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LITERA TŪROS-POEZIJOS
VAKARAS

Vakarą atidarė dr. Zigmas Brinkis,
šiuometinis Lietuvių Fronto Bičiulių pir
mininkas. Pranas Visvydas pristatė svečią
poetą H. Nagį. Per 35 minutes P. Visvy
das davė daug žinių apie... Praną Visvydą:
kur, ką ir su kuo studijavo, kad jo parašyti
du eilėraščiai kitų poetų buvo gerai įver
tinti, kad dažnai lankėsi mažam namely
Kaune, kur tada gyveno Henrikas Nagys...
Apie patį svečią-poetą labai prabėgomis:
nei kur, nei kada, nei kodėl jis gimė... nei
kada, nei kokius poezijos rinkinius išleido,
nei kur, nei kaip dabar gyvena... (o, vis
dėlto, H. Nagys ir doktoratą įsigijo, ir pro
fesoriavo ir dabar dar profesoriauja Mon
realio universitete, jo atsiekimais mes, visi
lietuviai, didžiuojamės ir pasidžiaugiam). Klausytojams tas įdomu, netgi labai

ių metu gruodžio mėnesio 5 dieną,

S

1 Los Angeles lietuvių, šv. Kazi

miero parapijos salėje, įvyko Lietuvių
Fronto Bičiulių ruoštas Literatūros Vaka
ras. Frontininkų, kaip populiariai juos
vadiname, ruošiami Literatūros Vakarai,
jau virtę prieškalėdine tradicija, visuomet
buvo įdomūs ir savo programomis, kurias
išpildydavo ir savo, losangeliškių lietuvių
poetų ir rašytojų, jėgos ir kviestiniai
svečiai iš toliau.
Siame vakare dalyvavo, iš Montrealio
atskridęs, poetas Henrikas Nagys, kuris,
atrodo, pirmą kartą apsilankė “angelų”
mieste, nors ir yra parašęs elėraštįapie Los
Angeles, pasinaudodamas sava vaizduote
ir... beveik teisingai perdavė Los Angeles
vaizdus ir garsus.

Dainuok ir šok....
Los Angeles Vyrų kvartetas išpildo programą Literatūros Vakaro metu. Iš k.: E.
Jarašūnas, B. Seliukas, A. Polikaitis ir R. Dabšys
Nuotrauka —V. Baltušienės

Literatūros Vakaro rengėjai ir programos dalyviai. Iš k.: dr. Z. Brinkis, S. Šakienė,
P. Visvydas, A. Raulinaitis, V. Jatulienė, H. Nagys, R. Apeikytė, gen. konsulas V.
Čekanauskas, J. Čekanauskienė, J. Pupius. Virš jų, antroje eilėje: E. Jarašūnas, P.
Maželis, R. Dabšys, B. Seliukas, trūksta A. Polikaičio

įdomu, išgirsti apie poetą, jo kūrybą,
stilių... Ne visi turi enciklopedijas! Ne visi
turi jo poezijos rinkinius...
Padėtį pataisė pats poetas skaitydamas
savo kūrybą, kai kur paaiškindamas kokio
se sąlygose ir kur eilėraštis buvo sukurtas;
išryškėjo ir jo labai jautri siela, meilė gam
tai, meilė savo artimam... sielvartas
skriaudžiamųjų dalia. Poetas seka ir per
gyvena gyvenimo įvykius, — tas irgi at
sispindi jo kūryboje.
Viltis Jatulienė ir Petras Maželis paskaitė
po H. Nagio eilėraštį.
Los Angeles Vyrų kvartetas, akompa
nuojant mūsų pianino virtuozei komp.
Raimondai Apeikytei, su dideliu pasise
kimu atliko muzikinę vakaro dalį. Kvarte
tas, mums niekad neatsibosta; pasirodo vis
su kuo nors nauju, tai nauju repertuaru, tai

(nukelta į 3 pusi.)

prelegentą ir vėl AŠ, AŠ... be sustojimo ir tik pačiame gale
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Didysis

AŠ

prabėgomis prisimena, kad turėjo pristatyti asmenį...

y| O pasireiškia ne tik spaudoje, kalboje, bet ir organizacixJL Ojose, ir per radijo ir visur kitur, kur tik tam AS yra pro

ga išsižioti... Atrodo, kad tas vienas AŠ atlieka visą organizacinį
darbą, prieina prie aukščiausių valdžios atstovų, kitaip sakant, tas
vienas AS dirba, kovoja visose srityse, visuose baruose... O ką
daro organizacijų valdybos, nariai, jei AŠ viską atlieka?
Susižavėję savuoju AŠ nepagalvoja, kad tas jų AŠ, ypač ne laiku
ir ne vietoj, ne tik kad jų neiškelia kaip pagarbos užsitarnavusių
asmenų, bet tik pabrėžia lietuvišką patarlę “tuščias puodas gar
siai skamba...”.
y| O su svita, prisistato į parengimą, nei pranešęs, nei vietų
xjLO , užsisakęs, ir gavęs atsakymą, kad salėjau perpildyta,
vietų nėra net ir patiems rengėjams — nustemba: “Ar nežinot kas
AS esu?”... Ir žinom, ir atpažįstam... kaip mirštantis žemaitis
atpažino savo kaimyną...
v
Tas nuolatinis AS priverčia pagalvoti apie tuos mūsų dvasios
milžinus, kaip prof. Biržiškas ir kitus, kurių aš buvo labai labai
mažiukas ir kuklus, bet buvo ir gerbiami ir vertinami; jiems
nereikėjo rėkti AŠ, nes iš jų dvelkte dvelkė kilnumas, išmintis...

Taip bedūmojant apie AS ateina į galvą du paukščiai: višta

musų kalboje ir veikloje...
Taip užvardintas įdomus satyrinis straipsnis “Dirvoje”: “Gal
ir pagrįstai kartais esame pakaltinami, kad prieš šimtus metų mus
slėgusias baudžiavos įtakoje dar ir šiandien jaučiamės menkaverčiai
prieš kitataučius, kad prieš didesnį nedrįstam išsitiest visu savo
ūgiu ir garsiai pareikšti savo skirtingą nuomonę. Bet savųjų
rikiuotėje, vis dėlto, beveik kiekvienas mūsų yra pakankamai
didelis, o kartais net ir per didelis. Tai liudija ne tik mūsų
visuomeninė, bet ir mūsų kasdieninė kalba, tos veiklos pagrindas,
kurioje mūsų asmenybės lemiamą svorį ir vaidmenį išryškina įvardis

AŠ...”
Kad ir satyriškai — pasakyta tikra tiesa, išryškinta liga, kuria
daugumas
v mūsų sergame,
Tas AS, prasideda dar kūdikystėje, mažyčiu AŠ: AŠ noriu valgyt,
AŠ noriu miego ir t.t. Laikui bėgant, vaikui augant, auga ir AŠ!

Vieni eidami per gyvenimą, mokslus, įsigiję daugiau patirties,
susitikdami su įvairaus luomo ir įvairaus išsilavinimo žmonių,
v
pamato, kad tas AS — nereikalingas; kas esi parodo — atlikti
darbai.
Kiti irgi bręsta, auga, bet su jais kartu auga ir AS.
Egoizmo kiekvienas, daugiau ar mažiau, turime, bet su egotiz
mu jau — problema.
O paprašytas padaryti pasikalbėjimą su žymiu asmeniu,
/ji O prisiunčia 20 puslapių, kur rašo: “AŠ ten ir ten, AŠ
tą ir tą padariau, AS tą ir tą parašiau ir 1.1. ”. Tuo tarpu apie asmenį
su kuriuo prašyta padaryti pasikalbėjimą vos vos pora puslapių...
ir tuose pačiuose prikaišiota AŠ, beveik kiekvienam sakinyje...

A O atidaro minėjimą, šventę ar pagerbimą, vėl tik AS...
kaip vadovaujantis asmuo, AŠ sveikinu... ir t.t. Pristato
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padeda nediduką kiaušinėlį... o jau kad rėkia, kad kudakina, kad
skelbia visai kaimynystei, kad giriasi... O strausas?..
*********************************************** wwwwww

MARCELLA AUGUS

President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
Tel.: (213) 413-3370
* ****************************************************

LOS FELIZ

HOLLYWOOD

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027
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Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Duona—German and Lithuanian Bakery
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms.

Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm, —uždaryta.
Tel.: (213) 663-4747
Krautuvę perėmė nauji savininkai.
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LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blvd., 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.
Lelya’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 Rusijos gamybos
automobilių.
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais —
uždaryta.
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KRIKŠČIONYBĖS
JUBILIEJAUS
MINĖJIMAS
LOS ANGELES
Los Angeles lietuviai Lietuvos Krikšto
600 metų jubiliejų šventė gražioje šv. Vibianos katedroje, lapkričio 22 d. Mišių
pradžioje organizacijos, iškilmingoje pro
cesijoje, įnešė savo vėliavas ir tautinę
trispalvę. Procesiją pravedė Vladas Šimoliūnas. Vėliavas nešė: “Spindulio” an
samblio nariai, šv. Kazimiero Lituanisti
nės mokyklos atstovai, Lietuvos Karių
Veteranų S-gos “Ramovė” nariai, šauliai,
skautai ir ateitininkai. Mišias atnašavo
vyskupas John J. Ward; asistavo: vysk.
Paulius Baltakis, O.F.M., prel. Royale
Vaddakin, prel. John Brosnan, prel. dr.
Vincentas Bartuška, kun. dr. Algirdas
Olšauskas, kun. Pranas Račiūnas (svečias
iš Lietuvos) ir diakonas dr. David Sire.
Mišioms patarnavo: Vytautas Žemaitaitis
ir Aras Mattis. Šv. Kazimiero parapjos

chorui dirigavo komp. Bronius Budriūnas,
vargonais palydėjo Chris Preikšaitis. Skai
tymus skaitė jauni skaitytojai: Linas
Polikaitis, Renata Nelsaitė ir Tadas
Dabšys. Tikinčiųjų ir aukojimo maldas
parašė Gintaras Grušas. Šv. Kazimiero

parapijos nuolatiniai šv. mišių skaitytojai:
Nida Gedgaudaitė, Dalytė ir Rima Navic
kaitės, Audrė Nelsaitė-Narbutienė, Gailė
Radvenytė, Inga Nelsaitė, Tauras Radvenis, Rymantė Vizgirdaitė, Dalytė Trotma-

Literatūros vakaras
(tęsinys iš 1-mo pusi.)

dainų perdavimu-vaidyba, kad ir ne visuo
met preciziškai (o visi būdami inžinieriais
turėtų...). Mūsų šaunus kvartetas mėgia
mas ir kitose lietuvių kolonijose, pakviesti
gastroliavo ir po Australiją, ir po Rytų
Ameriką, teliko Europa ir Pietų Amerika,
po to, ir dar po poros plokštelių, gal ir
leisim išeiti į pensiją...

Antroje vakaro dalyje poetas H. Nagys
paskaitė daugiau savo poezijos, kurią
publika sutiko labai šiltai, o po jo
paskaityto, specialiai Lietuvos Krikščio

Eisena į katedrą. JAV vėliavą neša Spindulio ansamblio nariai: Ramunė Ruzgytė, Vylius
Foto — Vyt. Fledžinsko.
Zolpys. Priešakyje — garbės svečiai

naitė, Regina (Stančikaitė) ir Linas Polikaičiai nešė aukas. Tvarką katedroje
palaikė Romas Žemaitaitis ir Juozas
Pupius; liturgijos eigos programas
įeinantiems dalino Angelė Mošinskienė.
Liturgijos ir banketo programas paruošė ir
išspausdino Vincas Skirius ir Valerija
Baltušienė.
Katedrą ir banketo salę gėlėmis gražiai
papuošė Dana Pošiūtė.
Savo darbu prisidėjo ir Jonas Matulaitis,
paruošdamas stovą ir pastatydamas ark.
Jono Matulaičio portretą. Birutė Prasauskienė išaudė juostą, kuri padovanota vysk.
J. Ward. Oficialus minėjimo-šventės foto
grafas — Vytautas Fledžinskas. Daug
prisidėjo ir H. Stevens.
Antanas Polikaitis buvo ir giedorius

nybei paminėti parašyto “Kryžių ir rūpin
tojėlių Lietuva” eilėraščio, kuriam muz.
A. Stankevičius parašė muziką, ir Vlado
Gilio pademonstruotos, Montrealyje į
kasetę įgrotos (su orkestru, choru ir
solistais) kantatos, klausytojai atsistojimu
ir ilgais plojimais atsidėkojo poetui. Poeto
ir muziko bendras darbas davė vertingą
įnašą lietuviškos kultūros lobiui.
Šis literatūros vakaras buvo kitoks, negu
įprastiniai — įjungtos vaišės (užkandėliai,
vynas, kava, pyragaičiai). Buvo malonu
prie stalo sėdint klausytis ir poezijos ir
dainos, tik... “užkandėliai” buvo “lunchinio” ūgio suteptiniai, kuriuos valgyti be
peilio ir šakutės, buvo tikras menas...

(kantorius)
ir
choro
repeticijų
koordinatorius.
Banketo programą pravedė žymi filmų
ir televizijos aktorė Rūta Lee-Kilmonytė.
Banketo atidarymo žodį tarė Angelė
Nelsienė; Invokaciją pravedė vysk. Paulius
Baltakis.
Pasibaigus pietums, Los Angeles
Lietuvos generalinis konsulas Vytautas
Čekanauskas pristatė pagrindinį kalbėtoją

Stasį Lozoraitį, Jr. Po visų kalbų, Los
Angeles jaunimo ansamblis “Spindulys”
džiugino publiką savo šokiais. Mokytoja
Danguolė Razutytė-Varnienė tikrai galėjo
pasidžiaugti Spindulio puikiai atlikta pro
grama. Angelė Nelsienė tarė uždarymo
žodį, ir lietuviai išsiskirstė į visus Los
Angeles miesto kampus
’ Gailė Radvenytė

Bendras įspūdis, nežiūrint, kad progra
ma buvo pradėta “lietuvišku punktualu
mu”, puse valandos vėliau, negu skelbta;
nežiūrint, kad svečio pristatymas užtruko
35 minutes (gal dėlto, poetas H. Nagys,
antroje vakaro dalyje skaitydamas savo
poeziją vis žiūrėjo į laikrodį?), buvo tikrai
geras; jauteisi žmogus dvasiniai atsigavęs.
Dėl tų kelių nepalankių pastabų, nėra ko
jaudintis, nors mes, lietuviai, esam įpratę
tik išgirti ir šlovinti, nežiūrint kaip iš
tikrųjų ten būtų buvę; tik reikia prisimin
ti: “kas nedirba tas neklysta”, be to “tik
apie mirusius arba gerai, arba nieko”...
Valerija Baltušienė
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ARC įmonės,
su milijonine apyvarta,
apžiūrėjimas
1987 m. lapkričio 21 d. įvyko Los
Angeles Inžinierių-Architektų ALIAS
skyriaus narių susirinkimas ARC įmonėje.
Šveicavimo ARC įmonės steigėjai ir

Programos dalyviai Kariuomenės šventės minėjime. Kalba VI. Šimoliūnas. Iš k.: muz.
A. Jurgutis, R. Vitkienė, St. Pautienienė ir V. Saras
Nuotrauka —V. Gilio

Kariuomenės šventė Los Angelėse
Tradicinė Lietuvos kariuomenės
minėjimo šventė Los Angelėse įvyko
lapkričio m. 29 d. šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Šventė prasidėjo pamaldomis
bažnyčioje organizacijoms dalyvaujant su
savo vėliavomis. Šventei pritaikytą

pamokslą pasakė prel. dr. V. Bartuška.
Minėjimą pradėjo “Ramovės” pirm.
Vladas Šimoliūnas, programai pravesti
pakviesdamas Ramunę Vitkuvienę.
Sveikinimo kalbas tarė: Lietuvos gen. kon
sulas Vytautas Čekanauskas, Tautos Fon

do atstovas Mykolas Naujokaitis, ALT-o
pirm. Antanas Mažeika, L.B. Vakarų
apygardos pirm. Angelė Nelsienė ir
Vytautas Vidugiris Amerikos Legijono
vardu.
Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas
“Kario” redaktorius Balys Raugas.
Meninę šventės dalį atliko solistai Stasė
Pautienienė ir Vincas Šaras, akompanuo
jant muz. Aloyzui Jurgučiui ir Ramunė
Vitkuvienė padeklamavusi poezijos.
Minėjimas uždarytas tautos himnu.
Šventę-Minėjimą suorganizavo “Ramo
vė”, D. L. K. Birutės draugija ir Dauman
to šaulių kuopa. Po minėjimo programos,
apatinėje parapijos salėje vyko vaišės;
birutietės ir šaulės pavaišino užkandėliais
ir kava.
Į minėjimą įėjimas — nemokamas; buvo
renkamos aukos išlaidoms padengti.
A. Sk.
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Lietuvos Vyčių susirinkimas
Gruodžio 5 d. L. V. susirinkimas įvyko
B. ir A. Skiriu rezidencijoje Burbanke,
CA.
Susirinkimą pravedė pirm. Arūnas Barkus, sekretoriaujant Marytei Šepikaitei.

Edw. Antanaitis papasakojo savo įspū
džius iš Krikščionybės 600 metų sukakties
minėjimų New Yorke, Philadelphijo, ir
Los Angeles. Pastebėjo, kad visuose
minėjimuose dalyvavo arkivyskupai,
išskyrus Los Angeles.
A. Skirius pabrėžė Los Angeles Vyčių
kuopos 40-ties metų sukaktį, iškeldamas
svarbesnius įvykius nuo pat įsisteigimo
dienos 1947 metais.
Susirinkimo metu buvo pranešta liūdna
žinia — du veiklūs kuopos nariai išsiskyrė
iš mūsų tarpo, iškeliavo į amžinybę: Ed
vardas Bartkus ir Jonas Petrauskas-Petras.
Į kuopą, B. Skirienės pakviesti ir
paraginti, įstojo nauji nariai: George
Kaskus ir Jack N. Bružas su žmona.
Susirinkimas užbaigtas vaišėmis.
Nedalyvavusieji susirinkime, nario
mokestį(10 dol.) prašome prisiųsti finansų
sekretoriui A. Skiriui, 4364 Sunset Blvd.,
Los Angeles, C A 90029.
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Geriausia dovana visomis progomis,
visais metų laikais — SPAUDA.
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savininkai yra: inž. Mindaugas Gedgaudas
ir Liudas Reivydas. Susirinkimo dalyviams
jie aprodė įmonę, kuri buvo įsteigta 1976
m., supažindino su gamyba bei įmonės
pelninga apyvarta.
Savo gaminius jie parduoda ne tik
Amerikoje, bet siekia ir Japoniją, Sovietų
Sąjungą ir įvairius Europos kraštus.
Su malonumu reikia sveikinti gabią ARC
įmonės vadovybę, su geriausiais sėkmės
linkėjimais. Prie kavutės ALIAS skyr. pir
mininkas inž. Jonas Motiejūnas apžvelgė
skyriaus metinę veiklą, konstatuodamas ir
400 dol. paramą “Technikos Žodžiui” —
spaudos kompiuteriui įsigyti.
Po ALIAS sk. v-bos pranešimų ir
diskusijų buvo išrinkta nauja 1987-88 metų
kadencijai ALIAS skyr. valdyba. Jos
sąstatas toks:
Inž. Mindaugas Gedgaudas,
inž. Vitalis Lembertas
inž. Zigmas Viskanta ir
inž. Montė Sodeika, kurie pareigomis
dar nepasiskirstė.
Revizijos komisija:

inž. Jonas Motiejūnas, inž. Vytautas
Tamošaitis ir inž. Eugenijus Vilkas.

Kelionė laivu į Meksikos
Rivierą
Grupė lietuvių lapkričio mėnesyje buvo
išvykusi laivu į Meksikos Rivierą.
Aštuonių dienų kelionėje aplankė Puer
to Vallarta, Mazątlan ir Cabo San Lucas.
Kiekviena vietovė savotiškai įdomi.
Gražiausi gamtos vaizdai yra Cabo San
Lucas, kuris randasi pačiame gale
pusiasalio (Baja, California).
Buvo įspūdinga ir romantiška kelionė,
kurios metu sutikta turistų iš daugelio
pasaulio kraštų. Turėjom progos paminėti
Lietuvos vardą ir laivo pareigūnus
išmokinom lietuviškai: “labas” ir “ačiū”.
Ekskursijoje dalyvavo: Julija ir Emilis
Sinkiai, Alfonsą ir Vladas Pažiūros,
Valerija Kaminskienė, Audronė Kazlaus
kienė, Jonas Kutra ir ekskursijos vadovas
Vytautas Šeštokas.

LIETUVOS KONSULARINĖS

TARNYBOS PRADŽIA
IR VYSTYMASIS
LOS ANGELES
Antano Mažeikos kalba per Kalifornijos
Lietuvių Radijo Valandėlę, 1987 m.
gruodžio mėn. 20 d.

Kaip daugelis Tamstų jau žinote, sausio
mėn. 17 d. minėsime Lietuvos Generalinio
Garbės Konsulo Vytauto Čekanausko
dešimties metų konsularinės tarnybos
sukaktį.
Lietuvos nepriklausomybės laikais,
Lietuvos diplomatinė ir konsularinė tar
nyba buvo užsienio ministerijos dalis.
Praradus nepriklausomybę, Lietuvos
diplomatams ir konsulams esantiems
užsienyje, Lietuvos vyriausybės buvo
pavesta ir toliau eiti šias pareigas, garsi
nant laisvajame pasaulyje Lietuvos
okupacijos neteisėtumą ir Lietuvos norą
būti laisva ir nepriklausoma valstybe.
Laisvajame pasaulyje veikiančiai
diplomatinei ir konsularinei tarnybai
• vadovauti buvo pavesta buvusiam Lietuvos
užsienio reikalų ministeriui Stasiui
Lozoraičiui.
Prabėgo 47 metai tačiau Lietuvos
diplomatinė ir konsularinė tarnyba ir toliau
sąžiningai atlieka jai uždėtas pareigas.
Mirus Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui
Lozoraičiui, šias pareigas pradėjo eiti dr.
Stasys Bačkis, kartu eidamas Lietuvos
atstovo pareigas Vašingtone. Š. m.
lapkričio 15 d. dr. Stasys Bačkis at
sistatydino iš Lietuvos atstovo pareigų
ėjimo Vašingtone, jas perdavė Stasiui
Lozoraičiui junjorui, pasilikdamas
Lietuvos diplomatijos šefu.
Šiuo metu Lietuvos diplomatinėje tar
nyboje yra: Lietuvos atstovas Vašingtone
ir prie šv. Sosto Stasys Lozoraitis, Jr.,
Lietuvos atstovas Londone Vincas
Balickas, Lietuvos atstovas Paryžiuje dr.
Jurgis Baltrušaitis, Lietuvos Generalinis
Konsulas Niujorke Anicetas Simutis,
Lietuvos Generalinis Garbės Konsulas
Toronte dr. Jonas Žmuidzinas, Lietuvos
Generalinis Garbės Konsulas Los Angeles
Vytautas Čekanauskas ir Lietuvos
Generalinis Garbės Konsulas Čikagoje
Vaclovas Kleiza.
Šioji diplomatinė ir konsularinė tarnyba

yra mūsų Lietuvos valstybės tęstinumas.
Tai yra labai reikšmingos ir reikalingos
pareigos, jas su dideliu pasišventimu ir
nenuilstama energija atlieka mūsų
diplomatai ir konsulai.

Žvilgterėkime į mūsų vietinį konsulatą.
1939 m. Lietuvos vyriausybė paskyrė
dr. Julių Bielski Lietuvos Generaliniu
Garbės Konsulu Los Angeles mieste. Tai
yra pradžia Los Angeles konsulato. Šiose

pareigose dr. Julius Bielskis 1956 m. buvo
pakeltas į Lietuvos Generalinio Konsulo
pareigas. Jam mirus 1976 m. gruodžio 26
d., po metų, 1977 m. spalio 6 d. Lietuvos
diplomatijos šefas Štasys Lozoraitis
paskyrė Vytautą Čekanauską Lietuvos
Generaliniu Garbės Konsulu Los Angeles
mieste. Los Angeles yra vienintelis miestas
kur veikia visų trijų pabaltijos valstybių
konsulatai. O kas svarbiausia, visi trys —
jauni, tai reiškia, kad galės atstovauti ir
išlaikyti valstybės tęstinumą dar ilgai.
Šių dienų konsularinės tarnybos paskir
tis ir jos uždaviniai yra labai svarbūs:
palaiko ryšius su Amerikos Valstybės
pareigūnais, dalyvauja Valstybės, bei kitų
konsulatų rengiamuose priėmimuose, in
formuoja Amerikos valstybės pareigūnus
bei kitų valstybių konsulus paruošdami
specialias informacines brošiūras.
Paskutiniuoju laiku pasinaudoja VLIK-o,
ALT-o, Lietuvių Bendruomenės ir
Lietuvių Informacijos Centro ir iš kitų
šaltinių gaunamą informacinę medžiagą.
Palaiko ryšius su kitų valstybių konsulais,
ieško naujų draugų Lietuvos bylai ginti;
rašo amerikiečių spaudoje iškilusiais
Lietuvos reikalais. Renka medžiagą ir
literatūrą, kurią galėtų panaudoti Lietuvos
reikalams. Palaiko tamprius ryšius su
veikiančiomis lietuvių organizacijomis.
Padeda asmenims reikalingiems paliudi
jimo ar vertimo įvairiais su Lietuva
surištais reikalais.
Konsulatas yra atvira įstaiga. Į jį gali
kreiptis organizacijos, pavieniai asmenys.
Mūsų konsulatas yra įsigijęs jpilną
komplektą Lietuvos Vyriausybės Žinių,
įvairių knygų. Kas norėtų galite
pasinaudoti.
Tai kelios mintys kurias norėjau
Tamstoms patiekti, daugiau apie Lietuvos
Diplomatinę ir Konsularinę tarnybą ir apie
mūsų gerbiamą Konsulą Vytautą
Čekanauską išgirsite minėjime. Iš New
Yorko atvyksta Lietuvos Generalinis Kon
sulas Anicetas Simutis — minėjimo pagrin
dinis kalbėtojas, o taip pat ir kiti kalbėtojai
daugiau supažindins su Lietuvos
Diplomatine ir Konsularinė tarnyba bei jos
darbuotojais.

Naujus metus sutinkant!..
Keičiasi laikai, keičiasi papročiai, tik
nesikeičia žmogiškos silpnybės...
Vokiečių poetas Fred. Schilleris žvelgia į
mūsų gyvenimą kreiva akim...

SODIETIŠKA DAINELĖ
Boba! Ei atidaryk!
Valandos jau kelios
Beldžiuosi aš į duris,
Šlapias kaip šunelis.
Tikras tvanas ne lietus,
Velnias bildina ratus,
Permirkusios kelnės!
Švarkas, marškiniai šlapi!
Naujinteliai, man kaip tik,
Stypsau čia kaip kelmas!
Žybsi, blyksi, viens, du trys!
Boba! Ei atidaryk!

Po velnių! Atidaryk!
Jau liktarna gesta.
Nors pirštu durk, kur žiūri.
Nieko nesurastum!
Vos neperskilo kakta,
O rankovė nuplėšta,
Dieve pagailėtum.
Žybsi, blyksi, viens, du , trys!

Po velniais, atverk duris!
Po perkūnais! Pradaryk!
Išklausyk bent kartą!
Taip maldauju, ką daryt,
Nori — pasikarsiu?
Kiek dar reiks karksot kvailai.: V u ' z' ■”
Ko man čia stypsoti?
Meile, viskas per tave,
Iš galvos baigi išvest,
Prakeikta besote!
Žybsi, spengia, viens, du , trys.
Po perkūnais pradaryk!
Perkūnėli! Kas yra
Kad nuo lango lija?
Raganiutė nedora
Pamazgas išpylė.
Lietų, alkį ir šalčius
Iškenčiau aš dėl šitos
Pliuškės sijonuotos!
Na, užteks einu namo!
Velnio dukra, reik pamokyt,
Aš tavęs jau sotus!
Žybsi, blyksi, viens, du, trys!
Lik sveika! Ateisiu ryt!

:
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Kreipiuosi į visus lietuvius, kurie turite
medžiagos apie dr. Joną Šliūpą ir prašau

AUŠRININKO
DR. JONO ŠLIŪPO
ARCHYVO REIKALU
/

'

v

'

I

Šių metų pavasarį buvau Australijoje, o
rudenį kai kuriuose didesniuose JAV
miestuose, taipat pervažiavau per lietuvių
“angliakasių slėnį’’ Pennsylvanijoje.
Mano kelionės tikslas buvo surinkti, kiek
galima jos rasti, išsilikusia archyvinę
medžiaga liečiančia mano tėvą aušrininką
dr. Joną Šliūpą. Daugelis sutiktų lietuvių
pageidavo, kad rinkdamas medžiaga praplėsčiau užsibrėžta tikslą — įsteigčiau
Aušrininko dr. Jono Šliūpo vardo

archyvą, į kurį būtų galima sutelkti ne vien
tik medžiaga apie Šliūpą, bet ir kitas
senovines knygas, istorinius raštus,
dokumentus, svarbesnius straipsnius,
nuotraukas, prisiminimus. Vienas sakė:
“Įsteik savo tėvo vardu archyvą, kur
surinkta medžiaga liktų lietuvių istorijai,
kad neatsitiktų kaip su kun. Miluko
knygynu, kuris po mirties buvo dviem
sunkvežimiais išvežtas į šiukšlyną’’. Kitas
sakė: “Po mano mirties, kur pasidės mano
knygos ir rašai — vaikai išmes lauk, o gi
turiu tiek daug istorinių vertybių’’.
Pergalvojęs siūlymus, nutariau įsteigti
AUŠRININKO DR. JONO ŠLIŪPO
vardo archyvą, kuris pradžioje bus
priglaustas mano namuose, o vėliau per
keltas arčiau lietuviškų centrų. Padarysiu
įpareigojimus, kad po mano mirties ar
chyvas, laikui atėjus, būtų pervežtas į
Lietuvą.

perduokite istorinę medžiagą šiam ar
chyvui. Parašykite ką turite, dėl persiun
timo — susitarsime.
Mano adresas:
Vytautas J. Šliūpas, P. E.

P. O. BOX 613300
So. Lake Tahoe, CA 95761-3300

Archyvo pradžiai perleidžiu savo paties
surinktą medžiagą: dr. J. Šliūpo laiškus,
neišspausdintus jo rankraščius, keletą
šimtų nuotraukų, 27 Šliūpo rašytas knygas,

daugelio lietuvių parašytus asmeniškus
prisiminimus, laikraščių straipsnius (jų
turiu apie 500). Šliūpo iš Lietuvos
atsivežtas kitų autorių knygas, savo paties
knygyną ir kitokią istorinę medžiagą.
Ačiū tiems, kurie prisidėjo ir kurie
ateityje vertingomis istorinėmis dovanomis
prisidės prie AUŠRININKO DR. JONO
ŠLIŪPO ARCHYVO praturtinimo.
Su pagarba
Inž. Vytautas J. Šliūpas
************************************
VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių,
sukaktuvių,
vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis
LIETUVIŠKI TAUTINIAI AUDINIAI:
juostos, takeliai, Lietuvos himnas, Vytauto D.
biustas; autentiškos liet, koplytėlės, lėkštės
ir kiti drožiniai; lietuviškos lėlės, lietuviškos
plokštelės bei knygos..
Gaunama “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
adm-je, 4364 Sunset Blvd., L. A. CA 90029
Tel.: (213) 664-2919
(213) 664-2910
************************************

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

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
****************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404
z
Tel.: (213) 828-7095
****************************************

ROQUE and MARK CO., INC.
>

...

.

•

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Phone: (213) 828-7525
Res. (213) 395-0410
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Jaunimo Centre atžymėta “Margučio“
v
radijo 55 veikimo metai. Šia proga
“Margutis“ buvo paskelbęs solo dainų,
kurioms būtų panaudota lietuvių poetų
poezija, konkursą.
Pirmoji premija (400 dol.) teko Onai
Melrikienei už “Vėjavaikį“ (K. Binkio
žodžiai), Antroji — (300 dol.) J. Govėdai
(Kanadoje) už “Amžinas lietuvis“ (ž. K.
Bradūno). Trečiąją premiją (200 dol.)
pasidalijo dvi losangelietės: Raimonda
Apcikytė už “Gulbės ir vėjai“ (ž. A.
Griciaus) ir Ona Metrikienė už “Oi,
kregždute“.
Ona Metrikienė jau senai mums žinoma,
kaip kompozitorė sukūrusi ne tik dainų, bet
ir operetę. Raimonda Apeikytė, geriau
mums pažįstama, kaip pianistė, nesenai
pradėjo pasireikšti ir kaip rimta kompozi
torė, iš jos daug tikimės, nes gabumų jai
nestinga.

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

3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tel.: (213) 661-5276
DARBO VALANDOS
pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 vai. iki 7 vai. vakaro
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p.p.
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Kooperatyvas duoda Įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
**********************************************************

■■

Realtors * Insurance * Income Tax * Notary Public

Albinas Markevičius ir bendradarbiai

Los Angeles lietuviai savo tarpe turi
daug žymių poetų, rašytojų, dailininkų,
muzikų... Kurį laiką, rimtai ar nerimtai,
kalbėjom: “Kam reikia poezijos ar nove
lės įvertinimo komisijos? Negaišinkit savo
brangaus laiko — siųskit tiesiai į Los
Angeles, — losangeliečiai vis vien
laimės!“
Atrodo, kad losangeliškiai nepasiduoda
ir muzikoje: daug kartų premijuoti komp.
Budriūno kūriniai; ne kartą premijuoti ir
komp. Onos Metrikienės kūriniai.
Spalio 24 d. specialiu pokyliu Čikagos

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ

I

Dvi Los Angeles lietuvės muzikės
laimėjo “Margučio” premijas

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS
1
.
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 986-9247
(213) 660-6600
Home: (213) 664-0791

I >
.
LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI
C'

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

•

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

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)

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

Dantistai

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law
483 Francisco St. Suite B.
San Francisco, CA 94133
Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

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

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

ROMAS ŽEMAITAITIS

Electrical - Heating - Plumbing

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

(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.
ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai

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

General Contractors

Home Improvements

A ttorney at Law
12301 Wilshire Blvd. Suite 512
Los Angeles, CA 90025
Tel.: (213) 826-5505

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

KOSTAS MAKAUSKAS
Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Remodeling — Repairs
EXPERIENCED
3823 Evans St., L. A. Ca. 90027
Tel.: (213) 669-0316

Nuosavybių pardavėjai
ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

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

ROQUE & MARK CO.

Attorney at Law

Escrow Kompanijos

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

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

MARCELLA AUGUS

DENNIS PETRAS

President

Broker Associate

CROWN ESCROW
CORPORATION

c/o Whitehouse Property

VIOLETA SUTKUS

NIJOLĖ V. TREČIOKAS
Attorney at Law
701 Santa Monica Blvd. 3rd Floor
SARTA MONICA, CA M401
tel. (213) 395-3398

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

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

Sąskaityba

Apdrauda
M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.
A. “Mark” MARKEVIČIUS

Gydytojai

Certified Public Accountant

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

All Lines of Insurance
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

VINCENT JUODVALKIS

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 667-3080
14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
Tel.: (818) 894-0136
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
1988 m. Sausio mėn.
10 d., sekmadienį, tuoj po pamaldų šv.
Kazimiero parapijos salėje, L. A. šaulių
kuopos rengiamas Klaipėdos Krašto
minėjimas
17 d., sekmadienį, 12:30 v. p. p. šv.
Kazimiero parapijos salėje, Rengimo
komiteto ruošiamas Lietuvos gen. garbės
konsulo V. Čekanausko dešimties metų
Konsularinės tarnybos atžymėjimas.
24 d., sekmadienį, Tautiniuose Namuo
se, ASS metinė šventė.
30 d. ir 31d., šv. Kazimiero parapijos
salėje, LFB ruošiamas Politinių Studijų
savaitgalis.

-TRUMPAINaujai JAV pripažintas Lietuvos Charge
d’Affaires Vašingtone Stasys Lozoraitis,
Jr., lydimas Lietuvos gen. konsulo Vy
tauto Čekanausko, lapkričio 23 d.
atsilankė “Lietuvių Dienų” redakcijoje.

Poetas Henrikas Nagys, su savo poezijos
kūriniais, dalyvavęs LFB rengtame Lite
ratūros vakare, lydimas Vytauto Pluko,
gruodžio m. 7 d., atsilankė “Lietuvių
Dienų” redakcijoje. Malonus svečias ap
žiūrėjo žurnalo raidžių rinkimo kompiu
terį, jam yra įdomu, kadangi jo žmona
Birutė Nagienė redaguoja “Nepriklausomą
Lietuvą” Montrealyje.
Buvo malonu susipažinti su poetu, kuris,
kad ir gimęs Žemaitijoje, vis dėlto, turi

puikaus “aukštaitiško” humoro.

Ilona Brazdžionienė su savo trimis
akrilikos darbais dalyvavo Čikagoje
esančios Čiurlionio galerijos rengiamoje

Lietuviai Amerikos Vakaruose
laikraštį aukomis parėmė:
Po 100 dol. —Viktoras Augus
Po 50 dol. —Prel. J. Kučingis
Po 20 dol. —Emilis Sinkys
Po 15 dol. —Alena Devenienė-Grigaitienė, A. Musteikis (NV).
Po 13 dol. -P. Gylys (WA), A. Jocas,
S. Kudokas, D. Paškevičienė, E. Stirbienė.
Po 10 dol. —P. Aras, R. Gajauskas, R.
Giedraitis, L Gurčinas, A. Janulis, S.
Petokas, V. Šeštokas.
Po 8 dol. —L. Baltrėnas, E. Blažys,
A. Budriūnas, V. Fledžinskas, T.
Grikinas.
Po 5 dol. —J. Andrašūnas, VI. Bakūnas, E. Gedgaudienė, R. Kildišas.
Po 3 dol. —D. Alseikienė, B. Aras, E.
Balceris, A. Bimbiris, E. Bretz, E. But
kienė, P. Dainius (Kanada), P. Dovydai
tis, A. Galdikas, J. Giedraitis (NY), J.
Gurskas, O. Kantas, B. Kasakaitis (IL), J.
Kudžma (NH), J. Lopatauskas, D. Mackialienė (FL), F. Masaitis, A. Mažeika,
L. Medelis, G. Mickus, J. Mikalonis, A.
Milaknis, M. Oberfield, kun. A. Olšaus
kas, A. Pažėrienė (FL), S. Petravičius, K.
Prišmantas, L Račius (AZ), A. Ratkelis,
J. Salys, V. Šaras, B. Seliukas, A. Šimkus,
J. Skaudys, S. Skirmantas, M. Stark, A.
Stasas, VI. Šurkus (AZ), A. Venckūnas,
A. Vilkas, E. Vilkas, C. Žaliūnas (NV)

Dėkingi esame už supratimą, kad
laikraščio surinkimas, atspausdinimas,
pašto ženklai, kainuoja daugiau negu
gauname už prenumeratą. Nenorime kelti
kainos, nes gali būti mūsų tarpe ir ne
pajėgiančių užsimokėti.
Redakcijos norai yra, kad laikraštis
lankytų visus norinčius jį skaityti. Be
dosnių Jūsų aukų, Jūsų paramos, laikraštis
negalėtų išsilaikyti.
Naujų 1988 metų proga, linkime Jums
geriausios kloties ir sveikatos
Redakcija

Roofing Contractor
JONAS BRICKUS
Lie. No. C-39-484398

meno parodoje, kuri buvo suruošta šven
čiant Čiurlionio galerijos 30-jį gimtadienį.
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Vladas Simoliūnas-Sims persikėlė netoli
Capistrano Beach. Naujas adresas: 329
DANATEAK, DANA POINT, CA
92629. Tek: 1-714- 248-0874.

4655 KINGSWELL AVENUE
SUITE 214
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027
(213) 662-4244

ALp(LKA)1763
A
1988, Nr.l
Akadc
kviečia
Metinėj _
. „ _____ / ____
sausio 24 d., sekmadienį, Tautiniuose
Namuose, 3356 Glendale Blvd.
ASS nariai kviečiami 12 vai. metinei
sueigai, — svečiai kviečiami — 1:30 pie
tums ir paskaitai. Prelegentas — fil. Jonas
Damauskas iš Čikagos. Tema — “Dabar
tinė pogrindžio spauda”.
Kaina 12 dol. asmeniui, 8 dol. studen
tams. Apie dalyvavimą prašau pranešti iki
sausio 17 dienos: A. Kudirkienei (818)
248 -5180, Dainai Petronytei (213)
666-9239, B. Viskantienei (213)
377-4053.
Visi nariai prašomi dalyvauti su spal
vomis š. Mišiose, šv. Kazimiero bažny
čioje 10:30 vai. ryto.

Kalifornijos Lietuvių Golfo klubo
valdyba praneša, kad metinis klubo
susirinkimas įvyks 1988 m. sausio 10 d.,
1: p. p. Pauliaus Aro namuose.

-MIRTYSJonas Petras (Petrauskas) mirė lapkričio
25 d., sulaukęs 84 metų amžiaus. Lapkri
čio 30 d. buvo palaidotas Valley Oak
kapinėse, Westlake, CA. Velionis priklau
sė Lietuvos Vyčiams, Šaulių sąjungai,
Piliečių klubui ir Susivienijimui Lietuvių
Amerikoje.
Reiškiame gilią užuojautą sūnums: Den
nis ir Leonardui, kurie prieš 15 metų
neteko ir savo motinos.

Eduardas J. Bartkus mirė 1987 m.
lapkričio 24 d. Buvo palaidotas lapkričio
28 d. Forest Lawn kapinėse, Glendale.
E. Bartkus buvo aktyvus Lietuvos Vyčių
ir švento Vardo organizacijų narys.
Reiškiame užuojautą dukrai Ritai.
Vladas (Walter) Salinis prieš 8 metus
gavęs “stroką” ir buvęs beveik visas
paralyžuotas, mirė 1987 m. gruodžio 2 d.
Perris, CA, ligoninėje, sulaukęs 69 metų.
Prieš 4 mėnesius mirė jo žmona. Abu
palaidoti Orange City kapinėse. Liko sūnus
John Salinis, reiškiame užuojautą.
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