA BRINKIS

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų

Attorneys at Law

Inž. VYTAUTAS VIDUGIRIS
ir ŠEIMA

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

MARGIS

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

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų

MA TU LION IS

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

RUOKIS PAINT CO.
Subdivision of Rokai Chemical Co.
Latex Base Paint for Both Indoors and Outdoors
All Colors
P. 0. BOX 27204
J. & V. Ruokis
Los Angeles, CA 90027
Owners

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

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

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404
Tel.: (213) 828-7095

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

RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525

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

'

DENNIS PETRAS
Broker Associate

%

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica CA 90404

Phone: (213) 828-7525

Res. (213) 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS Ir bendradarbiai

****************************************************
Su geriausiais linkėjimais švenčių proga
visiems Kalifornijos lietuviams

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

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

ROQUE and MARK CO., INC.
Realtors * Insurance * Income Tax * Notary Public

Phone (213) 661-6222

SINCE 1955

I

MARCELLA AUGUS
President

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

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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

3352 Glendale Boulevard,
Los Angeles, CA 90039

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

**********************************************************
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE - 7

I

ALp(LKA)1763
PARENGIMŲ
KALENDORIUS
1990 m.

Gruodžio mėn.
15 d., šeštadienį, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, šeštadienineės mokyklos eglutė.
16 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. Šv.
Kazimiero parapijos salėje ruošiamos L.
A. šauliu kuopos Kūčios.
31 d. pirmadienį, 8 vai. v. Šv.

Kazimiero parapijos salėje Naujų Metų
sutikimas. Ruošia Lietuvių Bendruomenė.

1991 m.
Sausio mėn.
5 d., šeštadienį 7 v.v. ir
6 d., sekmadienį 12 vai.

Šv.

Kazimiero parapijos salėje, koncertuoja iš
Lietuvos atvykęs ansamblis “Medus”.
Rengia Akad. Skautų S-gos L. A. skyrius
12 ir 13 d.d. šeštadienį ir sekmadienį
Sv. Kazimiero parapijos salėje paroda iš
Lietuvos prezidento Stulginskio gyvenimo.
20 d. sekmadienį 12 v.v. Šv. Kazimiero
v

parapijos salėje paskutines žinias iš
Lietuvos perduos dr. Algirdas Avižienis.
Ruošia Lietuvai remti komitetas.

Š. m. lapkričio 14 d. nepriklausomos Lietuvos aviacijos kpt. Antanas Audronis,
savo draugu ir dukros šeimos tarpe, atšventė 80-tąjį gimtadienį. Iš k.: dukros

vyras Vidmantas Variakojis, dukra Pūkas (Aldona), Antanas Audronis, vaikaitis

Montė, dukraitė Vilija, žmona Aldona.

Foto — Valerijos Baltušienės

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
ruošiamas Šv. Kazimiero parapijos salėje
KALIFORNIJOS RESPUBLIKONŲ
TAUTYBIŲ GRUPĖ RUOŠIA
PRIEŠKALĖDINI SUBUVIMĄ

pirmadienį, gruodžio31 d., 8 vai. vakaro.

Gros Dobilo Steikūno orkestras. Vakarienė

KOL SKAMBA DAINA,
LIETUVA DAR GYVA

S. m. gruodžio mėn. 15 d., 5 vai. v.
bulgarų Šv. Jurgio parapijos salėje, 150

(Dainos žodžiai iš ansamblio “Medus"

So. Alexandria, LA. Tai puiki proga

repertuaro).

mums, lietuviams respublikonams,
susipažinti, pabendrauti su kitomis

Muziko-kompozitoriaus
Arvydo
Vilčinsko vadovaujamas ansamblis

tautybėmis, su kuriomis mus riša kova už

“Medus”,

jant respublikonų partija, kurios pagalba

muzikos

Lietuvos

vienetas

v

populiariausias

(davęs

virš

400

koncertų), suteiks progos ir mums juos
išgirsti ir pasigerėti jų programa. An

mūsų laisvės
Vašingtoną.

reikalu

ir pasiųstos

ypač dabar, kada mūsų Liucija Mažeikienė

Lietuvą”, kuri ir žodžiais ir muzikine

grupei.

kompozicija perduoda Sibiro tremtinio
grįžimą į Tėvynę.

Apie dalyvavimą praneškite
Mažeikienei (213) 821-8681

(šeštadienį)

7

v.v.

ir sausio 6

d.

(sekmadienį) 12 vai.

Koncertą ruošia Los Angeles
Akademikų Skautų Sąjunga.
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669-1726; Vincas Skirius (213) 829-5613;
Alba Šiukštienė (818) 243-2024.

Rengia: Lietuvių Bendruomenės
Los Angeles Apylinkės

į

muzika, sentimentaliai patriotiškomis
dainomis. Ypatingai populiari jų daina “Į

parapijos salėje 1991 m. sausio 5 d.

nuotaikoje.
Rezervacijas priima: Ilona Kerr (213)

jau ne kartą buvo priimtos rezoliucijos

Lietuviai kviečiami gausiai atsilankyti,

nariai (įskaitant ir A. Vilčinsko 12-kametį
sūnų).
“Medus” koncertuos Šv. Kazimiero

draugų ir pažįstamų tarpe, šventiškoje

nepriklausomybę (jų ir mūsų), pasinaudo

samblis skiriasi nuo kitų savo originalia

Ansamblį sudaro 6 labai muzikalūs

su vynu ir šampanu.
Visi kviečiami atvykti sutikti 1991-sius

pirmininkauja

Kalif.

Resp.

Tautybių

Valdyba

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO
ŽAIDYNĖS LIETUVOJE

Liepos 24 — Rugpjūčio 4, 1991.
L.

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

Los Angeles sporto klubas “Banga” ir
sporto šventės svečiai keliaus į Lietuvą per
Helsinkį iš Los Angeles liepos 20 d. ir grįš

rugpjūčio 10 d.

(Red. prierašas. Tai gali būti paskutinis
koncertas iš Lietuvos atvykusio ansamblio,
nes pasikeitus sąlygoms, jiems už kelione

Svečiai bus apgyvendinti sporto šventės
rengėjų.

Užsakyta 40 vietų.

Galutinį

skaičių turim pranešti ne vėliau sausio

į JAV ar kitas valstybes vakaruose, reikės
mokėti “tikraispinigais"ne rubliais. Taip

mėn. 1991.

kad išsikviesti ansamblius bus beveik

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas
Algį Šėką (714) 962-4241

neįmanoma).

Apytikrė kelionės kaina 1,200 dol.

