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“Nepripažintas Tėvas”
D. Mackialienės-D. Mažeikienės 

debiutas

Kalifornijos lietuviai 1983 m., lapkr. d. 
(ir Chicagos — Šeštajame Teatro festivaly — 
lapkr. 27 d.) turėjo progos pamatyti drama 
“Nepripažintas Tėvas,” debiutinį autorės ir 
režisierės kūrinį.

Išeivijos režisieriai skundžiasi gerų veikalų 
stoka. Dramos sambūriai ieško vis geresnės 
literatūrtinės medžiagos — vaidinti ir stipresnės 
rankos jiems vadovauti. Atrodo, imsiu ir 
padarysiu! Ne taip lengva! O ypač sunku įtikinti 
skaitytoja ir žiūrovą rimtoje, sudėtingų 
problemų perpildytoje dramoje.

Bet reikia įvertinti už drąsą ir pasišventimą 
tuos, kurie imasi šio sunkaus darbo ir šios 
atsakomybės.

Drama yra gal sunkiausias literatūrinis 
žanras — ne kiekvienas rašytojas sugeba jį 
apgalėti.

Dalila Mackialienė yra daugelio gabumų 
moteris: aktorė ir režisierė, dainavusi Vilniaus 
Filharmonijoj ir čia — su “Išlaisvintų moterų” 
ansambliu, kuriam ji vadovavo. Ji gražiai piešia 
ir, pasirodo, aštrina plunksna į literatūrinį 
braižų. Kaip įvairių menų puoselėtoja, ji buvo 
pakviesta į “dailiųjų menų” klubų, kurio nare 
ji tebėra. Kaliformiečiai jų pažįsta iš scenos 
pastatymų, kai čia vadovavo “Dramos 
sambūriui,” jų girdėjo skaitant ir deklamuojant 
Literatūros vakaruose.

D. Mackialienei su vyru Baliu išvykus gyven
ti į Floridų, L.A. Dramos sambūrio režisiere 
tapo Danutė Barauskaitė-Mažeikienė, kuri labai 
veikli Kalifornijoj keliose srityse: įvairiuose 
Jaunimo veiklos ansambliuose, Baltų Laisvės 
Lygos politinėje veikloje (drauge su vyru An
tanu Mažeika). O ypač Danutė pasižymėjo 
lietuvių gyvenime, pastatydama scenoj montažų 
“Viva Europa,” kurio graži fantazija, 
jaunatviška energija vaidyboj, kūrybinis 
išradingumas visus sužavėjo.

Bet iki šiol ji nebuvo režisavusi draminio 
veikalo, taigi, “Nepripažinto tėvo” Los 
Angeles premjera buvo jos, kaip režisierės, 
debiutas.

O “Nepripažintas tėvas” priskirtinas prie 
literatūrinių darbų (tai autorės D. Mackialienės 
debiutas), nes ši drama Jury komisijos Los 
Angeles Dramos sambūrio (pirm. Vincas 
Dovydaitis) skelbtame scenos veikalų konkurse 
buvo atžymėta premija.

Kuo ši drama pasižymi ir kaip jos 
problematinę pusę, ar literatūrinį grožį parodė 
scenoje jauna režisierė?

f.;.

Gruodžio mėn. NAC Nr. 12

Tai šeimos drama, lyg ir dviejų probleminių 
dalių šeimų irimas po karo ir vaikų (Amerikoj) 
mišrios-lietųviškos šeimos. Be to, vidinių 
konfliktų sutirštinta gausa, kuria beveik kiek-
vienas dramos veikėjas išsako ilgais 
monologais, stengdamasis patraukt publikos 
dėmesį — išėjimų į scenos priešakį. Gera 
vaizdinė priemonė — skaidrėmis parodyti karo 
baisumai, tik juos kartais užstodavo vaikščioju 
aktoriai.

Kas ir kaip mus, žiūrovus, įtikino?
Tėvas, Robertas Rukaitis, vokiečių 

kariuomenėn įstojus, nuo nėščios žmonos 
Vokietijoj atskirtas, atrodė gerai 
neišbalansuotas, “easy going” vyras, nežiūrint 
jo išgyventų kančių, todėl atrodė, kad net pačiai 
dramai nevertėjo pagal jį vardų duoti 
(“Nepripažintas tėvas”). Už kų jį pripažinti? 
Paliko šeimų ... Ir ko jis net du kartu pas 
pirmų šeimų į Amerikų atvažiavo? Nebent 
“doleriniu tikslu?” Dar gi su pykčiais reikalavo 
to pripažinimo, kritikavo sūnaus išauklėjimų ir 
skundėsi . . . neužjaučiamas.

Vincas Dovydaitis, losangeliečių daugelį 
kartų scenoje matytas, sukūręs keletu neblogų 
vaidmenų, veltui bandė įtikinti to tėvo kokia 
nors reikšmę . . .

Žiūrovu žymiai reikšmingesniu personažu 
atrodė motina, Malvina Rukaitienė, buvusi 
Roberto žmona. Šiame vaidmeny įtikinanti buvo 
Viltis Vaičiūnaitė-Jatulienė; be poros mažų 
detalių teksto perdavime, jos vaidyba parodė 
realių, ir autorei pavykusių, išeivės lietuvės- 
motinos tragiškų, vienai skinantis kelius 
svetimame krašte ir vienai išgyvenant sūnaus 
aulėjimo vargus. Džiugu, kad ši aktorė ir 
Chicagoje įvertinta—žymeniu.

Rimas Rukaitis, inžinierius—tipingas išeivių 
auklėtinis, mėgstųs modernių muzikų, gražias 
mergaites, tačiau mastantis jaunuolis, nuo 
lietuviškų idealų nenutolęs; myli ir gerbia 
motinų, veda lietuvaitę, nors žmonai gimdant 
nuo leukemijos mirus, lyg ir grįžta prie jį 
mylinčios italų kilmės mergaitės.

Saulius Matas, jau visus įtikinęs kaip gabus 
interpretatorius, šį kartų turėjo gana sunkų 
uždavinį: pradžioj lyg ir “rock n’ roll” tipo, 
paskui—sentimentali meilė motinai ir 
dramatiškas nusigręžimas nuo tėvo, 
gale—šūksniai “nušausiu Dievų!” kadangi mir
tis atėmė žmonų, ir vėl—beveik atsigręžimas į 
buvusių mylimų . . . Netipingas lietuvio 
jaunuolio charakteris, sunkiai įtikinus. Bet ar 
aktoriaus kaltė?

Kristina, Rimo žmona, kurių scenoje vaidino 
Rasa Zelenytė-Matienė, būtų labiau pavykusi, 
jei scenoje geriau išbalansuoti būtų buvę jos
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Ema ir Vincas Dovydaičiai

judesiai; tai irgi, atrodo, ne jos problema, ne 
jos kaltė.

Marija Bartola, Rimo antra mylimoji, Sigutės 
Mikutaitytės atvaizduota realiai; tačiau šiai 
aktorei, anksčiau toje pat scenoje gana vykusiai 
pasirodžiusiai, atrodė per menka rolė, nebuvo 
jai kur pasireikšti.

Du veikėjai, nuotaikos skaidrintojai, buvo 
Marcelė ir Povilas Pavilioniai, Rukaitienės 
draugai. Povilų gerai atvaizdavo Antanas 
Kiškis, sukūrė paprasto ir neblogo žmogelio, 
gal kiek tuštoko, tipų. Marcelė, jo iš Suvalkų 
atsivežta antroji žmona, atrodė, susikrovė visų 
linksmųjų šios dramos dalį. . . Marcelę spal
vingai pavaizdavo Ema Dovydaitienė, populari 
L.A. Dramos sambūrio aktorė. Tik Marcelės 
vaidmuo buvo kiek šaržuotas, nusagstytas “in
tymiais posakiais”; bet ir tai—ne jos problema. 
Emos Dovydaitienės vaidyba daugumai labai 
patiko.

Tokie trumpai būtų įspūdžiai iš spektaklio, 
kurio pamatyti prisirinko pilna salė; kadangi 
įtemptu darbu, didelėmis pastangomis Los 
Angeles Dramos sambūris ištęsėjo, išvedė į 
scenų veikalų, premijuotųjų ruoštame Dramos 
veikalų konkurse (kitas tuo pat metu premi
juotas veikalas-dramaturgo Anatolijaus Kairio). 
Gal didžiausių atsakomybę nešė ir šiame darbe 
daugiausiai rūpinosi Dramos sambūrio pir
mininkas Vincas Dovydaitis ir pati režisierė 
Danutė Mažeikienė.

Scenos dekoratorius—Algis Žaliūnas; jis 
buvo ir režisierės padėjėju. Techniškasis 
pagelbininkas buvo ir režisierės vyras, Antanas 
Mažeika.

Iš daugybės publikos išreikštų “už ir prieš” 
įspūdžių, man regis, taikliausias buvo vienos 
lietuvybe besirūpinančios moters (R.S-nės) 
posakis, spektaklį įvertinant:

“Įdėta daug darbo!”
Ir tai tikra tiesa. Įdėta daug darbo autorės D. 

Mackialienės, daug rūpesčio ir laiko paskirta 
režisierės D. Mažeikienės; o kiek važinėjimo 
į repeticijas, kiek jpastangų—pačių aktorių, 
dekoratoriaus A. Zaliūno (ir padėjėjos—jo 
dukros); daug spektakliu rūpintasis ir Dramos 
sambūrio darbuotojų: Gražinos (suflerės) ir 
Juozo Raibo, Irenos ir Vytauto Tamošaičių,

(Nukelta į 4 psl.)
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Sukaktuvinis VLIK-o seimas Detroite
Kas yra VLIK-as, Tautos Fondas losangeliečiai pernai pamatė 

iš seimo Los Angelyje, Ambassador viešbutyje ir šv. Kazimiero 
parapijoje. VLIK-as kasmet seimus šaukia skirtinguose miestuose 
JAV ir Kanadoje. Šiemet VLIK-o 40 m. sukaktuvinis seimas įvyko 
Southfield, Michigan, Detroito priemiestyje. Atstovai ir svečiai 
buvo apgyvendinti Holiday Inn viešbutyje, o visos sesijos, 
parengimai vyko Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos kultūros cen
tre, 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI. Tai yra viena iš 
naujausiai pastatytų centrų, kartu bažnyčia, mokykla ir sale. Tam 
centrui vadovauja par. klebonas kun. V. Krikščiūnevičius.

Seimas vyko lapkričio 11-12-13 dienomis
Seimo rengimo komitetą sudarė: Albertas Misiūnas, pirm.; 

Eugenija Bulotienė, vicepirm.; Valentina Osteikienė, sekr., ir 
Vytautas Curka, ižd. Seimą pradėjo komiteto pirm. A. Misiūno 
žodžiu, ir Dr. K. Bobelio atidarymo kalba. Toliau sekė visų 
VLIk-o valdybos narių pranešimai.

Buvo gauta iš viso pasaulio daugybė sveikinimų telegramomis 
ir laiškais. Tautos Fondo pranešimus padarė A. Vakselis, T.F. 
Tarybos pirm.; J. Giedraitis, T.F. Valdybos pirm., ir A. 
Firavičius, Kanados T.F. pirm. Visus maloniai nustebino A. 
Firavičiaus pranešimas ir įteikimas $60,000, jo surinktų aukų 
Tautos Fondui. Tautos Fondas (VLIK-o iždas) seimo metu 
sustiprėjo, nes daugelis organizacijų įteikė stambias aukas.

Apie politinę VLIK-o veiklą Europoje padarė išsamų pranešimą 
pirm. Dr. K. Bobelis, kuris Europoje dalyvavo Pas. 
Antikomunistinės Lygos suvažiavime (Liuksenburge) ir vizitavo 
Europos Parlamento vadovybės narius. Dauguma Europos 
valstybių nepripažįsta Sovietų okupacinės valdžios Lietuvoje. Net 
buvo įneštos rezoliucijos, kad Sovietai išsikraustytų iš Pabaltijo 
valstybių.

Stasys Lozoraitis Jr., Lietuvos atstovas prie Vatikano padarė 
įdomų pranešimą apie “Vakarų Europos tarptautinę politiką Šovietų 
Sąjungos atžvilgiu.”

“Lietuvos laisvinimo problemomis” plačiau pasisakė sim
poziume - dr. K. Karvelis, inž. L. Grinius, ir A. J. Kasulaitis, 
moderuojant VLIK-o pirm, pavad. dr. D. Krivickui. Po pranešimų 
seimo delegatai įsijungė į diskusijas.

Seimas praėjo susitarimų ir taikos ženkle. VLIK-as pageidavo, 
kad Reorganizuota Bendruomenė susijungtų su JAV Bendruomene, 
kad būtų nutrauktas vieni kitų teismas. Seime dalyvavo abiejų 
bendruomenių pirmininkai — A. Butkus, JAV Bend. pirm, ir 

Reorganizuotos Bend. pirm. dr. Dargis. Abu pirmininkai sveikino 
seimą. Atrodo, kad JAV Bendruomenė susitaikys su Vyriausiu Liet. 
Išlaisvinimo komitetu. Iki šiol Bendruomenėje buvo kiršintoju prieš 
VLIK-ą. Dabar, vykstant pasitąrimams, seimas vyko be jokių 
ginčų.

Šeštadienio naktį įvyko meninė seimo dalis. Čia žodį tarė pirm, 
dr. K. Bobelis, ir įdomią kalbą pasakė vienas iš VLIK-o steigėju 
1943 m. Balys Gaidžiūnas. Solistė Danutė Petronienė, akompanuo
jant Vidui Neverauskui, padainavo keletą liet, kompozitorių dainų, 
o Detroito tautinių šokių vienetas “Audinys,” vadovaujamas 
Rusnės Kasputienės, pašoko kelis tautinius šokius. Buvo įdomu, 
kad solistei, šokių grupei ir net bažnyčioje grojo tas pats jaunas 
vyrukas — V. Neverauskas.
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L S. T. Korp! NEO-LITHUANIA, Los Angeles 
1983 m. gruodžio mėn. 11 d., 12:30 p.p.

TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE
3356 Glendale Blvd., Los Angeles 

rengia
Korp! Neo-Lithuania Garbės Nario Kan.

TUMO-VAIŽGANTO 50 METŲ MIRTIES MINĖJIMĄ 
Programoje;

1. Tumas-Vaižgantas visuomenininkas, valstybininkas, neolituanas — Dr. 
Vytautas Dargis

2. Rašytojas ir ištraukos iš jo raštų — Ramunė Vitkuvienė su kitais 
neolituanais
3. Lieuviška daina — Los Angeles vyrų kvartetas

Maloniai kviečiame plačiąją Los Angeles lietuvių visuomene šio lietuvių 
tautos ir literatūros milžino minėjime gausiai dalyvauti. 
Įėjimas laisvas — be aukų.

-LOS ANGELES NEOLITUANAI

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai - BRONISLAVA VIKSMAN Ir SOFIJA AYZENBERG 

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026 Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus

Be jūsų atneštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą ir gana pigiai 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje

DAUG VIETOS MAŠINŲ PASISTATYMUI. Aplankykite mus 

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos

***********************4444444444444444444444444444444444444

HOLLYWOOD LOS FELIZ
VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

Puikios dešros - Fred Rėich ir Viennos skanymynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys įvairūs 
dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms.

Visi gaus dovanų, kurie, atėję čia pirktis, parodys šį skelbimą

Atldaryta:Antrad.-Ketvirt. nuo 9-6. Penkt. TPol ALHIAL^7
9-7, Šešt. 9-5. Sekm. ir Pirm uždaryta A Vie / “ff /

************************444444444444444444444444444444444444
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LIETUVOS
PASIUNTINYBĖS 
ŽINIOS

Baltijos valstybių atstovai lankėsi 
Valstybės Departmente. 1983 m. rugsėjo 
28 d. Mark Palmer, Valstybės Sekretoriaus 
Asistento Europos Reikalams pavaduoto
jas, priėmė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovus—S. A. Bačkį, A. Dinbergs ir E. 
Jaakson. Pasimatyme kartu dalyvavo nau- 
jausis Rytų Europos ir Jugoslavijos Biuro 
direktorius p. Richard Combs, Jr. bei 
Baltijos skyriaus vedėjas p. John W. 
Zerolis. Pasikalbėjimas užtruko 45 min., 
kurio metu buvo paliesti aktualieji Balti
jos valstybes liečia reikalai.

1983 m. spalio 5 d. priešpiet įvyko JAV 
Kongreso Jungtinis Senato ir Atstovų 
Rūmų posėdis, kuriam kalbą pasakė 
Vakarų Vokietijos Prezidentas dr. Kari 
Carstens. Valstybės Sekretoriaus kvietimu 
tame posėdyje dalyvavo Lietuvos atstovas 
dr. S. A. Bačkis kartu su visų diplomatinių 
misijų šefais.

Š.m. rugsėjo 9 d. Washingtono katedro
je įvyko pamaldos už žuvusius rugsėjo 1 
d. Sovietų numuštame Korėjos lėktuve. 
Jose dalyvavo Prezidentas ir Ponia' 
Reagan, kabineto bei JAV Kongreso nariai 
ir diplomatinio korpuso atstovai, kurių 
tarpe buvo Lietuvos ir Latvijos atstovai.

AR LIETUVA SOVIETŲ 
SĄJUNGOS DALIS? 

t

Taip užvardintas laiškas išspausdintas 
“Draugo” 171 numeryje.

Nėra jokios abejonės, kad tas klausimas 
yra pats opiausias ir skaudžiausias visiems 
lietuviams, ne vien tik esantiems 
vakaruose, bet ir pačioje Lietuvoje. Jei 
daugumas vakarų Europos valstybių, jeigu 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
nepripažįsta Lietuvos užgrobimo ir 
pripažįsta sovietiška okupacija tik “de fac
to”, tai nėra abejonės, kad mes, lietuviai, 
ne tik savo tarpe, bet ir svetimtaučių tarpe 
turime pabrėžti: ‘‘Sovietų okupuota Lietu
va”, o ne “Sovietų Sąjungos dalis”.

Prof. Br. Nemickas tai puikiai nusakė 
“Drauge” rugp. 4d.

Toliau laiške...“vienas Autorius, pa
naudodamas prof. T. Remeikio kruopščiai 
surinktus duomenis rašo:in Soviet Lithua
nia...’’.gaila, kad neparašyta to 
“autoriaus’’pavardė, kuris taip pigiai 
Lietuva nurašo sovietams.

Jeigu jau patys lietuviai savo kraštą 
atiduoda sovietams, tai ko norėti iš kitų 
valstybių? Kam švęsti Vasario 16-tos 

Nepriklausomybės šventę?.
Kaip turi jaustis mūsų partizanai 

padėję gyvybes ant Lietuvos aukuro? 
Kam savo jauna gyvybę paaukojo R. Ka
lanta? Ar tam, kad mes patys lietuviai 
padėtumėm sovietų propagandai? Tiktai 
gaila, kad nežinoma to “autoriaus” 
pavardė, kad mes, lietuviai, žinotumėm 
kaip su tokio plauko “mokslininku” elgtis.

Paieškomas lietuvis 
kultūrininkas Brazilijai

“Mūsų Lietuva,” savaitraštis, 
leidžiamas Brazilijoje, San Paulo did
miestyje, laukia reikalingos talkos iš betkur 
ateinančios. Manoma, kad pasaulinės 
kultūros lopšys — Europa ir J.A.V. 
didžiausias lietuvių telkinys yra pajėgios 
ateiti pagalbon (vieniem metam ar il
gesniam laikui) minėtam savaitraščiui ir 
tenykščiai lituanistinei mokyklai.

Žinotina, kad San Paulo lietuvių kolonija 
yra gausiausia Pietų Amerikoje, kuri turi 
apie 30,000 daugiau ar mažiau tautiškai 
susipratusių lietuvių. Dėl tos priežasties 
yra būtina susirūpinti tos kolonijos jaunimo 
švietimu, tautinės dvasios ir spaudos 
palaikymu.

Betkoks kultūrininkas idealistas turės 
užtikrintas ir gana patogias pragyvenimo 
ir darbo sąlygas San Paulo mieste, kurį 
globos vietinė bendruomenė ir Šv. 
Kazimiero parapija.

Žinoma, kad San Paulo didmiestis ran
dasi 800 metrų aukštumoje ir pasižymi, gal 
būt, pačiu geriausiu klimatu milžiniškoje 
Brazilijoje. Tarp kitko — šilti Atlanto 
pajūriai ir paplūdimai yra netoli — vienos 
valandos važiavimas autobusu.

Reikia pabrėžti, kad tokios pragyvenimo 
ir darbo sąlygos gali sužavėti net pen
sininko amžiaus asmenis, kultūrininkus, 
kurie galėtų atlikti naudinga darba spaudo
je, dirbant su jaunimu ir visais plačiosios 
kolonijos lietuviais.

Norįs gauti platesnę informacija šiuo 
klausimu, prašomas nedelsiant kreiptis į 
“Mūsų Lietuvos” vyriausiąjį redaktorių, 
adresu:

Rev-mo Pranas Gavėnas, SDB,
C. P. 4421
01000, San Paulo, S. P,
Brasile - Brasil

Kun. P. Urbaitis.

Ar jau atnaujinote L.A.V. 1984 
metams? Jei dar ne, paskubėkite, kad 
nesusitrukdytų siuntimas.

Paštas nežino tarifit
Turėjome pasiųsti į Toronto, Canada 50 

“Meškiukų Rudnosiukų.” Kadangi Kanados 
pašto reikalavimas yra 12 svarų daugiausia 
galima siųsti, tai knygas supakavau į keturis 
siuntinius po 9 sv. 5 ozs.

Nuėjau į mano zonos pašto įstaiga (zone 
90029) — eilė buvo ilgiausia, laukiau 40 min., 
priėjau prie langelio patarnautojui padaviau 
knygų siuntinėlį ir paklausiau kiek kainuos. Ji 
nuėjo pas savo viršininką ir pasakė, kad kainuos 
$11.50. Aš tik pasakiau, kad jūs nežinote ratos, 
ir išėjau protestuodamas, kad čia jūs visi 
nežinote ratų.

Tada nuvažiavau į 90039 pašto skyrių, prie 
Liet. Tautiniu Namų. Jauna juodukė persirišusi 
raudonu kaspinu plaukus, kad nekristų ant akių, 
labai simpatiška, visa laika juokiasi, gražios 
figūros ir neplačiomis lūpomis, paėmė mano 
siuntinėlį, pasvėrė (9.50 svaro) Paklausiau, kiek 
kainuos ne oro paštu (surface rate) į Toronto, 
Kanada. Ji paspaudė kompiuterį, kuris tik 
sušvilpė, sutraškėjo. Na, kiek? Ji atsakė 
tarptautinė rata yra $43. Nustebęs pasakiau, kad 
negali tiek daug kainuoti. Ji tuoj nuėjo pas 
viršininką, kuris davėjai lentelę “Music sheets, 
records, books’’ į Kanada. Ji pažiūri eilutę 9 
Ibs — kaina $4.33, bet turėjo žiūrėti į 10 Ibs. 
eilutę, kur rado kaina $4.74. Pasiunčiau už ta 
kaina, kuria ji sakė — $4.33. Dar turėjau tokį 
pat siuntinėlį, galvoju, ryt vešiu žurnalą į 
centrinįpašta miesto centre ir pažiūrėsiu, kiek 
tikrai kainuoja. Palaukiau 10 min. eilėje, kol 
pasiliuosuoja vienas iš 12 langelių. Gaunu 8 
langelį, prie kurio patarnauja juodukė. Ji 
pasvėrė — 9 sv. 5 ozs., kainuos $2.63. 
Atkreipiau jos dėmesį, kad tas siuntinėlis eina 
į Toronto, Canada. Ji man tik pasakė, kad rata 
yra ta pati kaip ir į USA siųstum. Kiek prašė, 
tiek užmokėjau.

Trys patarnautojai ir kiekvienas davė kitokią 
kainą. Reikės patikrinti ar visi siuntinėliai buvo 
gauti. Tos juodukės, kurios pardavinėja pašto 
ženklelius gauna apie $13-14,000 dolerių per 
metus, o visai nenusimano apie tarifas, jos nėra 
paruoštos tam darbui.

NAUJOS KNYGOS
Elenos Juciūtės “Igarkos 

Naujamiestis”—242 pusi., iliu
struota, kietais viršeliais. Kaina $10.00 
(persiuntimas $1.00). Gaunama “L.D.” 
knygyne.

Joje įdomiai aprašoma jaunimo veikla 
lietuvių tremtinių pastatyme Igarkos 
priemiestyje. Daugiausia aprašo Onos 
Tamošiūnaitės veikla ir 1948 m. gegužės 
mėn. deportacijos asmenis.

Jono Puzino “Rinktiniai Raštai” I ir II 
tomas, po virš 800 pusi., iliustruotos, 
kietais viršeliais. Kaina nepažymėta. 
Paruošė spaudai Antanas Mažiulis. Išleido 
Lituanistikos Institutas, 2422 West Mar
quette Rd., Chicago, IL 60629. Gaunama 
ir “L.D.” knygyne.
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
***************************************************************************** *************************^
Kariuomenės šventė Los Angeles.

Los Angeles ramovėnai, vadovaujami aviaci
jos kapitono A. Audronio, lapkričio mėn. 20 
d., šv. Kazimiero parapijos patalpose, surengė 
kariuomenės šventės minėjimą. Minėjimo 
šventė pradėta pamaldomis, kuriose be 
ramovėnų, dalyvavo: šauliai, skautai ir 
ateitininkai su savo vėliavomis. Pamaldas, prieš 
kurias prel. J. Kučingis tarė tinkamą žodį šios 
šventės proga, atlaikė kun. dr. A. Olšauskas. 
Po pamaldų, parapijos viršutinėje salėje, įvyko 
programa, kurią pradėjo pirm. A. Audronis, 
pristatydamas pagerbimui, minėjime 
dalyvavusius, savanorius kūrėjus: pulk. J. 
Andrašūną, kpt. J. Tumą—Tumavičių, kpt. G. 
Radvenį ir eil. M. Barauską. Tolimesnę pro
gramos dalį pravedė M. Sandono— 
vičiūtė—Newsom. Trumpą sveikinimo žodį 
tarė garbės konsulas V. Čekanauskas.

Šio minėjimo prelegentas — vyr. Itn. M. 
Dambrauskas, specialiai tai progai atvykęs iš 
Arizonos.

Programos meninę dalį išpildė akt. rež. J. 
Kaributas, padeklamavęs gana ilgą V. 
Mykolaičio-Putino dviejų dalių poemą— 
“Gyvuosius apverkiu”—“Mirusius šaukiu”.

Po minėjimo birutietės visus minėjimo 
dalyvius skaniai pavaišino. Dieną prieš 
minėjimą, šeštadienį, per Los Angeles 
lietuvišką radiją, buvo duotas vaidinimas 
parašytas kpt. A. Audronio.

JAUNIMO VEIKLA
Gautas pirmasis PL-TJS valdybos žiniaraštis, 

pačios valdybos išleistas. Redaktorė - Ginta 
Palubinskaitė.

Žiniaraščio viršelis papuoštas naujosios 
valdybos nuotrauka: G. Grušas-pirm.; R. 
Bureikaitė-vice pirm.; T. Dabšys-ad- 
ministratorius;. D. Barauskaitė-Mažeikienė- 
politinių reikalų vedėja; G. Palubinskaitė-infor- 
macijos vedėja; L. Polikaitis—kultūros reik, 
vedėjas; R. Stančikaitė-švietimo.

Po trumpų apybraižų apie kiekvieną valdybos 
narį, pirmininko žodis. Savo žodyje, po trum
pos bendrinės įžangos, pirmininkas pabrėžia 3 
svarbiausius punktus jų veikloje: 1. 
visuomenės informacija, 2. organizacinė 
struktūra, 3. lėšų telkimas.

Valdyba kreipiasi į visą pasaulio jaunimą, kad 
prisidėtų prie jų darbo, kad jie kartu galėtų 
pasiekti užsibrėžtą tikslą. Prašo lietuviško 
jaunimo vieningo darbo tėvynės labui ir tautos 
išlaikymui. Organizuojami korespondentai. 
Raginami visi miestai įsteigti jaunimo skyrius, 
stiprinti ryšius tarp, pasaulyje išsisklaidžiusio, 
jaunimo. Ragina naudotis lituanistikos 
seminarais ir neakyvaizdiniais kursais, tobulinti 
lietuvių kalbą. Skatina nenutautėti, prisidėti prie 
lietuviškumo išlaikymo.

Gale žiniaraščio duodamas sąrašas ir adresai 
politinių kalinių už geležinės uždangos ir 
raginamas jaunimas rašyti laiškus, tuo įrodant, 
kad politiniai kaliniai nėra palikti Dievo valiai, 
kad juos prisimena lietuviškas jaunimas.

Paskaičius žiniaraštį matosi, kad jaunimas turi 
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daug idėjų, daug planų ir dar daugiau energi
jos. Linkėtina mūsų jaunimui ir toliau su tuo 
pačiu užsidegimu dirbti lietuviškoje dirvoje ir 
nepavargti, neapleisti darbo, jei vienas ar kitas 
jų planas ir nepavyktų.

Socialiniais lietuvių 
klausimais

Po vasaros atostogų L.B. Vakarų Apygardos 
Socialinis Skyrius vėl pradeda darbą. Rugpiūčio 
29 d. įvyko pirmoji “ČPR” pamoka norintiems 
tą metodą lietuviškai pasimokinti. Dalyviai 
prašė dar vienos pamokos, kad galėtų išmokti 
ir užspringusio gelbėjimą. B. Prasauskienė, 
RN, laišku pranešė apie sekančią pamoką.

Rugsėjo 25 d. advokatas Andrius Barauskas 
šv. Kazimiero mokyklos patalpose, po sumos, 
priėmė tautiečius pasitarimams teisės srityje. 
Mielas advokatas žadėjo ir ateityje nepagailėti 
savo laiko ir mums padėti.

Kraujo spaudinimo tikrinimą pradėjome 
spalio 23 d., 11:30 vai. ryto, šv. Kazimiero 
mokyklos patalpose. Kadangi sekančių dviejų 
mėnesių šventės išpuola paskutiniais 
savaitgaliais, spaudimą tikrinsime 
prieš-paskutiniais sekmadieniais — lapkričio 
20-tą ir gruodžio 18-tą. Prašome daugiau 
lietuvaičių seselių — RN ir LVN — prisidėti 
prie šio darbo. Skambinkite tel.: 326-8038.

t t t
Los Angeles ir apylinkėse šiuo metu yra 

gražus būrys jaunų lietuvių šeimų su 
mažmečiais vaikučiais. Danguolės Varnienės 
iniciatyva suorganizuotas “Kiškiukų” klubas 
Tai mamytės su vaikučiais, kurie kas keletą 
savaičių susitinka pabendrauti, pasidalinti 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Vienas iš tų 
rūpesčių — su kuo palikti vaikučius, kai 
mamytei reikia kur nors išeiti, ar gal net grįžyti 
į darbą? Visų noras yra rasti vaikus mylinčią 
lietuvę, kuri su vaikučiu ir lietuviškai kalbės ir 
galėsi ją pasitikėti, “kaip savo mama.”

Gerentologai dabar moksliškai įrodo tai ką 
mes visi senai žinome — vyresnio amžiaus 
žmogui su vaikučiais yra labai sveika. Ne visi 
palaiminti anūkais, o gal tie toli gyvena. Kodėl 
nepasiūlyti mūsų jaunoms motinoms — kartu 
suteikiant džiaugsmą sau ir padedant mažam 
lietuviukui-lietuvaitei užaugti, girdint savo tėvų 
kalbą?

Skambinkite “Kiškiukų” klubo organiza
torei, Danguolei Varnienei, tel.:663-1366.

NEPRIPAŽINTAS TĖVAS
(Atkelta iš 1 psl.)

Jury komisijos narių ir daugelio kitų, kurie nei 
savo vardų nesiskelbia . . .

Kurį iš aktorių losangeliečiai būtų atžymėję, 
ar premijavę? Ogi, be abejo, 
Kazimierą-Konradą Mažeiką, 2-jų mėnesių 
amžiaus aktorių, kuris puikiai suvaidino 
naujagimį! Tai ne mamytės, bet ir jo 
debiutas!— Alė Rūta

LIETUVIŲ TEISĖMS GINTI 
FONDO POSĖDIS

Lietuvių Teisėms Ginti Fondo valdyba š.m. 
rugsėjo 13 d. savo posėdyje, Chicagoje, pir
mininkaujant dr. Jonui A. Račkauskui aptarė 
bėgamuosius reikalus ir paskyrė iš surinktų 
aukų dar vienam asmeniui (gyv. Rytinėje valst.) 
$1,142 jo gynimo reikalams.

Be to, jau anksčiau tam pačiam tikslui buvo 
paskirta trims asmenims, pagal jų patiektus 
prašymus.

Pastaruoju laiku dar gauta aukų iš St. 
Petersburg, FL $2,485 ir iš Cape Cod $855.

LTG Fondas yra dėkingas visiems už gautas 
aukas. Tikimasi, kad visuomenė šią akciją ir 
toliau rems lėšomis ir kitais būdais.

Aukas prašome siųsti: Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondas, 5620 South Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636.

—LTG Fondo Valdyba

SOVIETŲ GENEROLAS 
PATARIA GINKLUOTIS
Iš Sovietų Sąjungos ištremtas raudonosios-ar
mijos generolas Piotr Grigorenko, spaudai 
duotame pasikalbėjime komentuodamas 
paskutiniuosius Andropovo pasiūlymus 
nusiginklavimo klausimu, išreiškė nuomonę, 
kad amerikiečių vyriausybė privalėtų sustiprinti 
savo karinį pajėgumą, nes sovietų tikslas yra 
užkariauti visą pasaulį. Karinis pranašumas yra 
vienintėlė veiksminga priemonė sovietam nuo 
šio tikslo atbaidyti, pažymėjo Grigorenko, 
pridurdamas, kad jeigu Vakarai bus kariniai 
stiprūs, Sovietų Sąjunga niekada nedrįs jų 
užpulti. Grigorenko buvo ištremtas iš Sovietų 
Sąjungos 1977 metais už dalyvavimą žmogaus 
teisių gynybos sąjūdyje. Dėl to jis buvo taip pat 
šešerius metus kalinamas kalėjimuose ir 
psichiatrinėse ligoninėse.

L.D. KOMPIUTERIO FONDAN
Gautos aukos iš:
G. ir M. Gliaudos, $200.

Po $100-
Domas Vailokaitis, V. Bacevičius, Alb. 

Markevičius, Stasys Damulis ir August 
Underhill.
Po $50—

Vladas Šimoliūnas
Po $25—
F. Masaitis, Mrs. E. Barčus (iš Omaha, 
Nebraska), V. Pažiūra, Elzbieta Kardelienė 
(Montreal, Canada).

Visiems aukotojams esame dėkingi.
—L.D., ir L.A.V. leidėjai

P.S. Pastebėkite, kad raidžių rinkimo su 
kompiuteriu ršatas yra daug aiškesnis, 
visur įskaitomas, šis gruodžio mėn. L.A.V. 
numeris yra surinktas su kompiuteriu (išskyrus 
skelbimus).

Gautos naujos knygos—A Supplement to “ 
Lithuanian Bibliography”—parašyta A. ir F. 
Kantautų, 316 pusi., kaina $15.



Vincas Markauskas-Tom Tyler 
filmų žvaigždė
Vincas Markauskas gimė 1903 m. Tėvas 

Pranas Markauskas kilęs iš Alytaus aps., 
Daugų parapijos, Čižiūnų kaimo. Šeimai 
atvykus į Jungtines Amerikos Valstybes, 
1907-1910 metais Vincas lankė lietuvių 
parapijos mokykla Waterbury, Conn. Po 
to augo Detroite. Dirbo anglių kasyklose 
Pensilvanijoje, kirto medžius, buvo pro
fesinis futbolininkas, boksininkas, 
modeliavo skulptoriui.

1924 m. Vincas pradėjo dirbti filmose 
kaip stuntmenas. Vėliau tapo aktorium ir, 
reikalaujant pasirinkti teatrinę pavardę, 
tapo Tom Tyleriu. Pagarsėjo kaip 
sunkumų kilnotojas. 1928 m. iškėlė 760 
svarų, sumušė pasaulinį rekordą. 14 metų 
buvo sunkumų kilnojimo čempionu.

Debiutavo filme “Galloping 
Gallagher.” 1925 m. vaidino filme “Ben 
Hur.”

1929 m. Tom Tyler’is ir Bob Steele 
buvo laikomi svarbiausiomis kaubojų 
žvaigždėmis. 1929 m. T. Tyleris gavo 
nepaprastų Luke Plummer vaidmenį su 
John Wayne klasinėje John Fordo filmoje 
“Stagecoach.” 1931 m. jis perėmė Bob 
Livingstono vaidmenį Stony Brooke 
popularioje serijoje “Three Mesquiteers” 
su Bob Steele. Jis vaidino vyriausių rolę 
serijoje “The Adventures of Captain 
Marvel.” 1941-1943 m. vaidino trylikoje 
epizodų serijoje Mesquiteers. Tuomet jis 
buvo vienu iš 10-ties populiariausių 
Western didvyrių.

Mg

KINO ARTISTAS TOM TYLER - VINCAS MARKAUSKAS

Tom Tyler vaidino šiose filmose: The 
Only Thing, Ben Hur, Galloping
Gallagher, Masquerade Bandit, Cowboy 
Musketeer, Bom to Battle, Arizona Streak, 
Red Hot Hoofs, Out of the West, Wide to 
Go, Cowboy Cop, Gun Law, The Sonora 
Kid, Lightning Lariats, Phantom Rider, 
Pioneers of the West, Man from Nevada, 
Lone Horseman, ’Neath Western Skies, 
Law of the Plains, Canyon of Missing 
Men, Call of the Desert, Idaho Red, Pride 
of Pawnee, Man from New Mexico, Three 
Weeks, When a Man Rides Alone, Dead
wood Pass, Cheyenne Rides Again, Fast 
Bullets, Riding With Buffalo Bill, Roamin’ 
Wild, The Last Outlaw, The Forty Niners, 
Honor of the Mounted, Phantom of the 
Air, Clancy of the Mounted, Phantom of 
the West, Rio Rattler, Jungle Mystery, 
War of the Range, Single Handed 
Saunders, Riders of the Plains, Feud of the 
Trail, Powdersmoke Range, Brothers of 
the West, Rip Roarin’ Buckaroo, Orphan 
of the Pecos, Stagecoach, Gone With the 
Wind, Grapes of Wrath, The Adventures 
of Captain Marvel, Outlaws of Cherokee 
Trail, Gauchos of Eldorado, West of 
Cimarron, Partners of the Trail, Code of 
the Outlaw, Raiders of the Range, 
Westward Ho, Phantom Plainsmen, 
Shadows of the Sage, Valley of Hunted 
Men, Thundering Trails, Blocked Trail, 
Santa Fe Scouts, Riders of the Rio Grande, 
The Phantom, The Mummy’s Hand, The 
Younger Brothers, Valley of the Sun, Trail 
of Robin Hood, Badman’s Territory, 

Blood On the Moon, I Shot Jesse James, 
Cow Country, Iš viso vaidino 73-se 
filmose.

1943 m. T. Tyleris sunkiai susirgo, Po 
2 metų atrodė kaip šešėlis. Po to gaudavo 
mažas roles. Apšlubintas artraičiu, ligonis 
ir be pinigų šis “Top-notch Action Star” 
apsigyveno pus savo seserį Detroite. Mirė 
1954 m. gegužės 1 d. širdies priepuoliu.

Kaip ir keliolika kitų kaubojų aktorių, 
šis dzūkas gabus aktorius Vincas 
Markauskas-Tom Tyler mirė vargšu, 
neturėjo sutarties su filmų kompanijom, 
kad kiekvienų kartų rodant filmų teatre ar 
televizijoj, gautų procentus.

—Petras Jurgėla

Dariaus ir Girėno Albumas
Dariaus ir Girėno albumas, jų istorinio žygio 

50 metų sukakties proga, jau yra spausdinamas 
M. Morkūno spaustuvėje, Chicagoje. Albumas 
bus 8’ x 11 colių (22 cm x 28 cm) formato, 
spausdintas ant geresnės rūšies popieriaus, 
įrištas į kietus meniškus viršelius, ir turės apie 
270 psl. Jį suredagavo ir paruošė inž. ir komerc. 
lakūnas E. Jasiūnas.

Tekstai ir nuotraukų paaiškinimai anglų ir 
lietuvių kalbomis. Albumą leidžia komitetas, 
susidedąs iš: E. Jasiūno, pirm.; J. Kavaliausko, 
ižd.; P. Aleksos ir A. Beieškos. Į garbės 
komitetą įeina: kons. Antanas Kalvaitis, Petras 
Jurgėla ir Antanas Vaivada.

Visuomenė yra kviečiama albumą nedelsiant 
užsisakyti, komitetui prisiunčiant 20 dol. (U.S.) 
adresu:

Dariaus-Girėno Albumo Komitetas 
c/o J. Kavaliauskas 

6437 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629

Albumą atspausdinus, jis bus platinamas 
aukštesne kaina. Atsiuntusieji 25 dol. ar 
Jaugiau, bus laikomi garbės prenumeratoriais. 
Paskyrusieji 100 dol. ar daugiau, bus laikomi 
albumo rėmėjais. Visų prenumeratorių ir 
rėmėjų sąrašas bus paskelbtas albumo 
pabaigoje.

Dariaus-Girėno Albumo Komitetas

GAUTA PAMINĖTI
“Lietuva Tėvynė mūsų” — Brazilijos 

L. Bendruomenės Literatūros būrelio 
veiklos dešimtmetis. Redagavo Halina 
Mošinskienė. 144 pusi. Kaina $5.00. 
Gaunama pas: Halina Mošinskis, Rug. 
prof. Jono Arruda 176, Ap. 12, Sao Paulo 
05012, Brasil.

Be dešimtmečio veiklos aprašymo, Alf. 
D. Petraičio, dar telpa daug staipsnių ir 
eilėraščių.

Prašome atnaujinti “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose” 1984 metams. 
Prenumeratos kaina $6.00.
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Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danutė Giedraitienė, D.M.D.

Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.
Lietuviai dantistai 

3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 
Phone 660-1205

BRANCH OFFICE 
710 Wilshire Blvd., Suite 505, Santa Monica, CA 90401 

Tel.: (213) 395-2231
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ANTANO SKIRIAUS ĮSTAIGOJE
Galima gauti Šie patarnavimai: 

APDRAUDIMAS 
namy, baldy, atsakomybės (Liability)

NOTARO PATARNAVIMAI
Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS 

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029 
Telefonai: 664-2910 — 664-2919

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)

Attorney at Law — Accident Cases

12301 Wilshire Blvd., Suite 512
Los Angeles, CA 90025 Phone (213) 826-55C

MARCELLA AUGUS
PRESIDENT

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026 

413-3370
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CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039 
213-986-9247 213-660-6600 Home—213-664-0791

A. PEČIULIS
Remodeling and Construction

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

814 5th St., #8 Santa Monica, CA 90403

Phone 394-2242

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard 

Santa Monica, California 90404 
Phone (213) 828-7095

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, California 90039 

TeleL 661-5276

ATIDARYTAS: 
antradieniais ir ketvirtadieniais 6:00-8:00 vai. vak. 

šeštadieniais 9:00-12.00 vai.

Kooperatyvas už praėjusį ketvirtį išmokėjo už laikomus indėlius 9% 
palūkanų. Sąskaitos apdraustos iki $100,000. Išduodmos įvairių rūšių 
paskolos pradedant 12.5%.

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

RICHARD ADAM(S) LYGUTIS
ATTORNEY AT LAW

Suite B—483 Francisco Street 
San Francisco, California 94133 
24 Hour Phone—(415) 781-9048

Linkiu geriausios sėkmės 1982 metais!

INŽ. VYTAUTAS VIDUGIRIS
Lietuvių Skautų Brolijos vyriausias skautininkas

27923 San Nicholas Drive, Palos Verdes, CA 90274 
Tel. (213) 377-3192

Linksmų Švenčių ir laimingų Naujų Metų

SINCE 1955 Phone (213) 661-6222

RUOKIS PAINT CO.
Subdivision of Rokai Chemical Co.

Latex Base Paints for Both Indoors and Outdoors 
ALL COLORS

P.O. BOX 27204 J. &. V. RUOKIS
Los Anaeles. CA 90027 Owners

RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVE
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 

Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog

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

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

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ir bendradarbiai
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LIETUVIAI PREKYBININKAI- PROFESIONALAI

Advokatai

JACK ALEX
Attorney at Law

Law Offices of
ALEX & BRINKIS

1500 W. Covina Pkway, suite 103 
West Covina, CA 91790 
Tel.: (213) 337-0777 and 

(213)962-6644

““vToletaTutkus--
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 701 
Los Angeles CA 90028 

Tel.: (213) 446-4433

Apdrauda

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029 

453-1735 828-7525

Anthony F. Skirius
Insurance Agent

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213) 664-2919

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav. Wally ir Danutė Balchai
11985 East Firestone

Norwalk, CA
Tel.; (213) 864-2063

Dantistai
A A l,«|l ... ".I.. ■ III l.'ll .lianai .1. ■ i

Jtfc > .. . • •i^'.wiwiil».«l l ■^■■I| w II. I.        

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

10900 Warner Ave., Suite 116 
Fountain Valley, CA 92708

(Comer 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 appoinment

Rolandas Giedraitis, D.D.S. 
Danutė Giedraitis, D.M.D. 

Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S. 
Lietuviai dantistai 

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

BRANCH OFFICE 
710 Wilshire Blvd., Suite 505 

Santa Monica, Ca 90401 
Tel.: (213) 395-2231

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION 

2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 

413-3370

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D. 
gydytojas ir chirurgas 

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology 

1760 Termino Ave., #207 
Long Beach, CA 90804 

Telefonas: (213) 498-6676

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.
& JORGE HOYOS, M.D.

Medical Offices

2642 Pasadena Avenue 
Los Angeles, CA 90049 

Phone: 222-0211

General Contractors

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION 

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

814 5th Street, #8 
Santa Monica, CA 90403 

Phone: 394-2242

AMBO CONSTRUCTION 
COMPANY

Builders and Contractors
CHARLES DARGIS, President 

403 Twelfth Street 
Santa Monica, CA 90402 

Tel.: (213) 395-8746

PAUL NEFAS
CONSTRUCTION

General Contractor
New Construction • Kitchens 

Bathrooms - Remodels
(213) 664-2688

State License No. 441216

^RdO^REMODELlNG
Plumbing - Electrical - Carpentry 

Cement Work - Construction 
Remodeling - Repairs

ROMUALDAS VAZNELIS
Experienced

3803 Evans Street
Los Angeles, CA 90027

Phone (213)664-7163

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS 
MARKEVIČIUS

Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard 

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

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercial
Exchanges

Personalized Service With a Smile

(213) 731 -7369 Office 666-8895

--BRONĖ SKIRIENĖ~~
Reul Estate Broker

4364 Sunset Boulevard 
Los angeles, CA 90029

664-2919 Res.: 849-4192

VINCAS SKIRIUS
Real Estate Salesman

(Same Address)

VERTING^
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis 
tai lietuviški tautiniai audiniai, kakla

raiščiai, juostos, takeliai, pagalvės, 
rankšluosčiai ir staltiesės

LIETUVIAI AMERIKOS 
VAKARUOSE ADM-JE 
4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, ČA 90029 

Tel. 664-2919
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-7



GRUODŽIO MĖN.—

18 d., sekm.^ftuoj’po^painaldiitradicinės 
L• ^šaulių ' rengiamos Kūčios, parapijos 

^apatinėj'salėj.'" ■ F
f > ; ' 31d:, S^v.y., Nauju metų sutikimo 

balius-rengiamas’L. A. Liet. Bend., Šv. 
Kazimiero par. salėje.

t> w 31 d., 8 v. v. Santa Monikos Liet. Klubo 
į>-7‘ • nauju metu sutikimas Women’s Bay Club 

lateje. Bilietus reikia įsigyti iš anksto pas 
valdybos piarius.

M? *
* 1984 m. Sausio mėn.

8 d., sekmadieni, a.a. prezidento Antano 
Smetonos minėjimas. 10:30 šv. mišios, 12:30 
akademija parapijos salėje.

14 d., šeštadienį, 7:30 v.v. Lietuvos Dukterų 
balius, šv. Kazimiero par. salėje.

21 d., šešt. Liet. Fondo balius, šv. Kazimiero 
par. salėje.

28 ir 29 d., šešt. ir sekm. Politinių studijų 
savaitgalis, šv. Kazimiero par. salėje.

-TRUMPAI-

Adomas ir Filomena Kantautai— iš Ed- 
montono, Kanados, aplankė “Lietuvių Dienas” 
ir įsigijo knygų. Kantautai yra “A Lithuanian 
Bibliography” knygos autoriai. Žiemą praleis 
Desert Hot Springs, CA.

Rūtos Skiriutės su C.Scott Noll vestuvės 
įvyko lapkričio mėnesio 26 d. gražiame Steve 
Markoff sode, Pacific Palisades, Calif.

Rūta Skiriutė redaguoja “Lietuvių Dienų’ 
žurnalo angliškąją dalį ir profesoriauja Pietinės 
Kalifornijos universitete.

Kun. Stasys Kulbis, S.J., iš Montrealio, 
Kanados, atvyko į Los Angeles atostogų ir 
sustojo šv. Kazimiero parapijoje.

Lietuvių Religinei Šalpai Los Angelyje 
šiemet buvo surinkta $12,105, vienu tūkstančiu 
daugiau negu pernai.

Prof. dr. Edvardas Varnauskas, iš Švedijos, 
dalyvavo American Heart Assn.konvencijoj, 
Anaheim, Calif. Jį atlydėjo įL.D. knygyną 
brolis Valentinas Varnas. Čia jis įsigijo 
lietuviškų knygų. Prof. dr. Edvardas Var
nauskas yra Goetenburgo universiteto kar- 
dialogijos skyriaus vedėjas.

Rašytojas Anatolijus Kairys, dalyvavęs 
Literatūros vakare, aplankė ir “Lietuvių 
Dienų’’ žurnalą. Gyvena Chicagoje ir yra 
išrinktas Lietuvių Rašytojų draugijos pir
mininku. Jis yra parašęs daug dramų ir romanų, 
ir gavęs keletą premijų.

Muz. Aloyzas Jurgutis išvažiavo atgai į 
Čikagą. Būdamas Los Angeles mieste 
vargoninkavo šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje ir taip pat vedė parapijos chorą.

Muzikas Aleksandras Stankevičius , iš 
Montrealio, Kanados, nuo gruodžio mėnesio 
pradžios,- yra pakviestas būti šv. Kazimiero 
parapijos vargonininku ir choro dirigentu. 
Sveikiname.

Genovaitė Nefienė-Svetikienė ir Henrikas 
F. Svetikas, praleidę porą mėnesių Southfield, 
ML, grįžo į Los Angeles. Henrikas Southfield, 
Mi. turi gražų vaisių sodą ir namus, kuriuos 
žada parduoti.

Vytautas Beliajus, “Vilties” žurnalo il
gametis redaktorius, bus pagerbtas Provo 
mieste, Utah. Didelį pagerbimą jam ruošia mor
monai. Taip pat jam rengiamos ir priimtuvės 
Salt Lake City, Utah.

Atsiusta paminėti
‘ ‘Dalia ’ ’ — romanas, Vacys Kavaliūnas, 

kietais viršeliais. Išleista “Vilties’’spaustuvėje, 
Cleveland, 1983 m. 236 psl. Kaina $7.00. 
Aplankas dail. V. Stančikaites-Abraitienės.

“Igarkos naujamiestis’’ — Elena Juciūtė. 
Dokumentinis reportažas iš lietuvių tremtinių 
gyvenimo Sibire. Iliustruota nuotraukomis, 
įdėtas dokumentinis žemėlapis prievartos darbų 
stovyklų. Išleido Nekalto Prasidėjimo 
vienuolės, 1983 m. Kietais viršeliais. Kaina 
$10.00.

“Kitokios Lietuvos ilgesys’’ — Bronys Raila; 
rinkinys jo prakalbųper Laisvės radiją. Aplanko 
dailininkas Vladas Žilius. “Vilties” spaustuvė, 
1983 m. 399 psl. Kaina $5.00.

“Lianų liepsna” — sudarė ir išvertė Povilas 
Gaučys, naujosios brazilų poezijos antologija. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 287 psl., kaina 
nepažymėta. Minkštais viršeliais.

Galima užsisakyti per:

“Lietuvių Dienų” knygyną 
4364 Sunset Blvd.,, 

Los Angeles, CA 90029 
Telef. (213) 664-2919.

(213) 829-4757 (213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

14659 Limedale Street 
Panorama City, C A 91402

ALp(LKA)1763
- 1983, Nr.12
Š.i ;os

iškaiiKiiiia,mire cerepavicienė,
sulaukusi 76 m. amžiaus. Dar visai 
nesenai, rugpjūčio mėn. 21 d. velionė ir 
jos vyras arch. Čerepavičius, atšventė savo 
darnaus bendro gyvenimo 50 metų sukaktį.

Velionė buvo labai švelnaus ir malonaus 
būdo, tad nenuostabu, kad tiek daug 
draugų ir bičiulių susirinko ją palydėti į 
paskutinę šios žemės kelionę Forest Lawn 
kapines.

Giliam liudėsy paliko savo vyrą ir dvi 
dukras: Raišą Urbanienę su šeima ir Alę 
Hoover su šeima. Mažai yra tokių 
laimingų dukterų, kaip juodvi, kurios 
išaugo šeimoje kupinoje meilės ir darnos.

Visai šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Alfonsas Girskis mirė 1983 m. lapkričio 
mėn. 23 d., pakirstas žiaurios vėžio ligos. 
Lapkričio mėn. 26 d. buvo palaidotas Orange 
county kapinėse.

Nuliūdime liko žmona Bernadeta (Samaitė), 
brolis Jonas, uošvė Elzbieta Samienė.

Girskiai yra artimi giminės tragiškai žuvusio 
lakūno Stepono Girėno.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai, šeimai, 
broliui Jonui, uošvei E. Samienei ir kitiems 
giminėms.

Adelė Norkienė mirė lapkričio 11 d., 
pakirsta sunkios vėžio ligos. Ji buvo tik 59 m. 
amžiaus. Adelė yra duktė Felikso ir Margaritos 
Karaliūnu (Collins). Buvo palaidota lapkričio 
14 d. iš šv. Kazimiero bažnyčios į Forest Lawn 
kapines.

Reiškiame giliausią užuojautą vyrui Česlovui, 
penkiems sūnums, tėvams, pusbroliui Mucian- 
skui ir kitiems giminėms.

Adelė ir Česlovas Norkai priklausė prie 
Lietuvos Vyčių 133 kuopos, kurios vardu vice 
pirm. Julius Kiškis tarė atsisveikinimo žodį.

Antanas Liūdžius, mirė Kanadoje, lapkričio 
mėn. 25 d. Jis keletą metų gyveno Los Angely
je, kur gyvena jo du sūnūs.

Buvusi jo žmona, Antanina Liūdžiuvienė, 
mirė Los Angelyje prieš kelis metus.

A. Liūdžius mėgo plaukymo sportą, už ką yra 
gavęs atžymėjimų. Reiškiame užuojautą 
sūnums.

A. a. Antanina Motiekienė savo testamen
tu paskyrė šv. Kazimiero parapijai 1000 dol., 
kitoms organizacijoms irgi paskyrė nemažai. 
Įdomu ar užrašė bent kiek lietuviškai spaudai?

Ar skaitote “Lietuvių Dienų’’ 
iliustruotą žurnalą? Prenumeratos 
kaina metams $20.00. Adresas—4364 
Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90029. 
Telefonas (213) 664-2919.

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