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SU MEILE IR PAGARBA ATŠVĘSTAS 
BERNARDO BRAZDŽIONIO 

80-TAS GIMTADIENIS

Bernardas Brazdžionis, p. Aldona Brazdžionienė ir komp. Bronius Budriūnas gimta
dienio šventės metu. Nuotrauka— V. Baltušienės

Veik nėra žmonių mūsų tarpe, kurių 
gimtadieniai taip iškilmingai ir plačiai, ne 
tik laisvojo pasaulio, bet ir okupuotos 
tėvynės lietuvių, būtų švenčiami. Los 
Angeles lietuviai — laimingi turėdami savo 
tarpe Bernarda Brazdžionį, tur būt, 
vieninteli, celebrantų, kurio gimtadienis 
pradėtas švęsti nuo pat Grabnyčių (tikroji 
poeto gimimo data) ir per radijas ir per 
laikraščius, ir čia, laisvam krašte ir netgi 
okupuotoj Lietuvoje, kur B. Brazdžionio 
žodžiai pavergtiems lietuviams yra 
pranašiškai šventi...

Štai ištrauka iš laiško, gauto iš ok. 
Lietuvos, išspausdinto Australijos “Tėviš
kės Aiduos“: “Gavau Jūsų laišką ir 
nuoširdžiai dėkoju ir už tas eilutes, ir už. 
atvirutę.

Ėjau klupau iš pirkios į pirkelę:
kur tu, tėvyne, kur tu Lietuva!
Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių, 
atsiliepė:— Aš čia, gyva! Aš čia, gyva!

Taip apie Lietuvą karo metais yra rašęs 
mūsų poetas Bernardas Brazdžionis.

Aš daug galvojau apie Jūsų pasisakymą,
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Solenizantas Bern. Brazdžionis su krikšto 
sūnum Linu Kojelių. Foto— V. Baltušienės

kad nebesuprantate Lietuvos. Man atrodo, 
kad suprasti ją visai paprasta: jinai — 
gyva! Jinai — gyva. Ir tai visų 
svarbiausia”.

Losangeliečiai neatsilikdami nuo “upės 
bėgimo“ gegužės 9 d. šv. Kazimiero para
pijos salėje surengė pagerbimų-gimtadienio 
šventę- akademija čia gyvenančiam Ber
nardui Brazdžioniui (poeto B. B., Vytės 
Nemunėlio ir kitų gimtadienį, švęsime po 
vienuolikos metų!)

Šventę-akademijų rengė specialus komi
tetas, sudarytas iš įvairių organizacijų 
atstovų, kaip ir priderėjo, nes poetas, kad 
ir nepriklauso organizacijoms, bet yra 
mūsų visos tautos narys, visų lietuvių 
bičiulis, gyvai įsijungęs į lietuviško 
kūrybinio gyvenimo srovę.

Pagerbimo vakarų atidarė komiteto 
pirm. A. Nelsienė. Programa pravedė 
Violeta Mitkutė-Gcdgaudienė.

Vakaro-šventės programa pradėjo šv . 
Kazimiero parapijos choras, vadovaujamas 
muz.-komp. Broniaus Budriūno, su specia
liai šiai progai sukurta kantata “Per pasaulį 
keliauja žmogus“ žodž. B. Brazdžionio. 
Tai puikus kūrinys, pagavęs poezijos 
mintį, ir, besiklausant, tiesiog jautėsi ir 
lengvesni “keliaujančio“ gyvenimo mo
mentai... ir kopimas per gyvenimų. Cho
ristai užsitarnavo daug kredito, per trumpų, 
laikų, kas vakarų repetuodami, gerai 
pasiruošė ir puikiai kantatų atliko. Daug 
prisidėjo ir akomp. R. Apeikytė bei solistai 
Birutė Vizgirdienė ir Antanas Polikaitis, 
savo sodriais balsais įnešdami melodijos 
niuansų. Choras atliko ir antrų, B. Budriū
no ir B. Brazdžionio, jau daug kartų 
girdėta, kantata “Mūsų protėvių žemė“.

Programos pranešėja perskaitė daug 
sveikinimų, jų tarpe labai daug iš ok. 
Lietuvos, tik dėl žinomų priežasčių 
nepaskaitė pavardžių. Kokie jautrūs tie 
mūsų pavergtieji broliai, kaip jie myli ir 
gerbia Poetų! Kai kurie tekstai ne vienam 
ir ašarų ištraukė, ir nepamirškim, kad jie 
daug kuo rizikavo siųsdami sveikinimus...
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KGB STATO
JAV AMBASADĄ MASKVOJE

Nesenai spaudoje ir televizijoje daug kalbėta apie šnipinėjimą 
vykusį JAV ambasadoje Maskvoje. Keletas laivyno jūrininkų, 
ėjusių ambasados sargybinių pareigas, buvo sugauti perduodant 
slaptas ambasados žinias sovietams Maskvoje. Ta žinia, nėra 
kalbos, sukrėtė visą Ameriką.

Bet tai dar ne visos sovietų šunybės! Paskutiniame Reader’s 
Digest numeryje atidengti nauji sovietų šnipinėjimo metodai, dar 
mažai girdėti, mažai kam žinomi, bet daug pavojingesni už laivyno 
jūrininkų šnipinėjimą.

1977 metais Amerika ir Sovietų Sąjunga viena kitai išnuomavo 
žemės, ant kurios būtų pastatytos tų valstybių ambasados: JAV — 
Maskvoje ir USSR — Vašingtone. Sovietai gavo 12.5 akro 
geriausiame Vašingtono miesto rajone (Mount Alto); ant kalno,, 
nuo kurio jie elektroniškais instrumentais gali klausytis ir rekor- 
duoti ne vien tik pasikalbėjimus telefonu... Iš sovietų amerikiečiai 
gavo: 10.2 akrų, slėnyje, prie Maskvos upės kranto...

1979 metais sovietai jau turėjo puikius pastatus, kuriuose pir
miausia buvo apgyvendinti sovietų ambasados tarnautojai; tuo tarpu 
JAV ambasadai Maskvoje net nebuvo leista pradėti kasti pamatų... 
Tų 1979 metų liepos mėnesį, sovietai pagaliau leido pradėti statybos 
darbus, bet buvo nustatytas labai ribotas statybos inspektorių 
skaičius, kai tuo tarpu Vašingtone dieną naktį, nepasitraukdami 
sovietų “inspektoriai” (KGB tarnautojai) labai akyliai prižiūrėjo 
ne tik darbą, medžiagą, bet neleido nieko naudoti statybai, kas buvo 
sumontuota kitur, viskas turėjo būti atlikta “inspektorių” 
priežiūroje...

Sovietų ambasadą statė garsi amerikiečių architektų kompanija, 
jų statybai naudota geriausia medžiaga, geriausi meistrai.

O kaipgi sekasi amerikiečių ambasadai Maskvoje? Buvo pasam
dyti amerikiečiai architektai, kurie padarė planus, bet, dėl niekam 
nežinomų priežasčių, sovietai planus pakeitė savaip, kaip jiems 
patogiau ir... perėmė statybą... Niekas jų medžiagos ir darbo 
netikrino (mes, lietuviai, puikiai žinom ir jų medžiagų kokybę ir 
jų “stachanovietišką” darbą), daug dalių buvo sumontuota kitur, 
amerikiečiams neprižiūrint, ir, žinoma, rusai nepraleido tos pro
gos įmontuoti mikrofonus... viską tvarkė sovietai, niekieno 
neinspektuojami... Teisybę pasakė senatorius Patrick Leahy, kad 
amerikiečių ambasados kontraktorius yra KGB...
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JAV ambasada Maskvoje turėjo būti baigta 1983 metais. Nesenai 
senato inspektoriai apžiūrėję statybą, netikėjo savo akimis: stogas 
praleidžia vandenį, ketvirtame aukšte telkšo balos vandens, kuris 
per elevatorius bėga į rūsį. Lubos jau sutrūkusios, iškritę tinko 
gabalai, iš vonios išleidžiamas vanduo bėga tiesiai ant balkono... 
Bet tai tik smulkmena palyginus, ką inspektuodami statybą atrado 
amerikiečiai: visame pastate, sienose ir grindyse įtaisyti 
mikrofonai, galį perduoti net tylų šnibždesį... geležinė sija — 
tai didžiulė antena radijo siųstuvui... balkiai ir lubos pilnos 
elektroninių šnipinėjimo instrumentų... po ambasada iškasti 
tuneliai su slaptais įėjimais; tuneliai, kurie gali būti ateityje 
panaudoti modernesniems šnipinėjimo instrumentams 
sutalpinti...

1985 metais Valstybės Departamento Įstaiga Statyboms 
Užsienyje (FBO — Foreign Buildings Office) pervėlai pamatė visus 
KGB įrengimus ir dabar galvoja, kad reikia visą statybą nugriauti 
ir pradėti iš naujo... Statybą inspektavę amerikiečiai John 
Ziolkowski ir David Keaney, pasipiktinę FBO įstaigos žioplumu, 
komentuoja, kad netgi paprasčiausias žmogelis, gerai žino, kad 
leisti sovietams statyti Amerikos ambasadą yra didžiausia 
nesąmonė.

Sovietai apstatė amerikiečius ir pinigais, kas nėra jau taip 
ypatingai svarbu, palyginus su šnipinėjimo aparatų įmontavimais 
ambasadoje. Pradžioje buvo apskaičiuota, kad ambasada, viena iš 
puošniausių pasaulyje, kainuos tik 75 milijonus dolerių ir bus baigta 
statyti 1983 m. Iki šiol jau sukišta 192 milijonai dolerių ir dar nėra 
įrengtas vidus; tai dar ne viskas: ir žiopliausias žmogus žino, kad 
nemoki pinigų tol, kol darbas nebaigtas! O amerikiečiai? Sumokėjo 
visus pinigus, išskyrus 6 milijonų dolerių likutį: sovietai visai 
nesirūpina pastato baigimu (greičiausia dėl to, kad jiems nėra tikslo 
ambasadą baigti, nes šnipinėjimo aparatai surasti; iš tos ambasados 
jokios naudos)... Dabar amerikiečiai ginčijasi su sovietais ir dėl 
saugumo, ir dėl žemos kokybės medžiagų naudotų statybai, ir dėl 
nežmoniškos kainos ir 1.1. Sovietai jiems nenori užsileisti ir, atrodo, 
kad visa ta maišatis atsidurs Tarptautiniam teisme...
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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.
***************************

HOLLYWOOD LOS FELIZ
Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė 

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 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. Tel.: (213) 663-4747

Krautuvę perėmė nauji savininkai.



B. Brazdžionio pagerbimas

(atkelta iš I-mo pusi.) 
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Žodžiu sveikino Lietuvos gcn. konsulas 
V. Čekanauskas, trumpai prisimindamas 
ir tuos laikus, kai B. B. eilėraščius rašė, 
o jis, vargšelis, turėjo juos išmokti... V. 
Bublys, vietoj 1. Bublienės, negalėjusios 
atvykti, perdavė sveikinimus JAV LB 
Kultūros Tarybos vardu. Prezidento 
Specialus asistentas, Linas Kojelis, 
kalbėdamas palygino politika su poezija... 
esą turi pats tikėti, kad galėtum kitus 
įtikinti...( Visa bėda, kad mes politikierius 
pažįstam ir prieš rinkimus, ir po jų... gi 
poetas įsijungęs į savo kūrybą visa siela, 
visa širdimi, visam gyvenimui, jam nėra 
rinkimų... v. b.)

Rašytoja Alė Rūta pristatė prelegentą iš 
Vašingtono ras. prof. Antaną Vaičiulaitį, 
artima ir sena poeto dranga, gera bičiulį 
dar nuo tu. laikų kai Brazdžionis buvo tik 
pradėjęs pirmuosius žingsnius į Parnasą... 
kada prel. A. Jakštas-Dambrauskas B. B. 
apibūdino tokiais “švelniais” žodeliais:... 
“dekadantas, futuristas, bolšcvikėlis...” Ir 
pranašavo: “...jei tu ir toliau taip rašysi, 
tų tavo “religinių" eilių, geri katalikai 
neskaitys ir juo labiau negiedos bažnyčio
je!" Tas pats A. Vaičiulaitis šoko ginti 
vargšo Brazdžionio...

Prelegentas davė daug įdomių žinių apie 
B. Brazdžionio kūrybos kelius, stilių, 
siekimus; taip pat ir apie patį poetą, 
neiškentėdamas (juokais) pridurti: “Bepiga 
Bernardui tiek poezijos rinkinių, tiek 
įvairaus žanro poezijos prirašyti, nes jis ne 
vienas rašė; rašė ir Bernardas Brazdžionis 
ir Vytė Nemunėlis ir dar bent trys...”

Nors visa programa ir puikios vaišės 
užsitęsė netikėtai ilgai, bet kai tik B. 
Brazdžionis ėjo į sceną tarti savo padėkos 
žodį... jį pasitiko pakilusių nuo kėdžių 
svečių ir viešnių entuziastiški plojimai. 
Visi gerai žino, kad kai Brazdžionis kalba 
— yra ko pasiklausyt, ir įdomu stebėt jo 
besikeičiantį veidą su besikeičiančiais 
jausmais, ir pasijuokt, kai poetas labai 
nekaltai ir nelauktai įmeta žodelį kitą iš 
linksmosios pusės. Jei B. Brazdžionis 
nebūtų išėjęs į tautos dainių, didelį (ne 
ūgiu) poetą, tai būtų galėjęs eiti į sceną ir 
tapti geriausiu mūsų aktorium...

Savo padėką už visą gražią puotą, gausų 
svečių atsilankymą pradėjo brazdžioniš- 
kai... “kadangi man rengėjai leido šią 
popietę palypėti keliais laipteliais ir 
fiziškai, anot Biliūno, aukščiau stovėti, 
duok likime, kad nuo tos aukštumos 
neapsisuktų man galva ir, tebūna man 
duota teisė, anot Biliūno, jeigu jau ne pro
tu, tai bent jausmais ir širdžia pasidalinti 
keletu minčių su jumis...”

Šv. Kazimiero choras išpildo B. Budriūno kantatą “Perpasaulį keliauja žmogus”. Prie 
stalo kun. L. Andriekus, šimtametis K. Bandzevičius. Prie scenos — Bern. Brazdžionio 
biustas, (P. Gasparonio skulptūra). Nuotrauka— V. Baltušienės

Svečių stalas šventės metu. Iš k.: Alė Rūta, E. Arbas, M. Lembertienė, Saulė
Brazdžionytė-Trotmanienė, Algis Brazdžionis. Nuotrauka— V. Baltušienės

įdomus momentas pagerbimo renginio metu. Iš k.: operos sol. V. Zaunienė-Leskaitienė, prof. A. 
Vaičiulaitis, Bern. Brazdžionis, Aldona Brazdžionienė Nuotrauka— V. Baltušienės
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Aldona Brazdžionienė, Bern. Brazdžionis, meškinas Rudnosis, Rudnosienė jo žmona atvežė 
gimtadienio pyragą... Nuotrauka— V. Baltušienės

Toliau Poetas davė pavyzdį tema, kuri 
buvo gyva senovės laikais, gyva ir dabar
tiniais mūsų laikais: turtingųjų (tik ne 
dvasioje) pasišaipymas iš poetų...

“Viename iškilmingame baliuje, Angli
joje, tarp aukštų valdininkų ir žymių lordų, 
buvo pakviestas ir poetas Alexander Pope; 
priėjo priėjės ambicingas tituluotas vyras, 
damų ir lordų akyvaizdoje, norėdamas 
suniekinti poetą, užklausė: “Kaip čia, gir
di, iš tikrųjų yra, kad poetai dažnai būna 
kvailoki?” Pope nelaukdamas atsakė:

“Sir, aš taip pat palaikau tokią mintį 
Kad poetai kvailoki, kaip tvirtini tu, 
Bet paties pavyzdys rodo, reik pripa

žinti, 
Ne kiekvienas kvailys gali būt poetu...”

Toliau B. Brazdžionis išvardina gana 
daug poetų ir kūrėjų, kurių tarpe buvo 
daug dvasios milžinų; profesorių, teisinin
kų, daktarų... Kad jiems netrūko ir humo
ro duoda pavyzdį poetą Heine, kuris tre
jetukui išlaikęs teisės egzaminus, vizitinėje 
kortelėje užsirašė: “...III-čios rūšies 
advokatas...”

Į klausimą, kas gi yra poetas? 
Brazdžionis porina: “Poetas, tai žodžių 
magikas: paima kartais paprastą, daug 
kartų girdėtą žodį, sudeda jį su kitu, ir, 
poetinės magikos galia tiems žodžiams 
suteikia gyvybę, paleidžia kaip baltą 
balandį, skrendantį juodo audros debesio 
fone... paima smilgą ir ant jos, žodžiais, 
suveria žmonijos tragedijų istoriją...”

Toliau tęsia... “Poetai žaidžia žodžiais, 
žaidžia jausmais, bet kas gi nustato poezi
jos turinį? Dievas, velnias, meilė, neapy
kanta, gyvenamasis momentas, žmogus su 
visa savo jausmų gama visada buvo 
poetinės kūrybos centre. Negalima norėti, 
kad žmogaus kūryba, o kartu ir poezija nuo 
gyvenimo atsiliktų.” (Kad poezija ir 
kūryba eina su gyvenimu užtenka žvilgterėti 
į Maironio, Kudirkos, Donelaičio, vysk. 
Valančiaus raštus, palyginti juos su 
nepriklausomos Lietuvos ir dabartinės 
tremties poetais ir jų kūryba; palyginti 
tuometinio, laisvos Lietuvos ir dabartines 
gyvenimo sąlygas ir išvada aiški. Negalima 
ignoruoti fakto, kad pirma gimė žmogus, 
su visais žmogiškais jausmais, ir tik vėliau 
— poetas).

Toliau poetas aiškina, kad daug 
priklauso ir nuo žmogaus nuotaikos, kiek
vienas žmogus kitaip nusiteikęs, kiekvienas 
ieško ko nors kito:

KARTAIS

Kartais mes poezijoje ieškom 
Žemiškų dienų užsimiršimo,
Kartais klausomės prastos giesmelės

kėkšto 
Tartumei gimtų miškų ošimo

Kartais regim dangų prasivėrus 
Kartais amžių balsą girdim didį, 
Kartais einame su ja kaip Ahasveras, 
—Viešpatį, mus vedantį, išvydę...

B. Brazdžionis savo kalboje atsakė 
daugybę klausimų, kurie mums visiems 
įdomūs: pradėjo eiliuoti būdamas 
vienuolikos metų, namuose susirgęs; 
pagarsėjo irgi dar jaunas būdamas gimnazi
jos žemesnėje klasėje, kai užduotą namų 
darbą parašė... eilėmis...

Šventė neapsiėjo ir be “meškiukų”, 
kurie ne tik pasveikino, bet atvežė penkių 
aukštų G. Kazlausko padovanotą gimta
dienio pyragą...

I šią poeto pagerbimo šventę prisirinko 
pilnutėlė parapijos salė, būtų buvę ir 
daugiau, jei salę būtų buvę galima kaip 
nors padidinti... Iš viso buvo retai puiki 
šventė — ne vien tik programa: salės, stalų 
papuošimas, vaišės, meniškai atspausdin
tos vakaro programos, suteikė ne kasdie
nišką šventę.

Ųž šventišką, sklandų parengimą dau
giausia kredito tenka A. Audronienei, kuri 
ne tik rūpinosi vaišėmis, bet savo 
organizaciniu patyrimu pasinaudodama, 
laiku surinko sveikinimus tilpusius pro
gramoje, atliko kitų svarbių darbų apie 
kuriuos nepatyręs net nepagalvotų: 
fotografu, video rekorduotoju ir 1.1. A. 
Audronienei daug padėjo ir kartu dirbo S. 
Korienė surinkusi daug sveikinimų, 
papuošusi stalus įmantriai lankstytomis 
servietėlėmis, išvirusi visiems svečiams 
žagarėlių; daug dirbo ir D. Cernienėne ne 
tik rinkusi sveikinimus, bet atlikusi patį 
nedėkingiausią darbą — svečių 
susodinimą...

Valerija Baltušienė

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ - 
TRĖMIMŲ

MINĖJIMAS
ĮVYKS

Birželio mėn. 14 d. 1:00 vai. p.p.
Latvių Namų salėje, 1955 Riverside 
Drive, Los Angeles.

Minėjimas ruošiamas drauge su 
estais ir latviais.

Po oficialiosios dalies pagrindinę 
kalbą pasakys

ANTANAS B. MAŽEIKA

Meninę dalį atliks estai, latviai ir 
lietuviai, sol. Antanas Pavasaris, akomp. 
komp. Raimonda Apeikytė.

Maloniai kviečiame visus 
minėjime dalyvauti.

A.L.T-o VALDYBA
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Tarptautinė mugė Kalifornijos 
universitete (UCLA)

Šeštoji UCLA Tarptautinė mugė įvyko 
1987 m. balandžio mėn. 15 d. Studentai, 
atstovaudami įvairių kraštų kultūrą, susi
būrė įvairiu maistu, menu, šokiais, daino
mis — viskuo, pasidalinti su Kalifornijos 
universiteto visuomene.

Buvo atstovaujamos dvidešimtis tautų, 
įskaitant Egiptą, Kambodiją ir Lietuvą.

Lietuvių Studentų Sąjunga tarptautinės 
mugės šešių metų istorijoje dalyvavo 
pirmą kartą su lietuvišku maistu ir menu. 
LSS vyriausias koordinatorius šiam pro
jektui, Darius Jatulis paruošė valgiaraštį ir 
koordinavo patiekalų gaminimą.

Iš pradžių studentai planavo patys 
pagaminti maistą, bet, studentų mamytės, 
sužinojusios apie dalyvavimą mugėje, labai 
nudžiugo ir pačios pasisiūlė prisidėti kuo 
tik galėjo.

Jūratė Ugianskienė ir Anelė Vosylienė 
padarė balandėlių; Vida Radvenienė prisi
dėjo su kugeliu; Viltis Jatulienė sumaišė 
vinigreto; Janina Čekanauskienė ir A. 
Pošiuvienė iškepė Žagareiių. Studentams 
beliko tik pardavinėti visas gėrybes. Tą 
darbą jie labai gerai atliko... Išpardavė 
viską ką tik turėjo.

Maisto išpardavimas pasisekė dėl dviejų 
priežasčių: a) šeimininkės labai skaniai 
paruošė visus patiekalus; b) Darius Jatulis 
paruošė valgiaraštį, apibūdinantį lietuvišką 
maistą. Taip tiksliai ir viliojančiai aprašė 
patiekalus, kad seilės tyso... vien tik skai
tant... Nežiūrint to, kad viskas buvo ska
niai ir akį patraukiančiai paruošta, ameri
kiečiai studentai vis vien nebūtų drįsę 
paragauti lietuviško maisto, jei nebūtų 
žinoję ką jie valgo.

Mugė gerai pasisekė. Sekančią dieną. 
UCLA dienraštyje “Daily Bruin” mugė 
buvo aprašyta paminint lietuviškus valgius 
ir meną.

Lietuvių Studentų Sąjunga dėkoja vi
soms ponioms prisidėjusioms prie mugės 
pasisekimo.

Reikia paminėti, kad Tadas Dabšys ir 
Darius Jatulis po mugės suplovė visus 
indus!!!

Studentai laukia kitų metų mugės, kurio
je šalia maisto ir meno, planuoja aktyviai 
dalyvauti su tautiniais šokiais ir dainomis.

Tadas Gintautas Dabšys

Rūtos Lee-Kilmonytės pagerbimas

Rūtos Lee pagerbime dalyvavę lietuviai su Rūta. Nuotraukoje iš k.: arch. R. Mulokas, 
neatpažinta, Rūta Lee-Kilmonytė, A. Mažeika. Antroje eilėje: R. Mulokienė, R. Predkelis, 
L. Mažeikienė, G. Kazlauskas, B. Vizgirdienė, R. Vizgirda. Trečioje eilėje: Predkellienė, 
neatpažinta, ir M. Kazlauskienė. (Nuotraukoje trūksta: E. ir J. Sinkių, E. ir H. Balcerių, 
S. Pautėnienės, V. Simoliūno, B. ir Rūtos Feinstone).

Š. m. gegužės mėn. 3 d., sekmadienį, 
gražiame Century Plaza Hotel, cukraus 
ligos mokslinių tyrinėjimų rėmėjai drauge 
su “The City of Hope” (didžiulė 
ligoninė-tyrinėjimų centras Los Angeles 
apylinkėje) surengė 15-ąjį metinį 
“Esperanza” balių RŪTAI LEE— 
KILMONYTEI pagerbti ir įteikti “1987 
Founder of Hope” žymenį.

Didžiulė salė perpildyta svečių ir TV bei 
filmų artistų, dar prie jų pridėjus lietuvius 
(du stalai) sudarė imponuojantį (700 
svečių) vaizdą. Vakarienės metu, Rūta 
Lee-Kilmonytė, šio vakaro žvaigždė, lankė 
stalus, sveikinosi su pažįstamais. Prie 
lietuvių stalų sustojo ilgėliau, padėkojo 
svečiams už atsilankimą ir jos rėmimą.

Po vakarienės prasidėjo, sakyčiau 
oficialioji dalis, nes tuo metu buvo 
pristatyti Rūtos Lee-Kilmonytės laimėjimai 
filmų pasaulyje, jos didelė meilė sergan
tiems cukrine liga ir atsidavimas padėti 
“Diabetic Research Foundation”; 
atžymėjimo įteikimas ir sveikinimai. Per
skaitytas jai prisiųstas prezidento Reagan 
ir jo žmonos Nancy sveikinimas.

Mums lietuviams maloniausias sveikini
mas — TV ir filmų žvaigždės Ann Jillian- 
Jūratės Nausėdaitės. Gražia lietuvių kalba, 
dramatiškai perduotas jos sveikinimas 
nuskambėjo įspūdingai. Savo sveikinimą 
baigė angliškai, paaiškindama, kad ji ir 
Rūta kalba šia kalba, nes abi esančios 
lietuvaitės...

Sekė meninė dalis, kurią išpildė žinomi 
TV ir filmų artistai Debbie Reynolds ir 
Donald O’Connor, duetais ir pavieniui 
duodami įdomią dainos ir šokių programą.

Tam svarbiam tyrinėjimo darbui, papil
domoms lėšoms sukelti, buvo pravestos 
dovanų (suaukotų įvairių firmų) varžy
tinės. Svečiai gana dosniai, netgi tūkstan
tinėmis, rėmė šį kilnų tikslą.

Sekė pačios Rūtos Lee-Klimonytės pasi
rodymas, kurio metu ji parodė savo talen
tą lengvo žanro pastatymuose. Rūta žavėjo 
ir džiugino šokiu ir dainavimu, dalyvau
jant 10 jaunų vyrų ansambliui.

Balius baigtas Rūtos žodžiu, kuriame ji 
nuoširdžiai dėkojo visiems atsilankiusiems 
ir jos darbų rėmėjams.

Dalyvavimas tokiame iškilmingame ba
liuje, kuriame buvo pagerbta mūsų lietu
vaitė, lietuvių ambasadorė, TV ir filmų 
žvaigždė, davė mums didį džiaugsmą ir 
pasididžiavimą. Dalyvavę tame baliuje 
nuoširdžiai pasveikinome mielą Rūtą, jos 
vyrą ir mamytę.

Balius — Rūtos Lee-Kilmonytės pager
bimas, tikrai labai gražiai pravestas. Jai 
įteiktas 1987 metų “Founder of Hope” 
žymuo tikrai užsitarnautas, nes Rūta savo 
darbu, pasišventimu ir nenuilstama energi
ja žymenio ir pagerbimo tikrai užsitarnavo 
Mes, lietuviai, džiaugiamės, kad ir 
amerikiečiai tai mato, įvertina ir iškelia 
Rūtą ir jos darbus tinkamon aukštumon.

Antanas Mažeika
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RĖMĖJAI GAVĘ TAUTOS FONDO 
GARBĖS ŽYMENIS

K. Bandzevičius 475 dol.
A. K. Bulotos 360 dol.
L. Černiauskas 730 dol.
V. J. Dovydaičiai 2,325 dol.
P. O. Dovydaičiai 390 dol.
Drs. D. R. Giedraičiai 1,180 dol.
A. K. Grigaičiai 1,095 dol.
M. P. Grušai 305 dol.
L. E. Jarašūnai 300 dol.
J. Kutra 1,245 dol.
Prelatas J. Kučingis 500 dol.
E. K. Kilikauskai 800 dol.
J. S. Kvečai 801 dol.
M. A. Kiršoniai 320 dol.
M. Lembertienė 480 dol.
V. D. Lembertai 300 dol.
G. Leškys 305 dol.
A. H. Milakniai 810 dol.
D. J. Mitkai 1,070 dol.
K. O. Naudžiai 505 dol.
J. M. Nausėdos 400 dol.
F. S. Palubinskai 960 dol.
J. J. Petroniai 930 dol.
V. Prižgintas 900 dol.
S. A. Petokai 695 dol.
Dr. B. V. Raulinaitienė 1,243 dol.
R. Šakienė 2,435 dol.
E. Sinkys 3,400 dol.
A. B. Skiriai 845 dol.
A. B. Šimkai 465 dol.
A. Šimonėlis 320 dol.
A. L Tumai 1,200 dol.
J. M. Uksai 480 dol.
B. V. Varnai 550 dol.
G. R. Vitkai 750 dol.
P. Yellich 430 dol.

RĖMĖJAI AUKOJĘ TAUTOS FONDO 
PIETŲ METU

Alena Devenienė-Grigaitienė 300 dol.
Alfonsas Giedraitis 250 dol.
A. Daukantas, A. Kiršonis po 150 dol.
Monika Lembertienė 120 dol.
Stasė ir Zdislovas Koriai, dr. M. Devenis, J. 
Gumbelevičius, Simas ir Jadvyga Kvečai, P. 
Maželis, Anastazija ir Albinas Mitkevičiai, 
Jonas Petronis, dr. Birutė Raulinaitienė, 
Bronius Žemaitaitis visi po 100 dol.
Alfonsą ir Vladas Pažiūros 75 dol.
Leonas ir Izabelė Oksai 65 dol.
Aldona ir Antanas Audroniai, kons. Vytautas 
Čekanauskas po 50 dol.
Bronė ir Feliksas Masaičiai 30 dol.
Algirdas ir Jūra Gustaičiai, Vincas Juodvalkis, 
Elena ir Mykolas Naujokaičiai, Angelė ir 
Romas Nelsai, Feliksas ir Saulė Palubinskai, 
Marija ir Jonas Šimoniai, Elena ir Pranas Skir
mantai, Inga ir Alfonsas Tumai, Birutė ir 
Valentinas Varnai po 25 dol.
Adelė ir Julius Balsiai, dr. Zigmas Brinkis po 
20 dol.
Drs. Danutė ir Rolandas Giedraičiai, J. Renkus 
po 10 dol.

LAISVĖS IŽDUI 
aukojo:

Po 1000 dol. -Dr. Jonas Naujokaitis su šeima
— a. a. Apolonijos, žmonos ir motinos 
prisiminimui; Jonas Kutra — a.a. žmonos An
taninos atminimui.
Po 50 dol. Liucija ir Antanas Mažeikos a.a. dr. 
Petro Banio atminimui; Danguolė Varnienė — 
savo tėvų a.a. Onos ir Antano Razučių 
atminimui.

SKAITYTOJAI RAŠO

Gegužės 4, 1987

Miela p. Baltušiene,
rašau jums apie jūsų straipsnį “Lietuviai 

Amerikos Vakaruose“ Nr. 5, kuriame 
aprašote skautų-čių mugę.

Atrodo, kad jums neteko per visą mugę 
apeiti, apžiūrėti, pasiteirauti — nes jūsų in
formacija ne pilnai teisinga.

Taip, buvo rankdarbių ir medžio 
drožinių kurie nebuvo išdirbti skautų-čių. 
Bet taip pat buvo stalas tik su skaučių 
rankdarbiais: ten radosi išdegintų lėkščių, 
išdegintų šaukštų, lentelių, dėžučių; 
spalvingų tikrų margučių; išpaišytų 
rankdarbių ir atviručių pagamintų su 
džiovintam gėlėm. Skautės įdėjo daug 
valandų tai paruošti. Jūs taip pat nematėt 
skautų ir skaučių žaidimų - metimas į 
taikinius. Taip pat nematėte karštų dešrelių 
su garsvyčiomis.

Nėra klausimo, kad galim pagerinti, 
paįvairinti mūsų muges. Bet svarbiausia 
reikia teisingai įvertinti tas kas yra. 
TIKSLI KRITIKA PAGYVINA 
VEIKLA, O NETEISINGA KRITIKA 
GADINA VISIEMS ŪPĄ. Netiksli, 
nepilnai informuota kritika labiausia 
pakenkia jaunimo entuziazmui ir sumažina 
vadovų norą dirbti.

Norėčiau, kad šios pastabos būtų 
išspausdintos jūsų sekančiam laikraštėly.

s. Danutė Giedraitienė 
PALANGOS Tunto tuntininkė

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

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

2839 Sunset Blvd., Los Angeles, GA 90026 
Tel.: (213) 413-3370

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

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
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 

Tel.: (213) 828-7095 
****************************************

ROQUE and MARK CO., INC.

Realtors ★ Insurance * Income Tax ★ Notary Public 
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

Phone: (213) 828-7525 Res. (213) 395-0410

Albinas Markevičius ir bendradarbiai

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

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 
Tel.: (213) 986-9247 (213) 660-6600

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

>

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039 

Tel.: (213) 661-5276
ATIDARYTAS

pirmadieniais uždaryta 
antradieniais nuo 10 v. ryto iki 7 v. 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 (I ir II morgičius) duodamos iki 100,000 dol.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

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

WALTER J. DUDOR
Attorney at Law

Law Offices of
CRAIN & DUDOR

Practice Limited to Estate Planning, 
Business Planning, Real Estate 

and Tax Planning

10880 Wilshire Blvd., Suite 915 
Los Angeles, CA 90024 

(213) 470-3555

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. “Mark” MARKEVIČIUS 
All Lines of Insurance 

2802 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, CA 90404 

453-1735 828-7525

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member American Dental Society
10900 Warner Ave., Suite 116

Fountain Valley, CA 92708
(Corner Warner & Euclid

Tel.: 1 (714)968-5525

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

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-4613 by Appointment

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine Including Cardiology

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

Telefonas: (213) 498-6676

General Contractors

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION

Sav. Aloyzas Pečiulis

947 - 18th St., #7 
Santa Monica, CA 90403

Tel.: (213) 829-2428

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements 

Electrical - Heating - Plumbing

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

KOSTAS MAKAUSKAS
Plumbing—Electrical—Carpentry— 
Cement Work—Construction—Remo

deling—Repairs 
EXPERIENCED

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

JEFFREY C. KRIVIS
Attorney at Law

LAW OFFICES
ROTENBERG & KRIVIS

Suite 301 
14260 VENTURA BOULEVARD 

SHERMAN OAKS, CALIFORNIA 91423-2734 
(818) 784-6899

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave., Ste. 204 
Glendale, CA 91204

(818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law 

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

Tel.:(213) 871-8999

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

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION

2839 Sunset Blvd 
Los Angeles, CA 90026 

413-3370

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

Sąskaityba

Apdrauda

ANTANAS F. SKIRIUS
Apdraudos agentas 
4366 Sunset Blvd.

Los Angeles, CA 90029
Tel. (213) 664-2910

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D. 
gydytojas ir chirurgas 

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

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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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Birželio mėn.
7 d., sekmadienį, šv. Kazimiero 

parapijos patalpose, Jaunimo šventė.
13 d., šeštadienį, šv. Kazimiero parapi

joj Abiturientu balius.
14 d., sekmadienį, šv. Kazimiero 

parapijoj Pensininku susirinkimas.
21 d., sekmadienį, šv. Kazimiero 

parapijos Lietuvių Diena, programoje sol. 
Aid. Stempužienė.

Liepos mėn.
26 d., sekmadienį, šv. Kazimiero 

parapijos salėje Lietuvos Dukterų 
piknikas.

Mieli skaitytojai,
kaip žinote “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose' ’ neišeina liepos — rugpiūčio 
mėnesiais. Su šiuo numeriu atsisveikiname 
iki rugsėjo mėnesio.

Laimingų ir linksmų vasaros atostogų 
linkime visiems!

Redakcija

Lankėsi L.D. ir L.A.V. redakcijoje
Rašytojas prof. Antanas Vaičiulaitis, 

lydimas poeto Bernardo Brazdžionio, 
gegužės 7 d. atsilankė L.D. — L.A.V. 
redakcijoje. Rašytojas apžiūrėjo raidžiu 
rinkimo kompiuterį ir patį rinkimo ir 
straipsniu paruošimo spausdinimui 
procesą.

v
Jonas Sarkauskas, gyvenantis Riverside, 
Calif, gegužės 12 d. dalyvavo televizijos 
programoje, kur jis griežė akordeonu.

Jonas Šarkauskas ir jo žmona gyvendami 
Čikagoje aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje.

Dr. Emanueliui Jarašūnui su 
seimą, netekus brangios mamytės, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

Lietuvių Dienų

ir

Lietuviai Amerikos Vakaruose 
Redakcijos

Mecosopranas Aldona Stempužienė, kuri 
atliks meninę programą Lietuvių Dienos 
proga, 1987m. birželio 21 d., sekmadienį, 
1:00 vai. p.p., viršutinėje parapijos salėje.

Netekome jauno ir 
gabaus mokslininko 

dr. Gedimino Gudausko.
Gegužės 3 d., viešėdamas pas savo tėvus 

dr. J. ir muz. G. Gudauskus, staiga mirė 
prof. Gediminas Gudauskas, pačioj jau
nystėj, pačiam pavasary... Kas skaudžiau
sia, kad buvo sveikas, pilnas idėjų ir planų 
ateičiai; tik prieš kelias savaites pasakojo 
ne tik apie savo kompiuteriais tvarkomą 
žuvų (lašišų) neršyklą British Columbia 
(Kanadoj), bet ir apie projektuojamą robo- 
to-kompiuterio prototipą, kuris būtų buvęs 
labai svarbus (ir pirmas pasaulyje) studi
juojant vėžio ligą ir jos gydymą, paleng
vintų farmakologų ir mokslininkų, dirban
čių ir kitose mokslo srityse, darbą.

Pradėjo savo mokslinius darbus “phar
macokinetics of antiviral agents”. Vėliau 
susidomėjo ir “anti-cancer agents”, į 
kuriuos įėjo tyrinėjimai su 5—FU, misoni- 
dazole, cycloporinc —A ir adriamycin. 
, Gediminas gimė 1950 m. sausio 17 d. 

Čikagoje, pats pirmasis Gudauskų šeimoje. 
Baigė pradinį mokslą jau čia, Kalifornijo
je. Baigė USC (University of Southern 
California) su farmakologijos daktaro 
laipsniu, tebūdamas tik 23 metų, tokio 
amžiaus, kada kiti tik baigia universitetą 
be jokių laipsnių... Darydamas doktoratą, 
taip pat buvo ir vėžio ligos tyrimų centro 
asistentu, kur pasiekė dar aukštesnį laipsnį, 
tapo Tyrinėjimų Draugijos nariu. Tose 
pareigose išbuvo 2 metus.

1976 metais išsikėlė į Vancouver, British 
Columbia ir, tebūdamas tik 26 metų, jau 
dėstė farmakologiją British Columbia 
universitete. Sulaukęs 29 metų ne tik dėstė 
universitete, bet buvo ir Biologinės

ALp(LKA)1763
Medicinos .QS7
direktorium, k 17O/5
gyvenimo die

Per savo ti 
nuveikęs vėž^ iy nuėjimo sruyje; 
parašęs labai daug svarbių mokslinių 
straipsnių, net 36, kitaip sakant, į metus 
po 3 straipsnius; kiekvienas iš jų giliai 
išstudijuotas, mokslinis darbas.

Gediminas buvo gerbiamas ir ver
tinamas, ne tik kaip žmogus, bet kaip 
mokslininkas, pasižymėjęs vėžio ligos 
tyrimuose; apie jį labai gražiai atsiliepia ir 
dr. Goldie, Kanados Nobelio Premijos 
nominavimo komiteto narys. Ir kas žino, 
jei Viešpats nebūtų jo per anksti 
pasišaukęs, gal Gediminas būtų buvęs pats 
pirmasis lietuvis Nobelio premijos 
laureatas, mažų mažiausia — kandidatas...

Gediminas nuo pat vaikystės — pasi
šventęs tėvams, iš kurių paveldėjo gabu
mus ir medicinoje ir muzikoje. Dar jau
nuoliu būdamas suorganizavo savo 
orkestrą, kuris ne kartą su pasisekimu 
pasirodė ne vien tik jūros skautų parengi
muose. Turėjo nuostabų talentą muzikai, 
tokį, kokio joks universitetas, jokia konser
vatorija negali duoti! Pasiklausęs vienos 
naujai išleistos plokštelės, tuojau padarė 
savo išvadas: “įdainuota — prieš daininin
kės sunkią vėžio operaciją (teisybė!); pir
ma orkestras įrekordavo, tik paskui solistė 
įsijungė (teisybė!)”, pastebėjo tą, ko netgi 
jo motina, muzikė-kompozitorė, nebuvo 
pastebėjusi, ar neatkreipusi dėmesio...

Gediminas puikiai kalbėjo lietuviškai, 
nežiūrint, kad daugelį metų buvo grynai 
angliškoje aplinkoje, pradedant mokyklo
mis; puikus lietuvis patriotas, ilgus metus 
išbuvęs ir aktyviai veikęs su jūros skautais. 
Nenuostabu, kad jo palydėti į amžinybę, 
į rožinį susirinko daugiau žmoniųm negu 
kad galėjo sutalpinti nemaža laidotuvių 
koplyčia Santa Monikoje.

Rožinį atkalbėjo prel. J. Kučingis, 
gražiais žodžiais prisiminęs velionį, 
palaiminęs jo karstą. L. Tumaitė, velionies 
mokslo draugė, pravedė visas atsisvei
kinimo kalbas. Jūros skautų vardu atsi
sveikino Gediminas Kaunas; mokslinin- 
kų-profesorių vardu dr. Trečiokas, UCLA 
profesorius, apibūdinęs velionies 
mokslinius darbus (ištraukos panaudotos 
šiam nekrologui) ir dr. Goldie iš Kanados, 
į magneto juostelę įkalbėjęs visus 
Gedimino atsiekimus ir atsisveikinimą savo 
ir kolegų vardu.

Velionies liūdi ne tik visa jo šeima, tėvai 
dr. J. ir muz.-komp. Giedra Gudauskai; 
brolis Saulius su šeima; sesuo Daina su 
šeima; visi giminės, Kalifornijos lietuviai, 
bet ir mokslinis pasaulis, netekęs gabaus, 
entuziastiško mokslininko, pašventusio 
savo visą, kad ir trumpą, gyvenimą 
žmonijai... Val. Bal.
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