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L. P. SĄJŪDŽIO PIRMININKAS
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Prof. V. Landsbergis, iš profesijos
muzikas, savo kalboje perdavė vėliausias
žinias iš Sąjūdžio veiklos, kurios, deja,
mums jau žinomos ne tik iš mūsų perijodikos, bet ir iš amerikiečių spaudos, bei
televizijos, kaip: reikalavimas-derybos dėl
sovietų kariuomenės iš ok. Lietuvos
išvedimo, reikalavimai ekonominės savi
valdos ir 1.1. Šiais moderniais žinių per
davimo technikos laikais, taipjau yra, kad
dar nespėjo ok. Lietuvoje nusičiaudėti, —
mes jau sakom “į sveikatą”. Svečias kal
bėjo, kad Sąjūdis veikia labai atsargiai,
apgalvotai, per dažnai nemini “nepriklau
somybė”, todėl, kad žodis liktų prasmin
gas, laikui atėjus įtaigingai reikšmingas.
Plačiau sustojo prie įvairių sovietų naudo
jamų priemonių išprovokuoti Sąjūdį ir
lietuvius, kad galėtų apkaltinti lietuvius

K ietuvių Bendruomenės Vakarų apyJL/garda šį kartą iš anksto, telefonais

ir išsiuntinėtais kvietimais pranešė lietuvių
visuomenei, apie prof. Vytauto Lands
bergio, dabartinio L.P.Sąjūdžio pirminin
ko, atvykimą į Los Angeles.
Į aerodromą profesoriaus pasitikti susi
rinko apie 30 žmonių su trispalvėmis; trys
Mulokaitės tautiniais rūbais ir organizacijų
atstovai.
Sekančią dieną, liepos 16, Šv. Kazimie
ro parapijos salėje įvyko dr. V. Lands
bergio pranešimas, kurio pasiklausyti
prisirinko pilnutėlė salė. Visiems įdomu
išgirsti paskutiniąsias žinias iš tėviškės.
Įžanginę, 35 min., kalbą paskaitė L.B.
Tarybos pirm. A. Nelsicnė. Paskaityti
gauti sveikinimai, vienas iš svarbesnių
Orange county kongresmano Cox, kuris,
atrodo, gerai supažindintas su Lietuvos
dabartine padėtimi.

Vaišių metu. Iš k.: M. Lenkauskienė, V. Šeštokas, sol. V. Zaunienė-Leskaitienė, prof.
V. Landsbergis, G. Landsbergienė
Nuotr. V. Baltušienės

Landsbergienė, dvi Mulokaitės, dr. V. Landsbergis, A. Nelsienė, N. Mulokaitė.
Nuotr. V. Baltušienės

šovinistais, nacionalistais ir 1.1. Kad tie
provokaciniai lapeliai buvo spausdinti ir
platinami sovietų valdžios, Sąjūdis įsiti
kino, iš įvykių Latvijoje ir Čekoslovaki
joje, ypač pastarojoje.
Sąjūdis susilaukia spaudimo ne vien tik
iš sovietiškos valdžios, bet ir iš lietuviškų
“karaliukų”, kaip kolchozų viršininkų,
kurie bijo prarasti savo minkštų ir pelningų
vietų. Ne visi Sąjūdžio nariai pasišventę
Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei
atgauti, yra ir prisimetėlių, bet kaip juos
atpažinsi, kaip išsiaiškinsi? Pripažino
prelegentas, kad sąjūdiečių tarpe yra ir
komunistų, kurie, esą, reikalingi (?, red.).
Ne visi sutinka su V. Landsbergio nuo
mone “badavimu nepriklausomybės neat
gausi, esą ir visos tautos badavimas
vti

(tęsinys 6 psl.)

užgauti draugo, kolegos? Ar redaktorius nejaučia pareigos skaityto
jams, nejaučia pareigos išlaikyti laikraščio lygį ir išmesti pelus iš
grūdų? Ar jis skaito “Dirvos” prenumeratorius tokiais mulkiais,
kurie viską priima už “gryną pinigą”, vien tik dėlto, kad buvo
“laikrašty parašyta”? Beveik visi laikraščių redaktoriai, gauna
tokių ‘’deimančiukų”, kaip rb straipsnis, netgi su nemažu čekiu
priedo, bet... atsakomybė laikraščiui, pareiga skaitytojams viršija.
Ne vienas redaktorius yra praradęs ir draugų ir korespondentų,
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195, Tel.: 664-2910
bet, gerbdamas prenumeratorių inteligenciją, išlaikė savo laikraščio
lygi
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija
Kultūringos tautos, kaip kad amerikiečiai, turi labai puikią išeitį;
Redaguoja Valerija Baltušienė
leidžia laikraščius, žurnalus, pritaikytus žmonių mentalitetui: “New
York Times”, “Newsweek”, “Times” ir 1.1., aukštesnės in
Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais teligencijos žmonėms ir: “Enquirer”, “Star”, “Globe” ir kitus
nesusitarta. ★ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai nebūtinai pletkų ir sensacijų laikraščius rb mentaliteto publikai.
reiškia redakcijos nuomonę.
Valerija Baltušienė

★ Anoniminiai raštai nepriimami

Prenumerata metams 7.00 dol.; atskiras nr. 70 centų
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CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

KUR EINA MŪSŲ SPAUDA?

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404
Tel.: (213) 828-7095

iekvienos tautos kultūra, kaip veidrodyje, atsispindi litera-

K

i****************************************** * * * * * * *
MARCELLA AUGUS

L tūroj, mene; tautos gyvenimas — spaudoje. Skaitydamas
President
laikraščius, gali susidaryti vaizdą kas dedasi, net toje valstybėje
CROWN ESCROW CORPORATION
negyvendamas. Gyvenimo eigą, įvykius, perduoda reporteriai ir
žurnalistai, duodami faktus! Komentarų pagrindas — neiškraipyta
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
Tel.: (213) 413-3370
tiesa. Taip priimta visuose kultūringuose kraštuose!
*****************************************************
O kas gi dedasi mūsų kultūringos lietuvių tautos išeivijos
spaudoj?
Gyvendami laisvėje, turim savą spaudą ir gana gausią, kuri de
juoja žurnalistų-korespondentų trūkumu. Teisybė, tikrų žurnalistų
ROQUE and MARK CO., INC.
yra trūkumas. Bet — prisiugdėm” kitų ‘“žurnalistų”, kurių bus
Realtors ★ Insurance ★ Income Tax ★ Notary Public
greit daugiau negu skaitytojų... Būtų džiugu, jei tie “žurnalistai”
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
turėtų sąvoką ką reiškia žurnalistas, kokios jo pareigos ir
Phone: (213) 828-7525
Res. (213) 395-0410
atsakomybė laikraščiui ir skaitytojams! Net ir senieji (iš
nepriklausomybės laikų) žurnalistai pamiršo žurnalisto esmę, (ačiū
Dievui, ne visi!) pavirto avių banda; vienas avinas, nei buvęs nei
i
Albinas Markevičius ir bendradarbiai
matęs, tik pasiskaitęs, net nesupratęs, kad “Brazdžionį nešiojo ant
rankų, bučiavo jam rankas... ” yra tik išsireiškimas (figure of
*************¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
speech!) panaudotas “Draugo” korespondento, prirašė nesąmonių,
o kitas, — jįpaskaitęs, pridėjo savo me-e-e... Gaila, labai gaila,
kad taip darosi!
RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
Pasiskaitykim “Dirvos” birželio m. 22 d. numeryje tilpusi (rb)
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
straipsnį “Kas ir kam turėtų bučiuoti rankas?”. Priėjo savo trigrašį
Telefonas: (213) 828-7525
pridėjo P. Žičkus, jau iš “antrų lūpų’’ pasisėmęs “faktų”,
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
“Laisvosios Lietuvos”, liepos 6 d. numeryje.
¥jfjH***¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Kaip žmogus, ir dar “žurnalistas”, nebuvęs, nematęs gali rašyti
iškreiptus faktus, įžeisti tautą? Pagal rb ir P. Ž. išeina, kad ok.
LELYA’S DRABUŽIU KRAUTUVĖ
Lietuvos lietuviai-tremtiniai neturėjo sąvokos ką darė, ne tas rankas
bučiavo...
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046
Abu rb ir P. Z. bandė suniekinti poetą Bernardą Brazdžionį,
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).
bet... ne taip išėjo kaip juodu norėjo, — įžeidė lietuvių tautą, ir
Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro
skaitytojų inteligenciją! Argi mūsų spauda taip smuko, ant tiek
iškvietimo dokumentus.
neturi medžiagos, kad į savo puslapius, net nepatikrinę faktų, deda
Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų Ir
drabstymą purvais, šmeižtais? Ar tam mūsų knygnešiai, savo kaulus
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų,
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų,
paliko Sibiro tundrose, kad atgautume lietuvišką spaudą, kurią
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos
naudotumėm ne kultūros, žinių, lietuviškam gyvenimui atvaizduoti,
automobilių.
bet šmeižtams, asmeniškom sąskaitom suvesti?
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
O kurgi buvo “Dirvos” redaktorius, praleidęs tokį rb
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais —
“deimančiuką”? (P.Ž. — vienas iš “L. L.’’redaktorių) Nenorėjo
uždaryta.
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LIETUVIŠKA MUZIKA
PER AMERIKIEČIU
RADIJO STOTĮ

Paulius Viskanta

Paulius Viskanta, Loyola universiteto
studentas, dirba šio universiteto radijo
stotyje KXLU, 88.9 FM banga, ir garsina
Lietuvos vardą visoje Pietinėje Kaliforni
joje. P. Viskanta jau du kartus perdavė dvi
ilgas lietuviškos muzikos programas. Pir
ma programa, per dr. Mark Born valan
dėlę, amerikiečius klausytojus supažindino
su lietuvių liaudies muzika. Antra,
Pauliaus paruošta dviejų valandų pro
grama, — pristatė lietuvių muziką nuo
Čiurlionio simfonijų iki etnografinių
ansamblių dainų ir šokių muzikos.
Šiuo metu P. Viskanta paskirtas žinių
direktoriaus pareigoms.
Gaila, kad nėra nustatyto laiko, kada
lietuviška muzika bus duodama šios stoties
radijo bangomis. Būtų visiems labai
įdomu.
Paulius V. dėkoja Kalifornijos Lietuvių
Radijo valandėlės darbuotojui Vladui
Giliui už leidimą pasinaudoti jo muzikos
rinkiniu.
P. Viskanta taip pat pasirūpina, kad
lietuvių organizacijų parengimų skelbimai
būtų veltui transliuojami per KXLU radi
jo stotį. Stoties adresas: 7101 W. 80th St.,
Los Angeles, CA 90045. TeL: (213)
642-2866.
Amerikiečių tarpe jau buvo pagarsintos
Lietuvių Dienos ir neseniai įvykusi “Spin
dulio” 40 metų jubiliejus-šventė. Būtų
labai gerai, kad lietuviai girdėję lietuvišką
programą per šią stotį, parašytų korteles.
Tas yra labai svarbu jei norime, kad ir
toliau duotų mūsų muziką, — jei mes patys
nesidomime, kodėl turi amerikiečiai
domėtis.
Vaje

Jūratės Nausėdaitės-Ann
Jillian koncertas Los Angeles
ūratę dažnai matėme televizijoje, Las
Vegas programose; apie ją daug
skaitėme amerikiečių spaudoje, kaip apie
labai talentingą, visapusišką aktorę. Išėjus
jos plokštelei “Introducing Ann Jillian —
the singer” išgirdome ją ir kaip rimtą
dainininkę.
Šiais metais, birželio 23 d., klausėmės
jos Los Angeles mieste, dainuojančios kar
tu su Pops orkestru.
Kiek Jūratė populiari amerikiečių tarpe
parodė faktas, kad labai iš anksto reikėjo
užsisakyti stalus. Paskutinę savaitę prieš
koncertą bilietų pritrūko, nors salė ir
nemaža (telpa 500 žmonių).
Buvo malonu išgirsti iš programos
pranešėjos lūpų, kad klausytojų tarpe yra
ir būrys lietuvių Jūratės draugų.
Puikus Pops orkestras, diriguojamas C.
Spiga, programą pradėjo patriotiškų
atspalvių kompozicijomis, nepagailėjo ir
maršų. Klausėmės orkestro, kuris vietomis
buvo pergarsus, pasidavėm kūrinių nuo
taikoms, bet, mes lietuviai, (o mūsų buvo
tik 49!) vis laukėm kada pasirodys
Jūratė...

J

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian dainuoja su
LA. Pops orkestru. Foto—V. Baltušienės

Po koncerto. Jūratė lietuvių tarpe. Iš k.: D. Lembertienė, Jūratė, jos vyras Andrew
Nuotr. —V. Baltušienės
Murcia, Ilona Kerr.
Ir pagaliau... Jūratė dainavo, įterpdama
nemažai ir komentarų su humoru, iš įvairių
savo rolių: “Sugar Babes”, “Gypsy” ir
kitų Broadway pastatymų, baladžių, (jos
mėgiamiausia muzikos forma), ir baigė
ariete sudainuodama ją itališkai. Kas
netikėjo, kad Jūratė turi ne tik gerą balsą,
gerai jį valdo, bet gali dainuoti įvairaus
žanro dainas, dabar įsitikino, kad ir operetė
jai nėra svetimas dalykas.
Programos metu, Jūratė lietuviškai
pasveikino mus, sudainavo posmą B.
Budriūno “Tėviškėle, tėviškėle”.

Po programos, kad ir ilgai jai užtruko
ateiti iki mūsų, jos labai laukiančių,
(apspito amerikiečiai — autografų), mielai
kalbėjosi su kiekvienu, pasirašinėjo
autografus lietuviškai. Jai net akys
sudrėko, kai komp. G. Gudauskienė įteikė
komp. J. Banaičio plokštelę “Jūratė ir
Kastytis”... Apsidžiaugė gavusi G.
Gudauskienės išleistų ir aranžuotų
lietuviškų dainelių gaidų, kurias įteikė V.
Šeštokas. Ilgai svečiavosi pas lietuvius,
mielai pozavo nuotraukoms, nors po
koncerto ir buvo gerokai pavargusi.
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Nauja Kalif. Respublikonų Tautybių Grupių valdyba
Liepos 23 d., Sportsman’s Lodge
restorano, elegantiškoj salėj, iškilmingai
prisaikdinti naujai išrinktos valdybos
nariai: pirm. Liucija Mažeikienė; vicepirm. Emanuel Kvassay (slovakas); vice-'
pirm, ir “Heritage News” red. Kurt G.
Toppel (vokietis); ižd. Vincas Juodvalkis;
sekret. Arūnas Barkus; protokolų sekret.
dr. Olgierd Klejnot (lenkas).

Amerikoj, aršus antikomunistas.

Iš visų politikų kalbų, susidarė išvada,
kad norint ko nors savo kraštui atsiekti,
priversti vyriausybę daugiau rūpintis mūsų
laisvės reikalais, reikia jungtis (organizaci
jas, nuolat belsti į duris...
Vaje

Kai. Respublikonai po vaišių. Iš k.: adv. J. Alex, L. Mažeikienė, naujoji Tautybių Grupių
pirm., buvęs Estijos konsulas Nurmsen, kongr. R. Doman ir K. Toppel.
Jack Alex, lietuviškos kilmės, advokatas
atidarė iškilmes, pristatė svečius. Jack
puikus ceremonmeisteris! Iškalbus, žino,
kur ir kada įdėti humoro, — jo klausytis
niekad nepabosta. Vyt. Vidugiris pravedė
Ištikimybės Priesaiką (Pledge of
Allegiance).
Po skanių priešpiečių, Frank Visco,
visos Kalifornijos Resp. T. Grupių pirm.,
prisaikdino naują valdybą ir įdomiai pasakė
kalbą, paliesdamas įvairias politines sritis,
respublikonų veiklą ir tikslus. Kongresm.
R. Dornan, Orange County rep., kalbėjo
apie dabartinę mažųjų valstybių politinę
padėtį, kiek ir kaip vyriausybė padeda joms
kovoje už laisvę, (mažai ir perdaug at
sargiai, red.), šiuo metu vyriausybė
rūpinasi, kaip galima daugiau įsileisti
disidentų, kovojančių už demokratiją, iš
kom. Kinijos.
įdomiausias kalbėtojas, ir amžium
vyriausias, virš 80 m., dr. E. Teller
(vengras), politinių priežasčių priverstas
keisti gyvenamus kraštus, gimęs Vengri
joj, gyveno Austrijoj, Anglijoj dabar
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Juodo Kaspino Diena
Rugpjūčio 23 d. Baltų Laisvės Lyga
ruošia Pabaltijo tautoms tragiškos Molotovo-Ribbentropo sutarties paminėjimą.
Numatyta programa:
7 vai. vakaro ekumeninės apeigos Sv.
Kazimiero bažnyčioje. Eisena su
žvakutėmis ir tautinėmis vėliavomis.
8 vai. vakaro, tuoj po apeigų, minėjimas,
kuriame kalbės ir visų trijų valstybių
konsulai.
Į minėjimą pakviesti ir amerikiečių
spaudos atstovai.
Tą pačią dieną organizuojama demon
stracija prie Sovietų ambasados, San Fran
cisco. Norintieji įsijungti į demonstraciją,
kreipkitės į Joną Bužėną, tek: (213)
254-6048.

Angelė Sodeikaitė-Grigonienė baigė Nor
theastern universitetą Bostone, Biznio Ad
ministracijos fakultetą magistro laipsniu.
Baigimo, diplomo įteikimo iškilmėse
dalyvavo tėvai Dalia ir Montė Sodeikai,
senelis K. Barmus, visi iš Kalifornijos.

ŽURNALISTAI VEIKIA
Laisvojo pasaulio Lietuvių Žurnalistų Sgos Centro Valdybos neperiodinio leidinio
“Lietuvis žurnalistas” nr. 14 neseniai
išvydo dienos šviesą ir pasiekė skaitytojus,
ta proga Los Angeles dr. Zigmo Brinkio
puošnioje rezidencijoje Hollywoodo kal
nuose, buvo surengtas s-gos valdybos
(daugiausiai pirm-kės ir žurnalo redaktorės
R. K. Vidžiūnienės rūpesčiu ir pastango
mis (jai besąlyginiai talkino v-bos iždininkė
R. Šakienė) to žurnalo pagarsinimas
vietinei publikai. Renginio trumpą įvado
žodį pasakė pirm-kė R. K. Vidžiūnienė, po
ko sekė meno dalis, kuriai kompozitorės
G. Gudauskienės buvo sukurta “Žurnalistų
daina”, kurią puikiai padainavo neseniai
iš ok. Lietuvos grįžęs Los Angeles Vyrų
Kvarteto bosas Rimtautas Dabšys, savo
sodriu balsu prisistatęs — kad dar toli
gražu nesensta, atrodo — lyg net tobulėja.
Sekę kalbėtojai, pirmoje eilėje vietinis
poetas-žurnalistas Pranas Visvydas trum
poje kalboje pripažino, kad Žurnalistų Sgos pirm-kė R. K. Vidžiūnienė suredaguo
dama nr. 14 atliko milžinišką žurnalistinį
darbą — surinkdama tiek daug straipsnių
į šį leidinį, jį redaguodama ir ad
ministruodama. Su tuo visi renginio
dalyviai sutiko be jokio “klaustuko”.
Renginyje svečių tarpe buvo ir vienas kitas
iš toliau — iš Pietų Amerikos — buvusio
Lietuvos pasiuntinio Argentinoje dukra
Graužinytė, o iš ok. Lietuvos svečias čia
jau ilgesnį laiką viešįs, taip vadinamo
Lietuvos Žaliųjų Sąjūdžio steigėjas ir
veikėjas, Lietuvos Žemės Ūkio Akademi
jos Saugios Technikos inžinierius Darius
Maknys su žmona Ilona, kuri yra Lietuvos
Veterinarijos Akademijos jaunesnioji
dėstytoja. Darius Maknys atsakinėjo į
daugelio iš publikos klausimus įvairiomis
dabartinio Lietuvos gyvenime vyksmo
temomis, kame pasirodė esąs labai gerai
žinąs viską apie savo profesiją ir ką nors
apie viską visame Lietuvos gyvenime. Jo
aiškinimas ir tiesioginiai atsakymai
publikos buvo priimti su dideliu dėmesiu
ir pasitenkinimu.
“Lietuvio žurnalisto” vyr. redaktorės
R. K. Vidžiūnienės ir Centro Valdybos
iždininkės Rūtos Šakienės rūpesčiu ir dar
bu renginio dalyviai buvo pavaišinti
skaniais sumuštiniais ir vynu, o dr. Z.
Brinkiui gerokai padėkota už nemokamai
leistą pasinaudojimą jo puošnios reziden
cijos šiam labai retam spaudos darbuotojų
renginiui metinio žurnalo išleidimo proga,
kuria pasisakyta, kad pageidautina tą
žurnalą išleisti kas metai — taigi padaryti
periodiniu.
vi. bs.

VIEŠNAGE OK. TĖVIŠKĖJ
era, tur būt, nei vieno lietuvio išei1 y vijoje, sapnuose ir svajonėse
nesugrįžusio į gimtąją padangę... Nostalgi
jos vedami, vieni, net kelis kartus, lankė
gimines, vaikščiojo vaikystės takeliais, kiti
— vedė dvasinę kovą: viena pusė troško
dar kartą pamatyt gimtinę ir savus, kita —
tol kol tie barbarai ten bus, — nė kojos
nekelti.
Keitėsi laikai, keitėsi mano nuomonė,
ypač sužinojus, kad poetas Bernardas
Brazdžionis, tiek kartu atsisakęs viliojančiu
kvietimu lok. Lietuvą, šį kartą nusprendė,
kad sąlygoms ok. Lietuvoje pasikeitus į
gerąją pusę,jažiuoja tėviškės lankyt. Su
visa šeima! Čia ir buvo man, sau prisiža
dėjusiai nekelt kojos, kol ten okupantai
valdo, didžiausias akstinas kelionei —
pamatyti ir užfiksuoti tą momentą, kada
išvargusi tauta sutiks, tiek metų jiems
užgintą poetą...
Įsiprašiau, įsisiūliau... Tvarkau doku
mentus, pykstu, kad reikia rašyti USSR ant
prašymo vizai gauti. Rašau — Lietuva! Bi
jau, kad dėl to neduos vizos. Ir bijau ir
širstu... ir tikiuosi... Lakstau po krautuves,
kad apsirūpinus užtenkamai videokasetėmis, baterijomis ir visomis kitomis
reikalingomis, istoriniam momentui užrekorduoti priemonėmis... O kur dar dova
nos ok. Lietuvoje laukiantiems, naujai
įsigytiems bičiuliams?
Kaip ir visi, pirmą kartą važiuojantieji,
klausinėju jau buvusių, ką, po kiek galima
vežti. Skaitau visas brošiūras iš kelionės
biuro; straipsnius laikraščiuose apie muitą,
leidžiamus ir neįleidžiamus daiktus... ir
kiekvieną kartą vis kitokia, kartais net
priešinga viena kitai, informacija. Nutariau
pasikliauti svečiu iš ok. tėviškės patari
mais! Jie geriausiai žino! Artėja išvykimo
diena, nervai dar labiau įsitempia, neatsileidžia nei gegužės 20 d. Los Angeles
aerodrome įsėdus įFinnair lėktuvą... Vis
galvoje sukasi — muitinė, muitinė... Pasie
kiam Helsinkį. Apsistojam Klaus Kurki
viešbuty. Einam apžiūrėt miesto. Niūru...
Pastatai pilki, diena pilka, lynoja...
Vitrinos pilnos, bet ne taip meniškai
išpuoštos, kaip mes įpratę matyt L. A. O
kainos! Beverly Hills, prieš juos, tai —
veltui dalija... Ieškom restorano vakarienei
pavalgyt. Įeinam. Pasižiūrėjus į kainas,
alkis praeina... Sumokam po 25 dol. (US)
už nelabai kokius “steikus” viešbučio
restorane ir slenkam miegot. Rytoj —
lėktuvu į Maskvą.
Jau ir Maskvoj. Pasiimam savo lagami
nus, drebančiom kinkom, einu į muitinę...
Ir bijau, ir nebijau. Esu paruošusi daugybę

Valerija Baltušienė

vadovė — E. Kungienė
atsakymu, pasiaiškinimų įvairiems atve
jams! Jei apdės muitu — nebijau, manęs
laukia aerodrome su rubliais saujoj. Dole
riais, tai jau nemokėsiu! Einu, šypsausi,
žvilgteriu ar nesimato mano kinkų drebė
jimo, tiesiai prie jauno, maloniu veidu
muitininko. Sudedu lagaminus ant konve
jerio... Žiūriu, per jo “televiziją” aiškiai
matosi “nutylėtas” ir vienas ir kitas
dalykėlis, bet vis dar šypsaus... Šypsos ir
jis, žiūrėdamas ir įmanė ir į “televiziją”.
Paduoda mano deklaracijas, parodo į duris
ir sako: “You are done. Go.” Niekad
negirdėjau taip gražiai skambančių žodžių
gyvenime!
Išėjus iš muitinės, toliau aerodrome,
žmonių pilna. Vieni išskrenda, kiti atskren
da, kiti atskrendančių laukia... Radau ir
porą lietuvių, studentų. Pasiimam, mes 24
grupėje, vežimėlius lagaminams, jų yra
užtektinai, stovim, laukiam Brazdžioniu
šeimos. Poetą pasitinka du lietuviukai:
mergaitė tautiniais rūbais su gėlėmis
rankose ir berniukas. Abu studijuoja
Maskvos universitete.
Pagaliau sėdam į autobusą ir į viešbutį...
Patį mandriausią ir naujausią Maskvoje
“Cosmos”, pastatytą besiruošiant 1980
olimpijadai. Viduje — nieko ypatingo
mūsų mastu. Lovos trumpos, siauros,
kambarys nedidelis. Užkandę, važiuojam
apžiūrėt miesto. Tik ir čia, kaip ir Suomi
joj, oras prastas, ypač filmavimui. Įdomus,
miestas, istoriniai pastatai. Iš tolo
pasižiūrim į Kremliaus sienas, pereinam
per porą cerkvių, įdomių savo istorija.
Vėl į viešbutį. Po vakarienės, jaunesnie
ji, dar “nenukritę nuo kojų” išlekia

Nuotr. —V. Baltušienės
pasižiūrėt Maskvos požeminio, garsaus
visame pasaulyje, savo meniškai išpuoš
tomis stotelėmis, švara.
Jau ir antradienis, vėl į aerodromą skri
dimui į Vilnių. Pirmą kartą Aerofloto
lėktuve! (Ir paskutinį!). Išklebęs, sėdynės
siauros, sugrūsta... O jau “gamtos reikalų
atlikimo vieta”, baisu... O kvapas! Pas
mus tokiam laužui neleistų ne tik pakilt,
bet sveikatos departamentas uždėtų
karantiną (quarantine).
Pagaliau tas visai nesvarbu, visi esam
gyvybes apdraudę, be to, į Vilnių, į
Lietuvą skrendam... Po tiek metų galėtu
mėm ir be sparnų nuskrist. Susėdę, apsupti
‘ ’didžiųjų brolių” traukiam lietuvišką dai
ną, po dainos, ir vis, grįžtam prie “...graži
Lietuva, kaip gėlelė žydi visada”.
Artėjam prie Vilniaus. Spaudžiam nosis
prie langų, nors iš tolo žvilgtert... Ekskur
sijos vadovė planuoja, kad visi išeitų prieš
Brazdžioniu šeimą, kitaip, per minią, nesu
siras jų laukiančių giminių. Bet jos planai
taip ir liko planais...
Pasigriebus videokamerą, pati pirmoji
išlekiu pro duris. Sustoju! Koks vaizdas!
Koks vaizdas! Plevėsuoja trispalvės! Minia
tautiniais rūbais gražaus jaunimo, ir vyres
niųjų... rankose gėlės, veiduose džiaug
smingos šypsenos! Filmuoju, skubu, vos
nepamiršau apie Poetą ir jo šeimą...
O kiek fotografų! Kiek videokamerų!
Nesitikėjau! Nepasiruošiau aršiai kovai su
kitais fotografais dėl geresnės vietos,
geresnio vaizdo!

(bus daugiau)
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Prof. Landsbergis...
(atkelta iš 1 psi.)
nepadės”. Badavimas daug pasiekia,
prisideda prie laisvės kovos, atkreipia
pasaulio dėmesį, geras pavyzdys Mahat
ma Gandhi! Negalima nuvertinti Petro
Cidziko badavimo rezultatu, — paleisti iš
Sibiro, visai neseniai: B. Gajauskas, kun.
Kastytis Matulionis, S. Pečeliūnas, ir kiti,
š. m. birželio 7 d. iš Permos paleistas ir
B. Lizūnas. Nežiūrint kas ir kokiais būdais
kovoja prieš okupantu, j u naudos negalima
paneigti. Už nepriklausomybę kovoja visa
tauta, ne vien tik Sąjūdis! Ko šiuo metu ok.
Lietuvai dabar labiausiai reikia, tai visu
organizacijų vienybės!
Svečias pripažino, kad Lietuvos Laisvės
Lyga, pradėjo veikti pogrindyje, daug
anksčiau prieš atsirandant Sąjūdžiui ir net
dabar veikia neoficialiai, bet nevykusiai
išsireiškė, kad jie “karštakošiai”, savo
narių tarpe neturi intelektualų... Čia jau
labai kontroversinis išsireiškimas.
Reikia ir “karštakošių”! Jei visos ok.
Lietuvos organizacijos pasauliui nuolat
šauktų “Laisvės!”, Sovietų Sąjungos
delegacijos pirm. Juri Kašlev nebūtų drisęs
atsakyti: “...Jos (Pabaltijo valstybės) yra
labai patenkintos... Jos neturi jokių sieki
mų. pasitraukti iš Sovietų Sąjungos...”
(Paryžiuje, Žmogaus Teisių Konferencijo

je, š.m. birželio m.)
Dr. Zigmo Brinkio sodyboje suruoštos
puikios vaišės — susitikimas su Sąjūdžio
pirmininku, kuriam dovanų (pundą knygų)
ir suvenyrų įteikė A. Nelsicnė, su labai
vykusiu humoru pristačiusi vietinius Los
Angeles veikėjus.
Prof. V. Landsbergio kalbos klausėsi ir
didžiosios LA amerikiečių spaudos ats
tovai, kurių dalyvavimu pasirūpino A. ir
D. Mažeikos. Ilgokus straipsnius apie šį
įvykį įdėjo “LA Times” ir “Herald
Examiner”.
Vaje

JACHTOS PLAUKIA NAMO
“Lietuva”, “Dailė” ir “Audra” jau
ketvirta savaitę skina sau kelią Atlanto
bangose į pavergtą Lietuvą. Daug dėmesio
buvo skirta mūsų spaudoje, kai jachtos
plaukė į Ameriką, tačiau nei amerikiečių
spauda, nei televizija nerado intereso gar
sinti šią jachtų kelionę. Žiūrint iš sportinio
taško, amerikiečiams tai nebuvo didelė
sensacija, o politinis momentas matyt buvo
per silpnas. Mums, lietuviams, ši jachtų
kelionė buvo žygis, kuris atjaunino mūsų
jausmus Tėvynei Lietuvai ir tenai esan
tiems mūsų tėvynainiams, kurie stengiasi
atkreipti pasaulio dėmesį, kad Lietuva dar
gyva.
Jachtos perplaukė Atlantą ir, atrodo, kad
reikalas baigtas, o apie grįžimą mažiausiai
užsimenama ne tik mūsų periodinėje spau
doje, bet ir jos sporto skyriuose.
Tikrumoje, grįžimas į Klaipėdą yra nei
kiek nemažesnis žygis kaip kad plaukimas
per Atlantą i. New Yorką.
Grįžtančios įgulos vargai prasidėjo dar
jiems esant New Yorke. Jachta “Lietuva”
kelionės metu turėjo sunkumų su dyzeliniu
varikliu ir reikėjo jį taisyti. “Dailė” Kylio
kanalą perplaukė su mažais variklio ap
sisukimais, o apie 200 jūrmylių nuo
Amerikos krantų variklis visiškai sugedo.
Anot jos kapitono Ž. Drėmos: “... iki
New Yorko atburiavome švariai!” Buriuo
tojų kalba tai reikštų — be variklio, taip
kaip lenktynėse. “Lietuva” ir “Audra”,
paviešėjusios New Yorke, išplaukė į Bal
timore. Pakelėje — “Lietuvai” sugedo
(motore) bėgių perjungimas, o “Audrai”
sudegė generatorius. “Audros” kapitonas
Arūnas Kazakevičius man rašė, kad re
montai buvo sėkmingi. “Dailė” liko New
Yorke, gavo galingesnį radijo siųstuvą ir
liepos 15-tą dieną išplaukė į Lietuvą su
nesutaisytu varikliu. Taigi “Dailė” vėl
“švariai” buriuoja per Atlantą. Liepos
17-tą dieną “Lietuva” ir “Audra” pali
kusios Baltimore, išburiavo namo. Jachtos
“Lietuva” kapitonas — Steponas Kudzevičius, “Audros” — Arūnas Kazakevičius
ir “Dailės” Jurgis Vrublevičius.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tek: (213) 661-5276
DARBO VALANDOS
pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 vai. iki 7 vai. vakaro
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p.p.
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
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Rugpjūčio 5-tą d. jachta “Lietuva”
radosi apie 1600 jūrmylių nuo Anglijos
kanalo, “Dailė” apie 1000 jūrmylių, o
“Audra” rugpjūčio 2 d. pametė vairą ir
turėjo šauktis pagelbos. Du svetimi laivai
jai atplaukė į pagalbą ir vienas iš jų
nutempė “Audrą” į Azorų salas pataisy
mui. Tokios žinios gautos iš ryšininko su
jachtomis inž. Sauliaus Janušo.
Į New Yorką skridau ne vien tik jachtų
pasitikti. Man daugiausia rūpėjo, kad Los
Angeles suaukoti pinigai būtų produktyviai
sunaudoti. Apžiūrėjęs jachtas ir pasitaręs
su penkiais jachtų kapitonais, New Yorko
komitetui pristačiau virš 13,000 dol.
samatą jachtų takelažui (aprangai)
patobulinti. Komitetas samatą priėmė ir
prie mūsų surinktų pinigų pridėjo dar
3,000 dol. Buvo gauta 25% nuolaidos ir
už 10.000 su virš, trys jachtos buvo
aprūpintos naujomis, geriausios rūšies,
virvėmis, trosais, moderniškiausiomis
saugumo priemonėmis ir būtiniausiais
reikmenimis.
Neįmanoma trumpai aprašyti tą džiaug
smą ir entuziazmą, kuriuos pergyveno
minia pasitikusi jachtas New Yorke. Apie
tai nemažai buvo rašyta mūsų periodinėje
spaudoje.
Losangeliečiai turės progos visa tai
pamatyti rugsėjo 15-tą dieną (penktadienį)
7:30 v.v., Sv. Kazimiero parapijos salėje.
P. Jasiukonio firma ruošia kelias vaizda
juostes, kuriose bus rodoma jachtų pasi
ruošimas Klaipėdoje, pasitikimas New
Yorke, įgulų pagerbimas uoste ir Kultūros
Židinyje, atskirų jachtų pristatymas, bei
pasikalbėjimai su įgulų nariais ir
kapitonais.
Šį vakarą, su vaišėmis, ruošia Kun.
Gražinos vyresnių skaučių būrelis.

Vytautas Zelenis

Aukojusių būriuotojams sąrašas bus
sekančiam numeryje

Lietuvos Vyčių Seimas
įvyko Čikagoje, rugpiūčio 3-6 dienomis.
Iš Los Angeles išvykę delegatai: L.
Baltrėnaitė, M. Oberfield, B. Skirienė ir
D. Petras. Su jais išskrido ir keletas svečių,
ne Vyčių atstovų.

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant
..

» '/ • •

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

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

LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI

General Contractors
ROMAS ŽEMAITAITIS

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

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

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

Attorney at Law

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

KOSTAS MAKAUSKAS
Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Pern odeiing — Repairs
EXPERIENCED

*

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

RICHARD ADAM LYGUTIS

Home Improvements

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
ALBINAS MARKEVIČIUS

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

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

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

VIOLETA SUTKUS

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

Escrow Kompanijos
MARCELLA AUGUS

CROWN ESCROW
CORPORATION

Apdrauda

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

CENTURY 21
23241 Ventura Boulevard
Woodland Hills, Ca 91364
Business (818) 883-1723
Residence (818) 704-0103

SERVICE WITH INTEGRITY

RASA BANYS

Gydytojai

A. “Mark” MARKEVIČIUS

WILLIAM J. GRAS KA, M.D.,

All Lines of Insurance

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

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

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

President

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

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

ROQUE & MARK CO.

Broker Associate

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

Real Estate Broker

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

ALPHA PROPERTIES, INC.
REAL ESTATES SALES

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2910

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology
1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

If you have a license join the No 1 Team
or if you wish to obtain a license
we have a training program.
Call Jackie
(818) 957-2000
EMANUEL KVASSAY
Realtor
Real Estate Broker
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

IŠ SAN FRANCISCO
LIETUVIŠKOS VEIKLOS

1989 m.
Rugsėjo mėn.
3 d., sekmadienį, po pamaldų,
parapijos salėje “Lietuvių Dienų” žurnalo
metinis piknikas.
10 d, sekmadienį, po pamaldų, parapi
jos salėje, Tautos šventės minėjimas. Ruo
šia L.T.S. L. A. skyrius.
15 d., penktadienį, 7:30 v. vakaro,
parapijos
salėje,
bus
rodomos
vaizdajuostės iš ok. Lietuvos buriuotojų
kelionės. Ruošia Kun. Gražinos vyr. sk.
būrelis.
17 d., sekmadienį, po pamaldų,
parapijos salėje Lietuvos Dukterų piknikas.
24 d., sekmadienį, po pamaldų, para
pijos salėje, Pensininkų piknikas.
30 d., šeštadienį ir spalio m. 1 d.,
sekmadienį, nuo 12:30 iki 4:30, parapi
jos patalpose Lietuvių Dienos (mugė).
Ruošia Liet. Bendruomenė.

valdyba. Iš k.: D. Baltutienė, V. Ruokytė.
Il-oj eilėj: L. Baltrėnaitė, Z. Alex, M.
Šepikaitė.
Foto — V. Baltušienės
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Rugpiūčio
namuose, Ar
les Lietuvos Vyčių kuopos susirinkimas.
Nežiūrint atstumo, kai kuriems teko va
žiuot net 100 mylių, susirinko apie 40
narių.
Susirinkimą pravedė, supažindino su
naujais nariais ir su svečiais, pirmininkė
Marytė Šepikaitė.
Edv. Antanaitis papasakojo savo įspū
džius iš kelionės po ok. Lietuvą, kur
lankėsi šią vasarą. Jis važiavo su “Tėviš
kės draugijos” ekskursija, kurią globojo,
vežiojo po kraštą, viešbučiais rūpinosi “T.
draugijos” žmonės.
Susirinkimui pasibaigus visi pavaišinti
suneštiniais skanumynais.
Prie namo kabanti didžiulė Lietuvos
vėiava, palengvino nariams atrasti J. Baltaduonio namus.

Svarbus pranešimas
pensininkams!
Prie parodos stalo. Iš k.: G. Zobarskienė,
F. Prekerytė-Brovvn ir O. Vindašienė.

Jau antri metai kai San Francisco
lietuviai yra kviečiami ir dalyvauja San
Jose miesto ruošiamoje šventėje Interna
tional Arbor Day Celebration.
Šiais metais toji šventė vyko balandžio
29 d. Danutės Janutienės vadovaujama
“Vakarų vaikai” šokių grupė pašoko tris
tautinius šokius. Marytės Currier dukrelė
ir sūnus dalyvavo įvairių tautybių vaikų
parade. Parado pabaigoje, vaikai iš įvairių
paruoštu dalelių “nuaudė” tarptautinį
kilimą. Lietuviškam motyvui audeklo dalį
paaukojo Julija Liesytė-Frazcr. Parke buvo
įruošti įvairiu tautinių grupių meniškų
išdirbinių stalai-parodėlės. Lietuviškąjį
stalą tvarkė ir prie jo budėjo Genovaitė
Zaborskienė, Onutė Vindašienė ir Felici
ja Prekerytė-Brown.
Kaip ir visuomet San Jose miesto
ruošiama tarptautinė šventė sutraukė
nemažai žiūrovų. Lietuviams gražiai
pasirodžius, reik tikėtis, kad ateis
kvietimas dalyvauti ir sekančiais metais.
Vyt. J. Šliūpas

Smagi gegužinė
Liet. Moterų Klubų Fed. L. A. skyrius,
liepos 9 d., Žibutės Brinkienės- Alex
sodyboje, suruošė puikią gegužinę,
sutraukusią nemažai svečių. Gražus oras,
gražus rožių sodas, vaišingi Žibutė ir Jack
Alex, darbščios valdybos narės gausiai ir
skaniai, paruošusios maistą, prisidėjo prie
puikios nuotaikos.

Lietuvoi

ALp(LKA)1763
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ATTENTION - HIRING! Government
jobs - your area. $17,840 - $69,485.
Call 1-602- 838-8885, Ext.R 8956

*****************************
ATTENTION — GOVERNMENT
HOMES from $1 (U-repair). Delinquent tax
property. Repossessions.
Call 1-602- 838-8885 Ext. GH 8956

Visi pensininkai, kurie nori toliau
džiaugtis gyvendami nuosavuose namuose,
bet dėl infliacijos stokoja lėšų, gali dabar
gauti iki 2,500 dol. į mėnesį įplaukų iš savo
namų priaugtų sutaupų.
Norėdami daugiau informacijų, prašau
kreiptis į Kalifornijos Lietuvių Kredito
Sąjungą, 2802 Santa Monica Blvd., Santa
Monica, Ca 90404. Tel.: (213) 828-7095.

VLADAS CEIKA
su
TĖVAIS

gaminame šviežias lietuviškas
dešras ir maistą parengimams
4328 East 56th Street
Maywood, CA 90270
Tel. (213) 562-1344

*****************************
ATTENTION - GOVERNMENT SEIZ
ED VEHICLES from $100. Fords,
Mercedes, Corvettes, Chevys.
Surplus Buyers Guide. Call 1-602- 838-8885
Ext. A 8956

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

LITHUANIAN INVESTORS ATTENTION:
I can build an apartment building that is $200,000
or more under market value, having a gross in
come of $80,000 or more annually for the same
amount of cash down payment (25%) required
for the purchase of an existing apartment
building. Am seeking investors or investment
group. Call JOHN BRICKUS (JONAS BRICKUS
— BRICKUS CONSTRUCTION COMPANY) At
(213) 663-5901. Licensed General Contractor,
Broker and Certified Appraiser. (Free VA REPO
list upon request — Buy VA Repos at about 25%
under market value).

