
LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

1991 Vasario mėn. Nr. 2

LOS ANGELES LIETUVIAI DEMONSTRUOJA 
PRIEŠ ŽUDYNES LIETUVOJE

atstove, D. Navickienė LB atstovė. Jos abi 
puikios kalbėtojos, ne vien tik kad gerai 
moka anglu kalbą, bet moka suglaustai, 
koncentruotai, be jokiu “lia-lia-”, pasakyti 
“kas, kaip ir kodėl” (mes vyresnieji, 
turėtumėm iš ju pasimokyt! Ir nekalbėt 
valandą, kada gali tą patį pasakyt, per 5 
minutes!) Demonstruojančių tarpe buvo 
svečias Sį. Kašauskas, Lietuvos Aukšč. 
Tarybos ir Tarybos Užsienio reikalams 
narys. Amerikiečiai, spaudos atstovai 
turėjo pokalbį su svečiu, prieš demonstra
cijai prasidedant, vėliau su juo kalbėjosi, 
per vertėją dr. B. Vileišytę, radijo ir TV 
s^°Iys- (nukelta į 3 psl.)

Sausio 12 d. losangeliečiai lietuviai 

ir kuwaitis demonstravo prie 
Federal Building, ir vieni ir kiti su protesto 

plakatais prieš tautų žudikus: Gorbačiovą 
Lietuvoje, S. Hussein — Kuwait. Nežiūrint 
to, kad demonstracijas organizavo kuwai
tis, lietuvių dalyvavo daug daugiau, su 
plakatais kaip: “Laisvės Lietuvai, laisvės 
Kuwait”. Tuo pačiu metu, ten pat, daug 
didesnė žmonių grupė demonstravo prieš 
karą. Jų plakatai ir skandavimas “No 
blood for oil”, ne visai teisybė, mes gerai 
žinom tikrąją priežastį, tik nedrįstam jos 
garsinti, nes tuoj apšauks naciais. Ne visi 
amerikiečiai naivūs, buvo pora jų su 
plakatuose įrašyta teisybe...

Demonstracija — rami, rimta, bet de
monstruojančio prieš karą plakatas privertė Los Angeles lietuviai demonstruoja prie Federal Building sausio 12, 1991.
šyptelt: “O kas jei Kuwait pagrindinis 
eksportas būtų broccolli?”

Sekmadienį, tuojau po pamaldų, prie Šv. 
Kazimiero bažnyčios vyko dar didesnė lie
tuvių demonstracija į kurią atvyko TV, 
radijo ir spaudos atstovai. Apie Amerikos 
dvigubą politinį standartą ir prez. Busho 
kojų vilkimą lietuvių, latvių ir estų 
reikalais, savo nuomonę aiškiai, tvirtai ir 
kondensuotai pareiškė A. B. Mažeika ir D. 
Mažeikienė, abu Baltų Lygos darbščiau
si valdybos nariai. Jų kalbos kaip ir 
demonstracijos perduotos per kelis TV 
kanalus.

Pirmadienį, jaunimo suorganizuotos 
demonstracijos prie miesto rotušės, kur 
susirinko apie porą šimtų lietuvių, su 
vėliavomis, plakatais, prisidėjo armėnai, 
kurie kiekvienos demonstracijos metu de
gina sovietų vėliavą, nesulaužė tradicijos 
ir prie L. A. rotušės.

Prie rotušės kalbėjo Dalytė Trotmanaitė, 
Veiksmo Centro (Action Center) vice-
direktorė, labai veikli jaunosios kartos, L°s angeliečiai lietuviai demonstruoja prie Los Angeles miesto rotušės. Sausio 14,1991. 
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LIETUVOS ATEITIS - MŪSŲ RANKOSE
r

G
al labai pretenzingai skamba užvardinimas, bet tai šventa 

teisybė. Nuo mūsų dosnumo priklauso ar Vytauto 
Didžiojo universitetas augins busimuosius Lietuvos prezidentus, 

diplomatus, mokslininkus, kurių atgimstančiai tautai taip reika
linga, ar, dėl lėšų stokos, užtrenks duris mokslo siekiančiai jaunajai 
kartai. Rubliai, gauti po 1990 m. kovo 11-tos akto, iš atkurtos 
Lietuvos Respublikos, visi gerai žinom ko jie “verti”, ką už juos 
gali gauti. Universitetui reikia rimtos valiutos, kad galėtų įsigyti 
pačias reikalingiausias mokslo priemones.

Po I-mo pašaulinio karo “senieji” lietuviai, imigrantai į 
Ameriką, “pastatė ant kojų” kovų ir okupantų nualintą Lietuvą, 
gimtajam kraštui siųsdami milijonus dolerių. Tik jų dosnumu 
atstatytas kraštas, įsteigtos mokyklos, gimnazijos, vėliau ir Vytauto 
Didžiojo universitetas.

Lietuvos vyriausybė, suprasdama mokslo reikšmę,— šios dienos 
studentai — rytdienos krašto valdžia, — kėlė mokyklų lygį, 
pasinaudodami Vakarų Europos patirtimi. Su pasididžiavimu galim 
prisiminti savo gimnazijas, kuriose moksleiviai buvo visapusiškai 
paruošti aukštesniam mokslui universitete, ypač po 1936 m. įvedus 
“reformuotą” gimnazijų programą, su lotynų, pora svetimų kalbų, 
chemijos, fizikos, aukštosios matematikos pagrindais.

Didžiavomės ir savo universitetu, paruošusiu ne tik gerus įvairių 
sričių specialistus, bet ir visapusiškai išsilavinusią inteligentiją. Tai 
buvo įmanoma todėl, kad universitetas turėjo autonomiją: sąžinės 
ir pasaulėžiūros laisvę profesoriams ir studentams.

Per 50 okupacijos metų sovietai švietimą nualino, išleido 
abiturientus siaurų specialybių rėmuose. Dar blogiau, — profesoriai 
turėjo laikytis sovietiško rėžimo nustatytų rėmų, nuo to labiausiai 
nukentėjo humanitarinis fakultetas, ypač istorikai ir literatai.

1989 m. Gorbačiovo “peredielkai” pasiekus Lietuvą, atgaivin
tas Vytauto Didžiojo universitetas Kaune, su visomis privilegijomis, 
kurias turėjo nepriklausomybės metais, su visais fakultetais (su 
laiku).

Šiuo metu universitetą valdo 96 profesorių Senatas, pusė iš jų 
svečiai iš Vakarų universitetų. Rektorius — dr. Algirdas 
Avižienisų, pasaulinio masto mokslininkas, UCLA profesorius ir 
pro-rektorė prof. Lucija Baškauskaitė-Anaya, dr. E. Jarašūnas 
skaitė kelias paskaitas inžinerijos studentams. Violė Arbaitė dėsto 
anglų kalbą ne vien studentams, profesoriams, bet ir Lietuvos 
Aukšč. Tarybos nariams, kurie atstovauja Lietuvos reikalus Vakarų 
valstybėse. Visi keturi iš Kalifornijos. 46 universiteto Senato nariai 
iš Vakarų universitetų, 48 Lietuvos profesoriai.

Universitetas šiuo metu turi 600 studentų, prašymų įstojimui 
buvo 6000. Taigi, pasirinkta gabiausias jaunimas.

Nepaprastai dėkinga tauta šiems pasišventėliams, atkuriantiems 
Lietuvos šviesos žiburį, paaukojusiems, mažiausiai po pusšimtį 
tūkstančių dolerių į metus savo algos. Jų įnašas Lietuvos ateičiai 
brangesnis, negu visi doleriai pasaulyje.

V. D. universitetas turi patalpas, turi profesorius, turi studentų, 
bet... atgaivintas universitetas, kaip naujagimis kūdikis... jam reikia 
visko... Šiuo metu universitetui ypač reikia : spausdinimo, kopi
javimo aparatų, kalboms mokyti vadovėlių, laboratorijų, vaizdinių, 
elektroninių priemonių, bibliotekos įrengimo, knygų, geros krei
dos (!), popieriaus vadovėliams spausdinti!!.1

Mes, visi, kas kuo galim, turim įsijungti, padėti auginti ir išlaikyti 
atstatytą Lietuvos šviesos centrą, neleisti jam užgęsti dėl valiutos 
stokos, kad paskui nejaustumėm sąžinės graužimo. Kad vėliau 
mums nebūtų taikomi Maironio žodžiai: “... tegul, sako, bus 
Lietuva ir tamsi ir juoda...”.

Įamžinkim save Vytauto Didžiojo un-to rėmėjų ar mecenatų 
knygoje, kad mūsų vardai “nedingtų kaip rūkas, neblaškomas 
vėjo”...
Tarp kitko, čekius rašyti: Vytautas Magnus University. Siųsti 
Vytautas Kamantas, Lithuanian World Community Foundation, 
1851 Skyview Dr., Sparta, Michigan 49345.
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LELYA’S DRABUŽIU 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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Demonstruojame...
(tęsinys iš 1-mo psl.)

Antradienį, sausio 15 d., sugužėjo keli 
šimtai lietuvių į miesto rotušę, kur buvo 
balsavimui pateikta rezoliucija Lietuvos 
reikalu. Arch. Rimo Muloko pastangomis 
rezoliucijos tekstą paruošė ir pristatė coun- 
cilmanas Hal Bernson, prie jo darbo pri
sidėjo ir counc. Mike Woo (kinietis, gar
bės lietuvis). Visi councilmanai pasisakė 
už rezoliucijos priėmimą, ypatingai lie
tuvių kilmės coun. Z. Yaroslawsky. At
sirado tik viena — Joan Mills—Flores, kuri 
norėjo parodyt savo mandrumą (taisyklių 
žinojimą) esą, jei norima rezoliucijos dis
kutavimo ir pravedimo, tai pagal taisykles, 
ji turėjo būti įtraukta į posėdžio dieno
tvarkę praeitą penktadienį... taigi pagal 
taisykles, reikia rezoliuciją nukelt... Tik 
pamačiusi, kad visi kiti supranta skubos 
(emergency) reikalą, nes Lietuvoje sovietų 
trupės pradėjo skerdynes šeštadienį, po jų 
penktadienio posėdžio, tada, žinoma, ir ji 
prisidėjo... Rimtai prižadėjau jai, kad mes, 
lietuviai, prisiminsim Mrs. Flores, kai 
ateis rinkimai...

Antras reikalas, irgi R. Muloko rūpes
čiu, tai Los Angeles — Kaunas miestų 
“seserystė”, kurios buvo labai vengiama 
prieš kelis metus, kai buvo neaiški politika 
Lietuvoje, bet šiuo metu, ta giminystė daug

padėtų Lietuvai. Seserystės pravedi- 
mas bus svarstomas vėliau.

Danutės ir Antano B. Mažeikų pa
stangomis, pagaliau liberalus LA 
Times susitiko su S. Krašausku ir 
Mažeikomis, tos dienos popietę. Iš 
ten jų maršrutas: Orange County 
Register, po to susitikimas su kongr. 
C. Cox ir vėlų vakarą svečias iš Lie
tuvos kalbėjo per KABC Talk radi
jo stotį,

Losangeliečiai praeitą savaitgalį 
(sausio 12, 13, 14, 15 d.d.), ne
juokais dirbo, norėdami atkreipti 
amerikiečių dėmesį, kad ne vien Ku
wait, bet ir Lietuvoje vyksta, kad ir 
nepaskelbtas, karas, — per vieną 
dieną aukų daugiau, negu kare su 
Iraq per savaitę.

A. Mažeika, S. Jonynienė, R. ir P. 
Urbanai, 
Building.

demonstruoja prie Fed.
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D. Mažeikienė, St. Krasauskas ir R. Mulokas klausosi LA Tarybos pravestos

D. Mažeikienė, counc. M. Woo, Lietuvos Parlamento ir Užsienio Tarybos 
A. Kuolienė ir M. Newsom demonstruoja prie L. A. Miesto narys St. Krasauskas ir R, Mulokas po LA miesto rezoliucijos priėmimo 
Rotušės. Lietuvos reikalais.
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“MEDUS” KONCERTAVO PAS MUS

Iosangeliečiai lietuviai su dideliu
J džiaugsmu sutiko pirmąją muzikos 

grupę iš Lietuvos — V. Kernagio vadovau
jamą. Galėjom pasigėrėti jų muzikalumu, 
linksmomis, ne vien melodija, bet ir 
perkeltine prasme dainuojamų, žodžių dai
nomis (Colorado vabalas), išlavintais bal
sais, puikiais instrumentalistais.

Džiaugėmės antrojo muzikos ansamblio 
“Armonika” profesionalų atlikta progra
ma. Išėję iš koncerto ne vienas niūniavom 
melodiją ar tai “Lopšinė tėvynei ir moti
nai” ar “Mažam kambarėly”, ar pačią 
populiariausią “Vai ko nusižvengei” į 
kurią įsijungė ne tik vyrų kvartetas bet ir 
publika, kad ir nemokėdama žodžių.

Pagaliau ir trečias koncertas, trečia 
grupė iš Lietuvos “Medus”. Labai išsi- 
garsinęs, esą davęs 400 koncertų, kurių 
klausėsi per 400,000 žmonių, jų patrio
tiniai sentimentalios dainos skiriasi iš visų 
ansamblių ir 1.1.

Teisybė, kad jie labai skiriasi. Visų pir
ma skiriasi akompanavimo instrumentais: 
kai pirmosios grupės grojo instrumentais, 
naudotais lietuviškai dainai akompanuoti 
(smuikais, pianinu, armonika, akordeonu), 
— šiai grupei, be vienos solisto gitaros, 
karts nuo karto akordeono, visam koncer
tui akompanavo modernios elektroninės 
muzikos instrumentais daugiau tinkančiais 
“Heavy Metai” arba “Rock and Roll” 

grupėms... Ypatingai ausį rėžė dainoje 
“Palinko liepa šalia kelio”, elektroninio 
instrumento “kulipkų zvimbimas”, mirti 
einančio partizano liūdniems žodžiams 
palydėti... Daina “Kur bėga Šešupė” iš 
mums brangios dainos (žodžiais ir melodi
ja) A. Vilčinsko peraranžuota virto vos ne 
šliageriu... Negali grupė pasigirti gerais, 
išlavintais balsais: vienuolikmetis Tadas 
Vilčinskas dainuoja, kaip ir visi tų metų 
vaikai. Tėvas — grupės vadovas ir solistas 
Arvydas Vilčinskas, nei balso grožiu (dai
nuoja per nosį) nei jo išlavinimu (aukštes
nėse gaidose girgžda, dreba) negali 
pasigirt.

Kad “Medus” davė 400 koncertų ir tiek 
daug žmonių jo klausėsi, tikiu. Tuo metu, 
kada jie susikūrė 1989 m. pradžioje, kada 
ir Lietuvą palietė “peredielka”, bet kas, 
dainuojantis patriotinius žodžius: 
“...Greičiau į Tėviškę — į savo Meilės 
kraštą, ten mano Kryžių kalnas, Vyturio 
dangus...” kad ir bebalsis, susilaukė 
didžiausio pasisekimo.

Gal būtų galima priimti “Medų” kaip 
muzikos mėgėjų grupę, ir daug ką “pra
leisti pro pirštus”, jei jie žinotų savo vietą 
ir nesikeltų į puikybes...

Bet, nėra to blogo, kas neišeitų į gera. 
Po “Medaus” koncerto, ateityje rengėjai 
bus atsargesni ir prieš išsikviesdami grupę, 
pirma gaus iš jų kasetę, pasiklausys ir tada 
darys sprendimą.

R. Jasinkas, Tadas Vilčinskas, jauniausias 
grupėje “Medus” ir G. Varkala.

Mes visi, patrijotinių jausmų pagauti, 
norim padėt iš Lietuvos atvykusiems, duoti 
jiems progos pamatyti Ameriką, ypač Kali
forniją. Mes visi idealizuojam lietuvius iš 
tėviškės. Visi, jiems norim padėt. Los 
Angeles Akademikų Skautų S-dis, kuris 
vadovavosi šios grupės reklamomis apie 
“grandijoziniai” pasisekusius koncertus, 
atliko brolišką-skautišką patarnavimą 
saviesiems iš Lietuvos.

Vaje

‘‘Medus’ ’ grupė po koncerto L. A. Iš k.: G. Varkala, B. Viskantienė, Los Angeles Akad. 
S. S-gos pirm.; A. Vilčinskas, R. Jasinskas, G. Litvinas, garso režisierius.

Pietinės Kalifornijos
LIETUVIŲ VEIKLOS CENTRAS

Lietuvių Veiklos Centras iš Santa 
Monikos persikėlė į Tautinius Namus 
(Skautų būklą) 3354 Glendale Bvld., L. A. 
CA 90039.

Centras per FAX gauna pačias nau
jausias žinias ne tik iš LIC, ELTA, bet ir 
iš Lietuvos, žinias gauna labai greitai. Cen
tro pirmininkas Zigmas Viskanta, vice
pirmininkę Dalytė Trotmanaitė. Savano- 
riai-ės, kaip T. Tarasevičiūtė, Andrytė 
Giedraitytė, Dalytė Navickaitė ir kt., budi 
centre atsako telefoną, duoda vėliausių 
žinių gautų per FAX.
Tel.: (213) 662-1896

FAX: (213) 662-1897

Naujai susikūrusiam centrui, stinga lėšų 
sumokėti sąskaitas už telefoną, FAX 
abonento mokestį, rašomą medžiagą ir 1.1. 
Visi centre dirbantieji neapmokami. V.
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VIEŠNAGĖ OK. TĖVIŠKĖJ
io

Gatvėse specialios lentos skelbi

mams busimųjų parodų, koncertų, 
o jų nemažai. Vienas iš jų atkreipė dėmesį, 

— koncertuoja Chosė Mackonis, populia
rus dainininkas iš Argentinos.

Jei paprastom savaitės dienom Lietuvo
je sunku susigaudyt, koks restoranas, 
kokiom valandom veikia, tai sekmadienį, 
ir dar Palangoj, — “forget it” lietuviškai 
tariant... Pusryčių taip ir negavom... Tai 
nieko, pagalvojam, — priešpiečių metu at
sigausim! Pereinam keletą restoranų, — 
ant durų “Uždaryta iki 2 v. p.p.“ Stojam 
į eilę prie atidaryto restorano durų... jau 
ir valanda, ir antra baigiasi, pagaliau, 
pagaliau įsileido. Čia patarnavimas, kaip 
ir visur, pražilt gali belaukdamas. Negali 
pamandravot ir išeit į kitą, nes prie kitų 
eilės dar didesnės... Gerai dar, kad šis 
restoranas viršuj turėjo kavinę, be eilės, tai 
pasimainydami, kad neprarastumem eilės, 
užlėkėm nors kava pasistriprinti. Kai savo 
nuotykius papasakojau Vilniuje, tai mane 
pabarė, kad gerokai žioplavota esu: nagi, 
reikėjo tik pasakyt, kad iš Amerikos 
viešnios esat, ir tuoj būtų įsileidę. Gal būtų 
ir įsileidę, gal ir ne, bet mudvi norėjom 
pačios ant savo kailio patirti tai, kas 
vietiniams yra duona kasdieninė — kilo
metrinės eilės...

Rodos, esu gana drąsi, valgau viską, kas 
lėkštėje nekruta, bet vis dėlto, iš automato 
nei Kaune nei. Palangoj, neišdrįsau gert, 
nors labai buvau ištroškus. Vien tik pagal
vojus, kad visas miestas iš vienos stiklinės 
geria, troškulys greitai praeina... Esą gi 
išsiplauna kiekvienas prieš gerdamas. Iš
plauna? Švirkštelėję keli lašai šalto 
vandens, išplauna?

Vaikštom po Palangą, aplankom gintaro 
muziejų grafo Tiškevičiaus rūmuose. Įspū
dingas muziejus, labai kruopščiai sutvar
kytas. Džiaugiamės, puikiai išlaikomu 
parku, gulbėmis tvenkinyje... Gražios 
“Jūratės ir Kastyčio”, “Eglė žalčių 
karalienė” skulptūros. Aplink mus “ka- 
tiušos” su vaikais, ir lenkų pilna, vienas 
kitas ir lietuviškai kalba... Kaip širdį 
skauda, kai esi mažuma savam krašte... 
Dar skaudžiau, kada atsistojus ant tilto 
žiūri į upelį, kuris ne vandeniu, bet ne
aiškios kilmės srutomis, bėga, net kunku
liuoja... Įdomus ir didžiulis užrašas lietu
viškai ir rusiškai “Miestas miega. Tyla 
nuo 24 h. iki 6 h. ”(tur būt amerikietis 
darė užrašą).

Valerija Baltušienė

is vmanos, a. Matulevičius ir Arūnas iš Vilniaus

Vilniuje, demon
stracijos prie Cer- 
niakovskio pamin
klo už amnestiją 
buvusiems parti
zanams metu, dvi
gubos pilietybės 
problemas aiški
nasi jaunas ukrai
nietis ir viešnia iš 
Los Angeles.
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Mūsų pasididžiavimas — Palanga, jau 
nebe ta, jau ir pajūris užterštas baisokai, 
netgi fosforu, kurį iš smėlio frankas paė
męs, (labai panašiai atrodo, kaip gintaras) 
gali gerokai apsidegint, gali dar ir blogiau 
būt, jei kišenėn įsidėsi (įspėjimas žmonėms 
buvo per Vilniaus televiziją).

Kiekvienam mieste vis užkalbinu mili
cininką, ar moka lietuviškai ar ne! Nors 
ir ne visi lietuviško veido, bet visi, mano 
užkalbinti, atsakė lietuviškai.

Važiuojam atgal į Vilnių, pravažiuojam 
benzino stotį su užrašu “Mini Service’’, 
ir kaip tiksliai išsakyta kokia pas juos tikrai 
“MINI service’’ ir ne vien tik benzino 
stotyje...

Arūnas, mūsų šoferis, lekia keliu kaip 
patrakęs. Tetos nupirkta Volga skuodžia 
vieškeliu “neprotestuodama’’... Pelkėje 
gaglinėja keletas gandrų, atskrenda dar 
pora jų... Prašau Arūną, kad sustotų, noriu 
nufilmuot, padaryt nuotraukų, — gandro 
nesu mačiusi virš 40 metų, — o tas net 
nesulėtino mašinos, esą “Dar ko užsigeisit, 
gandrų žiūrėt. Negi pas jus Amerikoj jų 
nėra? Tai kas vaikus atneša?” — traukia 
mane per dantį Arūnas.

Vėl Vilniuje, viešbutyje. Reikia dar 
vienam kitam perduoti vaistus ir kitas 

“gėrybes” man patikėtas. Nuostabu, kaip 
iš kart gali pasakyt kas turi giminių 
Amerikoj — kas ne. Prie “giminiuotų” 
buto stovi mašina, viduje baldai puikūs, 
importuoti, televizorius ir dar spalvo
tas... O pas “negiminiuotus” labai, labai 
kuklu, tik patys reikalingiausi baldai ir tie 
nuo “patapo” (aukštaitiškai) metų.

Kai persijoju visus savo įspūdžius iš 
viešnagės, tai daug kuo nesistebiu. Nesi
stebiu, kad pas juos visi “tituluoti” ir kai 
pradeda sakyt savo titulus visiškai pasimetu 
ir turiu paprašyt, kad keliais žodžiais 
pasakytų savo užimamą vietą. Vienas po
nas, atraportavęs ilgą, ilgą virtinę žodžių 
savo titului nusakyti, pagaliau pasakė, kad 
jis Kauno miesto burmistras, — miesto 
galva. Visi turi labai skambius titulus, net 
paprasčiausias dujų išvežiotojas ar telefo
nistė. Kaune Lakštingalų slėnyje kelias 
dainas ir himną sugiedojo choras su tokiu 
titulu: “Kauno, Lietuvos nusipelnęs cho
ras, Lietuvos televizijos technikos gamy
binio susivienijimo ‘Banga’ mišrus choras 
‘Banga’.” Mums tokie titulai labai juo
kingi, bet jiems rimtas reikalas. Ką gi jie 
daugiau turi? Tur būt, pagal titulo skam
bumą ir ilgumą eina ir alga?

Didžiausi įspūdį padarė vaikai — visi 

moka himno žodžius, kad ir ne į toną, bet 
gieda... Tur būt pirmieji žodžiai “mama, 
tete” ir po to “Lietuva, tėvynė mūsų”. O 
lietuviškų vardų skambumas: Gintarė, 
Gintaute, Vidmantė, Vytautė, Vaižgante, 
Goda, Arvydas, Šarūnas, Rūstis ir, žino
ma, visi Lietuvos karaliai ir kunigaikščiai.

Sunku tiksliai išsakyt jausmus, po 45 
metų lankant tėviškę. Pasikeitė tėviškė, 
pasikeitėm mes, pasidarę dviejų valsty
bių piliečiais. Brangi Lietuva — gimtasis 
kraštas, brangi mus bėdoje priglaudusi ir 
dosni Amerika, kurioje daugumas pralei
dom du trečdalius savo gyvenimo. Niekad 
net nepagalvojau, kuriam kraštui daugiau 
lojalumo jaučiu, kol Vilniuje jaunas 
ukrainietis, gimęs ir augęs Lietuvoje, 
nepaklausė mano nuomonės apie jo dile
mą: ar jo meilė kraštui ir lojalumas turėtų 
priklausyt Lietuvai ar Ukrainai? Tik dabar 
man pasidarė aišku, kodėl pasakius, kad 
važiuoju namo, manęs klausė: “Kur 
namai? Amerikoj ar čia?”

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.

Ū 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. Skirtus
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.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

ALMA VILKAS-STOCKUS, D.D.S.
Family Dentistry

3151 Glendale Blvd. 
Los Angeles, CA 90039 
Telephone (213) 660-6653 
Saturday and Evening 
Appointments Available

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

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

c/o Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.

Woodland Hills, CA 91367
Tel.: (818) 999-3100

Res. phone (818) 883-2877

CENTURY 21
23241 Ventura Boulevard
Woodland Hills, Ca 91364

Business (818) 8831723
Residence (818) 704 0103

SERVICE WITH INTEGRITY
RASA BANYS

SĄSKAITYBA

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd. 
Los Angeles, CA 90039 

(213) 667-3080

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

STOGŲ TAISYMAS

JOHN BRICKUS 
JONAS BRICKUS

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
1991 m.

Vasario mėn.
3 d. sekmadienį, 12 v. p.p., Šv. 

Kazimiero parapijos salėje P. Kanaukos 
paskaita “Verslo galimybės su Lietuva’’.

9 d., šeštadienį, 7 v.v. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Spindulio BLYNŲ 
BALIUS.

10 d. sekmadienį, 12:30 p.p. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose dr. M. Gimbutienės 
pagerbimas.

17 d., sekmadienį 12:00 v. p.p., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Vasario 16-tos 
minėjimas. Rengia ALTAS, Lietuvių 
Bendruomenė ir Tautos Fondas.

Kovo mėn.
3 d., sekmadienį, tuojau po pamaldų, 

Šv. Kazimiero parapijos patalpose Los 
Angeles skautų Kaziuko mugė

10 d., sekmadienį 12:00 v. Lietuvių 
Radijo valandėlės narių susirinkimas.

16 d., šeštadienį, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, Tarptautinė Skautų sueiga.

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
t*********************************

ELEKTROS ĮVEDIMAI 
IR 

PATAISYMAI

Turiu patyrimą. Dirbu greitai ir sąžiningai.

Ričardas Andrijauskas
(213) 394-3181

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

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.

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS
Dauguma mūsų matėme per televiziją, 

skaitėme laikraščiuose, kad mūsų brangi 
Lietuva išgyvena baisius įvykius, — 
sovietu vykdomą, kad ir legaliai nepa
skelbtą, karą prieš lietuvius. Sausio 13, per 
vieną dieną sovietu kariuomenė nužudė 
16-ką lietuviu (jų tarpe 2 sutriuškinti 
lankais), sužeidė 140. ir apie 70 dingę be 
žinios.

Lietuva didvyriškai gina savo teises i 
laisve. Mūsų šventa pareiga tėvynei 
padėti.

Minėdami ateinančią Vasario 16-tąją 
dalyvaukime kuo gausiausiai pamaldose, 
minėjime. Savo dosniomis aukomis remki
me kovą už Lietuvos laisvę. Aukokime, 
kiek galime, parodykime laisvės žiburio 
nešėjams, kad mes su jais, su jais ne vien 
patriotiniais žodžiais.

Vasario mėn. 17d.. sekmadienį, minė
sime Lietuvos Nepriklausomybės švente 
šia dienotvarke:
1. 10:15 v. r. vėliavų pakėlimas Šv. 
Kazimiero parapijos kieme. Organizacijos 
prašomos dalyvauti su savo vėliavomis. 
Pageidaujame, kad moterys ir mergaitės 
pasipuoštu tautiniais rūbais.
2. 10:30 v. r. iškilmingos pamaldos su 
pritaikintu pamokslu. Mišias gieda parapi
jos choras ir solistai vadovaujami muz. 
Viktoro Ralio.
3. 12:30 v. p.p. Akademija-Minėjimas Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pagrindinę 
kalbą pasakys Lietuvos Generalinis Garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas. Meninę 
dalį atliks parapijos ir jaunimo “Spin
dulys" jungtinis choras, vadovaujamas 
muz. Viktoro Ralio. “Spindulio" vadovė 
— Danguolė Varnienė. Režisorius Algis 
Žemaitaitis.

Maloniai kviečiame visus Vasario 16-tos 
šventėje dalyvauti, savo atsilankymu ir 
auka paremti Lietuvos laisvės atgavimo 
darbą.
Rengėjai: ALT-as. Lietuvių Bendruomenė.

Tautos Fondas

- ALp(LKA)1763 
žir 1991, Nr.2

Buvo pas
Kauno T

lietuvių būrių.
Kauno ir Šiaulių armijų vadai atsisakė 

dalyvauti žmonių žudynėse.
Bręsta maištas armijoje, ne visi pakluso 

įsakymams.
Prienų rajono, Jezno kolūkio pir

mininkas Aleknavičius gaudo jaunuolius ir 
surištus veža į kariuomenę.

“Tautos gelbėjimo komitetas" susidaro 
iš Jarmalavičiaus, Kuolelio, Eismanto, 
Burokevičiaus ir Šumpovo (armijos vado); 
jie važinėja po Vilnių tanketėse.

Užimtoje Vilniaus TV stotyje ir bokšte 
buvo suorganizuotos orgijos ir girtavimai 
tuo laiku, kada lietuviai laidojo 
užmuštuosius.

J Vilnių įvažiuoti leidžiama tik su 
specialiais leidimais.

v

Per FAX sausio 14 d. Čikagoje gautos 
žuvusiųjų pavardės: Arvydas Kanapinskas, 
gimęs 1952 m., iš Kėdainių; Liudas Matu 
levičius, g. 1966 m., iš Vilniaus; Algiman
tas Kavalinskas, g. 1939 m.; Titas Masiu
lis, g. 1962 m., iš Kauno; Loreta Asanavi
čiūtė g. 1966 iš Vilniaus; Ignas Šipulionis, 
g. 1973 iš Vilniaus; Vaitkus g. 1966 m.; 
Alvydas Mirkulka, 60 m. iš Rokiškio; 
Darius Gerbutavičius, g. 1973 m. iš Vil
niaus; Virgilijus Druskis, g. 1969, iš Vil
niaus; nežinomas — pagyvenęs; nežinomas 
— jaunas, desantininkas nušautas (pagal 
BBC tai sovietų karininkas, atsisakęs duoti 
kareiviams įsakymą šaudyti į beginklius 
žmones). Be nužudytų, sužeistų yra 164 
lietuviai, 26 iš jų kritiškoje padėtyje.
Tik ką gautas laiškas iš Lietuvos, slapčia 
persiųstas per Vokietiją, praneša, kad 
Kauno radijo stotis, užmaskuota, kad 
sovietai nesurastų, siunčia televizijai žinias 
per Vokietiją ir Norvegiją.

30 lietuvių ‘ ‘dingusių be žinios ’ ’ buvo 
negalima atpažinti, — jiems nukapotos 
galvos.
**********************************

VLADAS CEIKA 
su

TĖVAIS
gaminame šviežias lietuviškas dešras 

ir maistą parengimams
4328 East 56th Street 
Maywood, CA 90270 

tek: (213) 562-1344
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