
LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
/ •* f . i • i • < • • a*. i' • . . >f v *.■ : 2?L,• Y •v j 1 •• ■•». 4 .< • * •■ ■

1984 Gruodžio mėn N r. 12

SĖKMINGAS VLIK-o SEIMAS
Šiais metais VLIK-o seimas įvyko Čikagoje 

lapkričio 30 ir gruodžio 1—2 dienomis.
Lapkričio 30 d., penktadienio vakare, 

Jaunimo centre buvo susipažinimas ir pradiniai 
pasikalbėjimai, kuriuos pravedė seimo reikalų 
tvarkytojas inž. K. Oželis.

Šeštadienį, gruodžio 1 d. įvyko du posėdžiai. 
Seimo rengimo komiteto pirm. inž. K. Oželis 
savo žodžiu pradėjo seimą ir pakvietė VLIK-o 
valdybos pirm. dr. K. Bobelį atidaryti seimą. 
Po vysk. V. Brizgio invokacijos sekė seimo 
prezidiumo rinkimai. Seimo valdybon buvo 
išrinkti: J. Jurkūnas, J. Razgaitis ir L. Girinis; 
į sekretoriatą — dr. J. Stikliorius, L 
Andrašiūnas ir A. Skirius.

Buvo gauta daugybė sveikinimų iš visų 
pasaulio lietuvių organizacijų. Žodžiu sveikino: 
vysk. V. Brizgys, Lietuvos konsule M. 
Kraučiūnienė, vysk. Ansas Trakis, P. L. B. 
vicepirm. Rcmeikis, ALT-o pirm. T. 
Blinstrubas, A. L. B. pirm. A. Butkus, Kanados 
L. B. pirm. Pacevičius, Reg. L. B. pirm. dr. 
V. Dargis, Šaulių pirm.-K. Milkovaitis, L. F. 
A. A. Juodvalkis, Liet. Vyčių E. Oželienė, 
ALT-o S-gos Petras Bučas, Soc. S-gos M. 
Pranevičius, Ateitininkų K. Pabedinskas ir kiti.

Audringu plojimu buvo sutiktas popiežiaus 
Jono Pauliaus II sveikinimas ir pranešimas, kad 
VLIK-o pirmininkui dr. Kaziui Bobeliui yra 
suteikiamas šv. Grigaliaus komendanto ordinas. 
Dr. K. Bobelis savo kalboje paaiškino, kad tas 
popiežiaus įvertinimas nėra tik jam asmeniškai 
suteiktas, bet priklauso visai VLIK-o 
organizacijai, nes popiežius žino, koki vertingą 
darbą VLIK-as atlieka.

Toliau sekė valdybos pirm. dr. K. Bobelio, 
Tarybos pirm. G. Lazausko, Venecuelos 
atstovo Govarskio pranešimai.

Popietiniame posėdyje Tautos Fondo vardu 
padarė pranešimus J. Giedraitis ir A. Firavičius. 
(T. F. Tarybos pirmininkui A. Vakseliui į seimą 
neatvykus, jo vardu pranešimą pateikė J. 
Giedraitis). Po pranešimų sekė įdomios 
paskaitos: dr. M. Mackevičiaus- 
“Pasipriešinimas vokiečių mobilizacijos 
planams”; dr. D. Krivicko-4‘Besikeičianti 
Europos politinė situacija”; inž. L. Griniaus- 
“ Visuomenės teismas Kopenhagoje ir Jaunimo 
sąskrydis Europoje 1985 m.”; V. Šoliūno- 
4‘VLIK-o — PLB pasitarimų eiga”. Dėl laiko 
stokos paskaitų diskusijos buvo nukeltos 
sekančiai dienai.

Vakare, Jaunimo Centro salėje, įvyko 
iškilminga vakarienė-banketas, kurį pradėjo 
Seimo rengimo komiteto pirm. K. Oželis,
vėliau kalbėjo VLIK-o pirm. K. Bobelis ir 
Kanados T. F. atstovas A. Firavičius, kuriam 
už didelį pasišventimą Tautos Fondui, buvo 
įteikta metalinė lentelė su atatinkamu užrašu.

Meninę banketo programos dalį atliko 
Lietuvių Operos choras, diriguojamas muz. 
Arūno Kaminsko. Choras puikiai sudainavo ir 
ištraukas iš operos ir kitas dainas. Šokiams gro
jo Modesto orkestras, tik gaila, kad mažai at
sirado šokančių, kadangi jau buvo buvo pirma 
valanda ryto ir visi atstovai buvo gerokai 
išvargę.

Sekmadienį, antrąją seimo dieną, buvo 
atlaikytos pamaldos evangelikų ir katalikų 
bažnyčiose; Tėviškės prapijos bažnyčioje 
pamaldas atnašavo vysk. Ansas Trakis; šv. M. 
Marijos gimimo bažnyčioje šv. mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė vysk. V.^ Brizgys.

Prieš paskutinį posėdį prie Lietuvos Laisvės 
Kovų paminklo buvo padėtas vainikas ir pakelta 
Lietuvos tautinė vėliava. Šauliai ir ramovėnai 
ceremonijose dalyvavo su savo vėliavomis.

Paskutiniame seimo posėdyje buvo diskusi
jos praeitos dienos paskaitininkų iškeltomis 
temomis ir diskutuotos pasiūlytos rezoliucijos. 
Seimo posėdžiai vyko Jaunimo Centro salėse.

A. S.

Gyvai atsiliepkime pavojaus 
akivaizdoje

Ateinančių metų pradžioj, sausio mėn. pir
moj pusėj, JAV valdžios įstaigos darys 
ypatingos svarbos sprendimą, būtent, ar 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimas leistų į 
okupuotas Pabaltijo valstybes išsiųsti tuos, 
kuriems būtų atimta JAV pilietybė.

Jeigu būtų nupręsta, kad išgabenimas į 
Maskvos okupuotus kraštus yra galimas, tai 
suprantama, kad iš vienos pusės 
grąžinamiesiems tas gręstų arba ilgų metų 
kankinimu darbo vergų stovyklose, arba net 
mirtimi. Iš kitos gi pusės—inkorporavimo 
nepripažinimo' principas būtų skaudžiai 
pažeistas.

Todėl nepaprastai svarbu, kad šio kritiško 
pavojaus akivaizdoj, lietuviai kuo skubiausiai 
siųstų telegramas arba vadinamas mailagramas 
ar laiškus Valstybės sekretoriui George P. 
Shultz, adresu Department of State, 2201C 
Street N.W., Washington, D.C. 29529, 
primenant, kad deportacijų vykdymas į 
Maskvos okupuotus kraštus būtų nesuderinamas 
su JAV per daugelį metų pakartotinai skelbiama 
inkorporacijos nepripažinimo politiką ir 
skaudžiai paliestų dabar JAV pilietybę turinčių 
teises.

Norintieji tekstus laiškams ar telegramomis 
gali gauti kreipdamiesi į Amerikos Lietuvių 
Tarybos centrinę būstinę, 2606 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629.

Reikalas ypatingai svarbus ir visų prašome 
greitos ir ryžtingos akcijos.

—Amerikos Lietuvių Taryba 
1984 m. lapkričio 30 d.
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Vliko seimo vakarienės metu Kanados lietuviai įteikė 50,000 dol. T. Fondui
Is k. į d. Kanados T. F. įgaliotinis A. Firavičius, Vliko Tarybos pirm. J. Lazauskas, Vliko V-bos 
pirm. dr. K. Bobelis, TF pirmininkas J. Giedraitis

N not r. J. Tamulaičio
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AUKA KOVAI UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ
Antano Firavičiaus, Tautos Fondo pirm. Kanadoje žodis—pasakytas 
(Banketo metu) VLIKo seime Jaunimo Centre Chicagoje 1984 m. 
gruodžio mėn. 1 d.

Jau 40 metų kaip mūsų tėvynė priešo pavergta. Jau 40 metų 
lietuvių tautos dalis yra išblaškyta po svetimus kraštus. Per tą laiką 
kai kurie iš mūsų pamiršome paliktus savo tėvus, seseris, ir brolius. 
Dar didesnė mūsų dalis net pamiršome savo tėvynę. Pradingo 
pareiga, pradingo ir auka jos laisvei.

Todėl šio seimo metu, minėdami Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 40 metų amžiaus ir laisvės kovos darbų 
sukaktį, bent mintimis ir savo vaizduote nusikeliame—eikime į 
tėvynės klonius.

Žiūrėk, sese, Rambynas, Šatrija, senasis mūsų Vilnius ir 
Gedimino pilis, Vytauto buveinė Trakai.

Taip brolau, nuliūdę, nutrupėję, tebestovi dar vis, tačiau 
pažvelk į visos tautos skausmą, juk mūsų partizanai lavonais nuklo
jo laukų kalnelius, krauju nuplovė pievų takelius. Čia Nemunas, 
Neris ir Dubysa, čia Lietuvos ąžuolai, akmenys ir kapų paminklai, 
kurie saugojo laisvės kovotojus nuo priešo ugnies, o ten toli 
pamiškėse, tarsi kupstai kupsteliai apaugę žolėmis, tai mūsų brolių 
laisvės kovotojų kapai, be kryžiaus, be pagarbos, be motinos ir 
be sesers rankos, be gėlės, tik kur ne kur sudžiūvęs kraujo lašelis 
ant akmenėlio, atiduotas už tėvynės laisvę. Vergiją, skausmą ir 
panieką kenčiame gimtosios žemės kloniuos.

Pavargo žemė Lietuvos, 
Nešdama sunkią vergijos naštą, 
Pamiršo ją, sūnūs tautos 
Palikę gimtąjį kraštą.

Sakyk, brolau, ar tu svetur gyvendamas, ruošdamas puotas, 
keldamas taures, ar dar prisimini tėviškės kampelį, kuriame žengei 
pirmuosius gyvenimo žingsnius, ar tu prisimeni Lietuvą mūsų, ar 
tu dirbi, ar tu aukoj i jos laisvei?!

Būk vertas, brolau, tėvynės žemės saujos.
Broli, sese, aplankėme Lietuvos klonius, pamatėme laisvės 

kovotojų kapus—lietuvių tautos skausmą, išgirdome sesės 
lietuvaitės tylų skundą broliui—lietuviui išeivijoje.

Gal ne vienam ir iš mūsų pravirks iš skausmo užkietėjusi širdis, 
sugrįš meilė ir atsiras auka kovai už tėvynės laisvę.

Visagali Visatos Kūrėjau, padėk mums grąžinti LIETUVAI 
LAISVĖS DIENAS!

HOLLYWOOD LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blv., Los Angeles, CA 90027

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai 
Duona — German and Lithuanian Bakery

Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Salti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms

Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm.-uždaryta. Tel. 663-4747

LELYA’S DRABUŽIU KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blv., Los Angeles, Ca. 90046 

tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).
Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro 

iškvietimo dokumentus.
Lėly a’s krautuvėje galite gauti: “Kola" moteriškų kailinių paltų ir 

švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų, suknelių, 
sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų, bliuskučių. 
“Cripko" laikrodžių, žaislų, lietsargių ir kitko.

Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais — 

uždaryta.

Demonstrate Against 
COMMUNISM
Let Your “T” Shirts Do the Talking!

All Sizes: Ladies—$9.00 Men’s—$8.00 
(Plus Shipping $2.00—in U.S.A, and Canada)

Playing the Song States

1—“My Heart Is Crying 
for Homeland”

(For Demonstration- 
Repeated 3x)..................$6.00
2— “Missing You” (2x)...$5.00
3— Both Songs
Together....................... $7.00

(Plus $1.00 Shipping in U.S.A, 
and Canada)

Cassettes Available 
in 3 Versions:

“My Heart Is Crying 
for Homeland”

Carry It with You 
Everywhere!

earsIN eommlsmw
Design Is In Colors

TO ORDER; 213-390-7019 or write to:

“LATVIS” Music
12028 Venice Blvd., Ste. 4-249, Los Angeles, CA 90066
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VEIKSNIŲ 
PASITARIMAI

VLIKO Seimo metu Chicagoje, 1984 m. 
gruodžio 1 d. 8:30 v. ryto, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės būstinėje įvyko pozityvus ir 
gražių prošvaisčių tarporganizaciniam bendar- 
biavimui duodas pasitarimas, kuriame 
dalyvavo: Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atstovai—dr. K. Bobelis, VI. 
Šoliūnas, adv. E. Armanienė, T. Blinstrubas, 
inž. L. Grinius; Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės nariai—dr. T. Rcmeikis, M. 
Drunga, B. Jasaitienė, S. Jokubauskas, R. Dir
voms ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas adv. A. Pacevičius.

Atidarydamas šį pasitarimų d r. K. Bobelis 
pabrėžė, kad tai ne formalus posėdis, o 
sušauktas tikslu pasikalbėjimo formoje aptarti 
ateinančiais 1985-ais metais gegužės mėn. 
Otavoje, Kanadoje, įvyksiančia. Žmogaus Teisių 
pažeidimo konferencija (išplaukiančios iš 
Helsinkio Baigminio Akto), ir 1985-ais metais 
siūloma veiksnių konferencija. Po diskusijų dr. 
T. Remeikiui pasiūlius buvo sudaryta komisija 
iš inž. L. Griniaus, adv. A. Pacevičiaus ar jo 
atstovės p-ios Joanos Lasienės, ir PLB atstovo 
(minėtas buvo p. Gečys, tačiau jis turi būti pat
virtintas PLB Valdybos). Komisija susirinktų 
Washingtone. Ji įpareigota paruošti konkretų 
projektų, minimiems įvykiams vystyti. Projektas 
turėtų būti paruoštas ne vėliau sausio 15 d. ir 
pristatytas atitinkamoms valdyboms patvirtinti.

Tų pačia diena 12:30 v. p.p. įvyko antrasis 
platesnio pobūdžio pasitarimas kuriam be 
anksčiau minėtų atstovų dalyvavo: Amerikos 
Lietuvių Tarybos Valdybos nariai—T. 
Blinstrubas, P. Bučas, dr. J. Valaitis, M. 
Pranevičius, G. Lazauskas, ir vėliau atvyko 
VLIKO valdybos nariai—dr. D. Krivickas, dr. 
K. Jurgėla, dr. J. Stiklorius, ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos pirm. dr. A. Butkus. 
Šiame pasitarime buvo svarstoma Lietuvių 
Teisėms Ginti Komiteto veikla. Nutarta šio 
komiteto veiklų sustiprinti. Lietuvių Teisėms 
Ginti Komitetas yre remiamas visų veiksnių ir 
visuomenė prašoma jo nemaišyti su Americans 
for Due Process ir jos vedama akcija. Buvo 
sutarta, kad JAV Lietuvių Bendruomenė ir 
Amerikos Lietuvių taryba koordinuos Lietuvių 
Teisėms ginti Komiteto veiklų ir paruoš 
atitinkamų atsišaukimų į lietuvių visuomenę kurį 
visi veiksniai bendrai paskelbtų. VLIKAS 
sutiko paruošti projektų JAV Valstybės 
Sekretoriui Shultzui, apibūdinantį Lietuvos ir 
lietuvių padėtį vokiečių nacių okupacijos metu 
ir dabar iš tos okupacijos išplaukiančius 
kaltinimus. Šis pareiškimas irgi'bus pristatytas 
visų veiksnių valdyboms apsvarstyti ir 
pasirašyti. Lietuvių visuomenė prašoma visas 
aukas Lietuvių Teisėms Ginti Komiteto veiklai 
siųsti šiuo adresu:

Lietuvių Teisėms Ginti Fondas,
5620 S. Claremont Ave., 

Chicago, IL 60636.

Inž. L. Grinius pristatė 1985 m. liepos 23-31 
dienomis Pabaltiečių Pasaulinės Santalkos 
ruošiamų viešų Sovietų Sąjungos teismų 
Kopenhagoje ir “Taikos ir Laisvės“ ekskursijų 
Baltijos jūra. Pasitarimo dalyviai principiniai 
šiam projektui pritarė, tačiau galutinas spren
dimas dėl bendro veiksnių dalyvavimo bus 
padarytas Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, 
ALTUI, JAV Lietuvių Bendruomenei ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenei gavus šiuo 
reikalu platesnę informacijų. Inž. L. Grinius 
pristatys reikalingų informacinę medžiagų ar
timiausioje ateityje. VLIKAS būdamas 
Pabaltiečių Pasaulinės Santalkos narys jau yra 
šiam projektui užsiangažavęs ir nuo š.m. 
vasario mėn. aktyviai dalyvauja paruošiamuose 
darbuose. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jau 
1978 metais buvo susitarusi su VLIKO Valdyba 
dalyvauti PPS lietuvių delegacijoje, bet iki šiol 
savo atstovo dar nėra paskyrusi. Tikimės, kad 
šį klausimų greitai pavyks išspręsti

Bendroje išvadoje, šie pasitarimai buvo 
draugiški, nuoširdūs ir praėjo pasireiškusiu noru 
bendradarbiauti. Tikimės, kad tai yra teigiamas 
ženklas tolimesniam veiksnių kooperavimui.

(ELTA)

LIETUVOJ SUĖMĖ
DAR VIENĄ 
KUNIGĄ

Baltimore Sun korespondentas lapkričio 19 
d. iš Maskvos pranešė, kad saugumas suėmė 
kun. Jonų-Kastytį Matulionį.

Lietuvių Informacijos Centro žiniomis 
korespondentas Antero Pietila rašo, kad “suim
tasis ... yra 50 metų amžiaus, gavęs 
kunigiškus šventimus kai baigė pogrindžio 
teologinę seminarijų. . . . Lapkričio 9-tą dienų, 
kai kun. Matulionis tik baigė duoti paskutinį 
patepimų mirštančiam vyrui, saugumas jį 
suėmė . . . Kun. Matulionis, kuris buvo 
saugumo stebimas jau kelias dienas prieš areštų, 
buvo susijęs ir su Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika. Kronikų į anglų kalbų verčia buvęs 
baltimorietis kun. Kazimieras Pugevičius, dabar 
gyvenus Brooklyne, New Yorke.

“1976 m., kun. Matulionis buvo suimtas už 
Kronikinę veiklų ir buvo devynis mėnesius 
įkalintas KGB izoliatoriuje. Jis vėliau buvo 
apkaltintas apsišaukėliu, nes studijavo 
korespondentiniu būdu ir nebaigė oficialiosios 
Kauno kunigų seminarijos. “Mūsų popiežius 
Jonas Paulius II lankė tokių seminarijų“, atsakė 
kun. Matulionis. ‘Aš esu kunigas.’ Matulionis 
vienu metu ruošėsi muzikinei profesijai, bet 
buvo išmestas iš konservatorijos už giedojimų 
bažnyčioj.

“Kronika, kuri eina nuo 1972 m. kovo mėn., 
yra viena iš religinio ir tautinio pasipriešinimo 
balsų Lietuvoj ... Per tuos dvylika metų kai 
yra leidžiama Kronika, keliolika žmonių buvo 
suimti už bendradarbiavimų ir jos skleidimų. 
Kronikos tęstinumas, net ir likvidavus 
sekuliarinį žmogaus teisių sąjūdį Sovietų 
Sąjungoj, įrodo, kad Lietuvos katalikų pogrin
dinis sėkmingai pajėgė atremti saugumo 
pastangas jį. infiltruoti.”

LKB Kronika Nr. 64, kuri tik neseniai 
pasiekė Vakarus, praneša, kad Religinių reikalų 
tarybos įgaliotinis P. Anilionis neleido įdėti į 
1984 m. Katalikų kalendorių-žinynų eilėraštį, 
parašytų kunigo neakivaizdininko Jono 
Matulionio.

Jonas Kastytis Matulionis buvo pirmų kartų 
suimtas 1976 m., dar jam nebaigus 
neakivaizdinės seminarijos. Jis buvo įkalintas 
devineriems mėnesiams už Kronikos veiklų.

Bet kratos ir tardymai tęsėsi, ypač jam baigus 
slaptų seminarijų. 1983 spalio 11 d. į Vilniaus 
saugumų pakartotinai tardymui buvo iškviestas 
kun. Jonas Matulionis (rugpiūčio 8 d. 
kviečiamas—nenuvyko). Tardytojų Liniauskų 
domino klausimai liečiu kun. Sigitų 
Tamkevičių.

Keturių valandų tardyme Liniauskas parodė 
kun. J. Matulioniui LKB Kronikos Nr. 52, 
klausdamas, kaip į jį pateko jo pareiškimas, 
rašytas LKP CK sekretoriui Petrui Griškevičiui. 
Jis kaltino tardomąjį, kad būk tai pareiškime 
įžeidinėjęs tarybinius darbuotojus. Matulionis 
priminė, kad ne jis juos įžeidžia, o jie j į įžeidžia 
savo paskaitose, kur jį vadina apsišaukėliu, 
netikru, be šventimų kunigu, o Vilniaus 
saugumiečiai, tardydami jo pažįstamų, pavadino 
antitarybininku ir “svoločium.“ Kun. J. 
Matulioniui atsisakius pasirašyti po protokolu, 
tardytojas supykęs pareiškė, jog tokie, 
nepasirašę, sėdi saugumo rūsiuose. Matulionis 
nekaltai paklausė ar būtų galima pasimatyti su 
klebonu kun. S. Tamkevičium, kuris tuo metu 
ten sėdėjo, laukdamas teismo. Tardytojas 
Liniauskas atsakė: “Pasimatysi lageryje.“

Kai Kybartų parapijoj kun. Jonas Kastytis 
Matulionis pradėjo eiti vikaro pareigas, 
klebonas kun. Tamkevičius buvo RRT 
įgaliotinio P. Anilionio įspėtas “nelesiti tenkinti 
tikinčiųjų religinių poreikių asmeniui, 
pasivadinusiam kunigu, neturinčiam registraci
jos pažymėjimo.“

Po Tamkevičiaus arešto, 1983 birželio 6 
vikaras kun. Matulionis, išsiuntė pareiškimų 
Lietuvos prokurorui, kuriame rašė: Visa 
Lietuva kun. Sigitų Tamkevičių žino kaip labai 
gerų, pavyzdingų ir nuoširdų kunigų . . . Nie
kuomet negirdėjau, kad kun. S. Tamkevičius 
būtų užsiiminėjęs tuo, kuo kaltinamas— 
antitarybine agitacija ir propaganda ... Jo 
pagrindinis tikslas ir rūpestis—tikinčiojo 
reikalai. Kas užstos tikintįjį, kai jis diskriminuo
jamas, jei ne kunigas?! . . . Todėl protestuoju 
prieš kun. S. Tamkevičiaus suėmimų . . . Jeigu 
nuspręsta su juo susidoroti ir nuteisti, tai prašau 
įkaitu leisti man už kun. S. Tamkevičių atlikti 
tų bausmę ...”

Matulionis, gyvenus Vilniuje, pries areštų dar 
kartų pasireiškė pasirašydamas š.m. rugpiūčio- 
rugsėjo mėn. Vilniaus arkivyskupijos kunigų 
sveikinimų J.E. Vyskupui J. Steponavičiui jo 
vyskupystės 29 metų sukakties proga.

-LIC-

L.A.V. knygyne, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90029, galite 
nusipirkti naujausias knygas, liet, 
plokšteles, liet, audinių ir drožinių.
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LITERATŪROS VAKARAS
su rašytoju Česlovu Grincevičium

Literatūros vakaras, surengtas LFB, įvyko 
gruodžio 1 dieną. Gražų šeštadienio vakarą 
prisirinko artipilnė parapijos salė vyresnio ir 
vidutinio amžiaus literatūros mylėtojų. Matėsi 
ir nemažai rašytojų. Programoje dalyvavo 
beletristas Česlovas Grincevičius, atkviestas iš 
Čikagos, ir vietiniai rašytojai: beletristė Rūta 
Klova Vidžiūnienė, poetas Pranas Visvydas ir 
Bernardas Brazdžionis, taręs žodi apie svečią 
rašytoją ir jo kūrybą.

C. Grincevičius yra išleidęs du pasakojimų 
rinkinius — “Vidurnakčio vargonai’’ ir 
“Vyskupo sodas’’ ir romaną “Geroji vasara’’. 
Daugumoje savo kūrybos Č. Grincevičius grįžta 
į etnografinį lietuvišką kaimą ir su lengvu 
humoru bei taikliu žodžiu, pagražintu liaudies 
kalba ir išmone, detaliai ir autentiškai atkuria 
provincijos žmones, jų rūpesčius, darbus, 
šventes, atlaidus, papročius ir pokštus. Žmonės 
nesofistikųoti, gyvenimas nepaliestas civilizaci
jos, mums vyresniesiems jau gerokai nutolęs, 
o jaunesniesiems galįs atrodyti kaip pasaka ar 
mitologija. Tokį autorių girdėjome skaitytame 
pasakojime, iš naujo rinkinio “Vidurdienio 
vargonai” ir “Laiškas”. Jo “Velykų 
dovanėlę”, pasakojimą apie berniuką, laukiantį 
sesutės, aktoriškai paskaitė Petras Maželis, ką 
tik puikiai užsirekomendavęs su mūsų dramos 
sambūriui surežisuota komedija “Onos 
veidas”, balso moduliacija, gražiai 
išryškindamas mažąjį berniuką ir jo pokalbius 
su senele ir tėvu.

R. K. Vidžiūnienės skaityta novelė viena iš 
jos geresniųjų, tačiau iš ką tik debiutavusios 
rašytojos laukėme ko nors naujo; iš nesenai 
išleistos knygos galime ir patys pasiskaityti.

Pr. Visvydo pasirodymas kaip spaudoje, taip 
ir scenoje, visada sukelia dėmesį, o neretai ir 
kontroversijas. Jis yra ir originalus poetas ir 
kritikas ir šmaikščių humoreskų rašytojas. 
Pradžioje padaręs pastabą, kad jo eilėraščiai bus 
atmiešti žurnalistika, P. Visvydas paskaitė ne 
tik tų “žurnalistinių” eilėraščių, bet ir pluoštą 
grynos poezijos ataustos gyvenimo realijomis; 
visą toną davė jo muzikaliai išmargintos 
metafizinio pasaulio metaforos ar daiktiniai 
vaizdai, paversti žodžio ir jausmo kiek 
nostalgiškai skambančia muzika.

Po programos svečiai dar ilgai vaišinosi 
apatinėje parapijos salėje ir turėjo progos 
susitikti su svečiu rašytoju. Gaila, kad labai 
mažą skaičių knygų tegalėjo vakaro dalyviai 
įsigyti. Tokiais atvejais knygų platintojai turėtų 
pasirūpinti.

Šis literatūros vakaras jau 19-tasis; tai gražia 
tradicija tapęs kultūrinis renginys, duodąs 
atgaivos dvasiai ir suteikiąs progos susipažinti 
su mūsų rašytojais, išgirsti jų gyvą žodį.
**************************************************

Prašome atnaujinti Lietuviai Amerikos 
Vakaruose prenumeratą!

t**************************************************

L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania 
62 metų minėjimas

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania, Los Angeles 
Padalinys, iškilmingai atšventė savo Korp! 62 
metų gimtadienį.

Ta proga Korp! Neo-Lithuania, Tautinių 
Namų salėje, 1984 m. lapkričio m. 10 d., 
suruošė iškilmingą Minėjimą-Balių.

Įnešus Korp! vėliavą ir sugiedojus Lietuvos 
Himną, Korp! pirmininkė, filisterė Ramunė 
Vitkienė, atidarė šią šventę gražia, patriotine 
kalba.

Pirm. fil.Ramunė Vitkienė savo suglaustoje 
bet jautrioje kalboje prisiminė tuos sunkius 1922 
metus, kada korporacija pradėjo savo pir
muosius žingsnius, tuo laiku lietuviškame 
universitete siautėjant svetimiems vėjams. 
Šiandien Korporacijai švenčiant 62 gimtadienį, 
pasigirsta patarimų korporacijai išeiti į pensiją, 
nes sąlygos esą pasikeitusios ir mes negyvename 
savame krašte. Priešingai, šiandien korporaci
jos šūkis “Pro Patria” ir jos siekiai yra tiek pat 
aktualūs, kaip ir anamet. Šiandie mūsų 
jaunesnioji karta gyvena dvikalbėje 
bendruomenėje, kurioje anglų kalba lietuviškose 
šeimose baigia išstumti lietuvių kalbą. Taigi, 
šiandie čia išeivijoje kovojame prieš anglų 
kalbos įsiviešpatavimą priaugančioje kartoje ir 
prieš nuožmų ‘ tėvynės okupantą, rusiškąjį 
bolševizmą, gal besikeičiančios gyvenimo 
aplinkybės ir vers pakeisti veiklos būdus ir 
priemones, bet pagrindinis tikslas liks tas pats. 
Tad, visi į darbą “Pro Patria!”

Savo kalbos pabaigoje ji paminėjo šiais metais 
mirusius du korporantus, būtent: Ritą 
Paškevičiūtę ir Joną Mockų, prašydama juos 
pagerbti susikaupimo valandėle. Po to sekė 
Juniorų pakėlimas į Seniorus. Jų buvo penki. 
Juos pristatė Arb. Elegant. Algis Bražinskas, 
t.y.: Petras Kuzmickas, Danguolė Kuzmickaitė, 
Virginija Brazinskienė, Rita Tumienė ir Rimas 
Tumas.

Magistrą Kristina Švarcaitė savo ir tėvūno 
Stasio Petravičiaus vardu tarė jaudinantį at
sisveikinimo žodį Jumorams.

Sekė spalvų uždėjimas ir Juniorų priesaika, 
susirinkusiems giedant tradicinę spalvų dainą, 
“Lietuva brangi.”

Uždėjus spalvas, atlikus priesaiką, Juniorų 
globėjai, besveikindami juos, įteikė jiems 
dovanas, t.y. Korp! Neo-Lithuania įstatus ir po 
knygą “Neo-Lithuania 1922-1932 m. (L.S.T. 
korp! leidinys).

Korp! pirm. fil. R. Vitkienė, jautriu žodžiu, 
pasveikino naujus Seniorus.

Pakeltųjų Seniorų vardu padėkojo visiems 
Kolegoms Neo-Lithuanams, nauja Šeniorė V. 
Brazinskienė. Visiems sugiedojus Gaudcamus 
igitur, minėjimas-akademija buvo baigtas. 
Iškilmes pravedė Arbiter Elegantiarum A. 
Bražinskas.

Toliau buvo organizacijų ir kt. sveikinimai.
Sveikinimus pradėjo Vyr. V-bos atstovė Vita

Girdvainienė iš Chicagos, perduodama Vyr. V- 
bos geriausius linkėjimus.
Skautų Akademikų Korp! vardu sveikino fil.

M. Leškys, pasidžiaugdamas mūsų abiejų 
korporacijų glaudžiu bendradarbiavimu, 
linkėdamas nepavargti dirbti tautiniuose dir
vonuose. Jonas Petronis sveikino Tautinės 
Sąjungos ir Tautinu Namų vardu ir džiaugėsi 
Korp! Neo-Lithuania gražiu prieaugliu.

Raštu sveikino Korp! tarybos narys Ed. 
Balceris, sunegalavęs ir pirmą kartą 
negalėdamas asmeniškai šioje šventėje 
dalyvauti. Išreiškė viltį, kad Korp! amžiais 
gyvuos, jei, anot Kudirkos...“vietoj vieno 
išvirtusio stulpo, penki nauji jo vieton stoja”.

Užbaigus oficialią dalį, visi buvo pavaišinti 
skaniais užkandiais, kurių metu, taip pat ir 
šokiams grojo labai malonus orkestras iš 5 
asmenų, vadovaujamas neolithuano Kęstučio 
Kavecko.

Minėjimas-balius praėjo labai jaukioje, 
korporantiškoje nuotaikoje ir užsitęsė iki vėlaus 
vakaro. —E.G.

Nauja “Lietuvos Vyčių’’ 
valdyba

Lapkričio 24 d. “L.V.“ kuopos metinis 
susirinkimas įvyko Edvardo ir Helen Bartkų 
patalpose. Prieš susirinkimą Robertas Novak 
padarė lietuvių drožinių ir audinių parodėlę, ir 
padarė paaiškinimus bei atsakinėjo į 
paklausimus. Po to buvo užkandžiai ir 
išgėrimai.

Pasistiprinus, padarytas susirinkimas. Pirm 
H. Bartkuvienė pradėjo susirinkimą malda ir 
pakvietė valdybos narius padaryti pranešimus. 
Kalbėjo iždininkas Leo Oksas ir sekretorė 
Bronė Skirienė. Dabar turime 48 narius ir kaso
je virš $150.

Naujon valdybon buvo išrinkta pirm H. 
Bartkuvienė, vicepirm. Julius Kiškis ir R. 
Novak, sekr. B. Škirienė, prot. sekretorium 
Arūnas Barkus, ižd. Leo Oksas, finansų sekr. 
A. Skirius. Dvasios vadu kviečiamas klebonas 
dr. Algirdas Olšauskas. Ūkio reikalams 
pakviesta I. Oksienė, o bingo reikalams 
Kiškienė.

Pirmą kartą kuopa išrinko revizijos komisiją 
iš Edv. Bartkaus, Ann Laurinaitytės ir Ann 
Barkauskienės.

Naujai nariais įstojo Marytė Šepikaitė ir A. 
Barkus.

Pasaulinio masto šachmatų čempijonas
1984 metų pasaulio šachmatų koresponden

cijos čempijonu yra išeivijos lietuvis, gyvenąs 
Amerikoje Viktoras Palčiauskas,kuris 
Čempionato gavimo proga buvo pasveikintas 
prezidento R. Reagano.

V. Palčiauskas gimė Kaune 1941 m. spalio 
mėn. Nuo 1944 gyveno Vokietijoje netoli 
Augsburgo. Su tėvais atvyko į Ameriką 1949 
metais. Jo dėdė išmokino lošti šachmatais, 
kuriuos jis taip pamėgo, kad būdamas tik 16 
metų pasiekė eksperto laipsnio, o už 5 metų tapo 
meisteriu.

Dr. V. Palčiauskas profesoriavęs Illinois 
universitete, dabar su žmona Aurelija gyvena 
Fullerton, Ca.
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“AŠ ČIA GYVA”
PLJS, vykdidama savo kultūrinius planus, 

pasiryžo išleisti jauno kompozitoriaus Dariaus 
Polikaičio dainų plokštelę. Į plokštelę įdainuota 
keturių balsingų pusbrolių: Andriaus Polikaičio, 
Vido Neverausko, Lino Polikaičio ir Dariaus 
Polikaičio. Jaunas kompozitorius panaudojo 
amerikietiškos muzikos ir lietuviškų melodijų 
derinį, pritaikydamas žodžius mūsų poetų: B. 
Brazdžionio, K. Bradūno, Putino, Strazdelio ir 
kitų, net ir paties D. Polikaičio. Plokštelė jau 
pagaminta Montrealyje A. Stankevičiaus 
priežiūroje ir pavadinta’ “Aš čia gyva’’ 
(Brazdžionio eilėraščio žodžiai).

Los Angeles visuomenė bus supažindinta su 
šia plokštele sausio 12 d. 7 vai. 30 min. vak. 
Sv. Kazimiero parapijos salėje, kur įvyks 
balius. Bus koncertas, vakarienė ir šokiai.

Keturi pusbroliai įdainavę plokštelę ‘ ‘Aš 'čia gyva**
Iš k. Linas Polikaitis, Andrius Polikaitis, Darius Polikaitis ir Vidas Neverauskas

v
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Lietuvių Respublikonų Kalifornijos klubas vice-prez. George Bush žmonai padovanojo gintarinius 
karolius, kuriais ji labai apsidžiaugė.
Iš k. į d.: Felicija Brown, vice-prez. žmona Barbara Bush, Aldona Sehgal ir Angelė Nelsienė

Koncerto programoje dalyvaus visi keturi 
gražiabalsiai pusbroliai, įdainavę šią plokštelę. 
Įėjimo auka, iš anksto užsisakius vietas, $15.00, 
prie įėjimo baliaus dieną $17.50, studentams 
$12.50. Kitą dieną, sausio 13 (sekmadieių) 12 
vai. 30 min. ten pat bus koncertas ir vaišės. 
Įėjimo auka $5.00.

Vietas rezervuoti pas Liną Polikaitį, tel. 
(213) 666-2568 ar Regina Stančikaitę, tel. 
(213) 663-9160.

Tikimės, kad į šiuos renginius visuomenė 
skaitlingai atsilankys ir parems jaunimo 
pastangas. Argi neįdomu pamatyti jaunuolių 
sugebėjimus ir patirti nuotaikas—daina 
pritraukti jaunimą, sujungiant jo jėgas 
lietuviškai veiklai.

—Rita Bureikaitė

Kazys Bertašius Čikagoje mokina inž. 
Algimantą Žemaitaitį audimo meno.
K. Bertašius turi tris mokinius.

Gavome daug lietuviškų audinių iš p. 
Bartašiaus Chicagoje.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE 

4364 Sunset Blvd., Los Angeles 90029 
Tel. (213)664-2919

Gintė Damušytė per televizija informuo
ja amerikiečius

Lietuvių Informacijos Centro vedėja Gintė 
Damušytė pasirodė kun. Petro Stravinsko 
vedamoj televizijos programoj, kurioje ji 
kalbėjo apie religinį persekiojimą Lietuvoj bei 
kritiškai dalinosi įspūdžiais iš kelionės į Sovietų 
Sąjungą su Nacionaline Bažnyčių tarybos taikos 
delegacija. Katalikų Lygos pusvalandinė pro
grama, užvardinta “In Defense of Faith and 
Freedom’’ yra rodoma kas antradienį, 6 v.v., 
per “Group W Manhattan Cable.” G. 
Damušytės pokalbis buvo rodomas lapkričio 13. 
Praeitą liepos mėnesį, G. Damušytė buvo 
nuskraidinta į Los Angeles pasirodyti Santa Fe 
Communications kabelio televizijos programoje 
“Heart of the Nation.” Pokalbio tema: 
“Dabartinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
būklė”.

Kun. Michael Bourdeaux, Kestono kolegi
jos steigėjas bei šių metų Templeton religinės 
laureatas, tarnybiniais reikalais atvyksta į 
Siaurės Ameriką. Jis viešės New Yorke nuo 
lapkričio 27 iki 29 pas lietuvius pranciškonus, 
tomis dienomis svečias iš Londono, Anglijos, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos globoj, 
susitikinės su spauda bei žmogaus teisių 
organizacijomis prieš išvykdamas į 
Washingtoną. Lapkričio 28, trečiadienio 
vakarą, kun. Bordeaux davė paskaitą apie 
Bažnyčios padėtį Sovietų Sąjungoj šv. 
Vladimiro pravoslavų seminarijoj New Yorko 
priemiesty.
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LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

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

ANTANO SKIRIAUS ĮSTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS
namų, baldų, atsakomybės (Liability)

NOTARO PATARNAVIMAI
Patvirtinama įvairūs dokumtentai ir nuorašai (Notary Public) 

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca 90029

Telefonai: (213) 664-2910 - (213(664-2919

******************************************************************************
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MARGIS MATULIONIS
. v

Attomey-at-Law

9720 Wilshire Blvd., 4th Floor, Beverly Hills, CA 
(213) 274-6844

MARCELLA AUGUS
President

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

Tel.: 413-3370

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 

(213) 986-9247 (213) 660-6600 Home: (213) 664-0791
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
*****<***★**★*★★★*★*★★★**★*★*★**★***★★★★★★****★★★★★★*★***★★**★*★**★**★**★★#★*★

A. PEČIULIS
Remodeling and Construction

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

Phone 394-2242

CALIFORNIA CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA 

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, California 90404 

Phone (213) 828-7095 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

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

Telef. 661-5276

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

šeštadieniais 9:00-12:00 vai.

Kooperatyvas už praėjusį ketvirtį išmokėjo už laikomus indėlius 9% 
palūkanų. Sąskaitos apdraustos iki $100,000. Išduodamos įvairų rūšių 
paskolos, pradedant 12%.
□.□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □nnrįb 
i***’****i****»*1t1r**ifii**'**1r**************l^*****’********»*****************’**** 

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

★ ★★★★★★★★Jr. ★ ijr ★ ★ ★. ★ ★.★★★.★★★ ★ ★ k ★ ★ ★ .★.★ ★★★★★★★★ 
Linkiu geriausios sėkmės 1985 metais!

INŽ. VYTAUTAS VIDUGIRIS
IR ŠEIMA

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 Paint for Both Indoors and Outdoors 
ALL COLORS

P.O. BOX 27204 J. & V. RUOKIS
Los Angeles, CA 90027 Owners
iiiiititiiiiiiiiitnniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiniiiifnniiiniiiiitiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHfiiiiniiiiiiiiiiiiHtniiiiiniiui••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ 
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★J****

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 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★j*
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
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Advokatai A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (Latvių kilmės)

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

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

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

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

Anthony F. Skirius
Insurance Agent

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213)664-2919 b
»imli

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav. Wally ir Danutė Balchai 
11985 East Firestone 

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

Dantistai

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

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

RICHARD A. MASON, M.D.
Internal Medicine

Pasadena Medical Group, Inc.
150 North Hill Ave., Pasadena, CA 91106 

793-2181

General Contractors
————U.l I Illi ll.l.ir..

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

|<iM*******H<**>I<H<******:|:***********>I>>I<*«>I<**i|<>I<**>I>>I<*******

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements 

Electrical - Heating - Plumbing

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

^^i^o^^^ohiK********************************************

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

(818) 785-7358 Office: 666-8895

Rasa Banys Prasčiūnas
Realtor

CENTURY 21
Woodland Hills, CA

(818) 883-1723 Res.: 704-5095

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas skirius yra dirbęs Internal Revenue
Service valdžios ištaigoje ir jau turi 40 metų 

privačia praktika šioje srityje.
Dčl patarnavimo laiko susitarti telefonu:

664-2919



Gruodžio men.
31 d. Santa Monikos Liet, klubo Naujų Metų 

sutikimas, pirm. A. Markevičiaus patalpose, 
755—21 st. St., Santa Monica, Ca.

I

31 d. Lietuvių Bendruomenės Naujų Metų 
sutikimo balius, šv. Kazimiero parapijos salėje.

1985 metai
Sausio mėn.

12d. ir 13d. (šeštadienį ir sekmadienD 
Pasaulio jaunimo Sąjungos koncertas šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

19 d., šeštadienį, 7.30 v.v. Lietuvių 
Bendruomenės Koncertas-Balius,šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

26 d. ir 27 d. Los Angeles Fronto bičiulių 
politinis savaitgalis šv. Kazimiero parapijos 
salėje.
Vasario mėn.

2d., šeštadienį, Lietuvių Fondo balius šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

17 d. sekmadienį, Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimas Marshall aukštesnės 
mokyklos auditorijoje.

-TRUMPAI—
Nepriklausomybės minėjimo šventė 

1985 metais m. vasario mėn. 17d., 
sekmadienį, iškilmingai bus paminėta mūsų 
66-toji Lietuvos Nepriklausomybės diena. Ši 
šventė prasidės pamaldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje 10.30 vai. ryto. 12.30 vai. Marshall 
aukštesnės mokyklos auditorijoje įvyks 
iškilmingas Vasario 16-tosios minėjimas.

v

Kazys Sakys, uolus šv. Kazimiero parapi
jos choristas, gruodžio mėn. 3 d. išskrido į 
Braziliją aplankyti savo brolio kun. Juozo 
Šakfo, kuris klebonauja lietuvių parapijoje Sao 
Paulo mieste.

Simas ir Jadvyga Kvečai šiais metais 
atostogas praleido lankydami Kiniją, Japoniją 
ir Hong Kong, (Taipei ir Tokyo). Jie rašo: “Čia 
įdomu, visai kitas pasaulis. Vis važiuojame ir 
žiūrinėjame įdomesnes vietas ir išnaudojam 
kiekvieną minutę’’.

Inž. Algis ir Saulė Jonynai, Kalėdų šventes 
ir Naujus Metus praleis plaukiodami po Karibų 
jūrą. A. Jonynas grįš namo į Pacific Palisades 
tuojau po Naujų Metų, tuo tarpu S. Jonynienė 
dar pasiliks pas gimines Floridoje..

Vet. gyd. Juozas ir Salomėja Skaudžiai ilgą 
laiką gyvenę Omahoje, kur dr. Skaudys dirbo 
savo srityje, nesenai persikėlė į Los Angeles ir 
apsigyveno pas savo dukrą Jūrą Jodelienę,. J. 
ir S. Skaudžiai gražiai išaugino ir išmokslino 
tris dukras. Abu p.'p. Skaudžiai yra labai 
malonūs ir draugiški.

8—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Atidarytas Naujas Restoranas 
Santa Monikoje

Aušra ir Edmundas Šilkaičiai atidarė naują 
restoraną “Cafe Montana” Santa Monikoje.

Restoranas veikia nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro.

Duodami pusryčiai, priešpiečiai ir 
vakarienės. Taip pat yra paruošti lietuviški 
valgiai.

Atvažiuokite į Santa Moniką, paalsuoti jūros 
oru ir praalkę užsukite užkąsti į

“Cafe Montana”
Adresas: 1610 Montana Avė, Santa 
Monikoje

PARDUODAMI GINTARAI
Parduodami du komplektai labai aukštos 

kokybės gintarinių karolių: vienas - ilgi, 
geltonos spalvos, nepermatomi, su stambiais 
karoliais viduryje, antras — ilgi, moderniškai 
ant metalinio retežėlio suverti karoliai.

Taip pat nauji, importuoti moteriški dalykai. 
Kaina žemesnė negu krautuvėse.

Dėl adreso ir telefono prašau kreiptis į 
“Lietuvių Dienos” leidyklą: 4364 Sunset Blv. 
Los Angeles, Ca. 90029, tcl. (213) 664-2919.

Krikštai
Lapkričio mėn. 18 d. pakrikštytas Rimanto 

ir Rūtos Mockutės- Anelauskų sūnus Daniaus 
Jono vardais. Krikšto tėvai: Algis Karalius ir 
Giedrė Petraitienė. Krikšto sakramentą suteikė 
prel. d r. V. Bartuška.

Lapkričio mėn. 25 d. pakrikštyta Randall 
Lawson ir Brigitos Mendeikaitės-Lawson 
dukra Jennifer Marijos vardais. Krikšto apeigas 
atliko kun. dr. A. Olšauskas.

Aukos religinei šalpai

Šv. Kazimiero parapija, Los Angelese, viena 
iš stipriausių Lietuvių Katalikų Šalpos rėmėjų 
ir šiais metais pravedė sėkmingą rinkliavą 
Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai. Klebonas 
kun. Algirdas Olšauskas įteikė Religinei Šalpai 
stambią parapijinę auką $10,010 sumoje.

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

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, C A 90404

14659 Limedale Street
Panorama City, Ca 91402

••••••••••••••••••••••e
Kas naujo tarpe lietuvių Amerikos 
vakaruose? Sužinosite skaitydami “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose.”

išsPauSdALp(LKA)1763 
švedų-lie 1984, Nr.12 
kautynių

Iš Švedijos archyvų gautos graviūros, 
vaizduojančios lietuvių-švedų kautynes 1656 m. 
kovo mėn. 25 d. prie Dandomiro, ir 1656 m. 
spalio mėn. 12 d. prie Pilypavo. Jose yra lotynų 
k. įrašai, todėl tinka pasaulio mokslininkams. 
Taip pat duoti vertimai iš lotynų k. į lietuvių 
k. ir papildomi aiškinimai lietuvių k.

Tos istorinės graviūros atspausdintos didoko 
formato, tinka pasikabinimui ant sienų. Išleido 
Lietuvių Istorijos Draugija. Platina Lietuvių 
Istorijos Draugijos reikalų vedėja Alicija 
Rūgytė, adresu 6547 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. Abiejų graviūrų kaina, su 
persiuntimu, tik $15—amer. dolerių. Po vieną 
neparduodama.

Tinka įvairiomis progomis kaip dovanos.

Jau gavome pardavimui
“KALĖDOS“—Montrealio lietuvių choro 
plokštelę, paruošta muziko Stankevičiaus 
(Stanke). Kaina $10, su persiuntimu $11.50

Atsiųsta paminėti ir parduoti “Baltos 
vėliavos”—Jurgis Gliaudą. Romanas. 275 pusi. 
Kaina 61 (doleriais pagal tuo meto kursĄ).

“Ąžuolai Piliakalnyje”—Juozo
Kralikausko. Devynių istorinių romanų 
gelmenys ir problemos. Išleido “Tėviškės 
Žiburiai” ir specialus komitetas. 200 pusi. 
Kaina nepažymėta.

“Balsas iš Laisvės kapo”—Klajūnas. 
Išleido Akademinės Skautijos Leidykla, 
Chicagoje. 238 pusi. Kaina nepažymėta.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pagalvėlės, 
rankšluoščiai ir staltiesės, autentiškos 
koplytėlės, lietuviškos lėlės, ar liet, plokštelės 
bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra „
“Liet, Amerikos Vakaruose Adm-je 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Ca 90029

Tel 664-2919 664-2910

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent

Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos 
Amerikoje ir visame pasaulyje.

Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir 
autobusai. Vienas paskambinimas patogiai ir 
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eiga.

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Aardvark Travel, Inc.
(818) 361-8666 arba namuose (818) 894-0136 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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