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GIEDROS GUDAUSKIENĖS
FORTEPIJONO KŪRINIU
KASETĖS PRISTA TYMAS-KONCERTAS

mūsų pianistė-virtuozė Raimonda
Apeikytė. Sis kūrinys prieš porą metų, su
dideliu pasisekimu, buvo atliktas Brendtwoodo simfoninio orkestro diriguojant
Alvin Mills.
Birutė Vizgirdienė maloniai nuteikė savo
gražiu trijų dainų (Peisažas, Mergaitė ir
žvejys ir Pirmas kūdikio šypsnys), per
davimu. Po jos — vėl pianistė Raimonda
Apeikytė pianinu atliko “Los Angeles
vaizdus“, taip puikiai, jausmingai, ypač
“Žemės drebėjimą Šv. Fernando slėnyje“,
čia pianistė pasirodė visame savo tobulume
ne vien tik savo pirštų jėga, ištverme, bet
ir giliu įsijautimu.
“Metų laikus“ žodž. Pr. Lemberto, su
dainavo Vita Polikaitytė-Vilkienė, turinti
gana malonų, subrendusį sopraną,
gerėjantį kasmet.
(nukelta į 4 psl.)

os Angeles lietuvių kolonija, š. m.
JLj spalio mėn. Šv. Kazimiero parapi
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jos salėje, turėjo nepaprastai įdomų komp.
Giedros Gudauskienės kūrinių koncertą.
Buvo atšvęsta ne tik naujos kompozijų
fortepijonui kasetės pristatymas, bet tuo
pačiu atžymėtas ir gražus kompozitorės
amžius...
Losangeliečiai niekad nenobuodžiauja:
kiekvieną savaitgalį, tai parapijos salėje,
tai Tautiniuos Namuos kas nors vyksta
didesniu ar mažesniu mastu. Žiūrovų
skaičius priklauso nuo parengimo pro
gramos įdomumo. J G. Gudauskienės
kūrinių koncertą, surengtą L. B. Santa
Monikos ir Vakarų L.A. apylinkės,
susirinko pilnutėlė parapijos salė, nemažai
ir kitataučių, įvertinančių G. G. kūrybą.
Visas koncertas vyko daugiau restoranoteatro aplinkoje (kuri dabar pasidarė labai
populiari ir mūsų tarpe), žiūrovai,
sėdėdami prie stalų su vaišėmis ir vynu,
galėjo grožėtis puikia muzika.
Koncertą pradėjo L.B. St. MonikosVakarų L.A. apylinkės pirm. S. Korienė,
pasveikinusi kompozitorę. Po jos žodžio,
Klevą Vidžiūnienė, Giedros vaikystės ir
mokslo draugė, trumpai peržvelgė kai
kuriuos atsitikimus iš tų laikų, kai juodvi
dainavo duetus.
Koncertą gerai pravedė rež. Petras
Maželis, pirmą kartą pasirodęs šiose
pareigose, bet — prityręs scenos aktorius
sugebėjo įdomiai surišti koncerto ir
Vilniaus praradimo datas (spalio 9 d.).
Tam liūdnam įvykiui paminėti, koncertas
pradėtas “Vilniaus prisiminimai“, kom
pozicija fortepijonui, kurią puikiai išpildė

Dalis koncerto programos dalyvių ir kompozitorė. Iš k.: B. Vizgirdienė, G. Gudauskienė,
R. Dabšys, A. Polikaitis, E. Jarašūno alkūnė (koks fotografas tokia ir nuotrauka, Red.)
Nuotrauka — V. Baltušienės

M

Komp. G. Gudauskienė padėkos žodis ir dalis programos dalyvių. Iš k.: G. Gudauskienė,
rež. P. Maželis, V. Ifilkienė ir R. Apeikytė.
Nuotrauka — V. Baltušienės.
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KODĖL NEVERTINAME SAVU?

S

avoj parapijoj pranašu nebūsi, — senas lietuviškas posakis.

Kodėl gi ne? Todėl, kad mūsų jau tokia natūra... Kai svetim
tautis, kad ir žemo rango valstybės atstovas, pas mus pasimaišo, pasako
mums keletą palankių žodžių, pagiria, — puolam į ekstazę, nors gerai
žinom, kad už poros valandų tasai asmuo net neprisimins, nei kur
buvo, nei ką sakė... O kaip elgiamės su savaisiais, kurie gal daug
daugiau yra nuveikę mūsų labui? Geras pavyzdys — Linas Kojelis,
turėjęs aukštas pareigas Baltuosiuose Rūmuose, dabar įtakingose
pareigose State Department, pasikviečiam jį svarbia proga pagrindiniu
kalbėtoju ir kas toliau?.. Toliau, paliekam jį Dievo valiai... Miestą
— pažįsta, kur parapija — žino, jei atskridęs lėktuvu, neturi mašinos,
tegu važiuoja autobusu, pasiskolina mašiną iš tėvo, kas mums rūpi,
svarbu, kad laiku prisistatyų į parengimą... O jei taip pasikviestų
kitatautį, daug “mažesnį” žmogelį, vaje kaip visi lankstytųsi, aplink
šokinėtų, o jau kad suruoštų balių... kad duotų per laikraščius...
Lietuviai Respublikonai ruošė Rūtai Lee-Kilmonytei pagerbimą,
(kurio ji seniai užsitarnavo) kaip į tai reagavo daugumas lietuvių? “O
už ką ją pagerbti? Mažai pasirodo parapijoj, mes ją mažai matom...”.
Pamirštam kiek ji parapijos ruošiamų dienų programų pravedė, kiek
kartų dalyvavo Tautinių Šokių švenčių programose... Bet svarbiausia,
kad mes neįvertinam jos darbo keliant lietuvių vardą. Per televiziją,
per visus laikraščius nuskambėjo Lietuvos vardas, kad ji parsivežė
savo senelę iš Lietuvos, tetą iš Sibiro, prieš metus tolimą pusseserę
Marytę... Visur ir visuomet pabrėžia savo lietuvišką kilmę, prakalba
lietuviukai... Jos pagerbimo parengime, dalyvavo virš 100 garsių
amerikiečių iš televizijos ir filmų pasaulio, buvęs L. A. burmistras Sam
Yorty, jos senas draugas, Mr. Blackwell, pasaulinio masto rūbų
stilizuotojas, daugelis kitų žinomų politikų, kuriuos Rūta yra apšvietusi
apie Lietuvą ir jos dabartinę padėtį. Sekančią dieną, Rūta, tarp VP
G. Bush, sen. P. Wilson, gub. G. Deukmejian ir kitų, kalbėjo
tūkstantinei miniai Covina parke, respublikonų subuvime. Savo kalbą
pradėjo pasveikindama lietuviškai...
Pamirštam, kad mums reikia ne vien tik parapijinių veikėjų, bet ir
tokių, kurie turi galimybės prieiti prie valdžios viršūnių, prie plačiųjų
masių. Tokie, kaip Rūta, Linas, L. Mažeikienė (pirmoji lietuvė
patekusi į Kalifornijos Electoral College) konkrečiai mums daugiau
padeda iškelti Lietuvos reikalus valdžios viršūnėse, ten — kur svarbu.
Neįvertinam ir tų, kurie metų metais dirba, prisideda prie mūsų
kultūrinės veiklos, kurių talentas aukštai įvertintas svetimtaučių
gyvenime ir spaudoj, tik, deja, ne mūsų tarpe... Nežiūrint to, kad
daugumas mūsų doleriukų prilaikom nemažai, gyvenam “palotinose”
bet dūšioj vis dar likom “dypukais”... vis dar prašome, kad išpildytų
programas — veltui, aprašytu laikraščiuose, įdėtų nuotraukas — veltui,
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net nepagalvoję, kad programos dalyviai turi išlaidų, jau neskaitant
paaukoto laiko repeticijoms; korespondentams einant į visus
parengimus, — įėjimas, nuotraukos taip ir susidaro, nemaža sumelė,
kurią ne visi gali sau leisti...
Daugiausiai širdį maudžia, kad organizacijos neįvertina mūsų koloni
jos didžiausio šulo — kompozitorės-pianistės Raimondos Apeikytės,
kuri metų metais išpildė programas, akompanavo ir akomponuoja visų
organizacijų ruoštuose parengimuose solistams, duetams, kvartetui ir
1.1. Ir kaip gi mes jai atsidėkojam, kaip parodom jos talento įvertinimą?
Puokšte gėlių,—jei nepamirštam... Raimonda užsipelnė daugiau, daug
daugiau. Ar galime sau įsivaizduoti L. A. lietuvių koloniją be Raimon
dos? Jei netektumėm jos , — būtų “sudiev, kvietkeli, tu
brangiausias...” ir kvartetui ir vietiniams, ir svečiams solistams, ir
visoms kitoms programoms...
Laikas pabusti iš miego visoms organizacijoms, laikas susiimti ir
parodyti tai paslaugiai pianistei įvertinimą jos talento ir dėkingumą
už visas jos atliktas programas, laikas iškelti puotą vertą jos talento
ir pasišventimo...
Negi ir Raimondai atsitiks kaip Vyrų Kvartetui, kuris savo
paslaugumu programų išpildime neatsiliko nuo Raimondos: bėgo, lėkė,
repetavo, dainavo, visų organizacijų programose, o kai ruošė savo
pirmosios plokštelės pristatymą, tai: baritonas su šeima tepė
sumuštinius, bosas — nešiojo stalus, antras tenoras klojo staltieses,
pirmas tenoras, be kvapo lakstė rūpinosi programų spausdinimu, talkos
susieškojimu, “propaganda” ir 1.1., ir 1.1. O kurgi buvo organizaci
jos, kurios kvarteto talentu ne kartą naudojosi?
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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.

ANTROSIOS LIETUVIO DIENOS
LA’88

S

v. Kazimiero parapijos patalpose

spalio mėn. 1 ir 2 d. d. vyko jau
antroji Lietuvių Diena, ruošta Lietuvių
Bendruomenės Vakarų Apygardos ir
aktyviai prisidėjusių kitų lietuviškų
organizacijų.

Pernai metais įvykusi pirmoji Lietuvių.
Diena LA’ 87 sutikta ne tik su dideliu
lietuvių entuziazmu, bet ir su visais
priedais... žemės drebėjimu (ketvirtadienį
prieš šventę), karštu oru ir dar karštesnių
pritarimu, kad tokios šventės Kalifornijos
lietuviams labai reikia. Kitose rytų valsti
jose tokios šventės jau virtusios tradicija.
Atrodo, tas pats bus ir pas mus. Turint
daugiau patyrimo, šiemet ypatingai gražiai
surengtos, amerikiečių laikraščiuose
išreklamuotos L. Dienos praėjo labai
sėkmingai.
Lietuvių Dienas atidarė šventės garbės
pirmininkas, specialiai iš Denverio
atskridęs Vytautas Beliajus, pagarsėjęs
visame pasaulyje įvairių tautų tautinių
šokių mokytojas, iškeliavęs po visą
pasaulį, prieš porą metų mokęs šokių net
Japonijoje.
Atidarymo apeigose dalyvavo Pranas
Lubinas ir Rūta Lee-Kilmonytė.

Po Lietuvių Dienos L. A.’ 88 atidarymo. Iš k.: Pr. Lubinas, Rūta Lee-Kilmonytė, V.
Beliajus.
Šių metų dienose, be vietinio jaunimo

ansamblio “Spindulys”, dalyvavo Li
tuanistinio Instituto Etnografinis An
samblis iš Čikagos, Omahos tautinių šokių

grupė “Aušra”, “Vakarų Vaikai” iš San
Francisco. Nebuvo tik estų ir latvių
tautinių šokių grupių, kaip kad buvo
pernai.
Programa tęsėsi, be pertraukos ir kieme
ir parapijos didžiojoje salėje, klasėse vyko
jaunųjų menininkų: Vidos Čekanauskaitės,

Viktoro Grigaliūno, Vilijos Kontrimaitės,
Angelės Mičiulytės-Budreikienės, Vyto
Venckaus, Vido Enck, Rimos Kent, Jono
Kulikausko, Ramunės Ruzgytės ir Viliaus
Žalpio meno parodos. Visą laiką buvo

demonstruojamas juostų audimas, margu
čių dažymas, šiaudinukų gaminimas, gin
taro šlifavimas; skaidres apie gintarą rodė
ir angliškai komentavo dr. R. Sidrys,
didžiojoje parapijos salėje. Apatinėje
parapijos salėje, nuolat vyko videokaleidoskopas — Tautinių Šokių šventės
Klevelande, Hamiltone, Lietuvoje;
estradinės dainos, humoro filmų ir iš
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
susirinkimų — visos filmos iš Pauliaus
Jasiukonio rinkinio.
San Francisco šokėjų “Vakarų vaikų “, entuziazmas nieko neboja, karūnas kilnoja...
Nuotraukos — V. Skiriaus

(nukelta i 5-tą psl.)
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE - 3

jėgos — gera kompozicija ir puikus išpil
dymas, tada ir pianinas pravirksta, ypač po
Raimondos pirštais. G. Gudauskienei,
rašant kompozicijas fortepijonui, nereikia
apsiriboti pianistės sugebėjimais —
Raimondai ir komplikuočiausi kūriniai yra
lengvai išpildomi, be to, pati būdama kom
pozitore, įdeda savos interpretacijos.ir tuo
būdu išgauna šedevrą, kaip kad jos
išpildytas “Žemės drebėjimas”.

Kasetės pristatymas-koncertas
(tęsinys iš 1-mo psl.)

Kompozitorė, savo kūrinių kasetės
pristatymo proga, gavo daug sveikinimų,
kuriuos perskaitė P. Maželis. Žodžiu G.

Gudauskienę sveikino L.B. Valdybos
pirm. M. Reinienė iš Čikagos, L.B.

Kompozitorė pavėluotai švenčia savo, subrendusio amžiaus, gimtadienį. Tortą “įveikti”
padeda S. Korienė, Santa Monikos—L. A. Vakarų Apyl. LB pirmininkė koncerto vyriausia
rengėja.

Pokoncertinėse
vaišėse
Tautiniuose
Namuose, kalba
G. Gudauskienė,
P. Maželio veidas
— perduoda
turinį...

Neapsiėjo koncertas be mūsų populia
raus Vyru Kvarteto, kuris šį karta švaistėsi
scenoje — trio (antras tenoras laikinai
“paguldytas ant menčių). Kad ir tryse, bet
traukė kaip keturiese... Gerai sudainavo
“Pirmas pabučiavimas“ ir tango
“Gyvenimas — pagunda” (kurio besiklau
sant kojos pačios šoko, kad ir po stalu).
Reik pripažint, kad mūsų vyrai vis tobulėja
ir kiekvienų karta pasirodo geriau (Rimas
išmoko ir deklamuot... )
B. Vizgirdienė sudainavo 4 dainas iš
naujos, dar niekad nestatytos operetės
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“Aldona”, Susižavėjimo fragmentas ir
Meilė žodž. K. Vidžiūnienės. Nepaprastai
puikiai perdavė melodinga, populiaria
daina Svajonės ž. V. Kcvalaiticnės ir
Pabučiavimai ž. R. Banaitytės-Hennings.
(Bcpiga Giedrai rašyt kompozicijas, kai jos
giminės ir draugės sukuria žodžius... )
Koncertas užbaigtas “Koncertiniu
tango”, atliktu Raimondos Apeikytės,
kuriai šis kūrinys dedikuotas.
Pianinas nėra iš populiariausių instru
mentų lietuvių, ir bendrai kasdieninės
publikos, tarpe, bet kada sudedamos dvi

Vakarų Apygardos pirm. A. Nclsienė,
įteikusi dovaną — lietuvišką kryžių ir E.
Arbas Santa Monikos lietuvių vardu,
įteikdamas jo paties nupieštą menišką
plaketę.
Giedra Gudauskienė retų gabumų muzikė-kompozitorė, vienodai lengvai kurian
ti klasinę, kaip ir lengvąją muziką; jos
dainos paplitusios po visą lietuviškąjį
pasauli; beveik nėra koncerto, kurio reper
tuare nebūtu jos kūrinių. Bepiga Giedrai
kurti choro ar solo dainas, — pati turėjo
ir dar tebeturi gerai išlavintą, stiprų,
malonaus tembro sopraną.
Kompozitorė mėgiama visų, ne vien tik
dėl savo kūrybos, tai įrodė kalnai gėlių ir
dovanų suneštų į sceną, bet ir dėl savo
visuomet giedrios nuotaikos (asmenybė
pagal vardą?), kuri atsispindi ir jos
kūryboje — meilė, džiaugsmas gyvenimu,
kiekvienu jo momentu, nuo pirmo kūdikio
šypsnio, pirmo pabučiavimo...
Užbaigiant koncertą G. Gudauskienė
padėkojo koncerto rengėjams, programos
dalyviams ir, kas svarbiausia, gausiai at
silankiusiems klausytojams, — esą be
klausytojų nebūtų ir koncertų...
Po koncerto Tautiniuose Namuose su
ruošta vakarienė, tai kompozitorės padėka
savo artimiesiems ir vienu ar kitu būdu
prisidėjtįsiems prie jos darbų ir koncerto
surengimo. Ta proga Giedra padėkojo ir
poetui Bern. Brazdžioniui, kurio eilėraštis
“Begalinis Viešpaties pasaulis” buvo jos,
tada dar labai jaunos muzikės, pirmosios
kompozicijos, V. Zaunicnės įdainuotos į.
plokštelę, įkvėpimu. Nuo tada, savo vyro
dr. Juozo Gudausko skatinama, pasišventė
kompozicijai. Svarbiausia — kompozitorė
suprato, kad vien talento neužtenka, —
daug dirbo, pasiekdama puikių rezultatų,
kuriais džiaugiamės ir mes, džiaugsis ir
sekančios kartos.
v •

Lietuvė, JAV prezidento
paskutiniame balsavime
(Electoral College)

Antrosios Lietuvių Dienos...
(tęsinys iš 3-io psl.)

Los Angeles "Spindulys" šoka "Lenciūgėlį’.

Liucija Mažeikienė; Kalifornijos Lietu vių
Respublikonų pirm, su savo vyru Antanu
Mažeika.

Spalio m. 4 d., Kalifornijos Lietuvių
Respublikonų pirmininkė Liucija
Mažeikienė gavo pranešimą iš Vašingtono,
Bush-Quayle įstaigos, kad jai suteikiama
prezidento rinkimo (Presidential Elector)
teisė. Visi gerai žinome, kad kiekviena
valstija turi savo kieki balsų paskutiniame
prezidento rinkime, jau po visuotinų
rinkimų. Tokių respublikonų balsuotojų
visoje Amerikoje yra 538. Kalifornijoje —
47, tarp jų ir pirmoji lietuvė Liucija
Mažeikienė.
Kalifornijos JAV prezidento rinkėjai:
George Adams, Bcth Ahlf, Mike Antono
vich, Katie Boyd, Margaret M. Brock,
Hernando Caampued, Bill Campbell,
William Chang, Joseph Chu, Lodwrick
Cook, Mike Curb, George Deukmcjian,
Frank DeVore, James Dignan, Kien Nhicu
Do, Hans Eberhard, Marcia Hilchrist,
Bruce Gleason, Esther Greene, Bill
Hawkins, Richard A. Hernandez, Kci
Higashi, Dr. T. Kong Lee, Waith Smith,
Kenneth L. Maddy, Gregory J. Martin,

“Žiežirbos” populiarios muzikos ir

Šiemet Lietuvių Dienos LA' 88 turėjo

liaudies dainų dainininkės S. Mikutaitytė-Lownds ir N. Sparkytė-Dakota pasirodė
su savo dainomis, kaip ir “Trys sesutės
Grikavičiūtės”, iš kurių viena, Loreta,,
dainuoja naujai išleistoje lengvo roko
kasetėje “Naujas Kraujas” su Andrium ir
Jonu Kulikauskais.

dideli pasisekimą amerikiečių tarpe, tai vis
dėka gero garsinimo. Amerikiečių gal
buvo net daugiau negu pačių lietuvių. Los
Angeles Times ir Independent prisiuntė
savo fotografus-korespondentus; to
pasekmėje abu laikraščiai įdėjo gana gražių
nuotraukų.

Liucija Mažeika, James Michalski. Par
ker Montgomery, Phyllis J. Moore, Char
lotte Mousel, David Murdock, Carl Mur
phy, Robert W. Naylor, Bruce Nestandc,
Pat Nolan, Brian O’Toole, Clarence J. Pat
terson, Ali Razi, Dr. Everett R. Roden,
Karl Samuclian, Howard Schaefer, Rey
nold Schweickhardt, Gerti B. Thomas,
Frank A. Visco, June Wallin, Ed. Zschau.
Labai malonu matyt lietuvišką pavardę
tarp garsių žmonių, pagaliau ir lietuvių
politini darbą įvertino! Nors mūsų mažai,
bet prie gerų norų, pastangų, darbo, mes
padarome-daugiau negu didesnės tautos.
Tikrai svarbu kokybė, ne — kiekybė. Reik
džiaugtis, kad vis daugiau ir daugiau
lietuvių iškyla, per savo nenuilstamą
darbą, pasišventimą, politinėje veikloje, ir
gal greitai ateis laikas, kada turėsim ir savo
lietuvi senatorių, kada mūsų balsas nebus
“balsu tyruose...”
Reik džiaugtis, L. Mažeikienės pasky
rimu, ne vien tik respublikonams, bet
visiems lietuviams, kuriems tik rūpi
lietuviškieji reikalai.

Los Angeles Times įdėtos lietuviškų
lipinukų nuotraukos.

Lietuviškos dešros turėjo didelį pasise
kimą, išalkę kantriai stovėjo eilutėje.
Lieka tik pasveikinti rengėjus, palinkėt
ir toliau su tokiu pačiu entuziazmu (bet
nebūtinai berengiant dekoracijas nušliaužt
ranką, Rimui) rengti “Lietuvių Dienas”
kasmet.
Sala.
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Rinkimų įkarštyje
v

S. m. rugsėjo mėn. 16, 17 ir 18 die
nomis San Diego mieste, Town and Coun
try viešbutyje, įvyko Kalifornijos
Respublikonų. Sąjungos suvažiavimas.
Respul ikonų partija, gerai suprasdama,
kad prezidento rinkimuose Kalifornijos
valstija su savo 47 “electoral” balsais gali
nulemti kandidato laimėjimą, į šį suvažia
vimą pakvietė Massachussets (M. Dukakis
gubernatorius) kaimyninės valstijos New
Hampshire gubernatorių John H. Suminu,
kuris supažindino suvažiavimo dalyvius su
gubernatoriaus Mike Dukakis vadovau
jamos valstijos ekonominėmis problemo
mis, apie kurias mes retai skaitome libe
ralinėje spaudoje. West Virginia kongresmanas Newt Gingrich davė pavyzdžių,
kodėl gub. Mike Dukakis yra ne tik ne
tinkamas, bet gal net ir pavojingas, nes gali
nuvesti kraštą daugiau į kairę.
Mūsų gubernatorius G. Deukmejian ir
senatorius Pete Wilson, geri kalbėtojai,
ragino visus įsijungti į rinkiminę akciją,
nes kova laimėjimui nėra lengva.
Suvažiavime Kalifornijos Lietuvių
Respublikonų Sąjungą atstovavo: pirm.
Liucija Mažeikienė, adv. Nida Brinkienė,
Vytautas Vidugiris, Henrikas Gorodeckas
ir Antanas Mažeika. Mums, lietuviams,
pasisekė pristatyti Pabaltijo kraštų rezoliu
ciją, kurią rezoliucijų komisija, išdiskuta
vusi, rekomendavo vykdomam komitetui.
Rezoliucija vykdomojo komiteto buvo
priimta ir įtraukta į partijos rezoliuciją
numeriu penktu.
Šioje rezoliucijoje primenama: 1940 m.
okupacija ir kad Amerika niekad nepri
pažino Sovietų Sąjungos okupacijos ir kad
Pabaltijo valstybės 1940 — 1952 metų
laikotarpyje kovoje dėl laisvės prarado
25% gyventojų, ir kad paskutiniųjų dviejų
metų laikotarpyje Pabaltijo kraštų gyven
tojai šimto tūkstančių miniomis demon
stravo prieš Maskvos valdžią ir kad dabar
tinė padėtis, tai yra tiesioginis MolotovoRibbentropo sutarties (1939 m. rugpjūčio

BALF’o žinios
1987 metų BALF’o valdybą sudarė: vicepirm. — S. Kvečas, M. Naujokaitis, R.
Dabšys, A. Dūdienė, L. Jarašūnienė, B.
Seliukas, A. Nelsienė, A. Pažiūrienė, Z.
Korius. Sekret. — J. Rukšėnienė. Iždin.
— A. Milkevičius ir A. Bužėnaitė.
Los Angeles apylinkių atstovai ir
valdybos nariai: Agoura — G. Raibienė,
Glendale — J. Dženkaitis ir J. Šišienė,
Long Beach — B. Seliukas, Mission Vie
jo — M. Butkienė, Orange County — A.
Nelsienė ir A. Narbutienė, Santa Barbara
— M. Šimonienė, Santa Monica — S.
Kvečas, L. Jarašūnienė, Z. Korius, A.
Šimonėlis, A. Dambriūnas, San Diego —
H. Gorodeckas, Vista — O. Mikuckienė.
d.) rezultatas ir kad Pabaltijo valstybių
klausimas yra to paties pobūdžio kaip
Afghanistano, Nicaragua, Angola, Ethio
pia ir todėl reikalaujame, kad Kalifornijos
Respublikonų Partija reikalautų J. A. V.
prezidentą:
1. Remti Pabaltijo kraštų žmones atgauti
nepriklausomybę ir šį klausimą iškelti
Jungtinių Tautų posėdžiuose reikalaujant
Lietuvai, Latvijai ir Estijai laisvės.
2. Pasmerkti Molotovo-Ribbentropo
sutartį ir reikalauti, kad Sovietų Sąjunga
tai atitaisytų.
3. Įjungti Pabaltijo kraštų padėtį, kaipo
politinį-diplomatinį “regional conflict”
tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos.
Suvažiavimas buvo labai gyvas, trijų
dienų laikas praėjo įvairiems posėdžiams,
seminarams. Kandidatai, vietovių skyriai
ir tautybės turėjo savo priėmimo (hospitali
ty) kambarius. Vieną iš tokių turėjo ir
Kalifornijos Respublikonų Tautybių Gru
pių Taryba, kuriam vadovavo L.
Mažeikienė.
Tokie priėmimai — gera proga supažin
dinti amerikiečius su pavergtų tautų proble
momis ir parodyti, kad imigrantai — geri
piliečiai, aktyvūs Amerikos politikoje.
Antanas Mažeika

BALF’ui aukojo: 1,000 dol. A. V.
Pažiūrai, 300 dol. J. O. Motiejūnai, B. P.
Praniai, 250 dol. dr. M. Namikas, 119
dol. Gabor Reh, 100 dol. H. S. Bajaliai,
L. E. Oksai, kun. A. Olšauskas, J. M.
Lipai, B. A. Seliukai, L. E. Jarašūnai, dr.
d. ir dr. R. Giedraičiai, V. P. Prižgintai,
V. Klova, V. Gedgaudas, Santa Monikos
Liet. Klubas, A. S. Jonynai, R. Remeikis,
A. Stasas, dr. P. ir dr. J. Starkai, E. J.
Sinkiai, K. A. Grigaičiai, M. Oberfield,
S. V. Tuskeniai, dr. J. Jurgilas, F. B.
Masaičiai. 75 dol. P. Gauronskai. 50 dol.:
Č. Norkus, O. M. Paškevičiai, V. O.
Jasiulioniai, K. Pažėmėnas, P. E. Skir
mantai, K. Bandzevičius, dr. A. ir S.
Kontviai, E. Sabalytė, J. Nausėda, E. R.
Kulikauskai, L. Medelis, V. E. Radveniai,
A. L. Ruigiai, V. Dūda, E. L Vilkai, J.
M. Šimoniai, A. V. Marke vičiai, E. V.
Molskiai, S. J. Kvečai, A. B. Šimkai, Cafe
Montana, K. Prišmantas, M. Sodeika, V.
Vidugiris. 40 dol.: G. J. Baltrušaičiai. 30
dol.: A. D. Polikaičiai, B. A. Prasauskai,
A. Venckuvienė, V. Kazlauskas, R. Kon
trimas, S. V. Loyal, J. V. Sirvydai, L.
Černiauskienė, C. A. Mikalajūnas. Po 20
dol. J. G. Raibiaį, L. Valiukas, J. Pupius,
P. Visvydas, E. Šepikas, A. B. Brazdžioniai, L B. Medžiukai, B. J. Venckai, A.

(tęsinys sekančiam numery)

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
Tek: (213) 667-3080
14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
Tel.: (818) 894-0136
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Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.

6 - LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

*2*

Roofing Contractor
JONAS BRICKUS
Lie. No. C-39-484398

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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.

•!*

HIRING! Government jobs - your area.
$15,000 - $68,000. Call (602) 838-8885.
Ext. 8956.

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

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

*1*
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4655 KINGSWELL AVENUE
SUITE 214
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027

(213) 662-4244

**************************************************
MARCELLA AUGUS
President

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

General Contractors

LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI
•

Advokatai

Dantistai

JACK ALEX
NIDA BRINKIS

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

Attorneys at Law

Law Offices of

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

ALEX & BRINKIS

(Corner Warner & Euclid)

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

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law

:

>•
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ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical - Heating - Plumbing

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

Tel.: 1 (714) 968-5525

KOSTAS MAKAUSKAS

A. BLAKIS, D.D.S.

Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Eemodeling — Repairs

Dantistas (Latvių kilmės)

EXPERIENCED

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-46I3 by Appointment

3823 Evans St., L. A. Ca. 90027
Tel.: (213) 669-0316

Nuosavybių pardavėjai
483 Francisco St. Suite B.
San Francisco, CA 94133
Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

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

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

ALBINAS MARKEVIČIUS

Lietuviai dantistai

Real Estate Broker

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

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

Escrow Kompanijos
DENNIS PETRAS

VIOLETA SUTKUS

MARCELLA AUGUS
President

do Whitehouse Property

CROWN ESCROW
CORPORATION

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

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

Broker Associate

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
tel.: (213) 413-3370

Apdrauda

CENTURY 21
RANA LINKA & CO.

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

Gydytojai

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

A. “Mark” MARKEVIČIUS

WILLIAM J. GRASKA, M.D.,

SERVICE WITH INTEGRITY

All Lines of Insurance

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

RASA BANYS

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

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

Million Dollar Producer
Each Office is Independently Owned and Operated

ELENA STROZIER

Antanas F. Skirius

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

Apdraudos Agentas

Internal Medicine including Cardiology

Broker-Associate
Residential and Apartment Sales
c/o Mike Glickman Realty

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

14921 Ventura Blvd.,
Sherman Oaks, CA 91403
Tel:. (818) 905-7355
Home (818) 905-6488

t

z.i

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213)664-2910
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Lapkričio mėn.
13 d. sekmadienį, 12:30 p.p.
BALF’o pietūs, Šv. Kazimiero parapijos
salėje.
20 d., sekmadienį, 12:30 p.p., parapi
jos salėje, Kariuomenės Šventės
minėjimas.
27 d., sekmadienį, 12:00 p.p. Šv.
Kazimiero parapijos salėje Lietuvių
Bendruomenės susirinkimas.

Gruodžio mėn.
3 d., šeštadienį, 7 v.v., Literatūros
Vakaras, Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Los Angeles lietuvių sporto klubo ‘ ‘Banga ’ ’ moterų tinklinio komanda, skrendanti
į pasaulio lietuvių sporto žaidynes Australijoje. Iš k.: Jane Jasaitienė, (žaidė
USVBA turnyruose Detroite), Kristina Žiūraitytė (atstovavo Amerikos Lietuvių
rinktinė ok. Lietuvoje J987m.), Heidi Krueger (žaidžia už. Kalifornijos universitetų
Riverside), Audra Švarcaitė (žaidė Northwestern Univ, komandoje 1985-87 m.

SVEČIAI
Spalio 18 d. tremtinys iš Lietuvos, dr.
A. Statkevičius, lydimas Mildos
Mikėnienės, apsilankė redakcijoje,
susipažino su mūsų naudojamais raidžių
rinkimo kompiuteriais. Pasidžiaugė, kad
pagaliau atsirado laisvame krašte. Tikisi
greitai susilaukti ir savo šeimos, kuri dar
ok. Lietuvoje.
Edmundas Markevičius ir Vai Mėlinis su
žmonomis, atsilankė į. redakciją ir
užsiprenumeravo “Lietuvių Dienas” ir
“L. A. V.”.
Įdomu, kad tiek daug lietuvių,
gyvenančių rytuose, prenumeruoja vietini.
“L. A. V.” laikraštį, domisi Kalifornijos
lietuvių gyvenimu.

❖ :l: $ $ $ :t= # $ # # $ & # * * *

Mokinu groti smuiku ir pianinu.
Groju smuiku bažnyčioj ir parengimuose.
Sudarau dokumentus iškvietimams ir

siuntiniams, padedu sudaryti siuntinius ir
išsiunčiu į Lietuvą.
Kreiptis — Danutė Griškevičienė, tek:

(213) 828-4967, Santa Monica.
*1*
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ir atstovavo Amerikos Lietuvių rinktine ok. Lietuvoje 1987m.), Jolita Jonynaitė
(žaidė už Pepperdine univ. 1984 m.), Domia Janulaitienė (pasižymėjusi pajūrio
turnyruose).
Klūpi: iš k.: Giedra Kiškienė (10 m. ‘ ‘Bangos ’ ’ komandos narė), Daiva Tomkutė
(Žaidžia už UCLA vienų iš geriausių Amerikos universitetų komandų, buvo išrinkta
i Amrikos kolegijų rinktine 1987 m. ( Trūksta — Daivos Rugieniūtės ir Audros
Koklytės.
“Bangos” visų šakų sportininkai i Australijų išskrenda gruodžio 20d. Klubas
bandė [vairiausiais būdais sukelti reikiamų lėšų, dėkingi visiems aukotojams, bet...
dar labai reikia paramos. Pagauti švenčių nuotaikos, losangeliečiai tikriausiai
parodys savo dosnumų jaunimo paramai, pasiųsdami didesnį ar mažesnį čekį Mrs.
G. Kiškis, 2827 Herkimer St. L. A., CA 90039.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

SUSIRINKIMAS
Lietuvių. Bendruomenės Los Angeles
apylinkės metinis susirinkimas įvyks Šv.

Kazimiero parapijos didžiojoje salėje,
sekmadienį, lapkričio 27 d., 12 vai. p.p.
Valdyba aptars pereitų metų veiklą,
įskaitant sėkmingą Lietuvių Dienos —
LA’ 88 šventę ir pristatys ateinančių metų
veiklos planus. Bus renkama nauja val
dyba; bus duotas pranešimas apie įvyku
sios Tarybos sesijos darbus.
Visuomenė prašoma gausiai dalyvauti ir
pasakyti savo nuomonę apie bendruomenės
veiklą.
LB Los Angeles Apylinkės valdyba
$ $ * * * * * $ * * :l: * * * * * * * :t= * * * * * ❖ $ * $ $ $ *

Leonas Oksas, Lietuvos Vyčių iždininkas
ir kitų organizacijų veikėjas, po sunkios
širdies operacijos jau stiprėja žmonos
Izabelės globojamas.
Linkime greitai pasveikti ir sugrįžti į
veiklą.
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Vincas Bartkus-Bartkevičius mirė 1988
m. rugsėjo 2 d. Turintieji pretenzijų į likusį
turtą kreipkitės pas Vito Deveikį.
Vincas Bartkus-Bartkevičius passed on
September 2, 1988. Anybody having
claims to the estate please contact Vito
Deveikis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
BALIUS
Gerai, kaip ir visuomet, kad ir kitokioj
formoj, pavyko prapijos rengtas balius
įvykęs spalio 16 d.
Baliaus programą, išpildė Vyrų Kvar
tetas, tik šį kartą jau oktetas, (sudėjus tėvus
ir jų jaunąjį atžalyną), sudainavo septynias
lengvo žanro dainas, akompanuojant
komp. Raimondai Apeikytei. Dvigubą
kvartetą sudaro: R. Dabšys, T. Dabšys, E.
Jarašūnas, A. Jarašūnas, R. Jarašūnas, A.
Polikaitis, L. Polikaitis ir B. Seliukas.
Antanina Uldukienė baliui paruošė
skanų maistą, kurį į stalus padavinėjo
“Spindulio” jaunimas, vadovaujamas
Danguolės Razutytės-Varnienės.
AFS

