Nepaprastai daug aktoriams padėjo į
savo vaidmenius įsijausti puikūs to
šimtmečio rūbai pasiūti, pagal rež. P.
Maželio eskyzus, E. Dovydaitienės ir V.
Varno.
Scenos dekoracijos, P. Maželio, puikios;
prisimenant, kad reikėjo taikytis prie
sąlygų, prie scenos dydžio, prie jų
pervežimo galimybių į Čikagą. Nežiūrint
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“KRIKŠTO VANDUO”
LOS ANGELES SCENOJE
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tų visų suvaržymų dekoracijos tikrai
daugiau negu įspūdingos, jų gali pavydėti
netgi profesionalų teatrai.
Pats veikalas, neperskaičius originalo,
sunkų būtų apibūdinti. Sprendžiant iš visų
gandų ir aktorės N. Martinaitytės, dalyva
vusios veikalo premijavimo komisijoje,
straipsnio “Drauge” (sausio 14 d. nr. 9),
(nukelta į 6 psl.)

/g merikos Lietuvių Romos Katalikų
xJL Federacijos premijuotas A. Kairio
“Krikšto vanduo” veikalas-drama, kurios
premjera įvyko Čikagoje 1988 m. gruodžio

10-11 d.d., buvo pastatyta ir Los Angeles
lietuviškoje kolonijoje sausio 21-22 d.d.
Lietuviško teatro pasiilgę žmonės pir
mąjį spektaklio vakarą pripildė Sv. Kazi
miero salę. Vieni atėjo iš žingeidumo savo
akimis pamatyti premijuotą, tiek įvairiau
sių komentarų sukėlusį veikalą, kiti — no
rėdami pamatyti jau seniai scenoje regėtą
LA Dramos Sambūrį.
Sambūrio aktoriai pasirodė savo visoje
didybėje, kiekvienas iš jų savo roles atliko
gerai. Ringailė, Vytauto sesuo, (R. Vit
kienė), Ona, Vytauto žmona, (V. Jatulienė), Sofija, Vytauto duktė, (T. Giedrai
tytė), pirmą kartą scenoje, savo vaidmenį
perdavė gerai, kaip švelni, paklusni tėvo
norams, duktė. Marina, Jogailos sesuo (E.
Dovydaitienė) puikiai perdavė kerštingos,
klastingos kunigaikštytės vaidmenį. Mer
gaitė su žalčiais (Sigutė Mikutaitytė) buvo
nepamainoma, puikiai įsijautusi į savo
rolę, vaidino ne vien tik žodžiais, kurie
būtų nepastebimai praėję klausytojų ausis,
bet visu kūnu ir siela; jos rankų judesiai,
jos akių žvilgsnis išsakė viską, ypatingai
paskutiniame veiksme, — atsisveikinime
su mirusiais žalčiais, veido išraiška, liūd
nomis akimis perdavė, ilgai prieš krikščio
nybę kovojusios, pagoniškos Lietuvos
pabaigą...
Gerai savo roles atliko ir vyriškoji
giminė: Vytautas (A. Kiškis), Jogaila (V.
Dovydaitis), Tautvilą, Vytauto brolis, (F.
Prišmantas), Karigaila, Jogailos brolis (A.
Pečiulis), Vilniaus vyskupas (J. Pupius) ir
prelatas (S. Stančikas).

Scena iš A. Kairio dramos ‘ ‘Krikšto vanduo’ ’. Iš k.: Marina (E. Dovydaitienė, gilumo
je), Jogaila (E Dovydaitis) ir Vyskupas (J. Pupius).

“Krikšto vandens“ paskutinis veiksmas. Iš k. Mergaitė su žalčiais (S. Mikutaitytė),
Vilniaus prelatas (S. Stančikas), Jogaila (V. Dovydaitis).
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iais metais viso pasaulio, net ir pavergtosios tėvynės, lie

tuviai, minės 71-ją Nepriklausomybės paskelbimo šventę.
Minės Vasario 16-tąją su nostalgija nepriklausomos Lietuvos;
su liūdesiu, kad 49-iems kančios, — tautos paniekinimo metams
praėjus, sena kultūringa lietuvių tauta viso pasaulio užmiršta, dar
tebeneša vergiją...
Paskutiniais mėnesiais lyg ir atsirado vilties atgauti laisvę, kitiems
politiniams vėjams iš Maskvos, (esančios katastrofiškoje
ekonominėje padėtyje), papūtus.
Bet kiek toli pažengta į laisvę? Kiek paartėjo kelias į ją?
Begaliniai optimistai turėtumėm būti, jei patikėtumėm tuo ką, gir
dim iš Maskvos. Iš svečių iš ok. Lietuvos, kurie nebijo išsižioti,
ne “Tėviškės draugijos” prisiųstų, vis dėlto, susidaro vaizdas
liūdnas, negalima išsireikšti — beviltiškas, nes kol dar gyvas nors
vienas lietuvis, tol vilties yra.
Su džiaugsmu širdyse, ašarom akyse, pasveikinom viešai
pasirodžiusią trispalvę, Lietuvos himną, Vytį, Gedimino stulpus
ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį.
Bet!.. Čia ir yra didysis BET! LP Sąjūdžio taryboj 13
komunistų partijos narių! A. Brazauskas įrodė, kad komunistas
lieka komunistu: partija, šilta vieta, partiečių pareigūnams duotos
privilegijos, virš visko! Lietuvos reikalai? Jei partija leis... A.
Čekuolio “Gimtajam krašte” pateisinimas Brazausko veiksmams,
kad “...jis buvo spaudžiamas, iš viršaus, iš apačios ir iš šonų”,
kad jis turėjo “...net televizijos programoj būdamas nepastebimai
griebtis vaistų”, labai skystas ir nepriimtinas.
Žmogui pasišventusiam kilniam tikslui — nėra nei “viršaus, nei
apačios”, tėra tik vienas kelias, kad ir pilnas pavojų, kliūčių
(Sibiras, kalėjimas, beprotnamis), tėra vienas kelias — Lietuvos
laisvė, kuri, kaip žibintas tamsioj nakty, jį veda...

Tokių pasišventėlių tėvynei, turėjome gilioje senovėje, turime
ir dabar, kurie nežiūri savo gerovės, kovoja visomis priemonėmis
už tautą, už savo brolių ir seserų laisvę; tų didvyrių kaulais nuklotas
Sibiras. Gyvi išlikę, išėję iš psichiatrinių ligoninių, ir dabar drąsiai
kovoja, ne už savo gerbūvį, bet už visų tautą. Tam reikia ne tik
pasišventimo, bet ir drąsos. V. Kudirka jau tada, kasv tinka ir
dabar, rašė straipsnyje “Kinkų drebėjimas” T L.. Šiandien
Lietuviams visai nepritinka ir neparanku būti avimis, šiandien
jie privalo būt drąsiais ir turėt labai aiškias galvas. Dabar
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Maskolijoje plačiai pajudintas lietuviškas klausimas. Gali
užklaust Lietuvius: ko jūs norite? O tuo tarpu Lietuviai, vieton
atsakymo, galės parodyti tik kinkų drebėjimą...”
(‘^Atgimimas’’, nr. 9, psl. 3).
Ar 1918 metais Lietuva nebuvo spaudžiama bermontininkų,
vokiečių, lenkų, bolševikų “iš viršaus, apačios ir iš šonų”? Ar
ne upeliais tekėjo lietuvių savanorių kraujas laistydamas kiekvieną
žemės pėdą? Jie “nesigriebė vaistų”, — griebėsi ginklo; netar
navo dviem dievam, viena puse lūpų melsdamiesi Maskvai, kita
— Lietuvai...
Patys sąjūdiečiai prisipažįsta, kad juos valdo Maskva, ir kad jie
gali daryt tik tiek, kiek jiems leidžia. Esą jei išmestų partiečius,
tai Maskva imtųsi griežtų priemonių, sąjūdis nieko nepasiektų. Ar
pasiekė sąjūdiečiai, to ko jiems Maskva neleido? Trispalvė
legalizuota, — tai kas? Ją paskelbė taip pat ir valstybine TSRS
vėliava, taigi švenčiant “tikrąją’’nepriklausomybės šventę
(komunistų) gruodžio 18 d., plevesuos trispalvė. Gerai Terleckas
pasakė: “dabar kai būsiu vėl suimtas, tai lageryje plevėsuos
trispalvė, iš ryto prikels tautos himnas...”
Atgauti simboliai pakėlė tautos dvasią, atgaivino viltį išvysti
Lietuvą laisvą, bet tai tik žindukas. Ištraukos iš laiškų iš ok.
Lietuvos: “... spaudoje daug rašo apie persitvarkymą, kalba per
televiziją, radiją, tai vis taikoma jums, bet esmėje viskas kaip
buvo... Susirenkam aikšėse, iškeliam vėliavas, vytį... Masina mus
kaip šunį su kaulu, duoda loti ir vis kelia kaulą aukščiau...”
Laisvės niekas nepasiūlė ir nepasiūlys. Visos tautos už ją kovo
jo, kovoja ir kovos. Sąjūdžiui trūksta drąsos, atsikratyti partiečiais,
kaip kad padarė lenkai, kurie privertė vyriausybę su jais skaitytis
ir tartis; trūksta vienybės, dabar, atrodo, veikia kaip gulbė, vėžys
ir lydeka; nėra vienybės ne vien tik savo tarpe, bet ir su kitomis,
Lietuvos nepriklausomybės siekiančiomis grupėmis, kaip LLL.
Gal sąjungiečiai, po tiek metų vėl švęsdami Nepriklausomybės
paskelbimo sukaktį, daugiau įsigilins į mūsų tautos himno, mums
tapusius šventais, žodžius: “Lietuva tėvyne mūsų, tu didvyrių
žemė... ” ir “... Vardan tos, Lietuvos, vienybė težydi...”.

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

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

**************************************
RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
He***********:}:******************************

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.

VAKARONĖS SU SVEČIAIS

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Lj askutiniu laiku turime labai daug
JL ir labai mielu svečių iš ok. Lietuvos.
Kai prieš kelis metus svečias iš tėvynės
buvo rara avis (retas paukštis), dabar jau
pasidarė kasdieninis reiškinys. Ypatingai
daug svečiuojasi literatu, kurių viešnage
pasinaudodami losangeliškiai skubiai su
ruošia — vakarones.
Įdomi vakaronė, suruošta L. A.
Jaunimo Sąjungos ir LB įvyko sausio 27
d., Tautiniu Namų salėje.

Jaunimas ruošė, — jaunimas gausiai
dalyvavo, gražiai priėmė 3 jaunuolius iš
ok. Lietuvos: Saulių Paulauską, Algirdą
Gulbiną ir Arūną Degutį, turintį puikią
iškalbą ir malonią asmenybę, gerai besi
orientuojantį, Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio narį.
A. Degutis atsivežė labai įdomią
vaizdajuostę, darytą įvairių demonstracijų,
Sąjūdžio suvažiavimo ir mitingų metu.
Vaizdajuostėje matomus įvykius komen
tavo S. Paulauskas. Daugiau pasikalbėjimo
forma, A. Degutis papasakojo daug dau
giau mums įdomių naujienų iš ok. Lie
tuvos, negu girdėjome iš kelių vakaronėse
ar subuvimuose girdėtų svečių.
Paaiškino, kad LP (Lietuvos Persi
tvarkymo) Sąjūdį pradėjo jaunimas,
vyresnieji neturėjo drąsos organizuoti.
Vėliau — komunistų partija, bijodama
prarasti vadovaujamą jėgą krašte, (parti
jos nariai — vieni bijodami prarasti “šiltų
vietų”, kiti — pasinaudodami veikla
Sąjungoje svajoja apie darbą Sąjungoje,
kaip į “tramplyną”, kuris juos užmes į
aukštas vietas parlamente), įsijungė į krašte
taip populiarų Sąjūdį.
Kodėl Sąjūdis tautoje toks populiarus,
nežiūrint to, kad jam vadovauja net 13
komunistų partijos narių? Atsakymas —
ok. Lietuvoje rašytojai, žurnalistai,
mokslininkai yra labai populiarūs, visur jų
pavardės minimos, tai žmonės, savaime
aišku, balsuoja už tuos, kurių pavardės
pažįstamos, žinomos... Skęstantis ir už
šiaudo griebiasi...
Žiūrėdami vaizdajuostę, patys galėjom
įsitikinti, kad jaunimas (!) tautoje
veikliausias; jaunimas nebijo reikalauti
laisvės! Visuose mitinguose, demonstraci
jose — marios jaunų veidų, mergaitės ir
moterys (atrodo jos drąsesnės už vyrus,
kurių mažai demostracijose matėsi), beveik
visos — tautiniais rūbais, kad ir po paltais

Vakaronė su Arūnu Degučiu. Iš k.: Auris Jarašūnas, Arūnas Degutis, Algirdas Gulbinas
ir Saulius Paulauskas.

šaltą dieną. Trakų bažnyčia, kurioje vyko
trispalvės šventinimas, pilna jaunimo. Ig
nalinos atominės stoties demonstracijoje —
jaunimas. Vienas nešiojo marškinius ant
kurių nugaros didelėmis raidėmis užrašyta:
AIDS (Atominė Ignalinos Deficito Stotis).
Jaunimas panaudojo savo Rocko koncer
tą, tautinei propagandai; kiek anksčiau,
koncertų metu, visi šaukdavo METALAS;
tiek pernai ritmavo L I E T U V A!
Buvo tikrai įdomu žiūrėti į tuos
nežmoniškai atrodančius “punkus” (jų ir
mes turime), taip patriotiškai nusiteikusius.
Jaunimas prie Baltijos jūros! Jaunimas
dainuoja “Mes nebijome pražūti, mes tik
norim laisvi būti...”
Turi ir problemų, patriotiškai nusiteikęs,
jaunimas! Turi labai tvirtai laikytis, kad
milicija, apsirengusi civiliais rūbais (ypač
daug jų buvo Vilniuj birželio 28 d.), ne
išprovokuotų peštynių, neduotų milicijai
progos areštams ir demonstrantų daužy
mams. Nors dabar garsiai šaukiama apie
“glasnost” ir “peredielką”,(wesyawd/nfa7
p.p. V.T. ir P.V., žinau kaip rašyt
‘ ‘perestroika ”, V.), — veiklesnis jaunimas
ir dabar dar sekamas, KGB registruojamas
ir fotografuojamas.
Tai buvo atmintina vakaronė, daugiau
apšvietusi, negu visos kitos sudėjus kartu.
Daug padėjo vaizdajuostė, kurioje savo
akimis matėme ir tuos, kurie po Terleckio

drąsios kalbos atsistoję plojo, ir tuos, kurie
piktais veidais sėdėjo, dairėsi ir, tur būt,
mintyse registravo plojusius ir ne...

Los Angeles lietuviškas jaunimas,
gražiai susiorganizavo, gražiai viską
pravedė, bet, svarbiausia (!), jų klausimai
buvo trumpi, reikšmingi, be mums įprastų
ilgų įvadų, pvz. “Kodėl neatsikrato Sąjū
džio taryboje sėdinčiais komunistų parti
jos nariais?”, ir kt.
Galime didžiuotis savo patriotišku
jaunimu tėvynėje, galime didžiuotis ir
mūsų jaunimu išeivijoje, patriotišku, pilnu
meilės tėvynei.
Vaje

“VARPO” 100-to metų
sukakties minėjimas
Š. m. vasario 26 d., sekmadienį, 1 v.
p.p., Šv. Kazimiero parapijos salėje

rengiamas 100 metų nuo “VARPO”
pasirodymo, minėjimas.
įdomi programa dalyvaujant vietinėms
meno pajėgoms. Be to, bus iš Br. Kviklio
archyvų ir jo sudaryta memorialinė paroda.
Kviečia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
ir Santara-Šviesa
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Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo 71-rių metų
Vasario 16-tos
MINĖJIMAS

ašytojui Kaziui Sajai, svečiui iš

R

ok. Lietuvos, Kalifornijoje lan
kantis, Lietuvių Bendruomenės Los An^
gėlės skyrius, sausio 13 d., Šv. Kazmierio

parapijos salėje suruošė “Vakaronę su
rašytojum Saja ”.

K. Saja mums nesvetimas, ne pirmą
kartą Kalifornijoje, kur gyveno jo brolis,
lankosi. Žinoma jo pavardė ir tiems, kurie
seka gyvenimą ir dabartinius įvykius ok.
Lietuvoje, tai vienas iš tų, kuris, kad ir rašė
pagal valdžios nurodymus, Lietuvos vis tik
nepardavė; vienas iš tų, kuris turėjo drąsos
aplankyti Gedimino aikštėje bado streiku
protestuojančius prieš sovietinį rėžimą.
K. Saja, labai kūrybingas, parašęs apie
24 veikalus, pjeses, pastatytas Kauno ir
Vilniaus valstybiniuose teatruose. Jo
veikalai įdomūs, tautoje populiarūs.
Scenoje skaitydamas savo kūrinius davė
įspūdį, kad jis ne tik geras rašytojas, bet
ir puikus artistas, taip natūraliai perduoda
personažus! Jei išsisems ir nustos rašyti,
tai vis vien badu nemirs, galės pereiti į
teatrą.

Is k.: ras. K. Saja ir akt. A. Žemaitaitis
perduoda K. Sajos kūrini.

Rašytojas, pasikvietęs draugų-aktorių,
daug važinėja po provinciją, skaitydamas
savo kūrinius, kurie — aktualūs, lengvai
suprantami ir “liaudžiai”.
Trumpai papasakojęs dabartinę padėtį
ok. Lietuvoje, atsakė į kelis klausimus, bet
dėl laiko stokos (mūsiškiai pradėjo jau
nebeklausinėti, bet patys, net į sceną lip
dami rodyti savo “išmintį“) turėjo
klausimų-atsakymų dalį baigti.
Maloni vakaronė gerai nuteikė visus —
ne tik pasiklausyta gero literato kūrinių, bet
ir įdomių, naujų žinių iš tėviškės.
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Ras. K. Saja, atsako į klausimus.

LIETUVA NUODIJAMA
Los Angeles Dailiųjų Menų Klubo susi
rinkimui 1989 m. sausio mėn. 15 d. pirmi
ninkavo Jina Lcškienė. Dalyvavo beveik
visi DMK nariai, būrelis pakviestu sve
čių. Dėmesio centre — iš okupuotos Lie
tuvos atvykęs dramaturgas, rašytojas Ka
zys Saja ir jo žmona poetė Gražina Zita
Mažeikaitė, spaudoje žinoma, kaip Zita
Mažeikaitė. Gediminas Leškys supažindi
no su K. Sajos kūryba, kuri vertinga,
gausi, pasiekusi eilę svetimų kraštu.
Kazys Saja, daugiausia kalbėjo apie ok.
Lietuvoje veikiančius teatrus, teatralus,
kino filmų gamintojus, kai kuriuos filmus.
Šiuo metu ok. Lietuvą slegia baisi eko
loginė slėgtis, apnuodijusi gražiąsias mūsų
upes, persimetanti į ežerus. Nešvarus oras,
apteršti laukai. Dėl sunkiu gyvenimo sąly
gų daug žmonių nesusivaidydami geria,
(visoje Sovietų Rusijoje alkoholizmas
pasiekė toki laipsni, kad sovietai susirūpinę
padėtimi, nors ir nenoromis pasiprašė
JA V-ių Alcoholics Anonymous organizaci
jos pagalbos. Red.) Gimsta nesveikų
vaikų, kurių nebus galima pagydyti.
Prie spontaniškai ir masiniai pakilusio
lietuvių tautos atgimimo, noro atsikratyti
sovietine varžtimi, gaila, atsiranda trukdy
tojų, netgi provincijose, kur labai ryški
lietuvių dauguma.
v
(Čia surašyti žodžiai nebūtinai pažodžiui
sakyti kalbėjusio).
Poetę Zitą Mažeikaitę, jautriai įvertino
Bernardas Brazdžionis, paskaitęs jos
lyriškų, jausminu eilėraščių.
Pasidalinta klausimais — atsakymais.
Sekančiam Dailių Menų Klubo laikotar
piui pirmininkaus Pranas Gasparonis.
Ži.

Šiais metais minėsime Vasario 16-ją,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
šventę, su aiškesne ir daugiau teikiančia
mums viltim, kad Lietuva tikrai vėl bus
laisva ir nepriklausoma.
Pereitais metais pavergtoje Lietuvoje
mūsų brolių ir sesių labai gausingose
demonstracijose parodytas didelis noras
būti laisviems ir nepriklausomiems mus
didžiai džiugina ir duoda daug vilčių, kad
ateis diena ir vėl Lietuva bus laisva.
Todėl ir mes šiais metais minėdami
Vasario 16-ją dalyvaukime kuo gausiausiai
pamaldose, minėjime ir savo auka dar
stipriau paremkime Lietuvos laisvės kovų
darbus.
Vasario 19 d., sekmadienį, minėsime
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
šventę. Tai dienai numatyta tokia
programa:
v
1. 10:15 vai. ryto — vėliavų pakėlimas Sv.
Kazimiero parapijos kieme. Organizacijos
prašomos dalyvauti su savo vėliavomis.
Pageidaujame, kad moterys ir mergaitės
pasipuoštų tautiniais rūbais.
2. 10:30 vai. ryto — Iškilmingos pamaldos
su pritaikintu pamokslu. Mišias gieda
parapijos choras ir solistai vadovaujami
komp. Aloyzo Jurgučio.

3. 12:30 vai. p.p. — akademija-minėjimas
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Pagrindinę
kalbą pasakys dr. Algirdas Budreckis iš
Bostono. Meninę dalį atliks: sol. Vita
Polikaitytė-Vilkienė, jai akompanuoja
muzikė-kompozitorė Raimonda Apcikytė,
jaunimo choras “Spindulys” vad.Dan
guolės Varnienės. Chorą paruošė ir vad.
muzikė Vita Vilkienė, akompanuoja Rimas
Pol įkaitis, režisierius Algimantas
Žemaitaitis.
Po minėjimo pietūs apatinėje parapijos
salėje. Kaina asmeniui 10 dol. Pietus
prašome iš anksto rezervuoti pas: Ramūną
Bužėną (213) 245-6048 ir Simą Kvečą
(213) 393-3367.

Režisorius Eimontas Nekrošius
Los Angeles mieste.
Pagal Los Angeles amerikiečių teatro
grupės vadovybę, šių metų rudens sezonui
yra pakviestas E. Nekrošius režisuoti A.
Čechovo “Vyšnių sodas”.

Datos ir vieta, kur spektaklis vyks, bus
pranešta vėliau.

Sporto klubas “Banga”
laimėtojai Australijoje
ruodžio 21d. 1988 m. aerodrome,

G

17-ka entuziazmo pilnų, jaunuolių
svajojo kaip praleis ateinančias
savaites. Atsisveikinę su šeimomis, Los
Angeles “Bangos” klubo sportininkai-ės
išskrido į tolima Australija, į III Pasaulio
Lietuvių Sporto šventę.
Penktadieni, po 17 valandų skridimo,
nusileidome Sydnejuje. Tik spėję susi
pažinti su šeimomis, kurios sutiko mus
mielai priimti ir globoti, ruošėmės naktinei
išvykai laivu Sydncjaus nuostabioje įlan
koje, pro garsius Sydnejaus operos rūmus.
Laive 400 lietuvių sportininkų; susipa
žinom, susidraugavom, linksminomės ir
dainavom iki vidurnakčio.
Sekančia diena, po vargingos treniruotės
Sydnejaus karštos ir tvankios vasaros
metu, visi sportininkai ir nemažai vietinių
lietuvių šventėm bendras Kūčias didelėje
salėje. Buvom be artimųjų, sėdėjom prie
ilgų stalų, bet jautėmės, kaip viena šeima.
Kalėdų diena — išskridom į Adelaidę, kur
vyko Lietuvių Dienos ir pati Sporto
Šventė.
Sporto Šventės atidaryme dalyvavo 2000
žiūrovų stebinčių žygiuojančius 400 lie
tuvių sportininkus, suskridusius iš visų
kraštų, dėvinčius savo atstovaujamo miesto
uniformas. Parade pirmieji žygiavo ok.
Lietuvos sportininkai, kuriems per ste
buklą buvo duotas leidimas atvykti; žiū
rovai jiems nepagailėjo plojimų. Ok.
Lietuvos sportininkų vadovas pasveikino
visus sportininkus ir pasiūlė sekančių
Sporto Šventę rengti tėvynėje, Lietuvoje.
Po kalbų, sveikinimų ir himnų žaidynės
prasidėjo krepšinio runtynėmis — Čikagos
“Lituanica” ir ok. Lietuvos rinktinė. Lituanica stengėsi, kiek galėjo, bet daugiau
susižaidusi ok. Lietuvos rinktinė laimėjo.
Mūsų “Bangos” sportininkai pasirodė
daug geriau, negu daug kas manė. Moterų
tinklinio komanda: Daiva Tomkutė, Živilė
Tomkutė, Audra Švarcaitė, Heidi Krueger,
Jolita Jonynaitė, Audra Koklytė, Dana
Janulaitienė ir Giedrė Dovydaitytė-Kiškienė. Komanda stipri (5 žaidžia ar
žaidė stipriose universitetų komandose).
Merginų komanda laimėjo prieš visas
dalyvavusias komandas, bet finale suklupo
prieš Čikagos “Nerį” (sustiprinta žaidėjų
iš kitų miestų), ir turėjo pasitenkinti
sidabro medaliu.
Vyrų tinklinio komanda: Vytas Katilius,
Romas Jarašūnas, Auris Jarašūnas, Mikas
Norkus, James Eagle, Vincas Burokas,
Jason Manzatt ir Tauras Radvenis. turiu
pasakyt teisybę, kad niekas netikėjo, kad

dvi

Sporto klubo “Banga” tinklinio rinktinė, laimėjusi sidabro medalį. Iš k.: V. Burokas,
J. Eagle, R. Jarašūnas, J. Manzett, V. Katilius, Auris Jarašūnas (šio straipsnio autorius).
Trūksta M. Norkaus ir T. Radvenio.
Nuotrauka —D. Tomkutės

‘ ‘Bangos ’ ’ sportininkai Australijoje.

vyrams pasiseks. Įvyko stebuklas... Gal
žvaigždės buvo palankiai susiformavusios
danguje? Gal australiškas maistas?
Neaišku, bet vyrai pasirodė nuostabiai.

Nugalėjo jie abidvi australų komandas,
sumušė Bostonų, ir “sudraskė” paskutinių
2-jų švenčių laimėtojus Čikagų... 15 —;
15 — 5; 15 — 8! Iki šiol viskas per gerai
sekėsi, turėjom pramatyt, kad kas nors at
sitiks, nusilauš rankų ar kojų. Taip ir buvo
— naktį, prieš finalines rungtynes, keistai
ir neišaiškinamai mūsų kėlikas Tauras
Radvenis griuvo ir susilaužė rankų! Rei
kėjo skobomis pakeisti visų strategijų ir...
pralaimėjom prieš Čikagos “Nerį”.
“Draugas” rašo, ”... Čikaga, kaip ir
visuomet lengvai laimėjo”. Bet tikėkit
manim, jei ne ta nelaimė (sulaužyta ranka),
finalas būtų buvęs daug įdomesnis!
Bet žaidynių rezultatai nebuvo tiek svar
būs, kiek sukurtos draugystės tarp lietu
vių iš tiek daug kraštų. Kiekvienų vakarų
buvo išnuomuotos salės, kuriose susirinko
visi sportininkai pabendraut, pajuokaut,
pašokt ir pasidžiaugti savo lietuviška
kilme.

Ok. Lietuvos sportininkai visiškai nesi
varžė, laisvai bendravo su išeivijos
lietuviais. Buvome viena lietuviška šeima!
Lietuviai, susirinkę iš viso pasaulio, vieni
kitiems pasakojo savo mintis, jausmus,
savo gyvenimų ir kraštus.
Gal dėlto po šventės, namo sugrįžę, lie
tuviškai nekalbantys sportininkai, klausė
tėvų, kodėl jų neišmokino lietuviškai... Gal
dėl to, namo grįžtantis jaunimas degė
lietuviška energija. Gal dėlto, Sporto
Šventė buvo didžiausias pasisekimas!
Auris Jarašūnas
1989 m. balandžio 22 d. “Banga”
ruošia balių-pagerbimo vakarų atsižymė
jusiems jauniesiems sportininkams, plačiai
atkreipusiems netgi amerikiečių sporto
klubų ir spaudos dėmesį, — Daivai Tomkutei ir Vainiui Kokliui, pagerbti.
Los Angeles miesto ruošiamas Marato
nas įvyks kovo mėn. 5 d. Lietuviai, norin
tieji jame dalyvauti, prašomi kreiptis į Algį
Šėkų, kuris parūpins bėgikams lietuviškus
marškinėlius, (Tel.: 714/ 962-4241).

A.Š.
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Krikšto vanduo...

AMERIKOS NAUJO
PREZIDENTO INAUGURACIJA

(atkelta iš 1 psl.)

premiją autorius turėtų pasidalinti su
režisorium, sugebėjusiu veikalą pastatyti
ne amfiteatre, kurio reikėtų sutalpinti
mases statistų (giedančių pagonių būrius,
bajorų pulkus, vaizdus plaukiant Dubysa
N. M. “Draugas’j, bet mums prieinamoje
scenoje.
Režisierius sugebėjo išrinkti, kas svar
biau, suglausti veikalą į laiko tarpą, kad
žiūrovų nenuvarginus, naudojosi švieso
mis, teikusiomis mistiškumą ir scenos
efektingumą.
Losangeliečiai pastatymą priėmė labai
šiltai, o sekmadienį, paskutiniam spektak
liui pasibaigus, atsistojimu ir plojimais, kas
Hollywoodo išpaikintiems lietuviams retas
dalykas, atsidėkojo sambūriečiams.
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ATTENTION - HIRING! Government

jobs — your area. $17,840 — $69,485.
Call 1-602- 838-8885, Ext.R 8956
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ATTENTION - GOVERNMENT
HOMES from $1 (U-repair). Delinquent tax

property. Repossessions.
Call 1-602- 838-8885 Ext. GH 8956
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ATTENTION - GOVERNMENT SEIZ
ED VEHICLES from $100. Fords,

Mercedes, Corvettes, Chevys.
Surplus Buyers Guide. Call 1-602- 838-8885
Ext. A 8956

Kas ketvirti metai sausio mėnesio 20-ta
diena yra labai svarbi JAValstybėse, tai
diena, kada naujai išrinktas prezidentas
duoda priesaiką, prieš perimdamas Ame
rikos vairą. Tą įvykį plačiai aprašo spauda,
net iki pačių mažiausių smulkmenų, per
duoda per daugybę televizijos kanalų, kad
net ir tie, kurie patys negali dalyvauti
pamatytų visas iškilmes.
Keturiasešimt pirmo Jungtinių Amerikos
Valstybių prezidento George Herbert
Walker Bush inauguracijos iškilmėse,
sausio 18-20 d.d., aktyviai dalyvavo ir inž.
Vytautas Vidugiris, kuris atstovavo ne vien
tik Kai. Lietuvių Resp. S-gą, bet buvo ir
Veteranų Koalicijos delegacijos nariu
(vienas iš 2-jų vice-pirm. Bush/Quayle
komiteto; kitas — iš šiaurinės Kai. — ad
mirolas Russell Gorman).
V. Vidugiris dalyvavo, su specialiais
pakvietimais, inauguracijos atidarymo
ceremonijose, vcc-prezidento D. Quayle ir
jo žmonos priėmime, Kalifornijos senato
riaus Pete Wilson su žmona, priėmime, in
auguracijos priesaikos ceremonijose, para
de ir inauguracijos baliuje vykusiame J. F.
Kennedy centre. Iš kaliforniečių, be V.
Vidugirio iškilmėse dalyvavo ir J. ir E.
Kojeliai su giminaite iš ok. Lietuvos.
Šeštadienį Linas Kojelis, visiems
suvažiavusiems į iškilmes lietuviams, savo
namuose suruošė vaišes, kuriose dalyvavo
ir mūsų diplomatinis korpusas, baigęs savo

VINCENT JUODVALKIS

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

JONAS BRIČKOS
Lie. No. C-39-484398
4655 KINGSWELL AVENUE
SUITE 214
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tel.: (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.
'

s

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
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posėdžius Lietuvos atstovybėje: kons. A.
Simutis iš New Yorko, V. Kleiza —
Čikagos, V. Čekanauskas — Los Angeles,
Ladas — Toronto, Kanada, dr. Bučkis su
ponia, tik St. Lozoraitis, tuo metu turėjęs
dalyvauti State Departamento priėmime,
negalėjo atvykti.
Vašingtone Vytautas, dalyvaudamas
staiga mirusio VLIKo vice-pirm., skautininko-filisterio Liūto Griniaus atsisvei
kinime (kūnas palaidojimui vežamas į
Čikagą) turėjo progos susitikti dr. K.
Bobelį, VLIKo pirmininką, V. Jokūbaitį
— VLIKo vice-pirm., J. Urboną — Res
publikonų ir Bendruomenės veikėją
(Michigan), L Bublienę ir daugiau lietuvių
gyvenančių Vašingtono apylinkėse.

V.V. B.

Roofing Contractor

Certified Public Accountant

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

Inž. V. Vidugiris, Vašingtone, po naujo
prezidento inauguravimo iškilmių.
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PARDUODAMAS ŪKIS
Lucerne Valley, Calif. 10 akrų geros
žemės su nauju namu. Gilus, tyro vandens
šulinys, Žema kaina. Skambinti: (213)

(213) 662-4244

924-1987 Danutei Balčienei.

****************************************
CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404
Tel.: (213) 828-7095

A*************************************************

MARCELLA AUGUS
President

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

LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI
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

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

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

10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708
(Corner Warner & Euclid)
Tel.: 1 (714) 968-5525

KOSTAS MAKAUSKAS

A. BLAKIS, D.D.S.

Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Remodeling — 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.
Lietuviai dantistai
3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tel.: 660-1205

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

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

Broker Associate

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

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

Apdrauda
M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

CENTURY 21
RANA LINKA & CO.

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
Mokesčių apskaičiavimai (Income Tax)
Federaliniai ir Kalifornijos valstijos
išpildomi A. SKIRIAUS apdraudos įstaigoje
4364 Sunset Blvd., L A., CA 90029
Tel.: (213) 664-2919.
Dėl patarnavimo prašome skambinti ir
susitarti.

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

LIŪTO GRINIAUS NETEKUS
Š. m. sausio 18 d. gauta liūdna žinia,
kad širdies smūgiu mirė Liūtas Grinius,
dar palyginti jaunas, bet spėjęs pasižymėti
lietuviškoje veikloje.

1989 m.
Vasario mėn.
19 d., sekmadienį., Šv.

Kazimiero

parapijos salėje Vasario 16-tos
minėjimas, ruošiamas ALT-o
26 d., 1 v. p.p., Šv. Kazimiero parapi
jos salėje “Varpo” 100-to metu sukakties
minėjimas. Ruošia Pasaulio Liet.
Bendruomenė ir Santara-Šviesa.

Kovo mėn.
5 d. sekmadienį, tuoj po pamaldų., Šv.

Kazimiero parapijos patalpose, Kaziuko
mugė, ruošia L. A. skautai ir skautės.
12 d., sekmadienį, Maironio
minėjimas, Šv. Kazimiero parapijos salėje.

-TRUMPAIAntano Jankausko, Lietuvos Laisvės
Lygos nario, bute, 1989 sausio 31 d. 9:30
ryto, darė kratą net 5 žmonės. Iš jų tik
vienas pasisakė pavardę (Kvietkauskas),
nors jo nebuvo kratos pareigūnų sąraše.
Kratos įsakymas patvirtintas prokuroro
parašu.
Labai įdomi kratos nauja“priežastis” —
nelegalių alkoholinių gėrimų ieškojimas.
Tai naujas sovietiškas “išradimas”
lietuviams terorizuoti.
Mary Oberfield turėjo svečių — savo
brolį ir seserį iš ok. Lietuvos.
Martynas Sumantas, sausio pradžioje
nusilaužė koją.
Kun. A. Valiuška, Vištoje irgi nusilaužė
koją.
Abiems linkime greitai pasveikti,
tikėdamiesi, kad neprasidės lūžusiu kojų
epidemija...

Henrikas Misiūnas, ilgametis “L.A.V.”
ir “Lietuvių Dienų” skaitytojas, sunkiai
serga ir šiuo metu paguldytas “Skyline”
Convalescent Hospital, 3032 Rowena Ave.
L. A.
--------------------

Ekskursija laivu į Meksiką
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Los
Angeles skyrius rengia 7-ių dienų ekskursiją
laivu į Meksikos Rivierą, š. m. lapkričio 11
d. iki 18 dienos.
Norint gauti papigintą kainą ir geresnes
kabinas, suinteresuoti kelione prašome nedel
siant registruotis pas ekskursijos vadovą
Vytautą Šeštoką
Sekmadieniais prie parapijos arba darbo
dienomis telefonu: (įstaigos) (213) 620-3781,
vakarais — (namų) telefonu (213) 275-2690.

Velionis Liūtas Grinius, jaunystės metais.

Losangeliškiai, ypač skautai, gerai
pažinojo Liūtą, be jokio pasigarsinimo, be
jokio didžiojo AS, dirbantį ne vien tik
lietuviškose organizacijose, bet garsinantį
lietuvių vardą ir amerikiečių tarpe. Dirb
damas Aerospace, inžinierius L. Grinius,
kurio išradimai buvo įvertinti ir
užpatentuoti, ne kartą buvo apdovanotas
atžymėjimais.
Kurį laiką buvo Akademinio Skautu
Sąjūdžio Los Angeles skyriaus pirmininku,
jau nekalbant apie stovyklavimą, kai tik
tarnybos laikas leido; žmona Nijolė
(Siliūnaitė), vaikai — Audra, Aras, Nida,
Vytis aktyvūs skautai, kasmetiniai “Rambyno” stovyklautojai.
Liūtas turėjo puikių idėjų, kurių
“užkietėję” vyresnės kartos veikėjai
nenorėjo ar negalėjo suprasti; būdamas
VLIKo vicepirm., jis iškėlė minti surengti
Sovietų Sąjungos teismą Kopenhagoj,
išvyką laivu Baltijos jūra, Pabaltiečių
Taikos ir Laisvės Ryžto Žygis, abi jo
idėjos, lietuviams visiškai naujos —
radikalios, praėjo su netikėtai dideliu
pasisekimu.
Liūtas dirbo visur, kur tik jo darbo
reikėjo, “jei nieko kito geresnio”, kaip jis
sakydavo, neatsirasdavo. Niekad ne įterpė
ir nelinksniavo “mano tėvas buvo Lietuvos
prezidentu!” Jis nuolat turėjo naujų idėjų,
kurių, mes lietuviai, įpratę “mano seneliui
taip buvo gerai, mano tėvui, tai ir man taip
gerai...”, baidėmės, nemokėjom suprasti
ir įvertinti, taip kaip jį ir jo naujas idėjas
vertino amerikiečiai.
Liūto Griniaus, per ankstį iškeliavusio
į amžinybę, pasiges ne vien tik jo šeima;
jo pasiges organizacijos, skautai ir visi
lietuviai kurie jį bent kiek pažinojo.
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Majoras Jo
metų amžiaus, mirė giuuuuv
Fallbrook, CA. Po rožinio ir gedulingų
mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje,
palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse.
Velionis šviesus žmogus, 1927 m. VDU
Kaune baigė teisių fakultetą.
Tremtyje buvo veiklus Lietuvos Vyčių
Sr. kuopos narys, 1957 m. buvo vienas iš
Vyčių kuopos steigėjų Los Angeles,
įsijungė ir Liet. Katalikų Susivienijimo
kuopą, “Ramovę”, Teisininkų dr-ją,
Bendruomenę, ALTą. Daug rašė spaudai,
įvairiems laikraščiams. 1958 m. parengė
lietuvių patarlių ir priežodžių rinkinį
“Smulkioji tautosaka”, kurį išleido
“Lietuvių Dienų” leidykla.
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą
našlei Sofijai (Steikūnaitei) Puikūnienei,

dukrai Mirgai Blažienei su šeima, sūnums
Algirdui ir Vytautui.

Vladas Šulaitis, sulaukęs 91 metų, mirė
š. m. sausio 7 d. Po gedulingų mišių Šv.
Kazimiero bažnyčioje, velionis palaidotas
Šv. Kryžiaus kapinėse.
Velionis, didelis spaudos mylėtojas,
spauda ėmė rūpintis dar Vokietijoje.
Netekęs regėjimo, paskutiniais savo
gyvenimo metais, rado būdą, kaip neat
silikti nuo gyvenimo: naudojosi kasetėmis,
į kurias jam knygas, straipsnius, žinias,
iškaitydavo draugai ir pažįstami.
Užuojautą reiškiame dukrai A.
Mošinskienei, sūnui A. Šulaičiui, velionies
dvynukui broliui — rytuose.
Julija Grikinaitė, sulaukusi gilios
senatvės mirė sausio m. 25 d. Palaidota iš
Šv. Kazimiero bažnyčios.
Velionė ilgametė Šv. Kazimiero parapi

jos choro choristė, gero būdo moteris, il
gus metus buvo ramstis savo a.a. seseriai,
a.a. švogeriui ir visai Rimo Dabšio šeimai.
Užjaučiame Rimą Dabšį, per trumpą
laiką nustojusį dviejų artimų žmonių: tėvo
Aleksandro ir tetos Julijos.

Povilas Abelkis, sulaukęs tik 55 metų, po
ilgos ir sunkios ligos mirė vasario 7 d.
Iš Šv. Kazimiero bažnyčios, po
gedulingų mišių, palaidotas Fullerton, CA.
Velionis Povilas daug pasidarbavo
skautų stovyklavietę steigiant ir vėliau jos
neapleido.
Nuoširdžiausia užuojauta velionies
našlei Sigutei, vaikams, motinai ir kitiems
giminėms.

