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Los Angeles skautų - skaučių stovyklavietė
Naujas priestatas nuo lietaus ir saulės apsaugoti
stovyklaujančius užsiėmimų ir valgymo metu.

“RAMBYNAS”
Nieko nėra malonesnio kaip stovyklauti
žalių pušelių, pavėsyje, pasipuošti rajoną
ir... atsiduoti gamtai ir džiaugtis
gyvenimu, ypatingai savo nuosavam žemės
plote. Nors stovyklavietė įsigyta tik prieš
keliolika metų, bet kasmet kruopščiai
tobulinama, kad atatiktų ir valdžios
rekalavimus ir skautavimo. Į daugumos
priekaištus, kad esą jie čia nestovyklauja,
bet atostogauja su restorano patarnavimais,
reik tik tiek priminti: čia ne Lietuva, kur
galėjai kurti laužą kur tik nori kada nori
ir tikrai gyventi primityviai. Čia eiguliai
nurodo kur gali ir kur negali užsikurti ugnį,
daugiausiai tai niekur negali tik laužavietėj.
Ir tie nurodymai yra mūsų pačių labui, nes
ugnis Kalifornijoje yra nuolatinis baubas.
Šiais metais, kaip ir kasmet, stovyklavo
2 savaites. Pirmąją savaitę ir vilkiukai su
paukštytėm, antrąją — vyresnieji.
Vyriausias “Baltijos” stovyklos vir
šininkas - v. si. Albinas Sekas. Berniukų
pastovy klės “Kęstutis” vadovai: I-ą
savaitę - ps. Manfredas Prišmantas; Il-ą ps. Vytautas Dabšys. Mergaičių
pastovyklės “Birutė” vadovės: I-ąsav. ps.
dr. Danutė Giedraitienė, Il-ą sav.
Čekanauskaitė. Pirmąją pagalbą tiekė: I-ą
sav. ps. Aldona Venckienė, Il-ą dr.
Dainius ir dr. Loreta Mulokai.
Pirmą savaitę išalkusius skautus skaniai
maitino Rūta Mulokienė, Il-ą Birutė
Viskantienė. Žinant stovyklos sąlygas
reikia duoti daug kredito vyrėjoms, kurios
tokią minią stovyklaujančių, jų buvo apie
80, o savaitgaliais ir nemažai svečių,
sugebėjo net keturis kartus į dieną pasotin
ti. Žinoma, jų darbą palengvino ne tik
skautukai ir skautytės “sunkiai” dirbdami
virtuvėje, bet ir vyriausias ūkio viršininkas
Antanas Kiškis, kurį vaikai su meile vadina
“Papa Tony”. Jam tas vardas labai tinka,

nes jis tikrai, kaip tėvas visus globoja ir
pabara ir pagiria, ir vis su jumoru, vis su
juokais...
Stovyklos įdomiausia dienos dalis —
laužas. Kartais besiklausant tų švelnių
balsų traukiančių tokias patriotines dainas,
taip dvasią sukutena... primena tėviškę.
Čia ir programos įdomios, kiekviena skiltis
stengiasi pasirodyt kaip galima geriau,
įdomiau, pasirodo ir nauji talentai.
Šiais metais stovyklos programą
paįvairino Vincas Skirius, nesenai grįžęs
iš Laisvės ir Taikos Žygio ekskursijos,
pasidalinęs savo nuotykiais ir įspūdžiais iš
kelionės.

Šįmet stovyklautojai išleido laikraštėlį
“Baltija”, kuriame sudėti stovyklautojų
rašinėliai ir iliustracijos. Surinko ir
išspausdino s. V. Varnas. Leidinėlis gana
estetiškas, malonu pasiskaityti stovyklos
nuotykiai ir žinios.
Šiuometinis stovyklavietės komitetas: E.
Jarašūnas, Z. Viskanta ir A. Kiškis, labai
energingas ir darbštus, turi finansiniu
problemų, turėjo gan gerą sumą pasiskolin
ti pastatyti priestatui, kurio jau verkiant
reikėjo. Reik tikėtis, kad komitetas gaus
daug paramos iš skautų-čių tėvų, kurie
supranta, kad viskas statoma, daroma jų
vaikams.
Koresp.
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A. Olšauskas.

Šis Laisvės ir Taikos Žygis buvo labai naudingas ir iš kitos pusės:
parodė, kam ištikrųjų svarbu ir kam tikrai rūpi Lietuvos laisvinimo
darbas ir kas Lietuvą “laisvina” susėdę prie bonkos savo draugų
tarpe, karštai ir patriotiškai pakalbėdami susirinkimuose ir Lt.
Gerai, kad reikalą suprato VLIK-as, kuris ne tik kad visą Žygio
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idėją rėmė, bet turėjo ir savo atstovus; ir Tautos Fondas (ne
Lietuvių Fondas), kuris žygį finansavo. Taip pat atsirado ir šviesių
lietuvių, kurie ir moraliai ir materialiai Žygį rėmė.
Mūsų jaunimas jautėsi, kaip nykštukai-našlaičiai pasižiūrėję į
dominuojančius latvius: mūsų tik 52 (tik vienas iš Čikagos, lietuvių
sostinės išeivijoje, net 9 iš Los Angeles, visi kiti iš Europos), tuo
tarpu latvių, kurių išeivijoje yra per pusę už mus mažiau, turėjo
net 198 žmones!
Šis Žygis įrodė, kad be reikalo mes jaudinamės ir verkšlenam
dėl mūsų jaunimo. Mūsų jaunimas yra labai tvarkoj! Rūpinkimės
senimu ir jų galvosena bei veikla!

Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius
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Kodėl

sabotavo Taikos
Laisvės Žygį?

ir

Taikos ir Laisvės Žygis atkreipė visų Europos valstybių spaudos,
radijo ir televizijos stočių dėmesį. Žygis pasiekė daugiau, negu
buvo tikėtasi, ne vien tik tuo, kad atkreipė dėmesį į, Rusijos
prievartaujamų pavergtų tautų būklę, bet taip pat įsigijo daug
draugų Europoje, kurie iki šiol arba nekreipė dėmesio arba
nežinojo, kas dedasi Pabalty. Taip pat susipažino su pasaulinio
mąsto politikais, kurie prisidėjo ir visuomet prisidės prie Pabalti
jo tautų veiklos atskleidžiant rusų naudojamas priemones
tautiškumui užgniaužti ir kovojančius prieš rusų priespauda,
dvasiškai ir fiziškai sunaikinti.
Švedas Per Ahlmark, buvęs Švedijos parlamento atstovas ir
ministerio pirmininko pavaduotojas, austras dr. Theodor Veiter
teisininkas, tarptautinės teisės specialistas, Prancūzijos parlamen
to narys Jean-Marie de Daillet, Michael Bourdeaux, Sir James
Fawcett pasižymėjęs tarptautinės teisės ir žmogaus teisių žinovas,
Roul Moller, Europos Parlamento pirmininkas — visi šie
kitataučiai, pasaulinio mąsto mokslininkai rado ir laiko ir noro ne
tik dalyvauti Pabaltijo Tribunole prieš Sovietų Sąjungą, jam
vadovauti, bet taip pat ir šiam Tribunolui pasiruošti, peržiūrėti
kaltinamąją medžiagą.
“Europos Lietuvyje’’ rugp. 23 d. numeryje tilpo straipsnis
“Pasitarimai Europoje’’, kuriame rašo... “PLJS-gos atstovas
plačiai apibūdino Jaunimo sąjungos veiklą, kiek ilgiau sustodamas
prie Taikos ir Laisvės Žygio, apgailestavo, kad permažai dalyvavo
lietuviško jaunimo ir kad mūsų veiksniai neranda bendro kelio,
bendros kalbos tokiems svarbiems įvykiams.’’
Tai ir kyla klausimas. Kur buvo mūsų tremtyje didžiausia
lietuviška organizacija Lietuvių Bendruomenė, kuri ne tik nerėmė
Laisvės ir Taikos Žygio, nesiuntė savo atstovų į Tribunolą, kurį
organizavo Baltų Santalka (Baltic World Conference) sudaryta iš
estų, latvių ir lietuvių politinių vadovybių, bet netgi negatyviai
išsireiškė apie visą šį projektą, atkalbinėjo jaunimą jame dalyvauti.
Pasiteisinimas, kad Bendruomenė nėra politinė organizacija yra
gana vaikiškas, naivus ir neįtikėtinas.
Dar blogiau jei daugelis nevažiavo pabūgę KGB skleidžiamų
gandų: laivas bus nuskandintas, jaunimas laive ištvirkaus, ten bus
naudojami narkotikai ir 1.1. Tada tikrai KGB savo tikslą pasiekė
ir mūsų naivūs žmonės pakliuvo ant KGB meškerės. Ir tai ne pirmą
kartą. Sovietai gerai pažįsta mūsų galvoseną ir tuo pasinaudodami
mus ir kiršina ir skaldo.
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CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, California 90404

Phone (213)828-7095
*****************************************************************************

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 II morgičius) iki 50,000.00 dol.
Jei tau pinigų reikia į kredito kooperatyvą eiki!

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, CA 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.

Tel. 663-4747

Įspūdžiai iš Pabaltiečių Laisvės žygio
(tęsinys iš praeito numerio)
politinė reikšmė Latvijoje ir K. G. B.
metodai; Švedijos pulk. B. Hugemark —
Ką reiškia Švedijos saugumui sovietų gink
luotos jėgos esančios Pabaltyje; dr. A.
Štromo — Perspektyvos pasikeitimams
Pabalty. Iš viso išklausyta daugiau 14
paskaitų, po kurių vyko gyvos diskusijos.
Žinoma, kiekviena dienos programa baigta

Taikos ir Laisvės Žygio dalyviai pradeda demonstracijų eiseną Stockholme (Švedijoj).

Nuotrauka V. Skiriaus

Švedijoje labai daug mums padėjo Per
Ahlmark, buvęs Švedijos parlamento
atstovas ir ministerio pirmininko pava
duotojas. Jo pastangomis gauta daug
išgarsinimo per televiziją ir laikraščius.
Šis Laisvės ir Taikos žygis nuskambėjo
per visą Vakarų Europą; žmonės pamatė,
ką gali, kad ir ne kardu, padaryti nelabai
jau didelė grupė pasiryžėlių. Kad ši
ekskursija daug pasiekė, matyt iš sovietų
reakcijos plaukiant jūra ir iš jų oficialios
žinių agentūros TASS (atrodo, kad ir jie
turėjo savo korespondentą “pro
vokatoriams” stebėti) šmeižtų, kurie,
teisybę pasakius, labai daug prisidėjo prie
žygio pasisekimo. Iš pradžių buvo labai
mažai kreipta dėmesio ir tilpo tik po mažą
žinutę ir tai tik gale laikraščių, bet po
TASS-o užpuolimo (išvadino ekskursantus
provokatoriais, ČIA agentais ir 1.1.), visi
laikraščiai ėmė skirti daug daugiau vietos
ir jau pirmuose puslapiuose. Vienintelė
mažiausiai reagavusi į visas demonstraci
jas tai JAV. Los Angeles Times rugp. 5
d. trumpai paminėjo, kad emigrantai iš
Latvijos, Estijos ir Lietuvos suruošė
Tribunolo bylą, kurioje sovietai buvo
kaltinami už nusikaltimus toms tautoms.

Toliau rašė: “...sovietai kaltina, kad tas
žygis buvo suorganizuotas ČIA ir visi
korespondentai buvo papirkti. Jie taip pat
pagrąsino, kad jų politiniai santykiai,
ypatingai su Danija ir Švedija nuo to labai
nukentės, kadangi šios valstybės leido
tokiems dalykams (demonstracijoms) vykti
jų kraštuose”.
Ši Laisvės žygio kelionė visiems
dalyvavusiems niekad gyvenime ncišdils iš
atminties. Tos trys dienos gyvens širdyse.
Visų pirma mūsų patriotiniai jausmai buvo
dar giliau įrėžti į mūsų sąmonę; pamatėm,
kad bendrai dirbant galime daug pasiekti,
mūsų visų: latvių, estų ir lietuvių vienas
ir tas pats tikslas — bendromis jėgomis
kovoti prieš sovietišką vergiją. Nors daug
kas labai skeptiškai priėmė šią žygio idėją,
bet dabar jau net ir didžiausi pesimistaiskeptikai pamatė, kad žygis pavyko daug
geriau negu, kad galima buvo tikėtis.
Tai nebuvo 3 dienų atostogos, tai buvo
dienos perpildytos įvairiomis programo
mis, paskaitomis. Ypatingai įdomios pas
kaitos tų, kurie, patys dirbo sovietų KGB
ir gerai žino jų metodus, kaip dr. L Lešinskio, buvusio KGB viršininko Latvijoje ir
U.N. Jo paskaitos : Demografinės krizės

menine dalimi, mus lietuvius, gražiai
atstovavo lengvos muzikos dainininkės
Violeta Rakauskaitė-Štromienė ir Jolanta
Vacaitytė.
Latviai turėjo mažą grupę savo muziki
nio ansamblio Sol, kuris vakarais puikiai
griežė rock—džazą su liaudies motyvų
įtaka. Dienos metu išpildė literatūrinę
popietę, kurios metu Juris Kronbergs
skaitė savo modernią, bet labai gyvenimiš
ką ir jautrią poeziją palydint muzikai. Estų
programą išpildė solistai: Leila Miller ir
Valdo Randpere.
Liepos 29 d. Stockholmo universitete
suruoštas P. E. N. rašytojų klubo litera
tūrinis vakaras į kurį buvo pakviestas ir
Tomas Venclova. Liepos 30 d. didžiulėje
salėje Stockholme buvo tautinių šokių
šventė, lietuvius gražiai atstovavo grupė
“Lietuva” iš Anglijos, pašokdami: Zekelį,
Rugučius ir Suk, suk ratelį. Latviai ir estai
programoje atliko net po 9 dalykus,
įskaitant dainas ir šokius. Tautinių šokių
program užbaigta visų dalyvių sušoktu estų
tautiniu šokiu Į dešinę ir kairę.
Mums lietuviams, buvo labai nejauku,
kad nežiūrint to, kad lietuvių išeivijoje yra
dvigubai daugiau negu latvių, trigubai —
negu estų, tuo tarpu mes ten visur buvom
mažumoj... Gerai dar kad atvažiavo daug
iš Vokietijos, Anglijos, Kanados, Prancū
zijos, Venecuelos, prisijungė dar ir 2 iš
Švedijos.
Iš Kalifornijos, tikriau pasakius iš Los
Angeles, iš tolimos Amerikos vakarų pa
krantės ekskursijoje dalyvavo: Gintaras
Grušas, Laura Kush, Susan Karat, Elena
Bobelytė, Tadas Dabšys, Vincas Skirius,
Gintaras Prišmantas, Darius Mikėnas ir
Milda Mikėnienė.
Šioje, didelės ir politinės ir dvasinės
reikšmės, ekskursijoje pasigedom savo
jaunimo iš lietuvių išeivių sostinės Čikagos
ir kitų didesnių lietuvių kolonijų,

Vincas Skirius
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
Jaunimas pasidalijo įspūdžiais iš
Laisvės ir Taikos Žygio.

Lietuviai Amerikos Respublikonų
suvažiavime

Rugsėjo mėn. 8 d. šv. Kazimiero parapi
jos salėje Pasaulio Lietuvių Jaunimo s-gos
pirm. Gintaras Grušas papasakojo savo
ipūdžius iš Taikos ir Laisvės Žygio ir su
juo surištos ekskursijos laivu Baltijos
jūroje.
Savo kalbų pailiustravo spalvotomis
skaidrėmis iš Kopenhagos, Stockholm© ir
Helsinkio demonstracijų.
Lietuviška visuomenė labai domėjosi
šiuo jaunimo parengimu ir gausiai
apsilankė. Tai tikrai retai būna, kad salė
būtų sausakimša.
Jaunimas taip pat turėjo ir savo spaudos
parodėlę.
Po pranešimo ir skaidrių, po pertraukos,
buvo atsakinėjama į klausimus.
Mūsų jaunimas, kad ir negausus savo
skaičiumi, bet gerai pasirodė šiame Laisvės
ir Taikos Žygyje, ir, atrodo, kad jų en
tuziazmas veiklai neužgeso, nes dabar
ruošiasi sąskrydžiui visų dalyvavusių
Žygyje.

Rugsėjo mėn. 6—8 dienomis, San Diego
mieste įvyko Kalifornijos Respublikonų
suvažiavimas. Pagrindiniai suvažiavimo
kalbėtojai, įvairiomis dienomis, buvo: sen.
Pete Wilson, buvęs net trijų Amerikos
prezidentų patarėju; Donald Rumsfeld ir
prezidento Reagano ekonomijos srities
komiteto narys prof. Walter Williams;
Kalifornijos gubernatorius George
Deukmejian. Suvažiavimo metu aptarti
svarbesnieji sąjungos veikimo reikalai, taip
pat atžymėtas respublikonų jaunimas, kuris
gana aktyviai įsijungė į veiklą.
Šiame respublikonų suvažiavime
dalyvavo ir Kalifornijos lietuviai: iš San
Francisco — inž. V. Šliūpas; iš Los
Angeles — Kalifornijos Respublikonų Sgos pirmininkė L. Mažeikienė, inž. A.
Mažeika, V. Skirius, inž. V. Vidugiris ir
svečias B. Žirgulis, kuris aktyviai infor
muoja amerikiečių publiką apie sovietų
nusikaltimus pasaulyje. Šiame suvažiavime
jis turėjo savo informacijos stalą su
literatūra, dalino informacinius lapelius,
sagutes ir klijuotes (Bumperstickers)
mašinoms.
Suvažiavimo proga buvo sukviesti San
Diego lietuviai ir įsteigtas San Diego
Lietuvių Respublikonų klubas ir išrinkta
valdyba: pirm. — H. Gorodeckas; vicepirm. — K. Prišmantas, sekret.-ižd. —
M. Skirgaudaitė ir valdybos nariai: S.
Damulis, V. Graužinis ir P. Ožinskas.
Kadangi lietuviai respublikonai yra gausūs
nariais ir turi kelis skyrius, tai buvo įteiktas
prašymas teisių, (charter) gavimui. Gavus
teises, lietuviai galėtų turėti savo oficialų
atstovą respublikonų vykdomajame
komitete (Central Comittee)

Rugsėjo 8 — Tautos Šventė
Lietuvoje labai iškilmingai būdavo
švenčiama Vytauto Didžiojo karūnavimo
dienos — rugsėjo 8 d. sukaktis.
Los Angelėse keletą metų ši, mums
istoriškai brangi ir svarbi, šventė, keletą
metų buvo praleista. Šįmet Los Angeles L.
T. S. skyrius, kuriam pirmininkauja labai
energinga Rūta Šakienė, vėl surengė
minėjimą.
Daina Petronytė perskaitė Lietuvos gen.
konsulo inž. Vytauto Čekanausko
sveikinimo laišką ir pakvietė paskaitininką
Feliksą Masaitį. Paskaita buvo gerai
paruošta, išsami ir įdomi. Patiekė daug
medžiagos apie lenkų bajorų suktumą,
kerštą ir pavogimą Vytautui skirtos
karūnos. Lenkai bijojo prarasti unijos su
Lietuva. Dvasiškija, daugumoje lenkai ar
ba sulenkėję lietuviai, per bažnyčias
sulenkino daug lietuvių.
Po paskaitos, Los Angeles Dramos
Sambūris, vadovaujamas ir paruoštas rež.
Petro Maželio, meniškai pertiekė ištrauką
iš ras. Balio Sruogos “Milžino
paunksmėje”.
Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po visos programos sekė užkandžiai.
Organizacijos ir kiti lietuviai, norintieji
savo parengimų datas įdėti į “LAV”
kalendorių, prašomi prisiųsti žinias
redakcijai.
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V. Skirius

Komp. Br. Budriūno
Kūriniai

Brentwood—Westwood

ANTRAS KAIMAS
Humoristinis Antro Kaimo vienetas
atvyksta į Los Angeles su savo nauja
stipria programa ir duos du spektakliu
šv. Kazimiero parapijos salėje.
Pirmas spektaklis įvyks šeštadienį,
spalio 5 d., 7:30 v. v. su vaišėmis prie
staliukų. Bilietai 17.50 dol. ir 12.50 dol.
(studentams/pensininkams).
Antras spektaklis įvyks sekmadienį,
spalio 6 d., 12:30 p. p., po sumos. Bilietai
10 dol. ir 8 dol. (studentams/pensinin
kams).
Rengėjai, Akademinis Skautų Sąjūdis,
kviečia Los Angeles lietuvius rezervuoti
šias dienas Čikagos Antram Kaimui.
Dėl informacijos/rezervacijų skam
binkit:
R. Baipšienei (714) 540-0942
D. Petronytei (213) 664-0791
I. Sekienei (818) 957-3670
A. Venckienei (213) 393-2803
B. Viskantienei (213) 377-4053

Stipendija studentui
PLJS ir PLB Visuomenių Reikalų
komisija skelbia stipendiją vienam
jaunuoliui-ei šią vasarą dirbti 10 savaičių,
internu prie Jungtinių Tautų, New Yorke,
prisidedant prie darbo įvesti Europos
Parliament© rezoliuciją/Pabaltiečių reikalą
į Jungtines Tautas.
Studentas-e gaus 1500 dol. iš Lietuvių
Fondo. Kelionę į New Yorką ir
pragyvenimas yra paties studento-ės
atsakomybė (stipendija šių išlaidų,
nepadengia)

PLJS/PLB atstovai sudarys komisiją,
kuri išrinks laimėtoją.
Studentas turi atsiųsti:
1. savo ir savo veiklos aprašymą,
(resume?
2. savo ateities planus
3. kokias kalbas moka ir kokiu lygiu
4. kodėl nori dirbti šį. darbą ir
5. kada galėtų pradėti.
Rašinėlius siųsti į PLJS būstinę, 5559
Modena PI., Agoura, Ca. 91301, U. S.
A.
——■—II ■Illi

simfoninio orkestro koncerte,
dirig. Alvin Mills,
spalio mėn. 6 d. (sekmadienį) 3 vai. p.p.
1450 Allenford Ave., Brentwood, CA.

Solistai:
smuikininkė Hope Jaquith, Birutė
Vizgirdienė ir Vyrų Kvartetas.
įėjimas veltui. Priimamos aukos
orkestro išlaikymui.

—M ———

I ■——■
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Atsiųsta paminėti:
Los Angeles skautų.-čių stovyklos
laikraštis BALTIJA išleistas Rambyno
stovyklavietėje 1985 m.
14 psl. turinyje sveikinimai, skautų-čių
rašinėliai, eilėraščiai, iliustracijos.
Nuotraukos iš stovyklos gyvenimo ir
einamieji reikalai. Laikraštį paruošė ir
išspausdino v.s. Valentinas Varnas.

Žemaičių nuomonė apie Telšius
Lyg mylimoji ar mama
Brangi Tu mums Žemaitija!
Garsėj i praeitim sena
Ir savo nuostabia kalba.
Išauginai Tu daug sūnų,
Darbais ir žygiais didelių.
Juk ir kiekvienas čia žmogus
Toks mielas, artimas, brangus.
Mes, žemaičiai, mes, lietuviai,
Mokam džiaugtis tuo, ką turim.
Mūsų sostinė Telšiai
Apdainuojama seniai.
Čia mūs Meka, čia mūs Roma,
Čia kryžiuojasi keliai.
Kas Šveicarijoj nebuvo,
Gali džiaugtis vien Telšiais,
Ant septyneto kalvų
Spindi bokštai baltutėliai,
Jie jau matos nuo Varnių,
Savo galvas taip pakėlė,
Dar Maironis ir Valančius
Nuolat mini vis žemaičius.
Tad visai nenuostabu,
Kad pas mus tiek daug svečių.
Kas tik norų gerų turi,
Visi lankos, visi žiūri,
Kaip jaunėja mūs Telšiai,
Na ir pakalba plačiai!
Tegul lanko, tegul žiūri,
Tegul sako apie mus:
Niekur nėra taip gražu,
Kaip prie Masčio jūs krantų.
Na, o tiems, kurie negali
Aplankyti mūs Telšių,
Prašome, nenusiminkit,
Tol,vkol Lietuva gyvuos,
Joj Žemaičiai dominuos.
, (Sis eilėraštis gautas iš Lietuvos)

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404

(213) 829-4757

Giedra ir Povilas Kiškiai su Ema Dovydaitiene (Giedros motina) ‘"Bangos ’’ sporto klubo baliuje
rengtame moterų tinklinio komandai ir pasauliniam šachmatų meisteriui Pulčiauskui pagerbti.

Lietuvis įvertintas Amerikos laivyno
Povilas Kiškis, 8-ius metus ištarnavęs

laivyne, pasiekė viršilos laipsnį.ir taip pat
nesenai buvo apdovanotas Laivyno
Pasižymėjimo medaliu. Oficialiame laiške
Amerikos Laivyno sekretorius rašo:

‘ ‘... šis žymuo įteikiamas už. puikiai atliktas
pareigas... Paul Kiškis yra žinomas kaip
geriausias viršila, bet kada buvęs tose
pareigose. ”
P. Kiškis dirba “Guided Missiles”
skyriuje, skaitomas vienu iš geriausių, tos
rūšies specialistų.
Povilas, šių metų rudenį baigs savo
tarnyba laivyne ir toliau tęs studijas Long
Beach kolegijoje, aeronautikos inžinerijos
fakultete.
Povilas Kiškis, Alice ir Antano Kiškių
sūnus, ilga laiką priklausė Tautinių Šokių
grupei, skautams.

14659 Limedale Street
Panorama City, Ca 91402

Giedrė Dovydaitytė-Kiškienė, Povilo

Kiškio žmona, losangeliečiams lietuviams
gerai pažįstama nuo pat vaikystės dienų:
šoko baletą, dalyvavo Tautinių Šokių
grupėje, priklausė skaučių sąjungai, spor

to klubui “Banga”, kur ir dabar dar
sekretoriauja (jau daug metų).
Giedra labai meniškų polėkių: studijavo
įvairiose meno mokyklose, institutuose čia
Amerikoje; baigė Long Beach universiteto
meno skyrių bakalauro laipsniu, vėliau
studijavo meno istoriją, italų architektūrą
Florencijoje, Italijoje. Taip kad yra pilnai
pasiruošusi namų dekoravimui, bei pro
jektavimui. Labai sėkmingai atliko
didžiulio ir garsaus viešbučio Harrah (Lake
Tahoe) dekoravimo darbus, su pasisekimu
atliko ir kitus mažesnius projektus.
Dabar, su savo vaikystės drauge, irgi
labai meniškos sielos, Darija Žaliūnaite
atidarė dekoravimo įstaigą (GD
Designers), kurioje atliekami visi patar
navimai pradedant baldų projektavimu,
namo vidiniu dekoravimu ir, netgi menišku
dekoravimu gėlėmis.

(818) 893-7584

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

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

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
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KĄ KITI RAŠO
Nauja Liet. Teisėms Ginti Fondo
Taryba
Lietuvių Teisėms Ginti Komiteto, kurį
sudaro VLIKO, ALTO ir L. Bendruome
nės atstovai, posėdis, o taip pat ir posėdis
LTG Fondo Tarybos įvyko rugpjūčio 24
d. Čikagoje, aptarti organizaciniai reikalai,
paskirta parama reikalingiausiems. Kaden
cijai pasibaigus, veiksnių, sudarytas Liet
Teisėms Ginti Komitetas kitai kadencijai
išrinko naują Lietuvių Teisėms Ginti Fon
do Tarybą: inž. Gr. Lazauskas — pirm.,
dr. V. Stankus — vice-pirm., Vyt.
Jokūbaitis, dr. VI. Šimaitis, D.
Valentinaitė, adv. A. Karalienė ir Alg.
Modestas.
(ALT-o Inf.)

Valio ukrainiečiai!
Pagal Mykolą Novak, žymų ukrainiečių
veikėją, kovai prieš OSI šmeižtus, kuriais
žydai kaltina ukrainiečius žydų šaudymu
ir naikinimu, ukrainiečiai surinko vieną
milijoną dolerių!
Tai puikus pavyzdys ir kitiems, kaip
būtina ir įmanoma savo tautą ir jos garbę
ginti. OSI, padedami rusiškų “liudininkų”
jau užtektinai pridarė problemų ir
nemalonumų nekaltiems ne tik lietuviams,
bet ir kitiems pabėgusiems nuo sovietiško
rėžimo. Visiems yra aišku, kad rusų tikslas
diskredituoti pabėgėlius; kad jie būtų
išmesti iš tų kraštų, kuriuose jie dabar
gyvena ir tuo pačiu įbauginti planuojančius
pabėgti, kad rusų ranka pasiekia visus
kaltus ir nekaltus ir visur, nežiūrint kur jie
begyventu.
Būtų prasminga ir praktiška, jei visos
pavergtos tautos susijungtų ir vieningai
kovotų prieš OSI šmeižtus.

Amerikos
Mokslų
Draugijos
(American Association for the Advance
ment of Science) Žmogaus Teisių skyrius
palaiko artimus ryšius su Lietuvių Infor
macijos Centru. Savo birželio mėn.
biuleteny “Clearinghouse Report”
praneša, kad besiruošiant Ottawos
Žmogaus Teisių konferencijai, draugija
pateikė JAV delegacijos ambasadoriui
Richardui Schifteriui persekiojamų
mokslininkų, kurių tarpe ir chemikas
Liudas Dambrauskas, sąrašą. Dam
brauskas atlieka penkių su puse metų
bausmę, už parašytus lagerio atsiminimus
Stalino laikais.
(LIC)
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Lietuvių Informacijos Centras jau turi
galimybę per akimirką visame pasaulyje
perduoti žinias elektroninėmis kompiuterių
priemonėmis. Ši žinių agentrūra pradėjo
siųsti skubias informacijas teleksu
nuolatiniams spaudos bendradarbiams,
kurie jas gali moderniškomis priemonėmis
priimti.
(LIC)

Britai apie Tribunolą
“Daily Telegraph” (VII.22) Kopenha
gos korespondentas pranešė, kad Sov.
Sąjungos spauda ir radijas pradėjo, pulti
Daniją, Suomiją ir Švediją, kad jos leido
suruošti Kopenhagoje Sov. Sąjungą
smerkiantį teismą ir Baltijos Taikos Žygį.
Straipsnyje smulkiau aprašytas Sov.
Sąjungos nusikaltimas prijungiant Baltijos
valstybes prie Sov. Sąjungos.

Gorbačiovas meluoja per akis
Birželio mėn. 26 d. kalbėdamas
Ukrainos pramonės centre Dniepropetrovske, Gorbačiovas, be kita ko, pareiškė:
“...nenoras pripažinti tikrovėje visoms
valstybėms teisę į suverenumą ir

nepriklausomybę, teisę laisvai pasirinkti
vystymosi kelius, mėginimai primesti savo
valią, žūt būt pertvarkyti ir perdirbti
dabartini pasaulį savaip — kaip tik tai ir
yra šiandien didžiausias pavojaus tautoms
šaltinis... ”
Tai labai teisingi ir įsidėmėtini žodžiai.
Ne tik galime ir turime po jais pasirašyti,
bet kiekviena proga juos priminti. Ypač
tada, kai Michailas Gorbačiovas rengsis at
vykti į Lietuvą. Čia juk eina kalba apie tai,
kas mums labiausiai skauda!
(E.L.)

Magnetofono juostelės akliems ir
neprimatantiems
L. B. Socialinių reikalų taryba yra
paruošusi magnetofono juosteles akiems ir
neprimatantiems lietuvių kalba. Galima
gauti sekančias juosteles: Evangelija pagal
Matą; kun. Alfonsas Linpniūnas, L. K. B.
kronika; Lietuvių literatūros apžvalga;
Lietuvių politikos apžvalga’ “Vidudienio
varpai” Č. Grincevičiaus.
Kreiptis: Lithuanian Human Services
Council of the USA, Inc., 2636 W. 71st.
St. Chicago, II. 60629, tel. (312)
476-2655.

Walter F. Petraitis, dar vienas lietuvis,
užima augštas pareigas didžiulėje
spaustuvėje (The Ovid Bell Press Ine.),
kuri veikia jau nuo 1927 metų ir turi savo
skyrius Kalifornijoje ir Missouri.

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

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
d i rėkt. 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)

Dar viena Lietuviška pavardė filmų
pasaulyje.
Robertas Zemeckis, FOCUS (Films of
College & University Students) ruoštame
premijų įteikimo baliuje, buvo vienas iš tų
įteikėjų, kadangi jo režisuota filmą “Grį
žimas į ateitį” (Return to Future) yra šiuo
metu viena iš 6-ių pačių populiariausių
filmų Amerikoje.
Reikia tik džiaugtis šio lietuvio pasiektais
rezultatais ir palinkėti sėkmės.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—
tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pagalvėlės,
rankšluoščiai ir staltiesės, autentiškos
koplytėlės, lietuviškos lėlės, ar liet, plokštelės
bei knygos.
Didelis dovanų pasirinkimas yra
“Liet, Amerikos Vakaruose Adm-je
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Ca 90029
Tel 664-2919
664-2910

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

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

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.
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

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

MARCELLA AUGUS

7060 Hollywood Blvd., Suite 701
Los Angeles CA 90028
Tel.: (213) 446-4433

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

Anthony F. Skirius
Insurance Agent
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2919

New Construction-Kitchens
Bathrooms-Remodels
State License No. 441216

ROMAS ŽEMAITAITIS

Lietuviai dantistai

Escrow Kompanijos

Attorney at Law

CONSTRUCTION
General Contractor

(818) 352-0864

Margis Matulionis

VIOLETA SUTKUS

PAUL NEFAS

Home Improvements
Electrical - Heating - Plumbing

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

Nuosavybių pardavėjai
Albinas Markevičius
Real Estate Broker

President

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

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

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
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★♦★★★★★★★★★★★★it

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukiniu 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.
21 d., šeštadienį, 8 vai. v.
šv. Kazimiero parapijos salėje Vyru
Kvarteto plokštelės pristatymas—
vakaronė.

Spalio mėn.
5 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak.į.šv.
Kazimiero parapijos salėje Antro Kaimo
spektaklis. Ruošia akademinis Skautu
Sąjūdis.
6 d., sekmadienį, 3 vai. p. p., komp.
Budriūno kūriniai simfoninio orkestro
koncerte, Brentwood.
6 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p., an
tras Antro Kaimo spektaklis.
27 d., sekmadienį, Parapijos Balius su
Gina Čapkauskiene.

Lapkričio mėn.
9 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak.,
Lietuvių Radijo Klubo vakaras, šv.
Kazimiero parapijos salėje.

Los Angeles Vyrų Kvarteto įdainuota
plokštelė “Tu man viena”, gaunama
“Lietuviu Dienų” administracijoje, 4364
Sunset Blvd. Los Angeles, Ca. 90029. Tek
(213)664-2919.

-TRUMPAI-

Juozas Stepanas, iš Edwardstown,
Australijos, lydimas Alfonsos ir Vlado
Pažiūrų, lankėsi “L. D.” redakcijoje.
Stepano sūnus medicinos gydytojas dabar
spec i a 1 i z u oj a s i Angį ij oj e.
P. p. Stepanai yra nuolatiniai “L. D.”
prenumeratoriai.

Ponia Richard E. Kuch, iš Lima, OH .,
lydima dukros Lauros K. Kush, atsilankė
“L. D. ” redakcijoje ir įsigijo knygų.
Laura Kush, kuri dabar gyvena Kalifor
nijoje, dalyvavo Taikos ir Laisvės Žygio
ekskursijoje. Tas įvykis jai padarė didelį
įspūdi ir dabar pradėjo mokytis lietuvių
kalbą šv. Kazimiero lituanistinėje
mokykloje (suaugusiems).
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Dr. John C. Sacoolidge, jaunas gydyto
las gyvenąs North Hollywoode, taip pat
pradėjo lankyti lituanistine mokyklą.

Ema ir Stasys Lipčiai, gyveną Australi
joje prie Melburno, svečiuojasi pas inž. J.
ir A. Ruokius.
P. p. Lipčiai jau 4 mėnesiai kelionėje:
aplankė Vokietiją, Floridą. St. Lipčius yra
Melburno šauliu kuopos pirmininkas.
Birutė Kemežaitė, “Tautos gyvybės”
žurnalo redaktorė ir leidėja Čikagoje,
atostogas praleido Los Angelėse. Aplankė
“Lietuvių Dienų” redakciją, Alf.
Giedraitį. E. ir J. Sinkius Santa Monikoje
ir kitus lietuvius.
B. Kemežaitė buvo apsistojusi pas savo
gerą draugę Lionę Vilimienę.

Prof. Jonas ir Fernanda Skiriai
atostogas praleido San Francisco ir
bevažinėdami po šiaurinę Kaliforniją.
Bob Novak, L. A. Vyčių valdybos
narys, atostogas praleido pas gimines New
Yorke.
Paulius ir Rūta Arai dviejų mėnesių
atostogas praleis keliaudami per Ameriką
ir Kanadą.
Lino Polikaičio ir Reginos Stančikaitės
jungtuvės įvyko rugpjūčio mėn. 17 d.,
šeštadienį, šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje.
Linas visiems losangeliškiams lietuviams
labai gerai pažįstamas, kaip gabus,
draugiškas ir muzikalus jaunuolis, energ
ingas ateitininkų veikloje. Regina “sena”
skautė, pasirodanti ir lietuviškoje veikloje.

John ir Lucille (Zaikytė) Hnatio sūnus
rugsėjo mėn. 2 d. pakrikštytas William
vardu.
Ta proga draugai ir giminės buvo
pavaišinti jų. namuose.

Mirė ras. Vincas Ramonas
Liepos 8 d. staiga širdies priepuoliu savo
bute mirė rašytojas Vincas Ramonas—
Ramanauskas, gimęs 1905 sausio 11 d.
Trakiškių km., Marijampolės apsk.
Velionis baigė Rygiškių Jono gimnaziją
Mariampolėje, studijavo V. D. universitete
Kaune, lietuvių ir vokiečių kalbas.
Mokytojavo Marijonų gimnazijoje,
Mokytojų Seminarijoje ir Mergaičių gim
nazijoje, Mariampolėje.
Kurį laiką gyveno Australijoje, 1950 m.
persikėlė į JAV.
Palaidotas liepos 13 d. šv. Kazimiero
kapinėse, Čikagoje.
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72 metų, mirė rugsėjo mėn. 10 d.
Penktadieni, rugsėjo 13 d. buvo atkalbėtas
rožinis šv. Kazimiero bažnyčioje.
Šeštadienį atalikytos gedulingos mišios,

kurių
metu
giedojo
solistaiJ.
Čekanauskienė ir A. Polikaitis. Velionis,

buvo labai švelnaus ir gero būdo,
nenuostabu, kad į šią paskutinę jo žemišką
kelionę į Forest Lawn kapines jį palydėjo
labai gausus būrys draugų ir vienaminčių
lietuvių.
Kapinėse su velioniu atsisveikino
klebonas kun. dr. A. Olšauskas atlikęs
paskutines apeigas, organizacijų atstovai:
Tautinės sąjungos vardu — V. Šeštokas,
Ramovėnų ir radijo valandėlės — V. Gilys,
Tautinių Namų — J. Petronis, šaulių
kuopos — J. Pažėra, L. D. K. Birutės drjos — A. Audronienė.
Los Angeles lietuviams didelis nuostolis
netekus šio tylaus, ramaus, kuklaus, bet
darbštaus ir dosnaus patrioto lietuvio.
Velionies našlei Rūtai, su dideliu at
sidavimu ir meile prižiūrėjusiai savo
gyvenimo draugą, ligos metu, reiškiame
nuoširdžiausią užuojautą.
Jonas Baltrėnas, mirė rugsėjo mėn. 11d.
Huntington Park, Kai if. Jonas išaugino 3
dukras ir sūnų.
Reiškiame užuojautą, velionies našlei
Uršulei ir vaikams su šeimomis.
Kazimieras Kirilouckas, š. m.
rugpiūčio 12 dieną mirė sulaukęs 93 m.
amžiaus. Palaidotas šv. Kryžiaus kapinėse.
Velionis eilę metų vadovavo Amerikos
Lietuvių Piliečių klubui.
Našlei Marijai Kirilouckienei, dukroms
ir sūnui reiškiame užuojautą.

Mindaugas Banionis vos 18-kos metų
sulaukęs jaunuolis, tragiškai mirė rugpiū
čio 25 d. Palaidotas iš šv. Kazimiero
parapijos bažnyčios rugp. 28 d.
Tėvams ir broliams, skaudžioje
netekimo valandoje, reiškiame nuoširdžią,
užuojautą.

Kazimieras Vitkus sulaukęs gražios
senatvės, mirė rugpiūčio mėn. 26 d.
Palaidotas iš šv. Kazimiero bažnyčios
rugp. 31 d.
Velionis buvo labai inteligentiškas,
ramaus būdo žmogus. Lietuvoje, Zarasuo
se, mokytojavo gimnazijoje, dėstė kūno
kultūrą. Vėliau mokytojavo Klaipėdos ir
Ukmergės Amatų, mokyklose.
Sūnui Gintautui su šeima reiškiame
užuojautą.

