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PUIKUS DAINOS IR ŽODŽIO

Pianistas Robertas Bekionis koncertuoja 
Los Angeles.

KONCERTAS

E Angeles lietuviai šiais metais 
sausio 21 d. turėjo progos 

pasiklausyti neeilinio, aukštos klasės 
koncerto, kurį davė iš ok. Lietuvos atvykę 
menininkai. Pilnutėlė parapijos salė 
žmonių žavėjosi Vaclovo Daunoro sodriu, 
puikiai valdomu bosu. Įdomi ir jo 
pasirinkta programa, — kompozitoriai G. 
F. Handel, A. Scarlatti, L. Luzzi, G. Ver
di pirmoje koncerto dalyje, vėliau, antro
je — savieji: V. Klova, J. Tallat-Kelpša, 
L. Abarius, St. Šimkus, A. Raudonikis ir 
liaudies daina “Užaugo berželis’’. V. 
Daunoras vienodai puikiai perduoda arijas, 
liaudies ir estradines dainas.

Pianistas Robertas Bekionis, M. K. 
Čiurlionio konkurso laureatas, sužavėjo 
visus, net ir pianino muzikos nelabai 
mėgstančius, virtuoziškai atlikęs F. Liszto 
“Miserere’’ koncertinę parafrazę, Verdi 
operos “Trubadūras“ temomis.

Aktorius Algirdas Grašys, aukštaitis, iš 
“pa Utenas“, (pametęs rytų aukštaičių 
tarmę, greičiausia lankydamas konser
vatorijos teatrinį fakultetą) pirmoje pro
gramos dalyje deklamavo Antano Miškinio

Susitinka du operos didieji. V. Jonuškaitė-Zaunienė Nepr. Lietuvos operos 
solistė ir K Daunoras dabartinės ok. Lietuvos operos solistas.

Aktorius A. Grašys “porina” “Ar moka 
lietuvis juoktis?”

(irgi aukštaičio) eilėraštį “Lietuvai“. An
troje dalyje pasirodė “visoje savo 
grožybėje“ aštriu humoru “traukdamas 
per dantį“ vargšus žemaičius, (gal net 
nežinodamas, kad Los Angeles lietuvius 
valdo žemaičiai, pradedant: buvusiu ir 
dabartiniu klebonais, “Spindulio“ vadove, 
“LietuviųDienų“ ir “Vakarų“ leidėju...). 
Dar daugiau teko suvalkiečiams-sūdu- 
viams, kurie kai kuriais atvejais “apstato“ 
net ir žemaičius... Sugebėjo Grašys, iš 
Grašių kaimo, prajuokinti visus, net ir 
gana rimtai nusiteikusius... Amerikiečiai 
turi gana daug aktorių-komikų, ir jie labai 
populiarūs. “Juoktis — sveika!“, o mes, 
lietuviai, atrodo, nelabai norim būt svei
kais, perretai juokiamės, permažai turim 
humoro, dar mažiau turim aktorių-humo- 
ristų, išeivijoje gal tik vieną — Vitalių 
Žukauską.

Visi trys publikos nepaprastai šiltai 
priimti. “Ne taip kaip prieš 19-ką metų“, 
prisiminė V. Daunoras... Tada jo koncer
tas sukėlė daug triukšmo, suskaldė Los 
Angeles lietuvius, (Maskvos džiaugsmui, 
mes patys susiskaldėm, būdami “super 
patriotais“, kur nereikia. Red.).

Lietuvos operos solistė Vincė Jonuškai
tė-Zaunienė susižavėjusi V. Daunoro balsu 
ir dainavimo technika, įteikė raudoną rožę, 
pasveikino solistą, pasidžiaugė, kad turėjo 
laimės jo pasiklausyti. Nemažiau jinai 
įvertino ir pianistą.

Menininkus į Los Angeles pasikvietė 
Lietuvių Fondas, kuriam dabar pir
mininkauja, veikli Violeta Gedgaudienė, 
puikiai pravedusi visą koncerto eigą.

Vaje
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SKOLA AR PAREIGA?

Šiais metais švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės paskel

bimo jubiliejų, jau 72-ąjį, turime daugiau vilties išvysti 
laisvą Tėvynę, negu per paskutiniuosius minėjimus. Sovietų 
pavergti mūsų broliai ir seserys atkakliai kovoja už lietuvišką žodį, 
raštą, kiekvieną žemės pėdą, neužteršto vandens lašą, žydrią, ne 
industrijos dūmais užterštą padangę... Ar mes, laimingai pabėgę 
nuo raudonojo maro, nejaučiam pareigos ištiesti pagalbos ranką 
saviesiems? Ar užmerkėm akis mūsų tautos vargams? Toli gražu 
ne. Išeivijos lietuvių organizacijos beldė ir tebebeldžia į viso 
pasaulio sąžinę, dabartiniu laiku Gorbačiovo ypatingai 
“užliuliuotą”. Organizacijos ir pavieniai lietuviai tiesiog kariauja 
su amerikiečių spauda, kuri daugiau rūpinasi Gorbačiovo ir jo 
perestroikos likimu, negu pavergtaisiais, kovojančiais už laisvę. 
Kitaip būtų, kitoks ir spaudos veidas būtų, mūsų atžvilgiu jei mūsų 
kraštas būtų Amerikos pašonėje, o ne už jūrių marių ir dar toks 
mažytis... Negalime net ir svajoti apie pagalbą iš tų, kurie vergi
jos nepažįsta. Ką pasieksime, kiek atsieksime priklausys nuo mūsų 
bendro darbo.

Gal ne vienas išeivis ir ne kartą pasijuto nusikaltęs tautai, savam 
kraštui, apleisdamas tėvynę pavojui atėjus; pasijuto, kaip žiurkė, 
apleisdama skęstantį laivą.. . Laikas parodė, kad taip buvo lemta, 
taip turėjo būti; pasilikdami tėviškėje, būtumėm tik padauginę 
medinių kryželių skaičių Sibire, padidinę vergų skaičių sovietijoje.

Dabar, dabar brėkštant galimos laisvės prošvaistei, mes visi, kaip 
vienas, turime kenčiančios tautos uždėtą pareigą susijungti su 
tėviškėje esančiais ne vien mintimis, pritarimu jų darbams, bet ir 
konkrečia pagalba. Prisiminkime savo tėvų pasakojimus, kaip 
Amerikos lietuviai po I-ojo pasaulinio karo pastatė Lietuvą ant kojų. 
Kiek milijonų dolerių suaukota Lietuvos, kuri tuo metu buvo dar 
blogesnėje padėtyje, (karo nudeginta, nuteriota), prikėlimui? Mūsų 
tėvai ir mes patys pasinaudojome Amerikos lietuvių dosnumu, tik 
per jų dosnumą įsteigtos mokykloj gimnazijos, universitetas. 
Dabar atėjo mūsų ir mūsų vaikų eilė atiduoti tai ką mes iš tautos 
gavome. Reikia, labai reikia moraliai remti savąją tautą, už ją 
kovoti visuose amerikiečių spaudos, radijo, televizijos, politikų, 
pradedant nuo mažiausių ir baigiant Baltaisiais Rūmais, frontuose. 
Lygiai taip pat reikia savuosius gausiai remti ir materialiai; jiems 
reikia ne vien tik kompiuterių savajai spaudai leisti, aparatų įvykius 
tiksliai užfiksuoti (tai busimoji istorijos knyga), technikos — žinias 
iš tėviškės skubiai mums perduoti, jiems reikia pačių 

elementariausių medicinos įrankių. Mažai mūsų tautai svarbus kiek
vienas lietuvis, kiekviena jo atžala.

Minėdami 72-tąją Nepriklausomybės Paskelbimo šventę, 
prisiminkime, kad mes tautai esame skolingi ne vien tik už jaunystės 
prisiminimus, gražias liaudies dainas, tautinius šokius, tautosakos 
lobį; mes esame lietuviško tėvų kraujo įpareigoti padėti Lietuvai 
prisikelti.
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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 
išsimokėjimo sąlygomis iržemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
t************************ ****** ********

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

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

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

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525

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

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.
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JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ 
POKŠTO AUKA

Visos TV filmu studijos žino, kad Jūratė 
turi sveiko lietuviško humoro, mėgsta 
pokštus ir skaniai nusijuokia, kada ir jai 
pokštas iškrečiamas. Tą Jūratės ypatybę 
jau ne kartą ir panaudojo, matėme ją 
nepavydėtinoje padėtyje “Bloopers and 
Practical Jokes’’ programoje...

Studijos žino, kad ji lietuvaitė! Taip pat 
žino, kad ji Lietuvai ir lietuviams, turi 
labai daug sentimentų. Sujudo, sukruto 
Diek Clark studija Burbanke, prieš pat 
Kalėdas; susisiekė su Los Angeles Dramos 
Sambūriu, keliais Jūratės draugais lietu
viais ir... gruodžio20 d. Glendale naktinio 
restorano patalpose suruošė jai “susiti
kimą’’ su “svečiais’’ iš ok. Lietuvos...

Puikiai savo roles atliko Bronius Ace- 
linas (profesionalus TV ir filmų aktorius) 
ir visi kiti lietuviai. Kad paslaptis buvo 
išlaikyta, kad ji nežinojo, jog sienose 
“veidrodžiai’’ buvo filmavimo aparatūra, 
(tik jos vyras Andy žinojo kame reikalas) 
Jūratės veide kaip veidrodyje, ryškiai 
atsispindėjo...

Po to, kai “išlindo yla iš maišo’’ Jūratė 
skaniai pasijuokė, kad ir vėl tapo apgauta, 
pabendravo, pozavo nuotraukoms su lietu
viais, pasivaišino A. Uldukienės paruoštais 
priešpiečiais.

Ši programa “Bloopers and New Prac
tical Jokes’’ bus rodoma vasario 25 d., 
sekmadienį, 10 v.v., per 4-tą kanalą.

‘ ‘Spindulio ’ ’ grupė išpildžiusi programą Konsuliarinio Korpuso Kalėdų šventėje.

išdaigų” programos filmavimo. Iš k.: A. Gulbinas, Jūratė, B. Acelinas, Jūratės vyras
Andy ir produceris.

“SPINDULYS” išpildė programą 
L. A. Konsulariniam Korpusui

iekvienais metais Los Angeles Kon- 
sularinis Korpusas rengia 

Kalėdinį balių, kuriame dalyvauja virš 65 
valstybių konsulai ir jų svečiai. Konsulo, 
atstovaujančio valstybę, vaidmuo didelis. 
Lietuva turi savo konsulus net keliuose

miestuose; Los Angelėse Lietuvą atstovau
ja gen. garbės konsulas inž. Vytautas Če
kanauskas, šias pareigas pradėjęs eiti 
maždaug prieš 12-kąmetų. V. Čekanaus
kas su šeima kasmet dalyvauja šioje šven
tėje, kuri šįmet įvyko gruodžio 8 d. The 
Four Seasons viešbutyje, Beverly Hills.

Šiais metais konsulai ir jų svečiai, be 
nuolatinių V. ir J. Čekanauskų, susipažino 
ir su 8-niomis poromis “Spindulio’’ šo
kėjų. Šioje kalėdinėje šventėje svečiai ir
viešnios pasipuošę vakariniais rūbais 
(Black Tie) iškilmingų pietų metu, pasi
džiaugė kalbom, dainom ir šokiais. Pro
gramą išpildė Beverly Hills gimnazijos 
choras, sugiedojęs kelias kalėdines gies
mes, Costarikiečiai šokb savo tradicinius 
šokius, lietuviai — Kepurinę, Landytinį, 
Lenciūgėlį ir Malūną. Svečiai mūsų šokius 
įvertino entuziastiškais plojimais. Taigi 
nebuvo gaila daugelio repeticijų, kurių, 
šokių vedėja Danguolė Varnienė reikalavo. 
Programą užbaigė kelios švedės, su žvakė
mis ant galvų, sudainavo jų tradicinę “San
ta Lucija”.

Būti pakviestiems į šios šventės progra
mą — nelengva, bet V. Čekanauskas tuo 
pasirūpino, o mes su didelius entuziazmu 
pasirengėme, parodydami nors dalį aktyvių 
Los Angeles lietuviukų. Nor& tautiniai 
šokiai nesilygina su rimta politine demon
stracija, jie vis vien padeda nesusipaži- 
nusiems su Lietuva sužinoti, koks linksmas 
ir energingas tebėra mūsų krašto jaunimas.

Šis vakaras konsulams ir jų svečiams 
parodė, kad Lietuvos jaunimas tebėra 
gyvas išeivijoje, kaip ir ok. Lietuvoje.

T. Giedraitytė
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OK. LIETUVOJE 
BURIUOTOJAI RUOŠIASI

Šių dienų ok. Lietuvos ir rytinės

Europos perspektyvoje ok. 
Lietuvos buriuotojų žygis per Atlantą jau 
atrodo kaip istorinis įvykis — praeityje. 
Gal būt, išeivijoje esantiems lietuviams taip 
atrodo, bet ok. Lietuvoje ne!

Ok. Lietuvos buriuotojai, nugalėję 
Atlantą, nesėdi bures nuleidę, bet ruošia 
planus naujoms jūrų kelionėms, kurios 
turėtų nustelbti kelionę per Atlantą.

Arūnas Kazakevičius, jachtos “Audra” 
kapitonas, buvo mano paprašytas aprašyti 
kelionės įspūdžius. Jis atsiuntė laišką, 
kuriame išdėsto kokie yra ateities planai, 
kaip sekėsi kelionėje ir dėkoja už jam 
suteiktą pagalbą. Štai ištrauka iš jo laiško:

‘ ‘Ačiū Dievui, aš jau namuose ir visa 
mano komanda ir kitų jachtų vyrai. Gal 
būt jie atkreipė Amerikos visuomenės 
dėmėsi i mūsų mažą kraštą, gal būt ir ne. 
Bet svarbu ne tai. Svarbu tai, kad po tiek 
metų trukusios tamsos nušvito saulė, 
sustiprėjo viltis dėl šviesios Lietuvos 
ateities, kad pradėjo pūsti demokratiniai 
vėjai, padėję mums perplaukti Atlantą 
(perkeltiną prasme)) su Tautine vėliava 
ant laivų. Visa tai gražu, miela širdžiai, 
visur jaučiasi didžiulis pagyvėjimas. O 
mes, jūreiviai, neramių širdžių karta, jau 
gyvename nauja svajone — reikia api
plaukti žemės rutulį. Tegu pamato mūsų 
tautinę vėliavą Australijos lietuviai, tegul 
sutinka mūsų laivą, Kalifornijos lietuviai. 
Mes tą reikalą pradėjome po truputį 
organizuoti. ’ ’

Toliau Arūnas rašo, kad kelionei aplink 
žemės rutulį reikalinga geresnės jachtos, 
kuri turėtų būti pastatyta vakaruose, nes 
jachtos pastatytos vakaruose yra geresnės 
ir tvirtesnės negu statytos Lenkijoje. Jachta 
“Audra” buvo pastatyta Lenkijoje ir 
Arūnui pridarė daug bėdos. Ok. Lietuvo
je buriuotojai tikisi, kad mes vėl juos 
paremsime.

Devyniolikos puslapių laiške gana 
išsamiai aprašoma visa kelionė ir nesėkmės 
plaukiant per Atlantą. Suglaustai pasi
stengsiu pavaizduoti kokios nesėkmės 
lydėjo “Audros” įgulą.

Visos trys jachtos laimingai atplaukė į 
Klaipėdą, bet jachta “Audra”, vadovau
jama Arūno Kazakevičiaus, daugiausia 
nukentėjo kelionėje. Plaukiant iš New 
Yorko į Baltimore sugedo generatorius, 
kuris maitina visas laivo baterijas. 
Generatorius buvo sutaisytas Baltimorėje. 
Išplaukus iš Baltimorės, būnant toli nuo 
Amerikos krantų trūko varžtai, kurie laiko

ĮMĮk

O. Alminaitė. Antroj eilėj: K. Balchaitė, A. Griciūtė, I. Malakaitė, R. Juozapavičiūtė
ir A. Venckutė.

priekinį trosą (lyną, ant kurio kabo 
priekinė burė. Kapitonas laiku tai pastebėjo 
ir po keturių darbo valandų gedimą 
aptvarkė.

Viduryje Atlanto, nakties metu, sugedo 
vairas, nulūžo vairo plunksna (pelekas). 
Nevairuojama jachta ko tik nesusidūrė su 
didžiuliu laivu, kuris 300 metrų atstume 
praplaukė, nepastebėjęs nelaimėn pateku
sios jachtos. Dvi paras jachta buvo 
blaškoma didžiulių (8 metrų) bangų. 
Plaukiančio iš Klaipėdos į Kubą laivo, 
“Audra” buvo nubuksyruota (nuvilkta) į 
Azorų salas, kur sutvarkė vairą. Leidžiant 
jachtą nuo krantinės į vandenį, per vietinių 
meistrų neapsižiūrėjimą, jachtą remiantys 
kuolai nuslydo į šonus ir jachtos priekis 
krito žemyn. Tik krano diržai sustabdė 
jachtą (vos keleto centimetrų atstume) nuo 
cementinių grindų. Kapitonas rašo: “laivo 
vieta vandenyje. Geriau jam nuskęsti, negu 
būti sudaužytam ant kranto' '.

To dar neužteko. Baltijos jūroje vėjai 
buvo labai silpni ir reikėjo pirmyn varytis 
su motoru. Po dešimties valandų plaukimo, 
netoli nuo ok. Lietuvos, Lenkijos vande
nyse, nulūžo sraigto mentis. Kapitonas 
pranešė Klaipėdai, kad “Audra” nesuspės 
atplaukti į sutikimo iškilmes. Iš Klaipėdos 
buvo atsiųstas karinis laivas, kuris “Au- 
drą”atvilko laiku į iškilmes. Sutikimas 
buvo labai iškilmingas, dalyvavo visa 
Lietuva.

Pabaigoje laiško kapitonas Arūnas 
Kazakevičius prisimena virvių, blokų ir 
laivo aprangos reikmenų nupirkimą New 
Yorke ir rašo: ‘ ‘O kaip man viso to prireikė 
kelionės metu ir kaip viskas tiko. Dar kartą 
dėkoju už pagalbą New Yorke, už jūsų gerą 
nuojautą, kuri pasiteisino vėliau. 
Linkėjimai Los Anželoso lietuviams 
prisidėjusiems prie to plaukimo”.

Kapitonas Arūnas yra labai nuoširdus, 
malonus, aukšto ūgio, geros atletiškos 
išvaizdos vyras. Man buvo didelis 
malonumas jį pažinti ir su juo 
bendradarbiauti.

Superkant inventorių jachtoms, jo 
žinojimas kokį inventorių reikalinga turėti 
gerai paruoštai lenktyninei jachtai,, labai 
palengvino supirkimą, o savo patyrimą 
jūroje jis įrodė kelionėje per Atlantą.

Vytautas Zelenis

“DRAUGO” KONCERTAS
Sekmadienį, kovo 18 d. 12 vai. Šv. 

Kazimiero salėje ruošiamas koncertas 
“Draugo” dienraščiui paremti.

Programą išpildys talentingi solistai iš 
ok. Lietuvos, dainininkai Algirdas 
Janutas ir Sofija Jonaitytė, jiem akom- 
ponuos pianistas Povilas Stravinskas.

Visi kviečiami atvykti.
Rengėjai

Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkė
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VIEŠNAGE OK. TĖVIŠKĖJ

Einam pietauti į viešbučio resto- 
franą, esantį kitam pastate, su gana 
klaidžių įėjimu. Keista, kad viešbutis ir 

restoranas ne po vienu stogu; juk nepatogu, 
ypač kai lyja, sninga. Atrodo, kad nei ar
chitektui, nei statybininkams visiškai ne
buvo svarbu patogumai žmonėms. Tik 
vėliau pamačiau, kad čia žmonės, jų 
patogumai yra paskutinėj vietoj...

Antrame aukšte surandam restoraną. 
Gražiai išdekoruotas, gražūs baldai, ypa
tingai susižaviu žirondeliais. Tokie gražūs, 
skoningai spalvingi, savito stiliaus. Mums, 
turistams, duoda atskirą kambarį, kuriame 
gražiai paruoštas stalas. Sėdam, tik... o kur 
servietėlės, kur druska, pipirai, sviestas? 
Susijaudinusi administratorė bėga į savo 
raštine pasižiūrėti ar sviestas yra ar ne ant 
mūsų. “menu”... Pradedam juokauti, kad 
ko gero nei servietėlių, nei prieskonių nėra 
turistams ant meniu... Aptarnaujami ele
gantiškai apsirėdžiusių jaunų padavėjų, 
greitai viską pamirštam, skaniai valgom, 
dalijamės įspūdžiais su savaisiais. Admini
stratorė, išsilavinusi moteris, baigusi 
universitetą, nemažai keliavusi. Išsišne
kam. Pasirodo, kad jai ir scena nesvetima, 
yra ir vaidinusi, ir dainavusi, moka kelias 
kalbas. Praktiškoji gyvenimo pusė, ją 
pastūmė į šias pareigas... Ir tai ne vienin
telis atvejis, kada diplomuoti dirba darbus 
ne pagal diplomus; vieni — politiškai ne
patikimi, turi tenkintis tuo ką gauna, kiti 
— dėl geresnių pragyvenimo sąlygų...

Iš viešbučio kambario bandau prisiskam
binti Vaivai, Amerikoje jos giminės duotu 
telefono numeriu, kartu su įspėjimu, kad 
kalbėčiau atsargiai, nes telefono dažniau
siai klauso ne jos vienos ausys... Netikė
jau! Juk dabar viskas “glasnost”, “pere
stroika” “peredielka” ir 1.1. Skambinu, 
skambinu, — niekas neatsiliepia. Pagaliau, 
gana vėlai vakare, atsiliepia vyriškis ir in
formuoja, kad tokios čia nėra, niekad 
nebuvo ir nebus... Per kitus pažįstamus, 
susisiekiu su ja ir... telefono numeris 
geras, ji visą dieną sėdėjo namuose, laukė, 
o telefonas nesuskambėjo... Dabar ir man 
buvo aišku, kas telefoną atsakė... Štai tau 
ir “perestroika”! Lygiai taip pat, kaip 
buvau įspėta nepalikti nei filmų, nei 
aparatų išeinant ilgesniam laikui iš vieš
bučio... Netikėjau! Įsitikinau, kai “dingo” 
iš vaizdajuostės B. Brazdžionio sutikimas 
Vilniaus aerodrome! Matyt perdaug “švai
sčiausi” aparatu po stogus, po aplinką ir 
gal dar ką nors netyčia užgriebiau!

Kad viešbutyje šilto vandens nėra, tai 
“no problem” gerai ir šaltas! . Bet esu

Valerija Baltušienė

■■ ■

f#

B. Brazdžionis, buvęs Maironio muziejaus direktorius nepriklausomybės laikais, tarp 
dabartinių muziejaus tarnautojų (tik dalies) 1989 geg. 26.

aukščiausio laipsnio panikoj! Atsivežiau 
net 5 baterijas video aparatui, transforme
rs, “čardžerį” baterijoms pakrauti. Įjun
giu, kaip paprastai, vonios kambaryje. Kas 
valandą atsikeliu, pakeičiu... Džiaugiuosi, 
kad pavyko visas pakrauti, galėsiu “šau
dyti” net 5 valandas (beveik)! Už aparato, 
už baterijų ir pro duris... Nėr ko laukt, 
atidėt, laikas nepaprastai lekia, o pamatyt 
norisi viską, viską; prabėgt takais 
jaunystės, ir parsivežti juos juostose, ne 
vien tik atminimuos... Nu kas gi čia dabar? 
Naujai prikrautos baterijos po 15 minučių, 
pačiu įdomiausiu momentu, — nebėr... 
Panikoj! Kas sugedo? Ką daryt? Gauti čia 
naujas baterijas ir visus kitus prietaisus, tai 
kaip Saharoj ieškoti sniego... Su didžiausia 
panika aiškinu savo nelaimę vietiniam 
kauniečiui... Iš viso mano greito “tratė
jimo” tesuprato, “vonios kambary”. Nu
stebo — kaip aš galiu būti tokia neapsi- 
švietus, juk visiems yra aišku, kad ok. 
Lietuvoje elektros srovės voltažas vonioje 
yra daug žemesnis, specialiai pritaikytas 
elektriniams skustuvams, kad neįvyktų 
nutrenkimų elektra. “Negi pas jus kitaip?” 
Gavęs “kitaip, visur ta pati srovė”, 
susidomėjęs paklausė: “O kiek pas jus 
besiskutančių nutrenkia per metus?..”

Ir taip kasdien mokėmės ir mokėmės, ir 
pasimokėm, kad norint susiskambinti su

“ne košer” asmeniu, nesinaudoti vieš
bučio telefonu, bet lauke esančiu viešuo
ju; jei ant tavęs užrėkia krautuvės vedėja, 
kas normalu pas juos, užrėk atgal garsiau 
ir reikalauk skundų knygos...

Įprantam prie tėviškės lietuvių, mums 
jau atprasto rankų bučiavimo, džentelme
niškumo, ir 1.1. Ir... Karo Muziejaus 
sodelyje, kur vyko neoficialus Pavasario 
Poezijos atidarymas, dalyvaujant B. 
Brazdžioniui su šeima, pasimokiau, kad 
tėviškėj manieros prasideda ir pasibaigia 
rankų bučiavimu... Kolegos fotografai ir 
filmuotojai (kurių tarpe aš buvau vienintelė 
moteris) manieras, kaip nereikalingą ir, 
ypatingai tokiais atvejais, nenaudingą 
daiktą, palieka namuose... Paskendusi 
minioj, iškeliu aparatą virš galvų, filmuo
ju... Tik staiga ta pačia linkme man pro 
ausį kolegos aparatas švyst, užsikabina už 
mano “akutės” (viewfinder), širdis man 
į kulnis slyst... Greitai glaudžiu aparatą 
prie šono, su atvėpusia “akute”, kad 
daugiau nuostolio nebūtų, — viešnagė tik 
prasidėjo... Tuo pat metu siūbtelėjo minia 
į Poeto pusę, o aš vidury... Tik šoną 
sudiegė, suskaudėjo, sutraškėjo, — ačiū 
Dievui, aparatas sveikas, — šonkaulis 
išgys, kad porą savaičių juoktis, kosėt, 
čiaudėt ir svajot negalima, tai “no pro
blem”... Imu orientuotis, kad fotografų
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“mūšio” lauke, moterys ir vyrai, esam 
lygūs, o kas stipresnis buvo — paaiškės ro
dant vaizdajuostes... Po kelių dienų at
siranda vienas kitas kolega ir mandagesnis, 
ir draugiškesnis, ir geresnę vietą užleidžia 
laiks nuo laiko... Tik vienas iš jų labai 
labai išsiskiria (vienintelis su 2 padėjė
jais, “Latvija” mašina, labai senu, 
tarškančiu, barškančiu, kaip iškleręs 
sovietiškas tankas, filmų aparatu, ir... 
sovietišku elgesiu). Visą laiką sugeba 
užlyst, užstoti man vaizdą... ir draugiški 
ir gražūs prašymai, — nieko... Kągi, 
turėjau nuo jo gintis, kaip arklys nuo 
vilko... Po to pasikeitėm vizitinėm 
kortelėm, kad žinotumėm — kam ir kas... 
Nuo to (pamirštino) laiko “no problem” 
ne tik su juo, bet ir su kitais kolegom...

Pakeliui į Maironio muziejų sustojame 
istoriniame, bene seniausiame Kaune, 
“Guilde” restorane. Puošnu, elegantiška! 
Baldai raudonu aksomu apmušti, frakuoti 
padavėjai; o kristalo gražumas, lėkščių 
dailumas, sidabro blizgėjimas... Vaje, va
je... nesinori net tikėt, kad ok. Lietuvoj 
esu.

Čia pat, praėjus aikštę su įspūdinga 
Maironio statula, ir muziejus. Gražiai, 
meniškai sutvarkytas. Sienos nukabintos 
meniškomis rašytojų ir kitų žymiųjų 
nuotraukomis. Muziej aus tarnautoj o s, 
kurių buvo gana didelis skaičius, mielai 
aiškina, vedžioja po muziejų. Tik vienas 
dalykas nelabai aišku, kodėl tokiam mažam
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Liaudies instrumentų ansamblis, prieš programą “Lakštingalų slėnyje’’ prie Kauno.

muziejui tiek daug tarnautojų! Taip pat 
neaišku, kodėl toks mažas laikraštis, kaip 
“Gimtasis kraštas” turi tiek daug redak
torių. .. Ir visi kiti darbai, kuriuos pas mus 
atlieka vienas arba du žmonės, čia dirba 
“išsijuosęs” visas būrys... Dabar galiu 
suprast ir anekdotą iš ok. Lietuvos: “Kiek 
žmonių reikia vienai karvei pamelžt?..” 
Aišku!

Nuo pat pirmos viešnagės dienos didelį 
įspūdį paliko liaudies ansambliai, didesni 
ar mažesni, kuriuos turi, atrodo, ne tik 
universitetai, miestai, miesteliai, kolcho

zai, netgi didesnės įmonės. Negali atsiste
bėti instrumentų įvairumu, nekalbu jau 
apie skudučius, birbynes, kankles, skraba- 
lus... Nepaprastai žavus “Lietuvos” an
samblis, tiesiog neįtikėtina, kad mūsų 
tautiniai šokiai tokie įspūdingi, savitai skir
tingi nuo kitų tautų šoklų. Nenuostabu, kad 
jie (ansambliečiai) gastroliuodami po Eu- 
pą turėjo nepaprastą pasisekimą. Ir, dabar 
stebėdama ansamblio programą, pasijutau, 
lyg pirmą kartą gyvenime matyčiau 
lietuviškus tautinius šokius.

(bus daugiau)
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AKAI • SANYO • JVC • SEIKO • TOSHIBA • CASIO • SHARP • MINOLTA • CITIZEN • SONY • NEC

Pirmoji rusų parduotuvė Los Angeles parduodanti STEREO — VIDEO — RADIJO — FOTO APARATUS, tinkančius 
Sovietų Sąjungos sistemai.

EVROPA ELECTRONICS

□ Esame pirmoji įstaiga Los Angeles, siunčianti siun
tinius sudarytus iš mūsų krautuvėje pirktų prekių, į 
Lietuvą ir kitus Sovietų Sąjungos kraštus, muitą 
apmokant čia.

□ Parduodame japonų gamybos televizijos, video 
aparatus, telefonus, video-magnetofonus tinkančius 
Europos arba Amerikos sistemoms

□ Tiktai pas mus gausite kvalifįkuotų tarnautojų 
patarimus kokios prekės turi paklausą Lietuvoje

Krautuvė atdara: kasdieną 11 — 8 v.v., sekmadieniais 12 — 5 v.v.

EVROPA ELECTRONICS
7117 SUNSET BOULEVARD, SUNSET GALERIA, HOLLYWOD, CA 

Tel.: (213) 851-8401
Kampas La Brea, šalia El Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.
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LIETUVIAI PROFESIONALAI — PREKYBININKAI Nuosavybių pardavėjai

Advokatai
JACK ALEX 

NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103 

West Covina, CA 91790 
Tel.: (818) 337-0777 or

(818) 962-6644

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law

(415) 843-7818 
2119 Ashby Ave.

Berkeley, CA 94705

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

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

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616 
Los Angeles CA 90028-6404 

Tel.: (213)871-8999

Apdrauda

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc. 
A. “Mark” MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance 
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029 

453-1735 828-7525

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213)664-2910

Dantistai

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

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

(Corner Warner & Euclid) 
Tel.: 1 (714) 968-5525

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

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by Appointment

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

ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

Gydytojai

WILLIAM J. GRASKA, M.D., 
F.A.A.F.P. 

Temple Medical Group, Inc.

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

1760 Termino Ave., #207 
Long Beach, CA 90804

Telefonas: (213) 498-6676

General Contractors

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical - Heating - Plumbing
2227 Meadow Valley Terr.

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

KOSTAS MAKAUSKAS

Plumbing — Electrical — Carpentry 
Cement Work — Construction — 

Remodeling — Repairs 
EXPERIENCED

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

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

DENNIS PETRAS
Broker Associate

do Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.

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

Res. phone (818) 883-2877

CENTURY 21
23241 Ventura Boulevard
Woodland Hills, Ca 91364

Business (818) 883-1723
Residence (818) 704-0103

SERVICE WITH INTEGRITY
RASA BANYS

SĄSKAITYBA

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039

(213) 667-3080

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

STOGŲ TAISYMAS

JOHN BRICKUS 
JONAS BRIČKUS

ROOF REPAIR MASTERS
Our Roof ‘Tune-Up’ Includes:
• Repair Leaky Roof As Needed
• Reseal Vents,

Seams And Splits If Necessary
• Check All Drains And Seal

If Necessary
• Advise On General Roof Condition

CALL FOR OUR LOW PRICE 
663-5901

2900 Griffith Park Blvd.
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS
1990 m.
Vasario mėn.

10 d., šeštadienį, 7 v.v. ir 11 d. sek
madienį, 12 vai., Šv. Kazimiero para
pijos salėje, Vilniaus Dramos Teatro spek
takliai. Ruošia L.A. Dramos Sambūris.

18 d. sekmadienį, 12 v.v. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimas.

24 d. šeštadienį, 7 v.v. parapijos salėje 
Blynų balius. Ruošia Spindulys.

25 d. sekmadienį, 10 v.v. per NBC TV 
(4 kanalas) Jūratė Nausėdaitė su L. A. 
lietuviais, “Bloopers and Practical Jokes” 
programoje.

ATSKRENDA VILNIAUS DRAMOS 
TEATRAS

Š. m. vasario 8 d., Los Angeles Dramos 
Sambūrio pakviestas, atskrenda Vilniaus 
Valstybinis Akademinis Dramos Teatras.

Teatras atsiveža A. Škėmos dramą “Pa
budimas”. Šv. Kazimiero parapijos salė
je duos du spektaklius, vasario 10 d. šešta
dienį, 7 v. v. ir vas. 11 d. sekmadienį — 
12:30, po šio spektaklio, apatinėj salėj, bus 
pietūs (15 dol. asmeniui).

Teatro grupės nariai: rež. J. Vaitkus, Pr. 
Treinys Teatro direktorius, A. Zigmanta- 
vičius, S. Siparis, J. Kisielius, A. Večers- 
kis, A. Janušauskaitė, M. Jusčius, J. Arči- 
kauskas. Kartu su grupe atskrenda V. 
Chadzevičius “Kultūros barų” vyr. 
redaktorius. '

Z. SODEIKIENĖS MENO DARBŲ 

PARODA
Rengiama UCLA Tarptautinio Studentų 
Meno Centro vyks nuo vasario 11 d. 
(atidarymas 4 v. p.p.) iki vasario 28 d. 
1023 Hilgard Ave, Westwood, CA 90025, 
tel. (213) 208-4587. Lankymo valandos 
pirm. — penkt. nuo 10 v. ryto iki 9 vai. 
vakaro.

Zita Sodeikienė, gimė Lietuvoje. 1958 
metais baigė Meno Institutą (Art Institute) 
Čikagoje. Dalyvavo daug individualių, 
grupinių ir kviestinių parodų. 1989 m. 
gavo Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondo dailininkės premiją. Iliustravo 
daugelį knygų. Ypatingą meno kritikų ir 
amerikiečių dėmesį atkreipė jos pieštas 84 
pėdų, vientisinės drobės paveikslas 
“Berlyno siena”. Šį paveikslą dailininkė 
nutarė vežti į ok. Lietuvą.
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LIETUVOS 72 METŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO MINĖJIMAS

Ruošiantis minėti Vasario 16-tąją, 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
šventę, džiaugiamės mūsų brolių ir sesių 
ok. Lietuvoje parodyta drąsa ir pasišven
timu siekiant laisvės. Daug padaryta, 
tačiau paskutinieji žingsniai visada 
sunkiausi. Mūsų, išeivijos, pareiga visom 
savo išgalėm jiems padėti, kad pasiekti 
laimėjimai nebūtų prarasti, kad pakaktų 
jėgų bei išmanymo galutinai pergalei 
nepriklausomybę laimėti.

Todėl mes šiais metais minėdami 
Vasario 16-tąją dalyvaukime kuo gausiau
siai pamaldose, minėjime ir savo aukomis 
dar stipriau paremkime Lietuvos laisvės 
kovų darbus.

Vasario 18 d., sekmadienį, minėsime 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
šventę. Tai dienai numatyta tokia 
programa:

1.10:15 vai. ryto vėliavų pakėlimas Šv. 
Kazimiero parapijos kieme. Organizacijos 
prašomos dalyvauti su savo vėliavomis, 
pageidaujame, kad moterys ir mergaitės 
pasipuoštu tautiniais rūbais.

2. 10:30 vai. ryto, iškilmingos 
pamaldos su pritaikytu pamokslu. Mišias 
gieda parapijos choras ir solistai vadovau
jami muziko Aloyzo Jurgučio.

3. 12:30 p.p. Akademija-Minėjimas 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Pgrindinę

v 
kalbą pasakys dr. Robertas Vitas iš Či
kagos, IL. Meninę dalį atliks: Vilniaus 
Valstybinio Akademinio Teatro aktoriai. 
Vasario 16-jai pritaikinta programą atliks 
sol. Vita Vilkienė, akomp. Rimas 
Polikaitis ir jaunimo choras “Spindulys” 
diriguojamas ir paruoštas Viktoro Ralio, 
neseniai atsikėlusio iš New Yorko. “Spin
dulio” vadovė Danguolė Varnienė, 
režisorius Algimantas Žemaitaitis.

Maloniai kviečiame visus Vasario 16-tos 
šventėje dalyvauti ir savo auka paremti 
Lietuvos laisvės kovų darbus.

Visi maloniai kviečiami į 
tradicinį LB Spindulio

BLYNŲ BALIŲ

kuris įvyks 1990.11.24 d., šeštadienį 
7:00 vai. vakaro.

Gardūs blynai — programa — orkestras!
Paremkite savąjį jaunimą!

Dėl rezervacijų skambinti:
D. Varnienei (213) 663-1366

Aukos ok.
kalinia

ALp(LKA)1763
1990, Nr.2

(a.a. Gregoi
Lietuvos IKZ < A T -J * -  .

•Z <■

Nepriklausomybės kovų savanoris-kūrėjas, 
kovojęs už Lietuvos laisvę, tremtyje 
dosniai rėmęs lietuviškas organizacijas ir 
po mirties nebus pamirštas.

Velionies našlė Janina ir sūnūs Egidijus 
ir Vytautas paprašė draugus ir pažįstamus 
vietoje gėlių, a.a. Gregorio Radvenio 
prisiminimui, aukoti Lietuvai remti dar
bams. Surinktas aukas Los Angeles (ir iš 
draugų Čikagoje) viso 530 dol. šeima 
paskyrė Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Globos grupei ok. Lietuvoje.

Aukojo: po 100 dol. Janina Radvenienė, 
B. Skovroynska, Niwinski šeima; po 50 
dol.— Vytautas ir Dalia Černiai, Edmun
das ir Rūta Kulikauskai, Lietuvos Dukterų 
Dr-ija, Nina Puodžius; po 25 dol. — Jonas 
ir Veronika Andrašūnai, Janina 
Rukšėnienė; po 20 dol. — Emanuelis ir 
Laima Jarašūnai, Elena Spukas, Bronė 
Venckienė; po 10 dol. — Ona Deveikienė, 
Kazys Karuža.

Mokesčių apskaičiavimai (Income Tax) 
Federaliniai ir Kalifornijos valstijos 

išpildomi
VINCO SKIRIAUS

4364 Sunset Blvd., L A., CA 90029 
Tel.: (213) 664-2910 ar (213) 664-2919

Dėl patarnavimo prašome skambinti ir 
susitarti.

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

G & M MAINTENANCE AND REPAIR CO.
File No. 89095426

Atliekame stogo dangos, santechnikos 
(plumbing), betonavimo, marinimo, vidaus ir 

išorės dažymo darbus.
Naudojame tik aukštos kokybės medžiagas. 

Ilgametis patyrimas, greitas darbas.
Prieinamos kainos. Kreipkitės mielai 

patarnausime!
Gintas ir Mečys Tarasevičiai 

811 - 20th Street #207 
Santa Monica, CA 90403 

(213)828-6633 (213) 393-3968
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★WWW

ELEKTROS ĮVEDIMAI
IR i

PATAISYMAI
į 
i

Turiu patyrimą. Dirbu greitai ir sąžiningai.

Ričardas Andrijauskas 
(213) 394-3181 |

••••v.v. *.»*.* *»*•*•*•*•*• v«v»v.
VLADAS CEIKA

su
TĖVAIS

gaminame šviežias lietuviškas 
dešras ir maistą parengimams 

4328 East 56th Street
Maywood, CA 90270

Tel. (213) 562-1344
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