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LIETUVIŲ VEIKLOS CENTRAS PAJUDINO AMERIKA

Vos prasidėjus perversmui Maskvoje
(rugp. 19 d.) Centras skubiai (tos dienos
vakare) suruošė Los Angeles TV, radijo
stotims ir laikraščiams “Press Conferen
ce’’, į kurią sugužėjo TV (CNN, 5, 7, 9,
kanalų), kelių radijo stočių ir laikraščių
žurnalistai, foto-korespondentai; jie skai
čiumi beveik viršijo lietuvius, kurių buvo
nemažai. Vėlesnės vakaro žinių laidos
metu, visa Amerika per kelias TV stotis
matė Centre susirinkusius lietuvius, klau
sėsi interviu su Dalyte Trotmanaitė, apie
įvykius Lietuvoje; girdėjo ir matė V. Barkaus nesėkmingas pastangas telefonu susi
siekti su žmona viešinčia Palangoje.
Sekančią dieną, net Los Angeles Times
liberalus laikraštis, įsidėjo Barkaus nuo
trauką ir ilgoku straipsniu suminėjo lietu
vių vargus.

Antradienio vakare, rugp. 20 d. į veiklos
centrą sugužėjo dar daugiau amerikiečių
spaudos ir TV atstovų, kurie darė pasikal
bėjimus su kiekvienu ten buvusiu lietuviu
(šį vakarą buvo jų dar daugiau), ilgesnį
pokalbį pravedė su mūsųgen. konsulu Vyt.
Čekanausku.
Centras į posėdį, be latvių ir estų,
pasikvietė ir daugiau etninių atstovų:
kiniečių, slovakų, Rusijos žydų, armėnų,
čekų ir kitų. Įdomu, kad atsilankė žurna
listas iš Arabų Emirato. Ir vėl per visus TV
kanalus rodė Los Angeles Lietuvių Veiklos
Centrą. Geresnės propagandos lietuviams
ir jų veiklai nė už pinigus negautum.
Tą patį vakarą buvo nutarta rugpjūčio 23
d., surengti demonstraciją pasikvietus ir
kitas komunizmo pavergtas tautas.
Rugp.l9d. Maskvoje prasidėjus perversmui, L. A. Lietuvių Centre vice-pirm., veikliausia
jaunimo atstovė, Dalytė Trotmanaitė Lietuvos reikalais kalbasi su CNN TV žurnalistu.
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NEPRIKLAUSOMYBĖ - MŪSŲ!
o 51 žiaurių, šiurpulingų vergijos metų, kuriuosgali įsi
vaizduoti tik tie, kurie perėjo Sibiro, Lubiankos, Červenės

P

amerikiečius profesionalus į pagalbą Lietuvai: daktarus, pro
fesorius, mokytojus, ekonomistus, elektronikų specialistus.
Jaunimas perėmė svarbiausius darbus Lietuvos gerovei, bet ir mes,
amžiumi pribrendę, turim ir privalom savo duoklę padėti ant
atgaivinto laisvės aukuro. Mes, kurie neturime šiuo metu profesijų
reikalingų tėviškei, remkime tuos, kurie turi, kurie dirba, kuriems
reikia ne vien moralinės paramos: reikia knygų, vadovėlių, netgi
rašomo popieriaus.
Atgimusi Lietuva, kaip naujagimis kūdikis, jai reikia visko, ne
vien tik lietuviškos širdies ir meilės.

************************************************
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tek: (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

Golgotos kelius, 17 mėnesių po Nepriklausomybės atstatymo
išsimokėjimo sąlygomis iržemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
paskelbimo, Europos valstybės pripažino Lietuvai garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
Nepriklausomybę!!! Islandija ir Danija (pastaroji paskyrusi kelis
**************************************
milijonus dolerių Lietuvos atstatymui), ne tik pirmosios pripažino
RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
Lietuvos teisę būti savistovia valstybe, bet pirmosios pasiuntė savo
diplomatus. Austrija, Belgija, Anglija, Bulgarija, Čekoslovakija,
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525
Prancūzija, Italija, Lenkija, Malta (antroji Yalta), Norvegija,
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
Rumunija, Švedija, Vatikanas, Argentina, Kanada, Japonija,
******************* * * *******************
Uragvajus. Europos Bendruomenė (European Community) rugp.
CALIFORNIA CREDIT UNION
27 d. ne tik pripažino Lietuvos nepriklausomybę, bet nutarė
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
pakviesti tikruoju nariu į savo tarpą, taip pat numatė didelę finansinę
2802 Santa Monica Blvd.
ir technologijos paramas. Įdomus Vokietijos gestas: ne tik pripažino
Santa Monica, California 90404
nepriklausomybę, bet, jausdama sąžinės graužimą, kad jų vadas
Tel.: (213) 828-7095
1939 m. Baltijos tautas, slaptu paktu, atidavė sovietams, Vokieti
****************************************
ja, pati būdama sunkioj ekonominėj būklėj, sąžinės balsą bando
ROQUE and MARK CO., INC.
sušvelninti stambia dolerių suma Lietuvai.
Vis dar miega, Gorbačiovo leidimo laukia, valstybė, pardavusi
Realtors * Insurance ★ Income Tax * Notary Public
mus Yaltoje, uždėjusi panašų štampą Maltoje... Visų valstybių,
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
ir mūsų senatorių, spaudžiamas, atrodo, šį savaitgalį (1991 m.
Phone: (213) 828-7525
Res. (213) 395-0410
rugpiūčio gale) pripažins Baltijo valstybių nepriklausomybę prez.
ALBINAS MARKEVČIUS ir bendradarbiai
G. Bush.
*****************************************************
Bet su Nepriklausomybės atgavimu ateina ir rūpesčiai, ir pareigos
ją išlaikyti. Pirmasis 1918 m. Nepriklausomybės atgavimo kelias
MARCELLA AUGUS
lietuvių savanorių gyvbėmis ir krauju nuklotas. Nepriklausomybės
President
atstatymas — 14 jaunų gyvybių Vilniuje, 4 Medininkuose. Reikia
CROWN ESCROW CORPORATION
priskaityti ir tūkstančius Lietuvos partizanų, kurie ilgus metus ginė
Lietuvos kaimus, Lietuvos žemę nuo atplūdusių XX amžiaus
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
skėrių-sovietų kolonistų; jų dėka Lietuvoje vyrauja lietuviai (Lat
Tel.: (213) 413-3370
*¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
vijoje tik 50% latvių, dar blogiau Estijoje).
Mes išeivijoje, nuo tėvynės atskirti tik fiziniai, nei vienos minutės
LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
nepamiršom tėviškės laukų, savanorių ir partizanų aukų, sugebėjom
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046
išlaikyti lietuvišką kampelį mūsų ir mūsų vaikų širdyse. Gyvenome
tel.:(213) 656-1962 arba (818) 349-5310.
viltimi, kad vieną dieną Lietuva vėl bus laisva! Ir tai laisvei
Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius. Pristatymas
ruošėmės! Nespėję patys padoriai įsikurti, steigėme Fondus
(Lietuvos F., Tautos F. ir kt.), ruošėmės, nuniokotai Lietuvai garantuotas. Siuntiniai nebus atidaromi muitinėje. Jūsų giminėms
padėti atsikelti, palengvinti jos pirmuosius laisvės žingsnius. Po nereikės mokėti muito!
Lelya’s krautuvė turi įvairiausių prekių siuntiniams; vyriškų, moteriškų
1989 metų, kada “peredielka” šiek tiek davė atsikvėpti, o ypač ir vaikiškų drabužių.
po 1990 Kovo 11-tosios, išeivijos jaunimas, profesionalai, palikę
Per 5 — 7 dienas paruošiame iškvietimų dokumentus ir gauname
savo gerai apmokamas tarnybas išskubėjo Lietuvai padėti. kelionės pasus važiuojantiems į Pabaltijį, kurie dar neturi Amerikos
Vakaruose išsimokslinę specialistai išskubėjo pasidalinti savo pilietybės. Išrūpinam Social Security ir darbo leidimus, norintiems
pasilikti nuolatiniam apsigyvenimui JAValstybėse.
žiniomis, grąžinti Lietuvą į civilizuotą Vakarų pasaulį. Nuostabu,
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais —
kaip mūsų jaunimas, daugumas Lietuvos net nematęs, įtraukė uždaryta.
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Lietuvių Veiklos Centras, kuriame dir
ba daugiausia jaunimo, neapsiriboja tik
rinkimu ir skleidimu žinių iš Lietuvos
amerikiečių spaudai, radijo ir TV stotims,
leidimu informacijos mėnraščio lietuviams
ir lietuviškai spaudai, bet organizuojavadovauja svarbesnių įvykių paminėjimui.
Tuojau po Medininkų žudynių, Šv. Ka
zimiero bažnyčioje Centras suorganizavo
gedulingas pamaldas už žuvusius. Turė
damas tamprius ryšius su kitomis tautomis,
kaip ir mes okupuotomis, pasikviečia juos
bendram darbui, bendrai maldai. Simbolinį
karstą nešė ne tik lietuviai, prisidėjo ir
Armėnai, kurie, tur būt, ir yra mūsų ar
timiausi bendradarbiai, geriausi draugai.
Armėnai gausiai dalyvauja visuose mūsų
minėjimuose, renginiuose, dar gausiau
remia mūsų demonstracijas (ir vis degina
Sovietų vėliavą...)
Rugpiūčio 23 d. demonstracijoje, pami
nėjime 52 metų nuo Stalino-Hitlerio Balti
jos tautų pasidalinimo-pavergimo pakto,
Centro sukviestos gausiai dalyvavo nevien
tik pabaltiečiai, kitos pavergtos tautos
Europoje, kaip armėnai, slovakai, čekai,
(ypač daug kroatų buvo), bet ir kiniečiai,
vietnamiečiai.
Ta pačia proga demonstravome ir už
Nepriklausomybės pripažinimą. Lietu
viams labai artimas kongresmanas Chris
topher Cox, specialiai atvykęs iš Newport

Beach, padrąsino mūsų siekimus laisvei,
pareiškė, kad yra tik kelių dienų laiko
klausimas, kada ir JAV oficialiai pripažins
Baltų Nepriklausomybę.

Po gedulingų pamaldų. Prie simbolinio
Medininkuose žuvusių karsto. Iš k.: G.
Radvenytė, T. Giedraitytė, V. Žemaitaitytė,
A. Giedraitytė.

Mūsų jaunimas demonstruoja rugp. 23 d. Iš k.: A. Dabšytė, P. Viskanta, V.
Čekanauskaitė, Kudirka, R. Jarašūnas, P. Gražulis, Kudirka, A. Mattis.
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PARAMA LIETUVOS
ATEIČIAI
rieš metus Santa Monikos Lietuvių
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Rugpiūčio 23 d. demonstracijoje. Iš k.: N.
Mikutaityte-Lownds, L. Jarašūnienė, E. Arienė.

Pietinės Kalifornijos
LIETUVAI REMTI KOMITETAS
Lietuvai Remti Komiteto tikslas — pa
dėti Lietuvai atsikurti ir galimai greičiau
atgauti nepriklausomybę. Komiteto veikla
susideda iš tiesioginės materialinės (kom
piuteriai, faxai) ir finansinės paramos
Lietuvos institucijoms; visuomeninės vei
klos Pietinėje Kalifornijoje vedant akciją
už Lietuvos nepriklausomybę amerikiečių
tarpe.
Komitetas įkurtas Lietuvių Bendruome
nės iniciatyva 1988 m. gale. Pagrindinis
Komiteto organizatorius — Edmundas Ku
likauskas, aktyvus ir šiuo metu. Pirmoji
valdyba: dr. J. Žmuidzinas — pirm., R.

Dabšys, R. Giedra ir V. Vilkas. Dabartinis
L. R. Komitetas: Z. Viskanta — pirm., R.
Dabšys, G. Leškys, J. Venckus ir Dalytė
Trotmanaitė — Lietuvių Veiklos Centro
vadovė. Kiti aktyvūs L. R. Komiteto na
riai: D. Navickienė, R. Gasparonienė^ V.
Barkus, V. Pinkas, dr. T. Girnius, V. Čer
nius, R. Petraitis ir dr. J. Žmuidzinas III.
Per trumpą laiką, visuomenei remiant,
Komitetas atliko darbus: parėmė Lietuvos
institucijas virš 34,000 dol. suma; surinko
virš 1000 knygų, kurios persiųstos į Lie
tuvą; paruošė prašymą (1989.11.15) Na
tional Endowment for Democracy fondui,
prašydami 300,000 dol., paramos Sąjū
džiui; įsteigė Lietuvių Veiklos Centrą Los
Angeles; parėmė Kauno Vytauto Didžiojo
Universiteto lektorius vykstančius iš Los
Angeles, kad galėtų įsigyti knygų ir kitų
mokslo priemonių; parūpino informaciją
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Sparkytė, D. Jasiukonienė,

S.

Lietuvos studentams apie įstojimo galimy
bes į Amerikos u-tetus; suruošė V. D. Uteto atkūrimo minėjimą, koordinavo 1991
Kovo 11-osios (Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 1 metų sukakties) minėjimą,
kuriame pirmą kartą mūsų kolonijos istori
joje dalyvavo 4 kongresmanai, Islandijos,
Danijos, Švedijos ir Norvegijos konsulai,
L. A. councilmanai, amerikiečių svarbes
nių organizacijų (Respublikonų ir Demo
kratų) atstovai, Resp. Heritage grupių
(vengrų, lenkų, slovakų, ir kt. pirminin
kai ar jų atstovai, televizijos atstovai.
Vienas iš svarbiausių Komiteto darbų —
įkūrimas Lietuvių Veiklos Centro (Li
thuanian Action Center), esančio Tauti
niuose Namuose (tek: 213-662-1896).
Centras veda akciją už pravedimą įstaty
mų, rezoliucijų (remiančių Lietuvą ir Pa
baltijį) Kongrese; informuoja spaudą, te
levizijos, radijo stotis ir lietuvių visuomenę
apie paskutinius įvykius Lietuvoje, prisi
deda (daugiausia vadovauja) lietuvių inte
resų reprezentacijai Pietinėje Kalifornijoje.
Centre dirba vien tik savanoriai, be jokio
atlyginimo, bet išlaidų yra: telefonas,
susisiekimas faksu, pašto ženklai ir 1.1.
Padėkime Centrui išsilaikyti ir toliau
skleisti žinias ne tik mūsų pačių tarpe.
Čekius rašyti: Lithuanian Action Com
mittee ir pasiųsti iždininkui Juozui Ven
ckui, 2634 Mountain Pine Dr., La Crescenta, C A 91214, arba į Centrą 3354 Glen
dale Blvd., L. A. CA 90039.
Lietuvai Remti Komitetas
Zigmas Viskanta

Bendruomenės posėdyje, kilo
sumanymas surasti būdų padėti Lietuv
gimnazijų mokiniams. Nebuvo girdėti, kad
kas nors rūpinasi ta augančia karta, ant
kurios pečių neužilgo remsis visas Lietuvos
atgimimas, Lietuvos ateitis. Tai karta
gimusi ir augusi komunistiškos propagan
dos prieš “supuvusius vakarus’’ aplinko
je. Tai karta priversta mokytis rusiškai,
pataikauti komunizmui, penima įvairiausiu
sovietišku melu (melaginga, ant sovietų
kurpalio išversta, istorija, literatūra) ne
vien mokyklose, bet ir per spaudą,
televiziją.
Taip grupė bendraminčių susiorganizavo
į Lietuvos Gimnazijoms Remti Komitetą
ir kreipėsi į poetą Bernardą Brazdžionį,
kurio patriotiška ir vilties pilna poezija,
nepaprastai populiari išeivijoje, — dar
labiau Lietuvoje, kviesdami paremti idėją.
Ir taip, prisidėjus ir B. Brazdžioniui, nutar
ta suteikti premijas anglų kalbos moki
niams, tuo paskatinant atsiplėšti nuo rusų
kalbos. Jaunimas jau seniai svajojo išmokti
ir mokėsi anglų kalbos, kas tik galėjo, tik
neturėjo užtektinai mokytojų, vadovėlių.
Neturėjo sąlygų visose mokyklose, gim
nazijose mokytis anglų, kuri šiuo metu yra
tarptautinė kalba.
Pradėta ieškoti kontaktų su Amerikos
gimnazijomis sąryšiu su “pen pals’’ susi
rašinėjimu, mokinių pasikeitimu (student
exchange) ir gavimu vartotų vadovėlių ir
kitų knygų. Surinkta informacija apie
galimybes studijuoti Amerikoje pasinaudo
jant universitetų stipendijomis. Amerikos
universitetai ypač dosnūs studentų parama
ir stipendijomis, tuo naudojasi Azijos
studentai, arabai, afrikiečiai ir kiti.
Nežiūrint to, kiekvienais metais lieka
neišnaudotų stipendijų. Kodėl jomis nepa
sinaudot lietuviams studentams?
Net caro priespaudos laikais Lietuvos
jaunimas lankė universitetus užsienyje,
parsiveždami didžiulį mokslo kraitį. So
vietų rėžimas, nepalyginamai žiauresnis ir,
iki labai neseniai, veik 50 metų, laikė
Lietuvą už “geležinės uždangos” atskirtą
nuo vakarų pasaulio. Ir šiais, šviesesniais
metais, tik maža dalis Lietuvos jaunimo
turi galimybių studijuoti užsienyje, —
neturi užtektinai žinių kaip pasinaudoti
Amerikos universitetų stipendijomis,
programomis.
Gavę entuziastišką pritarimą iš Lietuvos
Kultūros ir Švietimo Ministerijos, poetas

Bernardas Brazdžionis, pedagogas-žurnalistas Juozas Kojelis ir advokatė Žibutė

Brinkienė balandžio mėnesio pabaigoje
išvažiavo į Lietuvą, nešini čemodanais
pilnais stipendijų, knygų, ir sąrašais
JAValstybių universitetų ir gimnazijų, su
paruoštu 2 metų planu ir 40-čia premijų
anglų kalbos mokiniams.
Pirmieji žingsniai po Lietuvą prasidėjo
gražiame Vilniaus senamiestyje, netoli
Gedimino aikštės varpinės, kur randasi
Kultūros ir Švietimo Ministerija. Atkelia
vusius pasitiko ministeris Darius Kuolys ir
Živilė Bendorienė, Ugdymo Turizmo sky
riaus viršininkė.
Kelionė po Lietuvos gimnazijas užtruko
3 savaites, nuvažiuota — 4,000 kilometrų.
Aplankyta beveik visi didesni Lietuvos
miestai. Visur svečiai buvo karališkai su
tikti: su dainomis, gėlėmis ir nuoširdumu.
Poeto žodžių pasiklausyti susirinko pil
nutėlės salės; pilna žmonių prieangiuose,
už langų... Minios pakelėje.
Juozas Kojelis ir Žibutė Brinkienė pri
statė savo programą, rodė atsivežtas skai
dres iš Amerikos gimnazijų ir universitetų
gyvenimo, paliko sąrašus ir informacinės
medžiagos apie stipendijas. Kiekvienai
aplankytai gimnazijai buvo pristatyta anglų
kalbos premija ir tos premijos mecenatai.
Svečiams buvo nepaprastai džiugu matyti
švytinčius jaunus veidus, laimingus, kad
išeivijos lietuviai rūpinasi jų ateitimi,
skatina mokslui.
Sugrįžo keliauninkai po Lietuvos gim
nazijas su gražiausiais atsiminimais ir dar
didesniu įsitikinimu, kad nepaprastai daug
reiškia parama būsimajai Lietuvos švie
suomenei, bręstančiam Lietuvos jaunimui,
kuris, augdamas priespaudoje, penimas
melu, neturėjo progos sužinoti apie išei
viją. Kiekviena 100 dol. premija jiems ne
tik finansinė, bet ir dvasinė parama, ištiesta
paskatinimo ranka geresnei ateičiai; stipry
bės ramstis — kartais net beviltiškai atro
dančioje padėtyje, o jų bus nemažai kol
sovietai valdys sienas.
Lietuvos Resp. Kultūros ir Švietimo
Ministerija, sąryšiu su šiomis premijomis,
šį rudenį paskelbs konkurso taisykles,
pagrįstas olimpiadiniu būdu ir laimėtojams
premijos bus įteiktos apie Kalėdas.
Lietuvoje yra apie 200 gimnazijų, ku
riose dėstoma arba sudarytos sąlygos mo
kytis anglų kalbą.
Iki dabar atsirado tik apie 40, (tiek
Žibutė garantavo iš savos kišenės, dar nėra
tiek surinkta.) mecenatų, paaukojusių po
100 dol. savo pasirinktai gimnazijai. Kiek
vienoje gimnazijoje, kuri turi mecenatą,
vienas laimėjęs jos mokinys gaus premiją.
Neturinčių mecenatų gimnazijų mokiniai
dalyvaus Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštai
tijos ir kitų rajonų varžybose. Kiekvienam
rajonui yra mecenatas. Kaip būtų gražu,

kad ši veikla, rūpestis Lietuvos ateitimi,
išsiplėstų į visas gimnazijas!
Kiek daug tautinio, dvasinio turto išsivežėm iš tėvynės, ypač mes, užaugę Lie
tuvoje, ten baigę, ar nespėję baigti, jos
.gimnazijas. Argi galim pamiršti, kad turim
būti dėkingi visai lietuvių tautai, kuri
mums per savo mokslo institucijas atidarė
langus į mokslą, į šviesesnę ateitį? Ar
negalim ir mes, širdyse išsinešę Lietuvos
kampelį, atidaryti duris į šviesą dabar
tiniam Lietuvos jaunimui, Lietuvos atei
čiai? Ar negalim paaukoti tik po 100 dol.
tam, kad Lietuva, tiek metų iškentėjusi
sovietų jungą, nužmoginimą, neliktų atei
tyje “ir tamsi ir juoda’’? Kad Lietuva
neliktų “Third World Country”, šiuo
metu Vakarų sumesta kartu su Afrikos
negrais, azijatais ir kitais, priklauso nuo
mūsų! Lietuvos jaunimas mokslo ištroš
kęs, jam pasiruošęs. Kiek džiaugsmo su
teikti galim ne vien tik mokiniams; per jų
išsimokslinimą padėsime visai Lietuvai,
visai tautai. Nepalikime nei vienos gim
nazijos be mecenato! Premijos ne tik suar
tins išeiviją su tauta, bet taps šiltu,
asmenišku ryšiu (jei kas to norės) tarp
premijuotų ir mecenatų, kurie vėliau galės
džiaugtis ir didžiuotis savo įnašo vaisiais
— Lietuvos šviesuomene.
Jei 100 dol. įmetus per didelė suma kai
kam iš mūsų, galima sudaryti būrelius,
kaip kad Vasario 16-ąjai.
Premiją galima paduoti Liet. Gimnazi
jom Remti Komiteto nariams: Žibutei
Brinkienei, Juozui Kojeliui, Reginai Gasparonienei, Dalilei Polikaitienei, Vytautui
Šeštokui ir Adelei Balsienei.
Čekius galima siųsti Žibutei Brinkienei,
c/o Alex & Brinkis, 1500 West Covina
Pkwy, Suite 103, West Covina, CA
91790. Iš ten bus pervedami išmokėjimai,
laimėtojams (be jokių atskaitymų) iš jų
“Trust Account”. Galima įtraukti gim
nazijas ir per palikimus — paliekant Santa
Monikos Lietuvių Bendruomenei su nuro
dymu iš ko pinigai gauti, kokiai gimnazi
jai skiriama ir po kiek premijų į metus.
Siųsdami čekius pridėkite laiškelį su
savo pavarde, pinigų suma, kokiai gim
nazijai ar rajonui premija-jos skiriama.
PREMIJŲ MECENATAI
St. Bajalienė — Raseinių g.; J. Balsys ir
giminaitėj. Valentinienė— Marijampolės
ir Alytaus gimnazijoms; A. Balsienė —
Mariampolės g.; A. Bimbiris — Molėtų g.;
V. Plotaitė-Bimbirienė — Biržų g.; dr. Z.
Brinkis — Saulės g. (Kaune); R. ir P.
Gasparoniai — Utenos ir Rozalimo g.; J.
ir I. Jodelės — Plungės, Vilkaviškio,
Varėnos, Ukmergės ir Tauragės; Kojelių
šeima: Juozas, Elena, Daina, Rasa, Linas
— Kretingos, Telšių, Vilniaus 34-ąjai

IŠ NOSTRADAMUS PRANAŠYSTĖS

Šių dienų įvykiams klostantis mūsų ne
priklausomybei palankia vaga, sovietijoj
vykstant tikrai perestroikai, ne Gorba
čiovo “peredielkai”, buvo labai įdomu
pasiskaityti “Lietuviai Amerikos Vaka
ruose” , praeitų, 1990 metų lapkričio
mėn. numerį, kuriame Saulė Jonynienė,
profesonalė astrologė taip dėstė (perspaus
diname straipsnio pabaigą): “Pagal astro
logijos chartą, aš esu tikra, kad Lietuva
bus laisva jei ne šiais metais, tai kitais.
Nostradamus, prancūzas, medicinos
daktaras, garsus astrologas 1558 metais
savo Epistle to Henri II pasakė: ‘Spalio
mėn. įvyks didelė revoliucija, tokia, kad
Žmonės galvos, kad žemė prarado savo
normalų sukimąsi ir įėjo į amžiną tamsą...
ir tas užtruks tiktai 73 metus ir 7
mėnesius \ Rusijos didžioji revoliucija
įvyko 1917 m. spalio 25 d. Jei Nostrada
mus yra teisus, tai Rusijos komunistų val
džia sugrius 1994 m. birželio mėn.
Patikrinus planetas ir jų viena kitai įta
kas, atrodo yra galimybė antrai revoliuci
jai, komunizmo pabaigai, ’
tvirtino
Saulė.
(Linas) g.;A. Kulnys — Šiaulių (Mergai
čių ?) g.; L. Mažeikienė — Pagėgių g.; J.
Rukšėnienė; Gr. Sirutienė — Biržų g.; B.
Skirienė — Pagėgių g.; Br. Šimkienė; dr.
J. ir A. Venckūnai 4 premijas — Šeduvos,
Panevėžio ir Kauno g.; V. Vidugiris —
Šiaulių Berniukų g.; M. Protkelienė —
Gudijos mokyklai.
Žibutė Brinkienė-Alex, super-mecenatė,
davusi daugiausia premijų (apie 20).
Premijoms pinigai jau persiųsti į
Lietuvą.
Pasižiūrėjus į mecenatų ir gimnazijų
sąrašą, man, rytųaukštaitei, besiginančiai
aukštaičių vaišingumu, dosnumu, net širdį
sopa... Negi sugadinsim savo markę ir
paliksim Utenos, Rokiškio ir kitas rytų
Aukštaitijos gimnazijas “pavainikėm”?
Valerija Baltušienė

* ¥ ¥

REDAKCIJA ATSIPRAŠO
Paskutiniame “Lietuviai Amerikos
Vakaruose” numeryje (birž. mėn.) duo
dant LB Tarybos rinkimų rezultatus
padarytos 2 klaidos: Danguolė Navickienė
gavo 183 balsus ne — 163. Turėjo būti
Algis Raulinaitis, ne Algirdas.
Valentinas Varnas pristatė teisingą sąra
šą, klaidos priklauso redakcijai, už kurias,
visus tris atsiprašome.
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ATLIKO DVIGUBĄ MISIJA

Raš. Jurgis Gliaudą su žmona Marija.
A. Mažeika Vilniuje (dešinėje). Iš k.: sūnus Tomas, dukra Ilmara.

Foto A. Juozaičio

A. Mažeika (nepriklausomybės laikų
lengvaatletis) Lietuvos Tautinio Komiteto
Lengvosios Atletikos komiteto nario p.
Tarvydo (prieš metus viešėjusio Ameriko
je) pakviestas į žaidynes (taip pat buvo
kviestas ir Pranas Lubinas), kvietimu
pasinaudojo ir pirmų kartą, po pabėgimo
nuo antrosios sovietų okupacijos, kartu su
Los Angeles sporto klubu “Banga”, kitais
losangeliečiais, sūnum Tomu ir dukra Il
mara iškeliavo į seniai bematytą Tėviškę.
Apie būsimą kelionę pranešė L. T. S-gos
pirm. dr. P. Švarcui, kuris valdybos var
du, paprašė susitikti su Lietuvos L.T. Sgos pirm. Rimantu Smetona.
Kelionė, (ne per Maskvą!), lėktuvu,
laivu, autobusu užsitęsė apie 34 valandas,
kol pasiekė Vilnių, kur apsistojo Sporto
viešbutyje. Po kelių bandymų susisiekė su
R. Smetona, su kuriuo kartu apsilankė
L.T.S-gos buveinėje, kur yra ir “Vilties”
redakcija. A. Mažeika Lietuvos L.T. S-gos
pirmininkui perdavė Amerikos L. T. S-gos
dovanas: 500 dol. jų veiklai paremti, An
tano Smetonos vaizdąjuostę, pritaikintą jų
sistemai, ir asmeniškai R. Smetonos biblio
tekai knygą “Tautinės minties keliu”.
A. Mažeika turėjo progos susitikti su
Aukšč. T. atstove Nijole Ambrazaityte, jai
įteikti Lietuvos žemėlapį, kuriame sužy
mėtos sovietų kalėjimų ir koncentracijos
stovyklų vietovės. Žemėlapį A. Mažeikai
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įdavė VLIKo vald. narys V. Bražėnas.
Po olimpijados atidarymo Kaune, grįžęs
į Vilnių, turėjo progos apsilankyti Aukšč.
Tarybos posėdyje, kur tuo metu kalbėjo
Vyt. Landsbergis, — vedė diskusijas ir
nutarimų balsavimus. Vėliau A. Mažeika,
kaip A.L.T. Los Angeles sk. pirmininkas,
buvo priimtas Vyt. Landsbergio (jo kabi
nete). Viešėdamas Lietuvoje A. M. matė,
kad Tautinė S-ga veržli, auga.
Kauno “Guildos” restorane, kur vyko
Tautininkų, Neo-Lituanų ir atvykusių iš
Amerikos T. S-gos narių susirinkimaspietūs buvo įdomios diskusijos apie
Lietuvos pilietybės suteikimą išeivįjos
lietuviams. Prieita išvados, kad Aukšč.
Taryba labai neapgalvotai pasielgė: išei
vijos lietuviai nėra kriminalai, nei nusikaltę
tautai, — jiems Lietuvos pilietybės niekas
neatėmė, jie jaučiasi pilnateisiais
Lietuvos piliečiais. Išeivija paliko kraštą
saugodami savo gyvybes; daugumoje —
inteligentija, finansiniai ir moraliai rėmusi
ir remianti nepriklausomybės atgavimą.
Lietuvoje “Viltis”, kaip ir pas mus
“Dirva” turi problemų su redaktoriais.
Jiems blogiau, — dar stinga ir Fax ir
Xerox. Atrodo, kad A. Mažeika veltui
laiko neleido, ištiesė tiltus tarp išeivijos ir
Lietuvos Tautinės S-gos.
Kor.

RAŠYTOJO JURGIO GLIAUDOS
SUKAKTIS
Jurgiui Gliaudai šiemet, 1991 m. liepos
4 d. suėjo 85 m. amžiaus. Vėlai pradėjęs
spausdintis; bet premijų skaičiumi
pralenkęs visus išeivijjos rašytojus.
Pradėjęs poema “Broliai” (1949 m.), bet
pagarsėjęs kaip romanistas, dramaturgas,
publicistas; išleidęs apie 25 beletristikos
knygas, gavęs kelioliką premijų už
romanus ir noveles. Net keturios jo knygos
išleistos ir anglų kalba: “House upon the
Sand”, romanas — 1963 m., “Sonata of
Icarus” - 1968 m., “Simas” - 1971 m.
“The Agony” — 1986 m.
Los Angeles Dramos Sambūris yra pa
statęs J. Gliaudos kelias dramas ir komedi
jas: “Čiurlionis”, “Meilės pinaklis”,
“Kompiuterinė santuoka”, “Naktis”...
Pastaroji 3-jų veiksmų drama, vaizduojanti
menininkų-hipių gyvenimą ir jų psicho
logiją, išleista “Nidos” 1989 m. data, bet
pasirodžiusi skaitytojams tik šiemet.
Deja, mes jo garbingo amžiaus sukakties
negalėjome iškilmingiau atšvęsti, nes
autorius sunkiai susirgęs; negaluojanti ir
jo žmona Marija Gliaudienė.
Sveikindami kalifornietį autorių, “Lietu
vių Dienų’ ’ bendradarbį linkime pakelti
šias sunkias valandas.
Jei kas iš kolegų ir iš skaitytojų Jurgį
Gliaudą norėtų prisiminti ir tuo prisimini
mu paguosti, štai, jo adresas: 946 East
Herring Ave., West Covina, CA 91790.
A.R.

KOSTAS MAKAUSKAS

LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI
ADVOKATAI

A. BLAKISj D.D.S.

JACK ALEX
NIDA BRINKIS

Dantistas (Latvių kilmės)

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

Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Remodeling — Repairs
EXPERIENCED

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403
Phone (213) 828-46133
by Appointment

3823 Evans St., Los Angeles, CA 90027
Tel.: (213) 669-0316
* * *

* * *

ELEKTROS ĮVEDIMAI
IR
PATAISYMAI

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

Turiu patyrimą.
Dirbu greitai ir sąžiningai.

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 660-1205

RIČARDAS ANDRIJAUSKAS
(213) 394-3181

Attorney at Law
* * *

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

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

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

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

CHIROPRAKTIKA

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

DR. VIKTORIJA JOGA
APDRAUDA

M&R AMERICANA

NUOSAVYBIŲ PARDAVĖJAI

2730 Wilshire Blvd. Suite 230
SANTA MONICA, CA 90403
Tel.: 829-9393
Kalbame lietuviškai

SĄSKAITYBA

Insurance Service, Inc.

VINCENT JUODVALKIS

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

ANTANAS F. SKIRIU
Apdraudos Agentas
4364 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2910

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society

10900 Warner Ave, Suite 116
Fountain Valley, CA 92708
(Corner Warner & Euclid)
Tel.: (714) 968-5525

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

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements
Electrical — Heating — Plumbing
2227 Meadow Valley Terr.
Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 664-1661

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

BALTIC BUILDERS
811 — 20th Street #207
(213) 828-6633

DANTISTAI

Certified Public Accountant

GENERAL CONTRACTORS

Santa Monica, CA 90403
(213) 393-3968

GINTAS (GUS) TARS
General Contractor. St. Lie #616163
* Improvement. Bath/Kitchen Remodeling.
Second Floor/Room Additions*

MEČYS (MITCH) TARS
Plumbing Contractor, St. Lie. #617405
*Copper/Water Repiping. Heaters/Fixtures. Drain/Sewer. Repairs*
Bonded. Insured. Free estimates and consultation.
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

PREZIDENTO
LANDSBERGIO
PRIĖMIMO MECENATAI
(tęsinys iš praeito numerio)
Mecenatų vakarienė

1991 m.
Rugsėjo mėn.
8 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero

parapijos patalpose Tautos šventės
minėjimas. Ruošia A. L. T. S-gos, L.A.
skyrius.
14 d. šeštadienį, 7:30 v.v. ir 15 d.
sekmadienį, tuoj po sumos, Šv. Kazimiero
parapijos salėje Jaunimo Spektaklis.
Rengia Los Angeles Lietuvių. Jaunimo Sga-

Spalio mėn.
5 ir 6 d.d. šeštadienį ir sekmadienį, Šv.

Kazimiero patalpose Lietuvių Dienos.
Rengia Lietuvių Bendruomenė.
19 d. šeštadienį, 25 d. penktadienį ir 27
sekmadienį, Šv. Kazimiero parapijos salėje
Parapijos 50-ties metų sukakties
minėjimas.

Aukojo:
Virš 2,100 dol: Tautinių Namų valdyba,
pirm. Jonas Petronis (sumokėjo už vaišes
ir davė gražiai išpuošta salę).
Po 400 dol.: A., ir D. Basiuliai, V. ir E.
Karalius, R. ir R. Kontrimai, Z. ir S.
Koriai, E. ir R. Kulikauskai, S. ir J. Kvečai, R. ir R. Mulokai, S. ir L Petravičiai,
A. ir D. Ratkeliai, Z. ir B. Viskantai.
Po 200 dol.: L. Baltrėnaitė, R. Dabšys, A.
Dambriūnas, G. Dennis, dr. A. Deveikytė,
P. ir M. Gauronskai, V. Gedgaudienė, M.
J. Janulaitis, dr. A. Kanauka, M. Lembertienė, V. Maciūnas, A. Mikalajūnas, A.
Milaknis, P. Dennis, A. Petrulienė, V.
Plukas, K. Reivydas, J. Ruokis, R. Ša
kienė, Gv Sirutienė, A. Sadonis, H. Ste
vens, S. Šepetys, V. Šeštokas, M. Šilkaitis, V. Vidugiris, A. Vidugirienė. D.
Liseckas, A. Kulnys.

Parapijos salėje aukojo:
PALANGOJE PARDUODAMAS
mūrinis 2 aukštų vasarnamis
su 800 kvad. metrų sklypu.
Suinteresuoti prašomi skambinti (818)
761-7262, No. Hollywood arba 9-75-52
Klaipėda.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS,

Los Angelėse rengiamas š.m. rugsėjo 8
d. sekmadienį Šv. Kazimiero parapijos
salėje.
1. 10:15 vai. ryto vėliavų pakėlimas Šv.
Kazimiero parapijos kieme. Vėliavų pakė
limui vadovauja Daumanto šaulių kuopos
pirm. Juozas Pažėra.
2.10:30 vai. ryto iškilmingos pamaldos su
pritaikintu pamokslu. Mišių metu gieda
parapijos choras ir solistai vadovaujami
muz. Viktoro Ralio.
3. 12:00 vai. minėjimas Šv. Kazimiero
parapijos salėje. Pagrindinę kalbų pasakys
visuomenininkas Karolis Milkovaitis.
Meninę dalį atliks: sol. Albina
Gedminienė. Akomponuos muz. Viktoras
Ralys.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti
TAUTOS ŠVENTĖS minėjime. Moterys
ir mergaitės kviečiamos pasipuošti
tautiniais rūbais.
A.L.T. S-gos Los Angeles skyriaus
VALDYBA
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Po 150 dol.: Laima Tumaitė.
Po 100 dol.: V. ir R. Baipšiai, M. ir M.
Barauskai, S. ir O. Daugėlos, V. ir D.
Dūdos, Donatas^ Januta, E. ir E. Mattis,
Danutė Moore, C. Norkus, J. Rukšėnienė,
V. Sakalauskas, V. Skirius, E. Stirbienė,
M. ir V. Sutkai, A. ir L Tumai, P. ir V.
Valentin, E. ir L Vilkai, dr. J.
Zmuidzinas.
Lietuvos prezidento, jo palydovų, tin
kamas priėmimas suruoštas Rengimo Ko
miteto, sudaryto iš visų Pietinės Kalifor
nijos lietuvių organizacijų atstovų, koor
dinuotas L. A. L. Bendruomenės.
Susidariusias nemažas išlaidas ne tik
padengė mecenatų aukos, dar liko 9,800
dol. Ta suma pasiųsta, pagal susitarimą,
L. B. Krašto Valdybos Dovana Lietuvai
Fondui, pažymint, kad čia yra auka nuo
visų Los Angeles lietuvių.

L. B. Los Angeles Apyl. Valdyba

VLADAS CEIKA
su
, TĖVAIS
gaminame šviežias lietuviškas dešras
ir maistą parengimams

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

ALp(LKA)1763 ’
K0LDI
1991, Nr.7
Į Dan;
koldūnų
apie šimtą lietuvių, supratusių atgaivinto
Kauno universiteto liūdną padėtį, knygų ir
pačių paprasčiausių rašybai reikmenų
trūkumą, bemat suaukojo virš 4,000 dol.
Pinigai perduoti Živilei Gimbutaitei,
išvykstančiai į Lietuvą mokytojauti ir
Sidriui, taip pat vykstančiam į Lietuvą.

LOS ANGELES JAUNIMO
SPEKTAKLIS
Rugsėjo 14 d. (šeštadienį) 7:30 v.v. ir
15 d. (sekmadieni) tuoj po sumos, Šv.
Kazimiero parapijos salėje, 3855 Evans
St., Los Angeles Lietuvių Jaunimo Sąjunga
ruošia Jaunimo spektaklį. Spektaklio pa
jamos eis Jaunimo kongresui paremti.
IŠKILMINGAI ATŠVĘSKIME
MUSU PARAPIJOS 50-ČIO SUKAKTĮ
Šiemet sukanka 50 metų nuo lietuvių Šv.
Kazimiero parapijos įkūrimo Los Angeles
mieste. Iš organizacijų atstovų sudarytas
specialus komitetas yra nustatęs sekančią
sukakties minėjimo tvarką:
Spalio 19 d., šeštadienį, 17:00 vai. vak.,
parapijos salėje įvyks koncertas, kuriame
meninę programą atliks parapijos ir “Spin
dulio” chorai, Los Angeles Vyrų Kvarte
tas, akompanuojant muz. Raimondai Apeikytei, ir kiti parapijos renginiuose pasi
reiškę solistai. Po koncerto — vaišės ir
šokiai, griežiant Jono Aro orkestrui.
Įėjimas į koncertą ir šokius — 10 dol.
asmeniui, 5 dol. moksleiviams.
Spalio 25 d. penktadienį, 7:30 vai. vak.
Šv. Kazimiero bažnyčioje vyks Vargonų
Muzikos Koncertas, vargonais gros muz.
Christopher Preikšaitis. Kvieskite savo
pažįstamus, ir ne lietuvius, į šį koncertą.
Spalio 27 d., sekmadienį:
10:30 vai. iškilmingos šv. mišios-suma,
dalyvaujanti. E. vysk. Pauliui Baltakiui.
12:30 vai. p.p. Iškilmingas sukakties
Banketas (išpuoštoje parapijos salėje),
dalyvaujant garbės svečiams. Meninę
banketo dalį atliks Gražina Apanavičiūtė,
Vilniaus Operos solistė.
Įėjimas į banketą — 50 dol. asmeniui.
Lietuvių Dienos — L.A. 91 metu, spalio
5 ir 6 d.d., komiteto nariai pardavinės
bilietus į visus šios šventės renginius.
Visi kviečiami visur gausiai dalyvauti ir
iš anksto įsigyti bilietus.
Norintieji bankete rezervuoti visą, 10
žmonių, stalą, prašomi skambinti komiteto
nariams: Dalilei Polikaitienei (805)
496-9711, Juozui Pupiui (213) 255-3654,
Albinui Mitkevičiui (213) 662-6413,
Birutei Varnienei (213) 662-2611.

