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YPATINGAI PUIKIOS LIETUVIŲ DIENOS - LA 90

Ios Angeles lietuvių kolonija, pasi-

J žymėjusi poetų, rašytojų, meni
ninkų gausumu savo tarpe, išaugino jau
nesnę kartą, kuri savo sumanumu, darbš
tumu įrodė, kad ir po mūsų, patriotizmas, 
meilė savam kraštui liks gyvas.

Š. m. rugsėjo 22 ir 23 d.d. Šv. Kazi
miero parapijos patalpose surengtos, jau 
kelintos, “Lietuvių Dienos” praėjo su 
dar nematytu pasisekimu. Nepaprastai 
puikiai suorganizuotos įvairaus žanro 
parodos; kioskai su gintaro išdirbiniais, 
juostomis, tautiniais rūbais ir 1.1. Čia pat 
vyko ir kiaušinių marginimo demonstra
vimas (G. Gustaitė), juostų audimas (B. 
Prasauskienė).

“Lietuvių Dienų” rengėjai, numatę 
svečių gausumą, uždarė mašinų judėjimui 
Evans g-vę, kurioje po skėčiais įrengė 
spaudos, organizacijų ir 1.1, kioskus. Dar 
niekad svečių tiek neatsilankė, tokio 
tautybių margumyno nebuvo, atrodė, lyg 
lietuvių tiktai mažuma. Ir visi gyrė mūsų 
valgius, nors prie pietų (dešrų, kugelio 
ir kopūstų) ir eilutėj pastovėt turėjo. Ir 
nesibaigė pagyrimu, atgarsiai pasiekė ir 
TV. Per 28-tą kanalą, prieš kelias dienas, 
“Frugal Gourmet” garsus virėjas Smith, 
visą pusvalandį pašventė lietuviškai 
kulinarijai, išgirdamas kiekvieną 
patiekalą.

Rengėjai, su pirmininku Donatu Em- 
pakeriu priešakyje, pasiskirstę darbais, 
jaunimas susijungęs su senimu, sudarė 
puikią programą, nuolat vykstančią įvai
riose patalpose, įvairaus žanro, įvairiam 
skoniui — nuo dainos ir muzikos, tautinių 
šokių, vaizdąjuosčių iki kepsnių raga
vimo... Viskam, ir visiems programos 
dalyviams, sugužėjusiems net iš Rytų 
pakrantės, išskaičiuoti, reikėtų kelių 
puslapių, mažiausiai.

(tęsinys 3 psl.)

Patys mažieji Los Angeles "spinduliukai" po atliktos programos ‘'Lietuvių Dienose".

Rimas Mulokas su šventės garbės svečiais, atidariusiais "Lietuvių Dienas"; L.A. coun
cilman H. Bernson (Rimo kaimynu) ir councilman M. Woo.
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KARALIUS NUOGAS!..

Iš protėvių paveldėjom švelnų, ramų būdą, meilę gamtai, 
grožiui, ir poezijai, kuri mums buvo duona kasdieninė. Gal 

būt mūsų kalba yra vienintelė pasaulyje turinti tiek mažybinių ir 
malonybinių žodžių, mūsų jausmams išreikšti. “Tu mano motinėle, 
močiute sengalvėle” — liaudies daina, bet kiek švelnios meilės 
motinai, išreikšta keliais, malonybiniais, žodžiais. Augdami 
Lietuvoj skynėm gėlytes, ne gėles, šokinėjom su ėriukais, 
piemenėlis švelniai raliavo, su saule kalbėjos: “Saulute, močiute, 
patekėk, patekėk...” Mūsų sielose motinos įskiepijo dorovės 
jausmus, įskiepijo meilę ir pagarbą viskam kas gražu ir gera. 
Nenuostabu, kad mūsuose tiek, tiek daug meilės dainai, poezijai. 
Su meile deklamavome Maironį, dainavome, dabar giedame jo 
“Lietuva, brangi”, mūsų antrąjį himną. Mėgome ir kitus poetus, 
kurių mūsų tauta turėjo nemažai. Ką ir kalbėti apie poetą Bernardą 
Brazdžionį, kurio poezija, nežiūrint ar religinė ar patriotinė, 
bebūtų, išgauna gražiausius jausmus žmoguje, — tik imk skaityk 
ir gėrėkis, duok sielai dvasinio maisto, kurio gyvenime, ypač čia 
Amerikoje, taip trūksta, oi, kaip trūksta...

Čia apsigyvenę juokėmės ir pykom, nuėję į meno galerijas, kur 
kabėjo paveikslai, katino uodega pabraukti... Nedrįsom pasakyti, 
kad tai tik peckelynė, o ne — menas, nes tuoj nekultūringu 
neišmanėliu apšauks. Pyktinomės, per klaidą patekę į koncertus, 
kur užsikimšę vata ausis, klausos būgneliais rizikuodami, stebėjom 
kaip garsūs “dainininkai” raitėsi tarytum ant žarijų atsistoję, ar 
spiečiaus piktų vapsvų užpulti... O muzikos gražumas, — kaip 
šimto katinų prispaustom uodegom maiše... Ir vis nedrįsom 
pasakyti, kad baisu!

Keitėsi laikai, keitėmės ir mes tik ne visi vienodai. Dar liko daug 
lietuviškos liaudies, kuriai paveikslas turi būti menas, ne spalvų 
chaosas, — muzika gaivinanti, raminanti, ūpą kelianti, o ne kačių 
kniaukimas; grožinė literatūra — tikra ta prasme grožinė — ne 
sujaukti sakiniai, kad kažkur, kažkas, kažkaip gal vyko gal ir ne...

O dabartinė mūsų poezija!!! Gerai V. Vijeikis ją apibūdino, kad 
tai proza, kur kas trečias žodis pradedamas didžiąja raide naujoj 
eilutėj... “Liaudis” kitaip poeziją supranta, — mums poezija, tai 
žodžių melodija, sukelianti estetinius jausmus, nevedžiojanti po 
spjaudalus ir pamazgas... Premijuota “poezijos” knyga, bet kur 
poezija?

...Virš geležinkelio stoties
Tvyrojusi neapykanta maišėsi
Su blausa, biriu sniegu ir spjaudalais... (mūsųpabraukta, red.)
Nevilties sparnų mechaninė Mūza
Dalija mirties plutą ir pamazgas...(mūsų pabraukta, red.)
...Mėtys nuorūkas,

Bus bloga nuo išgertos degtinės...
Kad “poetai” taip rašo, esą nori išsireikšt, tai kagi, tegul. Patys 

rašo, patys ir skaitys. Bet premijuoti? Už šią “poeziją”, kurią mes, 
liaudis, laikome tiktai eiliavimu žodžių, kurių padorioj kompani
joj nenaudojam, paskirta 2,000 dolerių premija, (tur būt, už 
“pamazgas”, už “spjaudalus” ir kitus “poezijos” 
“deimančiukus”). O, jei būtų parašyta ...“Apsivemsi nuo išgertos 
degtinės”... gal premija didesnė būtų buvus?.. Mieli ponai, ko
piantieji į Parnasą, — karūnuokit šią “poeziją” dangstykit, ap- 
vilkit ją premija žvilgančiu rūbu, mes, liaudis, pagaliau drįstam 
pasakyti: “vaje, vaje... karalius nuogas...”
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“Lietuvių Dienos” LA 90
(tęsinys iš 1-mo p si,)

“L. D. ’’programos dalyvės, dainininkės. Iš k.: Nijolė Sparkytė, 
Sigutė Mikutaitytė-Lownds ir akompaniatorius R. Polikaitis (?).

Algis Varnas (kairėje) ir Šarūnas Marčiulionis.

Daug padėjo “propagandos ministe- 
ris” Rachel Samolis, profesionalė, 
išgarsinusi “Dienas” per laikraščius; 
menininkai — skoningais plakatais, ap
dalijo visos apylinkės prekybas, paruošė 
abiem kalbom puikias programas, kurias 
malonu paimti į rankas. Sportininkai 
pasikvietė Lietuvos krepšinio žvaigždę iš 
Alamedos, Šarūną Marčiulionį su žmona, 
kurie tokia didelė atrakcija “Dienose” 
buvo, nepamiršo ir Prano Lubino su 
žmona Agnes. Į loteriją leistas krepšinio 
kamuolys su Šarūno ir Lubino autografais 
sukėlė daug entuziazmo loterijai. Laimėt, 
laimėt, nesvarbu kiek kainuos...

Nepamiršo rengėjai ir mums palankių 
amerikiečių: Los Angeles councilman H. 
Bernson ir councilman Mike Woo, kurie 
kartu su Šarūnu atidarė “Dienas” 
perkirpdami trispalvį kaspiną.

Tikrai džiugu, kad taip nepaprastai 
puikiai pavyko “Dienos”, bet dar 
maloniau, kad organizacijos: LB Vakarų 
Apygarda, LB Los Angeles Apylinkė, L. 
B. Santa Monikos Apylinkė, Los Angeles 
Jaunimo ansamblis “Spindulys”, L. A. 
Jaunimo Sąjunga, sporto klubas 
“Banga”, skautai, skautės, vyr. skautės, 
jaunimas ir senimas dirbo visi iš vien. Ar

Vienas iš tautodailės stalų per ‘ ‘Lietuvių 
Dienas”, Los Angeles 1990 m. rugsėjo 
22-23 d. d.

ne puikus pavyzdys, kad galima visiems 
vieningai dirbti, nežiūrint nei amžiaus, 
nei politinių pažiūrų, siekiant vieno 
tikslo? Sujungus mūsų, senesniųjų, 
patirimą su jaunesniųjų užsidegimu, 
energija ir naujom idėjom mes galim 
kalnus nuverst...
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VIEŠNAGE OK. TĖVIŠKĖJ

Iekiam iš Vilniaus į Mažeikius. Ke- 

J lias — puikus, Latvija (mažas
van) mūsų puikaus šoferio Kęstučio 
vairuojama, tik, rodos, prašvilpė ir jau 
miestas... O tas Kęstutis, tai tikra Dievo
palaima, geras malonus žmogus, geras 
šoferis, o dar geresnis meistras. Mano

Kryžių Kalne. Algimantas Matulevičius, iš Vilniaus ir Stejutė Sviderskienė iš Omahos.

video aparato akutė atsilošė, vos vos 
laikosi ir vėl aš panikoj... Guodžiuos savo 
nelaime Kęstučiui, o tas — šaltai pasiima 
mano aparatą, apžiūrinėja, panosėj kažką 
sau murma. Mane juokas ima, — kaip jis 
gali pataisyt aparatą, neturi nei įrankių, nei 
jokio supratimo apie tokias prašmatny
bes... Bet leidžiu jam “bovytis”, kitos 
išeities nematau. Blogiau būt negali. 
Nueinu išgert kavos, iš tos “zlasties“ 
užrūkyt, palieku jį ramybėj... Bet Lietuvoj, 
ne taip lengva rast kavos, o dar sunkiau 
rast restoraną, kuriame galima rūkyt, 
blogiau kaip Amerikoj... Grįžtu, “nei 
valgius, nei gerus“, nosį nukabinus, o 
Kęstutis stovi prie Latvijos, priglaudęs 
mano aparatą prie akių, šypsena — nuo 
ausies iki ausies, kaip katino sudorojusio 
kanarėlę... Man jau aišku — pataisė, bet 
kaip? Esą, su kapeika prisuko atvėpusį 
šriubelįir viskas tvarkoj. Pasirodo, kad su 
lietuvišku išradingumu, negalima skųstis, 
kad nėra ką su rusiškais pinigais daryt; 
man rubliai labai pravertė, o Kęstučiui — 
kapeika...

Valerija Baltušienė

8

Vakare važiuojam į Mažeikių teatrą, į 
Vidmantės Jasiukaitytės parašytą istorinės 
dramos premjerą “Žemaitė“. O pastato 
gražumas, o didumas! O teatro salės erd
vumas, puošnumas, patogumas žiūrovams! 
Bet viską nustelbia didžiulė scena, 
moderniškiausi įrengimai, kokių gali 
pavydėti, net Amerikos didmiesčių teatrai, 
jau nekalbant apie lietuvius ir jų “vargo“ 
teatrus. Į sceną įeina minios statistų (suki
limo dalyviai), ir dar lieka vietos, ir daug 
jos lieka, netgi didžiuliam vežimui su visais 
pakinktais. O apšvietimas! O akustika! 
Griaužkit nagus iš pavydo mielieji išeivijos 
teatrai ir režisieriai!!!

Tokia jau komunistinio rėžimo tvarka ir 
galvosena, — turėt viską geriausio, kuo 
galima pasirodyt turistams, svečiams iš 
užsienio sužavėt, o kad paprasta “liaudis“ 
laukia buto (labai mažiuko) keliolika metų, 
kad padorių batų negali nusipirkt, kad prie 
maisto krautuvių eilės kilometrinės, tai 
negi rodysi pasauliui... (Ir taip visuose 
komunistų valdomuose kraštuose. Viet
name, — viešbučiai puikiausi, įrengti 

liuksus, turistams maistas liuksus, tik reikia 
iš anksto pasakyt kada ir ką (amerikonišką 
ar vietinį maistą) norėsi valgyt, kad spėtų 
viską “sužvejot”, gausiai staląpakraut, o 
kad liaudis nė ryžių užtektinai neturi, net 
ir šunienos sunkiai gauna, tai čia ne 
valdžios problema... Gi valdžios “die
vukai” ir Lietuvoj ir Vietname, ir Kinijoj 
gauna visokiausių extra normų, ir raitosi 
kaip “inkstai taukuose”. V.B.)

Po spektaklio visi einam į tame pačiam 
teatro pastate gražiai įrengtą restoraną, iš 
kurio buvau prieš porą valandų išprašyta, 
už tai, kad užsirūkiau prie kavos puoduko. 
(Atskaitė man pamokslą restorano “direk
torius ’ ’, kaip aš galiu būti tokia žiopla ir 
nežinoti, kad rūkyti draudžiama, /nors 
jokio užrašo nebuvo/, gi visi tai žino... 
Mano aiškinimasis, kad aš iš Amerikos, 
neseniai išlipus iš lėktuvo, Lietuvos 
taisyklių nežinau, ne tik kad nepadėjo, bet 
dar daugiau užrūstino jo didenybę...)

Taigi einu su visa svita: poetais, rašy
tojais ir kita “smetonėle“ ir laukiu kas 
bus... Nugi, tas pats “direktorius“, netik 
pasitiko mane su šypsena, ištraukė kėdę, 
pasodino, bet... atnešė didelę kristalinę 
peleninę!!! Štai tau ir lygybė! Vienos 
taisyklės — liaudžiai, kitos — tituluotiems!

Po visų vaišių, sveikinimų, ilgų kalbų, 
gerokai po vidurnakčio, grįžtam “namo“ 
į Vilnių. Snuduriuojam “Latvijoj “po pui
kių vaišių, ilgos dienos nuovargio. Tik 
pūstelėjo vėjas ir visi staiga atbudom. 
Pervažiavom šešką, gal visą jų šeimyną, 
kad taip nosį riečia, net sunku kvėpuot?.. 
Kęstutis ramina, — kad čia tik vėjas nuo 
alyvos rafinerijos, esančios netoli 
Mažeikių, pusės... Esą ko čia jaudintis, juk 
ne visą laiką iš ten pučia...

Iš Vilniaus, net gerai neišmiegoję, 
lekiam į Šiaulius, žinoma, pirmiausia, į 
Kryžių Kalną (Meškuičiuose prie Šiaulių) 
apie, kurį tiek daug skaityta, tiek daug 
nuotraukų žiūrėta, bet vis vien, tikro 
supratimo neturi. Net kvapą užėmė, kiek
vienas žemės centimetras išnaudotas. 
Kryžių, įvairaus stiliaus, dydžio, 
tūkstančiai (tokiam mažam plote) ant tų 
kryžių dar prikalta, prikabinta mažų 
kryželių, rožančių... Ir kiekvienas iš jų: 
įkastas, prikaltas ar prikabintas, tai padėka 
už malones Viešpačiui, ar prašymas palai
mos iš giliai tikinčios širdies...

Šiauliai. Netoli Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios, miesto aikštėje demonstruoja 
lietuviai prieš “Taikos aerodromą“... Iš 
pradžių sunku suprast, kas tai per aero
dromas, kodėl prieš j į demonstruojama...
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O reikalas paprastas: lėktuvai daro įvairius 
pratimus-skraidy mus-apmoky mus; grįžę 
atgal — nusileist į aerodromą, neturinčio 
ilgu takų (runways), kad lėktuvas būtų 
lengvesnis, kad užtektų trumpo tako, lėk
tuvo tanke likusį benziną — išleidžia kur 
pakliuvo: ant laukų, gyvulių, ežero... Kaip 
mišinys benzino su alyva atsiliepia ekologi
jai — aiškinti nereikia. Neperseniausiai 
skaitėme laikračiuose iš ok. Lietuvos, kad 
nepaprastai didelis nuošimtis kūdikių 
gimusių Šiaulių ligoninėj ar apylinkėse — 
yra fiziniai ar protiniai nenormalūs. Protes
tuojančių plakatai: “Žūstame” išsako 
viską... Ir kaip sugeba sovietai — be karo 
išnaikinti tautą...

Permiegame “Šiauliai” viešbutyje. Iš 
ryto atsikėlus, pirmiausia lekiu kavos, o 
prie jos eilutė nemaža... Įsijungiu ir aš į 
eilutę, iš nuobodumo skaitau viską, kas tik 
prieš akis. Skaitau ir netikiu... Karo 
veteranams, sovietų kariuomenės “did
vyriams” — kava be eilės! Juokais, sakau, 
kad ir aš turėčiau būt apdovanota didvyrių 
medaliu, gi perskridau Atlantą, kad čia 
atsirasčiau... Ir ką gi? Tik prasiskyrė 
stovintieji, ir atsidūriau pati pirmoji 
eilėje... Nepametė humoro lietuviai!

Visi mano bendrakeleiviai išvažiuoja į 
Maironio tėviškę ir kitur. Likus viena 
laukiu, slampinėju,— pasiklausau, kaip 
viešbučio vedėjas mokina savo asistentę, 
kad ji stengtųsi išnomuoti kambarius 
kelioms dienoms, ne vienai, nes patalus 
keist kasdieną per brangiai kainuoja ir 1.1. 
Lauke susitinku visą būrį juodukių, tai 
kažkaip automatiškai, užkalbinu jas angliš 
kai, o tos nei žodžio... pasirodo pievos 
rutulio (field hockey) komanda iš Ango
los... Susitinku ir amerikiečių merginų 
komandą, kurioms buvo nuostabu, kad 
“lietuvė” taip gerai angliškai kalba, ir dar 
su Kalifornijos akcentu, (joms tur būt, ir 
aukštaitiškas ir kalifornietiškas akcentas, 
vienas ir tas pats, kaip tam žemaičiui 
Prancūzijoj...) Pasakoja savo įspūdžius iš 
Sovietų Rusijos, stebisi, koks didelis skir
tumas tarp sovietijos ir Lietuvos, kur 
viskas taip švaru gražu, kur žmonės ne tik 
tvarkingai, gražiai apsirengę, bet ir 
šypsosi... Dar vieną “stebuklą” atrado!

Einu Vilniaus gatve, kuri dabar, kaip 
Laisvės Alėja Kaune, uždaryta mašinų 
judėjimui. Su nostalgija ieškau mergaičių 
gimnazijos... Kad ir vienus metus tesimo
kiau tenai, bet prisiminimų daug... Anglų 
kalbą dėstė japonė — Madam Nachanizi, 
stipriu Harvardo akcentu, (kaip karštą 
bulvę burnoj turėdamas bandai kalbėt, 
maždaug...); gerai ištarė R — “rice” — 
ne “lice”. Lietuviškai gerai kalbėjo, tik 
— varge mano, niekaip negalėjo į lietuvių 
kalbą išverst “mare” (kumelė), jai išėjo

ĄŽUOLĖLIO ŠAKOS
Ąžuolėlio šakos linko (3 k.)
Kai mus jaunus karan rinko.
Ir surinko, susodino, (3 k.) 
O kur veža nieks nežino.
Sėk, sesute, žalią rūtą, (3 k.)
Kad Lietuva laisva būtų,
Sėk, sesute, žalią mėtą, (3 k.)
Kad Lietuva vis laisvėtų.
Sėk, sesute, ir bijūną, (3 k.)
Kad nebūtų atėjūnų.
Sėk, sesute, ir gvazdiką, (3 k.)
Kad nebūtų bolševikų.
Sėk, sesute, žalią liną, (3 k.)
Kad nesprogtų Ignalina.
Sėk, sesute, ir leliją, (3 k.)
Kad mylėtume Mariją.
Bet sesutė nesuspėjo, (3 k.)
Svetimšalių prigužėjo.
Kelsim kardus į padangę, (3 k.) 
Už Lietuvą savo brangią.
Mes nebijome pražūti, (3 k.) 
Tik mes norim laisvi būti.

Populiariausia daina Lietuvoje, dainuo
jama kas vakarą Gedimino aikštėje. 
Prisiuntė s. Nijolė Sadūnaitė.

— arklio žmona... Taip ir prigijo jai tas 
vardas! Prisimenu ir lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoją Pinigį, su kuriuo taip 
ir nebaigiau išspręst ar Prometėjus — hero
jus, ar vagišius...

Kiekvieną rytą traukiniu iš Radviliškio 
dundėjom į Šiaulius, tvarkaraštis pritai
kytas moksleiviams. Į vieną vagoną sulip
davome ginmazistai, — Pedagoginio In
stituto, Mokytojų Seminarijos studentus 
(kaimo liktarnas, kuriom, vėliau, ir mes 
ne vienas tapom), varydavom į kitą vago
ną; Prekybos mokyklos ir Prekybos Insti
tuto studentus — (silkių vyniotojus) į kitą...

Turėjom dar vieną taisyklę: jei pirmoji 
pamoka buvo sunki, kaip matematika ar 
lotynų, — tai visai klasei traukinys “vė
lavo”... Tik vieną kartą, kažkaip susimai- 
šėm, visa klasė laiku sugužėjo,— o aš tik 
po 20 minučių atsiradau. “Jos visos buvo 
pirmam vagone, o aš paskutiniam, už tai 
ir vėlavau...”, — “logiškai” pasiteisinau.

Rusų įguloms į Lietuvą atėjus, žinoma, 
tuoj praplatino geležinkelio bėgius, ir nuo 
tada prasidėjo vargelis mūsų grįžtant į 
Radviliškį. Traukinys išeidavo ir eidavo 
nereguliariai, pagal mašinisto ūpą... 
Išlaukę net porą valandų stoty, ėmėm 
burblyt, kas yra, kodėl taip vėluoja? Gi 
vienas “gudročius” reikalą labai paprastai 
išaiškino: “Tu, pabandyk greitai bėgt 
išsikėtęs!..”

(bus daugiau)

ASTROLOGĖ SAULĖ JONYNIENĖ 
APIE LIETUVOS ATEITI

S. Jonynienė yra, tur būt, vienintelė 
lietuvė profesionalė astrologė, priklausanti 
Amerikos Astrologų s-gai, rašanti 
straipsnius į astrologų mėnesinį žurnalą 
WTPE.

Mes visi žinome, kad astrologija labai, 
labai senas mokslas; astrologai, savo laiku, 
buvo nepaprastai vertinami. Jų pranašys
tėmis naudojosi ne vienas karalius, im
peratorius, karo vadas. Popiežiai Julius II 
ir Sixtus IV patys buvo astrologai. Leo X, 
Paulius III ir Urban VIII globojo astro
logus. Amerikos prezidentai T. Jefferson, 
John Adams ir B. Franklin — buvo astro
logai. G. Washington, Teddy Roosevelt, 
Franklin Roosevelt ir R. Reagan su žmona 
ne tik domėjosi, bet ir naudojosi astrologi
jos pranašavimais.

1989 m. rugpjūčio 17 d. įvyko mėnulio 
užtemimas Aquarians ženkle. Kadangi 
Lietuvos atgimimas-nepriklausomybė 
paskelbta Vasario 16, kada saulė buvo 
Aquarians ženkle, tai šis mėnulio 
užtemimas buvo Lietuvai labai reikšmingas 
— išjudino sukilimo dvasią; rugpjūčio 
23-čio matėme pasėkas — žmonių 
grandinę nuo Vilniaus iki Talino. 
Teigiamos planetos Jupiterio įtakoje, 
demonstracijos vyko be incidentų

Pagal astrologijos chartą, aš esu tikra, 
kad Lietuva bus laisva jei ne šiais metais, 
tai kitais.

Nostradamus, prancūzas, medicinos 
daktaras, garsus astrologas 1558 metais 
savo “Epistle to Henri D” pasakė: “Spalio 
mėn įvyks didelė revoliucija, tokia, kad 
žmonės galvos, kad žemė prarado savo 
normalų sukimąsi ir įėjo į amžiną tamsą... 
ir tas užtruks tiktai septyniasdešimt tris 
metus ir septynius mėnesius” Rusijos 
didžioji revoliucija įvyko 1917 m. spalio 
25-to. Jei Nostradamus yra teisus, tai Rusi
jos komunistų valdžia sugrius 1991 m. 
birželio mėn. Patikrinus planetas ir jų 
viena kitai įtakas, atrodo yra galimybė an
trai revoliucijai Rusijoje, komunizmo 
pabaigai. Saulė Jonynienė

BALF’O METINIS BALIUS 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 18 d. 12 vai. 
p.p. Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Puikus koncertas ir pietūs. Įėjimo auka 
15 dol. Aukojusiems 100 dol. — duodami 
du garbės bilietai.

Stalus prašome užsisakyti iš anksto pas 
iždininką A. Mitkevičių. Tel.: (213) 
662-6413.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Valdyba
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KAINOS LIETUVOJE

Pėdkelnės (pantyhose) — 20 rb.; TV 
aparatas Hitachi — 7,000 rb.; automašina 
“Zigulis” — 30,000 rb.; gerokai naudotas 
Mercedez Benz — 75,000 rb.; stereo 
magnetofonas (taperecorder) — 2,000 rb.; 
1 litras benzino — V/2 rb.; šampanas — 
20-25 rb.; degtinė — 20 rb.; 3-jų žvaig
ždžių konjakas — 25 rb.; alus “Porteris” 
— 7 rb.; pakelis cigarečių “Kosmosas” 
3-4 rb.; Turkiškas kilimas — 4,000 rb. 
(“Gimtasis kraštas“ nr. 35, rugsėjo 5, 
1990).

Sis kainoraštis vaizdžiai parodo 
gyvenimo sąlygas, ten kur algos vidurkis 
maždaug 120 rb. mėnesiui.

L. B. LOS ANGELES APYLINKĖS 
Metinis susirinkimas šaukiamas lapk. 11 
d., 12 v. p.p. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Valdyba aptars praeitų metų veiklą. 
Vyks Lietuvai remti vietinio, (Kaliforni
jos) komiteto pranešimas; bus renkama 
nauja LB valdyba, taip pat pranešimas apie 
LB Krašto valdybos šiuometinius darbus.

LIETUVIAI “BOLSHOY“ BALETE

Rugpiūčio mėn. sovietų, baleto teatras 
gastroliavo Los Angeles, Shrine auditori
joje, su “Petrushka”. Los Angeles Times 
muzikos ir baleto kritikas Martin Bernhei- 
mer pastatymą “sumala”, — esą tai nevy
kusi imitacija choreografo Michel Fokine, 
(bendradarbiaujant su kompozitorium 
Igor Stravinsky ir “designeriu” Alexander 
Benois), sukurto baleto.

“Sumala” jis ir paskirus baleto šokėjus, 
kaip Juri Vasyuchenko, kuris nelabai 
vykusiai perdavė A. Godunovo rolę. Bet, 
tas pats kritikas, gerai įvertino Gedeminas 
Taranda (Gediminą Tarandą) ir stebisi, kad 
jo solo partija buvo išimta iš programos.

Be G. Tarandos dar suminėti: dirigen
tas Algis Žiūraitis (programoje pažymėta, 
kad jis lietuvis, duota jo muzikos karjeros 
santrauka), baleto šokėjas Vytautas Taran
da ir vertėja Natalija Kavaliauskas.

G & M MAINTENANCE AND REPAIR CO.
File No. 89095426

Atliekame stogo dangos, santechnikos 
(plumbing), betonavimo, mūrinimo, vidaus ir 

išorės dažymo darbus.
Naudojame tik aukštos kokybės medžiagas. 

Ilgametis patyrimas, greitas darbas.
Prieinamos kainos. Kreipkitės mielai 

patarnausime!
Gintas ir Mečys Tarasevičiai 

811 - 20th Street #207 
Santa Monica, CA 90403 

(213) 828-6633 (213) 393-3968

**********************************
VLADAS CEIKA

su 
TĖVAIS

gaminame šviežias lietuviškas dešras 
ir maistą parengimams
4328 East 56th Street 
Maywood, CA 90270 

tek: (213) 562-1344
**********************************

ELEKTROS ĮVEDIMAI 
IR 

PATAISYMAI

Turiu patyrimą. Dirbu greitai ir sąžiningai.

Ričardas Andrijauskas 
(213) 394-3181

AKAI • SANYO • JVC • SEIKO • TOSHIBA • CASIO • SHARP • MINOLTA • CITIZEN • SONY • NEC

Pirmoji rusų-lietuvių parduotuvė Los Angeles parduodanti STEREO — VIDEO — RADIJO — FOTO APARATUS, 
tinkančius Sovietų Sąjungos sistemai.

EVROPA ELECTRONICS
' □ Esame pirmoji įstaiga Los Angeles, siunčianti siun
tinius sudarytus iš mūsų krautuvėje pirktų prekių, į 
Lietuvą ir kitus Sovietų Sąjungos kraštus, muitą 
apmokant čia.

□ Parduodame japonų gamybos televizijos, video 
aparatus, telefonus, video-magnetofonus tinkančius 
Europos arba Amerikos sistemoms.

□ Tiktai pas mus gausite kvalifikuotų tarnautojų 
patarimus kokios prekės turi paklausą Lietuvoje. 
Specialios kainos dėl atvažiuojančių lietuvių.

□ Tarnautojai kalba lietuviškai.
• • Garantuotos žemos kainos.

Krautuvė atdara: kasdieną 11 — 8 v.v., sekmadieniais 12 — 5 v.v.

I EVROPA ELECTRONICS
7117 SUNSET BOULEVARD, SUNSET GALERIA, HOLLYWOOD, C A 

Tel.: (213) 851-8401
Kampas La Brea; šalia EI Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.
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LIETUVIAI PROFESIONALAI PREKYBININKAI Nuosavybių pardavėjai

Advokatai

JACK ALEX 
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103 

West Covina, CA 91790
Tel.: (818) 337-0777 or 

(818) 962-6644

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law

(415) 843-7818 
2119 Ashby Ave.

Berkeley, CA 94705

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave., Ste. 204 
Glendale, CA 91204 
Tel.: (818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616 
Los Angeles CA 90028-6404

Tel.: (213) 871-8999

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

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213) 664-2910

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

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

2901 Wilshire Boulevard 
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by Appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

ALMA VILKAS-STOCKUS, D.D.S.
Family Dentistry

3151 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039 
Telephone (213) 660-6653 
Saturday and Evening 
Appointments Available

Gydytojai

WILLIAM J. GRASKA, M.D., 
F.A.A.F.P. 

Temple Medical Group, Inc.

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

General Contractors

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical - Heating - Plumbing
2227 Meadow Valley Terr.

Los Angeles, CA 90039 
Phone: (213) 664-1661

KOSTAS MAKAUSKAS

Plumbing — Electrical — Carpentry 
Cement Work — Construction — 

Remodeling — Repairs 
EXPERIENCED

3823 Evans St., L. A. Ca. 90027 
Tel.: (213) 669-0316

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard 

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

DENNIS PETRAS
Broker Associate

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

SĄSKAITYBA

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd. 
Los Angeles, CA 90039 

(213) 667-3080

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

STOGŲ TAISYMAS

JOHN BRICKUS 
JONAS BRIČKUS

ROOF REPAIR MASTERS
Our Roof ‘Tune-Up’ Includes:
• Repair Leaky Roof As Needed
• Reseal Vents,

Seams And Splits If Necessary
• Check All Drains And Seal

If Necessary
• Advise On General Roof Condition

CALL FOR OUR LOW PRICE
663-5901

2900 Griffith Park Blvd.
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PARENGIMU 
KALENDORIUS

1990 m.
Lapkričio mėn.

11d., sekmadienį, 12 v. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, L.B. Los Angeles 
apylinkės metinis susirinkimas.

18 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje rengiamas 
BALF’o metinis balius.

25 d. sekmadienį, 12 v. p.p. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Kariuomenės 
minėjimas.

Initiative and Referendum 
(Right to Vote on Propositions).

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ 
REKOMENDACIJOS

LAPKRIČIO 6 BALSAVIMUI
STATE PROPOSITIONS
Proposition 124--------- NO
Local Hospital Districts
Proposition 125----------NO
Rail Transit Funding
Proposition 126--------- NO
Alcohol Tax
Proposition 127----------YES
Earthquake Safety. Property
Tax Exclusion
Proposition 128---------- NO
Environment. Health Bonds
(The Hayden Initiative)
Proposition 129---------- NO
Drug Enforcement. Bonds.
Van de Kamp “Crime Tax”)
Proposition 130---------- NO
Forest Acquisition. Timber
Harvesting. Bonds

Proposition 131---------- NO
Term Limits. Ethics.
Proposition 132----------NO
Marine Resources.
Proposition 133----------NO
Anti-drug Programs. Taxes
(Sales Tax increase)
Proposition 134---------- NO

Alcohol Surtax
Proposition 135--------- NO
Pesticide Regulation.
Proposition 136---------- YES
State, Local Taxation 
(Taxpayer Right to Vote)
Proposition 137---------- YES

Proposition 138----------NO
Forestry Programs.
Proposition 139----------YES
Prison Inmate Labor
Proposition 140----------YES
Terms of Office.
Proposition 141----------NO
Toxic Chemical Discharge.
Proposition 142----------YES
Veteran ’s Bonds.
Proposition 143----------NO
Higher Education Facilities. Bonds.
Proposition 144----------NO
New Prison Construction Bonds.
Proposition 145----------NO
California Housing Bonds.
Proposition 146----------NO
School Facilities Bonds.
Proposition 147----------NO
County Correctional and Juvenile 
Facilities Capital Expenditure Bonds.
Proposition 148---------- NO
Water Resources Bonds.

ALp(LKA)1763 
1990, Nr.9

Proposition 1
California P
Wildlife Enh
Proposition 150---------- NO
County Courthouse Facility Capital
Expenditure Bonds.
Proposition 151---------- YES
Child Care Facilities Bonds.

BALSUOTI UŽ ŠIUOS KANDIDATUS: 
Pete Wilson — Governor
Marian Bergeson — Lt. Governor 
Dan Lungren — Attorney General 
Thomas Hayes — State Treasurer 
Joan Milke Flores — Secretary of State 
Matt Fong — Controller
Wes Bannister — Insurance Comissioner 
Joe H. Adams, Jr. — Member State

Board of Equalization
John J. Lynch - L.A. County Tax

Assessor

BALSUOTI UŽ ŠIUOS: 
UNITED STATES 
REPRESENTATIVES: 
Campbell, Tom — 
Thomas, William — 
Moorhead, Carlos — 
Cowles, John N. — 
Cohen, David — 
Dreier, Davis — 
Dornan, Robert — 
Dannemeyer, William — 
Cox, Christopher — 
Rohrabacher, Dana —

District 12 
District 20 
District 22 
District 24

District 27 
District 33 
District 38 
District 39 
District 40 
District 42

CALIFORNIA STATE ASSEMBLY 
Felando, Gerald — Assembly 51

STATE SUPREME COURT
Lucas, Malcom M. Chief Justice Yes 
Kennard, Joyce Associate Justice Yes 
Arabian, Armand Associate Justice Yes 
Baxter, Marvin Associate Justice Yes 
Panelli, Edward Associate Justice Yes

STATE COURT OF APPEAL
Vogel, Miriam A. 2nd Distr. Div. 1 Yes 
Ortega, Reuben 2nd Distr. Div.l Yes 
Gates, Donald 2nd Distr. Div. 2 No 
Klein, Joan D. 2nd Distr. Div. 3 No 
Croskey, Walter 2nd Distr. Div. 3 Yes 
Hinz, Jr. Edward 2nd Distr. Div. 3 Yes 
Epstein, Norman 2nd Distr. Div. 4 Yes 
Goertzen, Jack 2nd Distr. Div. 4 Yes 
George, Ronald 2nd Distr. Div. 4 Yes 
Turner, Paul 2nd Distr. Div. 5 Yes 
Boren, Roger 2nd Distr. Div. 5 Yes 
Grignon, Margaret 2nd Distr. Div. 5 Yes 
Abbe, Richard 2nd Distr. Div. 6 No 
Lillie, Mildred 2nd Distr. Div. 7 Yes 
Woods, Fred, 2nd Distr. Div. 7 Yes
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