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Los Angeles Dramos Sambūriui 30 metų
Šių metų balandžio mėn. 27 d., šv.
Kazimiero parapijos salėje buvo suruoštas
iškilmingas Los Angeles Dramos Sambū
rio veiklos 30-ties metų jubiliejaus paminėjimas-balius.
Losangcliečiai lietuviai, įvertindami
sambūrio narių ilgą darbą ir pasišventimą
scenai, gausiai atsilankė į ruoštą balių, tuo
parodydami savo pritarimą ir dvasinę
paramą sambūrio nuveiktam kultūriniam
darbui.
Los Angeles sambūris, tur būt, yra vie
nintelis, kurs per tiek metų išsilaikė; be
pertraukos statė vaidinimus, dainavo ir
išpildė programas kultūriniuose parengi
muose. Vienintelis, kuris pasiekė net ir
tolimąją Australiją, kur nepaprastai sėk
mingai gastroliavo su dviem veikalais: B.
Pūkelevičiūtės drama “Palikimas” ir J.
Gliaudos komedija “Kompiuterinė san
tuoka” Melbourne ir Sydnejuje. Australi
jos lietuviai buvo sužavėti ne tik veikalų
pastatymu, iš taip toli, beveik kito pasaulio
galo, atsivežtomis dekoracijomis, bet ir
sambūrio susigyvenimu ir drausme.
Taigi po tiek metų įtempto darbo,
pasiaukojimo, sambūris buvo Dramos
Festivaliuose apvainikuotas atžymėjimais:
geriausio aktoriaus, geriausios aktorės (net
dvi Los Angelės sambūrio artistės), ge
riausio antrinės rolės aktoriaus, dekoravi
mo (3 žymenis), pastatymo-režisūros,
originalių kostiumų sukūrimu. Sambūris
užsipelnė iškilmingo baliaus!
Šio baliaus-minėjimo visas parengimo
rūpestis atiteko rengimo komitetui: pirm.
A. Raulinaičiui, vice-pirm. Liucijai
Mažeikienei, vice-pirm. spaudai Algirdui
Gustaičiui, vice-pirm parengimo reikalams
Kazimierui Šakiui ir komiteto nariams
Rimtautui Dabšiui, Antanui Mažeikai,
Jonui Petroniui, Salomėjai Šakienei ir
Danguolei Vizgirdienei. Komitetas savo
darbą atliko puikiai pradedant puikiu
leidiniu redaguotu Petro Maželio, salės

išdekoravimu ir stalų papuošimu (taip pat
P. Maželio projektas) baigiant inž. Ju
liaus ir Ingridos Jodelių paruošta itališko
maisto puota.
Minėjimo programa - neilga, bet pras
minga. Pagrindinė kalbėtoja ras. Alė Rūta
trumpai, įdomiai pravedė per mūsų teatro
istoriją, pradedant Lietuvos laikais ir
baigiant dabartiniais išeivijos teatrais ir jų
reikšme, bei įtaka mūsų gyvenime.Sambū
rio pirmininkas Vincas Dovydaitis trum
pai padėkojo visiems ir atsilankiusiems
svečiams ir viešnioms ir tiems, kurie savo
darbu daug prisidėjo prie šio minėjimo
didelio pasisekimo. Nenorėdami per il
gai varginti svečių, atrado puikią išeiti leidinyje padėkoti visiems, kurie per tuos
(nukelta i šeštą puslapi)

Už. 30-ties metų nenutrauktą darbą L. A. D. Sambūriui, įteikiamos atžymėjimų lentelės.
Iš kairės: Ema Dovydaitienė, dabartinis LADS pirm. Vincas Dovydaitis, baliaus rengimo komiteto
pirm. A. Raulinaitis įteikęs atžymėjimus, Gražina Raibienė, Juozas Raibys.
Nuotrauka M. Sutkaus
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Svečių stalas su baliaus šefu
Iš kairės: D. Černienė, G. Kazlauskas, M. Kazlauskienė, baliaus šefas J. Jodelė, R. Vizgirda,
B. Vizgirdienė, V. Sutkuvienė.

Nuotrauka M. Sutkaus
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Kiekviena diena prasideda mankšta, bėgimu su kliūtimis, pilnu
koncentruotu karišku apmokymu (į tai įeina, ir įvairių ginklų var
tojimas). I jų programą įeina ir įvairių formų jujitsu ir karate.
Pagrindinis treniravimas Tashkente užtruko 3 mėnesius, per tą
laiką vaikams buvo įskiepytas fanatiškumas. Sovietai parinko 650
pažangesnių vaikų ir nuskraidino į Samarkandą,kur jie taip pat
izoliuotoje stovykloje buvo mokomi: užsimaskavimo, slaptos ko
munikacijos, sabotažo ir žudymo metodų, kaip užminuoti kelius,
vielos pagalba iš tolo susprogdinti minas ir pažinti kitus vai
kus treniruotus tuo pačiu metodu.
Vaikai buvo išmokyti kaip naudoti ir padaryti bombas—žaislus:
lėles, tamburinus, laikrodžius ir 1.1., kuriuos jie buvo išmokyti
nunešti į partizanų valdomus miestelius ir jais “apdovanoti"
vaikus.
Baisu,.kada sovietai dvasiniai išprievartauja suaugusius žmones,
o ką kalbėti apie vaikus. Nusikaltimas prieš juos yra šimtą kart
baisesnis; iš jų. pagrobta: vaikystė, protavimas, laisva valia, šeima.
Šie nužmoginti vaikai liko tik robotai sovietų užmačioms vykdyti.

Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius

Kodėl tyli pasaulis?
Paskutiniu laiku ir per televiziją ir per laikraščius daugiau nieko
nešneka ir nerašo tik apie Pietų. Afriką ir “baisius” baltųjų
“nusikaltimus”. Pasaulio valstybės netgi ima taikyti sankcijas:
nutraukti diplomatinius ryšius, iškelti iš tenai esančias įmones,
iškelti bankus ir 1.1.
Trumpai pažvelgus į to krašto istoriją aišku, kad prieš 300 metų,
olandai įkūrė savo koloniją. Neturėdami užtektinai darbo jėgos
pasikvietė darbininkus iš aplinkinių kraštų, kas yra visiškai nor
malu, taip darė ir dar praktikuoja tą sistemą daugelis kraštų. Dabar
gi, atrodo, kad tikrieji krašto savininkai turi prarasti savo įdėtą,
darbą, turtą ir “šokti pagal savo pavaldinių muziką”... Tai būtų
lygiai taip pat, kaip kad ūkininkas pasisamdęs piemenį, tarnaitę
ir berną turėtų., po kiek laiko visą ūkį perleisti jiems... Ir to reikalau
ja daugumas pasaulio valstybių. Ypatingai spaudžia sovietai.
Kurgi viso pasaulio sankcijos sovietams, kurie atėję į mūsų
kraštą, į mūsų ūkius ne tik, kad neduoda lygių piliečio teisių,
bet kankina, kalina, tremia, uždaro į psichiatrines ligonines. Kodėl
pasaulis to nemato? Kodėl neboikotavo ir neboikotuoja? Bet ne vien
tik Pabaltijo valstybių kančių nemato pasaulis, nemato ir
Afganistano, taip pat sovietų, okupuoto krašto, kančių. Kartas nuo
karto “Reader’s Digest” periodinėje spaudoje pasirodo straipsnių
parodančių, tikrąjį sovietų veidą. Paskutiniame numeryje aprašo
Afganistano tragediją.

“ Sovietai užėmę Afganistaną nepasitenkino vien tik priespauda
ir laisvės užgniaužimu. 1981 metais sovietai kariniais lėktuvais
iš Kabulo aerodromo i Taškentą išskraidino virš 1000-čio vaikų,
nuo lopšelio iki 15 metų amžiaus. Išvežtųjų skaičiuje buvo naš
laičių, kurių tėvai žuvo kovų metu, daug prievarta iš tėvų atimtų,
daug pagrobtų tiesiog gatvėje, tik keletas iŠ jų išvežti su palaima
tėvų, kurie tikėjosi tuo įsigyti sovietų palankumo.
Taškente 50 kūdikių dingo, jie buvo nuvežti į Rusiją, kur jie
auginami sovietiškoje doktrinoje, eventualiai paruošiant juos
sovietų agentais ir sovietiškos kolonizacijos vadais. Likusieji —
patalpinti stovykloje, aptvertoje geležine tvora ir saugoma
ginkluotų sargybinių. Uniformuoti sovietų instruktoriai su vaikais
kalba vaikams įprastomis kalbomis: p asht o ir farsi. Jų tikslas
— išmokyti vaikus galvoti: Rusija ir Afganistanas dabar viena
šalis, viena tauta; partizanai (mojahedin — laisvės kovotojai)
nėra tikri muzulmonai, jie krašto išdavikai, norintieji sunaikinti
kraštą ir t. t.
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CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, California 90404

Phone (213)828-7095
♦He*************** ******************************************************^>f<****

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, California 90039
Telef. 661-5276
ATIDARYTAS:
antradieniais ir ketvirtadieniais 6:00-8:00 vai. vak.
šeštadieniais 9:00-12:00 vai.

palankiausiomis sąlygomis skolina pinigus automobiliams
pirkti, baldams įsigyti, duoda asmenines paskolas ir garan
tuotas nekilnojamu turtu (I ir // morgičiusfJki 50f00Q.00 dol.
Jei tau pinigų reikia Į kredito kooperatyvą eiki!
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Crown Escrow Corporation
MARCELLA AUGUS
President

2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
Tel.: 413-3370

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE**

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
(213) 986-9247

(213) 660-6600

Home: (213) 664-0791

HOLLYWOOD _
LOS FELIZ
Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blv., Los Angeles, C A 90027

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Duona — German and Lithuanian Bakery
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm.-uždaryta.
Tei. 663-4747

BALTIC PEACE AND FREEDOM CRUISE

Įspūdžiai iš Pabaltiečių Laisvės žygio
Visi ekskursijos dalyviai, kurių buvo: 52
lietuviai, 51 estas, 198 latviai ir apie 70
kitataučių laikraščių, radijo ir televizijos
korespondentų iš įvairių Europos kraštų,
suskrido į Danijos sostinę Kopenhagą.
Pačių, pabaltiečių buvo iš visų pasaulio
kraštų, Kopenhagoje visi liepos 25 d. gavo
informacijas, išklausė paskaitų, turėjo
spaudos konferenciją ir dalyvavo Baltijos
Tribunolo byloje prieš Sovietų Sąjungą.
Šiame Tribunole sovietai apkaltinti ir rasti
kaltais: neteisėtu Pabaltijo tautų
okupavimu, žmogaus laisvės išniekinimu
ir priespauda. Tribunolą sudarė žymūs
pasaulio politikai ir Žmogaus Teisių
gynėjai.
Paskaitų, kurias skaitė pasauliui žinomi
taikos aktyvistai, klausėsi pilnos salės
žmonių. • Taikos aktyvistai dalyvavo ir
iškyla laivu.
Po paskaitų ir Tribunolo bylos visi ėjo
iki Kopenhagos rotušės ir link Sovietų am
basados, prie kurios policija arčiau
neprileido, bet, kad ir iš toliau, kad ir
trumpai, bet demonstrantai privarė baimės
sovietams. Demonstrantai dalino lapelius
danų kalba, kuriuose buvo duodama infor
macija kas šie demonstrantai ir ko jie
siekia. Daugumas jaunimo netgi nežinojo,
kad kitoje Baltijos jūros pusėje yra tokia
Lietuva, Estija ar Latvija, jiems kitoj pusėj
Baltijos — Rusija...
Tos pačios dienos vakare, visi traukiniu
išvyko į Švedijos sostinę Stockholmą, iš
kur buvo numatyta kelionė laivu. Liepos
26 d. vakare 8 vai. vakaro ekskursantai
turėjo išplaukti į Baltijos jūrą, bet užtruko
2 valandas, kol policija su šunimis iškrėtė
visą laivą ieškodami padėtos bombos, kuri
būk tai buvo įdėta į laivą. Tai, greičiausia,
sovietų triukas išgąsdinti laivo savininką
ir keliautojams pridaryti rūpesčių ir
trukdymų. Taip pat policijai buvo pranešta,
kad ir prie latvių namų, kurie buvo visos
šios ekskursijos planavimo centras, kad ir
ten bomba. Ten irgi nieko nerado tik seną
kuprinę.
Liepos 27 d. laivui “Baltijos žvaigždė”
plaukiant pro Gotlando salą, iš ryto buvo
atlaikytos gedulingos pamaldos už 1944
metais žuvusius pabaltiečius bėglius, kurie
buvo nuskandinti vokiečių ir sovietų laivų.
Buvo suplanuota plaukti kaip galima
arčiau Lietuvos kranto ir įmesti vainikus,

gėles ir bonkas su laiškeliais, tikintis, kad
gal nors pora iš jų pasieks Lietuvos pa
krantę, bet, vos iš uosto išplaukus, sovietai
pranešė laivo savininkui, kad rusai tuo
metu kaip tik prie Lietuvos krantų deda
kabelius jūros dugne ir laivui bus pavojin
ga praplaukti, taip pat įspėjo, kad jeigu ras
nors vieną lapelį popierio jūroje, tai
savininkas bus nubaustas už Baltijos jūros
vandens teršimą...Kad vargšas savininkas
ir laivo kapitonas negavo širdies atakų, tai
stebėtina (savininkas iš susijaudinimo
negalėjo miegoti), nes sovietai jiems
visokiais “mandagiais” būdais grąsino ir
spaudė... Taigi teko pasitenkinti plaukimu
pagal Liepoją (Latvija)... Priplaukus arčiau
prie kiekvieno krašto (Estijos, Latvijos)
estai, latviai turėjo įspūdingus savo kraštu
paminėjimus, kuriuos baigė savo tautos
himnais.
Plaukiant netoli Lietuvos pajūrio apie 2
vai. p.p. lietuviai surengė savo tėvynės
minėjimą, kurio metu Liūtas Grinius
angliškai (tai buvo oficialioji ekskursijos
kalba) priminė Lietuvos kančias ir lietuvius
žuvusius ir tebežūstančius komunistų
priespaudoje. Visus lietuvius labai su
jaudino Griniaus teisingi žodžiai, kad:
“...esam taip arti, bet taip toli nuo savo
krašto”. Minėjimas užbaigtas tautos him
nu, po kurio į jūrą buvo nuleisti gėlių
vainikai. Tas momentas giliai pasiliks visų
mintyse ir širdyse...
Plaukiant Lietuvos pakraščiais atsirado
2 sovietų karo laivai, kurie lydėjo, “Balti
jos žvaigždę” iki pat Helsinkio, šį kartą
jau nesislėpdami (prieš tai laikėsi atstumo,
bet radaras vis vien juos matė). Švedijos
ir Suomijos laikraščiai įsidėjo nuotraukas
ekskursantų laivo lydimo sovietų.
Atplaukus į Helsinkio uostą (Suomijo
je), iškylos dalyviai buvo sutikti vietinių
suomių su ašaromis akyse, gėlėmis ir
vėliavomis. Ekskursantams leido išlipti iš
laivo ir, kad ir policijos apsaugoje, leido
žygiuoti miesto gatvėmis, kuriose buvo
sustabdytas judėjimas, leido dainuoti ir
nešti plakatus.- Eisena pamažu ilgėjo,
jungiantis suomiams į demonstrantų eiles,
kol pagaliau susidarė virš kilometro ilgio
virtinė; tai buvo daugiausiai suomiai, nes
Žygio dalyvių tebuvo tik 300. Suomiai kar
tu žygiavo ir kartu šaukė “nyet, nyet,
Soviet”, kalbino žygiuojančius ir kvietė

Pradedamas paradas Stockholme.
Dešinėje, su lietuviška trispalve, Darius
Mikėnas iš Los Angeles.
Nuotrauka M. Mikėnienės

Minia išlydi demonstrantų laivą “Baltijos
žvaigždė ’
Nuotrauka V. Skiriaus
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pas save į svečius, elgėsi su ekskursantais
lyg būtų susitikę senai nematytas gimines.
Tai buvo vienas iš labai jaudinančių įvykių.
Tie vargšai suomiai tikrai daug rizikavo
parodydami tokį didelį entuziazmą
pabaltiečių žygiuotojams, nes ir prieš tai
ir po to sovietai gąsdino, kad Suomijos ir
sovietų diplomatiniai santykiai nukentės,
už tai, kad suomiai įsileido “provokato•
f9
nūs .
Eisena buvo labai1 įspūdinga: 45
demonstrantai (simbolinis skaičius sovietų
45 metų okupacijos) buvo apsirengę dry
žuotais kalinių rūbais; Švedijoje ir Dani
joje jie nešė geležinę 45 grandžių (links)
grandinę, bet Suomijoje neleido. Visi
demonstrantai sustojo prie paminklo
pastatyto estams žuvusiems kovose už
suomių nepriklausomybę. Čia pagrindinę
kalbą pasakė V. Bukovsky, žinomas rusų
disidentas, po to policijos visiems liepta
išsiskirstyti, nes prie sovietų ambasados
demonstruoti buvo uždrausta. Bet jaunimas
lieka jaunimu, jie susitarė po kelis, skir
tingomis gatvėmis eiti, ir, lygiai 1 vai. p.
p. susitikti prie sovietų ambasados. Suomių
policija, tokią galimybę numatė ir uždarė
visą judėjimą gatvėje ne tik demonstran
tams, bet ir vietiniams gyventojams. Keli
iš demonstrantų, per šalutines gatves, per
restorano virtuvę, pralindo pro sargybas ir
atsirado prie sovietų ambasados tvoros: V.
Backis ir 4 latviai iš New Yorko, kuriuos
policija suėmė, bet po kiek laiko paleido.
Švedijos dienraštis įdėjo V. Backio
nuotrauką, kurioje matosi kaip jį policija
tempia.
Suomiai pasakojo, kad tokios didžiulės
demonstracijos prieš sovietus jie nėra matę
nuo II-o pasaulinio karo pabaigos, kada
vyko demonstracijos prieš sovietus už jų
žiaurų Čekoslovakijos okupavimą.
Liepos 29 d, rytą, laivui įplaukus į
Stockholmo (Švedijoje) uostą, žygio
dalyviai buvo sutikti tūkstantinės minios su
gėlėmis, nes per tą laiką, kai demonstran
tai plaukė laivu, demonstravo Suomijoje,
Švedijos laikraščiai ir televizijos stotys
davė daug reklamos Pabaltijo Taikos ir
Laisvės Žygiui. Ir vėl eisena miesto
gatvėmis, su plakatais (daugumas jų buvo
sovietų kankinamųjų nuotraukos), su
vėliavomis, su šūkiais prieš sovietus, sim
boline grandine. Visur sekė spaudos ir
televizijos atstovai.
Stockholme, miesto centro aikštėje, po
Švedijos atstovų sveikinimų visos iškilmės
baigtos visų trijų Pabaltijo tautų himnais.
Lietuvos himnas, pagal švedų žinias,
nuskambėjo pirmą kartą...

Londono tautinių šokių grupė “Lietuva” veda demonstracijų. Stockholme.
Nuotrauka V. Skiriaus

Nuotrauka V. Skiriaus

(tęsinys sekančiame numeryje)

Lietuvių grupė žygiuoja Helsinkio pagrindine gatve.
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Nuotrauka V. Skiriaus

LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
Los Angeles šaunus ketvertukas

Dar vienas jaunas lietuvis įsigijo
magistro laipsnį
Birželio 23 d. Juozas ir Gražina Raibiai
suruošė pobūvi savo sūnaus Lino magistro
laipsniui atšvęsti. Susirinkus artumei!^
draugams, kurių tarpe buvo daug gražaus
lietuviško jaunimo, Linas gražia lietuvių
kalba padėkojo visiems už apsilankymą ir
tuo pačiu pasidalinimą jo ir jo tėvų
džiaugsmu, ypatingai dėkojo tėvams, kurie
jam daug padėjo ne vien tik materialiai, bet
ir padrąsinimais ir patarimais.
Linas Raiby s baigė Loyolos gimnaziją.
Vienus metus pasimokė Kalifornijos
universitete Los Angelese ir vėliau
persikėlė į Kalifornijos universitetą Santa
Barbaroje, kur studijavo ir baigė Ben
druosius Visuomenės mokslus, šiais metais
juos apvainikuodamas magistro laipsniu.
Studijų metu turėjo atlikti mokymo prak
tiką, dėstydamas įvairiose mokyklose,
įvairiose srityse: pritaikomojo skaitymo,
tyrinėjimų, įvairių matematikos šakų,
geografijos, muzikos ir kompiuterių
mokslus.
Ojai (Ca.) Bendrų Mokyklų rajono
laikraštyje tilpo straipsnis apie Liną, kur
jo darbas mokykloje ir asmenybė buvo
labai gerai įvertinti. Pagal laikraštį Linas
/‘vienas suorganizavo ir pradėjo
kompiuterių programą, skirtą nuo 1-mo iki
6-o skyriaus mokiniams Topą Topą
mokykloje, taip pat suorganizuodamas ir
apšviesdamas kompiuterių srityse ir vaikų
tėvus. Dėstė kompiuterius gimnazijos dve
jose klasėse vasaros mokslo metu. Lino
Raibio sugebėjimas darniai dirbti su
vaikais, tėvais ir sėkmingai bendradar
biauti su kitais mokytojais yra puikus. Jis
yra pasišventęs pedagogas, siekiantis duoti
savo
mokiniams
augšto
lygio
išsilavinimą.”
Pats Linas, įsigijęs be pedagogikos dar
ir mokyklų administravimo specialybę,
galvoja dar kelis metus mokytojauti
pradinėje mokykloje, nes jam labai patinka
turėti asmenišką ir artimą ryšį su vaikais,
dėstyti įvairius dalykus, neapsiriboti tik
vienu kas po kurio laiko pasidaro gana
nubodu ir monotoniška. Jis nori visą laiką

Sunku būtų suskaičiuoti kiek programų išpildė
mūsų Vyrų Kvartetas per daugelį metų. Nėra
lietuviškos organizacijos Los Angelese, kuriai
kvartetas būtu atsisakęs išpildyti programą; visi,
visuomet, visur galėjo pasikliauti mūsų vyrais,
kurie ir su šypsena ir su gerais balsais džiugino
besiklausančius. Atpildas jiems — gausūs plo
jimai, ir kartas nuo karto šampano bonka, o
visgi jie aukojo daug laiko ir repeticijoms ir
kelionei į jas. Laimingi A. Polikaitis ir R.
Dabšys, kurie čia pat gyvena, gi E. Jarašūnas
ir B. Sėli ūkas turėjo gerokai mylių sukarti per
tiek metų. Ir visa tai darė su malonumu, iš
meilės muzikai, dainai ir tam, kad reikia...
Visų mėgstamas kvartetas, vadovaujamas
komp. B. Budriūno, pažanga darė, kad ir
pamažu: pradėjo, berods, su trim dainom,
paskui keturiom ir paskui, kaip viena programos
pravedėja išsireiškė: “...mūsų kvartetas padarė
labai didelę pažanga šiais metais išmoko dar
vieną dainą...”, o dabar turi medžiagos visai
plokštelei, kurios jau senai laukiam.

Linas Raibys, nesenai gavęs magistro laipsnį.

tobulintis, ieškoti naujų būdų naujų
priemonių. Vėliau tikis tapti mokyklos
vedėju, kur jam būtų progos gerai
susipažinti ne tik su mokytojais, mokiniais
ir jų tėvais, bet su su vietine bendruomene.
Kodėl jis pasirinko mokytojo profesiją?
Ogi todėl, kad tai profesija, kuri kasdieną
reikalauja vaizduotės, prisiderinimo ir
pritaikymo naujų metodų, duoda progos
augti ir tobulėti. Svarbiausia tai darbo
pasėkos, kai pamatai, kad mokytojo dar
bas ir pasišventimas prisideda išauklėjimui
darbščių ir laimingų žmonių, siekiančų
mokslo.
Linas neturėjo progos lankyti lietuviškos
mokyklos, bet gerai kalba lietuviškai, šoko
Santa Monikos tautinių šokių grupėje,
buvo aktyvus Jūrų skautas, priklausė spor
to klubui “Banga”, dabar Neo-Lituanas.
Nežiūrint to, kad daug metų praleido San
ta Barbaroje, kur studijavo ir gyveno vien
tik amerikiečių aplinkoje, nenutraukė ryšių
su savo draugais lietuviais, su kuriais ir
dabar dar artimai bendrauja.
Reikia džiaugtis, kad Linas pasirinko tą
profesiją, kuri duoda tiek daug galimybių
išsireikšti ir paruošti vaikus gyvenimui.

44444*******************************************44

ROQUE and MARK CO., INC.
REALTORS ★ INSURANCE ★ INCOME TAX ★ NOTARY PUBLIC

Juokas juokais, bet reikia mūsų ketvertukui
ir jų muzikiniam vadovui duoti labai daug
kredito už jų pasišventimą, jų įdėtą darbą.
Nebuvo programos, koncertų, rengtų
vietinėmis jėgomis, kuriose A. Polikaitis ir R.
Dabšys nebūtų dainavę, ar solo, ar duetais, o
tam viskam irgi reikia laiko pasiruošti. Jeigu
būtų jiems mokėta tik po vieną dolerį į valandą,
tai jau tie du būtų milijonieriai ...beveik.
E. Jarašūnas neturėjo tiek daug laiko
dalyvauti įvairiose programose: vadovavo savo
įsteigtai sėkmingai firmai ir tuo pačiu metu
ruošėsi inžinerijos doktoratui. Jo pavardė jau
žinoma amerikiečių mokslininkų tarpe, jis
žinomas kaip lietuvis profesorius Long Beach
universitete. Atleistinas jo nedalyvavimas
operetėse, vien tik už tai, kad taip puikiai gar
sina lietuvių vardą amerikiečių mokslininkų ir
būsimų mokslininkų tarpe.
Pagaliau susilaukėm iš jų plokštelės “Tu man
viena”, kurios pristatymo proga ruošiamas
koncertas—vakaronė, rugsėjo mėn. 21 d. 8 vai.
p.p. šv. Kazimiero parapijos salėje.
Dabar yra tikrai gera proga, tam puikiam
ketvertukui atsidėkoti už jų puikiai išpildytas
programas, kurių dėka parengimai turėjo didelį
pasisekimą. Gausiai atsilankydami į jų
plokštelės pristatymo vakaronę parodysime jų
darbų įvertinimą. Jie tikrai užsitarnavo pilnos
salės (dar ir su kaupu) žmonių.
Vaje

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ir

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Ca 90404
Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog
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Los angeles Dramos Sambūris
(atkelta iŠ pirmo puslapio)
ilgus metus vaidino, režisavo, dirbo
sambūriui, o jų buvo gana daug.
Rengimo komiteto pirmininkas Algis
Raulinaitis irgi padėkojo visiems prisidėjusiems prie šio baliaus pasisekimo.
Per 30 metų, be pertraukos, dirbusiems
sambūryje, ėjusiems ir pirmininko-ės
pareigas ir buvusiems, ir esantiems
sambūrio gyvąja dvasia, prisidėjtįsiems ne
tik vaidinimu, darbu bet ir pinigais
veikalams premijuoti, Emai ir Vincui
Dovydaičiams ir Gražinai ir Juozui
Raibiams, įteiktos pažymėjimo lentelės.
Svečių tarpe buvo malonu matyti ir
sambūrį vienaip ar kitaip rėmusius: poetę
Danutę Mitkienę, pirmąja, sambūrio
valdybos pirmininkę, ras. Alę Rūta su vyru
arch. Edmundu Arbu, poetą Bernarda
Brazdžionįsu ponia, nuolatinį rėmėją dr.
Zigmą Brinkį, buvusią ilgametę režisorę
Dalilą Mackialiėnę, atskridusią iš Floridos,
(jos režisavimo laikais buvo gauta daug
atžymėjimų, pasiekta Australija, sukurta
muzikinė grupė “Išlaisvintos moterys’’,
populiari parengimų programose), buvusi
sambūrio aktorė, vėliau režisorė Danutė
Barauskaitė-Mažeikienė,
daugelio
organizacijų ir Ųubų atstovus.
Sambūrio nariai ne tik aukoja savo laiką,
savo darbą, bet dramaturgų-rašytojų
paskatinimui rašyti naujus veikalus, iš savo
kišenių skiria premijas.
Kritikams, kurie skundžiasi tai pastaty
tais veikalais, jų tematika ir 1.1., reikia
tik tiek priminti, kad visiems sambūriams
yra ta pati problema: nėra naujų, įdomių,
prasmingų, scenai tinkamų veikalų, nėra
didelio pasirinkimo ypač komedijų, kurių
tikrai žiūrovai pasiilgo.
Koresp.

Lietuvių Kredito Kooperatyve
Lietuvių
kredito
kooperatyvas
Tautiniuose namuose (3356 Glendale
Blvd., L. A.) veikia jau 23 metai. Šiuo

metu jo valdyboje yra šie asmenys: pirm.
R. Bužėnas, vicepirmininkas B. Dūda,
ižd. L Medžiukas, sekret. G. Leškys, ir
direkt. E. Vilkas.
Kooperatyvo aktyvai viršija 1 milijoną
dolerių. Kooperatyvas yra finansiniai
stiprus, nes garantijų, rezervo nepadalin
to pelno sąskaitose yra 177,000 dolerių.
Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas
iki 100,000 dol. žemesniais procentais
negu kitos komercinės kredito institucijos.
Kasmet paremia lituanistinę mokyklą ir
jaunimo ansamblį, o skelbimais — lietuvių
radijo valandėlę ir spaudą.

(im)
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Los Angeles Vyrų Kvarteto
“TU MAN VIENA”
plokštelės pristatymas
Koncertas—Vakaronė
įvyks: 1985 m. rugsėjo 21
dieną, 8 vai. vak. šv. Kazimiero
parapijos salėje.
Įėjimas: 7 dol. suaugusiems
: 5 dol. pensininkams
: 2 dol. jaunimui
įskaitant užkandžius,
kavą, vyną—šampaną.
Stalus rezervuokite pas R.
Dabšį: (213) 665-4303, L.
Jarašūnienę (213) 453-2149.

L. A. Vyrų Kvartetas

ANTRAS KAIMAS
Humoristinis Antro Kaimo vienetas at
vyksta į Los Angeles su savo nauja, stipria
programa ir duos du spektakliu šv.
Kazimiero parapijos salėje. Pirmas
spektaklis įvyks š. m. spalio 5 d.,
šeštadienio vakare su vaišėmis prie
staliukų. Antras spektaklis įvyks spalio 6
d., sekmadienį, po sumos koncertine for
ma.
Rengėjai, Akademinis Skautų Sąjūdis,
kviečia Los Angeles lietuvius rezervuoti
šias dienas Čikagos Antram Kaimui, kuris
dėl didelio atstumo mus labai retai aplanko.

Aukos Pabaltiečių Taikos ir Laisvės
Ryžto Žygiui
(per Tautos Fondo Los Angeles atstovybę)
Tautos Fondas plačiai išsiuntinėjo
kvietimus paremti Pabaltiečių Taikos ir
Laisvės Ryžto Žygį Skandinavijoje ir Balti

jos jūroj.
Iki dabar mažiau negu 10% atsiliepė į
šį kvietimą, tačiau daugumas tų, kurie
atsiliepė, tai padarė su kaupu:
500 dol.: Adelė Balsienė
350 dol.: Erika ir Kazys Kilikauskai
300 dol.: Dr. Birutė ir Viktoras
Raulinaičiai
200 dol.: Marija ir Jonas Šimoniai
100 dol.: Alfonsą ir Vladas Pažiūros,
Lietuvių Tautiniai Namai, Kazimieras
Bandzevičius, Kostas Naudžius, Santa
Monikos Amerikos Lietuvių Klubas.
50 dol.: Monika Lembertienė, Simas
Kvečas, Janina ir Gregorius Radveniai,
Donatas Januta.
30 dol. ir mažiau: Apolonija ir dr. Jonas
Naujokaičiai, Antanas Valiulis, H. ir M.
Butkus, D. P. Balčiūnas, A. Butkus, Elena
ir Mykolas Naujokaičiai.
Tautos Fondo Kalifornijos atstovybė
nuoširdžiai dėkoja visiems taip dosniai at
siliepusiems į mūsų atsišaukimą.

Pabaltijo Taikos ir Laisvės
Žygio sąskrydis
Šiais metais gruodžio mėn. 26—30
dienomis Los Angeles mieste įvyks
Pabaltijo Taikos ir Laisvės žygio dalyvių
suvažiavimas, kurio pagrindinis tikslas
toliau tęsti vieninga pabaltiečių kovą
reikalaujant nepriklausomybės Lietuvai,
Latvija ir Estijai. Organizatorių tikslas
atkreipti spaudos dėmėsi į neteisėtą sovietų
okupaciją Pabaltijo kraštuose ir mūsų
tautiečių išgyventus žiaurumus ir persekio
jimus komunizmo priespaudoje.
Liepos 25—31 d. d. įvykusiose
demonstracijose, seminare ir išvykoje
“Baltijos žvaigždės” laivu Baltijos jūroj,
dalyviai parodė nepaprastą vieningumą,
entuziazmą ir įsipareigojimą dėti visas
pastangas ir jėgas, kad galėtų įgyvendinti
panašius žygius ir ateityje.
Didžiausias dalyvių skaičius buvo iš
Europos ir, ypač Europos jaunimas,
pareiškė norą atvykti į Los Angeles
pasidalinti kelionės įspūdžiais su
visuomene ir į veikla įtraukti Amerikos
jaunimą.
S ąskry d ž i o—su važ i a v i mo programoj e
numatyta: Pavergtų tautų demonstracija,
susipažinimo vakaras su lietuvių
visuomene, bendras pabaltiečių balius
Castaway restorano didžiojoje “Starlight”
salėje (Burbanke) su menine programa ir
bendra pabaltiečių politikos ir literatūros
popiete.
Šios
programos
įgyvendinimui

organizatoriai kreipiasi į visuomenę
prašydami finansinės paramos. Ieškomi
mecenatai-rėmėjai, kurių vardu būtų
duodamos premijos: demonstracijoms
plakatų, straipsnių ir nuotraukų konkur
sams. Taip pat prisidėti demonstracijos ir
parodos išlaidoms padengti.
Aukas prašom siųsti: B. P. F. C. Reu
nion Committee, c/o Mr. Vincas Skirius,
4364 Sunset Blvd. Los Angeles, Ca.
90029.
Vėliau bus praneštas pilnas komiteto
sąstatas.

LIETUVIU DIENU
METINIS PIKNIKAS
įvyks
rugsėjo mėn. 15 d.

Sv. Kazimiero parapijos salėje
Nuo 12:15 vai. duodami valgiai ir gėrimai
Dovanų traukimas 4 vai. p. p.
Jei negalėtumėte atvykti į piknikų, malonėkite
loterijos šakneles prisiųsti * 'L. D.'’ redakcijai:
Lietuvių Dienos
4364 Sunset Blvd. L. A. Ca. 90029

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

General Contractors

Dantistai
A. PEČIULIS
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

REMODELING and CONSTRUCTION

Member American Dental Society

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

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

814 5th Street, #8
Santa Monica, Ca 90403
Phone: 394-2242

(Corner Warner & Euclid)

Tel.: 1 (714) 968-5525
Law Offices of

ALEX & BRINKIS

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

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

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

PAUL NEFAS
CONSTRUCTION
General Contractor

New Construction-Kitchens
Bathrooms-Remodels
(818) 352-0864

WALTER J. DUDOR
Attorney at Law
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

Margis Matulionis

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

State License No. 441216

ROMAS ŽEMAITAITIS

Lietuviai dantistai

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

BRANCH OFFICE
710 Wilshire Blvd., Suite 505
Santa Monica, Ca 90401
Tel.: (213) 395-2231

Home Improvements
Electrical - Heating - Plumbing

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

Nuosavybių pardavėjai

Escrow Kompanijos
Albinas Markevičius

Attorney at Law
412 W. Broadway Ave., Suite 204
Glendale, California 91204
(818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law
7060 Hollywood Blvd., Suite 701
Los Angeles CA 90028
Tel.: (213) 446-4433

Apdrauda

MARCELLA AUGUS
President

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

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

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

į

Anthony F. Skirius
Insurance Agent

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2919

Real Estate Broker

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

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

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercial
Exchanges
Personalized Service With a Smile

(213) 731-7369

Office

666-8895

Kelionių agentai
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A-

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos
Amerikoje ir visame pasaulyje.

RICHARD A. MASON, M.D.

Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir
autobusai. Vienas paskambinimas patogiai ir
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eigą.

Internal Medicine

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Pasadena Medical Group, Inc.

Aardvark Travel, Inc.

150 North Hill Ave., Pasadena, CA 91106
793-2181

(818) 361-8666

arba namuose (818) 894-0136
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PARENGIMŲ

KALENDORIUS
Rugsėjo mėn.
8 d. sekmadienį, tuoj po pamaldų,

Tautinės šventės minėjimas, Tautiniuose
Namuose. Ruošia L. A. Tautinė sąjunga.
15 d., sekmadienį, 12:15 vai. p.p., šv.

Hgw*

Kazimiero parapijos patalpose “Lietuvių
Dienų” žurnalo metinis piknikas.
21 d. šeštadienį, 8 vai. p. p. šv.

Kazimiero parapijos salėje vyrų kvarteto
plokštelės “Tu man viena” pristatymasvakaronė.
Organizacijos ir kiti lietuviai, norintieji
savo parengimų datas įdėti į “LAV”
kalendorių, prašomi prisiųsti žinias
redakcijai.

Krikštai
Š. m. liepos 7 d. šv. Kazimiero
bažnyčioje pakrikštytas Vytauto ir Della
Tamulių antras sūnus Kerry Patrick var
dais. Krikšo tėvai: Vytautas Bruzgys ir
Rita Cline. Krikšto apeigas atliko prel.
Jonas Kučingis.

Liepos 20 d. šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje pakrikštytas Juozo ir Lise
Druskinių sūnus Jeane-Piere Vytas var
dais. Krikšto tėvai: E. Bachand ir Anne
Bajoras. Krikšto apeigas atliko prel. kun.
dr. Vincas Bartuška.
Liepos 21 d. šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje pakrikštyta Rimvydo ir Dalios
Gricių dukra Janinos Marijos vardais.
Krikšto tėvai: John Daunis ir Caroll
Daunis. Krikšto apeigas atliko klebonas
kun. dr. Algirdas Olšauskas.

Dailiųjų Menų klubo susirinkimo metu.
Iš k. i d.: D. Railienė, O. Mikuckienė, Dalius Brazdžionis, J. Radvenienė, V. Mikuckis, L
Brazdžionienė, J. Gustaitienė ir Alg. Gustaitis.
—Nuotrauka P. Gasparonio

Nuotrauka iš Dailiųjų Menų Klubo
susirinkimo Aldonos ir Bernardo
Brazdžioniu sodyboje 1985 m. gegužės
mėn. 25 d. Vista, Kalifornijoje. Šio DMK
susirinkimo metu atlikta įvairi literatūrinė
programa, apie ką rašyta spaudoje,
įskaitytinai “Lietuvių Dienų” birželio
mėnesio numeryje.
Galimas dalykas, kad šioje nuotraukoje
Dalius Brazdžionis paskutinį kartą
fotografuotas gyvųjų tarpe.
A. a. Dalius staiga mirė 1985 m. liepos
mėn. 29 d. ryte, ištiktas širdies priepuolio,
savo viršininkės raštinėje pasibaigus
juodviejų pokalbiui, kurio metu Daliui
buvo pasakyta kad netrukus jį pakels į
augštesnę poziciją (tai pozicijai gauti jis
buvo išlaikęs visus egzaminus) Velionis jau
daugelį metų dirbo Los Angeles miesto
mokyklų rajonui (L.A. Unified School
District) kaip elektronikos technikas.
Jo laidotuvėse dalyvavo daug Kaliforni
jos lietuvių, pasakyta jausmingų at
sisveikinimo kalbų.
Tėvams Aldonai ir Bernardui
Brazdžioniams, žmonai Ilonai ir giminėms
išreikšta nuoširdžiausios užuojautos.

Paskutinis paraginimas
Kalifornijos

Lietuvių Almanacho

papildymai, pataisymai ir nauji adresai bus
pradedami spausdinti rugsėjo 15 d.

Visi Kalifornijos lietuviai, norintieji įdėti
į almanachą naujus adresus, telefonų
numerius, ar pataisyti klaidingai
išspausdintus telefonus ar adresus, prašomi
.prisiųst žinias iki rugsėjo 10 d. Kaliforni
jos Lietuvių Almanachui, 4364 Sunset
Blvd., Los Angeles, Ca. 90029.
Tai bus paskutinis mūsų rinktas ir
spausdintas alamanachas.
Los Angeles Vyrų Kvarteto įdainuota
plokštelė “Tu man viena”, gaunama

“Lietuvių Dienų” administracijoje, 4364
Sunset Blvd. Los Angeles, Ca. 90029. Tel.
(213)664-2919.
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VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404
(213) 829-4757
JT

14659 Limedale Street
Panorama City, Ca 91402

(818) 893-7584

Daliui Brazdžioniui
per anksti amžinybėn iškeliavus

žmonai Ilonai Bradžionienei, tėvams
Aldonai ir “Lietuvių Dienų“žurnalo
yyr. redaktoriui poetui Bernardui
Brazdžioniams, seseriai Saulei su
šeima ir broliui Algiui su šeima
reiškiame nuoširdžių užuojautų,
“L. D.” ir “L. A. V.” redakcija ir
bendradarbiai

—MIRTYS—
Benediktas Vilimas, po ilgos ligos,

sulaukęs 75 metų, mirė liepos mėn. 22 d.
Rožinis sukalbėtas šv. Kazimiero
bažnyčioje liepos 24 d. Gedulingas mišias
liepos 25 d. atlaikė klebonas kun. dr.
Algirdas Olšauskas. Mišių metu “Avė
Maria” jautriai sugiedojo sol. Birutė
Vizgirdienė. Velionis palaidotas Forest
Lawn kapinėse.
A. a. Benediktas buvo nepaprastai
švelnaus būdo, labai draugiškas, tikrai
skautiškas, daug dirbo su tuntu.
Nenuostabu, kad į rožinį, mišias ir jo
paskutinę žemišką kelionę į kapines
atsilankė labai daug žmonių, ypatingai
skautų, uniformuotų ir be uniformų. Iš
Čikagos atskrido s. Aldona Palukaitienė,
atsisveikinti su velioniu ir sunkioje valan
doje paguosti s. Lionę, su kuria tiek daug
metų kartu dirbo skautų sąjungoje.
Velionies liūdintiems našlei Lionei Vili
mienei ir sūnui Vytautui su žmona
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

