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AMERIKOS VAKARUOSE

AKADEMIJA KRISTIJONUI DONELAIČIUI PAMINĖTI

Jau daugiau kaip 20 metu 
’ Lietuvių Dienos’’ rengia metinę 
gegužinę ir loteriją McCambrid
ge parke, Burbanke. To parengi
mo tikslas yra sukelti pajamų LD 
žurnalui leisti.

Šiais metais gegužinė įvyko 
rugsėjo 14 d. Bet kokius paren
gimus daryti parke yra rizikingas 
ir sunkus darbas; nėra tikrų ži
nių, ar nelis, ar oras nebus, per
šaltas, ar perkarstąs; sunkus dar
bas, nes reikia anksti užimti vie
tą, nuvalyti suolus ir stalus, už
dengti stalus, suvežti ir atšaldyti 
gėrimus ,paruošti ir suvežti mais
tą, kavą ir viską palaikyti kara
tus.

Visam tam reikia geru talkini n- 
ku. Šiais metais LD gavo1 darbš- 
čiausius talkininkus. Iš ryto, Šv. 
Kazimiero parapijos virtuvėje, 
nuo pat ankstyvo ryto, virė deš
ros, kopūstai, bulvės ir kava; dar
bavosi 'šios šeimininkės: Ona Or
lovienė, Violeta Dudorienė, Judi
ta Paškauskienė.

Parke vietos paruošimui dm- 
padėjo Jonas Petras, Vincas Ski- 
rius ir Gintaras Prišmantas. Gėri
mus tvarkė Simas Kvečas ir J. 
Orlovas. Visais bilietų pardavimo 
reikalais rūpinosi L. ir A. Maž i- 
kai ir E. Stirbienė.

Laimėjimui traukimą pravedė

Los Angeles LB ’’Lietuvių Dienų” programoje surengto Kristijono 
Donelaičio 200 metų mirties sukakties minėiimo-akademijos dalyviai: 
iš kairės — J. Gliaudą, dr. J. izokaitytė, H. Tumas, E. Balceris, dr. 
E. Tumienė, Pr. Visvydas, J. Skirias; prie pulto D. kūrybą skaito 
K. Baltrušaitvtė. Toto A. Gulbinsko•f

K. Prišmantas, E, Skirmantienė 
ir R. Aricnė. Muziką ir garsiakal
bius tvarkė Vladas Gilys. Progra
ma buvo paįvairinta prezidentinio 
kandidato Reagano atstovo kalba 
ir jo atsakymais į paklausimus.’ 
l. K. ILiorsness yra US aviaci
jos pulkininkas; pašovus Vietna
mo Karo jo lėktuvą, jis išbuvo 
priešų kalėjime 7 metus. Kilimo 
norvegas gerai supranta lietuvių 
pastangas išlaisvinti savo kraštą, 
išvaduoti nekaltai kalinamus lie
tuvius Sovietų kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose.

Oras pasitaikė labai palankus, 
vienas iš puikiausių — nei per
sikas, nei peršaltas. Daug me
džių pavėsio. Svečių atsilankė di-

■ ■- “kTuius, daugiau negu per
nai. Tarp atšankinsiu matėsi Lie
tuvos garb. kons. V. Čekanaus
kas su šeima, skautui vadas V. Vi
dugiris, kunigai Olšauskas ir Ši- 
liauskas, ’’Spindulio” vadovė O. 
Razutienė, ir daug kitų svečių iš 
apylinkių ir iš tolimesnių vietų. 
LD piknikai-gegužinės visuomet 
sutraukia daugiausia publikos.

Svarbiausias loterijos dovanas 
laimėjo Jonas Petras iš Burbank, 
Calif, ir J. Mikalonis i'š Long 
Beach, Calif. Kitų laimėtojų są
rašas bus paskelbtas LD spalio 
mėn. numeryje.

Lie.t Bendruomenės rengiamos 
tradicinės Lietuviu Dienosi šiais 
metais vyko rugsėjo 27 ir 28 die
nomis. Rengė Vakarų Apygarda. 
Jų programoje buvo sporto var
žybos, K. Donelaičio 200 nuo 
mirties sukakties minėjimas ir 
sekmadienio koncertas - susirin- 
mas su vyrų kvartetu, jaunimo at
stovų pranešimais bei sportinin
kų apdovanojimais.

Šioje programos dalyje ant visų 
’’dienų” uždėjo akcentą Alė Rū- 
ta-Arbienė, savo įdomiais svarsty
mais ’’Donelaitis ir mes”.

Tuose Lietuviu Dienu rėmuose c c
stambiausias renginys buvo Kris
tijono1 Donelaičio, mūsų literatū
ros pradininko, 200 metų mirties 
sukakties minėjimas. Minėjimo 
programoje muzikine dalį atliko 
vyrų kvartetas, be to, tarpais bu
vo duodama rekorduotos muzi
kos, susijusios su Donelaičio kū
ryba arba su Mažąja Lietuva.

M'Oė::.-io akademiją - simpo
ziumą, Lietuvių Rašytojų Dr-jos 
valdybos iniciatyva, sudarė ir jam 
\T.dcvzvo pro". E. Tumeinė.

Simpoziume dalyvavo 7 asme
nys, akademikai ir savo1 srities 
specialistai, kiekvienas nagrinėda
mas pasirinktą temą, liečiančia 
K. Donelaičio laikotarpį, jo as
menį, jo kūrybą ir jo ’’Metų” li
teratūrinę vertę bei reikšmę pa
saulinės literatūros fone.

Kiekvienas kalbėtojas vado;": 
prof. E. Tumiienės buvo trumpai, 
taikliais apibūdinimais pristaty
tas.

Hermanas Tumas, teisininkas, 
autentiškas mažlietuvis, kalbėjo 
rpic politinę, socialinę ir kultūri
nę būkle Donelaičio Mažojoje 
Lietuvoje arba Rytų Prūsuose.

Donelaičio portretą ’’nupiešė” 
gyvenime ir kūryboje Bern. Braz
džionis, remdamasis paties rašy
tojo, Tolminkiemio klebono Do
nelaičio užrašais, istorikų aptari- 
raro b*/, '"'.uiais (Lietuvoje atlik
tais) archeologiniais daviniais ir 
medikų ekspertize bei menininkų 
darbais.

Jurgis Gliaudą nagrinėjo ’’Me
tų” kūrinio kilmę, veikalo sąsają 
su gyvenimu ir jo apimtį.

Pranas Visvydas, kalbėdamas 
apie ’’Metų” tematiką, nelietė jos 
visų sudėtinių dalių, bet sustojo 
ties svarbiausiu Donelaičio objek
tu — žmogum ir kaip autorius tą 
žrrrogų matė ir kūrinyje įkūnijo.

Dr. Jūratė Izokaitytė, prancū
zų literatūros proesorė, išryškino 
’’Metų” ciklo įvaizdžių ir palygi
nimų gausą, originalumą bei su
dėtingumą.

Apie Donelaičio lietuvybės ug

dymo1 bei palaikymo pastangas 
savo parapijoje, Tolminkiemyje, 
kurį diabar okupantai rusai pa
vertė rusišku Oystije Prudy, kal
bėjo E. Balceris.

Simpoziumą pradėjo, iškėlė 
Los Angeles žmonių sąlytį su Do- 
nelaičio kūryba ir giliu įžvalgu
mu vesdama jo ’’Metus į pasauli
nių epų eilę, kalbėjo prof. E. Tu
mienė. Ji pabrėžė veikalo origi
nalumą, šalia idilinių ir kitų žino
mu autorių hekzametrų, Donelai- 
tis sukūrė agrarinį epą, įamžinęs 
ne tik iš gyvenimo išbrauktą prū
siška būrą baudžiauninką bei jo 
gyvenimą, bet ir davė pradžią 
lietuvių grožinei literatūrai, lik
damas unikumu kaip lietuvių, 
taip1 ir pasaulinėje literatūroje.

Taip vispusiškai aptartas ir 
apibūdintas Donelaitis ir jo ku
bą žymiai labiau išryškėjo ir, be 
abejo, liko daug artimesnis ir ge
riau suprantamas.

G. Sirutienė-Šlapelytė, kurios 
tėvas dr. Šlapelis dar prieš I pas. 
karą išleido ’’Metus” Vilniuje, 
suteikė daug medžiagos Donelai
čio raštų parodai, kuria susirin
kusieji gyvai domėjosi. Per Lietu
vos žemėlapį skriejanti strėlė ve
dė žiūrovo akis į Rytų Prūsijoje 
tūnantį Tolminkiemį, kurio iš iš
rijęs neištrynė nei laikas, kurio 
neištrins nei rusiškieji kolonizato
riai.

Scena dekoravo ir nauja Done- 
laičio portretą nupiešė Pr. Gas
params, naudodamasis medikų 
daryta pagal kaukolę skulptūra.

Iš ’’Donelaičio metų įspūdin
gai lietuviškai paskaitė K. Baltru
šaitytė, o angliškai — dr. Jonas 
Skirius.

Minėjimą įtaigiu žodžiu pradė
jo J. Kojelis, LB Tarybos narys, 
o baigė — Rimtautas Dabšys, LB 
Vakaru Apygardos pirmininkas.

Publikos buvo pilna Šv. Kazi
miero parap. salė.

Gražiai išleista programa su K. 
Donelaičio1 P. Rimšos darytu por
tretu (medalyje) liks atsilankiu
siems kaip atmintinas suvenyras.
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LISECKU AUKSINIS 
JUBILIEJUS

Eleonora ir Stasys Lisecka.i iš 
Glendale miesto, spalio 26 d. 
švenčia savo; vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį.

Iškilmingos šv. Mišios bus lai
komos sekmadieni 10 vai. 30 m. o
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Vaišės 
2 vai. p. p. Šv. Kazimiero para
pijos salje.

Paminėjimą rengia Alba ir Ge- 
arge Schukstai, Birutė ir Algis 
Liseckai ir vaikaičiai.
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VLADO ŠAKALIO PROTESTO PAREIŠKIMAS

Pogrindinės ’’Aušros5’ nr. 20 išspausdintas šią vasarą į Vakarus 
pabėgusio Vlado Šakalio proesto pareiškimas LSsR Komunistų par
tijos CK antrajam sekretoriui N. K. Dybenko, dauotas 1979 metų 
spalio 26 d.

Šakalys aptašo 1979 m. spalio 3 d. saugumiečių jo namuose darytą 
kratą, kurią jis vadina ’’neteisėta, neįstatymiška, nenormalia ... su
sidorojimo' rūšimi”. Šakalio teigimu, 'LSSR BK 68 str., numatantis 
baudžiamąją atsakomybę už ’antitarybinę agitaciją ir propagandą’ 
yra ne tik neteisėtas, bet ”.. .sudaro juridinę ir loginę nesąmone” ir 
’pažeidžia SSRS tarptautinius įsipareigojimus”. Dabartines represijas 
Šakalys taip susieja su Lietuvos istorija: ’’Šiais laikais net ir uoliausi 
(sovietiniai) Icjalistai nedrįsta tvirtinti, kad lietuvių tautos nusikal
timai’ preš (carinės) rusų valdžios įstatymus buvo neteisėti. Ačiū 

v kovai prieis tuos įstatymus, mūsų tauta išlaikė savo raštiją, sukūrė 
literatūrą ir tuo atsispyrė nutautinimui”.

Savo pareiškime Šakalys kritikuoja istorijos dėstymą Lietuvos mo
kyklose: ’’Lietuvos istorija ne mažiau garbinga už Rusijos ir atsilieka 
gal tik -grobikiškų karų skaičiumi, Tačiau šiandien mokyklose vaikai 
mokomi TSRS istorijos, kuri... yra Rusijos imperializmo istorija. 
Rusijos nukariavimai traktuojami teigiamai... Tai šovinistinis dėsty- 
tymas... Rusijos 1.795 m. įvykdytas Lietuvos užgrobimas ir anek- 
savimas visuose vadovėliuose vertinamas kaip teigiamas reiškinys... 
Suvorovo ordino įsteigimas įžeidžia tautinius lietuvių jausmus, nes... 
Suvorovas malšino 1794 m. T. Kosciuškos sukilimą ir žvėriškai 
žudė lietuvius sukilėlius bei taikius gyventojus. Bet Suvorovo pavyz
dys brangus rusų šovinistams, nes jis sėkmingai vedė Rusijos grobi
kiškus karus”.

’’Dabar gi bet kokia agitacija ir propaganda, nukreipta prieš rusiš
kąjį šovinizmą, laikoma antitarybine ir, remiantis LTSR BK 68 str., 
persekiojama ir baudžiama”, toliau rašo Šakalys. ’’Pasisakymai už 
Nepriklausomos Lietuvos sukūrimą, žmogaus teisių pažeidimui iškė
limas, represijų pasmerkimai yra traktuojami kaip antitarybiniai. O 
aš manau, kad pats toks traktavimas yra antitarybinis, silpninantis 
Tarybų valdžią, nes juo siekiama parodyti, kad Tarybų valdžia yra 
Lietuvos Nepriklausomybės priešas, žmogaus teisių pažeidimų vyk
dytoja ir teisintoje, represijų apologete”.

dra (g. 1975) ir astuonių mėne
sių sūnus Narimantas Vytis, gy
vena Vilniuje (232007 Vilnius, 
Užupio g. 19, bt. 33, tel. 61 42 
76). Šakalys mano, kad jo išėji
mas viešumon šeimai negali dau
giau pakenkti, nes valdžia jau ži
no, kad jis pabėgo. ’’Jei čia turė
čiau savo šeimą, mano laimė bū
tų pilna”, kalbėjo jis švedų kores
pondentui.

Vladas Šakalys yra 38 m, am
žiaus. Dar devyniolikametis jis 
buvo nuteistas už ’’antitarybinę 
veiklą” ir penkerius metus pralei
do kalėjimuose ir lagenucbc, ui. 
jis dalyvavo įvairiose proUsto ra
cijose. Vladimiro kalėjime tuw.) 
porą metų kalinamas su Ltvių 
aktyvistu Gunaru Rode. Po to, 
kaip daugelis kitų rezistentų, bu
vo porą kartų suimtas už neva 
’’kriminalinius” nusikaltimus.

Grįžęs iš lagerio 1978 m. pa
baigoje, gyveno Vilniuje adminis
tracinėj e priežiūroj e. Bern ai t a n i 
įsijungė į patriotinį sąjūdį ir pa
sirašė kelis protesto pareiškimus: 
prieš Afganistano užpuotimą, 
prieš Terlecko, Sasnausko, Skuo
džio, Peželiūno ir kitų persekio
jimus bei suėmimus. 1979 m. 
rugpiūčio 23 d. Šakalys p.'isiraŠė 
45-kių (ar 50-ties) pabaltiečių 
memorandumą, smerkianti Štai i- 
no-Hitlerio paktą ir reikalaujantį 
apsisprendimo teisės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. (Jo protesto

raštą LKP CK paj'tijo^^sekretoriui 
spausdiname atšfai$i)$

' * K* j
Savo pabėgimo •sfįučkmonas 

Šakalys papasakojo ‘’Eįspressen” 
korespondentui. Prieš^pa.t pabė
gimą buvo suimti jo aŠttioni drau
gai už tai, kad pasirašę protestą 
prlešolimpinių žaidynių dalies or
ganizavimą okupuotame Pabalti
jyje. Šakalys nelaukė, kol jį areš
tuos. Jo manymu, jis būtų gavęs 
dešimtį metų, o jeigu būtų paga
vę bėgantį — gal penkiolika. 
’’Tai koks skirtumas? — kalbėjo 
jis. ’Mėgindamas pabėgti aš nie
ko negalėjau prarasti”.

Šakalio kelionė iš Sovietu Sa- c v 
jenges į Švediją užtruko 20 die
nų. Patekęs į Suomiją, jis dar ne
sijautė laisvas, nes žinojo, kad 
suomiai jį pagavę sugrąžintų į So
vietų Sąjungą. Anot Šakalio, jo 
gyvybę išgelbėjo senas suomis re
tai apgyventoje vietovėje. Jis pa
bėgėlį pamaitino, leido jam pail
sėti, davė žemėlapį ir maisto ke
lionei. Pasiekęs pasienį, Šakalys 
perplauk sraunias pasienio upės 
žiotis į Švediją. Ten jis buvo 
trumpam pasodintas į kalėjimą ir 
rugpiūčio 1 d. paleistas. ”Eks- 
pressen” korespondentas pridu
ria, kad Šakalys tuo tarpu gali 
ktisvai Švedijoje gyventi, bet turi 
registruotis ligi imigracijos orga
nai galutinai nuspręs jo likimą.
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Rugpiūčio pradžioje Vakarų 
spaudoje pasirodė žinios apie 
Vlado Šakalio1 pabėgimą į Švedi
ją. Pirmiausia apie tai pranešė 
prancūzų žinių agentūra ’’Agenec 
France Presese”, o netrukus ir ki
ti laikraščiai. Paryžiaus dienraš
tis ’’France Soir” pareiškė, kad 
Šakalio žygis vertas olimpinio 
aukso medalio. Rugpiūčio 2 d. 

pasikalbėjimą su Šakaliu išspaus
dino švedų dienraštis ’’Eksprc;- 
sen”.

Belgijoje liedžiamas biuletenis 
’’■USSR News Brief” (Nr. 12. 
1980.VJ.30) buvo pranešęs, kad 
Šakalys buvęs suimtas birželio 1 
ar 2 d. Greičiausiai, taip jo pra- 
dingimą interpretavo jo draugai. 
Šakalio žmona Genė, duktė In-
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VIDUGIRIŲ SIDABRINĖ VEDYBŲ SUKAKTIS
”... ir sumainė aukso žiedus, 

bus mergelė man, man. .. ”
Elena Mažderaitė, gimusi ir 

augusi Philadelphijoje, prieš 25 
metus sumainė aukso žiedus su 
Vytautu Vidugiriu, kuris laimin
gai praėjęs Korėjos karo audras, 
nutarė pradėti rimto žmogaus gy
venimą. x

Ši sidabrinė Vytauto ir Elenu- 
tės vedybų sukaktis buvo iškil
mingai atžymėta ir atšvęsta rug
sėjo 20 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, dukros Dijanos ir mo
tinos Aleksandros Vidugirienės 
pastangomis bei rūpesčiu, sukvie
tus paną salę svečių su klebonu 
prel. J. Kučingiu, Garbės konsu
lu V. Čekanausku su ponia prie 
garbės stalo. Programą vedė Da
ma Mackialienė. Ji nušvietė Vy
tauto ir Elenos veiklą Lietuvių 
Bendruomenėj, skautuose, biru- 
tietėse, Dramos Sambūryje ir ki
tose lietuviško gyvenimo srityse, 
kur Vidugirių pėdsakai yra giliai 
įspausti.

Svečiai suvažiavo paskęsti si
dabrinio valso sukūry ir, išgėrę 
po taurę tauraus gėrimo, palinkė
ti Vytautaui ir Elenai Vidugi
riams derlingų metų jų grebūvyje, 
pasiryžimo ir ištvermės ir toliau 
dirbti kultūrinėj ir visuomeninėj 
veikloj, nepalūžtam, nes daug vė
juotų sūkurių siaučia aplink; ne- 
pavargstant, nes didėjanti lietuviš
ku darbu našta krinta vis ant ma- C G
žesnio skaičiaus pečių; nenumoti 
ranka, kaip jau nemažai darbš- 
či kultūrininkų ir visuomenės vei
kėjų padarė, į visą eilę darbų, 
kurie būtini atlikti, kad lietuviš
kas mūsų gyvenimas riedėtų be 
i/kliūvamu.

Šios sidabrinės sukakties proga 
nulenkėme galvas jiems iš pagar
bos už abiejų paaukotas valandas 

Vidugirių šeimos šventėje, iš kairės: Dijana Vidugirytė, Elena ir Vy
tautas Vidugiriai, ir Aleksandra Vidugirienė.

lietuviško darbo kelyje, darbo to, 
kurio beveik neįvertina šiandienio 
mūsų gyvenimo diena, bet kuris 
bus įrašytas šio laikotarpio lietu
viškos veiklos knygon, ir ateinan
čios kartos bus dėkingos už tai, 
kaip mes šiandien esame dėkingi 
tiems, kurie dirbo dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo, dėl nepriklauso
mybės išlaikymo tada, kai mes ne 
vienas dar nebuvome gimę.

Susirinkusieji 25 metų jauna
vedžiams linkjo ilgiausių ir dar
bingų metų, sugiedodami tradici
nį ’’Valio, valio!”

Buvo visa eilė sveikinimų. Žo
džiu sveikino: LB vardu Antanas 
Polikaitis; jis kaip Vytauto vai
kystės dienų draugas, papasako
jo, kad žaidžiant vestuves, Vytau
tas visada būdavo ’’jaunasis”, o 
Antanui tekdavo tik ’’klapčiuko” 
vaidmuo. Visi skaniai pasijuokė 
iš tokios malonios nuotrupos, at- 
klydusios prisiminimuose iš toli
mos vaikystės.

Skautų Brolijos vardu sveikino 
skt. Valentinas Varnas, iškelda
mas Vytauto, kaip Skautų Broli
jos vyr. skautininko nuopelnus ir 
pasiaukoj imą skauti j ai.

Ramiojo vandenyno rajono 
vardu Vladas Pažiūra savo žody
je su dėkingumu prisiminė Ra
miojo vandenyno rajono viršinin
ko pareigas ėjusį V. Vidugirį ir už 
jaunų skautų auklėjimą lietuviš
koje dvasioje.

Fronto Bičiulių vardu sveikino 
dr. Zigmas Brinkis, Karių Ramo
vės vardu — Vladas Šimoliūnas, 
Birutiečių vardu - valdybos pirm. 
Albertina Milienė, Santa Moni
kos klubo vardu — dr. Raulinai- 
tienė, ’’Spindulio” vardu — jos 
vadovė Ona Razutienė. Dar svei
kino arch. Edmundas Arbas, An
tanas Skirius ir kt.

Mataičiai po metų Amerikoje, — iš kairės: Bronė Ma
taiti enė, dukra Rita Masaitytė ir Feliksas Mataitis.

BR. ir F. MASAJČIU 
SUKAKTYS

La Miradoje, gražioje Macai
čių sodyboje, rugp. 30 d. įvyko 
MasaiČių ’’šimteriopų” sukakčių 
vaišės.

Feliksas atžymėjo savo pirmą
sias pensijos dienas, sulaukus 65 
metu. Bronė šventė savo varda- v
dieni ir abu — 40 metų vedybi
nio' gyvenimo sukaktį. Dukra Ri
ta šventė 20 metų savo vedybine 
sukaktį. Programą pravedė Vy
tautas Aleksandrūnas. Sveikinto
jų buvo daug: biržiečių, partiečių, 
organizacijų ir šiaip asmenų - se
nų pažįstamų. Alfonsas Bimbiris 
sveikino biržiečių vardu, A. Ma
žeika Taut, sąjungos vardu, V. 
Pažiūra B alfo ir kaip dukters 
krikšto tėvas, E. Balceris, J. Pet
ronis ir kiti prietellai (atleiskit, 
kad neužsirašiau ir nebeprisime
nu). Ona ir Andrius Mironai pa
skaitė savo kūrybos. A. Skirius 
pasidžiaugė, kad pirmasis DP, jo

Buvo iškilmingai perskaitytas 
jautrus ir tai dienai pritaikytas T. 
Bruno Markaičio žodis.

Kiti sveikinimai raštu buvo 
perduoti Vidugiriams.

Dar vieną kartą linkime jums, 
Vytautai ir Elenute, ilgiausių me
tų! Gyvuokite! D. M. 

atkviestas iš Vokietijos, taip pui
kiai įsitraukė į Los Angeles lie
tuvių veiklą.

Biržietė Hypatija Yčaitė Pet
kienė parašė 'šiam įvykiui eilėraš
tį, kurio ištraukos taip skamba: 
Biršų duona ir druska 
Ten toli, kur Biržų bokštai 
Atsispindi ežere — . ...
Srauni apaščia banguoja, 
Astravo sala žaliuoja...

Kur banguoja Apaščia, 
Liko duona įsu druska 
Daug skanesnė negu čia!

Ten gyveno Jakubėnai, Dagiliai 
ir Mikelėnai, 

Ir Puodžiūnai, ir Budrumai, ir 
Karosai, ir Indriūnai, 

Katros, Kregždės ir Trečiokai, 
dar Mu'lokai... ir Bružai, 

Paviloniai ir Dagiai... Na, ir kai 
kurie Yčai!

Šernas, Grybe ir Brazdžionis — 
ar pažįstate tuos žmones? 
Macaičiai ir Bimbiriai ir Burbu- 
Astravo Tiškevičiai... ir Statkui.

Dar Nastopkos, Variakojai — 
savanoriai ir herojai.

Ir Devenis, ir Spriiidys — 
kas juos apsakys?

Šaunūs, narsūs tie biržiečiai, 
Radvilu šalies piliečiai.
Juos užtinkame visur.
GAUDEAMUS TGITUR!

Visi sveikintojai linkėjo Masai- 
čiams sėkmingo gyvenimo ir ne
pavargti lietuviškoje veikloje.
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IS ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

TAUTOS FONDO 
SUSIRINKIMAS

Dalyvauja TF garbės narys 
prel. J. Balkūnas

Lapkričio 9 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyks Tautos 
Fondo susirinkimas. Atvyks Vii- 
ko ir Tautos Fondo garbės narys 
is Floridos prel. Jonas Baikim >s 
ir Tautos Fondo pirm. J. Giedrai
tis. Jie padarys svarbius prane
šimus Lietuvos laisvinimo reika
lais.

Vliko' Tautos Fondo atstovais 
Los Angeles yra Juozas Andrius, 
A. Skirius, Vliko nariai yra Algis 
Raulinaitis (L.F.B.), A. Mažeika 
(L.T.S.), A. Devenienė (Valstie
čių Liaudininkų).

Visi esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti Tautos Fondo susi
rinkime ir paremti Vliko pastan
gas Lietuvos laisvinimo reikaluo
se — Vliko radijo programas 
Lietuvon ir leidžiamus biuletenius 
šešiomis kalbomis.

ŽURNALISTŲ VAKARONE

Žurnalistų Sąjungos centro val
dyba suruošė vakaronę spalio 5 
d., sekmadienį, 4 vai. p. p. Latvių 
salėje, 1955. Riverside Dr., L. A. 
Programoje buvo' ’duetų vaka
ras”, kuriame dalyvavo viešnia iš 
Arizonos koloratūrinis sopranas 
K. Vidžiūnienė (tą dieną pagie
dojusi ir Šv. Kazimiero bažnyčio
je per pamaldas), ir mūsiškiai: 
Vincas Saras, Stasė Pautienienė, 
Liucija Mažeikienlė, Danutė Ba
rauskaitė, Klevą R. Vidžiūnienė, 
Kristina Mickutė ir Raimundas 
Mickus. Akomponavo Raimonda 
Apeikytė. Programą ruošė Ona 
Metrikienė ir sol. A. Dičiūtė-Tre- 
čiokienė.

Vakaronės tikslas — paremti 
žurnalistu biuletenio ’’Lietuvio c
žurnalisto” išleidimą.

Mūsų publika žurnalistų pa
stangas parėmė, kartu, galėdama 
pasidžiaugti žinomais ir naujais 
talentais.

Lietuviams evangelikams žinotina

Laukiame svečio iš Chicago 
Reformacijos Dienos proga; at
vyksta kun. Jonas Juozupaitis iš 
E v. Liuteronų Ziono parapijos ir 
atlaikys pamaldas liet, evangeli
kams ir prijaučiantiems š. nt. spa
lio 26 d., sekmadienį, 1 vai. p. p.

Susirinksime West Los Ange
les, St. Andrews Lutheran 
Church, 11555 National Blvd., 
netoli Barrington Ave. (Tai ta 
pati bažnyčia ,kur Dr. O. J. No
rem, buv. Amerikos ministras

Lietuvaij kadaise kunigavo). Bus 
taip pat paminėta pasaulinė Re
formacijos Dienos šventė. Po to 
—■ kavutė. Susirinkus pakanka
mam skaičiui, ta pačia proga 
ivyks Lietuviu Protestantu Sajun- G J c c cJ
gos metinis susirinkimas.

Dėl tolimesnių informacijų 
kreiptis į L. P. S-gos pirmininką 
J. Kutrą, telefonu 451-3050 San
ta Monikoje.

Nuoširdžiai laukiame visų lie
tuvių evangelikų ir prijaučiančių, 

Iki malonaus pasimatymo!

L. A. MOKSLEIVIU ATEITI
NINKŲ STOVYKLA

Skautai ir ateitininkai kasmet 
stovyklaują. Šiais metais jauniai 
ir moksleiviai ateitininkai stovyk
lavo rugp. 22 - 29 dienomis 
Times Training centre, netoli 
Bream miesto Stovyklai vadova- •/
vo svečiai Saulius Gyvas iš Chi
cago's ' ir Rita Nevarauskaitė iš 
Detroito, Mich. Jiems talkino' An
gelė Mičiulytė, Rita Bureikaitė, 
Vita Polikaitytė, G. Grušas, Li
nas ir Rimas Polikaičiai. Stovyk
los dvasios vadu buvo kun. V. 
Bartuška. Stovykloje dalyvavo 35 
jaunuoliai.

Balfas vėl beldžiasi 
į įūsy širdis

Metai bėga, tačiau žmonių 
vargai ir nelaimės nemažėja. Lie
tuvių tauta vis dar pavergta ir 
gyvena dideliame nepritekliuje, 
tačiau viltyje į mus ir į laisvę.

Los Angeles Balfas ir vėl pa
sibels į jūsų namus, ar sutikęs bet 
kurioje vietoje, paprašys aukos 
tam, kurs pats negali ateiti ir pa
prašyti. Piniginį vajų pradedame 
spalio1 19 d. Nemanome griau- 
denti jūsų gerumo, nes jūs esate 
jautrūs būtiniems reikalams. Mū
sų pareiga yra tik priminti, kad 
esame pasiruošę priimti jūsų au
kas šiam svarbiam artimo meilės 
tikslui. Jūs tatai gerai žinote ir 
savo aukas atiduosite bet kuriam 
valdybos nariui, arba siųskite 
paštu, idedant čeki UNITED 
LITHUANIAN RELIEF FUND 
vardu. Tas labai palengvintų mū
sų nedėkingą darbą: prašyti pi
nigų. Už aukas iš anksto' dėko
jame.

Taip pat pranešame, kad B AL
FO BALIUS įvyks lapkričio 15 
d. 7 vai. 30 min. parapijos salėj. 
Meninę programą atiks mūsų ko
lonijoje jau pasižymėjusios so ’ly
tės: D. Gudauskaitė, V. Polikai- 
tytė ir V. Variakojytė; joms a- 

komponuos L. Vaitaitis. ■ ■ ■
Kaip visada — puiki šilta va

karienė.
Šokiams gros jaunimo orkes

tras. Įėjimo1 auka $12.50; mok. 
$10.

Stalus reikia užsisakyti iš anks
to pas vaidybos narius: R. Bužė- 
ną, J. Dženkaitį, H. GorodecKą, 
S. Kveča, L. Mažeikiene, A. Mit- fe ife
kevičių, A. Nelsiene, Paplauskie
nę, A. Pažiūrienę, V. Pažiūrą, 
dr. B. Rautinaitienę, B. Seliuką, 
inž. L. Vaitaitį.

Rezervuokite ta diena tik 
BALFU1. Ačiū!

Valdyba

MIELOS N2TUVBKOS 
ŠEIMOS, s/o.sr
LitLunis.hėse mokyklose mo

kinių skaičius mažėja. Susirūpin
kime! *LB -Švietimo ^Taryba pa
skelbė šiuos metus Lietuviškos 
šeimos metais. Tikslas: paraginti 
ir paprašyti pilnas ar pusiau lie
tuviškas šeimas daryti.viską, kad 
jų vaikai lankytų lituanistines 
m okyklas. Iš k l ausy k im e!

Los Angeles Šv; Kazimiero Li
tuanistinėje mokykloje šiais, me
tais kol kas užsiregistravo- 103 
mokiniai. Praėjusiais metais bu
vo 112. Yra žinoma, kad dar 
daug mokyklinio amžiaus vaikų 
lieka be lituanistinio1 švietimo ir 
auklėjimo, jie yra grynai ameri
kiečių mokyklų įtakoje. Lietuvių 
kalba neegzistuoja. Mieli tėvai, 
jūs darote didelę tautinę žalą sa
vo vaikams. Neprisidėkite prie 
lietuviu tautos naikinimo. Reikia 
tik daugiau noro ir ryžto. Paseki- ( 
te kitus jaunus ir ryžtingus tėvus.

Mokykloje, šalia normalių 12 
skyrių, veikia ir dvi specialios 
klasės nemokantiems lietuviškai.: 
vaikams ir suaugusiems. Prašome 
visu atvykti šeštadieniais 9 vai.. i G O

Šv. Kazimierą. Lituanistinę mo
kyklą. Mokytojai, tėvai ir moki
niai laukia jūsų. Lenkime medelį, 
kai jis yra dar jaunas.

Vladas Pažiūra
*■' - Direktorius

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA 
‘ /"fe ■/ fe^fe

š. m. lapkričio 2 d., sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
parapijos salėje rengia '/

LIETUVIO MOKYTOJO PAGERBIMO
Programoje dalyvauja Bronys Raila, prof, dr.-E. Jarašūnas, 

prof. E. Tumięnė, Ignas Medžiukas, RimaąųPolikaitis, 
Vladas Pažiūra. -.feY . ž

Meninėje programoje — sol. Stasė Pautienienė, akomp. R. Apeikytė
‘ ; 5 ‘ ’ ’ • . ' L .fe. ■ .

f ■. • • : ■ ■ •

Visijnpkytoįal, mokiniai irj it tėvai, taip pat V^.lctFie vertina 
mokytojo darba, prašomi gausiai dalyvauti. įėjimas nemokamas.

• ' "■ ' ’ .. ■ ' i--.. ■ ■■■ .

SKAUTŲ STOVYKOS
TRADICIJOS
Los Angeles skautai stovykloje 

yra įvedę gražią tradiciją — pir
mąjį penktadienį paminėti žuvu
sius už Lietuvos laisvę karius ir 
civilius asmenis.

Jaunimas tą dieną vadina 
’’Partizanų diena”. Visoje stovyk
loje kas metai švenčiama susi
mastymo diena. Visi ruošiasi ta 
dieną paminėti iškilmingai. Atė
jus vakarui, uždegamas laužas, 
kuris yra pravedamas iškilmingai 
lietuviškomis dainomis. Po trum
pos laužo programos visi renka
mės prie Kryžiaus, kur išdalina
mos uždegtos žvakutės skautams 
ir kitiems asmenims, kas dalyvau
ja iškilmėse,. Visi su uždegtomis 
žvakutėmis tyliai žygiuojame prie 
Zuvusitiiu paminklo.

r ■ - v •
Paminklas yra apšviestas lem

putėmis ir iš tolo atrodo paslap
tingai ir įspūdingai. Prie Žuvusiu- 
jų paminklo sukalbamos maldos, 
deklamuojami partizanų eilėraš
čiai, giedama ’’‘Marija, Marija”. 
Vadovai primena apie žuvusius 
karius už Lietuvos laisvę.

Po tylos minutės susikaupimo 
visi vėl žygiuojame prie stovyklos 
Kryžiaus, kur visos žvakutės su
statomos prie Kryžiaus pedestalo 
ir apie valandą laiko stovi sargy
ba iš broliu skautu ir skaučių. 

t c if

Tada turime naktipiečius. Pa
sisotinę tyliai skirstomės į savo 
vietas poilsiui.

Tenka dar pridėti, kad skautai 
. (broliai) turi paprotį dienos metu 
pavaizduoti partizanų kovas. Ste
bint, matai, kai grįžta ’’sužeisti”, 
visi aptvarstyti pirmosios pagal
bos priemonėmis, keli nešami, 
pačiuskautų padarytais neštu
vais. i

Prie vėliavos nuleidimo' dar 
primenama tos dienos reikšmė ir 
duodama suprasti, kad mūsų tė-
vyne dar yra gyva, ir mes esame 

> ir turime būti tikrais lietuviais ir 
niekad nepamiršti savo tėvu kal
bos. (V. S.) /
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"Valia, valio, laimingų 
metu Gasparoniams!

Spalio 4 d. Prano ir Monikos 
Gaisparonių svečiai atšventė ke
leriopa šeimininkų švente: Prano 
vardadienį, jo amžiaus apskritą 
sukakti ir Prano ir Monikos Gas- 

C s ■

pąronių vedybinę 25 metų sukak
ti.

c

Po kalbų ir linkėjimų sugiedo
ta tradicinis’’Valio, valio, ilgiau
sių metų!”. ■ ■ Svečių buvo pilna 
dailininko mansarda. Tarp sve
čių dalyvavo ir dail. Jurgis Juo
dis su žmona, Los Angeles ka tik 
turėjęs savo darbų parodą.

Dailininkas skulptorius Pranas 
Gasparonis yra veiklus Los An
geles visuomeninėje veikloje, kur 
jis rodosi su savo kūrybos dar
bais, čia atžymėdamas reikšmin
gesnius įvykius, čia prisidėdamas 
prie įvykių dekoravimo. Vienas 
iš paskutinių jo darbų buvo salės 
dekoravimas K. Donelaičio mi
nėjimui ir naujas poeto portretas.

PRAŠOME ATNAUJINTI
‘Lietuviai ..Amerkos ..Vakaruose” 
.renumeratą
?risiunčiant $5.00 adresu:

‘LAV”. 4364 Sunset Blvd-, L. A-
90029- Tel- 664-2910

Los Angeles Dramos Sambūrio nariai, dalyvau
jantieji J. Gliaudos drarrios “Čiurlionis” pastaty
me, kuris įvyks Čikagoje š. m. lapkričio 29 dieną, 
Jaunimo Centro salėję, Vrtojo Dramos Festivalio 
metu. ' c-’/j . ...

Iš kairės: Antanas Kiškis, Raisa Urbonienė, 
Algis Žaliūnas, (dekordtrius), Darija Žaliūnaitė, 

asistente, Vincas Dovydaitis;
II eilėj: Sigutė Petersonienė, Ema Dovydaitie

nė (valdybos pirm.), Ramunė Vitkienė, Manfre
das Prišmantas;

III eilėj: Vytenis Jodelė, Arnoldas Kungys,
Aloyzas Pečiulis, Romas Vaznelis ir Dailia Mac- 
kialienė, r ei. Foto L. Kanto

IS LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIO VEIKLOS

Los Angeles Dramos Sambūris 
po malonių vasaros atostogų vėl 
pradėjo intensyviai ruoštis spek
takliui. Šį kartą Chicagoje, Jau
nimo' Centre, kur įvyks V-sis 
Dramos Teatro Festivalis, š. m. 
lapkričio 27, 28, 29 ir 30 dieno
mis (Padėkos dienos savaitgaly
je), į kurį Dramos Sambūris bu
bu vo pakviestas ir sutiko , daly
vauti. Atkrepdami, dėmesį į čika- 
giškių pageidavimą-,pamatyti dra
mą apie Mikalojų^- Konstantiną 
Čiurlionį, Dramos Sambūrio vai- 
dyba, pasitarusi su dramos au
toriumi rašytoju Jurgiu Gliaudą, 
nutarė V-tojo Teatro Festivalio 
metu duoti dramos “Čiurlionis” 
spektaklį. ,

Vaidinimas ’’Čiurlionis” yra 
naujai autoriaus perredaguota. 
Veikalas, vietomis papildytas, 
kai kur patrumpintas ir su beveik 
nauju vaidintojų sąstatu, bus pa
rodytas Chicagoje lapkr. 29 d., 
šeštadienį. ■

Šios naujos ’’Čiurlionio” dia
dos redakcijos Sambūris nenu
mato pakartoti Los Angeles lie- 

? tuviams, nes tai y ra surišta su 
didelėmis1 išlaidomis ir nesitikint, 
kad publika užpildytų auditoriją. 
Be to, ši drama losangeliečiams

* • . .D . L*:
-vi : .ac

jau statyta porą kartų. Nors kiek
viena veikalo redakcija viena nuo 
kitos skiriasi, bet ta pati tema dar 
nėra išblėsusi iš žiūrovo1 atmin
ties.

• Visi Šiai dramai parinkti akto
riai labai stropiai ruošiasi, juk ir 
šį kartą, kaip ankstesniuose fes
tivaliuose, pagrindinis tikslas — 
r?7rodyti kuo geriausiai, kad ne
būtų apviltas žiūrovas, kad ne
būtų spektaklis nuostolingas ren
gėjams. Tuo pačiu kiekvienas ak
torius turi progos patikrinti savo 
pajėgumą ir pasijusti pakopusiu 
aukštyn lietuvių kalboje, žodžio 
perdavime, jausmo išreiškime ir 
sugebėjimu sustabdyti širdies vir
pėjimą, kada į tave žiūri keli šim- 

■ tai akių. Tai nelengvas uždavinys, 
kiekvienam pradedančiam scenos 
meno nerdavima žiūrovui. Tam

u

reikia ilgo įtempto darbo, kantry
bės, laiko1 ir pasiaukojimo1, kad 
mūsų lietuviško teatro kibirkštė-

c

lėį nors ir silpnokai, bet tebežibė
tų. Tikimės, kad ir iš šio festiva
lio, kaip ir i'š pirmųjų keturių, 
Sambūris parsiveš bent vieną 
’’oskarą”.

Linkime kuo geriausios tėk
mės! (Vai. B ai.)

I IF •• - . s ’

HOLLYWOOD LOS FEUZ

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys, 
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir 

šeimos šventėms.

Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt. 
9-7, Sėst, 9-5. Sekni. ir Pirm, uždaryta Td. 663-4747

Saugi vieta taupyti yra LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
Indėliai yra apdrausti iki $100,000.

Be to, taupytojai kas 3 mėnesiai gauna aukštus dividendus (7$) 
ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000.

Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

Kitu laiku telef. 663-1819

Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur
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10th Dist—John M. Lutton 
nth Dist.—Bill Royer 
12th Dist.—P. N. McCloskey Jr. 
13th Dist—W. E. (Ted) Gagne 
14th Dist.—Norman D. Shumway 
15th Dist.—Ron. Schwartz 
16th Dist.—W. A. Jack Roth 
17th Dist.—Chas. Pashayan Jr. 
18th Dist.—William M. Thomas 
19th Dist.—Robert Lagomarsino 
20th Dist.—Barry Goldwater Jr. 
21st Dist.—Bobbi Fiedler 
22nd Dist.—Carlos J. Moorhead 
23rd Dist.—Robert (Bob) Winckler 
24th Dist.—Roland Cayard 
25th Dist.—Richard E. Ferraro Jr. 
26th Dist.—John H. Rousselot 
27th Dist.—Robert K. Dornan 
28th Dist.—Robert Reid 
29th Dist.—Michael Arthur Hirt 
30th Dist.—J. Arthur Flatten 
31st Dist.—Don Grimshaw 
32nd Dist —John R. Adler 
33rd Dist.—Wayne Grisham 
34th Dist.—Dan Lungren 
35th Dist.—Dave Dreier 
36th Dist.—John Paul Stark 
37th Dist.—Jerry Lewis 
38th Dist.—Art Jacobson
39th Dist.—William E. Dannemeyer 
4.0th Dist.—Robert E. Badman 
41st Dist.—Bill Lowery 
42nd Dist.—Duncan L. Hunter 
43rd Dist—Clair W. Burgener

State Senator

ist Dist.—Ray Johnson 
3rd Dist.—John Doolittle 
5th Dist—Milton Marks 
7th Dist.—“J. J.” Jarboe 
9th Dist.—Todd L. Roust 

nth Dist.—Richard W. Arey 
13th Dist.—William V. D. Johnson 
15th Dist.—Fay Adams 
17th Dist.—Eric Seastrand 
19th Dist.—Ed Davis
2 ist Dist.—Newton R. Russell 
23rd Dist.—Norman Aaron White 
25th Dist.—H. L. Richardson 
27th Dist.—Robert G. Beverly 
29th Dist.—Timothy F. Faulkner 
31st Dist.—Ollie Speraw 
35th Dist.—John V. Briggs 
37th Dist.—Dewey Leroy Wiles 
29th Dist.—Jim Ellis

Member of the Assembly
ist Dist.—Stan Statham 
2nd Dist.—Jim Potts 
3rd Dist. Wally Herger 
4th Dist.—William J. Cecil 
5th Dist.—Jean M. Moorhead 
6th Dist.—Dan Benvenuti 
7th Dist—Dan S. Parises 
8th Dist.—Don Sebastiani 
9th Dist.—William J. Filante 
10th Dist.—William P. Baker 

nth Dist.—William F. Birka III 
12th Dist.—William J. Sullivan 
15th Dist.—Gilber R.Marguth Jr. 
16th Dist.—Larry Jenkins 
17th Dist.—Thomas S. Crary 
18th Dist.—Tom Gede 
19th Dist.—James Tucker 
20th Dist—William W. Naylor 
-■ist Dist.—Greg Morris 
22nd Dist.—Ernest L. Konnyu 
23rd Dist.—Aurelee Street 
24th Dist.—Larry Pegram 
26th Dist.—Adrian C. Fondse 
27th Dist.—Christ Patterakis 
28th Dist.—Ann Welchner 
29th Dist.—Carol Hallett 
30th Dist.—Carol Harner 
32nd Dist.—Gordon W. Duffy 

’,3rd Dist.—Don Rogers 
34th Dist.—Phillip D. Wyman 
35th Dist.—David J. Aguino 
36th Dist.—Charles R. Imbrecht 
37th Dist.—Cathie Wright 
38th Dist.—Marian W. LaFollette 
39th Dist.—J. Robert Hayes 
40th Dist.—John C. Kennedy 
41st Dist.—Patrick J. Nolan 
42nd Dist.—William H. Ivers 
43rd Dist.—Robert W. Bates 
44th Dist.—Robert A. Haupt 
35th Dist.—Eleanore E. Parker 
40th Dist. Alon Cory
47th Dist.—Marvin L. Thompson Jr. 
48 th Dist.—Yva Hallburn 
50th Dist.—Arthur F. Thomas 
51st Dist.—Marilyn Ryan
52nd Dist.—Gerald N. Felando % 
53rd Dišt.—Paul T. Banna I 
54th Dist.—Richard G. Coxson 
55th Dist.—Dale Reed 
56th Dist.—J. Raul Blacksten 
58th Dist.—Dennis Brown 
60th Dist.—Henry A. Velasco 
61 st Dist.—Richard L. Mount joy 
62nd Dist.—William H. Lancaster 
63rd Dist.—Sally Brandes 
64th Dist—Dave Stirling 
65th Dist.—Charles W. Bader 
66th Dist.—Cliff Sumrail 
67th Dist.—Bill Leonard 
68th Dist.—Sharon King-Jeffers 
69th Dist.—Ross Johnson 
70th Dist.—John R. Lewis 
71st Dist.—Doris Allen 0 
72nd Dist.—Raoul Silva 
73 rd Dist.—Nolan Frizzelle

L • ;
74th Dist.—Marian Bergeson 
75 th Dist.—David G. Kelley 
77th Dist.—Lary Stirling 
77th Dist.—Larry Stirling 
78th Dist.—Ross Tharp 
79th Dist.—Rita Bailey 
80th Dist.—Lorraine Green

L.A. County Judges
Municipal Court Office No. 1—

John Gunn
Municipal Court Office No. 9—

David Workman
Superior Court Office No. 1—

Donald Fitzpatrick
Superior Court Office No 3—

John R. Stanton
Superior Court Office No. 48—

Lawrence Waddington
Superior Court Office No. 64—

Warren Deering

County Supervisor 4th District—
Deane Dana

County Supervisor 5th District— 
Mike Antonovich

Proposition Recommendations 
State Measures

PROPOSITION i—
NO—Prop. 1 is a rerun of the 

Park Bond Act rejected by the vo
ters in June, 1980. With the current 
condition of the state’s economy, 
new debt obligations of this magni
tude should not be incurred. 
PROPOSITION 2—

NO—The actual total cost of 
Prop. 2 is $147.5 million in principal 
and interest. Local government or
dinances have been imposed which 
already restrict development. Prop. 
2 will preempt local control and is 
not needed.
PROPOSITION 3—

NO—There is no clear evidence 
that a Constitutional Amendment is 
needed to protect consumers who 
buy insurance policies from finan
cially unsound insurance companies. 
The vast majority of insurance com
panies doing business in Calif, are 
sound and have more than adequate 
financial resources.
PROPOSITION 4—

YES—Prop. 4 restores to local 
communities the option of borrowing 
money through less costly general 
obligation bonds. The 2/3 vote re
quirement insures that bond financ
ing will be permitted only for pro- 
projects the taxpayers strongly be
lieve are necessary.
PROPOSITION 5—

YES—Would prevent the double 
penalty of a tax increase after a 
government caused or nature-in
flicted comparable relocation or re
construction.
PROPOSITION 6-

YES—There is no evidence that 
the quality of justice has deterior
ated in the 38 states and U.S. dis
trict courts where less than 12 mem
bers of juries are already used.

incentive is con- 
S-4-O vC'a! L with Prop. 13 since it as
sures businesses and individuals they 
will not pay higher property taxes 
when they seek to improve energy 
efficiency by employing solar tech
nology.
PROPOSITION 8—

NO—Could hit the taxpayers’ 
pocketbook; there is $1.4 billion in 
outstanding general obligation bonds 
already. The burden of repayment 
may fall on the taxpaying public if 
the state fails to meet its contrac
tual obligations for delivery of wa
ter.
PROPOSITION 9-

YES—Without an increase in 
grant funds, it will be impossible for 
some water suppliers to comply 
with a state policy requiring all cit
izens to be provided with safe drink
ing water.
PROPOSITION 10—

NO—This proposal is loaded with 
hidden taxpayer costs: printing 
signs, issuing regulations, salaries fox 
sign installers, fine issuance costs, 
costs to small businesses to comply 
—i.e. beauty parlors. An overkill ap
proach to a situation already ade
quately handled by state and local 
ordinances.
PROPOSITION n—

YES—Over the next six years an 
enormous gap could develop be
tween salaries of the older and new
er members of the Supreme Court. 
By equalizing the salaries in accord
ance with the 5% formula of Janu
ary 1981, salary and pension costs 
should be reduced bby $2.7 million 
from 1981-86 alone.

Los Angeles County Measures 
Recommendations

PROPOSITION A—
NO—Much of the 17c per gallon 

in gas tax goes into the State’s Gen
eral Fund rather than the transpor
tation fund. We should be seeking 
the return of our tax money, not 
asking the taxpayers to provide 
more tax money.
CHARTER AMENDMENT B—

YES—Will encourage building of 
new housing because buildings first 
occupied on Nov. 1, 1980 will be 
exempt from rent control. Will ex
pire Nov. 1, 2000.
PROPOSITION C—

YES—If state law concerning 
services of marshalls and sheriffs is 
to be changed, it must be done 
county by county because many 
counties do not have marshalls. A 
yes vote would permit L.A. County 
to request a change in state law. 
PROPOSITION D—

NO—Due to the remote and inac
cessible location of much of unin
corporated territory, these areas are 
not suitable for seniors and/or the 
handicapped; We urge the county to 
find more suitable locations.

? — LIETUVIAI AMERIKOS VAAKRUOSE
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TIETOVIAL PREKYBMKAI - PROFESIONALAI Nuosavybių pardavėjai

' A.’

• į j Advokatai
• į '*

* Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

170-2000 — 538-4160

3440 Wilshire Blvd- 
Los Angelos, CA 90010

ARTHUR V- DOBLE 

(Arturas Dobilas) 

Attorney at Law 
,<CC 

12301 Wilshire Blvd., Suite 512 
Los /. r^eles, California 9002o

Telefonas (213) 826-5505

Apdrauda
7~ __ ,_|_____________ _____ ___________ _____________________________ ~ ~

M & R AMERICANA
insurance Service, Inc.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

:53-1735 828-7525

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT 

*366 Sunset Boulevard 

‘.os Angeles. CA DUu'Je

Cel.: 664-2919

Automobiliu taisymas
iih i I » i I ■■■■ —■ ■■ i —

BOD Y and FRAME WORK
Automobiliu ■ taisymas

Vincas Viskantas, sav.
. LfJll Pacific Coast My.

Lomita, CA'90717 
lei.; 325-3145

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius
849 Rowena Ave., Los Angeles
el. 660-5984 90039

, II > , .... / .

Fotografai

.EONO KANTO FOTO STUDIJA
"“Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood Blvd.
Hollywood. CĄ 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society10900 Warner Ave., Suite 116 Fountain Valley, CA 92708 

(Corner Warner & Euclid)

Tei. 1 (714) 968-5525

A. BLAKiS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
Ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
los Angeles, CA 90039

Tel. tm-OOS

Escrow Companies

MARCELLA AUGUS
President

į 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

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad, 9-1

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D,

j Diplomate American Board of
’ Obstetrics and Gynecology

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

; Tel.: (213) 432-2973 Res.: 597-4141

ALBERT, LUIS

Physician & Surgeon 

655 N. Central Avenue 

Glendale, CA 91203 

245-1970

830 S. Gage Ave. 
Los Angeles, CA 90023 

263-9847

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

3802 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, CA 90404

n. : 828 7525 Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

ir

DANUTĖ PAiKEVIČIENt

Real Estate Broken

HENRY J. PAtGOE, Realtor*

1611 Montana, Suite G 
Santa Monica, CA 90403

xUi. uJo-5o4i

BRONĖ SKIRIENĖ 

Realtor
4364 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029 

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirtus
R. E. Salesman 

(same address)

Blue Carpet Realtors
JOS, SPREIN

Realtor Associate

34 East Foothill Blvd.

Arcadia, California 91006

445-6501 Res;: 795 6357

ROMAS JASIUKONIS 
Realty ERA Associate

Commercial and Residential 

2718 Griffith Park Blvd. 
Los Angeles, CA 90027

1 blokas į rytus nuo parapijos
Bus.: 663-8391 Res.: 667-3372

Vaiky darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN 

Ona Žakienė, savin.
225 S.1 Verdugo Rd., Glendale, CA 
Tel. 244-4567 vakare 241-0340

general CONTRACTORS

l^‘- EST WAY”, sav. A. Pečiulis
Remodeling Specialist 

hoofing, Plumbing, Painting, 
. metrical, Plastering, Kitchens 

2820 Griffith Park Blvd. 
Los Angeles, CA. 90027 

Phone: 665-7818

WALLY & WAYNE

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Bakhai

11985 E- Firestone, Norwalk, C«

Telef. 2(13) 864-2063

VERTINGOS DOVANOS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių 
gimtadienių ar kitomis progomis-* 

lai lietuviški tautiniai audiniai* 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa* 
galvelės, rankšluosčiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra

ir autentiškos koplytėlės, lietuviško! 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jet

43o4 Sunset Boulevard
Los Angeles, C A 90029

Calif- 90029 Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ, 

oficiali aukštesniojo teismo vertėję 
daro dokumentų vertinius iš lieto 
vių kalbos į angių kalbą su atitinka* 
mais patvirtinimais ir notarizavi

Taip pat padeda parengti iškvte 
timus giminėms iš Lietuvos vizitai 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu*

849-4192

TTĮį-

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiuha
Su spalvotomis V. Stančikaitė* 

iliustracijomis.
Kaina $400

šių ir kitų knygų jaunimui galiu 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4361 Sunset Blvd., Hollywood, @4 

90029
Phone: 664-291.9 

.Iv.

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 

šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Programų Koordinatorius
VLADAS GILYS 

3329 % Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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i» A R E N G I M V 
KALENDORIUS
\8 d.— Šv. Kazimiero parapijos 

bazarinis balius 7:30 vai. Šv. 
Kazimiero parap. salėje.

r9 d. — Šv. Kazimiero parapijos 
bazaras' savose patalpose.

25 d”r ^’Birutiečių balius šv. 
Kazimiero par. salėje.

lapkričio mėn.
8 d. — ALTS-gos rudeninis ba

lius ir ’’Dirvos” 65 m. sukak
ties. paminėjimas Tautiniuose 
Namuose, 3356 Glendale Bld.. .
L. A. ' ; "

15 d. — BALFO BALIUS Šv. . 
Kazimiero parapijos salėje.

22-23 d. — Lietuvos kariuome
nės šventės paminėjimas Šv. 
Kazimiero par. salėje. .

TRUMPAI
•‘t/ •• • ' * •

— Jūrų kapitonas Bronius 
Krištopąitis, Chicago, Ill., lydi
mas VI. Bakūno, spalio mėn. pra
džioje' lankėsi LD ir LAV leidyk
loje ir paliko keletą kopijų savo 
knygos ’’Jūrų keliais”.

B. Krištopąitis buvo Lietuvos 
prekinio laivyHb ir laivo ’’Kau
nas” kapitonas.

— Dailininkas Jurgis Juodis su 
žmona Monica, lydimi Antano 
Audronio, aplankė LD ir LAV 
redakcijas.

Dail. Jurgis Juodis turėjo savo 
paveiksiu parodą Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose JAV LB Va
karų Apygardos Lietuvių Dienų 
programoje, rugsėjo 27 ir 28 d.

Dail.; Juodžio paveikslai ryškių 
spalvų, savo stiliaus, kur fantazi
ja ungiama su realybe, temos pat
riotinės. Lankytojai keletą pa
veikslų įsigijo, nežiūrint, kad kai
nos buvo nežcmos. Vienas mece
natas Šv. Kazimiero bažnyčiai už- 
fundijo nepigų stilizuotą Vytį, ku
ris jau pakabintas bažnyčioje vir
šum choro.

Antano ir Aldonos Audronu 
globojamas, dailininkas Los An
geles išbuvo- porą savaičių, lanky
damas, .muziejus ir žymesnes vie
tas. Spalio1 5 d. Audrohiai sve
čiams surengė gražią atsisveik'ni- 
mo popietę, kurioje dalyvavo ne
mažai buv. Lietuvos aviacijos ir 
kitu kariškiu. G C

J. ir M. Juodžiai gyvena Flo
ridoje, St. Petersburg© miee'e.

Advokatas Arthur V. Dcblc 
(Dobilas)

perkėlė savo- įstaigą į 12301 Wil
shire Blvd., Suite 512, West Los 
Angeles, CA '90025. Telefonas 
826-5505.

ALBINO MARKEVIČIAUS 
apdraudos, namų pardavimo ir 
visos įstaigos nuo spalio mėnesio 
pradžios persikelia į naujas, di
desnes patalpas

2802 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, CA 90404 

Telefonas 828-7525
M & R Americana Ins. Service 

telef. 453-1735. Adresas 2802 
Santa Monica Blvd., S. M.

Rūtos ,Inc. Bend, ir Kalifor
nijos Liet. Kredtio Sąjungos adr. 
yra 2802 Santa Monica Blvd., 
Santa Moneta, CA 90404, telef. 
828-7525.

MIRTYS
— Rugsėjo1 16 d. mirė "v”' - 

ra Šimonėlienė, 'sulaukusi tik 59 
metų amžiaus, pakirto skilvio 
vėžys. Palaidota rugs. 19 d. Šv. 
Kryžiaus kapuose.

Reiškiame gilią užuojautą vy
rui Alfonsui, sesutėms Stasei 
Gricienei ir Elenai (Lietuvoje), 
broliams Petrui ir Feliksui.

BAJAL1Ų VEDYBŲ 
SUKAKTIS

Henrikas ir Adelė Baj aliai rug
sėjo mėn. 13 d. atšventė vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Abu Baja- 
liai mūsų kolonijoje yra plačiai 
žinomi visuomeniniame darbe 
jau daug metų kaip uolūs dauge
lio organizacijų veikėjai ir viso
kių lietuviškų darbų rėmėjai. 
Henrikas ypač daug laiko ir dar
bo skiria mūsų lietuviškojo radijo 
valandėlei, kurios jis yra vienas 
vedėjų-redaktorių ir garso techni
kos; be to, jis yra Kalifornijos 
Liet, radijo klubo vicepirminin
kas.

Adelė Bajalienė yra ’’Spindu
lio” šokių grupės ’’kūma”, darbu 
ir lėšomis iv. kitų organizacijų 
rėmėja.

Tos šeimyninės šventės proga 
mūsų nuoširdūs sveikinimai Hen
rikui ir Adelei Bajaliams, jun
giant prie sveikinimų ir geriausius 
linkėjimus, (vb)

ATOSTOGOS

— Inz. Alfonsas Petravičius 
visą rugpjūčio mėnesį praleido 
Kalifornijoje, lankydamas čia gy
venančius dukrą Jūratę ir du sū
nus inžinierius. Sūnus Stasys pui
kiai įsikūręs. Rancho Palos Ver
des, prie pat jūros turi pasistatęs 
erdvia rezidencij a. Jau niausi as G J G
sūnus Arvydas gyvena San Diego 
mieste, o Jūratė augina šeimą ir 
gyvena Oakland, prie San Fran
cisco.

A. Petravičius, gerai paviešėjęs 
ir aplankęs pažįstamus, pilnas ge-

C / 

rų įspūdžių, grįžo atgal į Michi
gan valst. Lensingą, kur gyvena 
tik vasarą, o žiemai važiuoja į 
Florida, kur Miami mieste turi 

L '

nusipirkęs namą. Yra pensininkas 
ir turi laiko daug keliauti.

Lietuviu Kredito Kooperatyvui

plečiant operacijas, reikalingas 
penkioms dienoms savaitėje, ne
pilnai darbo dienai (part time) iš 
ryto tarnautojas-ja. Pageidauja
ma susipažinęs su knygvedyba.

Dėl sąlygų teirautis pas A. Kir- 
šonį, tel. 377-0586, R. Bužėną 
(prašyti Rąy) telefonu 94L3281, 
I. Medžiuką, tel. 663-1819 arba 
Kooperatyvo darbo valandomis, 
telefonu 661-5276.

. .??•' --------------------------
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Patricija Ir Stasys Pinkai, susituo
kė birželio 14 Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Foto Kanto

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ

• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
• MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
• STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
• SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS

ARTI ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS - TARP 
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039
SAV. - JONAS KARALIUS TEL - 660-5984

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen, 
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duedama nuolaida.

' <*>H>::ftll'lllllllllllllllllllllllllllllilll|lllllll|ll||||IM

MASINIS SUSIRINKIMAS IR PIKNIKAS
rengiamas padėti REAGAN - BUSH ir visos Kalifornijos hespubliko- 
nų kandidatų rinkiminėms išlaidoms padengti įvyks spalio 19 d., 
sekmadienį, nuo 1 vai. popiet iki 6 vai. vakaro,

ponų Kvassay rūmu puikiame ir erdviame parke, 
1554 Hill Dr., Eagle Rock, Calif.

Jame dalyvauti yra pakviesti REAGAN, BUSH ir visa eilė res
publikonų atstovų; bus galima su jais susipažinti ir pasikalbėti.

Atsilankiusieji bus vaišinami įvairių tautybių valgiais ir skanėsiais.
Lietuviškų valgių stalą paruoš Jūratė Venckuvienė.

Programą atliks įvairios etninės grupės su savo šokiais ir dainomis. 
Dalyvaus ir lietuvių tautinių šokių grupė ’’Spindulys”, vadovaujamas 
O. Razutienlės ir Danguolės Varnienės.

Įėjimas $10 suaugusiems, $5 studentams ir $3 vaikams (iki 12 m.).
Pageidautina bilietus- iš: anksto užsisakyti nusiunčiant čekį į Cali

fornia Republicans Heritage Groups Council Headquarters, 5788 
Melrose Ave., Los Angeles, CA 90038 (ant čekio rašyti CRHGC).

Bilietai bus parduodami ir prie įėjimo.
Rengėjai — Kalifornijos Respublikonu Etninių Grupių Taryba 

(joje įeina ir lietuviai)
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