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LOS ANGELES JAUNIMO ANSAMBLIS 
“SPINDULYS”

1985 m. birželio mėn. 2 d., šv. 
Kazimiero parapijos patalpose suruošė 
savo 29-ąją šventę, atžymėdami savo 
veiklos 36-uosius metus.

Šventė prasidėjo jau iš pat ryto vėliavų 
pakėlimu ir iškilmingomis mišiomis. Po 
pamaldų ir lietuviškų priešpiečių salėje 
prasidėjo pirmoji šventės programos dalis. 
Programoje, be “Spindulio” ansamblio 
jaunimo dalyvavo ir mūsų mažieji “Spin
duliukai”. Jaunimas į salę įžygiavo lydimi 
muz. B. Budriūno maršo “Ei, jaunyste” 
garsų. Po Amerikos himno, sugiedoto sol. 
J. Čekanauskienės, iš visų krūtinių 
pasklido Lietuvos himnas.

Programą vedė Rita Bureikaitė 
pristatydama garbės svečius ir vėliau 
kviesdama sveikintojus. Gen. Lietuvos 
konsulas inž. Vytautas Čekanauskas trum
pai, su jumoru, pasveikino jaunimą, 
sveikino ir L. B. atstovas inž. Rimtautas 
Dabšys, palinkėdamas sukti ne tik ratelius, 
bet ir lietuviškas šeimas...Jūratė 
Nausėdaitė-Ann Jillian, labai laukta ir su 
ovacijomis visų sutikta, atsilankė su savo 
vyru Andrew Murcia ir tėvais Margarita 
ir Juozu Nausėdais. Jūratė, pakviesta į 
sceną apdovanota O. Razutienės rožėmis, 
gi Danguolė Razutytė-Varnienė ansamblio 
vardu įteikė, lietuvišką lėlę. Jūratė, 
pasidžiaugusi dovanomis, išreiškė savo 
džiaugsmą, kad ji turėjo laiko atvykti į. šią 
lietuvišką šeimos šventę, prisimindama 
savo vaikystę ir tas dienas, kai šoko ir 
dainavo O. Razutienės grupėje, prisimin
dama net dainas, kurias ji “soliavo”... 
Taip pat pabrėžė jaunimui, kad reikia gerbt 
ir mylėt savo tėvus, kurie ir vėliau 
gyvenime lieka stiprybės uola, (tai nėra tik 
žodžiai, ji pati labai gerbia ir myli savo 
tėvus); priminė, kad visur ir visada 
pabrėžti, kad esame lietuviai. Jos trumpa 
kalba palydėta garsiais plojimais, ne vien 
tik jaunimo, bet ir tėvų, kurių darbą ir 

pasišventimą vaikams, kartais jaunimas 
pamiršta.

Programą pradėjo jaunimo choras 
vadovaujamas O. Razutienės akompanuo
jant O. Barauskienei. Jaunimas sudainavo 
3 dainas. Po choro pasirodę ’’spin
duliukai” suvaidino P. Kalvaitienės vieno 
veiksmo pasaką “Gėlių karalystė”, 
režisavo Alg. Žemaitaitis. Buvo smagu 
žiūrėti į mažųjų pastangas, ir gal daug kam 
priminė tas vaikystės dienas, kai tai žodis 
pasimiršo, tai ne į tą pusę nuėjo...

Mišrus oktetas: T. Dabšys, E. 
Kavaliūnas, K. Budrytė, K; Mickutė, A. 
Mičiulytė, R. Slitilytė, O. Šepikaitė ir R. 
Ruzgytė, akomponuojant muz. A. 
Jurgučiui sudainavo: “Užjūrių marių” ir 
“Prisiminimas” muz. G. Gudauskienės.

(nukelta į 5-tą pusi.)

O. Razutienė, Danguolė Razutytė-Vamienė, Jūratė Nausėdaitė ir Vincas Skirias, šokių 
šventėje. Nuotrauka Vinco Štoko

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian su Vilium Zolpiu šoka suktinį, ' "Spindulio’’ šokių šventėje.
Nuotrauka Vinco Štoko
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JAV Kongresas priėmė Pabaltijo 
valstybių laisvės rezoliuciją

JAV Kongrese gegužės 3 d. buvo priimta bendra Senato ir 
Atstovų Rūmų rezoliuija, kuria birželio 14 d. skelbiama, kaip 
Pabaltijo valstybių laisvės diena. Rezoliucijos įžangoje pabrėžiama, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija brangino religinės ir politinės laisvės 
principus bei nepriklausomybę, jos buvo nepriklausomos ir buvo 
Tautų Sąjungos nariais; jos turi kultūrą, tradicijas ir kalbas skir
tingas nuo rusų. Jas Sovietų Sąjunga neteisėtai okupavo ir prievarta, 
prieš jų norą, inkorporavo į savo imperiją, mases žmonių 
ištremdama į Sibirą, įvesdama prievartinę politinę sistemą ir 
panaikindama jose demokratiją, o dabar laiko prievartoje, atim
dama pagrindines demokratines, civilines ir religines laisves. 
Rezoliucijoje pažymima, kad Sovietų Sąjunga laužo laisva valia 
prisiimtus Helsinkio įsipareigojimus.

JAV nepripažįsta Pabaltijos valstybių inkorporacijos. JAV drauge 
su kitomis Jungtinių Tautų valstybėmis pakartotinai yra nuspren- 
dusios, kad tautos turi teisę pačios spręsti savo likimą ir būti laisvos 
nuo užsienio dominavimo. Kadangi Sov. Sąjunga atsisako Lietuvai, 
latvi jai ir Estijai grąžinti nepriklausomybę ir leisti naudotis asmens, 
politinėmis ir religinėmis laisvėmis ir dar Lietuvos, Latvijos, Estijos 
žmones mobilizuoja į sovietinę armiją, versdama tarnauti 
Afganistane ir kitur, tai JAV Kongresas pripažįsta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonių nenutrūkstamą troškimą ir teisę gyventi 
laisvėje ir nepriklausomybėje nuo svetimųjų dominavimo ir 
priespaudos. Todėl kongresas nusprendžia, kad 1985 m. birželio 
14 d. metinės nuo masinių Pabaltijo žmonių deportavimų 1941 m., 
būtų paskelbta Pabaltijo valstybių laisvės diena, kaip Amerikos 
žmonių solidarumas su siekimais pavergtų Pabaltijo tautų. JAV 
prezidentas įgaliojamas ir prašomas su atitinkamomis iškilmėmis 
paskelbti Pabaltijo valstybių laisvės dieną, kad tai būtų reikiamai 
paminėta.

Pažymėtina, kad šią rezoliuciją siūlydamas Illinois senatorius 
Paul Simon, tvirtai pabrėžė Lietuvos, Latvijos, Estijos teisę į 
nepriklausomą gyvenimą ir reiškė pasipiktinimą dėl dabartinės 
priespaudos.

(ALT Inform.) 

palankiausiomis sąlygomis skolina pinigus automobiliams 
pirkti, baldams įsigyti, duoda asmenines paskolas ir garan
tuotas nekilnojamu turtu (I ir II morgičius) iki 50,000.00 dol.

Jei tau pinigų reikia į kredito kooperatyvą eikit

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

Crown Escrow Corporation

MARCELLA AUGUS
President

2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026 
Tel.: 413-3370

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 

(213) 986-9247 (213) 660-6600

Home: (213) 664-0791

HOLLYWOOD LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė

5126 Hollywood Blv., Los Angeles, CA 90027

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

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

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

Tel. 663-4747
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

Los Angeles Ateitininkų šeimos 
šventė

Š. m. gegužės mėn. 19 d. Los Angeles 
ateitininkai surengė savo narių. Ateitininkų 
Šeimos šventę, ryšium su besiartinančiu 
Ateitininkų Federacijos deimantiniu 
jubiliejum - 75-kių metų sukaktimi. 
Norėdami iškilmingiau ir čia, Los 
Angeles, pabrėžti to jubiliejaus svarbą, 
losangeliečiai ateitininkai i savo šeimos 
šventę pasikvietė Ateitininkų Federacijos 
vadą dr. Kazimierą Pemkų, kuris, nors ir 
labai užimtas lankymais kitų ateitininkų 
padalinių visoje Amerikoje (gyvena 
Čikagoje), surado laiko ir galimybės at
vykti ir dalyvauti pačios toliausios 
ateitininkų šeimos šventėje net Pacifiko 
krante — Los Angeles mieste.

Čia, Los Angeles, garbingasis 
ateitininkų svečias mielai sutiko duoti 
pokalbį per vietos lietuvių radijo valandėle 
(VI. Bakūno programoje), kurio metu, at
sakydamas į klausimus, labai ryškiai 
pavaizdavo Ateitininkų Federacijos veiklą 
laisvajame pasaulyje, dabar, kai Lietuva 
yra okupuota ateistinės Sovietų Sąjungos.

Kadangi parapijos salė tą dieną buvo 
užimta, ateitininkai po pamaldų nuvyko į 
savo geradario ateitininko dr. Zigmo 
Brinkio ištaigingą rezidenciją, kur buvo 
papietauta, o vėliau atlikta ir šventės pro
grama, kurios metu kalbas pasakė svečias, 
Ateitininkų Federacijos vadas dr. 
Kazimieras Pemkus, ir Los Angeles 
ateitininkų-sendraugių pirmininkas Jonas 
Motiejūnas. Buvo ir meninė dalis, kurią 
pasigėrėtinai atliko jaunieji ateitininkai iš 
San Diego: Landys su muzika, Landytė su 
deklamacija.

Nesigilinant į Ateitininkų Federacijos 
skaičių iš viso, įdomu pastebėti, kad Los 
Angeles ateitininkų šeima yra labai skait
linga ir apima šias grupes: sendraugius, 
studentus ir moksleivius. Sendraugiams 
vadovauja: pirmininkas Jonas Motiejūnas, 
vicc-pirm. Aldona Audronienė, sekretorė 
Rita Bureikienė, iždininkas Pranas Grušas 
ir jaunimo reikalų vadovas Julius 
Raulinaitis.

Studentams ateitininkams vadovauja — 
Ginta Palubinskaitė. Moksleivių 
ateitininkų kuopos, pavadintos kunigo 
Stasio Ylos vardu, valdyba tokia: Gailė 
Radvenytė — pirmininkė, Rima Navickaitė
— vicepirm., Rymantė Vizgirdaitė — 
sekretorė, Daiva Tomkutė — iždininkė, 
Milda Palubinskaitė ir Vilija Kontrimaitė
— socialinių reikalų vadovės, Živilė 
Tomkutė — korespondentė.

V. B.

LIETUVIŲ ABITURIENTŲ BALIUS
Š. m. birželio mėn. 8 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėje įvyko, jau metine tradici
ja virtęs, abiturientų balius. Šįmet 
abiturientų buvo gana apščiai, net 23. Kai 
visi sulipo į sceną, kur jiems buvo paruoš
tas vaišių stalas, tikrai buvo malonu įjuos 
žiūrėti: visi gražūs, visos gražios, o kai 
Danguolė Vizgirdienė, pristatydama 
kiekvieną, trumpai apžvelgė kiekvieno 
biografijas, tai buvo malonu išgirsti, kad 
tie mūsų gražieji pasižymėję savo gimnazi
jose vieni aukštais pažymiais, kiti sporte.

Jų pasiryžimas gyvenime iškilti ir gar
sinti Lietuvos vardą, niekad nenutraukti 
ryšių su lietuviais, palietė jautrią tautinę 
stygą...

Birutė M. Abelkytė, gimnazijoje 
pasižymėjo gyvulių auginimu, gavusi už tai 
keletą premijų, studijuos meną ir prekybą. 
Tomas Burokas, Varsity tinklinio koman
dos žaidikas, studijuos komercinę 
inžineriją. Romas A. P. Jarašūnas, baigęs 
Loyola gimnaziją būdamas “Dean’s” 
sąraše, pažymių vidurkis-3.8, studijuos 
elektros ir kompiuterių inžineriją. Violeta 
Jasiukonytė, būdama 11 metų laimėjo 
konkursą Montebello mokykloje už 
parašytą knygą “Perlų karoliai, kurių 
niekas nenorėjo”, lankys gailestingų 
seserų mokyklą. Andrea Juškaitytė, 
pagarsėjusi Mission Viejo gimnazijoje 
redaguodama laikraštį, išrinkta 
mokslininke-atlcte, gavo ir daugiau titulų, 
studijuos reklamų mokslo šaką. Audrė 
Koklytė, mokyklos orkestro, dalyvavusio 
Rose Bowl parade, Fiesta Bowl Arizono
je, muzikantė, Varsity tinklinio komandos 
narė, 4 metus buvusi garbės sąraše ir 1.1., 
studijuos žurnalistiką-komunikaciją. Vili
ja Kontrimaitė, gerais pažymiais baigusi 
gimnaziją, studijuos meną. Jonas 
Kulikauskas, šachmatų komandos 
kapitonas, neakyvaizdinio šachmatų tur
nyro su Lietuva komandos narys, “Quill 
Scroll” žurnalistų garbės organizacijos 
narys, studijuos pritaikomą meną. Bronius 
P. Mičiulis, pasižymėjęs ypatingai gerais 
pažymiais matematikoje ir gamtos moksle, 
studijuos elektronikos inžineriją. Darius 
Mikėnas, pasižymėjęs sporte, studijuos 
architektūrą. Rima M. Navickaitė, Im
maculate Heart gimnazijoje pasižymėjo 
matematikoje, studijuos prekybos 
administraciją. Darius Novickis, (vienin
telis iš San Francisko), redagavo žinių 
skyrių mokyklos laikraštyje, užsipelnė 
stipendiją, studijuos politinius mokslus. 
Milda J. M. Palubinskaitė, pasižymėjo 
moksle, lotynų kalbos klubo pirmininkė, 
laimėjo Notre Dame universiteto 

stipendiją, kur studijuos chemiją. Tomas 
D. Petokas studijuos prekybą. Gailė O. 
Radvenytė, Immaculate Heart gimnazijo
je pasižymėjo matematikoje, rašė į gim
nazijos laikraštį, studijuos psichologiją- 
pedagogiką. Richardas Reivydas studijuos 
agronomiją. Marco Tėti, kurio tėvas, kad 
ir italas, vis vien vežė jį į lietuvišką 
mokyklą, į skautų stovyklą, lankys Glen
dale kolegiją, Živilė Tomkutė, pasižymė
jusi biologijoje ir literatūroje, gimnazijos 
tinklinio kapitonė, dar nėra pasirinkusi ką 
studijuos. Audra A. Tonkūnaitė, pasižy
mėjo labai gerais pažymiais 4.0 (!), iš 660 
mokinių baigė 5-ąja, studijuos mediciną. 
Regina Valentinaitė specializuosis invalidų 
(handicapped) vaikų auklėjime. Montė J. 
Variakojis, gabus vandens polo žaidikas, 
priklauso Varsity komandai, studijuos 
kompiuterių sritį ir skraidymą. Rimantė 
M. Vizgirdaitė, gimnazijos garbės sąraše, 
lankys Pierce kolegiją. Darius A. Vosy
lius, Loyolos gimnazijos garbės sąraše,

Visi priklauso lietuviškoms organizaci
joms, ar tai skautams ar ateitininkams; 
lankę lietuvišką mokyklą, beveik visi 
priklauso “Spindulio” ansambliui, 
daugumas bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje.

Įdomios ir jų svajonės ateičiai: būti pro
fesore ir auginti 5 vaikus, būti pirmąja 
lietuve Amerikos prezidente ir 1.1. 
Sėkmės!

Gražiai dail. A. Variakojienės išpuoštoje 
salėje, susirinko gana daug ir tėvelių ir 
senelių, ir draugų, pasidžiaugti mūsų 
tautos atžala žengiančia į gyvenimą, 
pasidžiaugti jų pasiektais rezultatais, ypač 
geru mokymusi, iškilimu savo mokyklose, 
kas daug padeda išlaikyti ir pakelti lietuvių 
vardą. Mūsų jaunimas, turėdamas geras 
sąlygas mokslui, daug energijos ir ryžto, 
tikrai ateityje mums duos ir profesorių ir 
gerų politikų ir tuo pačiu garsins Lietuvos 
vardą visame pasaulyje.

Visą programą pravedė dr. Emanuelis 
Jarašūnas, abiturientus pristatė Danguolė 
Vizgirdienė. Trumpai, su jumoru, abi
turientus sveikino P. L. Jaunimo s-gos var
du Tadas Dabšys.

Vaje

Pataisymas
Gegužės mėnesio L. A. Vakaruose 

klaidingai atspausdintas L. A. Tautininkų 
renginių sąrašas. Turi būti: liepos 14-tą — 
gegužinė po stogu Tautiniuose Namuose, 
rugsėjo 8-tą — Tautos šventės minėjimas 
TautiniuoscNamuose, spalio 19-tą “Dir
vos” vajaus balius Tautiniuose Namuose, 
1986 m. vasario 9-tą — Reginos 
Žymantaitės-Peters koncertas šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Redakcija už klaidą labai atsiprašo.
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Respublikonų Tautybių Tarybos 
metinis suvažiavimas Vašingtone

Š. m. gegužės mėn. 16, 17, 18 ir 19 
dienomis Vašingtone, Hyatt Regency ir 
Shoreham viešbučiuose įvyko 
Respublikonu Tautybių Grupių Tarybos 
suvažiavimas. Pirmasis suvažiavimo 
popietis buvo skirtas registracijai. Likus 
daugiau laisvo laiko po registracijos, 
Lietuvių Respublikonų Federacija tuo 
pasinaudojo ir sukvietė savo metinį 
suvažiavimą. Suvažiavime dalyvavo 
atstovai iš šių valstybių: p. Dalia Bobelienė 
iš Floridos, dr. M. ir p. Pakščiai iš Virgini
jos, Jonas Bobelis ir Arūnas Pemkus iš 
Vašingtono, dr. J. Genys iš Maryland, 
Anatolijus Milūnas iš Illinois, Jonas Ur
bonas ir A. Anužis iš Michigan, Vytautas 
Šliūpas, Vytautas Vidugiris, Liucija 
Mažeikienė ir Angelė Nelsienė iš Kalifor
nijos, M. Samatienė — VLIKo reikalų 
vedėja iš Vašingtono ir kt.

Susirinkimą aplankė ir pasveikino 
kongresmanas Ed Derwinski ir Baltųjų 
Rūmų atstovas Linas Kojelis. Federacijos 
p-kas Anatolijus Milūnas ir kiti valdybos 
nariai padarė trumpus metinės veiklos 
pranešimus. Atskirų vietovių atstovai 
žodžiu painformavo apie savo veiklą. Sekė 
rinkimai. Naujuoju pirmininku išrinktas 
Jonas Talandis iš Čikagos.

Tautybių suvažiavime dalyvavo 173 
atstovai, kurie atstovavo 34 Tautybių 
Federacijas ir 25 Valstybių Respublikonų 
Tautybių Grupių Tarybas. Iš Kalifornijos 
Lietuvių Respublikonų Sąjungos dalyvavo 
3 atstovai: Vytautas Šliūpas iš San Fran- 
cisko, Vytautas Vidugiris, Liucija 
Mažeikienė iš i Los Angeles ir viešnia 
Angelė Nelsienė.

Dėl ateinančių dviejų metų termino 
Respublikonų Tautybių Grupių Tarybos 
pirmininko pareigų varžėsi du geri kan
didatai: Ralph Perk ir Frank Stella. Ralph 
Perk buvo tris kartus išrinktas Klevelan- 
do miesto burmistru, yra labai geras 
lietuvių draugas ir yra daug kuo lietuviams 
padėjęs. Jo kandidatūrą stipriai rėmė R. 
Kudukis iš Klevelando. Po ilgų diskusijų 
Ralph Perk savo kandidatūrą atsiėmė ir 
tokiu būdu buvo vienbalsiai išrinktas Frank 
Stella. Michigan valstybės lietuviai gerai 
jį pažįsta; jis yra prielankus lietuvių 
reikalams. Jo laimėjimu lietuviai patenkin
ti. Antrai svarbiausiai pozicijai, 
Respublikonų Tautybių Grupių Tarybos 
komiteto vicepirmininko pareigoms, 
išrinktas Jonas Talandis iš Čikagos. 
Sekretorės pareigoms išrinkta Elena 
Jurgėlaitė iš Vašingtono.

Penktadienį, gegužės 17d., pietų metu 
pagrindiniu kalbėtoju buvo Amerikos 

Respublikonų Partijos pirmininkas Frank 
Fahrenhopf. Savo kalboje pabrėžė Etninių 
Grupių didelę reikšmę ir svarbą Amerikos 
politiniame gyvenime.

Vėliau atvyko prezidentas R .Reaganas. 
Kalbėjo 15 min. Savo kalboje prez. 
Reaganas pasakė, kad Respublikonų Par
tija remia tuos, kurie kovoja už tautų laisvę 
ir demokratišką valstybių sistemą, kaip 
Afganistane, Nikaraguvoje ir kitur. Jo 
kalba keletą kartų buvo pertraukta plo
jimais. Pirm. Mike Sotirhos įteikė prez. 
Reganui rėmuose gražiai išdėstytus visų 
tautybių 1984 metų prezidento rinkimų 
ženkliukus ir paminėjo, kad tai pirmas at
sitikimas, kad Amerikos prezidentas 
dalyvautų Tautybių Grupių Tarybos 
suvažiavime. Prezidentas buvo sužavėtas 
ir dovana ir pastaba. Už viską nuoširdžiai 
padėkojęs išvyko. Pietuose dalyvavo virš 
700 žmonių.

Tą pačią dieną, sesijos metu, atvyko ir 
žodį tarė Darbo sekretorius William 
Broch. Vėliau, jau vakare, įvyko Tautinių 
Grupių Tarybos rėmėjų ir svarbių 
Vašingtono pareigūnų susitikimas, 
kuriame dalyvavo ir Maryland kongreso 
narė Helen Bentley, sekančią dieną išrinkta 
į Tautybių Grupių Tarybos komitetą, 
Tarybos pirmininko padėjėjos pareigoms.

Šeštadienį, pietų, metu, dalyvavo ir kalbą 
pasakė Ed Rollins prezidento padėjėjas 
politiniams ir valdžios reikalams. Šioje 
kalboje jis apibūdino prez. Reaganą kaip 
žmogų — jautrų, nuoširdų, labai įžvalgų 
ir turintį daug jumoro. Davė keletą 
pavyzdžių iš kurių vieną čia suminėsiu, kai 
kadetų baigimo ceremonijose Reaganas 
pareikalavo, kad jis asmeniškai įteiks 
pažymėjimus kiekvienam kadetui. Kadetų 

Respublikonų Etninių Grupių Tarybų suvažiavimo metu kalba prezidentas R. Reagan,
priešakyje Liucija Mažeikienė, Kalifornijos Lietuvių Respublikonų pirmininkė.

buvo keletas šimtų ir palydovai jį perspėjo, 
kad tai užims daug laiko. Bet prezidentas 
atsakė: “aš noriu kiekvienam jaunam 
karininkui paspausti ranką ir pažiūrėti į 
akis, nes jei man kada nors prireiktų tuos 
jaunus vyrus siųsti ginti Amerikos reikalų, 
tai žinosiu, kad aš juos pažįstu ir jie neliks 
man tik pavardė sąrašuose.“ Ir taip jis 
išstovėjo karštoj saulėj net tris valandas 
susipažindamas su jaunais karininkais.

Vakare iškilminguose pietuose dalyvavo 
kongresmanas Jack Kemp. Savo kalboje 
pasidžiaugė, kad daugiau jaunimo stoja į 
Respublikonų Partiją. Demokratų partija 
taip toli nuėjo į kairę, kad jų 
nuosaikesniems nariams nebėra vietos, tuo 
tarpu Respublikonų partija perėmė daugiau 
demokratiškų principų, kuriais rėmėsi 
maždaug prieš 50 metų.

Paskutinė suvažiavimo diena buvo skir
ta atžymėjimų įteikimams. Atžymėjimą 
“Man of the Year” gavo mūsų Linas Ko
jelis, kuris yra Baltųjų Rūmų ryšininkas 
etninėms grupėms.

Tautybių Grupių Tarybos veikla yra 
svarbi, nes tai vienintelis vienetas, per kurį 
tautybių grupės gali vieningai pareikšti 
savo reikalavimus ir nusiskundimus 
augštose pareigose esantiems politikams. 
Per Tautybių Grupių Tarybą galima 
paruošti ir busimuosius politikus; tai yra 
durys, per kurias galima įeiti į Amerikos 
politinį gyvenimą. Pavyzdžiui, buvęs pir
mininkas Mike Sotirhos paskirtas į Jamaica 
ambasadoriaus pareigoms, anksčiau buvusi 
Tautybių Grupių Tarybos pirmininkė An
na Chenault yra speciali Reagano atstovė 
Kinijai.

Liucija Mažeikienė
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Jūratė Nausėdaitė jaunimui duoda savo autografus, kairėje, gilumoje Jūratės motina 
M. Nausėdienė, M. Gasparonienė, O. Razutienė, J. Radvenienė ir dešinėje muz. G. 
Gudauskienė.

Nuotrauka V. Štoko

Vaizdai iš nesenai įsikūrusio Las Vegas (NE) lietuvių klubo

Las Vegas Lietuvių Klubo valdyba
Nuotrauka V. Kiškio

Las Vegas lietuviai Las Vegas Lietuvių Klubo steigiamajame susirinkime
Nuotrauka V. Kiškio

(tęsinys iš 1-mo pusi.)

Malonu, kad jaunimas pagaliau 
susiorganizavo į “savo” dainos grupę ir, 
reik tikėtis, kad ir toliau sėkmingai dainuos 
ir džiugins visus lietuvius. Tokios grupės 
senai reikėjo. Gaila, kad “Aguonėlės” 
vadovaujamos A. Polikaičio ir turėjusios 
didelį pasisekimą per anksti nuvyto...

“Spindulio” choras, diriguojamas O. 
Razutienės ir akompanuojamas O. 
Barauskienės sudainavo 5 dainas. Po trum
pos pertraukos ir svečiai ir jaunimas perėjo 
į kiemą, kur ir vyko pati įdomiausia pro
gramos dalis - tautiniai šokiai. Čia 
jaunimas vikriai sukosi ir pristatė keletą 
naujų šokių, nepamiršdami ir senųjų, tik 
daugumas pasigedo Lenciūgėlio...Šokiams 
akordijonais akompanavo net trys muzi
kantai; J. Aras, R. Slitilytė ir M. 
Vaivadaitė. Paskutiniam šventės šokiui — 
suktiniui Vilius Žolpys pakvietė ir Jūratę 
įsijungti į jų eiles, kuri mielai ir su dide
liu entuziazmu sukosi su jaunimu.

Didžiausia šventės atrakcija, tai Jūratė, 
kuri apsupta didelio būrio ir vaikų ir 
jaunimo, kalbino juos lietuviškai, ir net 
porą valandų pasirašinėjo autografus net ir 
tiems, kurie neturėdami popieriaus gaba
liuko jai pasirašyti padavė nuo laikraščio 
nuplėštą kraštelį. Visi fotografai turėjo 
šienapiūtę, darydami nuotraukas ne tik 
jaunimo, bet ir Jūratės su jaunimu. Viena 
jau antros ar trečios kartos lietuvaitė, 
sužinojusi, kad į šventę atvyks ir Jūratė, 
isu visa šeima ir drauge atsivežusią video 
rekordavimo aparatą, praleido dieną 
sukdama filmą ir gyrėsi, tur būt pirmą 
kartą gyvenime, kad ji lietuviškos kilmės.

Visa šventė praėjo gana gerai, matyt, 
kad įdėta daug darbo ir pasišventimo ir iš 
jaunimo ir iš vadovų pusės. Po vasaros 
atostogų “Spindulys” ruošis savo išvykai 
į Pietų Ameriką.

Sėkmės jaunimui jų ateities planams, 
taip pat ir Jūratei, kuri savo atsilankymu 
pakėlė jaunimo nuotaiką ir ryžtą toliau likti 
lietuviais visur ir visada.

Vaje

Las Vegas (Nevada)Lietuvių klubas, 
Helen Koelblen pastangomis buvo įsteigtas 
1985 m. vasario mėnesio pradžioje. 
Susirinko virš 20 lietuvių, kurie iš savo tar
po išsirinko šią valdybą:

pirm. — Norman Locatis, vice-pirm. - 
Aldona Lautenschlager,sekretorė — 
Josephine Schmitt, iždininkas — Robert 
Vitkus, protokolų sekret. — Helen 
Koelblen, valdybos narys — Alan Vitkus.
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Nors vienas išdrįso pasakyti tiesą
Per CBS radijo 1985 m. gegužės mėn. 

4 d. Joe Sobran, vyriausias stoties Krašto 
apžvalgos skyriaus, redaktorius ir spaudos 
korespondentas, pareiškė:...“ mes 
(amerikiečiai) esam apsėsti nacių laikotar
pio. Visą laiką girdime, kad naciai 
“ypatingi” nusidėjėliai.”....Toliau “... 
ogi teisybė yra tokia, kad Hitlerį pralenkė 
komunizmas savo masiniais žudymais. 
Hitleris nužudė milijoną, gi komunistai — 
dešimtis milijonų. Hitleris žudė tik 12 
metų, komunistai žudo jau 67 metai, 
nepertraukdami vergijos šimtams milijonų 
žmonių, kuriems pavyko gyviems 
išlikti.. .Nacizmas buvo vokiečių 
tautiškumo jausmų apakintas. Jų 
tautiškumo apsvaigimas susikirto su kitų 
tautų, kurias jie persekiojo, savygarbos 
jausmais. Vokiečiai būtų galėję laimėti 
karą su Rusija, jeigu būtų žmoniškai 
elgėsis su milijonais slavų, kurie buvo 
pasiruošę sukilti prieš komunizmą; bet 
išžudė tiek slavų, kad jiems (slavams) 
nieko kito nebeliko, tik kovoti kartu su 
Stalinu...Mūsų manija apie Hitlerį viską 
pasako: visi sutinkam, kad nacizmas buvo 
baisus, bet mes, atrodo, negalim sutikti, 
kad komunizmas yra baisus. Susikon
centruodami prie Hitlerio, jam prisegdami 
“ypatingo” žiaurumo vardą, mes 
aplenkiame komunizmą, patį baisiausią 
nusidėjėlį, koks tik egzistuoja...”
“Lietuvių Dienų“ ir “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose ’ ’ redakcijos gavo keletą laiškų 
su klausimais, ką daryti, kai per 
laikraščius, radijo ar televiziją šmeižia visą 
lietuvių tautą.

Atsakymas labai paprastas: rašykite 
tiems, kurie mus šmeižia, reikalaudami 
netiesą atšaukti, įdėkite kun. dr. J. Prun- 
skio knygelę “Lithuania's Jews and the 
Holocaust“, kurioje yra labai daug faktų, 
kad daug daugiau lietuvių gelbėjo žydus, 
negu šaudė (tokius gali suskaityt ant vienos 
rankos pirštų), yra pavardės NKVD-istų, 
kurie pasirašė įsakymą lietuvių deportaci
jai. Parašykite padėkos laiškus tiems, kurie 
reikalą mato, įdėdami ir jiems po knygelę. 
Amerikiečiams publikos nuomonė yra labai 
svarbi, kuo “tautiečiai“ ir naudojasi.

Redakcija pasiuntė laiškus į NBC stotį, 

pareikšdama protestą prieš jų 
korespondento pasakymą, kad lietuviai 
savanoriškai įsteigė lietuvių SS grupę, 
reikalaudami tą šmeižtą atšaukti; taip pat 
parašė padėkos laišką Joe Sobran, už jo 
drąsą iškelti ir sovietų žiaurumus ir 
nusikaltimus mūsų tautai (įdėta ir kun. 
Prunskio knygelė ir prof. dr. Vaškio kalbos 
kopija ‘‘Atnaujinkime Nuernberg 'o teismą, 
teisdami sovietų nusikaltimus’j.

Redakcijos ragina visus rašyti, netylėti 
Lietuviškas posakis ‘ ‘tyla gera byla’’ šiuo 
metu mums ne tik nepriimtinas, bet 
pavojingas...

Žiauriųjų Birželio įvykių minėjimas
Los Angeles Birželio Įvykių minėjimus 

rengia Pabaltiečių komitetas: estai, latviai 
ir lietuviai. Šiais metais minėjimą suruošė 
lietuviai birželio 9 d., šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje ir salėje. Šv. mišias 
atnašavo ir pritaikytą pamokslą pasakė 
klebonas kun. dr. A. Olšauskas.

Po pamaldų, parapijos salėje įvyko 
minėjimas, kurį pradėjo Amerikos himnu 
sol. A. Polįkaitis, kun. dr. V. Baltuška 
paskaitė invokaciją. ALT-o pirm. inž. A. 
Mažeika tarė įvadinį žodį. Toliau 
programą vedė jaunoji karta: Arnoldas 
Kungys ir Daina Petronytė.

Pagrindinę minėjimo kalbą pasakė inž. 
Vytautas Vidugiris.

Trumpas kalbas pasakė: Estijos konsulas 
Ernst Laur, Latvijos konsulas Leo E. 
Anderson, Lietuvos gen. konsulas Vyt. 
Čekanauskas.

Meninę, liūdnų įvykių minėjimui 
pritaikytą, programos dalį išpildė estų Kan- 
nel ansamblis, latvių choras, vadovaujamas 
Daira Cilnis ir lietuvių kvartetas — R. 
Dabšys, E. Jarašūnas, A. Polikaitis ir B. 
Seliukas. Kvartetui akompanavo muz. 
Aloyzas Jurgutis.

Programa baigta visų tautų himnais.
Proklamacijos gautos iš Kalifornijos 

gubernatoriaus Deukmajian, Los Angeles 
County Board Supervisor Michael D. An
tonovich ir Los Angeles miesto burmistro 
T. Bradley.

Šventė baigta visų tautų bendrais 
pietumis Lietuvių Tautiniuose Namuose.

A. S.

Long Beach lietuvių klubas aprašytas 
Los Angeles Times laikraštyje.

David Haldane, LA Times laikraščio 
korespondentas atsilankė į Long Beach 
lietuvių klubo ruoštą gegužinę, kurią 
įdomiai ir mums palankiai aprašė.

Duodamas ilgokas straipsnis, kuriame 
tilpo korespondento pokalbis su Long 
Beach lietuvių klubo ilgamečiu pirmininku 
dr. Alfonsu Kontviu, kuris trumpai 
papasakojo savo odisėją bėgant iš 
Lietuvos. Paaiškino klubo tikslą: išlaikyti 
lietuvybę, papročius (čia korespondentas 
sumini mūsų rūtą, be jos rankoje, esą jokia 
lietuvaitė neis prie altoriaus...) ir kalbą, 
bei duoti progos visiems lietuviams, netgi 
lietuviškai nemokantiems, susirinkti ir 
pabendrauti savųjų tarpe. Korespondentas 
pažymi, kad pagal kun. dr. J. Prunskio 
duomenis, šiuo metu, Amerikoje gyvena 
apie milijoną lietuvių kilmės žmonių. Dr. 
A. Kontvio manymu vien tik pietinėje 
Kalifornijoje gyvena apie 50,000 lietuvių. 
Long Beach apylinkėse gyvena apie 
3000-4000 iš to skaičiaus tik apie 500 jų 
gimusių Lietuvoje. Korespondentas 
pasikalbėjo su V. Giliu, svečiu iš Los 
Angeles, ir kitais piknikaujančiais 
lietuviais. Pabrėžė, kad šioje gegužinėje 
dalyvauja ir viena 4 kartų šeima: 
prosenelė, senelė, vaikaitė ir provaikaitė, 
kurios, nors ir nekalba lietuviškai, bet 
laikosi prie lietuvių ir pasiryžo su laiku 
išmokti lietuviškai.

Pamini ir džiaugsmingą įvykį dr. A. 
Kontvio šeimoje, kai 1958 metais iš 
Lietuvos buvo išleista jų dukra, kuri, 
būdama tik pusantrų metukų, buvo palikta 
kaime, kada Kontviai bėgo iš Lietuvos.

Pradžioje straipsnio įdėta didelė 
nuotrauka dr. A. Kontvio, stovinčio prie 
medžio ant kurio šakos užkabintas parašas: 
“Happiness Is Being Lithuanian”. Dar 
įdėtos dvi gegužinės dalyvių nuotraukos 
straipsniui pailiustruoti.

Gauta paminėti
Nijolės Sadūnaitės “KGB Akiratyje”. 

Išleido “Ateities” leidykla. 144 pusi., 
minkštais viršeliais. Kaina 5 dol. 
Iliustruota. Viršelis dail. Ados 
Sutkuvienės.

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

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

44^4^4^4*44^^.^.4>44^>>44*4*44*-*-44******************

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

Teletonas: (213)828-7525

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog
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Advokatai Dantistai

JACK ALEX
NIDA BRINKIS

Attorneys at Law

Law Offices of
ALEX & BRINKIS

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

(213) 962-6644

Margis Matulionis
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave.,Suite 204 
Glendale, California 91204 

(818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

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

Tel.: (213) 871-8999

Apdrauda

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029 

453-1735 828-7525

Anthony F. Skirius
Insurance Agent

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Tel.: (213) 664-2919

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav. Wally ir Danutė Balchai 
11985 East Firestone 

Norwalk, CA
Tel.; (213) 864-2063
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BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society 

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

(Comer Warner & Euclid) 

Tel.: 1 (714)968-5525

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

2901 Wilshire Boulevard 
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by appoinment

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

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

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205
BRANCH OFFICE 

710 Wilshire Blvd., Suite 505 
Santa Monica, Ca 90401 

Tel.: (213) 395-2231

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026 

413-3370••••••••••••••••••••••t
Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D. 
gydytojas ir chirurgas 

įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

Telefonas: (213) 498-6676

RICHARD A.' MASON, M.D.
Internal Medicine

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

793-2181

General Contractors
WWW——II■WIMIW||,I,||.M I......... I . I HifĮĮ.

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION

Sav. ALOYZAS PEČIULIS
814 5th Street, #8

Santa Monica, CA 90403
Phone: 394-2242

PAUL NEFAS 
CONSTRUCTION

General Contractor
New Construction - Kitchens 

Bathrooms - Remodels
(213)664-2688

State License No. 441216

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical - Heating - Plumbing

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

ALBINAS 
MARKEVIČIUS

Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard 

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

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercial
Exchanges

Personalized Service With a Smile

(818) 785-7358 Office: 666-8895

Rasa Banys Prasčiūnas
Realtor

CENTURY 21
Woodland Hills, CA 

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

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent

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

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

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



.Jūratės Nausėdaitės naujas adresas: 
Ann Jillian, c/o Witt-Thomas Productions, 
1438 No. Gower St., Hollywood. Ca. 
90028.

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Liepos mėn.
14 d. Los Angeles Tautinės Sąjungos 

ucmižinė Tautiniuose Namuose.v.
28 d. Ramovėnų gegužinė šv. Kazimiero 

parapijos salėje.

-TRUMPAI-
Ramiojo Vandenyno Rajono skautų 
skaučių stovykla “Rambyno” kalne 
prasidės liepos 27 d. ir baigsis rugpiūčio 
11 d. Visi norintieji stovyklauti skubiai 
registruojasi pas sesę Rene Vizgirdienę 
15528 Loreta Dr. La Mirada, Ca. 90638. 
Registracijos mokestis 30 dol. asmeniui. 
Labai kviečiami ir laukiami tolimesniu 
vietovių skautai ir skautės.

Skautų-čių tėveliai, giminės ir draugai 
kviečiami apsilankyti į stovyklą. Taip pat 
sesės Gražinictės, Skautininkų-ių Ramovės 
ir ASS nariai kviečiami atvykti, prisidėti 
prie programos, suartėti su skautiškuoju 
jaunimu ir atsigaivinti vakarinio laužo ir 
pušų aplinkoje.

M. B.

Huntington Beach Library, 7111 Talbert 
St., Huntington Beach ruošia H. Kregždės 
skulptūros paroda. Paroda tęsis nuo 
birželio mėn. 3 d. iki 27 d., atdara: pirm. 
1—9, antr.—ketvirt. 9—9, penki.-šešt. 
9—5. Sekmadieniais uždaryta.

Malonu, kad vis daugiau ir daugiau 
lietuvių išeina į amerikiečių plačia 
visuomenę su savo kūryba ir yra labai gerai 
svetimtaučių, ne vien tik lietuvių, 
įvertinami.

PRANEŠIMAS
L. B. Vakarų. Apygardos suvažiavimas 

įvyks š. m. birželio mėn. 23 d. 12 vai. p. 
p. šv. Kazimiero parapijos salėje.
Programoje numatyta:

P. L. B. Centro valdybos, J. A. V. 
Krašto valdybos, Vakarų Apygardos ir 
Apylinkių pranešimai.

Antanas B. Mažeika papasakos vėliau
sias žinias apie OSI veiklą ir parodys filmą. 
Bus pristatyti nauji sekančios Tarybos 
nariai.

Visuomenė kviečiama dalyvauti šiame 
suvažiavime, nes L. Bendruomenės 
gyvastingumas — kiekvieno sąmoningo 
lietuvio rūpestis!

Vincas Skirias persikėlė j naują butą ir 
gyvena : 2447 Chelsea Place # 2, Santa 
Monica, Ca. 90404. TcL: (213) 829-5613.

Mimikos aktorius Paulius Rajeckas, su 
dideliu pasisekimu atlikęs programą šv. 
Kazimiero parapijos ruoštoje Lietuvių 
Dienos šventėje, lydimas prcl. J. Kučingio, 
kuris ir buvo ta “parapija” suruošusi 
iškilmingą šventę ir pakvietusi P. Rajecką, 
atsilankė “Lietuvių Dienų” redakcijoje, 
kur pasidalino įspūdžiais ir pažadėjo duoti 
daugiau žinių iš savo gyvenimo pasaulinėje 
scenoje.

Leonardas Baltušis ir Valerija 
Baltušienė, “L. D.” redakcijos sekretorė, 
nesenai grįžo iš atostogų, kurias praleido 
Japonijoje, Korėjoje ir Hong Konge.

LIETUVIŲ DIENŲ METINIS 
PIKNIKAS

įvyks rugsėjo mėn. 15 d., šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Laimėjimų knygutės jau 
pradedamos siuntinėti. Laimėjimams 
paskirta piniginė dovana, originalių 
paveikslų, knygų, elektrinė bulvėms skųsti 
mašina. Negalintieji piknike dalyvauti 
prisiųskite laimėjimų knygutes redakcijai: 
Lietuvių Dienos, 4364 Sunset Blv., Los 
Angeles, CA. 90029

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 Blv., Suite 915

Los Angeles, CA 90024
(213) 470-3555

★ ★★★★★★★★★★-A-************

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

(213) 829-4757 (818) 893-7584 •

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street 
Panorama City, Ca 91402
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Atsiliept
auka prisidėti prie Fanamecių idiKvo n 
Laisvės Ryžto Žygio įgyvendinimo, p. p. 
Erika ir Kazys Kilikauskai parašė Tautos 
Fondui gražų laišką ir pridėjo 350 dol. 
auką.

P. Kilikauskas prisimena, kad jis prieš 
bolševikus kovojo 1919 metais. 
Džiaugiasi, kad jaunoji karta tęsia sunkią 
ir nelygią kovą. Jis visiems linki ryžto, 
drąsos, kantrybės ir ištvermės. Laišką 
baigia Maironio žodžiais:

Gražu už tėvynę pavargti, kentėti;
Palaimintas darbas šalies Lietuvos
Laimingas, kurs,pradedant aušrai 

tekėti
Su broliais į darbą kaip milžinas stos!

Linas Raibys, gabus Juozo ir Gražinos 
Raibių sūnus, nesenai gavo Masterio 
laipsnį. Taip malonu, kad daugiau ir 
daugiau lietuviško jaunimo nepasitenkina 
vien tik universiteto baigimu.

Rūta Skiriūtė jau visai baigia paruošti 
doktoratą Public Administration srityje. 
Tai dar vienas narys p. A. ir B. Skiriu 
šeimoje su daktaratu. Jonas Skirius jau 
prieš kelis metus įsigijo daktaratą ir pro
fesoriauja universitete.

Jurgis Adakris Petrauskas, Miko 
Petrausko sūnus, iš Los Angeles persikėlė 
gyventi į Capitola, Ca. 95010.

J. Petrauskas yra vienas iš pačių pirmųjų 
“Lietuvių Dienų" žurnalo skaitytojų.

Linkime sėkmės naujoje gyvenvietėje.

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

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

-MIRTYS-
Gertruda Babušienė sulaukusi tik 48 

metų amžiaus, netikėtai mirė gegužės mėn. 
9 d. Gedulingas mišias atlaikė ir į šv. 
Kryžiaus kapines palydėjo šeimos draugas 
kun. A. Valiuška, atvykęs iš Arizonos.

Velionės liūdi du jauni sūnūs Vincas ir 
Benis ir vyras Raimondas.

Šeimai reiškiame užuojautą.

Stasys Ilgūnas sulaukęs tik 59 metų, 
širdies priepuoliu, mirė gegužės mėn. 12 
d. Po iškilmingų gedulingų pamaldų šv. 
Kazimiero bažnyčioje, velionis palaidotas 
šv. Kryžiaus kapinėse. Velionies liūdi 
našlė Uršulė ir sesuo Bronė Majauskicnė.

Nuoširdžiai užjaučiame.
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