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KANKLIŲ IR DRAMINĖS LITERATŪROS

POPIETĖ
Los Angeles lietuviai, kad ir gyvendami
angelų mieste toli nuo kitų lietuviškų
kolonijų, sugeba pasikviesti įvairių šakų
menininkų: kovo 15 d. su dideliu pasise
kimu čia koncertavo Toronto “Volungių”
choras, davęs puikią programą.
Įpratusiems matyt chorus, kurie didumo
je sudaryti iš jau gerokai per pusamžį
perkopusių choristų, “Volungės” buvo
maloni staigmena, ne vien tik savo puikiu
dainavimu, puikia įvairaus muzikos žanro
programa, bet ir savo jaunyste... Jaunimas
dainuoja! Verkšlenantiems dėl mūsų
jaunimo veiklos — atsakymas puikus: kada
atsiranda dirigentų, muzikų einančių su
gyvenimu — atsiranda ir šaunaus
jaunimo...
Kovo 22 d. vėl puikus popietinis kanklių
ir draminės literatūros koncertas. Kankli
ninkė-virtuozė Mirga Bankaitytė, iš Klevelando, davė labai įdomią, los angeliečiams
visiškai naują, kanklių muzikos programą.
Pirmoje programos dalyje išpildė:
“Tautinių šokių suitą”, “Ant ežerėlio
rymojau”, “Siuntė mane motinėlė” visos
trys muz. A. Mikulskio, ir “Trys lietuvių
liaudies dainos” -J. Švedo. Antroje pro
gramos dalyje: “Koncertina” —A. Mikul
skio; “Fulgida luna” —Paolo, arr. M.
Bankaitytės; “Girios idilija” —A.
Mikulskio ir “Alma llareno” —guierrez,
arr. M. Bankaitytės.
Kanklės, paliestos Mirgos B. pirštų, ir
juokėsi ir svajojo ir širdį glostė lietuviš
komis melodijomis; antroje programos
dalyje: dar puikiau: kanklės dainavo ir
miško idilijoj gegute kukavo... Nuostabu
kokius garsus galima išgauti iš kuklaus
liaudies instrumento!
Mirga Bankaitytė ir jos sesuo Auksė, abi
virtuozės kanklininkės, davusios labai daug
koncertų ne vien tik Amerikoje ir Kanado
je; jos abi žavėtinai išpildė programą

Australijos Lietuvių Dienose. Apie juodviejų koncertą ir dabar dar australiečiai
kalba...
Mirga Bankaitytė jauna, graži lietuvaitė
ir labai talentinga kanklininkė savo
kankliavimo karjerą pradėjo būdama tik 8
metų pas Oną Mikulskienę ir maestro A.
Mikulskį, abu gerai žinomus liaudies
muzikos puoselėtojus. Nežiūrint kiek gerus
ir garsius mokytojus žmogus turi, jei neturi
gabumų — visos pastangos, visi mokslai —
nulis. To negalima pasakyti apie Mirgą
Bankaitytę, ji būdama gerų mokytojų
rankose, ne tik išmoko puikiai valdyti
instrumentą, bet, ko gera, pralenkė ir

Mirga Bankaitytė kankliuoja kultūrinės popietės
metu, Los Angeles.
Nuotr. —V. Baltušienės

pačius mokytojus... Losangeliečiai turėjo
progos pasidžiaugti jaunosios muzikės
kankliavimu ir taip pat pasidžiaugti, kad
kanklės, tokiose gabiose rankose skambės
dar ilgai ir plačiai po pasaulį ne vien tik
lietuviams.
Be jaunos kanklininkės į programą
įsijungė ir lietuviams gerai pažįstamas,
režisorius, aktorius, dekoratorius, laimėjęs
kelius pirmuosius žymenis Lietuvių
Dramos Teatro festivaliuose — Petras
Maželis, taip pat buvęs klevelandietis.
Aktorius paskaitė: “Pirmąją giesmę” iš
J.
Marcinkevičiaus
“Katedra”,
“Švitrigaila derasi su kalėjimo sargu” ir
“Švitrigailos priesaika Vytautui” iš B.
Sruogos “Milžino paunksmė”, “Vaidila
maldauja Skirgailą” iš V. Krėvės
“Skirgaila”.
Antroje programos dalyje aktorius
paskaitė: “Sūnaus liudijimas prieš tėvą
teisme” iš J. Grušo “Tėvas”, “Kęstučio
raudą kalėjime” iš Maironio “Kęstučio
mirtis”, “Dr. Vincas Kudirka šaukia” ir
“Elgetos-knygnešio Antanėlio monologą”
abu paskutinieji iš K. Inčiūros “Dr. Vin
cas Kudirka.”
Aktorius P. Maželis buvo gerai
pasiruošęs, geroje formoje, taip kad buvo
malonu klausytis. Jo meistriškas skaitymas
iškėlė tuos “deimančiukus”, kurių, mes
patys skaitydami, gal net nepastebime.
Visą popietės programą pravedė Los
Angeles Dramos Sambūrio aktorė Ramunė
Vitkienė.
Vaje

Aktorius Petras Maželis išpildo programą
Kultūrinės popietės metu, Los Angeles
Nuotrauka —V. Baltušienės
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yra daug lengviau pagal taktą... kad patenktintos karvės daugiau
pieno duoda... jiems, kaimiečiams, tai buvo savaime aišku.
Iš kurio gausaus aruodo mūsų kompozitoriai sėmėsi ir semiasi?
Iš liaudies, iš kaimo dainų, į kurias sudėti jų visi vargai ir visi
džiaugsmai...
Kaimietis taip artimai susigyvenęs su jį supančia gamta, tartum
pats tapo gamtos dalimi, taip puikiai pažino visus gamtus reiškinius.
Jei dangus saulėlydžio metu raudonas — rytoji diena bus vėjuota,
jei kregždės skraido pažemiui — bus lietaus, jei pilnas mėnulis,
tai jau saugotis reikia — ne tik žmonės, bet ir galvijai neramūs
pasidaro; jei delčia, tai apie bet kokią sėją ir negalvok — niekas
neaugs. Nereikėjo jiems nei barometrų, nei oro pranešėjų, nei
mokslininkų, kurie jiems pasakytų, kad mėnulio trauka turi daug
įtakos ne tik vandenynams, žemei, bet ir žmonėms. Jiems tai buvo
savaime aišku.
Kiekvienos trobelės palubyje būdavo prikabinta džiovintų
čiobrelių, ir pelynų, ir kraujažolių, ir gyslonų, ir činčibero, jau
nekalbant apie ramunėles ir liepžiedžius, bei kūkalius. Kiekviena
žolelė turėjo savo paskirtį: viena nuo viduriavimo, kita nuo krau
javimo, tai nuo negalios... tai nuo gumbo, tai nuo dusulio... Taigi
tos žolelės, moterėlių laukuose, miškuose ir pakelėse surinktos,
ne vienam gyvenimą palengvino, tai prailgino, tai nuo skausmų
apgynė. Ir dėles ir gyvates žinojo kaip gydymui panaudoti! Vėliau,
ir jau mūsų laikais, tų pačių žolelių, tik lotyniškai pavadintų,
chemiškai perdirbtų, jau, be daktaro receptų ir gerokos krūvelės
pinigėlių — negausi. Taigi, štai tau ir kaimiečiai!
Kad kaimiečių tarpe buvo ir mužikų, tai tiesa, bet mužikų, de
ja, yra ir mokslo tituluotų žmonių tarpe... Tik reikia įgimtos in
teligencijos atskirti kaimietį nuo mužiko.
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Tautos šaknys — kaimiečiai

Ir nepriklausomybės laikais ir dar prieš tai, ir dabar, mūsų tautos
pagrindas kaimas ir jo gyventojai nebuvo ne tik tinkamai įvertinti,
bet netgi žodis — “kaimietis” buvo tariamas su pažeminimo gaida,
su panieka.
Argi jie, kaimiečiai, tikrai tokio pažeminimo užsitarnavo?
Tik akimis permetus Lietuvos istorijos puslapius, matosi, kad
kaimiečiai kovojo už kiekvienų Lietuvos žemės pėdą jau nuo senų
laikų; pradedant Lietuvos kunigaikščių vedamais karais ir su
kryžiuočiais ir su totoriais. 1863 metų sukilime prieš caro ******«*****************-«r***************««*««*«*wwwww
priespaudą, kaimiečiai pasigriebę dalgius, kirvius stojo į kovą prieš
MARCELLA AUGUS
didžiulę, gerai ginkluotą Rusijos armiją. Nepriklausomybės kovose,
President
vėl kartojasi istorija: palikę arklą, dalgį, palikę savo gimtuosius
CROWN ESCROW CORPORATION
namus, savo prakaitu aplaistytą žemę, pirmieji dėjo, savo
brangiausią turtą - gyvybes, ant Lietuvos nepriklausomybės aukuro.
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
Be jų pasiaukojimo nebūtumėm turėję, kad ir trumpos,
Tel.: (213) 413-3370
nepriklausomybės.
♦♦t************************************************
Tie patys kaimiečiai, turėdami užtektinai įgimtos inteligenci
jos, kad suprastų kaip vertingas yra mokslas ir savasis raštas,
spaudos draudimo metu, rizikavo kalėjimu, tremtimi į Sibirą, slapta
mokė vaikus skaityti, kad ir iš “kantičkos”. Iš tų laikų liko mums
CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
labai prasminga “Vargo mokykla’’. Be “vargo mokyklų’’ būtų
JONAS PETRONIS
mirusi mūsų kalba, nebūtų lietuviško pagrindo turėjusi ir mūsų in
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
teligentija, kurios caro valdžia nepageidavo. “Anei druko, anei
Tel.: (213) 986-9247
(213) 660-6600
rašto mums turėt neduoda, tegu, sako, bus Lietuva ir tamsi ir
Home: (213) 664-0791
juoda’’. Tokie buvo ir yra siekimai ne tik carinės Rusijos...
*****************************************************
Gerbiame ir poetiškai nupiešiame Lietuvos knygnešius, kurie
nešdami per sieną Prūsijoje spausdinamas lietuviškas knygas,
laikraščius į pavojų statė ne vien tik savo, bet ir šeimos gyvybes,
HOLLYWOOD
LOS FELIZ
rizikavo tremtimi į Sibirą, geriausiu atveju — kalinimu. Ir kas gi
buvo tuo, tautai šviesą nešančiu knygnešiu? Kaimietis! Jis
Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
vienintelis žinojo, takus, takelius ir per miškus ir per liūnus... Jis
5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027
vienintelis dieną prie žagrės ar akėčių darbštus žemdirbys, o naktį
—- knygnešys... gal pats nė skaityt nemokėjo, bet nešė spaudą savo
vaikams, kad jie šviesesnę ateitį turėtų.
Lietuva — dainių šalis! Kas tuos dainius pagimdė ir įkvėpė?
Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Kaimas! Kuo kitu jei ne raudomis, išsakančiomis ne tik likusiųjų
Duona—German and Lithuanian Bakery
skausmą, išlydėdavo mirusįjį pas dievaitį Perkūną. Baudžiavos,
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
caro vergijos metu, kad ir labai liūdnomis dainomis išporindavo
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms.
savo sunkią dalį... Kiekvienas darbas: šienapiūtė, rugiapiūtė, talka
Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
— apdainuoti... Netgi piemenėliai ir tie raliavo savo kaimenėms.
Sekm. ir pirm, —uždaryta.
Tel.: (213) 663-4747
Jiems nereikėjo mokslininkų įrodinėjimų, kad dirbti ar žygiuoti
Krautuvę perėmė nauji savininkai.
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Kalifornijos Respublikonų Partijos
suvažiavimas

pirmininkei Liucijai Mažeikienei teko su
naujuoju pirmininku pasikalbėti, priminti
lietuvių respublikonų veiklą ir užmegsti
asmenišką pažintį. Ši kadencija žada būti

labai veikli ir pareikalauti daug jėgų
ateinantiems Prezidento ir U. S. Senato
rinkimams.

Kovo 2 d. Sakramento mieste Kalifor
nijos Lietuvių Respublikonų Sąjungos
pirmininkė Liucija Mažeikienė, Sąjungos
teisinė patarėja ir sekretorė, advokatė Nida
Brinkienė ir vice-pirmininkas Vytautas
Šliūpas dalyvavo posėdyje su Guber
natoriaus specialia komisija dėl lietuvių
respublikonų norinčių gauti valstybinius ar
politinius darbus. Šis posėdis jau antras.
Pirmajame posėdyje buvo iškelti lietuvių
pageidavimai ir principiniai susitarta
reguliariai susitikti su šia komisija (bent
tris kartus metuose) svarstyti Kalifornijos
lietuvių reikalų.
Antanas Mažeika

Respublikonų Partijos suvažiavime Sakramente. Iš k.: Kalifornijos Lietuvių Respublikonų
pirmininkė L. Mažeikienė, prezidento duktė Maureen Reagan ir inž. V. Šliūpas.

Vasario 20-22 d.d. Sakramento mieste
vyko pirmasis šių metų Kalifornijos
Respublikonų Partijos suvažiavimas
(suvažiavimai vyksta du kart įmetus), šio
suvažiavimo tikslas — išsirinkti valdo
muosius organus sekančiai kadencijai. Ta
proga buvo pakviesti žymieji partijos
nariai, tam kad įneštų įvairumo į posėdžius
ir pasakytų pagrindines kalbas įvairių
pobūvių metu.
Respublikonų partijos reikalams sukelti
lėšas, penktadienį buvo surengta vaka
rienė, kurios metu pagrindiniu kalbėtoju
buvo Patrick J. Buchanan, buvęs preziden
to asistentas ir ryšių skyriaus direktorius,
iš profesijos — žurnalistas ir televizijos
politinio skyriaus komentatorius, parašęs
kelias politines knygas.
Šeštadienį, priešpiečių metu, pagrindinę
kalbą pasakė Maureen Reagan, Respubli
konų Partijos Centro komiteto vice
pirmininkė, 25 metų laikotarpyje ėjusi
įvairias pareigas, paskutiniuoju laiku
organizuojanti Moterų Politinę Akciją,
padedanti respublikonėms moterims
norinčioms gauti valstybines tarnybas.
Banketo metu “rinkiminę” kalbą pasakė
Kalifornijos Senatorius Pete Wilson, 1988
vėl kandidatuosiantis į U. S. senatorius.
Sekmadienio rytą, uždarymo sesijoje,

kalbėjo Bruce Herschensohn ABC televizi
jos ir radijo stočių politinis komentatorius.
Savo kalboje į klausimą: “Ar yra galimy
bė, kad Amerika gali pasiduoti Sovietų
įtakai ir būti jų valdomai, kaip parodyta
filmoje ‘Amerika’?”. Jo atsakymas —
taip; nes liberalai mūsų kongrese sutinka
su Sovietų reikalavimais. Bruce išvardino
bent dešimt ar daugiau tokių atsitikimų,
kur liberalai pritarė rusams. Čia suminėsiu
tik porą: išvystymą SDI (Star Wars)
raketos, Granados išvadavimą, nusista
tymą prieš Nicaragua’s Kontras rėmimą ir
t.t.
Nauju Kalifornijos Respublikonų Parti
jos pirmininku išrinktas Bob Naylor,
praeituose rinkimuose buvęs kandidatas į
U. S. Senatą; baigęs teisės mokslus,
aktyvus partijos veikėjas, labai proteguo
jamas jaunesnių. Vice-pirmininku išrinktas
Frank Visco, daug dirbęs su Kalifornijos
Respulikonų Partija.
Šiame suvažiavime mums, lietuviams,
rūpėjo, kas bus išrinktas vadovauti Kalifor
nijos Respublikonų Partijai. Iš ankstyves
nės veiklos, pasimokėme, kad asmeninė
pažintis ir geri ryšiai su vadovaujančiais
asmenimis yra labai naudingi. Tad,
išrinkus Bob Naylor Kalifornijos
Respublikonų Partijos pirmininku, mūsų

Š. m. kovo 5 d. garsiame Perino resto
rane vyko Kalifornijos Respublikonų Tau
tybių Grupių pietūs, kuriuos surengė vo
kiečiai. Šių pietų tikslas — susipažinti su
gubernatoriaus atstovais: dr. J. McCarthy,
Visuomenės Reikalų įstaigos direktorium
Sakramente ir Debra L. Beck, dirbančia
valdiškų tarnybų paskirstymo įstaigoje.
Lietuviai, respublikonai, kaip jau buvo
rašyta “L. A. V.”, gubernatoriui pareiškė
savo nepasitenkinimą, kad valdiškose tar
nybose beveik nėra lietuvių ir tuo būdu
lietuvių reikalai nėra tinkamai atstovau
jami. Atrodo, kad ne vien tik lietuviai šia
problema yra susirūpinę, nes pietuose
gausiai dalyvavo ir kitų tauttybių atstovai.
Po labai trumpų kalbų, ir labai puikių
pietų, dr. J. McCarthy ir Debra Beck davė
gana daug informacijų kaip ir kur kreiptis
dėl pageidaujamų vietų valdinėse įstaigose.
Iš jų paaiškinimų susidarė vaizdas, kad
kaikurioms vietoms kandidatų yra labai
daug; daug kas priklauso nuo pareika
lavimo tuo metu, taip pat nuo kandidatų
skaičiaus ir jų kvalifikacijų. Atrodo, kad
daugelis tų tarnybų yra daugiau prestižo
reikalas ir, žinoma, pasišventimo savo
tautiečiams ir jų reikalų atstovavimas.
Visų ietuvių, norinčiųjų gauti vietas
valdiškose įstaigose prašymai turi eiti per
Lietuvių Respublikonų valdybą, ta pati
sąlyga ir kitoms tautybių grupėms —eiti
per savas valdybas.
vi
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“Vilniaus prisiminimai”
simfoninio orkestro programoje

SKAUTŲ PAVASARIO BALIUS
Maloniai kviečiame visus į Skautų
Stovyklavietės Komiteto rengiamą

PAVASARIO BALIŲ
kuris įvyks The Ventura Club salėje,
gegužės 2 d., šeštadienį.
Programą išpildys pagarsėjęs
jaunosios kartos klasikinis* gitaristas
Algirdas Dambrava, iš Denver.
Puiki vakarienė su vynu ir smagus
orkestras šokiams “Veidrodžių” salėje.
Atsilankę linksmai praleisite vakarą savo
draugų tarpe ir paremsite Los Angeles
skautišką jaunimą.

Prašome užsisakyti staliukus ir įsigyti
bilietus iš anksto pas:
A. Šėką 714-962-4241;
G. Tampauskienę 818-244-4505,
R. Mulokienę
818-368-2032,
B. Viskantienę 213-377-4053
ir D. Petronytę 213-666-9239.

Malonus Balfininkai.

Kompozitorė Giedra Gudauskienė ir Brentwoodo—Westwoodo simfoninio orkestro dirigentas
Alvin Mills, po premjeros dr. J. ir G. Gudauskų namuose, vaišių metu.
Nuotrauka —V. Baltušienės

Š. m. kovo 1 d. Brentwood-Westwood
simfoninis orkestras į savo programą tarp
Mozarto, Debussy ir Bizet kompozicijų
įtraukė ir muzikės Giedros Gudauskienės
sukurtą suitą “Vilniaus prisiminimai’’. Tai
buvo šio kūrinio orkestrinės (suorkestravo
pats dirigentas Alvin Mills) versijos prem
jera, kurią publika sutiko labai šiltai.
Mums, lietuviams, ypatingai brangus šis
kūrinys, sukėlęs tiek prisiminimų iš
jaunystės, ir brangus tuo, kad lietuvės
kompozitorės ir lietuviškų melodijų garsai
skambėjo išpildyti amerikiečių orkestro,
amerikiečių muzikos gerbėjų tarpe.
Suita susideda iš: Rytmečio varpai;
Vaikai parke; Žydų kvartalas senamiesty;
Štralio kavinėje; Teka Vilnelė ir Neris;
Kareivių maršas; Kapinėse ir Gedimino
pilis.
Kompozitorė savo muzika puikiai
perdavė visą Vilniaus gyvenimą: atrodo,
taip ir girdi katedros varpus, vaikus
krykštaujančius parke... Kareivių maršas
(aranžuota ir orkestruota “Sutems tamsi
naktužėlė“ liaudies daina) labai gyva
melodija taip ir nukėlė į namus...
Muzikė Giedra Gudauskienė lietuviams
gerai pažįstama savo kūriniais: solo,
duetams, chorams parašyta muzika,
neišskiriant ir jos daugybės kompozicijų
fortepijonui, jai gal artimiausiu prie širdies
instrumentui, ir fortepijonui su čelo ir
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kitais instrumentais. G. Gudauskienė yra
pirmoji iš lietuvių kompozitorių išeivijoje,
sukūrusi lengvos muzikos, naujose, mums
gal neįprastose muzikos formose, bet labai
populiariose Amerikoje ir kituose vakarų
kraštuose. Gaila, kad kompozitorė,
daugiau prisitaikydama prie lietuviško
skonio, nepaleidžia savo muzikinės
vaizduotės... o jos sukurta “Graži diena“
(Alės Rūtos žodžiai) ypatingai gera...
Po koncerto kompozitorę, jos kūrinio
“Vilniaus prisiminimai“ orkestruotes ver
sijos premjeros proga, Lietuvių Bendruo
menės vardu, pasveikino A. Nelsienė ir
įteikė gražią lėkštę išdegintą lietuviška
Vytimi.
G. Gudauskienė, įsijungusi [Amerikos
kompozitorių sąjungą (ASCAP), rūpinosi
kad į amerikiečių koncertų programas būtų
įtraukti ir kitų lietuvių kompozitorių kūri
niai, taip pat rūpinosi ir rūpinasi, kad
lietuviai kompozitoriai būtų įrašyti į ameri
kiečių enciklopedijas. Jos pačios pavardė
jau daug kur įrašyta, pradedant “Kas yra
kuo“ (Who’s Who) amerikiečių muzikos
pasaulyje. Ji kalbina ir kitus lietuvius
muzikus ir dainininkus, veržtis į ameri
kiečių publiką, garsinti Lietuvos ir lietu
vių vardą.
Po premjeros dr. Juozo ir Giedros Gu
dauskų namuose surengtos vaišės, kuriose
dalyvavo visas orkestras (tik be instru-

Pranešame, kad 1987 m. balandžio mėn.
5 d., 12 vai. parapijos mokyklos 8-je kl.
įvyks BALF-o narių metinis susirinkimas.
Bus pateikta 1986 m. veiklos ir piniginė
apyskaitos ir išrinkta nauja 1987 m.
valdyba.
Visus prašome dalyvauti.
Valdyba
ROMO KALANTOS 15 METŲ MIRTIES
MINĖJIMAS
įvyks gegužės 17-to, sekmadienį,
12:15 v. po piet, šv. Kazimiero parapijos
salėje.
Paskai t i ni nkė Rūta Klevą Vidžiūnienė
apibūdins R. Kalantos gyvenimą ir mirtį.
Mergaičių choras “Gintarės” išpildys
meninę dalį, dainomis ir eilėraščiais.

Po programos — vaišės.
Maloniai kviečiame visuomeną
atsilankyti.
Įėjimas — laisva auka.

Rengia — Liet. Moterų Klubo Federaci
jos Los Angeles skyrius.

mentų) su soliste ir dirigentu, taip pat ir
kiti draugai iš muzikos pasaulio; visi trys
vaikai: Saulius su šeima, Daina su vyru ir
jo tėvais ir vyriausias sūnus farmakologi
jos chemijos profesorius Gediminas
(puikiai paruošęs vaišes), ir giminės.
Gudauskų namuose lankantis negalima ap
sieiti be muzikos: vienas daktaras puikiai
grojo akordeonu įvairiausias melodijas,
pradedant operų ištraukomis ir baigiant
populiariomis lengvos muzikos melodi
jomis, kitas daktaras (dr. J. Gudauskas,
šeimininkas) prisidėjo smuiku, įsijungė ir
kitų šakų menininkai ir gavosi puiki pro
grama — antras koncertas.
Vaje

Ann Jillian

Jūratė Nausėdaitė
San Francisco Lietuvių Respublikonų tarpe

Nuo vasario 21 d. iki kovo 1 d. Jūratė
Nausėdaitė gastroliavo garsiąjame San
Francisco Fairmont viešbutyje.
Tai sužinoję, Lietuvių Respulikonų
Sąjungos skyriaus nariai suorganizavo
pabendravimo su Jūrate vakarą. Vasario 27
į Jūratės programą atėjo virš 20-ties
skyriaus narių ir jų svečių, kai kurie iš
toliau: iš So. Lake Tahoe, Grass Valley o
vienas netgi iš Klevelando...

Po programos Jūratė ir jos vyras Andy
Murcia prisėdo prie lietuvių — draugiški,
malonūs, šilti ir patriotiški. Jūratė su visais
lietuviškai pasikalbėjo ir visi kartu padarė
nuotraukų. Dėkojame Jūratei už malonų
vakarą!
Jūratės programa labai įdomi ir puiki,
kuria mes “žemiškieji” žiūrovai buvom
sužavėti. Apie jos programos lygį galima
spręsti jau iš to, kad kai kurie, netgi ne
lietuviai, įjos programą atvyko net tris kar
tus, nežiūrėdami gana didelio nuotolio ir
išlaidų; publika labai plojo, ieškojo jos
autografų ir draugystės.
v.š.

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian po savo programos su San Francisco lietuviais. Iš k. pirmoje eilėje:
Romas ir Birutė Tarvydžiai, Jūratė, Ona Vindašienė, Andy Murcia (Jūratės vyras). Antroje eilėje:
Vanda ir V. Šliūpai, Aldona Vasaitytė-Sehgal, Alfonsas Vindašius, Lila Pažemėnienė, Felicija
Prekeryte-Brown, Bemice Kellogg, Jonas Steponaitis ir Matilda Stasaitė-Davis, kurios tėvas buvo
atvykęs net iš Klevelando.
Nuotrauka —V. Šliūpo

JŪRATĖS KALENDORIUS:

kovo 24-to —davė programą Beverly
Hills viešbutyje (Šalpos organizacijai).
kovo 26-to — Kalbėjo apie vėžio ligą,
Oklahoma mieste, Okla.

Trumpos atostogos ir vėl:
balandžio 18-to —kalba Portland,
Oregon.
Balandžio 21 — 26 duoda koncertą-programą Fox teatre, ST. LOUIS, MO.
Balandžio 22 Klevelande, Ohio iš ryto
9-10 bus televizijos programoj, po to
kalbės Jr. League of Cleveland
ruošiamuose priešpiečiuose; vakare
skrenda atgal į St. Louis, savo pro
gramai teatre.
Gegužės 3-čio iš ryto dalyvauja katalikų
Agapėje-pusryčiuose -Los Angeles ir
vėliau, tos pačios dienos vakare, Cen

tury Plaza viešbutyje, dalyvaus Rūtos
Lee-Kilmonytės pagerbime, kurį ren
gia City of Hope (Rūta pagerbiama,
kaip ‘Woman of the Year’) Jūratė
sveikins Rūtą lietuviškai!

Taigi, kaip matosi Jūratė daug laiko sau
neturi; gi be to dar reikia ir naujas pro
gramas paruošti, repetuoti. Jei kada nors
ir atsisako dalyvauti, mums lieka tik
suprasti, kad jai gerų norų užtenka, tik
laiko tai — ne!
Nesenai išėjusi Jūratės plokštelė “In
troducing Ann Jillian, The Singer”
gaunama :
TOWER RECORDS,
8801 W. SUNSET BLVD.
Plokštelė, kad ir nėra “Rock and Roll”
stiliaus, turi didelį pasisekimą, sprendžiant
iš “Cash Box” profesionalinio muzikos
laikraščio.

Stipriai laikosi Los Angeles
lietuvių radijo pusvalandis
Kovo 1 d. 1987 m., įvyko metinis
Kalifornijos Lietuvių Radijo Klubo,
išlaikančio Los Angeles lietuviškąjį radi
jo pusvalandį (Lithuanian Melodies Inc.,
- pagal čarterį), metinis narių susirinkimas,
kuriame buvo “išrinkta” šiems veiklos
metams klubo valdyba, revizijos komisi
ja, padaryti pranešimai apie kasos stovį;
su nariais pasidalinta klausimais ir
sumanymais apie tolimesnę veiklą.
. Vienbalsiu nutarimu valdyba perrinkta
ta pati: pirmininkas —Vladas Gilys, vice
pirmininkė —Stasė Pautienienė, vice
pirmininkas —Kazys Gricius, iždininkas
—Juozas Dženkaitis ir sekretorius —Juozas
Gedmintas; kandidatas —Vincas Bernius.
Revizijos komisija, joje likus tik dviem
nariam, papildyta — trečiu, ir dabar tokia:
Jonas Matulaitis, Pranas Dovydaitis ir
Vladas Šimoliūnas.

Iš įvairių valdybos pranešimų, kiek tai
liečia kasos stovį, buvo patvirtinti revizi
jos komisijos; jos pranešimu — kasoje yra
virš 30,000 dolerių įvairiuose bankuose.
Tai įrodymas, kad Los Angeles lietuviš
kasis radijo pusvalandis yra gerai ad
ministruojamas ir yra turtingiausias iš visų
radijo valandėlių Amerikoje, tuo pačiu ir
visame laisvame pasaulyje. Tai yra garan
tija, kad netgi pajamoms sustojus, blogiau
siu atveju, šis radijo pusvalandis galės būt
tęsiamas dar bent 10-15 metų iš tų indėlių.
Radijo programų paruošime yra penki
redaktoriai: S. Pautienienė, V. Bakūnas,
V. Gilys, R. K. Vidžiūnienė ir A.
Nelsienė; trys garso technikai: H. Bajalis,
V. Gilys ir K. Reivydas. Programų koor
dinatorius —H. Bajalis.
Los Angeles lietuviškasis pusvalandis,
jo valdyba ir redaktoriai, tvarkėsi pavyz
dingai, ką įrodo gausios aukos. Įvairūs
lietuviškų organizacijų pranešimai,
daugiausia, skelbiami nemokamai, kada
kitur Amerikoje yra valandėlių,
reikalaujančių apmokėti net už Vasario
16-tos minėjimo skelbimus.
Pagrindinis šio pusvalandžio programų
tikslas — išlaikyti bešališkumą; kad būtų
prieinamas visoms organizacijoms ir
asmenims, tol, kol neįsileidžiama į
lietuviškos “politikos” ginčus.
v.b.

Skaitykite ir Platinkite
“Lietuviai Amerikos
Vakaruose”
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Po spaudą

pasižvalgius...

Vytautas Skuodis paleistas iš
kalėjimo. Tikisi atvykti į JAV.
Gavus žinią, kad Vytautui Skuodžiui ir
jo šeimai leidžiama emigruoti į JAV.
ALT-o valdybos posėdžio metu nutarta
apmokėti jų (Skuodžių) kelionės ir pradinio
įsikūrimo išlaidas, bei apsiimti juos
globoti. Tą patį vakarą ALT-o pirm. T.
Blinstrubas šį valdybos nutarimą telegrama
pranešė Valstybės Departamentui, taip pat
pasiteiravo kokius žygius reikėtų dar
atlikti.
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų
sąjunga Skuodžio reikalams per ALT-ą
skiria 1,000 dolerių.

Laikas apskaičiuoti pajamų
mokesčius
Šiais metais pajamų mokesčių
apskaičiavime nėra didelių pasikeitimų.
Tuo tarpu 1987 metais pasikeitimų bus
gana žymių, todėl pajamų apskaičiuotojai
lankė specialius kursus.
A. Skiriaus įstaiga yra pasiruošusi tą
darbą atlikti.
Apskaičiavimo laikas pagal susitarimą,
skambinkite (213) 664-2919.

Holocaust muziejuje turi būti ir
komunistų aukos
Amerikos Lietuvių Taryba pakartotinai
kelia reikalą, kad Vašingtone ruošiamame
vadinamame “Holocaust” muziejuje, būtų
atžymėtos ne tik nacių genocido aukos vien
žydų tautybės, bet ir komunistų genocido
įvairių tautybių, jų tarpe ir lietuvių, aukos.
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. T.
Blinstrubas gavo to muziejaus 1987. kovo
m. 3d. raštą, pasirašytą programų
direktoriaus Richard Feen, kuriame
pažymima, kad muziejaus taryba yra
nusistačiusi tame muziejuje pagerbti įvairių
tautybių nacių aukų atminimą. įsakmiai
suminimi lietuviai, lenkai, ukrainiečiai ir
milijonai kitų.
Dabar reikia dėti pastangas, kad muzie
juje būtų pagerbtos ir nuo komunistų rankų
žuvusios aukos.

Padėka televizijai už perspėjimą
Maskvos grėsmės
ABC televizijos tinklas perdavė serijinę
programą “Amerika”. Čia buvo
įspėjimas apie Maskvos kumunizmo
grėsmę Amerikai. Šia proga ALT-o pirm.
T. Blinstrubas pasiuntė ABC egzekutyvo
pirmininkui Brandon Stoddard padėką, kad
ta filmą buvo parodyta, nepaisant Maskvos
pastangų filmą sulaikyti.

**★*★*★★*★******★**★******★★★*★********* * *******

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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Tarnyba Vašingtone
Jungtiniame Amerikiečiu Pabaltiečiu
Komitete vasaros darbui dešimčiai savaičių
priimami internal. Lietuvio interno
išlaikymą finansuoja ALT-as. Norintieji tą
tarnybą gauti, turi raštu kreiptis į Amerikos
Lietuvių Tarybą, 2606 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629.

(Iš ALT-o informacijos biuletenio)
Sovietai pasižada nesikišti į Pabaltijo
valstybių vidaus santvarką...

“Sutartis su Pabaltijo valstybėmis jokiu
būdu nereiškia, kad Sovietų Sąjunga įsikiš
į Estijos, Latvijos ir Lietuvos vidaus
reikalus, kaip kad kai kurie kraštai nori
įtikinti... Šios sutartys, vedamos bendros
pagarbos vieni kitiems ir politiniams,
socialiniams ir ekonominiamsė vidiniems
tvarkymo reikalams, pasirašytos tam, kad
sustiprintų taikingą bendradarbiavimą tarp
mūsų tautų. Mes sąžiningai vykdysime ir
kliausimės pasirašytomis sutartimis, ir
skelbiame, kad nesąmonės, skelbiamos
apie mūsų norą susovietinti Pabaltijo
valstybes, yra mūsų bendrų priešų, antisovietinių provokatorių šmeižtas,
paskleistas draugiškiems santykiams tarp
mūsų valstybių suardyti”.
(Ištrauka iš Užsienių Reikalų ministerio
komisaro Molotovo raporto. The New York
Times, 1939 m. lapkričio 1 d.)
ELTA
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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.
***************************

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
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
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3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tel.: (213) 661-5276
ATIDARYTAS

J

pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 v. ryto iki 7 v. 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 palankiosiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilno
jamu turtu garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos
iki 100,000 dol.

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine Including Cardiology

Advokatai
111

............. .................. . .......

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

A. “Mark” MARKEVIČIUS

JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

General Contractors

All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
453-1735

828-7525

Law Offices of

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

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION
Sav. Aloyzas Pečiulis

Dantistai

947 - 18th St., #7
Santa Monica, CA 90403
Tel.: (213)829-2428

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

ROMAS ŽEMAITAITIS

WALTER J. DUDOR

10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708

Home Improvements
Electrical - Heating - Plumbing

Attorney at Law

(Corner Warner & Euclid

2227 Meadow Valley Terr.

Tel.: 1 (714)968-5525

Los Angeles, CA 90039
Phone: (213)664-1661

Law Offices of

CRAIN & DUDOR
Practice Limited to Estate Planning,
Business Planning, Real Estate
and Tax Planning

10880 Wilshire Blvd., Suite 915
Los Angeles, CA 90024
(213) 470-3555

JEFFREY C. KRIVIS
Attorney at Law

LAW OFFICES

ROTENBERG & KRIVIS
Suite 301
14260 VENTURA BOULEVARD
SHERMAN OAKS, CALIFORNIA 91423-2734
(818) 784-6899

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

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

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

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

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

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-4613 by Appointment

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danutė Giedraitis, D.M.D.
Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.
Lietuviai dantistai

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

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

Nuosavybių pardavėjai

Albinas Markevičius
Real Estate Broker

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

Escrow Kompanijos

ROMAS JASIUKONIS

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW
CORPORATION
2839 Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90026
413-3370

Realtor
Residential - Commercial
Exchanges
Personalized service with a smile

Res. (818) 785-7358

Office: 666-8895

Member of L.A. Board of Realtors

Sąskaityba

VINCENT JUODVALKIS

Apd rauda
ANTANAS F. SKIRIUS

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Apdraudos agentas

gydytojas ir chirurgas

4366 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029
Tel. (213) 664-2910

įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
(213) 667-3080
14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
(818) 894-0136
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ALp(LKA)1763
PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Balandžio mėn.
5 d. šv. Kazimiero parapijos salėje
Ateitininkų šeimos šventė.
26 d., sekmadienį, šv. Kazimiero
parapijos salėje, Tautos Fondo iškilmingi
pietūs.

Gegužės mėn.
2 d., šeštadienį, The Ventura Club
salėje Skautų Stovyklavietės Komiteto
ruošiamas PAVASARIO BALIUS.
17 d., sekmadienį, šv. Kazimiero salėje
Romo Kalanto mirties minėjimas, ruošia
—Liet. Moterų Kat. Federacija.

Organizacijos ir kiti lietuviai, norintieji
savo parengimų datas įdėti į “LAV”
kalendorių, prašomi prisiųsti žinias
redakcijai.

‘Lietuviai Amerikos Vakaruose”
laikraščiui paremti gautos aukos:
Po 20 dol.: —Algis Ratkelis
Po 18 dol.: —M. Kilmonienė,
prel. J. Kučingis
Po 15 dol.: —V. ir M. Augiai
Los Angeles “Birutietės”
Po 10 dol.: —Bronė Gajauskas, A. Jocas
Antanas Pavasaris, J. Rukšėnienė
Po 8 dol.: —Vladas Bakūnas, Modestas
Kevalaitis, dr. A. Kontvis, S. Kuzmickas,
K. Mattis, V. Stadalninkas
Po 5 dol.: —E. Gedgaudienė, T.
Grikinas, Ona Mekišienė, Z. Milūnas, I.
Serapinas, Z. Viskanta.
Po 3 dol. ir mažiau: —V. Apeikis, E.
Balceris, J. Baltrušaitis, M. Barauskas, V.
Barkus, S. Bernotas, Ella Bretz, B.
Budriūnas, Pranas Dovydaitis, V.
Dovydaitis, N. Enck,A. Galdikas, J. Gurskas, V. Jakubauskienė, J. Jusionis, O.
Kantienė, O. Karalius, L. Lembertas, J.
Lopatauskas, L. Medelis, A. Milaknis, B.
Narbutas, M. Naujokaitis, E. Nelsas, M.
Oberfield, J. Paškauskienė, S. Petravičius,
L. Plukas, M. Pužauskas, V. Račius, A.
Sabaliauskas, F. Skirmantas, S. Skirman
tas, A. Skridulis, Milton Stark,V. Šurkus,
Olga Tijunait, Jurgis Uksas, A. Vaitkus,
V. Zelenis.
Visiems aukotojams, spaudos puoselėtojams,
nuoširdus AČIŪ
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Jaunieji — Kestutis Jonas ir Lėlytė (Pažemėnaitė) Šliūpai po jungtuvių.

Lietuviškos vestuvės
So. Lake Tahoe
Kęstučio Jono Šliūpo ir Lėlytės
Pažemėnaitės jungtuvės įvyko Lake Tahoe
Queen laive įplaukiant į Emerald įlanką,
pirmą pavasario dieną, 1987 kovo m. 21 d.
Jaunasis — Kęstutis Šliūpas, aušrininko
Jono Šliūpo vaikaitis yra^imęs Čikagoje.
Jo tėvai: inž. Vytautas Šliūpas, aktyvus
visuomenininkas ir Vanda Šliūpienė, RPh,
iš San Frnacisco apylinkės persikėlė
gyventi į South Lake Tahoe, Kalifornija.
Lėlytė Pažemėnaitė, pulk. Pažemėno
vaikaitė, gimė Sydnejuje, Australijoje, bet
nuo pat vaikystės gyveno Los Angeles, kur
ji priklausė skaučių tuntui ir daug vasarų
praleido skautų-čių “Rambyno” stovyklo
je. Jos tėvai: Remigijus Pažemėnas, labai
gerai pažįstamas losangeliečiams
lietuviams, nes čia gyvendamas daug kartų
prisidėjo prie įvairių pramogų savo puikia
akordeono muzika, motina Lila
Pažemėnienė daug dirbo su skautėmis,
buvo viena iš pirmųjų paukštyčių globėjų
ir draugininkių.
Jaunąjai porai įžengus į naują gyvenimą
nuoširdūs, skautiški linkėjimai.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—
Didelis dovanų pasirinkimas yra
“Liet, Amerikos Vakaruose Adm-je
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Ca 90029
Tel 664-2919
664-2910

-MIRTYSOna Razutienė nesulaukusi nė savo
artėjančio
gimtadienio,
scenoje
diriguodama jaunimo chorui, staiga mirė
vasario m. 28 d., 7 v. vakaro. Mirė taip
kaip ir gyveno — su jaunimu, kuriam buvo
pašventusi visas savo jėgas, visą
gyvenimą.
Velionės liūdi ne tik jos šeima, dukra
Danguolė Varnienė su šeima, sūnus
Aloyzas su šeima, bet ir visi Los angeles
lietuviai, pradedant jaunimu ir baigiant jų
tėvais. Velionė buvo lietuviškos veiklos in
stitucija; visur dalyvavo, visur vežė
jaunimą: po Europą, Australiją ir Pietų
Ameriką, nenuostabu, kad ir į rožinį ir į
laidotuves Forest Lawn kapinėse susirinko
tiek daug losangeliečių lietuvių. Jaunimas
su savo ilgamete mokytoja, kapinėse at
sisveikino tautiniu šokiu “Blezdingėle”.
Giliausią užuojautą reiškiame dukrai
Danguolei su šeima, sūnui Aloyzui su
šeima, visiems kitiems giminėms, ir
jaunimui netekusiam vadovės.

Antanas Razutis, po ilgos ir sunkios ligos
mirė kovo m. 19 d. Po rožinio ir gedulingų
mišių šv. Kazimiero bažnyčioje, palaidotas
Forest Lawn kapinėse, Glendale,
Kalifornija.
Dukrai Danguolei su šeima ir sūnui
Aloyzui su šeima, per trumpą laiką
netekusiems abiejų tėvų, reiškiame
užuojautą.

