M

1986 m.

Rugsėjo mėn.

Nr. 7

Filmą iš poeto Bernardo Brazdžionio gyvenimo
Tur but nėra nei vieno lietuvio, nežiūrint
kokio amžiaus, kokiam pasaulio krašte,
kuris nebūtų skaitęs, atmintinai išmokęs ir
deklamavęs poeto laureato Bernardo Braz
džionio patriotinių eilėraščių; nėra jauni
mo, kuris nemokėtų “Meškiuko Rudnosiuko”. Deja, didelė dalis tų lietuvių neturėjo
progos asmeniškai susipažinti su poetu, ir
apie jį sprendžia tik iš jo poezijos.
Kalifornijos lietuviai ir bostoniškiai
laimingesni tuo, kad daugumas poetą pa
žįsta, turėjo progos pabendrauti ir jį ge
riau pažinti kaip žmogų, ne vien tik kaip
poetą.
Paprastai taip gyvenime jau yra, kad
poetai, dailininkai, menininkai pradedami
vertinti ir gerbti, tik po to, kai ant jų kapo
rūtos žaliuoja... Gerai, kad atsirado
lietuvių, kurie sujudo į filmą įamžinti
poetą, įvertinti ne tik kaip poetą laureata,
bet ir kaip labai įdomų žmogų, turintį gana
daug humoro. A. Adomėno iškeltu pasiū
lymu imta rankioti įvairių filmų iškarpos
iš praeities; video užrekorduota ir dabar
tinis poeto gyvenimas. Tai bus maždaug

choronologiškai užfiksuoti įvykiai. Žinoma, darbas yra sunkus, kadangi tais lai
kais (prieš 30 metų) mėgėjų darytos filmos, jau kiek nublukę, neturi garso ir
nelabai turiningos, tik istoriškai vertingos.
Visą filmos gaminimo darbą atlieka Pau
lius Jasiukonis.
1986 m. birželio mėn. 1 d. dr. Z. Brin
kio sodyboje, P. Jasiukonis per 2 seansus
rodė filmos “juodraštį“. Sunku spręsti iš
vienos dalies (1 rato ‘reel’) kaip įdomiai
ir tikrai gyvenimas bus parodytas, bent
šiuo metu atrodo, kad nepagautas tikrasis
Brazdžionis; nepagautas jo gyvybiškumas
ir humoras. Kiekvienas žmogus sustingsta
prieš aparatą, tai jau žinomas dalykas, gal
būt dėl to, amerikiečiai darydami istorines
biografines filmas, samdo gerus aktorius,
kurie įkalba įdomesnes vietas, komentarus,
įdeda humoro ir 1.1. Esu tikra, kad brazdžioniškai humoristiškų išsireiškimų
prisimena artimieji draugai, kurie turėtų
pasirūpinti ir medžiagą pristatyti filmos
gamintojui. Ir pats poetas prisimena gana
daug juokingų nuotykių iš savo gyvenimo,

Davęs idėją pagaminti filmą iš B. Brazdžionio gyvenimo A. Adomėnas su poetu B. Brazdžioniu.
Nuotrauka —L. Baltušio

Po filmos iš poeto Bernardo Brazdžionio
gyvenimo, dr. Z. Brinkio sodyboje. Iš k.: filmos
gamintojas-redaktorius Paulius Jasiukonis,
rašytoja-laureatė Alė Rūta, dariusi filmai
pasikalbėjimą su poetu, ir poetas Bernardas ,
Brazdžionis.
Nuotrauka — V. Baltušienės

ypač iš gastrolių su S. Santvarų ir Ant.
Gustaičiu.

Pasižiūrėjus tos filmos “juodraščio“
kyla noras palydimoje muzikoje girdėti
pagal poeto žodžius sukurtas dainas, gies
mes; tuo gautųsi daug geresnis B. Braz
džionio kūrybos vaizdas, lengviau įstrigtų
į atmintį jo poezija. Pačiam poetui artis
tiškų gabumų netrūksta, (ką jau ne kartą
parodė skaitydamas savo eilėraščius ar
kalbėdamas publikai) jis pats galėtų
parašyti ir puikiai įrekorduoti komentarus,
gal geriau negu kai kurie artistai. Būtų
įdomu, žinoma, kad ir mūsų vietinės meno
jėgos įdeklamuotų B. Brazdžionio poezi
jos, bet vis vien niekas negali pakeisti
“originalo“, tik gal įdomumo dėliai. Be
B. Brazdžionio poezijos, be muzikos,
sukurtos jo žodžiams tikro Brazdžionio
perduoti nepavyks.
Filmos finansavimu rūpinasi komitetas,
kuris ir popietę surengė pakviesdamas apie
100 svečių.
Jau praėjo keli metai, kai pradėta sukti
filmą, išleista keliolika tūkstančių dolerių
ir, reik tikėtis, greitai pamatysim ištisą,
patobulintą ir įdomią filmą, rodančią mūsų
mėgiamiausio ir populiariausio (po Mai
ronio) poeto gyvenimą. Tai bus didelis
kraitis mūsų archyvams, mūsų ateinan
čioms kartos, kurios dainuodamos... “ten
miške, kur eglės ošia... “ galės pasižiūrėti
ir autoriaus gyvenimo svarbesnius momen
tus, pamatyti kaip poetas atrodė ir atrodo.
Tik pagalvokim, kaip įdomu dabar būtų jei
turėtumėme dokumentinę filmą iš mūsų
didžiųjų poetų, rašytojų, menininkų
gyvenimo.
Vaje
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Kur eina mūsų jaunimas?
Ne vienas iš mūsų kartos nusiskundė, kad mūsų jaunimas eina
savais keliais, mažai rūpinasi lietuvybės išlaikymu, kuria mišrias
šeimas ir 1.1. Kitaip sakant, mūsų jaunimas eina “šuniui šėko
piauf’. Neatsilieka ir kai kurie laikraščiai, esą: “...jaunimas nori
reformuotos, jų galvosenai bei psichologijai pritaikytos veiklos
(Tėviškės Žiburiai). Sustoję pagalvokim. Ar mes kitokie buvom
mūsų tėvų akyse?
Mes patys irgi veikėme ir veikiame ir elgiamės visai kitaip negu
mūsų tėvai: nei mes rėdomės sermėgomis, nei trinyčiais ir jau
daugumas iš mūsų net nežinom kas yra vežėčios.
Tempores mutant mores! Pasikeitė ne tik laikai, ne tik papročiai,
bet ir kraštas, kuriame mūsų jaunimas gimė, augo, išsimokslino.
Jie geriau, negu mes, pažįsta krašto psichologiją, kurią panaudoja
lietuvybės puoselėjimo reikalams. Ir kas blogo, jeigu jaunimas,
išaugęs svetimuose kraštuose veikia savo būdu, prisitaikydami prie
dabartinių gyvenimo sąlygų? Nesvarbu kokios psichologijos pa
veikti jie dirba, svarbu, kad nori išlaikyti lietuvybę, ginti savo
krašto teises, supažindinti pasaulį su mūsų pavergtos tėvynės
kančiomis.
Mūsų jaunimas, surengęs Taikos ir Laisvės Žygį, su VLIK-o
ir Tautos Fondo pagalba, įrodė, kad jie moka ir žino, kaip atkreipti
pasaulio dėmesį į mūsų tautos reikalus. Jau vien tik TASS-o koliojimas ir Žygio dalyvių apkaltinimas, kad jie visi yra ČIA agentai,
puikiai įrodė, kad jaunimas pataikė rusams į pačią skaudžiausią
vietą, kad Žygis pasisekė daug geriau negu kad ir jie patys tikėjosi.
Š. m. liepos mėn. 18-20 d. d. Vašingtone DC surengta jaunimo
konferencija, kurioje dalyvavo gana daug atstovų iš visų Amerikos
valstijų. Jaunimas turėjo progos pasiklausyti sen. Dole, duoti jam
klausimų, išklausyt jo atsakymu, susitikt privačiam pasikalbėjimui
su savo kongresmanais, arba jų vyresniais pavaduotojais, iškelti
jiems rūpimus klausimus Lietuvos reikalais. Per 3 dienas pasimokė,
kaip sėkmingai prieiti prie didžiosios amerikiečių spaudos, kaip
surengti sėkmingas demonstracijas, kur ir kaipv kreiptis norint
patiekti senatui mūsų projektus ir reikalavimus. Šios konferenci

jos metu įsigytos žinios labai pravers ateityje kovojant Lietuvos
laisvės ir lietuvių teisių gynimo reikaluose.
Šiais metais jaunimas, konferencijos metu, nubalsavo pagyvinti
kovą su OSI, įrodyti laisvo pasaulio, ypač Amerikos teismams,

kad OSI bendradarbiaudama su sovietiška slaptąja policija, pristato
melagingus parodymus, sovietų pagamintus liudininkus pagal
reikalų, kurių parodymais negalima pasitikėti.
Dabar VLIK-as Helsinkio Akto Žmogaus Teisių Peržiūros
konferencijos metu (vyks Vienoje, Austrijoje) lapkričio 4 d.
organizuoja demonstraciją į kurią kviečia jaunimą gausiai dalyvauti
(gaila, laikas labai nepatogus studijuojančiam jaunimui).
Taigi trumpai apžvelgus jaunimo veiklą reikia pripažinti, kad
jie per trumpą laiką padarė gana daug. Jaunatviškos energijos
pagauti pasieks gal net to, apie ką mes, vyresnioji karta, tik sva
joti tegalėjome.
Jaunimui gerų norų, sveikos pasaulėžiūros ir galvosenos
netrūksta, reikia tik moralinės ir finansinės paramos, nes daugumas
iš jų studentai.

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

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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MARCELLA AUGUS
President

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

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

Tel.: (213) 986-9247

(213) 660-6600

Home: (213) 664-0791
*************************************

Hollywood

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

Krautuvę perėmė nauji savininkai
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los feliz

Tel. 663-4747

LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
PADĖKA

Inž. Vyt. Vidugiris, pravedęs iškilmių programų Veteranų prisiminimo dienos proga, su Kalifor
nijos gubernatorium G. Deukmejian.

Lietuvis vadovavo Amerikos
legionierių iškilmėms

Respublikonų Tautybių Grupių
suvažiavimas Los Angeles mieste

Vytautas Vidugiris, buvęs Amerikos
Legijono 24 rajono komendantas, labai
gerai ir įspūdingai pravedė mirusių
Amerikos Veteranų Atminimo dienos
(Memorial Day) iškilmingą programą
Amerikos Veteranų kapinėse, kur
dalyvavo keli tūkstančiai žmonių.
Jam nuoširdų padėkos laišką prisiuntė
gubern. G. Deukmejian (su juo Vytautas
artimai pažįstamas ir viens kitą vadina pir
maisiais vardais) taip pat gavo padėkos
laišką ir iš Veteranų administracijos
direktorės Theresa J. Bush, kuri irgi
kreipiasi į Vytautą pirmuoju vardu, be
jokių formalumų.
V. Vidugiris, kaip ir pernai taip ir šiemet
pasistengė, kad į programą būtų įtraukti
lietuviai: pernai sol. J. Čekanauskienė,
šįmet — sol. Antanas Polikaitis, parodytas
per televiziją; dar įdomiau, kad žinioms
per televiziją tęsiantis visą laiką buvo gir
dimas sodrus A. Polikaičio balsas. Solis
tas sugiedojo 3 dalykus: Amerikos himną,
“Tėve mūsų” ir “Dieve, laimink Ameri
ką”.

Š. m. birželio m. 26—29 dienomis, Los
Angeles Airport Hilton viešbutyje įvyko
visos Amerikos Respublikonų Tautybių
Grupių Tarybų suvažiavimas. Jame daly
vavo Tautybių Federacijos, ir Valstybių
Respublikonų Tautybių Grupių Tarybų
atstovai.
, Lietuvius respublikonus atstovavo: 2 iš
Čikagos, 1 iš Klevelando, 3 iš Connecticut,
3 iš San Franciso ir 13 iš Los Angeles.
Suvažiavimo metu peržiūrėti ir pataisyti
įstatai (by-laws), kuriuos paruošė Eugeni
jus Žiūrys.

Nauja A. L. T. S-gos valdyba
1986 m. liepos m. 6 d. Tautiniuose
Namuose įvykusiame A. L. T. S-gos Los
Angeles skyriaus susirinkime išrinkta
valdyba,
pasiskirstė pareigomis:
pirmininkė —Rūta Šakienė, vice
pirmininkas —Pranas Dovydaitis,
sekretorius —Vytautas Šeštokas, iždinin

kas —Ramūnas Bužėnas, narė —Kristina
Švarcaitė.

Penktadienį vykusiame spaudos posė
dyje dalyvausieji buvo supažindinti su
Naujų Piliečių programa, pranešta, kad yra
bandoma ir prašoma padaryti emigracijos
įstatymų pakeitimus.
Šeštadienį vyko bendri priešpiečiai su
trumpa menine programa ir pagrindiniu
kalbėtojum buvusiu Samoa gubernatorium
Peter Coleman.
Sekmadienį vyko Atžymėjimų (Awards)
priešpiečiai, kurių metu Visos Amerikos
Respublikonų Tautybių Grupių Tarybos
pirm. Frank Stella pagerbė veikloje
pasižymėjusius respublikonus ir Tautybių
Grupes jiems įteikdamas atžymėjimus.
Lietuviai gavo net 3 atžymėjimus: Liucija
Mažeikienė kaip “Outstanding Volun
teer of the Year”, Kalifornijos Liet. Resp.
Tarybos valdyba “Certificate of Apprecia
tion”, Eugenijus Žiūrys “Outstanding Ser

vice of the Year” ir už geriausią veiklą iš
visų Tautybių Grupių atžymėjimą gavo
Lietuvių Respublikonų Federacija (pirm.
Kazimieras Oksas).

Liepos 13 dieną Los Angeles Juozo
Daumanto šaulių kuopa suruošė man
jubiliejinį, 80-ties metų amžiaus sukakties
proga, banketą su literatūros ir meno
programa.
Giliai sujaudintas man parodytu jautriu
dėmesiu, nuoširdžiai dėkoju banketo ruo
šėjams — LŠST LA kuopos valdybai ir
kuopos pirmininkui mielajam Juozui Paž
ėrai už taip nuotaikingą renginį. Ir už
įspūdingą sukaktuvinį skydą. Dėkoju už
literatūrinę paskaitą rašytojai laureatei Alei
Rūtai Arbienei. Dėkoju programos vedėjai
Jūratei Venckuvienei.
Dėkoju sveikinusiems žodžiu gerb. pa
rapijos klebonui kun. dr. A. Olšauskui ir
gerb. Lietuvos generaliniam garbės kon
sului inž. Vytautui Čekanauskui, ir mie
liesiems visuomeniškų bei kultūrinių orga
nizacijų atstovams. Ir sveikinusiems paštu
arba asmeniškai. Dėkoju šaulėms už vaišes
ir jubiliejinį pyragą.
Dėkoju meno programos dalyviams
solistams Janinai Čekanauskienei ir An
tanui Pavasariui, ir pianistei Raimondai
Apeikytei.
Dėkoju visiems banketo dalyviams už
pareikštą man dėmesį bei prielankumą
dalyvaujant mano saulėlydžio šventėje: už
malonius žodžius, už šiltus linkėjimus, už
gėles ir už griausmingus valiavimus iškil
mę baigiant.
Jūsų Jurgis Gliaudą su žmona Marija

MiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiin
Šeštadienį vykusioje Tautybių Grupių
parodoje lietuvius labai gražiai atstovavo
Giedrė Gustaitė ir Lionė Vilimienė, sko
ningai paruošusios parodai lietuviško
liaudies meno, gintarų ir knygų stalus.
Visų Tautybių Grupių suvažiavimo pro
ga įvyko Lietuvių Respublikonų Federacijos metinis susirinkimas, kuriame
dalyvavo: K. Oksas, A. Milūnas iš Illinois;
R. Kudukis — Ohio, J. Urbonas — Michi
gan; E. Žiūrys, L. Šimanskytė ir Z.

Dresliūtė — Connecticut; S. Kvečas, B.
Kellogg, A. ir L. Mažeikos, R. ir A.
Nelsai, V. Skilius, Vyt. ir V. Šliūpai iš
Kalifornijos.
Liet. Resp. Fed. pirm. K. Oksas už
sėkmingą 30 metų veiklą Kalifornijos Liet.
Resp. įteikė Įvertinimo Atžymėjimą
Kalifornijos Liet. Resp. pirmininkei L.
Mažeikienei, taip pat ir pačiam pirmąjam
pirmininkui Liet. Resp. vieneto organiza
toriui — Leonardui Valiukui.
Suvažiavimas praėjo gana darbingoje
nuotaikoje: per visas 3 suvažiavimo dienas
buvo gana daug posėdžiauta, pasiekta.
Antanas Mažeika
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Informacinė popietė
Liepos mėn. 20 d. šv. Kazimiero parapi
jos salėje L. K. Moterų Federacijos Los
Angeles klubas, vadovaujamas pirminin
kės Adelės Balsienės ir vice—pirmininkės
Jūratės Šepikienės, suruošė informacinę
popietę. Programoje buvo numatyta pietūs,
video juostelės ir visiems gerai žinomas
Antanas Mažeika, Coalition for Constitu
tional Justice and Security (CCJS) pir
mininkas. A. Mažeikai skubiais reika
lais išvykus į Vašingtoną, susirinkę turėjo
progos išgirsti Jūratę Šepikienę, CCJS
iždininkę.

Jūratė Šepikienė dar jauna moteris,
tačiau su OŠI veikla gerai susipažinusi.
Virš šimto klausytojų buvo supažindinti su
Holtzman amendmentu ir jo pakei
timų pravedimu kongrese. Apie pakei
timus pati Elizabeth Holtzman giriasi:
“Kai pasidariau pirmininke Atstovų Rūmų
pakomisijos imigracijai turėjau galios
padaryti pakeitimus”. Žinoma, tie
pakeitimai padaryti kaltinamųjų nenaudai.
Pirmoji video juostelė ir buvo tos pačios
E. Holtzman ir A. Mažeikos debatai.
Jaak Treiman naujasis Estijos konsulas Kalifornijai.

Naujas estų konsulas Kalifornijai
Beveik prieš 2 metus netekome lietuvių
draugo estų garbės konsulo Ernst Laur. JA
Valstybės nepripažįsta de jure Sovietų
okupacijos Pabaltijo kraštuose, tad tų
kraštų diplomatiniam tęstinumui išlaikyti
paskirtas naujas garbės konsulas estams,
advokatas Jaak Treiman.
Naujasis konsulas gimė Estijoje 1943
m., prieš II-ją bolševikų okupaciją
bėgančių tėvų buvo išvežtas į Švediją, po
to 1947 m. šeima emigravo (Australiją iš
kur 1951 m. atvyko į JAV.
Naujas Estijos konsulas baigė Pietų
Kalifornijos universitetą (USC) kur įsigijo
politinių mokslų bakalaurą ir teisių
doktoratą; Čikagos u-te įsigijo tarptautinės
politikos magistrą.
J. Treiman, yra teisinis patarėjas Baltų
Laisvės Lygai, priklauso Pabaltijo studijų
progresavimo organizacijai (Assn, for the
Advancement of Baltic Studies); yra
kalbėjęs Lietuvių Politinių Studijų
savaitgalyje ir keliose Žmogaus Teisių
konferencijose.
Naujasis estų konsulas yra vyresnis
dalininkas teisių firmoje Treiman, Schiffman ir Curry. Ši teisių įstaiga, esanti San
Fernando Valley, Kalif., taip pat tarnaus
ir kaip konsulo oficiali būstinė.
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J. Treiman yra vedęs ir turi 14-os metų
dukrą, kuri gana dažnai savo mokyklos
rašiniuose mini Estiją.
Gaila, kad konsulas nėra taip gerai
pažįstamas lietuviams, nebuvo aktyviai
įsijungęs net ir į estų organizacijas, bet,
reik tikėtis, su naujomis konsulo
pareigomis atsiras ir naujos pareigos:
palaikyti artimus ir draugiškus santykius
su lietuviais ir latviais, ir, gal būt, daugiau
įsijungti į estų tautinį gyvenimą ir jo veiklą.
V. V. B.

Dailiųjų Menų Klube
apie gyvuosius ir mirusius
Bronius Budriūnas pirmininkavo Los
Angeles Dailiųjų Menų Klubo susirinkimui
1986 m. birželio 14 d., jų namuose. Pasa
kojo apie Bostone įvykusį kultūrininkų
pagerbimą, (skaitytinai ir jį.
Po to, įvairiomis kultūrinėmis temomis
kalbėjo DMK nariai: Alė Rūta, Vincė
Jonuškaitė, Edmundas Arbas, Bernardas
Brazdžionis, Algirdas Gustaitis, Bronys
Raila, Elena Tumienė ir kiti. Padaryta
nuotraukų.
Sekančiu Dailiųjų menų Klubo pirm, bus
Dana Mitkienė.

Įdomu buvo išgirsti, kokiu būdu OSI
renka medžiagą ir gauna skaičius. Kaip
pvz.: “Į Ameriką su II pasaulinio karo
pabėgėliais atvyko 10,000 nacių koloborantų” , arba “3,000 baltų”. OSI
įstaigoje dirba 12 advokatų ir visi gerai ap
mokami, nes OSI operuoja milijoninė
mis sumomis. Tuo tarpu apkaltintieji
sunkiai gauna advokatus ir turi patysmilžiniškas išlaidas susimokėti. Iki šiol
OSI deportavo 12 asmenų ir dabar tyrinėja
300 bylų. Michael Wolf, OSI direktoriaus
pavaduotojas, džiaugiasi, kad jiems niekad
nepritrūksta duomenų, nes jie naudojasi
originaliais nacių dokumentais, po karo
patekusiais į sovietų rankas. Nesupran
tama, kodėl sovietai, turėdami originalius
nacių dokumentus, neleidžia net OSI ad
vokatams jais naudotis, o pakiša tik
fotokopijas, (tas reikalas labai aiškus —
fotokopijas gali padaryti tokias, kokių rusai
nori, įdėti “liudininkų' parodymus, kitaip
sakant, sufalsifikuoti Red.)

Šiuo metu OSI ruošiasi deportuoti pirmą
pabaltietį estą Karl Linn. Jei mes nieko
nedarysim, atsidursim visi dideliam pavo
juje, nes visi esam OSI kompiuteriuose, o
“originali” medžiaga gausiai plaukia iš
sovietų saugumo.
Atėjo laikas visiems vieningai jungtis į
darbą su CCJS ir Americans for Due Pro
cess, nesigailint nei laiko, nei pinigo.

A. D.

Tautos Fondo kreipimasis
Gerbiami rėmėjai,
Tautos Fondo vardu dėkoju už Jūsų
aukas Fondui Vasario 16-tos proga. Jūsų
nuolatinė parama, tai užtikrinimas, kad
užsimoti darbai bus įvykdyti.
Pats Tautos Fondas nėra lietuviškos
veiklos iniciatorius ar vadovas Lietuvos
laisvės kovoje, bet jo remiamas VLIK-as
yra. Praeitais metais VLIK-o kartu su lat
viais ir estais suorganizuotas Sovietų Rusi
jos teismas Kopenhagoje, kelionė laivu
Baltijos jūra, demonstracijos Helsinkyje tai
buvo didelis pasisekimas visu kuo, tik ne
mūsų, lietuvių bendradarbiavimu ar gausiu
dalyvavimu teisme ar kelionėje. Kažkodėl
lietuvių organizacijos ir laikraščiai sutarė
ignoruoti šį įvykį. (To negalima prikišti
“Lietuvių Dienų’’ žurnalui ar “Lietuviai
Amerikos Vakaruose“ laikraščiui, kurie ne
tik reklamavo Taikos ir Laisvės Žygi, bet
pasiuntė ir savo spaudos atstovą. Red.)
Daugumas skaito, kad tai buvo vienas iš
geriausiai pasisekusių išeivijos organizuotų
demonstracijų, atkreipusių pasaulio
dėmesį.
Tautos Fondas — VLIK-as, nežiūrint
parodyto ignoravimo, pasiimtą darbą gerai
atliko. Los Angeles lietuvių tarpe atsirado
nedidelis, bet dosnių žmonių, skaičius,
kurie savo stambiomis aukomis parėmė šį
svarbų įvykį. Jiems didelis ačiū.
Šiais metais įvyks Helsinkio Akto
Žmogaus Teisių Peržiūros konferencija
Vienoje, Austrijoje. VLIK-as, šiais metais
vadovaujantis Pabaltiečių Pasaulinei San
talkai, organizuoja kiek galima didesnį
skaičių pabaltiečių dalyvausiančių konfe
rencijoje ir rengia demonstraciją Vienoje.
Taip pat numatyta įteikti konferencijos
vadovams bendrą lietuvių, latvių ir estų
memorandumą reikalaujant laisvės Pabalti

jo valstybėms. Taip pat plenumo posėdžio
atidarymo dieną, lapkričio 4 d. norima
suruošti didingą demonstraciją (kaip
Madride, Helsinkyje ir Stockholme).
Tikimasi Europos žymių veikėjų pagrin
diniais kalbėtojais. Konferencijos linkmės
pakeitimui mūsų naudai reikia didelio
dalyvių skaičiaus, desėtkas žmonių
įspūdžio nesudaro.
Žmogaus teisių komisijai posėdžiaujant,

mes turime demonstruoti kaip mums svar
bu Sovietų Rusijos griežtas žmogaus teisių
paneigimas rusų okupuotoje mūsų
tėvynėje.
Tautos Fondas kviečia Jus padėti mūsų
jaunimui, būsimiems demonstrantams,
nuvykti į Vieną. VLIK-as tikisi, kad prie
šios kelionės bus galima prijungti
pasirodymą Vokietijoje ir taip pat dalyvauti
VLIK-o seime Anglijoje.
Kelionė vienam kainuos maždaug 1000
dolerių (kelionė, maistas ir viešbučiai) ir
užtruks apie 10 dienų.
Tautos Fondas bus nuoširdžiai dėkingas
už kiekvieną dolerį skirtą paramai kelionei
į Vieną. Tikimės, kad Jūs pilnai įvertinsit
šio įvykio svarbą ir paremsite galimai
didesne suma. Prašome apmokėti bent
vienam jaunuoliui už kelionę į Vieną, ar
ba nors didesnę jos dalį.
Būsime dėkingi kad ir už mažesnę auką.
Iš anksto dėkojame už Jūsų greitą
atsiliepimą ir dosnumą.
Aukas siųsti: Mr. M. Naujokaitis, 724
Mesa Ct., Upland, CA 91786, pažymint
savo pavarde, adresą ir kuriam tikslui
aukoja: 1. jaunuolio/lės kelionei į Vieną
apmokėti, 2. demonstracijų išlaidoms
padengti, 3. Tautos Fondo uždaviniams
vykdyti.
Mykolas Naujokaitis
Kalifornijos Atstovybės pirmininkas

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės
Ryžto Žygiui remti aukos
(per Tautos Fondą):
Po 510 dol. — Adelė Balsienė
Po 350 dol. — Kazys ir Erika Kulikaus
kai
Po 300 dol. — dr. Birutė ir Viktoras
Raulinaičiai
Po 200 dol. — Jonas ir Marija Šimoniai
Po 100 dol. — Lietuvių Tautiniai Namai,
Vladas ir Alfonsą Pažiūros, Kazimieras
Bandzevičius, Kostas Naudžius, Santa
Monikos Amerikos Lietuvių klubas

Po 50 dol. — Simas Kvečas, Monika
Lembertienė, J. G. Radveniai, Donatas
Januta
Po 30 dol. — E. ir M. Naujokaičiai
Po 20 dol. — Ant. Valiulis, D. P.
Balčiūnas
Po

15 dol. — dr. J. ir A. Naujokaičiai

Po 10 dol. — H. M. Butkai, A. Butkus.
“LIETUVIŲ DIENŲ” ir “LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE” metinis
piknikas šiemet Įvyks rugsėjo 21 d. šv.
Kazimiero parapijos salėje.
Prašome visų lietuvių tą dieną
pašvęsti spaudos rėmimo reikalams.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių,
vardadienių, gimtadienių
ar kitomis progomis
Liet. taut, audiniai, kaip takeliai, juostos,
kaklaraiščiai, medžio išdirbiniai, gražios
koplytėlės, dėžutės ir dekoratyvinės lėkštės.

LIETUVIŲ DIENŲ ADM-JE
4364 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029
Tei. 664-2919

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

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

CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404
Tel.: (213) 828-7095

ROQUE and MARK CO., INC.
Realtors

★ Insurance ★ Income Tax ★ Notary Public

3356 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tek: (213) 661 -5276
ATIDARYTAS

antradieniais ir ketvirtadieniais 10 v. ryto — 3 v. po pietų
antradienio vakare nuo 5 v. iki 7 v. vakaro
šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 12 vai.
Pirmadienį uždaryta

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilno
jamu turtu garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos
iki 100,000 dol.

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

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404

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

Res. (213) 395-0410

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

Phone: (213) 828-7525
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Jūratė Nausėdaitė lietuvių princesė

Linas Kojelis — rakštis
“tautiečiams”
Daugelis amerikiečių laikraščių per
sispausdino Jack Andersono straipsnį,
kuriame jis rašo apie žydų būgštavimus
savo įtakos mažėjimu Baltuosiuose
Rūmuose. To straipsnio turinys mums,
lietuviams, yra ypatingai įdomus:

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian ir Mary Januškas, Las Vegas (Nevada) Lietuvių Kluuo pirmininkė,
Įteikusi Jūratei klubo garbės narės žymenį.

Taip rašo Las Vegas laikraštis,
pabrėždamas, kad Jūratės abu tėvai —
lietuviai. Laikraštis įdėjęs jos nuotrauką
kartu su Mary Yanuskas.
Jūratė, gegužės mėnesyje atlikusi
programą Desert Inn Las Vegas kartu su
lenkų kilmės artistu Bobby Vinton,
ypatingai gerai pasirodė. Las Vegas
spauda, kuri tikrai labai šykšti kompli
mentams, ir prieš tai gana šaltai Jūratę
sutiko, šį kartą nėrėsi iš kailio girdami
puikų pasirodymą; Las Vegas Sun: “...jos
vaidyba, dainavimas, visos programos
atlikimas tai deimantas dykumoje; ji turi
magišką ypatybę — stilių, kurį išlaikė nuo
pat pradžios iki pabaigos.” Las Vegas
Review Journal Daily Variety: “...ji spin
duliuoja pagauta įsijautimo. Jos dainuotose
baladėse vidinis įsijautimas viršija netgi jos
nepaneigiamą talentą.” Las Vegas Sun:
“...Ji nuostabiai perduoda visus muziki
nius niuansus, puiki visose scenos meno
srityse”.
Atliekant programą Desert Inn, Jūratei
malonią staigmeną padarė Las Vegas
lietuvių klubas, jai įteikdamas klubo garbės
narės atžymėjimą lentelę, kurią scenoje
įteikė klubo pirmininkė Mary Yanuskas.
Be lentelės įteikė dar ir šilkinę širdį —
simbolį lietuviškos meilės Jūratei. Tai buvo
visiems tikrai jautrus ir jaudinantis
momentas, ištraukęs iš Jūratės akių
džiaugsmo ašarą. Įdomu, kad po tos visos
jautrios ceremonijos net Bobby Vinton
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bandė, tur būt ir pats save ir ten esančius
lietuvius įtikinti, kad ir jis turįs lietuviško
kraujo...
Jūratė nesenai baigė sukti reklaminę
filmą Amerikos Vėžio Draugijai (Ameri
can Cancer Society), kuri bus netrukus
rodoma televizijoje. Pagal jos išsireiškimą,
kad esą nesvarbu, kad ji daug laiko ir
pastangų įdėjo vien tik už ačiū, nesvarbu,
kad fotografavimas ir režisūra ne pagal jos
skonį, ne pagal jos įprastą standartą, bet
jai didžiausias atpildas bus, jeigu filmos
turinys padės išgelbėti gyvybę nors vienai
moteriai...
Dabar Jūratė ruošia naują programą
sekančių metų pasirodymui vėl toje pačioje
Desert Inn. Netrukus pasileis į kelionę po
visas Amerikos valstijas padėdama rekla
muoti filmą jos pačios gyvenimo “Ann
Jillian Story”, (filmos pavadinimas iki to
laiko gali būti ir pakeistas).:
>

Los Angeles Vyrų Kvartetas
prieš išskrisdamas gastrolėms į Australiją,
suruošė savo laikino atsisveikinimo ir Il
sios plokštelės “Apie Tave svajoju” pris
tatymo koncertą, kurį suruošė Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 1986 m.
rugpiūčio 3 d., šv. Kazimiero parapijos
salėje.
Kvartetui šį kartą akompanavo mūsų
paslaugi ir puiki pianistė Raimonda
Apeikytė.

dabartinis žydų atstovas
Baltuosiuose Rūmuose yra pavaldinis
Amerikos lietuvio Lino Kojelio, kuris
nekartą yra užgavęs žydų vadus... Kojelis
labai stipriai kovoja už Rytų Europos et
nines grupes ir ragina panaikinti OSI
organizaciją... Buchanan (kurį tautiečiai
norėjo išmesti iš pareigų ir tam net rinko
parašus) pastangomis Linas Kojelis buvo
paskirtas laikinu Ryšių su Publika (Public
Liaison) įstaigos direktorium ir ponas
Green yra tik Kojelio pavaldinys... Su
augančia Lino Kojelio įtaka Baltuosiuose
Rūmuose, žydai bijo, kad kraštutinieji
(extremists) įsigys didelį pasitikėjimą ir
jiems gali pavykti OSI įstaigą uždaryti...
ir jie (žydai) ateityje neturės lemiamo
žodžio, kaip kad Berger prieš tai
turėjo... ”.

Keturi šaunūs vyrukai, kad ir žilstelėję,
bet pilni energijos ir meilės muzikai, davė
puikią lengvos muzikos programą, pridė
dami ir porą rimtesnių dalykų: komp. B.
Budriūno “Tėviškėle, tėviškėle” ir komp.
R. Apeikytės “Romansą”.
Į kai kurių pastabas, kad visos kvarteto
įdainuotos ir koncerto metu dainuotos
dainos yra ... iš Lietuvos, galima atsakyti
tiktai klausimu: “ o kas iš mūsiškių
kompozitorių, išskyrus Giedrą Gudaus
kienę, kuria lengvą muziką?”.
Kvartetas tobulėja, ne vien tik nauju
repertuaru, bet ir vaidyba, čia rež. P.
Maželio nuopelnas. Tik labai gaila, kad kai
kurios lengvos, judraus tempo, dainos,
peraranžuotos su lietuvišku “nutęsimu”
praranda taktą, originalumą ir kom
pozitoriaus stilių.
Koncerto klausėsi beveik pilna salė
žmonių ir plojimais išsiprašė dar porą
dainelių priedui. Los Angeles lietuviai
mėgsta, gerbia ir vertina savo muzikinį
vienetą, kuris tiek daug džiaugsmo atnešė,
neša ir atneš į mūsų tarpą. Kvartetas, kurio
visi nariai labai užsiėmę įvairiais darbais,
niekad nesididžiuoja, niekad neatsisako
išpildyti programos už tai gaudami didelį
atlyginimą — publikos plojimus ir kartais
dideli ačiū!
Visas Australijos gastrolių pelnas eis
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
ruošiamam Vl-jam jaunimo kongresui,
kuris vyks Australijoje.
yaje

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

Internal Medicine

Antanas F. Skirius

Pasadena Medical Group, Inc.

Apdraudos agentas

150 North Hill Ave., Pasadena, CA 91106
793-2181
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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

WALTER J. DU DOR-"
Attorney at Law
Law Offices of

CRAIN & DUDOR
Practice Limited to Estate Planning,
Business Planning, Real Estate
and Tax Planning

4366 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2910

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

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

10880 Wilshire Blvd., Suite 915
Los Angeles, CA 90024
(213) 470-3555

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danutė Giedraitis, D.M.D.
Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.

JEFFREY C. KRIVIS

Lietuviai dantistai

Attorney at Law
LAW OFFICES

ROTENBERG & KRIVIS
SUITE 301

14260 VENTURA BOULEVARD
SHERMAN OAKS, CALIFORNIA 91423-2734

(818)784-6899

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tel.: 660-1205
710 Wilshire Blvd., Suite 505
Santa Monica, Ca 90401
Tel.: (213) 395-2231

Escrow Kompanijos

Attorney at Law
412 W. Broadway Ave., Suite 204
Glendale, California 91204
(818) 243-6223

MARCELLA AUGUS

Attorney at Law

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

Apdrauda

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

President

CROWN ESCROW
CORPORATION
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
413-3370

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION
Sav. ALOYZAS PEČIULIS
947 - 18th St. #7
Santa Monica, CA 90403
Tel.: (213) 829-2428

PAUL NEFAS
CONSTRUCTION
General Contractor

New Construction-Kitchens
Bathrooms-Remodels
(818) 352-0864
State License No. 441216

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements
Electrical - Heating - Plumbing

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

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

Res. (818)785-7358

Office: 666-8895

Member of L. A. Board of Realtors

Gydytojai

SĄSKAITYBA

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

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

A. “Mark” MARKEVIČIUS

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

All Lines of Insurance

Internal Medicine including Cardiology

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
453-1735
828-7525

General Contractors

BRANCH OFFICE

Margis Matulionis

VIOLETA SUTKUS

RICHARD A. MASON, M.D.

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

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
(213) 667-3080

14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
(818) 894-0136
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ALp(LKA)1763
PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Rugsėjo mėn.
7 d., sekmadienį, Tautos šventė, ruo
šia Los Angeles Tautinė sąjunga, šv. Ka
zimiero parapijos salėje.
14 d., sekmadienį, Amerikos Lietuvių
Piliečių Klubo metinis piknikas, šv.
Kazimiero parapijos salėje.
21 d., sekmadienį, Lietuvių Dienų
piknikas, šv. Kazimiero parapijos salėje.
27 d., šeštadienį, Los Angeles Skautų
Akademikų rengiamas muzikų Lapinskų
koncertas, šv.Kazimiero parapijos salėje.
28 d., sekmadienį, Los Angeles Skautų
Akademikų rengiamo muzikų Lapinskų
koncerto pakartojimas, šv. Kazimiero
parapijos salėje.

-T R U M P Al —
Įdomi Aleksandro Dabšio reakcija į
vyskupų skatinimą nusiginkluoti
i

, Spaudoje jau daug buvo rašyta apie
Čikagos arkivyskupo kard. J. Bernardin ir
New York’o ark. J. O’Connor raginimą
kongresui, persvarstyti lėšų skyrimą MX
raketoms, atgaivinti ginklų kontrolės
derybas su Sovietų Sąjunga ir t. t. Dau
guma iš mūsų perskaitėm tuos raginimus,
paburnojom prieš tuos dvasios “vadus”,
pasimeldėm: “atleisk jiems, Viešpatie, nes
jie nežino ką jie daro” ir taip liko. Tuo tar
pu Lietuvoje buvęs diplomuotas
teisininkas, jau senai išėjęs į pensiją,
Aleksandras Dabšys parašė laiškus ir kar
dinolui ir arkivyskupui. Trumpai išdėstęs
reikalą, (kad jie savo “taikos ir ramybės”
laiškus pasiuntė ne tuo adresu: reikėjo
viską siųsti Gorbačiovui, agresoriui, bet
ne Amerikai) pridėjo, kad jis meldžiasi,
kad šventoji dvasia apšviestųjų protą (kar
dinolo ir arkivyskupo) ir gale dar paklausė:
“Jūsų Eminencija, kaip Jums patiktų, jei
Valstybės sekretorius p. G. Shultz pradėtų
Jums aiškinti Šventąjį raštą?”
Iš tų laiškų matosi, kad A. Dabšys,
humorą, kurio jam niekad netrūko, panau
doja ir rimtuose reikaluose, pataikydamas
tiesiog į reikalo pagrindinę esmę.
Iš visų, kuriems jis savo laiškus pasiun
tė, gavo atsakymus su pasiaiškinimais.
Mes, lietuviai, dar neįvertiname laiškų
įtakos įvairiems valstybės pareigūnams,
bet turėtumėm.
Vai. B.
8—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Liucija ir Antanas Mažeikos, visiems
labai gerai pažįstami veikėjai lietuviškose
ir amerikiečių politinėse organizacijose,
savo gausių draugų būryje atšventė 10-ties
metų vedybinę sukaktį.
L. Mažeikienė yra gana daug kartų
atžymėta Amerikos Respublikonų
organizacijos, netgi gavusi “Woman of the
Year” žymenį.

“Laiškai lietuviams” žurnalo
skelbtame konkurse jaunimui, IV-tąją
premiją pasidalijo dvi jaunos Los Angeles
lietuvaitės: Andrytė Giedraitytė (dr. R. ir
dr. D. Giedraičių dukra) ir Gailė Radvenytė (inž. E. ir mokyt. V. Radvenių
dukra) jau ir prieš tai pasireiškusi
spaudoje.

-SVEČIAI-

v
L. Simanskytė ir Z. Dresliūtė, iš Con
necticut, apsilankė “Lietuvių Dienų”
redakcijoj; abi veiklios respublikonės, į
Los Angeles buvo atskridusios į Tautybių
Grupių suvažiavimą.

Prel. P. Vaseris iš Melbourno, Australi
jos, Juliaus Kiškio lydimas atsilankė į
redakciją, kur apžiūrėjo mūsų raidžių
rinkimo kompiuterį.
Prel. P. Vaseris už didelę veiklą
popiežiaus Jono II apdovanotas garbės
prelato titulu.
Vytautas Beliajus visoje Amerikoje
garsus tautinių šokių (visų tautų, ne vien
lietuvių) specialistas, važiuodamas iš
Stocktono, Kalif., sustojo aplankyti
redakcijos ir savo seno bičiulio “Lietuvių
Dienų” žurnalo leidėjo Antano Skiriaus.
Iš Los Angeles tautinių šokių reikalais
išskrido į Japoniją. V. Beiiajų į redakciją
atlydėjo jaunas giminaitis Robertas Dūlys.

Susitiko Prekybos Instituto
abiturientai
Aleksandras Valavičius iš Sao Paulo,
Brazilijos, vasaros atostogas praleido
Amerikoje, lankydamas savo mokslo drau
gus, baigusius Klaipėdos Prekybos Insti
tutą. Aplankė Justą Lieponį Čikagoje,
ir Kalifornijoje gyvenančius: Henriką
Svetiką, Los Angeles, Stasį Aušrotą, Sun
City, Antaną Skiriu,. Burbank, ir kitus.
A. Valavičiaus sūnus Aleksandras,
gavęs Fullbright stipendiją, Amerikoje
studijuos aeronautiką.
A. Valavičius yra veiklus lietuvių tarpe,
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės valdy
bos narys. Daug papasakojo apie dail. Joną
Rimšą, kuriam buvo surengtas pager
bimas. Davė daug informacijos apie Bra
zilijos pramonę, prekybą, prekių ir
žaliavos eksportą į Angliją, Japoniją ir
kitus kraštus.

Vydūnas Tumas prieš doktorato gavimo iškilmes
USC, Los Angeles, Kalif.

Vydūnas Tumas baigė medicinos
fakultetą su doktoratu.
Poetė prof. dr. Elena Tumienė, turi
pagrindo džiaugtis ir didžiuotis (gaila a. a.
Hermanas šios šventės nesulaukė): sūnus
Vydūnas Tumas 1986 m. birž. m. 1 d.,
gavo doktoratą medicinoje.
1986 m. birž. m. 8 d. prof. dr. E.
Tumienė, suruošė mokslo užbaigimo
vaišes į kurias atsilankė šeima, giminės ir
draugai.
Vydūnas — mokslininkas ir poetas.
Studijavęs kalbas, rašęs ir išspausdinęs
įdomius eilėraščius. Jaunasis doktorantas
Santa Čruz (Kalif.) universitete gautu
medicinos bakalauro laipsniu nepasiten
kino. Humanistinių jausmų vedamas įstojo
į USC; ten studijuodamas dirbo laboratori
joj ir prof. J. Gordon, parašė mokslinį
straipsnį: “Mouse Interferon Receptors”.
Sis straipsnis buvo išspausdintas.
Dabar dr. Vydūnas Tumas dirbs šeimos
daktarų (Family Doctor) srityje Siaurinėj
Kalifornijoj, kur jau išsikėlė su Genute ir
sūnumis: Aisčiu ir Mantu.
A. R.

-MIRTYSPovilas Butkys po ilgos ligos mirė
tesulaukęs 50 metų.
Velionis buvo labai gero ir ramaus būdo
visų labai mėgiamas. Su žmona Birute
išaugino gražią lietuvišką šeimą: Liną,
Rimą, Algį, Viliją ir Vaidą Mikuckienę.
Nuoširdi užuojauta našlei Birutei,
vaikams ir broliui su šeima Kanadoje.

Česlovas Gedgaudas, sulaukęs 80
metų, mirė Santa Monikoje, Kalif., po il
gos ligos. Liko našlė Elena, nuoširdžiai ir
rūpestingai globojusi velionįjo ilgos ligos
metu, sūnus Mindaugas su šeima ir sesuo
Marija Butkienė.
Velionis domėjosi spauda, parašė ir
išspausdino istorinio turinio knygų.
Užuojauta našlei, sūnui su šeima ir
giminėms.

