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DAR VIENĄ NAUJĄ KNYGĄ PASITINKU!

Rašytoja Alė Rūta ir naujos knygos “Beržas už lango autorė ” Dali la Mackialienė, knygos 
pristatymo rengime. Nuotrauka — V. Gilio.

Los Angeles Dramos Sambūrio nariai skaito ištrauką iš naujos knygos “Beržas už lango“. Iš 
k.: V. Dovydaitis, A. Kiškis ir E. Dovydaitienė. Nuotrauka — V. Gilio.

Los Angeles lietuviai pasižymi savo 
lietuvišku veiklumu visose srityse: dainos, 
muzikos, politikos (ypač respublikonai) ir 
plunksnos menuose; nėra savaitgalio, kurio 
metu nebūtų surengti įvairūs koncertai, 
parengimai su įdomesnėm ar ne taip jau 
įdomiom programom.

Ypatingai gausus parengimais buvo 
kovo mėnuo: vieną sekmadienį — 
“Volungių.” choras iš Toronto, davė 
pasigėrėtinai puikų koncertą; kitą — 
kanklių ir draminės literatūros popietė; o 
kovo 29 d. mums, losangeliečiams, buvo 
ypatingai įdomus įvykis — Dalilos 
Mackialienės pirmosios knygos “Beržai už 
lango” pristatymas.

Naujosios knygos autorė ilgą laiką 
gyveno mūsų angelų mieste, kur jos buvo 
pilna visur: redagavo laikraštį, režisavo 
veikalus (laimėjusius įvairių žymenų), 
vežiojo L. A. Dramos Sambūrį visur, 
pasiekdama net ir Australiją, vadovavo 
moterų dainos grupei “Išlaisvintos 
moterys” (pati vertė tekstą į lietuvių kalbą, 
kartais net ir pati parašydavo).

D. Mackialienė, ilgai dirbusi su 
lietuvišku mėgėjų teatru, matė, kaip yra 
sunku surasti tinkamą veikalą, nežiūrint 
premijų—paskatinimų autoriams... Taip 
vieną dieną ir atsirado jos rašytas veikalas 
“Nepripažintas tėvas”, ir tas pirmasis jos 
debiutas apvainikuotas premija! Tik, 
rodos, visiems aišku, kad veikalas nebuvo 
parašytas per vieną dieną... Taip kaip per 
vieną dieną nebuvo parašyta ir jos naujoji 
knyga... Ilgai rašė, perrašė, taisė vis 
pasitardama su savo velioniu vyru Baliu, 
kuriam šią knygą ir dedikavo.

Naująją knygą pristatė Alė Rūta, 
apibūdindama ir turinį ir stilių, šiek tiek 
sustodama ir prie pačios autorės ir jos 
gyvenimo bruožų. L. A. Dramos 
Sambūrio nariai: Ema Dovydaitienė, Vin
cas Dovydaitis ir Antanas Kiškis paskaitė 
ištrauką; tuo būdu klausytojai galėjo 
susidaryti vaizdą apie knygos ir turinį, ir 
jos įdomumą.

Po knygos pristatymo, padėkos žodį ir 
knygos “gimimo” vargus ir kelią aptarė 
pati autorė, kaip ir visuomet, taip ir šį 
kartą, nepamiršo įjungti ir humoro, taip 
kad jos klausytis neatsibodo.

Muzikinę programos dalį atliko jauna, 
bet jau patyrusi solistė V. Polikaitytė-Vil
kienė išpildžiusi G. Gudauskienės, B. 
Dvariono ir kitų lietuvių kompozitorių 
kūrinius ir ariją iš B. Smetanos “Parduoto
ji nuotaka”. Akompanavo pianistė-kom-

(nukelta į 4 pusi.)
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Kaip musės į išrūgas krinta mūsų 
didieji...

LTSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 
PREZIDIUMO (SAKAS
DEL LIETUVOS TSR NUSIPELNIUSIO MENO VEIKĖJO 
GARBES VARDO SUTEIKIMO V. K. JONYNUI

Už svarų įnašą turtinant Tarybų Lietuvos meno fon
dus suteikti dailininkui Vytautui Kazimierui Jonynui 
Lietuvos TSR nusipelniusio meno veikėjo garbės var
dą.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios: 
Tarybos Prezidiumo pirmininkas* 

R. SONGAILA

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo sekretorius

J. GURECKAS

Vilnius, 1987 m. kovo 13 d.

Fotokopija iš “Gimtasis kraštas” 1987 m. kovo m., nr. 12

Visaip viliojo mus, pabėgusius, naujasis Lietuvos okupantas, grįžti 
namo... kai vyliai nepadėjo, grasino giminėms. Negavę rezultatų užsiundė 
OSI... Ir tas nepadėjo!

Dabar, iš desperacijos, griebėsi naujų priemonių... esą su medum pagausi 
daugiau musių, negu su actu...

Prieš pora metų “Gimtajame krašte” tilpo ilgokas straipsnis; esą reikia 
daugiau dėmesio kreipti į išeivijos jaunimą, su kuriuo bus lengviau 
susikalbėti ir užmegsti glaudesnius tėvynės (tik nesako, kad okupuotos) 
ir išeivijos jaunimo santykius. Bandė. Bet, mūsų jaunimo atsakymas 
okupantui — Laisvės ir Taikos Žygis!

Atrodo, kad naujoji Gorbačevo taktika “glasnost” daugiau turėjo įtakos, 
daugiau paveikė vyresniuosius išeivius — ne jaunimą. Jau ne vienas iš 
mūsų “didžiųjų” davė leidimus kūriniais pasinaudoti, juos perspausdin
ti; kitas surengė savo kūrinių parodą, TSR dailės muziejui padovanojo 
savo kūrinių, kitaip sakant, ėmė bendradarbiauti su okupacine valdžia. 
Okupantas to tik ir siekė, to jam tik reikėjo! Dabar gali pavergtiesiems 
drąsiai sakyti: “jūs čia daug netriukšmaukit, galvų nekelkit, neūžkit — 
turite gerą valdžią, kurią vertina netgi pabėgėlių didieji (rašytojai, 
menininkai, poetai)! Taip, likę tėvynėje, ir ima abejoti mūsų ryžtu laisvinti 
Lietuvą; jiems dingsta paskutinės viltys, paguoda, kad laisvame pasauly
je gyveną lietuviai išsilaikys ir, reikalui esant, padės kovose už laisvę... 
Kad amerikiečių diplomatai ir valdžia patenka į rusų pinkles, tai pikta, 
bet pateisinama — jie neturi patyrimo, jie nepažįsta komunistų suktybių... 
Bet mes, lietuviai? Kuo galim pateisinti bendradarbiavimą?

Gi okupantas gudrus! Kad dar daugiau galėtų pritraukti “didžiųjų” iš 
pabėgusių tarpo, tuos, kurie jau įsitraukė į bendradarbiavimą, apdovano
ja “Nusipelniusio Meno Veikėjo Garbės vardo” žymenimis...

Kodėl okupantas taip džiaugiasi pagavęs vieną, “didįjį” į savo pinkles? 
Atsakymą duoda okupuotoje Lietuvoje leidžiamame žurnale “Pergalė” 
(1987 m. 4 nr.) “V. K. Jonyno veikla suteikė mūsų kultūriniams kon
taktams su tautiečiais didesnį autoritetą, įtikinamumą.”(Mūsųpabraukta, 
red.).

Taip ir krinta mūsų “didieji”, okupanto meiliais žodžiais ir grojimais 
“ant plonųjų” suvilioti... Okupantas moka paklebenti i.mūsų tėvynės il
gesio, rūpesčio jaunąja karta okupuotoje Lietuvoje stygas... Esą, jei 
neįeisite savo raštų spausdinti, jūs nuskriausite lietuvišką jaunimą, vaikus; 
jie neturės progos susipažinti su jūsų puikia kūryba ir 1.1. (Tuo tarpu visai 
nesenai, savo spaudoje “išvanojo” tremtyje esančius ir poetus ir rašytojus, 
kad jų kūryba yra nusmukusi, subankrutavusi, kalba baisi, stilius blogas... 
tai pamazgos o ne kūryba)... Įdomu, kas okupantą staiga privertė pakeisti 
melodiją šmeižtų dainelės? Nuo kada okupantas susirūpino lietuvišku 
jaunimo auklėjimu?
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Keli, okupantų dainelės sužavėti — krito... Krito, kaip musės į išrūgas... 
Jaujų raštai spausdinami, knygos leidžiamos, kad ir su rusiškais leidyklų 
pavadinimais...

Kaip gi ištikrųjų yra? Kas po tuo saldliežuvavimu slepiasi?
Kad okupantas daro ką nori, kaip nori ir kada nori, mes tą visi žinom. 

Išleido poeto Antano Baranausko poeziją. Kurgi dingo poetas vyskupas 
Antanas Baranauskas? Kad jie spausdino knygas be autorių leidimo, tai 
yra žinoma, kad nemokėjo autoriams honoraro, tas žinoma. Kodėl gi dabar 
taip staiga pasikeitė ir ėmė skaitytis ir leidimo prašyti? Pasigavę porą 
“mažesnių žuvelių”, Lietuvoj beveik nežinomų, dabar prisiuntė specialų 
savo atstovą susitarti su visiems gerai žinomu poetu, jam “pagraj inti ant 
plonųjų”, ne vien tik dėl jo poezijos knygos perspausdinimo, bet taip pat 
viešnagės Lietuvoje...

Poetui, kuriam Dievas davė ne tik talentą, bet ir šviesų protą, atsisakius 
bendradarbiauti su okupanto užmačiomis, tie vėl ėmė groti... “jūsųpoezija 
būtų kiekvieno vaiko lūpose, neduodamas leidimo perspausdinti jūs 
skriaudžiate Lietuvos vaikus ir t. t. ir 1.1.

Dabar okupuotoje Lietuvoje poetas garbinamas, laikomas šių dienų 
Maironiu, jo poezija, religinė ir patrijotinė, kad ir slaptai išmokta, 
deklamuojama, dainuojama; jo eiliuotas knygas vaikams (įvairiais būdais 
įvežtas į Lietuvą) atmintinai moka ne tik vaikai, bet ir jų tėvai...

O kas gi būtų, jei tas gerbiamas ir branginamas poetas, staiga imtų ben
dradarbiauti su okupantais ir kaip garbingas valdžios svečias atsilankytų 
okupuotoje Lietuvoje?

Būtų tas, ko okupantas siekia... Pavergtos tautos išgarbintas jis taptų 
“dievuku — molinėmis kojomis”; būtų dar vienas iš “idioti utili” 
(naudingų idiotų)...
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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.
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Skautų-čių Tradicinė Kaziuko mugė

Atidaro Los Angeles skautų-čių Kaziuko mugę. Iš k.: s. R. Dabšys, pirmasis 
draugininkas, s. S. Abelkienė, pirmoji draugininke, s. M. Naujokaitis, pirmasis rajono 
vadas. Nuotrauka —s. V. Svidersko.

Kovo 8 d., šv. Kazimiero parapijos 
patalpose įvyko kasmetinė Kaziuko mugė, 
suruošta Ramiojo Vandenyno Rajono 
skautų-čių. Mugę atidarė: pirmasis Rajono 
vadas —s. Mykolas Naujokaitis, pirmasis 
skautų tuntininkas —s. Rimtautas Dabšys 
ir pirmoji skaučių tuntininkė Sigutė 
Abelkienė.

dešrelės su garsvyčiomis? Kamuolių mėty
mas į taikinius? Menka, labai jau menka 
loterija...

Taip gaila, kad šios mugės ir prie 
geriausių norų negali vadinti Kaziuko 
muge.

Visi žinome, kad daugumas jaunimo ir 
studijuoja ir tuo pačiu metu dirba, kas 

palieka labai mažai laiko, bet ...ir prieš 
kelis metus ta pati problema buvo, bet prie 
gerų norų — atsirado ir laiko, ir iškeptų 
baravykų, ir lietuviškais motyvais siuvinė
tų priejuostėlių, ir degintų lėkščių, ir 
Gedimino stulpų ir Vyčių. Tik prieš kelis 
metus mugė buvo puikiausia vieta įsigyti 
lietuviškų rankdarbių dovanoms. O dabar?

Negalima mesti visos kaltės vien tik 
skautams-tėms ir jų vadovams-ėms, kurie 
daugumoje eina ir į mokslus ir užsiėmė 
įvairiomis kitomis pareigomis, bei dalyva
vimu visuomeninėje veikloje. Be tų jaunųjų 
gi dar yra: “Gražinos” būrelis, vyresnie
ji skautai, vyresnės skautės, pagaliau gi yra 
ir tėvai, tiek metų patys skautavę ir turį 
patyrimo. Vyresnieji negali pasiteisinti 
laiko stoka, kaip kad moksleiviai ir studen
tai, reikia tik gerų norų... entuziazmo ir 
gerų vadovų. Niekas nereikalauja, kad 
viskas būtų padaryta meistriškai, bet kad 
nors būtų parodytos pastangos. Tiek daug 
skautiško jaunimo; jeigu kiekvienas pada
rytų, kad ir po mažą daiktelį: puodkelį, 
lentelę karštiems indams padėt, išdegintų 
lietuviškais raštais, kad ir nupirktą dėžutę, 
jau būtų užtektinai mugei. Nuo mugės iki 
mugės yra ištisi metai: daug laiko ir 
suplanavimams ir idėjoms ir darbui, reikia 
tik noro, tik noro... kitaip mugė ir liks tik 
turgeliu, į kurį suvažiuos tėvai ir svečiai 
pavalgyt ir išgert... apie skautavimą, 
lietuviško meno išlaikymą visi prisimins 
tik: “geri buvo laikai...”

Valerija Baltušienė

Kaip ir visuomet, taip ir šiemet, 
merginos pasirodė daug geriau už ber
niukus; net du stalai puikių lietuviškų lėlių, 
verpimo ratelių, juostų, takelių, medžio 
drožinių, margučių.

Apatinėje parapijos salėje veikė 
“Piratų” kavinė; taigi kieme švaistėsi 
“piratai” ir “piratės” pilnoje regalijoje, 
netgi su juodais raiščiais ant akių. Viršu
tinėje salėje, kun. Gražinos būrelio sesės 
pardavinėjo skanius, lietuviškų dešrų su 
kopūstais, pietus. Taigi atrodė mugė — 
kaip ir kiekvienais metais...

Bet taip tik atrodė! Įsigilinus, atsivertė 
antroji medalio pusė: visos tautinės lėlės 
pasiūtos ne skaučių, verpimo rateliai — ne 
skaučių, taip pat ir kiti išdirbiniai — ne 
skaučių, tas pats ir sujuostomis ir su kitais 
medžio drožiniais... Labai gražiai išdažyti 
plastikiniai kiaušiniai... bet plastika taip 
ir lieka plastika, jų negalima vadinti 
margučiais. Kur gi skautų-čių rankų dar
bai? Kur jų vaizduotės vaisiai? Karštos S. L Sekienė prie lėlių stalo, Kaziuko mugės metu. Nuotrauka — V. Baltušienės.
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Dar vieną naują knygą sutinkam.
(atkelta iš pirmo pusi.)

Sol. V. Polikaitytė—Vilkienė išpildo programą naujos knygos pristatymo metu, akom
panuoja R. Apeikytė. Nuotrauka —V. Gilio.

pozitorė Raymonda Apeikytė. Publika 
išsiprašė dar vieną dainą —“Žvaigždutė” 
bisui.

I knygos pristatymą susirinko beveik 
pilna parapijos salė, kaip retai tiek daug 
susirenka, nes paprastai į tokius įvykius at
silankę saujelė žmonių., ar tai tik artimi 
draugai, ar tikrai spauda besidomintieji...

Visos knygos, ir kietais ir minkštais 
viršeliais, išpirktos bematant; ne vien tik 
autorės autografai viliojo, bet ir noras per
skaityti naują knygą ir žingeidumas: “Ką 
gi ta Mackialienė gali?”... be to, autorė 
gyvendama Los Angeles ir dirbdama įvai
riose meno srityse įsigijo daugybę draugų, 
kurie, pažinodami autorę, gerai žino, kad 
“jei Dalila ką daro, tai padaro — gerai”...

Visas knygos pristatymas buvo labai 
puikiai suorganizuotas: gražiai paruošti 
užkandėliai, kavutė, gražiai papuošta scena 
ir vaišių stalas, paliko įspūdį, kad tai ne 
kasdieninis įvykis L. A. Dramos Sambūrio 
gyvenime, kurį D. Mackialienė, gyven
dama Los Angeles, praturtino, netik 
išvesdama sambūrį į laimėtojų eiles (net 
keli aktoriai gavo žymenis); praturtino — 
pastatymais, gastrolėmis į kitas valstijas, 
į kitus miestus, — nauju veikalu “Nepri
pažintas tėvas”.

Knygos pristatymo parengimui daug 
pasidarbavo visa Sambūrio valdyba, nariai 
ir Sambūrio draugai: E. Dovydaitienė, J. 
ir G. Raibiai, V. Zelenis, R. ir S. Matai, 
J. Rukšėnienė, O. ir K. Naudžiai, prisidėję 
savo auka.

Knyga išvydo pasaulį dėka mecenatų: 
J. Janušaičio, O. ir K. Naudžių ir Rimo 
Utenio. V. Š.

Poeto Bernardo Brazdžionio 
PAGERBIMAS

Š. m. gegužės 9 d., 6. v. v. (šeštadienį), 
Los Angeles, šv. Kazimiero parapijos 
salėje rengiama

AKADEMIJA—IŠKILMINGI PIETŪS

poetui-laureatui Bernardui Brazdžioniui 
pagerbti jo aštuoniasdešimties metų 
sukaktuvių proga.

Programoje dalyvaus specialiai iš 
Vašingtono atvykęs poeto artimas draugas 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis, 1986 m. 
gavęs Lietuvos Fondo premiją už savo 
novelių knygą “Vidurnaktis ant Šeime
nos”. Sv. Kazimiero parapijos choras 
pirmą kartą sugiedos komp. B. Budriūno 
komponuotą kantatą “Per pasaulį keliau
ja žmogus” (ž. B. Brazdžionio). Chorui 
vadovauja pats kompozitorius. Be choro 
įsijungs dar ir solistai: Birutė Vizgirdienė, 
Antanas Polikaitis; Los Angeles Vyrų 
kvartetas ir pianistė-virtuozė Raymonda 
Apeikytė.

Šį iškilmingą poeto pagerbimą ruošia 
tam specialiai sudarytas komitetas, kurį 
sudaro visų lietuviškų organizacijų 
atstovai.

Staliukus šiam pobūviui užsisakyti pas: 
A. Audronienę - (818) 243-6850; D. 
Černienę - (213) 469-9951 ir S. 
Koronkevičienę (213) 394-1372.

'Komitetas

Premijuota Bernardo
Brazdžionio poezijos knyga 

“PO AUKŠTAISIAIS
SKLIAUTAIS”

Čikagoje, Jaunimo Centre, bal. 4 d. 
poetui Bernardui Brazdžioniui buvo įteikta 
Lietuvių Bendruomenės 3000 dol. premi
ja už eilėraščių rinkinį “Po aukštaisiais 
skliautais”. B. Brazdžionis į šias iškilmes 
buvo nuvykęs su visa savo šeima gyvenan
čia Kalifornijoje: žmona Aldona, dukra ir 
dukraite.

Tą patį vakarą įteiktos premijos ir 
kitiems rašytojams, dailininkams ir teatro 
darbuotojams: dailininkui A. Elskui, muzi
kui F. Stroliai, žurnalistui kun. J. Prun- 
skiui, teatralui-režiseriui J. Blekaičiui. 
Visos šios premijos suteiktos laureatams 
yra skirtos Lietuvių Fondo, išskyrus B. 
Brazdžionį (L.B. premija).

Kaip kitaip rašytoją, poetą, dailininką 
įvertinsi, parodysi jo didelį įnašą lietuvių 
tautai, jei ne premijomis? B. Brazdžionis 
susilaukė to įvertinimo (Valstybinės premi
jos) dar būdamas labai jauno amžiaus ir, 
vėliau, per gyvenimą eidamas, susilaukė 
pripažinimo, vertinimo ir pagarbos. Jų visų 
užsipelnė gal net daugiau kartų, negu, kad 
buvo premijuotas...

“Savo parapijoj, pranašu nebūsi”, tai 
senas lietuviškas posakis... bet Los 
Angeles lietuviams, jis visiškai netinka. 
Nežiūrint to, kad poetas B. Brazdžionis jau 
virš 20-ties metų tarp mūsų gyvena, kad 
daugumas j į daugiau ar mažiau pažįsta — 
Brazdžionis lieka — Brazdžionis; kiek
vienai progai pasitaikius žmonės nori 
susipažinti, pasisveikinti, pabendrauti, 
išreikšti savo pagarbą ne tik kaip žmogui, 
bet ir didžiam poetui.

Los angeliškiai nelaukė, kol Viešpats 
pasišauks poetą danguj eiliuoti, bet bandė 
jo gyvenimo pėdas įamžinti į filmą (kad ir 
nevykusią, bet pagrįstą labai gerais norais), 
ėmė ruošti jam pagerbimus, parodyti savo 
dėkingumą už “Per pasaulį keliauja žmo
gus”, už “Poezijos pilnatį” ir kitus poezi
jos posmus ir už nepamirštamą, iš kartos 
į kartą einantį “Meškiuką Rudnosiuką”. 
Losangeliškiai pripažįsta “pranašą savoj 
parapijoj”, džiaugiasi jo laimėjimais ir 
džiaugiasi, kad sulaukė tokio gražaus 
amžiaus, kad yra jaunos dūšios.

Bernardas Brazdžionis gimė 1907 m. 
vasario 2 d., taigi iškilmingai švenčiam jo 
aštuoniasdešimtąjį gimtadienį; gi POETAS 
gimė daug vėliau, taigi dar daug našių ir 
kūrybingų metų prieš akis...o losangeliš- 
kiams dar viena iškilminga puota...

Vaje
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L. A. ALT-o metinis susirinkimas

Balandžio 12 d., šv. Kazimiero parapi
jos patalpose, įvyko ALT-o metinis susi
rinkimas, kurį pravedė pirm. Antanas 
Mažeika; sekretoriavo - Vyt. Šeštokas. 
Praeitu, metų susirinkimo protokolų 
perskaitė sekr. V. Šeštokas.

Valdybos pranešimus perskaitė: pirm. 
A. Mažeika, vice-pirm. Daina Petronytė 
ir ižd. R. Bužėnas.

Iš pranešimų sužinota, kad pirmininkas 
A. Mažeika dalyvavo Pavergtų Tautų 
minėjimuose (Estijos ir Latvijos), 
demonstracijose ir konferencijoje Vieno
je ir Vlik-o seime Londone.

D. Petronytė papasakojo kad ji praeitų 
metų ALT-o suvažiavime padarė 
pranešimą apie mūsų skyriaus veiklą, ir 
pabrėžė, kad čia, ALT-o veikloje dirba ir 
jaunimas.

Ižd. R. Bužėnas savo pranešime pasakė, 
kad Vasario 16-tos minėjimo proga, buvo 
surinkta 15,200 dol. aukų, kurios taip 
pasiskirstė: Tautos Fondui —5,400 dol., 
Bendruomenei — 5,145 dol., ALT-ui — 
4,137 dol., kitoms organizacijoms — virš 
400 dol. Pernai ALT-o centrui buvo 
pasiųsta 4,500 dol.

Pirmininkas pranešė, kad prieš Vasario 
16-tos minėjimą buvo susitarta su Tautos 
Fondo ir L. Bendruomenės vadovybėmis, 
kad prašymas aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams (ir spaudoje, ir per radijo) bus 
duodamas bendrinis, visų organizacijų var
du, neagituojant duoti vienai ar kitai 
organizacijai. Deja, to susitarimo nesilaikė 
L. Bendruomenės valdyba, kurios pirm. 
A. Nelsienė per savo pravestą radijo 
pusvalandi, ragino aukoti tik Ben
druomenei... Taigi, jeigu organizacijų pir
mininkai nesilaiko savo žodžio ir kiršina 
lietuvius, bei jų organizacijas, tai ko norėt 
iš kitų?.. Norint, nenorint sekančiais 
metais reikėtų, tokius, kurie nesilaiko 
susitarimo, išjungti iš bendros veiklos. 
Gaila, bet kitaip neina, v

Šiais metais nauja valdyba nebuvo ren
kama, kadangi jau praeitų metų susirinki
me buvo nutarta valdybą rinkti kas antri 
metai, taip, kaip centras kad dabar daro. 
Mokesčiai mokami — kasmet po 5 dol.

Organizacijos, neprisiuntusios savo 
atstovų, turi pasiųsti savo mokesčius 
ALT—o iždin. R. Bužėnui, 5285 Coringa 
Dr., L. A. CA 90042.

A. Ski.

AUKSINIS
KUNIGYSTĖS

JUBILIEJUS

Prelatas Jonas Kučingis, šių metų 
gegužės 31 iškilmingai švęs savo 
kunigystės 50-ties metų jubiliejų. Šventę 
pradės koceliabracinėmis mišiomis, 
kurioms vadovaus Jo Ekselencija vyskupas 
Vincentas Brizgys, specialiai atvykęs iš 
Čikagos; mišias koncelebruos ir keletas 
prelato draugų iš jaunystės laikų.

J. Kučingis buvo Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos klebonu virš 30-ties 
metų. Patys pirmieji žingsniai buvo labai 
sunkūs, bet žemaitiškas užsispirimas ir 
gera galva davė puikių rezultatų: iš mažos 
bažnytėlės, mažos parapijėlės, išaugo 
didelė parapija, įsigijusi daugiau žemės, 
automobiliams pastatyti; namą vienuolėms 
mokytojoms (kurių, deja, jau nebeturim) 
ir patį didžiausi, turtą, mums lietuviams, tai 
pradžios mokyklą, kurioje mokslas yra 
aukštai pastatytas, ją baigę mokiniai neturi 
jokio vargo*’įstoti į amerikiečių aukštesnes 
mokyklas.

Prie parapijos prisiglaudžia ir lietuviška 
šeštadieninė mokykla, palaikanti ir 
puoselėjanti lietuvybę. Jei tik pažvelgtume! 
į mūsų jaunuolius pasireiškusius lietuviš
koje veikloje — pamatytumei, kad kiek
vienas iš jų yra baigęs šeštadieninę.

Parapija virto lietuviškos kultūros cen
tru, visų lietuvių prieglobsčiu: čia repetuo
ja ir tautinius šokius, čia ir choras, čia ir 
kiti prisiglaudžia, čia vyksta visi kultūriniai 
parengimai, jau nekalbant apie visas šalpos 
organizacijas, kurios naudojasi parapijos 
virtuve lėšoms sukelti.

Išeidamas į pensiją, prel. Kučingis 
paliko parapiją labai geram stovy: keliai 
praminti, parapijos veikimo gairės 
nustatytos.

Visi parapijiečiai vertino ir vertina 
prelatą, kuris per tą daugybę metų tvarkė 
parapiją taip, kaip tėvai tvarko didelę 
šeimą: čia pabara, čia pagiria, čia papeikia, 
bet bėdoj visuomet pirmutinis ištiesia 
pagalbos ranką.

Linkėdami prel. J. Kučingiui dar daug 
šviesių ir sveikų metų, liekame dėkingi ne 
tik už mokyklą, bet ir tą lietuvišką 
parapiją, kuri yra mūsų visų gyvenimo 
centras.

DĖMESIO SIUNTINIU l 
LIETUVA

SIUNTĖJAMS
■ • . ■ *

Sovietų Sąjunga pranešė visiems 
kraštams, priklausantiems Tarptautinei 
Pašto unijai, kad nuo gegužės 1 d., muito 
deklaracijos formos siuntiniams turės būti 
pildomos prancūzų ar rusų kalbomis. Šią 
informaciją Lietuvos Informacijos Centrui 
perdavė Walter Duka, JAV pašto vice
direktorius, su kuriuo LIC vedėja Gintė 
Damušytė kartu liudijo JAV Kongreso 
apklausinėjime apie Sovietų pašto 
pažeidimus.

Sovietai taip pat perspėjo, kad nuo geg. 
1 d., visi siuntiniai su neteisingai išpildy
tomis muito formomis iš viso nebus 
priimami, o automatiškai atmetami ir 
grąžinami.

Tame pačiame komunikate sovietai pa
brėžė, kad kiekvienas siunčiamas dalykas 
ir jo vertė turi būti atskiru sakiniu apibū
dintas ir pažymėtas. Bendri prekių užvar- 
dinimai, kaip “drabužis”, “kosmetika”, 
ir pan. nėra priimtini.

Sovietai teigia, kad jie šias taisykles 
įveda “išvengti laiko gaišinimui muito for
malumuose ir pagreitinti pašto patarna
vimą”. Sovietai irgi tvirtina, kad nau
jieji reikalavimai pilnai derinasi su Tarp
tautinės Pašto unijos reikalavimais.

JAV pašto centrinė jau nuo š. m. balan
džio 15 d. įvedė naująsias sovietų taisykles 
tam, kad dabar siunčiami siuntiniai, kurie 
pasieks Sovietų Sąjungą iki gegužės 1 d., 
pilnai atitiktų sovietų reikalavimams. 
Kitaip siuntėjai praras ne tik pašto išlaidas, 
bet dar bus priversti sumokėti už siuntinio 
sugrąžinimą.

1984 m. sovietai sustabdė siuntinių 
siuntimą per leidimus turinčias persiuntimo 
įstaigas: per jas Lietuvos žmonės galėjo 
gauti siuntinių iš užienio, siuntėjų apmokė
tais muitais. Dabar nepaprastai aukštus 
muitus apsimoka patys gavėjai. Vienintelė 
likusi galimybė, siųsti siuntinius į Lietuvą, 
būtent, tiesiog per paštą, dar daugiau 
apribota naujais sovietų reikalavimais.

JAV pašto centrinė užprotestavo, kad 
nauji pakeitimai nepakankamai anksti buvo 
pranešti. Sovietai į protestą — nereagavo.

(LIC)
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Aukos gautos Lietuvos laisvinimo 
reikalams, Vasario 16-tos 

minėjimo proga, Los Angelese

Po 320 dol.: J. ir V. Dovydaičiai
Po 300 dol.: Prel. J. Kučingis
Po 200 dol.: Aldona ir Kęstutis Grigaičiai, 
V. Klova, A. ir R. Nelsai, A. ir B. Skiriai, 
I. ir A. Tumai, M. ir G. Uksai.
Po 160 dol.: M. Lembertienė.
Po 150 dol.: A. ir J. Balsiai, K. 
Bandzevičius, E. ir K. Kilikauskai, A. 
Lukšienė, L. ir A. Mažeikos, O. ir J. 
Motiejūnai, L. ir V. Stadalnikai, S. ir V. 
Tuskeniai.
Po 125 dol.: J. Mitkus, dr. V. B. 
Raulinaitienė.
Po 120 dol.: L. Graužinienė.
Po 100 dol.: Eglė ir Br. Arai, E. Butkienė, 
I. ir R. Bužėnai, R. Dabšys, V. ir M. 
Gedgaudai, dr. R. Giedraitis, Litas Invest. 
Inc., A. Dabšys ir J. Grikinaitė, J. A. 
Jakubėnai, VI. Jasiulionis, E. Devenienė 
ir K. Grigaitis, A. Kiršonis, E. ir J. Ko- 
jeliai, R. ir R. Kontrimai, J. Kutra, J. ir 
S. Kvečai, Amerikos Lietuvių Klubas, V. 
ir A. Markevičiai, H. ir A. Milakniai, E. 
ir M. Naujokaičiai, kun. dr. A. Olšauskas, 
S. ir dr. F. Palubinskai, M. ir K. 
Pažemėnai, A. ir V. Pažiūros, J. ir J. 
Petroniai, B. ir P. Praniai, V. Prižgintas, 
I. ir J. Raulinaičiai, Z. Rudvalienė, Vyt. 
Sakalauskas, R. Šakienė, S. ir K. Šakiai, 
A. ir B. Seliukai, B. ir A. Šimkai, J. ir 

E. Sinkiai, Lietuvių Tautinė S-ga, L.A., 
Lietuvių Tautiniai Namai, Laima Tumas, 
A. Valiulis, V. Vidugiris, L ir E. Vilkai.

Po 95 dol.: B. ir V. Varnai.
Po 90 dol.: R. Gajauskas, G. Vitkus.
Po 85 dol.: J. Jusionis, A. Štokas.
Po 80 dol.: G. Radvenis.
Po 75 dol.: E. ir A. Ambraziunai, D. ir v
V. Cerniai, A. ir E. Daukantai, L.D. K. 
Birutės dr-ja, L ir P. Gustai, O. Gustienė, 
L. ir dr. E. Jarašūnas, Amerikos Lietuvių 
Klubas, N. Mockuvienė, L. Oksas, E. ir 
J. Pažėros, A. ir D. Polįkaičiai, J. 
Prušinskas, L. K. V.S “Ramovė”, kun. 
V. Šiliauskas.
Po 70 dol.: GRALS, E. ir R. Kulikauskai. 
Po 65 dol.: V. Kazlauskas.
Po 60 dol.: P. ir O. Dovydaičiai, V. ir D. 
Lembertai, A. ir A. Mitkevičiai, R. ir R. 
Mulokai, E. ir K. Prišmantai, L. ir A. 
Ruigiai, E. Sabalienė, Katalikų Moterų S- 
ga 74 kuopa, V. Šimoliūnas, B. 
Žemaitaitis.

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

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

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

Po 50 dol.: V. Anelauskas, E. ir A. Ar- 
bai, M. ir V. Augai, S. Bacevičienė, E. 
Balceris, E. ir J. Bandziuliai, M. Banionis, 
M. ir M. Barauskai, K. Barmus, K. ir A. 
Bulotos, S. Daugėla, Ema ir V. Dovydai
čiai, T. Grikinas, Pr. Grušas, dr. J. ir G. 
Gudauskai, I. ir V. Jasiulaičiai, B. ir A. 
Jocai, dr. J. Jurgilas, M. Kairienė-Roberts, 
S. ir Z. Koriai, J. Materas, L Medžiukas, 
J. Nausėda, J. Navickas, St. Petokas, A. 
Razutis, J. ir K. Rudzevičius, J. Šimonis, 
E. ir Pr. Skirmantai, B. Stančikas, dr. J. 
Starkus, Br. Strikaitis, M. Stropus, J. 
Uksas, J. Vidžiūnas, Paulina Yelich.
Po 45 dot: V. Apeikis, R. Vyčius.
Po 40 dol.: J. ir G. Baltrušaičiai, P. 
Gasparonis, J. ir A. Gustaičiai, N. ir G. 
Kaunai, A. ir J. Valukoniai, O. 
Žukienė-Norkienė.
Po 35 dol.: St. Aušrota, K. Januta, Z. 
Venclauskaitė.

(nukelta į 8 pusi.)

*****************************4r*4r4rA4:4:4>4r**********wwwwK
MARCELLA AUGUS

President
CROWN ESCROW CORPORATION

2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 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: (2-13) 828-7525 Res. (213) 395-0410

Albinas Markevičius ir bendradarbiai

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.
***************************

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 palankiosiomis 
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilno 
jamu 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

Krikšto sūnų Algį ir jo mielą šeim 
netekus brangaus tėvelio

ALp(LKA)1763
1987, Nr.5

VLADO RAČIAUS

Gegužės men.
2 d., šeštadienį, The Ventura Club 

salėje skautų PAVASARIO BALIUS.
3d., sekmadienį, šv. Kazimiero 

parapijos salėje pianisto-virtuozo 
Kuprevičiaus koncertas.

17 d., sekmadienį, 12:15 v. p. p., šv. 
Kazimiero parapijos salėje Romo Kalan
tos mirties minėjimas, ruošia Liet. Moterų 
Klubų Federacija.

31 d., sekmadienį, šv. Kazimiero 
parapijoje prel. J. Kučingio 50-ties metų 
kunigystės jubiliejaus minėjimas.

ROMO KALANTOS 15 METŲ 
MIRTIES MINĖJIMAS

įvyks gegužės 17-to, sekmadienį, 12:15 v. 
po piet, šv. Kazimiero parapijos salėje.

Paskaitininke Rūta Klevą Vidžiūnienė 
apibūdins R. Kalantos gyvenimų ir mirtį.

“Gintarės” mergaičių choras išpildys 
meninę dalį su dainomis ir eilėraščiais.

Po programos — vaišės.
Maloniai kviečiame visuomenę 

atsilankyti.
Rengia Liet. Moterų Klubų Federacija.

*1* *T» **• *T* *4* *»* *T* *T* *j* *p *T* *p *p *p *r*

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis 
LIETUVIŠKI TAUTINIAI AUDINIAI: 
juostos, takeliai, Lietuvos Himnas, 
Vytauto D. biustas; autentiškos liet, 
koplytėlės, lėkštės ir kiti drožiniai; 
lietuviškos lėlės ar liet, plokštelės bei 
knygos.

Gaunama, “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose” adm-je, 4364 Sunset Blvd.,

L. A. Ca 90029
Tel.: (213)664-2919 (213)664-2910
*********************************

Skaitykite ir Platinkite 
“Lietuviai Amerikos

Vakaruose”

Aukos Vasario 16-tos proga

(tęsinys iš 6 pusi.)

Po 30 dol.: Bronė Adomson, M. ir V. 
Anelauskai, L. Babrickas, J. Bružas, D. 
ir P. Domkai, V. Gilys, M . ir J. 
Gliaudžiai, R. Kildišas, A. Litvinienė, B. 
ir F. Masaičiai, L. Medelis, S. ir P. 
Pakalniškiai, St. Pautienienė, B. ir A. 
Prasauskai, E. Raštikienė, O. Razutienė, 
J. Rukšėnienė, J. Ruzgys, A. Simonėlis, 
St. Skirmantas, SLA 75 kuopa, H. 
Stevens, V. Trumpa R. Vadopalas, M. 
Vaičienė, D. Vailokaitis, dr. J. Varnas, O. 
ir K. Venclauskai, A. Vidugirienė, Elena 
Warren, V. ir V. Zeleniai.
Po 25 dol.: V. ir J. Andrašūnai, A. 
Audronienė, A. ir B. Basiuliai, A. Bim- 
biris, Audronė Bužėnaitė, S. ir S. 
Damuliai, B. Dūda, P. Gauronskas, E. 
Gedgaudienė, B. ir J. Gediminai, N. ir V. 
Grakauskai, S. K. Gricius, P. ir A. 
Janulaičiai, V. Juodvalkis, J. Juškaitis, K. 
Karuža, M.G. Leškys, O. ir V. Mikuckiai, 
J. Mulokienė, B. ir G. Narbutai, K. 
Naudžius, dr. J. Naujokaitis, Loreta 
Nelson, J. ir St. Paškauskai, M. ir O. 
Paškevičiai, M. Pužauskienė, L. Reivydas, 
N. Reimeikytė, J.^ ir T. Šauliai, E. 
Šepikienė, M. ir V. Šeštokai, J. ir E. Šišai, 
J. Skirgaudas, E. ir B. Stočkai, V. Štokas, 
Č. Tuminas, Alg. Vaitkus, Jonas Venckus, 
Laimutis Venckus, J. ir J. Venckai.
Po 20 dol.: Vaidotas Baipšys, A. Bajoras, 
U. Baltrėnienė, R. Barauskaitė, H. ir M. 
Butkai, L. Černiauskienė, St. Dūda, I. 
Gulbinskas, E. Gureckienė, M. Jasutienė, 
Ant. Kiškis, dr. A. Kudirka, V. ir J. 
Lopatauskai, Stany a Lukowich, Ig. Mar- 
dosas, E. ir E. Mattis, Algis ir Vaida 
Mikuckiai, Marija ir Robert Newsom, O. 
Orlovienė, V. ir J. Paplauskai, J. 
Pauperas, Anelė Šopys, A. ir D. Varnai, 
Pr. Visvydas.

giliai užuojaučia

Marija Oberfield ir šeima

Po 15 dol.: Gr. Balsytė, M. L. Borrman, 
Irena Kemeklis, Veronika Kuzavinis, M. 
ir O. Sumautai, P. Ulevičius, A. ir A. 
Vosyliai, O. Žadvydas.
Po 12 dol. ir mažiau: A. Logucki, V. 
Bakūnas, D. ir P. Balčiūnai, A. Butkus, 
St. Carnickas, T. Ivanauskienė, P. 
Marčiuška, O. Mekišienė, O. Merkienė, 
J. Narkevičius, Irene Park, J. Perkins, A. 
ir P. Petkeliai, M. Pisarevienė, J. 
Prakapas, V. Račius, Neringa Railaitė, 
Meilė Remkus, O. Ruzgienė, L. Schaefer, 
P. Sidzikauskas, V. Sirutis, J. ir S. Sula, 
R. Švainauskas, A. Viklova, L Adomai* 
tienė, E. Pajaujienė, A. Rooney, V. Šaras 
ir K. Bernius.

L.A.V. knygyne, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90029, galite 
nusipirkti naujausias knygas, liet, 
plokšteles, liet, audinių ir drožinių.

-MIRTYS-

George Rudelis, mirė 1987 m. kovo 23.
G. Rudelis buvo “Margučio” radijo 

programos bendradarbis. Atvykęs į Kali
forniją įsijungė į tuo metu Broniaus 
Gedimino vedamų radijo valandėlę.

Nors velionis ir buvo net trečios kartos 
Amerikos lietuvis, bet aktyviai dalyvavo 
lietuviškoje veikloje.

Reiškiame gilių užuojautų žmonai Juli
jai, dukrai Birutei ir sūnui Robertui.

Vladas Račius širdies priepuoliu staiga 
mirė prieš pat šv. Velykas. Velionis buvo 
ramaus ir taikaus būdo, mėgstamas visų 
lietuvių.

Sūnui Algiui su šeima reiškiame 
užuojautų.
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