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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos 36-as 
suvažiavimas Chicagoje lapkr. 13 
d. buvo labai sėkmingas. Dalyvių 
buvo 155. Suvažiavimą atidarė 
pirm dr. K. Bobelis, jam vadovau
damas pakaitomis su vicepirminin
kais: T Blinstrubu, P. Dargiu, J. 
Valaičiu, dr. K. Šidlausku, dr V., 
V, Šimaičiu.

invokaciją sukalbėjo kun. dr. I. 
Urbonas,

Sekretoriavo A. Pakalniškis, St. 
Mankus, M. Pranevičius. Rezoliu- 
c.jų komisiją sudarė: E. Mikužie- 
nė, T. Blinstrubas, V. Yucius, dr. 
K. Šidlauskas, dr. V. Šimaitis, kun, 
A, Stasys, J, Talandis.

Nauja ALT vadovybė
ALT-os tarybą dabar sudarys: kat. 
fed.: dr. Ko Bobelis ir kun. A. 
Stasys; sociald.: J. Skorubskas ir 
dr. J. Valaitis; tautin.: T. Blinstru
bas ir P. Bučas; sandaros: dr. K. 
Šidlauskas, T. Kuzienė; SLA: P. 
Dargis; LRKSA: dr. V. Šimaitis;
kat. mot.: Er, Vilimaitė; vyčių: A. 
Pakalniškis; LAS: E. Smilgys; vil
niečių: J. Pakalka; studentų: O. 
Baršketytė; respublikonų: J. Talan
dis ir dr. J. Genys, Altos atstovas 
Washingtone.

Be šių valdybos narių, į Altos 
tarybą įeina: kat. fed. S. Kuprys, 
prof. J. Stukas, E. Pauražienė, adv. 
P. Žumbakis; sociald.: M. Gudelis, 
M. Pranevičius, A. Pužauskas, J. 
Valaitis; tautin.: inž. E. Bartkus, O. 
Biežienė, Pr. Kašiuba, A. Laikūnas; 
sandaros: A. Devenienė, Gr. La
zauskas, A. Andriulionis, dr. V. 
Dargis, J. Kapačinskas; SLA: E. 
Mikužiūtė; LRKSA: prel. J. Baltu- 
sevičius, V. Yucius; kat. moterų: 
J. Rotsko, M. Srubšienė; vyčių: A. 
M. Kassel, I. Šankus; LAS: K. Dir- 
kis, V. Jokūbaitis; vilniečių: J, Le
kas ir A. Stankus; studentų: D. 
Antanelytė ir V. Zagarskas; res
publikonų: K. Oksas.

Į iždo globėjus paskirti šie tary
bos nariai: kat. fed. — inž. V. 
Naudžius, taut. — V. Abraitis; so
ciald. — St. Briedis; sandaros — 
A. Čaplikas.

Altą Įsigys būstinę

Klausimų ir sumanymų metu 
valdybos sudarytos komisijos var
du J. Talandis padarė pranešimą 
apie sumanymą Altai įsigyti Chica
goje nuosavą būstinę-namus. Suva
žiavimas vienbalsiai sumanymą pri
ėmė ir pavedė valdybai vykdyti.

Buvo pareikšta priešingų balsų 
prieš jaunimo siuntimą į Vilniaus 
kursus.

Suvažiavime dalyvavo 43 tarybos 
■ir valdybos nariai, 22 skyrių atsto
vai, 35 organizacijų atstovai, 6 
spaudos atstovai ir 50 svečių.

Los Angeles Altos skyrių suva
žiavime atstovavo Bronius Dūda, 
skyriaus iždininkas. Jis įteikė su
važiavime mūsų veiklos apžvalgą 
raštu ir mūsų kolonijoje surinktų 
aukų $3,500.

Lietuvių spaudos konferencijos Philadelphijoj 
su prez. kandidatu Jimmy Carter spalio 2 d. 
dalyviai. — Iš kairės stovi:

— Algis Širvaitis, kun. Kornelijus Buč

inys, OFM, Modestas Jakaitis, kun. K. Pu- 
gevičius, Aušra Zerr, kun. G. Kijauskas, SJ, 
Jimmy Carter, Rimas Česonis, Rūta Nainytė- 
Sušinskienė, P. Vileišis, Juozas Gaila.

Kongresmanas Robert Dornan Santa Monikos Lietuvių Klubo baliuje 
spalio 2d. — Iš kairės: V. Čekanauskas, ALT-os pirm., Myron Kuropa", 
prezidento Fordo atstovas, specialus asmuo etninėms grunėms, A. Mar
kevičius, S. M. Lietuvių Klubo pirm., ir Robert Dornan.

Kalifornijos rinkimus laimėjo Respublikonai
Jimmy Carter prezidentinius rin

kimus, kaip matėme, laimėjo dėka 
Pietinių valstijų, kurių balsai nulė
mė vieną kartą turėti prezidentu 
savo žmogų.

Kalifornijoje, nors yra žymiai 
daugiau registruotų demokratų, 
laimėjo Fordas. Televizijos komen
tatorius Brinkley mano, kad Fordas 
būtų laimėjęs Pennsylvanijoje ir 
New Yorke, jeigu paštu balsavu
sieji nebūtų balsavę jau mirusių as
menų vardais. Paštu balsavimas tu
rėtų būti kaip nors kontroliuoja
mas. [[ į'f

Kalifornijoje balsuotojai išrinko 
naują senatorių — respublikoną 
Hayakawa, nežiūrint, kad jis jau 
yra 72 metų amžiaus.

Lietuviams yra malonu, kad iš 
27-to distrikto į kongresą laimėjo 
Robert Dornan, kuris yra nusista
tęs prieš komunistus ir visuomet 
gina pavergtųjų tautų reikalus.

Mūsų gubernatoriui Brownui bu
vo nesmagu, kad jo propaguojama 
propozicija 14 pralaimėjo. Kalifor- 
niečiai nenori naujo unijos diktato
rius Chavez’o sauvaliavimo mažuo
se vynuogių ir apelsinų ūkiuose.

Fordo laimėjimui rytinėse valsti
jose pakenkė jo pareiškimas deba
tuose, kad Rytų Europos valstybės 
nėra Sovietų Rusijos dominuoja
mos, nors tą pareiškimą (po dau
gelio protestų laiškais, telegramo
mis ir kt.) jis vėliau atšaukė.
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DĖL ŽYDŲ ŠAUDYMŲ

Lietuvių ir amerikiečių spaudoje pasirodė straipsnių, kaltinančių net 
lietuvių tautą dėl karo metu žydų šaudymo. Mes dažnai susitinkame žydų 

■ turėtume jiems pasakyti, kad kol Lietuva buvo laisva, niekas žydų m 
šaudė, o kai Lietuvą užėmė vokiečių naciai, tada lietuviai neturėjo balso. 
Jei žydai buvo šaudomi, tai tik Vokietijos nacių įsakymu, dažnai vokiečių 
kareiviams iš užpakalio stovint su kulkosvaidžiais: jei nešaudysit žydų, 
būsit kartu su žydais sušaudyti.

Kodėl žydai neieško ir nebaudžia tikrųjų kaltininkų — Lietuvos, Lat
vijos, Estijos tuo laiku valdytojų? Jie buvo ginkluoti okupantai, o Pabal
tijo tautų žmonės — beginkliai pavergtieji.

Man atrodo, kad čia yra kitas reikalas: čia yra Sovietų interesai diskri
minuoti pabaltiečiuS, nes jie labiausiai kovoja dėl savo nepriklausomybių. 
Pabaltiečiai turi daug draugų JAV kongrese, senate ir vis būna praveda
mos rezoliucijos, reikalaujančios laisvės Lietuvai, Latvijai, Estijai. Pabal
tiečiai dirba vieningai tremtyje, o tai Sovietams nepatinka.

Jei žydai nesiliaus propagandos prieš lietuvius varę, turėsime ameri
kiečių spaudoje kelti žydų elgesį, kai Sovietai užėmė Lietuvą. Tie faktai 
žydams bus labai nemalonūs. Lietuviai nelinkę keršyti ir senų skriaudų 
prisiminti, bet tai jau būtų apsigynimo reikalas. Kiekvienas neteisingai 
puolamas turi teisę gintis. O tada tai gali paaiškėti, kas ką šaudė.

KUR ČIA KULTŪRINIAI MAINAI?

Lietuvių Radijo valandėlės naujas pranešėjas prieš komunistų rengiamą 
koncertą perskaitė per radiją jų kvietimą ir pasakė, kad čia yra USA ir 
USSR kultūrinių mainų koncertas. Manau, kad šis jaunuolis tikrai buvo 
suklaidintas.

Pasakykite mums, kur čia yra kultūriniai mainai? Sovietiniai propa
gandistai, solistai, muzikantai su gauja palydovų šnipų, čia jau atvyksta, 
rodos, penktą kartą. Jie laisvai važiuoja per visą Ameriką su savo kon
certais, gi kiek kartų buvo įleista lietuvių solistai, pianistai, menininkai 
į Lietuvą su tokiomis pat sąlygomis? Nė karto. Pareikalaukime, kad mūsų 
žymieji menininkai — Baras, Vaznelis, Stankaitytė, pianistai Kuprevičius, 
Smetona,.rašytojai būtų įleisti su koncertais per visą Lietuvą — Vilnių, 
Kauną, Panevėžį, Šaulius, Klaipėdą, — kad jie galėtų dainuoti, skaityti 
savo kūrybą be jokių komunistinių cenzūrų, ir kad juos lydėtų Vliko, 
Alto ar JAV saugumo atstovai. Tada tai būtų kultūros mainai.

Kurie Los Angelėje rengtame koncerte dalyvavo, pamatė, kas yra ren
gėjai. Menininkų vardu buvo užsegtos per petį didokos lietuviškos juostos 
Hollywoodo žydei komunistei ir senųjų lietuvių komunistui, ar ko
munistuojančiam atstovui — kuo jie pasidarbavo lietuvybei ir už ką tas 
juostas nusipelnė? Net ir šiame koncerte dalyvavę klausytojai tuo buvo 
labai pasipiktinę. Kokiai Amerikos ar lietuvių kultūrai jie atstovavo?

KAS LAIMĖJO? TIK DEMOKRATAI, AR IR AMERIKA?

Kai kuri partija varo propagandą, ji nesako, kad ji dirbs tiktai savo 
partijos labui, bet kad ji rūpinsis visos valstybės labu.

Kelis mėnesius prieš rinkimus savo draugams “pranašavau”, kad turės 
demokratai laimėti, nes reikalingas naujas karas: padaugėjo bedarbių, 
ypač grįžus iš Azijos mūsų kareiviams ir sumažėjo žydeliams “gešeftas”. 
Be karo nėra biznio.

Bet Carter’is, atrodo, laimėjo dėka visų pietinių valstijų balsais. Jie per 
šimtmetį neturėjo iš savo krašto prezidento. Taip pat prie jų prisidėjo 
New Yorko ir Illinois Rytų Europos kilimo žmonės, kuriems nepatiko 
Fordo padaryta klaida, kad Rytų Europos valstybės nėra dominuojamos 
Sovietų Rusijos. Nors Fordas ir atsiprašė ir pataisė, tačiau tokios igno- 
rancijos jam balsuotojai neatleido.

Jimmy Carter prieš rinkimus daug pažadėjo, net išmesti Kissingerį, 
tačiau šiandien (lapkr. 20 d.) jis turi su juo pasitarimą. Žydai senatoriai 
ir kongresmanai spaudžia pasilikti Kissingerį, ar bent jo pavaduotoją.

Carter’is pažadėjo sumažinti moksčius, bet dabar kongresas sako, kad 
tai neįmanoma padaryti. Visiems darbininkams pažadėjo darbo, bet da
bar jau pasakė, kad gal reikės “susiveržti diržus” ir gyventi iš nedarbo 
fondų. Ir nuo kitų pažadų jis jau traukiasi atgal.

Lengva pažadėti, bet sunku ištesėti.
Nė iš vienos valdžios lietuviai nėra nieko gero gavę — nesitikime nė 

iš naujosios valdžios. Tačiau aš savo “filosofijos”, neprarandu, kad turės 
būti kitas karas, kad ir neoficialus, bet mūsų aviacija ir kariai vyks į 
Afriką ar į Izraelį ginti jų nuo arabų. Gali būti ir kitų kombinacijų.

Pagyvensime — pamatysime.

c.c -re <*

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY

Gamina ir Clems rūšies lenkiškas dešras.
Importuoja lenkišką kumpį, alų ir vyną.

□aviniukas HANS E. HESS
Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, CA 91202 

Glendale, CA 91201 J
Telef. - 246-5591

Siunčiame į bet kurią pasaulio valstybę.
Wholesale: 6406 San Fernando Rd.., 

Telef. - 246-2571
ec”

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

Telefonas: (213)828-7525
Vaidyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. Likfl

Lietuviškos duonos galite gauti
LITAS HOUSE OF PASTRIES

4348 Fountain Ave., Los Angeles, Calif. Telef. 660-5974
Nauja savininkė — filipinietė Carmelita Icamen.

Duoną pristato A- Kazilionis. — Taip pat parduoda įvairius suniuk.- 
nius (sandwiches), kavą, arbatą, įvairiausius pyragus.

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro 
Pirmadieniais uždaryta.

ROQUE and MARK C0„ INC.
REALTORS e INSURANCE 9 INCOME TAX o NOTARY PUBLIC

. 300? Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 9C404 

Phone: 828-7525 --------- Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS

ir bendradarbiai
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RUDVALIAI IR
Tęsinys iš praėjusio nr.

Rudvaliai turi dukterį Aušrą ir 
sūnų Arūną, kurie abu tuo metu 
dar mokėsi. Nepaisant to, Rudvaliai 
nusipirko Encinitas mieste namą su 
1 ir '/4 akro žemės ir 1966 m. ten 
persikėlė gyventi ir dirbti. Sekančių 
metų pavasari jie pasistatė pirmąjį 
šiltnamį, kuris buvo jau profesinio 
dydžio. Juodu jau buvo išmokę iš
auginti puikius žiedus, tačiau dar 
neturėjo supratimo , apie rinką ir 
klientūros sudarymą. Tuo metu juo
du abu dar dirbo įstaigose, todėl 
verslovės labui nutarta, jog vienas 
kuris nors turi mesti darbą ir pa
sišvęsti prižiūrėti gėles. Zita jau 
buvo baigusi kolegiją 1961 m., o 
įsigijusi buhalterės specialybę, dirbo 
San Diego County Date Processing 
skyriuje. Bet nuo 1968 m. ji metė 
darbą ir pasišventė orchidėjų prie
žiūrai. Laimingu sutapimu Rudva
liai sudaro idealią porą, tinkamą 
verslui — jis vadovauja orchidėjų 
auginimui, rūpinasi rinka ir klien
tūra, o žmona atlieka buhalterės 
pareigas. Juozas likosi dirbti toliau 
Gulf Atomic įstaigoje.

Naujos verslovės pradžia

Palengva Rudvaliai surado dau
giau klientų ir žiedų pardavimas vis 
plito. Sunku būdavo įtikinti kurį 
nors gėlininką, jog jis gaus daug 
geresnės kokybės žiedų, nes šiuose 
reikaluose kliudė lietuviškas akcen
tas ir nepatyrimas. Atsiradus šiokiai 
tokiai rinkai, patys jų išauginti žie
dai kalbėjo už save ir iki šiol tai 
nesudaro jokios problemos, nes visi 
detaliniai gėlių pardavėjai žino kie
no geriausi žiedai. Juozas pasirodė 
esąs ne tik geras orchidėjų auginto
jas, bet ir geras pardavėjas-agentas.

Jau 1969 m. Juozas pasiprašė i 
savo įstaigos ilsesnių atostogų ir per 
7 savaites pastatė dar du šiltnamius 
bei pakavimo pastatą. Tais metais 
Rudvaliai sugebėjo par'uoti 32,000 
orchidėjų žiedų ir viltis pasidaryti 
stambiais augintojais nušvito jiems 
jau šviesiomis spalvomis. Pasibai
gus atostogoms, Juozas visiškai at
sisakė nuo darbo įstaigoje ir pasi
šventė vien tik orchidėjų auginimui. 
Savo naująjį amatą jis taip pamėgo, 
jog jaučiasi labai laimingas, suge
bėdamas ne tik užauginti orchidė
jas, bet ir gerinti, tobulinti bei kry
žiuoti įvairias jų rūšis, sykiu ieško
damas rinkų. Naujoji profesija tei
kia jam vidinio pasitenkinimo, ir 
jis jaučiasi esąs ne eilinis verslinin
kas, o kažkas daugiau, tarytum sa
votišku kūrėju.

— Pasisekimo paslaptis, — sako 
Juozas Rudvalis, — yra tam tikras 
įsitraukimas, įsijautimas arba net 
įkvėpimas dirbti mėgiamą darbą. 
Kai pasiekėme 100,000 žiedų per 
metus pardavimo normą ir ji metai 
iš metų kartojasi, susidarė lyg savo-

ORCHIDĖJOS
tiška stabilizacija, kuri mūsų jau 
nebetenkino. Tačiau atsidavimas 
darbui neatlyžo, ir mudu apsispren
dėme savo verslovę išplėsti, norėda
mi kryžiuoti naujas rūšis. O tai la
bai įdomus užsiėmimas.

Orchidėjų kryžiavimui Rudvaliai 
nutarė užpirkti naujoje vietoje 5 ak
rus žemės. Tai gretimame su Enci
nitas miesteliu Carlsbado miesto 
ribose, netoli suaugusiems gyventi 
rajono, vadinamo Atamira, kur 
Rudvaliai išsinuomojo butą ir ėmė 
naujame sklype statyti šiltnamius. 
1974 m. jie pastatė 10,000 kv. pėdų 
šiltnamių, sekančiais vėl 10,000 kv. 
pėdų, o šiais metais pridėjo dar 
15,000 kvadratinių pėdų ir pardavė 
žemę Encenitas mieste.

— Reikia dar pasistatyti 15,000 
kv. pėdų šiltnamių, — atskleidžia 
Juozas Rudvalis turi sugebėjimų 
įvertinti ir pramatyti rinkos galimy
bes. Rudvaliai yra patys ankstyviau- 
sieji visoje Amerikoje augintojai, 
pradedą savo klientams siuntinėti 
Cymbidium orchidėjų žiedus net 
dviem mėnesiais anksčiau, kaip kiti 
augintojai, kurie dar laukia savo 
orshidėjų pražystant. Be to, Rud
valiai iš anksto nustato urmo kai
nas žiedams ir laikosi savo kainų 
visą sezoną.

a..-- —» —* ■

Kas tai per gėlės?

— Kasgi yra orchidėjos? — da
viau Rudvaliui gana naivų klausi
mą.

— Orchidėjos yra žoliniai auga
lai, kurių esama net ligi 40,000 įvai
riausių rūšių. Pavyzdžiui, visiems 
žinoma vanilija yra juk orchidėjų 
rūšis. Orchidėjų yra įvairių paskir
čių. Yra smulkiažiedžių orchidėjų, 
kurios auginamos puoduose kaip 
paprastos gėlės, yra labai didelių 
žiedų rūšių, daugelis naudojama 
medicinoje. Orchidėjos yra sezoni
nės gėlės, bet tam tikros rūšys 
žydi įvairiais metų laikotarpiais

Iš mažo daigelio palengva 
išauga ilgoki lapai, o vėliau 
prie šaknų susidaro tam tikra 
bulvė, kuri yra viso krūmo maisto 
rezervu. Tačiau nauji daigai užauga 
ne iš bulvės centro, kaip pavyz
džiui, tulpės, bet iš šaknų. Užaugin
ti orchidėjos krūmą trunka apie 
metus laiko, bet tai tik lapai, o 
žiedas susidaro per papildomus pus
antrų metų.

— Ar turite tręšti orchidėjų krū
mus?

— Kaip ir visiems kitiems auga
lams, taip ir orchidėjoms reikalin
gos cheminės medžiagos — kalis, 
azotas, fosforas ir magnezija. Mūsų 
moderniuose šiltnamiuose mes or
chidėjų netręšiame įprastu būdu. 
Tai atliekame laistymu. Su vande
niu jos gauna visas reikalingas augi
mui medžiagas, orchidėjos yra vie
nas geriausių rūšimis augalų. Tam 
tikros rūšys gali augti betkur tarp 

šiaurės ir pietų poliaračių. Lietuvoje 
yra kelios dešimtys orchidėjų rūšių, 
kaip gegužraibė, blandis, plateivė, 
sidabriukė, klumpė ir klos rūšys.

— Jeigu tokia daugybė rūšių, ar
gi įmanoma visas auginti?

Mes auginame tiktai Cymbidium 
orchidėjas, atskirais žiedais, kurie 
detaliai parduodami korsažams, ži
note, moterų papuošalams iškilmin
gomis progomis. Ant vienos šakos 
suaugusiame krūme užauga ligi 40, 
o kartais ir daugiau žiedų.

— Ar parduodate žiedais?
— Taip. Jų urmo kaina įvairuoja 

arp 90 centų iki iki vieno dolerio.

Orchidėjų kryžiavimas

— Jau kelis kartus paminėjote 
orchidėjų kryžiavimą. Kaip jos kry
žiuojamos? Taip pat esu girdėjęs, 
kad esate užauginę naujų rūšių ir 
net gavote už jas premijų.

— Mes auginame apie 70% baltų 
žiedų, nes jų yra didžiausias parei
kalavimas. Pradžioje baltos spalvos 
žiedų buvo neįmaoma pirkti. Dabar 
turime įvairių spalvų. Norėdami 
gauti ankstyvesnijų baltų atmainų, 
turėjome hybridizuoti (kryžiuoti) 
įvairias rūšis ir išvesti naujas.

— Kryžiavimui padėjo pažintis 
su vienu senu augintoju, kuris su
tiko mums parduoti rinktinių auga
lų. Iš jų auginame toliau jau tūks
tančiais. Kryžiavimai yra registruo
jami, nelyginant naujagimiai, pagal 
duodamus jiems pavadinimus. Rei
kia surašyti kokie du žiedai buvo 
sukryžiuoti. Tokie pasidaro naujojo 
žiedo “tėvais”. Taigi, gauname lyg 
ir Copyright kiekvienai naujai at
mainai. Duotuoju pavadinimu visi 
kiti orchidėjų augintojai privalo 
vadinti naują rūšį, jeigu jie pavar
tojo kryžiavimui įrašytus “tėvus”. 
Tokiu būdu mes davėme jau daug 
rūšių ir lietuviškais vardais, kaip 
Neringa, Nida, Baltic Dream, Bal
tic Moon ir kt. Kryžiavimo proce
dūroje mes pasiekėme labai gerų 
rezultatų. Turime apie 40 medalių 
už orchidėjų auginimą. Visi kryžia
vimai registruojami Royal Horticul
tural Society, Anglijoje.

Rudvalių šeima

Su Juozu ir Zita Rudvaliais man 
teko susipažinti kiek anksčiau, bet 
tik persikėlus jiems gyventi į Alta- 
rniros rajoną, kur ir mes apsigyve
nome, mes aplankėme jų naujuo
sius šiltnamius ir susipažinome su 
orchidėjų verslove. Abudu jie kilę 
iš Suvalkijos ■— Juozas iš Marijam
polės, o Zita iš Šakių apskrities. 
Rudvaliai labai domisi menu, mu
zika, literatūra ir teatru. Jie turi 
įsigiję didžiausią dail. Rimšos pa
veikslų kolekciją, turi Stasio Kra
sausko grafikos darbų ir kitų meno 
kūrinių.

Abudu jau minėtieji Rudvalių 
vaikai baigė aukštuosius mokslus ir 
sukūrę šeimas gyvena atskirai. Ypa
tingai gabus yra sūnus Arūnas, da

bar jau 31 m. amž. Matematikos 
doktoratą jis gavo Darthmouth ko
legijoje (Hanover, N. H.) su spe
cialybe abstraktinės algebros srityje. 
Vadinamojoje Grupių sąvokoje jis 
surado naują Grupę, kuri jo garbei 
pavadinta “Rudvalis Group” vardu. 
Kaip žymus matematikas ir profe
sorius eilėje universitetų jis įtrauk
tas į Encyclopedia Britannica nau
jąją laidą.

Aušra Rudvalytė baigė Brigham 
Young universitetą (Provo, Utah) 
kaip pirmoji moteris su specialybe 
žemės konservavimo srityje (soil 
conservation and land manage
ment). Dabar su vyru James West 
gyvena Meksikoje, kur abudu dirba 
didžiuliame dvare kaip pamidorų 
auginimo specialistai. Aušra augina 
tris vaikus.

Pažintys ir ateities planai

Per orchidėjų auginimą Rudva
liai susipažino įvairių kraštų ne tik 
šių gėlių augintojus bei mokslinin
kus, bet ir eilę žymių asmenybių, 
besidominčių šiais augalais. Juozas 
pats lankėsi Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje, Danijoje ir Belgijoje, 
o pas juos atvyksta tokios įžymybės, 
kaip Irano ministerio pirmininko 
žmona, keliaujanti visada incognito; 
Gordon Sawyer, Metro Goldwyn 
Mayer filmų garso specialistas, lai
mėjęs 7 Oscarus; žymus Australi
jos orchidėjų augintojas, teisėjai, gy
dytojai, politikai ir įvairiausių pro
fesijų asmenybės.

Rudvaliai žinomi visiems orchi
dėjų augintojams visame pasaulyje. 
Dažnai nuvykę į kitus kraštus, jie 
randa augintojų, kurie pasisako gir
dėję arba pažįsta juos iš periodinės 
orchidėjų augintojų spaudos, ku
rioje Rudvalių pavardė dažnai mi
nima.

Rudvaliai savo verslovėje turi tik 
veną nuolatinį tarnautoją, agrono
mijos mokslus baigusį vyrą, ir tik 
sezono darbymečiui laikinai pasi
samdė moterų tik žiedų pakavimo 
darbui. Instruktorė čia visada būna 
Zita Rudvalienė. Paprastai į vie
ną dėžę pakuojama po 12 žiedų, 
kurių šakos įmerkiamos į stiklinį 
vamzdelį su vandeniu. Tuo būdu 
orchidėjų žiedai ilgiau išlaiko natū
ralų grožį.

Ateityje Rudvaliai planuoja pasi
statyti prie šiltnamių ir gyvenamąjį 
namą, kuriam planai jau padaryti, 
bet tuo tarpu gyvena pusės mylios 
atstu nuo šiltnamių. Namas pra- 
matomas modernus, erdvus ir ati
tinkąs visus jų specifinius reikala
vimus, bet statyba dar nėra pradėta.

Juozas ir Zita Rudvaliai yra vieni 
iš tokių lietuvių, kurie sugeba įgy
vendinti savo idėjas, joms pasišven
čia, pasiekia puikių rezultatų ir 
džiaugiasi jais. Mano mokslo dienų 
kolega Čikagoje, Liudas Kronas, 
stambios gėlininkystės vadovybėje

(Nukelta į 8 pusi.)
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Pranešimas Jaunimo Ansambliui

Sveiki, sulaukę 1976/7 darbo 
metų! Šių metų darbo pradžia nusi
tęsė. Bet po didelių darbų, besiruo
šiant 5-jai T. Šokių šventei, buvo 
verta pailsėti. Be to, neturėjom sa
lės. Atrodo, turėsim. Todėl š. m. 
gruodžio 12 d. 5 vai. p. p. kviečiu 
visus į parapijos kiemą sezono 
atidarymui. Kviečiu ir tuos, kurie 
nori į J. Ansamblį įsijungti. Bus 
pranešimai, persigrupavimas ir kt. 
Svarbiausia—gausite kelionpinigius 
iš 5-sios T. Šokių šventės. Pilname
čiai (18 m.) gali patys pasiimti, 
jauniai — tik per tėvelius.

Tad iki malonaus pasimatymo!
Jūsų O. Razutienė

PRISIMENANT RADIJO BALIŲ

Kalifornijos Lietuvių Radijo Klu
bo tradicinis rudens gėrybių balius, 
— kaip ir kiekvienais metais tuo 
pačiu laiku, t. y. paskutinį spalio 
mėnesio šeštadienį, — praėjo ne
paprastai puikios svečių nuotaikos 
bei išskirtinai geros sėkmės ženkle. 
Tiesa, šiemet dėl parapijos salės re
monto ir dėl dėl tos pačios datos 
išlaikymo principo, balius neišven
giamai turėjo būti rengiamas kurioj 
nors kitoj salėj. Taigi, ta data pasi
rinkta dėl būtinumo, bet ne dėl 
to, kad kam nors pakenkti, kaip 
kai kas mano ir kitus klaidina.

Mūsų nuoširdaus talkininko J. 
Gedmino rūpesčiu gauta Tautinių 
Namų salė, žinoma, tegalėjo sutal
pinti žymiai mažesnį skaičių negu 
parapijos salė. Bet vistiek malonu, 
kad ir šimtinė su puse tų lietuvių, 
kurie lietuviško žodžio bei melodijų 
siuntimą radijo bangomis tikrai 
nuoširdžiai įsirikiavę savųjų rūpes
čių eilėje. Jie savo dosnumu toli 
pralenkė bet kokias rengėjų viltis.

Rengėjams rūpestį bei darbo naš
tą žymiai palengvino visa eilė talki
ninkų prie įvairių parengimo darbų 
ir maisto bei laimės stalui dovanų 
aukotojų. Štai tų dosniųjų ir pa
slaugiųjų vardai: Dudorienė, Mic- 
povelienė, Gustienė, Skistimienė, 
Oksienė, Gedmintas, Puikūnienė, 
Banionienė, Žaukauskienė, Karibu
tas, Sakalienė, Sakai, Vaitekai, 
Nausėdienė, Kučinskienė, Bonatie- 
nė, Mankienė, Siručiai, Sušinskas, 
Reivydas, A. ir H. Bajaliai, M. Ba
rauskas, Janulaitienė, Mickūnai,Ku- 
pinskienė, Bronė Venckienė, Rek- 
laitienė su dukra, Šulcienė, Strupes, 
Užkuraitienė, Šepikienė, Sandoma- 
vičienė, Avelienė ir kiti.

Po didelio pasirinkimo patiekalų 
vakarienės, buvo trumpa graži, sve
čių šiltai priimta mūsų iškiliųjų me
nininkų — B. Dabšienės, J. Čeka- 
nauskienės, R. Apeikytės ir R. Dab- 
šio atlikta — programa, kurią taik
liu žodžiu pravedė radijo programų 
planuotoja L. Žilevičiūtė. Svečiai, 

fiziškai pasistiprinę gera vakariene 
ir dvasiškai puikiai nuteikti jaunų 
jaunatvišku judrumu, įsijungė šokių 
sūkuriu, grojant vokiečių orkestrui 
modernią muziką, iki 2-os valandos 
ryto. Poilsiaujančius paslaugiai ap
tarnavo Gedmintas, Strupes, Mic- 
kūnas ir kt.

Malonu buvo dirbti, nuoširdžiai 
bendradarbiaujant valdybos žmo
nėms: L. Žilevičiūtei, Pr. Gustui ir 
Jonui Venckui, gi O. Macėnienės ir 
D. Kaškelienės darbai bei rūpesčiai 
buvo daug daugiau, negu bendra
darbiavimas: jos abi su keletu iš 
anksčiau paminėtų talkininkių iš
nešė pačią sunkiausią rengimo dar
bų naštą.

Klubo valdybos, narių ir radijo 
valandėlių klausytojų vardu nuo
širdžiausiai dėkui visoms ir visiems 
paminėtiems ir nepaminėtiems, 
kiekvienam bet kuo nors prisidėju- 
siems ir padėjusiems. Labai dėkui 
programos atlikėjams, taip pat vi
siems baliaus dalyviams už atsilan
kymą ir nuoširdų svečiavimąsi.

Ir iki pasimatymo netrukus — 
vėl visi susitiksime gruodžio 31 d. 
vakare 8 vai. toj pačioj Tautinių 
Namų salėj sutikti Naujųjų Metų.

Daugiau informacijų apie laukia
mą sutikimą girdėsite radijo va
landėlėse.

KLRK valdybos ir rengėju vardu
Juozas Mitkus

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JA
dar taip neseniai įsisteigusi Los An
geles, jau daug kartų yra ištiesusi 
pagalbos ranką tiems, kurie jos 
reikalingi. Kiekviena šalpa reika
lauja ne tik darbščių rankų, bet ir 
lėšų. Lietuvos Dukterys, pačios 
daug aukodamos, stengiasi visais 
galimais būdais sutelkti lėšų, nes 
pagalbos reikalingų lietuvių savo 
tarpe jau turime ne vieną.

Tam tikslui pirmą kartą Los An
geles L. D. draugijos gyvavime 
1977 m. sausio 15 d. 7 vai. 30 min: 
vakaro Šv. Kazimiero par. salėje 
rengiamas Lietuvos Dukterų kon
certas - Balius.

Šio vakaro meninę programą at
liks iš Chicagos atvykusi sol. Pru- 
dencija Bičkienė, kuri savo gražio
mis dainomis suteiks malonią pra
mogą visiems atsilankiusiems.

Bus skaniai paruoštos vaišės, gros 
geras orkestras ir gražiai atnaujinto
je parapijos salėje visi maloniai pra
leisite laiką ir prisidėsite prie Lie
tuvos Dukterų artimo meilės ir šal
pos darbų.

Nė vienas nežinome, kada būsi
me reikalingi pagalbos, tad neuž
darykime širdžių tiems, kurie jos 
reikalingi jau dabar.

Įėjimas tik $8.00, o jaunimui — 
$5.00.

Visus maloniai kviečia
Lietuvos Dukterų Draugija

Jaunavedžiai Vaidilutė (Butkytė) ir Algis Mikuckiai.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

1976 m. spalio mėn. 2 dieną Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioj Vaidi
lutė Butkytė ir Algis Mikuckis su
mainė aukso žiedus. Sutuokė kun.
A. Olšauskas ir perskaitė Š. Tėvo 
palaiminimą.

Abu jaunieji — šaunūs jaunuo
liai, nuo pat vaikystės dalyvauja 
lietuviškoj veikloj. Baigę Lituanisti
nę mokyklą ir Pedagoginę klasę. 
Vaidilutė jau dirbusi Šeštadienio 
Lituanistinėj mokykloj. Gi LB Jau
nimo Ansabliui abu atidavė didžiau
sią duoklę. Todėl jų vestuvės buvo 
visos Lietuvių Bendruomenės 
džiaugsmo šventė.

Šaunios vestuvių vaišės, suruoš
tos gražias lietuviškas šeimas išau
ginusių tėvelių, Povilo ir Birutės 
Butkių ir Vaclovo ir Onos Mikuc- 
kių, įvyko Panorama City, jaukioje 
salėje. Jaunuosius su palyda, kurią 
sudarė trys jaunosios broliai — Li
nas, Algis ir Rimas, sesutė Vilija 
(pirmoji pamergė), Alvydas Tumi
nas (pirmasis pabrolys), Ilona Bu- 
žėnaitė, Rimas Žukas, Patricija Kiš- 
kytė, Rimas Stočkus, Ona Šepikaitė, 
Giedrė Dovydaitytė, giminaitė iš 
New Yorko, ir jaunutė G. Radveny- 
tė, pasitiko tėveliai su duona ir 
druska ir Latvalos orkestras su
B. Budriūno “Jaunystės maršu”.

Programą pravedė Rimtautas 
Dašbys. Gauta daugybė sveikinimų 
raštu iš okupuotos Lietuvos ir kitur.

Gražų, jautrų žodį jauniesiems 
tarė Ona Mikuckienė, žodžiu svei
kino Skautų-Skaučių vardu Irena 
Vilkienė; Lituanistinės mokyklos 
vardu — vedėjas Vladas Pažiūra ir 
įteikė visų mokytojų vardu knygą. 
Liet. Bendruomenės ir Jaunimo An
samblio vardu sveikino Ona Razu
tienė ir, įteikiant jų vardu dovanas, 
sudainuota speciali daina; gi Dan
guolės Razutytės suorganizuota, 
vestuvėse dalyvavusių mergaičių 
grupė, kartu su pamergėmis, pašoko 
Sadutę, gėlėmis apdovanodamos 
jaunąją — Vaidilutę. Šitoks pasvei
kinimas visiems suteikė džiaugsmo 
ir įvairumo.

Įsisiūbavę svečiai ilgai linksmi
nosi, kol jaunieji, tarę padėkos 
žodžius (tėveliams už jų išauginimą 
ir išmokslinimą, svečiams už dova
nas ir atsilankjymą), išvažiavo į 
nuosavus namus, kuriuos, taupus, 
baigęs aukštuosius mokslus ir jau 
bedirbąs, Algis spėjo įsigyti.

Vestuvės buvo gražios. Duok, 
Dieve, daug tokių lietuviškų porų! 
Ir galima pasidžiaugti, nes šie me
tai “derlingi”: Neseniai išleidome į 
gyvenimą Kristiną Šepetytę su Val- 
teriu Dudorium ir jau laukiame 
Jūratės Pažėraitės su Juozu Venc
kum vestuvių... (Kai šie žodžiai bus 
atspausdinti, jau bus ir vestuvės)...

Visiems, visiems — gražiausių 
šeimyninių metų( (or)
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BATUNas PRAŠO AUKŲ SAVO VEIKLAI
UBA-BATUNo nuolatinės pa

stangos išlaikyti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybės atsta
tymo klausimą gyvą Jungtinėse 
Tautose yra neišsemiamas darbas, 
pareikalaująs ne tik daug energijos, 
bet ir didelių išlaidų, kad nepralei- 
dus nė vieno įvykio, kiek jis liestų 
Pabaltijį tiesiogiai ar ne.

Jungtinių Tautų valstybių atsto
vybės yra vizituojamos nuolat, kai 
kurios net po kelis kartus per me
tus. Šiuo metu ta JT atstovybių vi
zitacija yra ypatingai išplėsta. Tais 
nuolatiniais vizitais, memorandu
mais su dokumentacija dėl Sovietų 
Rusijos vykdomos priespaudos mū
sų krašte bei kitomis priemonėmis 
darome žygius, kad ir Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo klausi
mas kitų niekad nebūtų pamirštas.

Šiuo metu taip pat intensyviai 
ruošiamės stipriai akcijai į JT 
Žmogaus Teisių Komisiją, kuri su
sirinks savo sesijos posėdžiams ne
užilgo, ateinančių metų vasario mė
nesio pradžioje, ir šį kartą Nfew 
Yorke.

Yra nepaprastai sunku siekti vi
sų užsibrėžtų tikslų, ypač kai trūks
ta lėų ir neturime jokio finansinio 
užnugario, kuriuo galėtume remtis. 
Dabartinė ekoominė padėtis bei in
fliacija ir BATUNą skaudžiai pa
lietė. Išlaidos tiek pakilo, kad pasi
darė neįmanoma būtiniausių darbų 
atlikti.

Todėl, mielas lietuvi, jei laikai 
BATUNo darbą svarbiu bei reika-

Kodėl anglosaksai bičiuliaujasi su 
Sovietais?

Amerikos prezidentiniai kandida
tai paprastai prieš rinkimus sten
giasi aplankyti Maskvą, kad užsi
tikrintų prekybinius sandėrius ir 
kad rinkėjams galėtų pažadėti ge
rus uždarbius. (Tik prez. Eisenho- 
weriui tai nepavyko, nes prieš rin
kimus Sovietai numušė Amerikos 
žvalgybinį lėktuvą — susidarė ne
maloni situacija, teko atsiprašyti ir 
laukti pasėkų). Prez. Nixon’as bu
vo užsitikrinęs Sovietų paramą; tik 
jaunimo pasipriešinimas viduje dėl 
Vietnamo karo ir Watergeito byla 
jam nulėmė atsistatydinimą prieš 
laiką. Nė vienas šiųmetinių prezi
dentinių kandidatų nebuvo nuvykę 
į Maskvą. Gal Kissingeris Fordui 
ir buvo ką sukombinavęs. Išrinkto 
prezidentu Carterio planai ir užsi
mojimai tuo klausimu nežinomi. 
Kalbose ir debatuose jis tik peikė 
esančią ekonominę būklę ir vadi
no ją katastrofiška. Kaip jis kels 
ekonominę krašto gerovę? Ar ir jis 
angažuosis prekybai ir bizniui vie
ton milijonų žmonių laisvės? Tai 
klausimas, į kurį vargu kas galėtų 
atsakyti. A. Šilėnas 

lingu siekiant laisvės ir nepriklau
somybės savai Tėvynei, padėk BA- 
TUNui, junkis į jo narių eiles, o jei 
ne, tai bent paremk jo veiklos tąsą 
savo patarimais ir pinigine auka. 
Net ir mažutė auka BATUNo veik
lai bus didžiulė paspirtis, o jo dar
buotojams bus neišmatuojamas pa
skatinimas dar stipriau dirbti dėl 
savo krašto laisvės ir teisių viso pa
saulio tautų forume — Jungtinėse 
Tautose.

Mielas lietuvi, padėk mums! 
Siųsk savo auką UNITED BALTIC 
APPEAL vardu, 2789 Schurz Ave., 

’Bronx, NY 10465.
UBA-BATUN yra atleistas nuo 

visų valstybinių mokesčių, ir jin 
siunčiamas pinigines aukas galima 
nurašyti nuo Income Tax mokesčių.

vejamas, kad BATUNo nepa
miršite ir paremsite jį,

Su giliausia pagarba,
Kęstutis K, Miklas, 

UBA-BATUN pirmininkas

KITI RAŠO —

Kas yra Liet. Tautinių šokių šventės 
rengėjai?

Amerikos ir Kanados lietuvių vi
suomenė manė, kad šių metų su
rengta Liet. Tautinių Šokių šven
tė, įvykusi Chicagoje, yra JAV 
Bendruomenės parengimas, ir pel
nas eis bendruomenės naudai. Ta
čiau lapkr. 6 d. “Naujienų” veda
majame straipsnyje, kas yra tikrieji 
šventės rengėjai, rašo:

“Didelė lietuvių dauguma pana
šiai galvoja, bet visai kitos nuomo
nės buvo tos šventės kai kurie or
ganizatoriai. Jie seklbė ir kitiems 
aiškino, kad Tautinių Šokių šven
tę organizuoja JAV Lietuvių Bend
ruomenė, bet jau praeitais metais 
patylomis nutarė sudaryti naują or
ganizaciją šokių šventei ruošti. Jau 
1975 m. spalio 2 dieną jie, pasisam
dė advokatus, užregistravo Illinois 
valstijoje naują organizaciją, kuri 
vadinasi “Lithuanian Folk Dance 
Festivals, Inc.” Toks yra naujai 
sudarytos organizacijos vardas, o 
jos veiklos laikas yra amžinas. Šios 
naujos organizacijos mokesčiai bu
vo sumokėti 1975 m. spalio 6 die
ną ir Illinois valstijos sekretorius 
davė leidimą jai veikti.

Šios organizacijos direktoriais pa
siskelbė Downers Grove Bronius 
Juodelis, Chicagos Sofia Džiugas, 
Westmonto Vytautas Kamantas, 
Western Springs Gene Rimkus ir 
Hickory Hills gyventoja Aldona 
Rauchas. Šie žmonės suruošė Chi
cagoje buvusią Šokių šventę, jie 
tvarkė visas pajamas, jie tvarkys ir 
nuo šokių šventės likusį didoką 
pelną.

Penktąją Lietuvių Tautinių Šo
kių šventę turėjo organizuoti JAV 
Lietuvių Bendruomenė, tuo tarpu

ją suorganizavo ne Bendruomenė, 
bet tų pačių bendruomenininkų 
sudaryta “Lithuanian Folk Dance 
Festivals, Inc.” Šios naujos orga
nizacijos direktoriai leido Amerikos 
lietuviams manyti, kad šokių šventę 
organizuoja JAV Lietuvių Bend- 
ruouomenė, bet ją organizavo kiti 
žmonės ir kita organizacija. Jie ir 
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

TRADICINIS NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
įvyksta gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vak. naujoj Šv. Kazimiero parap, salėj 

(3855 Evans St., Los Angeles, CA 90027)

Puiki salė; geras maistas; šampanas; Jim Corey 4-rių žmonių orkestras 
visus maloniai nuteiks.

Kviečiame atsilankyti, smagiai sutikti Naujuosius Metus ir paremti 
savąją Bendruomenę.

Stalai po 10 žmonių. Rezervuokite iš anksto pas valdybos narius:
pirm. V. Tamošaitį— tel. 662-0791, O. Razutienę — tel. 661-0041;

A. Šimkų — tel. 477-5976.

LB Los Angeles Apylinkės valdyba

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGa

3004 Santa Monica Blvd., Suite A 

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Caiil. 9O0u9 
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nunnsen. 
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi inkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus — 

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p.
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

BALTIC BAKERY
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA

Telefonas 547-4331 Savininkas Antanas Kazilionis
Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet

Vėl atidaryta buvusi “Lithuanian Bakery, pakeitusi vardą į
Išvežiodama duona per visas delikatesų ir kt europėjiškas krautuves.

Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.
IQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCOCCOOOGOOOOOOOOCMXJOOOOO

šokių šventės pelną pasiskirstys. 
Kuriam galui buvo reikalinga nauja 
organizacija? Kuriam tikslui at
skirti šokių ir dainų šventės iš dide
lės organizacijos? Kur nueis Lietu
vių Tautinių Šokių šventei sudėtos 
aukos? Kuriam galui jau gerokai 
apskaldytą Bendruomenę reikėjo 
dar kartą skaldyti?”

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE —I
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»R VĖL KONCERTAI IŠ
Visi gerai prisimename, kai prieš 

kelis metus po mūsų kolonijas, iš 
pavergtos Lietuvos, lankėsi įvairūs 
dainos ir muzikos atstovai, su savo 
mus sentimentaliai nuteikiančiais 
koncertais. Daugumas iš mūsų 
iremtinių-pabėgėlių nuo rusiško ko
munizmo nešamos “saulės” suprato 
tų koncertų paskirtį ir uždavinį. 
Bet atsirado gana nemažas skaičius 
“tremtinių”, kurie pamiršę “išva
duotųjų” mūsų Tėvynei užkrautą 
vergiją ir kančias, nuėjo tų kon
certų pasiklausyti.

Dar gal buvo galima pateisinti 
jaunesnės kartos tautiečius, kurie su 
rusų bolševikų metodais ir žiauru
mais tik iš tėvų ir vyresniųjų pasa
kojimų arba iš įvairios spaudos te
buvo susipažinę. Bet kai į tuos 
koncertus ėjo Lietuvoje užaugę ir 
mokslus išėję inteligentai ■—■ moky
tojai, karininkai, inžinieriai ir kito
kie buvę pareigūnai, tai jau buvo 
mūsų savanorių, partizanų ir kitų 
išlieto kraujo paniekinimas ir ken
čiančių tautiečių Lietuvoje išdavi
mas.

Pagal Sovietų Rusijos ir JAV su
darytas menininkų ir kultūrininkų 
pasikeitimo sutartis šiais metais, po 
ilgesnės petraukos, ir vėliai okupan
to buvo prisiųsta lietuvių meninin
kų grupė, kuri lankėsi po lietuviš
kas kolonijas.

Š. m. snalio mėn. 19 d. ir mūsų 
kolonijoje, Los Angelėje, irgi buvo 
suruoštas tų menininkų išpildomas 
koncertas Ankstybesnių koncertų 
rengėjai būdavo pavieniai asmenys, 
iš mūsų pačių kolonijų ir nesusirišę 
su jokia visuomeniška draugija ar 
organizacija. Bet šį kartą šitą kon
certą rengė kažinkokia USA ir SSR 
kultūrinio bendradarbiavimo drau
gija, talkininkaujant kaikuriems 
mūsų kolonijos ankstyvesnių kon
certų rengėjams. Daugelis mūsų ko
lonijos žmonių gavo paštu pasistus 
kvietimus. Be to, dar spalio 16 d. 
L. A. lietuvių radijo valandėlės 
bangomis buvo perskaitytas prane- 
imšas, raginantis mūsų tautiečius j 
tą koncertą atsilankyti Kaip vėliau 
iš radijo valandėlės valdybos narių 
buvo sužinota, tas skelbimas buvo 
padarytas be valdybos žinios ir pri
tarimo. Tai buvo padaryta grynai 
vieno asmens, t. y. tos dienos va
landėlės vedėjo.

1 odėl, esant tokiai gerai propa
gandai, šį kartą, į koncertą priva
žiavo tiek daug žmonių, lyg į di
džiausius atlaidus, kad pasamdyta 
salė su apie 200 vietų nepajėgė vi
sų sutalpinti.

Koncertą atidarė anksčiau minė
tos organizacijos, “išrinktosios tau
tos”, atstovė gargaliuojančia anglų 
kalba. Vėliau pakvietė lietuviškai 
tarti žodį mūsų kolonijoje žinomą 
tam tikros progresyvios organizaci
jos “vyriausią rabiną”.

PAVERGTOS LIETUVOS
Į šitą koncertą atsilankė net to

kių asmenų, kurie, kai buvo anks
čiau rengti koncertai Daunorui ir 
Kaukaitei, labiausiai piktinosi ir ko
loj o tuos, kurie į tuos koncertus 
atsilankė. Bet labiausiai teko nu
stebti ir apsivilti, kai net buvusių 
nepriklausomybės kovų savanorių ir 
aukštų laipsnių kariškių šeimos na
riai ne tik patys atsilankė į tą kocer- 
tą, bet vėliau savo rezidencijoje 
suruošė koncerto išpildytojams ir jų 
palydovams NKVD-istams priė
mimą.

Įdomu, ką tie žmonės tuo tikisi 
pasiekti, ar jie tikrai mano, kad 
rengdami ir eidami į tuos koncer
tus padeda rusiško bolševizmo pa
vergtai Tėvynei?

Kazys Prišmantas

KAS TUOS KONCERTUS 
RENGIA?

Tų “kultūrinių mainų” koncertų 
rengėja yra Sovietų Rusija. Šį kar
tą savo kvietimuose jie tai aiškiai 
pasisako. Pav., Berkley, Calif. Finn 
salėja koncertą rengė “Lithuanian 
Literary Society and American 
Russian Institute”. Toji “Society 
yra senųjų lietuvių komunistų or
ganizacija — “Liet. Darbininkų 
Literatūros Draugija”. Los Angelė
je organizatoriais pasirašė “Society 
for Cultural Relations USA-USSR. 
Tos “kultūrinės draugijos” adresas 
yra duodamas — 1154 N. Western 
Ave., Los Angeles, CA 90029. Te- 
lef. 469-7525. Tuo adresu yra ko
munistų partijos būstinė.

Brooklyn, N. Y. tiems solistams 
koncertas buvo padarytas vieno lie
tuvio traktieriaus saliukėje.

Sovietai savo propagandistais pa
sirinko šiuos lietuvius — solistą 
Vincentą Kuprį, liaudies daininin
kus Edmundą Kuodį ir Joną Gari- 
jotą, “birbynės” švilpautoją Joną 
Bakauską, kanklininkę Eleną Poš- 
k:'te. Juos visus tvarkė Kultūros 
ministerijos asistentas Dainius Trin
kūnas. Sako, jis esąs brolis to pia
nisto Trinkūno, kuris čia buvo at
vykęs su soliste Kaukaite. Tačiau 
grįžus į Lietuvą, jis buvo ežere pa- 
kandintas.

Dar liūdniau įvyko su solistu 
Vac. Daunoru, kuris jaunesniajam 
broliui pabėgus Prancūzijoje, bu
vo uždarytas į “ligoninę”, nes jis 
atsisakęs kreiptis į brolį ir reika
lauti, ikad jis sugrįžtų.

Tuos penkis menininkus lydėjo 
dar penkiolika politrukų, sargų ir 
šnipų įvairiems tikslams. Programų 
pildytojų po vieną niekur neleido. 
Jei kas pasikvietė savo ^pažįstamą 
ar giminę, tai su juo kartų važiavo 
keli šnipai ir sargai.

KODĖL ANGLOSAKSAI BIČIULIAUJASI 
SU SOVIETAIS?

Sovietų Rusijos iškilimas ir pa
stangos vyrauti pasauly prasidėjo 
ne nuo II-jo pasaulinio karo laimė
jimo (1939-1945), bet daug anks
čiau. Pirmojo pasaulinio karo me
tu (1914-1918) Rusija Vokietijos 
nesunaikinta išliko tik Anglijos 
Amerikos ir kitų Vakarų valstybių 
pagalbos dėka. Antrojo pasaulinio 
karo metu pasikartojo tas pats. 
Prieš vokiečius alijantai sudarė ant
rą frontą vakaruose, Afrikoje ir ki
tur. Sovietai buvo apginkluoti A- 
merikos ginklais ir aprūpinti mais
to ištekliais. Tai ir atnešė Sovietams 
II-jo pasaulinio karo laimėjimą ir 
per karą užimtųjų teritorijų vidu
rio Europoj, daugiau kaip su 100 
milijonų gyventojų inkorporavimą į 
Sovietų Rusijos orbitą, įskaitant ir 
Pabaltijo valstybes — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

Klausimas, kodėl taip daroma? 
Kodėl galingieji anglosaksai (Ang
lija, Amerika ir kt.) remia rusus, o 
priešinasi vokiečiams, kurie taip 
pat yra anglosaksų padermės? At
sakymas į tai gali būti tik vienas. 
Iškilieji anglosaksai (Anglija, Ame
rika ir kt.) prisibijo vokiečių laimė
jimų ir dominavimo pasaulyje. Bet 
tai Vakarų europinio kultūrinio ir 
civilizacinio išsivystymo atžvilgiais 
nepateisinama. Tai yra bėgimas nuo 
vilko ant meškos. Vokiečiai savo 
kultūra ir civilizacija jau seniai 
susilygino su iškiliais anglosaksais, 
išskyrus Hitlerio siautėjimo laiko
tarpį. Tuo tarpu Sovietų Rusija prie 
vakarietiškos kultūros ir civilizaci
jos slenka lėtu meškos žingsniu.

Atrodo, kad dominuojantiems 
anglosaksams — Amerikai ir Ang
lijai — yra patogiau slopinti kitų 
anglosaksų (vokiečių) pastangas ir 
remti Sovietų Rusijos pastangas įsi
galėti pasauly. Anglosaksų apskai
čiavimu, matyt, yra manoma, kad 
Rusijos dominavimas visame pasau
lyje yra dar gana tolimas. Kaip gi 
yra su pačia Sovietine Rusijos im
perija, sulipdyta iš daugelio paverg
tų kraštų, kuriuos istorijai nežino
momis priemonėmis slopina komu
nistinė diktatūra. Žmonėms negana 
propagandos, jie nori gerbūvio, o 
su tuo ir laisvės. Laisvės individui, 
laisvės tautai. Užtenka tik prisiminti 
porą Sovietų Rusijos rašytojų vei
kalų, kad būtų atskleista pasauliui, 
ko siekia Sovietų Rusijos žmonės 
ir valdančios diktatūros pavergtieji. 
Imkime tokius vardus, kaip Šolo- 
chovas. Pasternakas, Solženicynas. 
Pirmasis, tiesa, komunistų išgarbin
tas ir pats daug ant komunistinio 
malūno vandens pylęs. Bet ir j;s ne
išvengė atskleisti Krymo totorių nu
sivylimo, kai jie Stalino laikais 
vo iškelti iš savo sodybų, kur ir da
bar jiems neleidžiama sugrįžti. Yra 
žinių, kad Šolochovas, išaugęs ko

munizmo laimėjimų pasėkoj, da
bar pats grįžęs savo gimtinėn prie 
Dunojaus, apgailestaudamas savo 
viengenčių Krymo totorių likimą, 
atsisakęs teikiamo Maskvos blizgė
jimo ir apgaulės. Kiek tame fakte 
yra tiesos, sunku pasakyti, bet ra
šytojas, būdamas sąžiningas, kitaip 
pasielgti negali.

Per visą pasaulį nuaidėjo Paster
nako sukurta Rusų revoliucijos epo
pėja, vaizduojanti kitokią “revoliu
cijos” tiesą, negu partinę.

Bet didžiausias Rusijos dvasios 
atgimimo liudytojas yra Solženicy
nas. Kare gynęs savo tėvynę prieš 
vokiečius, buvo įtartas neištikimybe 
diktūrai ir įkalintas. Būdamas tvirto 
nusistatymo kovoti dėl savo tėvynės 
išsivadavimo iš diktatūros, jis para
šė eilę veikalų, kurie slapta pasiekė 
užsienį ir čia sukėlė negirdėtą at7 
balsį, kaip laisvės, humanizmo ir 
krikščionybės šauksmas. Jam pa
skirta Nobelio literatūros premija.

Nesumanydama, kaip tą balsą 
nutildyti, Sovietinė valdžia ištrėmė 
rašytoją iš Rusijos, galvodama, kad 
čia jis neteks to svorio, kuri turėjo 
rašydamas Rusijos viduje. Tačiau 
ir tremtyje Solženicynas tebėra 
kūrybingas ir įtaigus. Daugeliui jo 
baisas girdimas ir suprantamas.

Ne tik rašytojai, bet ir Sovietų 
mokslininkai ir kiti intelektualai 
(Zacharinas ir kt.) priešinasi dikta
tūrai, tik jų balsas ne taip efektin
gai prasiveržia ir veikia pasaulį, 
kaip rašytojų.

Sovietų pavergtieji kraštai irgi 
priešinasi diktatūrai. 1953 m. įvyko 
sukilimas Rytų Vokietijoj; 1956 m. 
Vengrijoj; vėliau Lenkijoj ir Čeko
slovakijoj. Tačiau tie laisvės sieki
mai Sovietų diktatūros buvo numal
šinti žiauriausiomis priemonėmis, 
o anglosaksai, arba gražiai vadina
mas “laisvasis pasaulis”, dėl to nė 
piršto nepajudino.

Kokia ironija! Žodžiais neva kal
bama, o veiksmais nieko nedaroma. 
Dargi pasielgiama net priešingai, 
kaip rodo Helsinkio susitarimas.

Kodėl taip yra, kodėl anglosak
sai neremia laisvės siekiančiųjų, bet 
palaiko draugiškus santykius su 
prispaudėjais. Atsakymas į tai gali 
būti tik vienas ir labai paprastas: 
viską nulemia prekyba ir biznio rei
kalai. Sovietai yra didžiausi biznio 
partneriai Vakarams. Perka sun
kiosios pramonės prekes, maisto 
produktus (grūdus), o patys gink
luojasi, besinaudodami vergų darbu 
ir diktatūros priemonėmis. Dauge
lis to biznio machinacijų nė nepasie
kia eilinio piliečio; kuris ant savo 
nugaros neša ir dolerio nuvertinimo 
ir kitų prekybinių sandėrių sudarytą 
naštą. ; • ;

Nukelta i 5psl.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90494

Phono: 828-7525 Res.: 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln BĮ., Santa Monica, CA
90405 Phone: 399-9238

A. F. 8KIR1U8 
insurance Agent

4364 Sunset Boulevard 
Los angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

AutomopiliU taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1816 Wilshire Blvd., 
Santa Meniea, Calif. 90403 

1'ei. 894-9772
ietinių ir importuotų automobilių 

taisyutae ir dažymas.

BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas 

Vincas Viskantae, savin.

1911 Pacific Coast Hwy.
L-omita, Calif. 90717

Telef. 325-3145

Almės-užeigos
THE BIG SHOT 

Cocktails and Dancing 
Jonas Spreinaitis, savininkas 

14530 Lanai k Street 
Panorama City, Calif. 91402 

Phone 787-9837

LITTLE JOY “Jr."

Cocktails — Pools — Piano 
Liudas Reivydas, sav.

1477 Sunset BL, Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8378

THE ROUND ROBIN 
Cocktails and Dancing 

luozas ir Aldona Spreinaitis, sav 
615 South Brand Blvd. 

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

-3

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Baldai
CENTRAL APPLIENCES 

MAYTAG WASHERS 
Authorized Reprezeuta.i.1.» 

Aleksas Dieninis 
1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 9029: 

Phone 821-2525

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDLA 
“Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood Blvd., 

Hollywood, Calif. 90928

HO. 9-8097 Res. H0. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. Š.

Member L. A. County Denial Siy 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angelos, Calif. 90036

Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.

Dantistas (latvių kilmes., 

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by «"poi- meat

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
Ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D. 
Lietuviai dantistai

3151 Gleendale Boulevard

LOS ANGELES, CA. 90039

Telef 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D. 

118 E. Glenoaks Biv.
Glendale, Calif. 91207 

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos telef. 826-3090 
Namų telefonas 820-2867 

3231 Pice Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405

Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 - 12

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 91344
Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—’ 
Office: EM 3-5909; Exch. KM 3-8115

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD 
Gynekologas ir chirurgas

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 
90813

Telef. 432-2973, resid. 597-4141

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 

Hollywood, California 90028

Telefonas 466-1066 

Residence 1 (714) 642-4878

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA 
veal Estate—Income Tax —Notary 

Public

1011 — 19th St., Santa Monica, 
Calif. 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS 

Real Estate Broker 
ROQUE <*. MARK CO.

3002 Santa Monica Bivo., 

Santa Monica, Calif. 90404

Pohne: 828-7525 Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Real Estate Broker
Henry J. PASCOE Realtors

401 Wilshire Blvd., Suite 420 
Santa Monica, CA 90401

1st. telef. 393-5544 namų 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI 

Estate Brokers 

4364 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 99929,

NO (-2919 Res. TH 2-5394

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN

Ona žuvienė

225 S. Verdugo Rd.. Glendale, Calif.

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

PAJAMŲ MOKESČIAI- 
INCOME TAX
Vladas Navickas

Certified Public Accountant 
Raštinė: 2838 Clement Street

San Francisco, CA 94121 
Telef. 387-4151 

(vakarais arba šeštadienį)

NAUJOS PREKYBOS
— Manfredas (Fred) Prišmantas 

pradėjo dirbti Farmers Insurance 
Group kompanijoje, 8309’/2 Foot
hill Blvd., Sunland, Calif. 91040. 
Tel. 352-1444; namų tel. 665-0563

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)

patarnavimo reikalais kreipkitės j

ANTANĄ SKIRIU — telefonu 
NO 4-2919.

A. Skirtus jau virš 20 metų dirbs 
šioje srityje ir yra tarnavęs i reasu 
ry Dept., Internal Revenue ..r.,.-: 
įstaigoje (San Francisco, Cit. . , . - 
lėtą metų.

Dėl laiko prašoma iš imi!, i 
sitarti telefonu Skambinti:

NO 4-2919

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stancikaites 

iliustracijomis.

Kaina $3.00

šių ir kitų knygų jau:.*«ūui „aii.t 
gauti “Lietuvių Dienų” .eidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA

90029

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 

atskirų solistų 

PLOKŠTELIŲ.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, ’akeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra 
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je: 
4364 Sunset Blvd., ^os Angeles, 

Calif. 90029 Tel. 664-2910

Dovanos angliškai skaitantiems
Viena iš gražiausių dovanų bus 

Adomo Galdiko monografija “A 
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijo- 
ms, su plačiu VValdemar Gectrgc 
studijiniu straipsniu. 171 psl., di
lo formato, kana $16.00.

Knyga gaunama LAV adm-jc 
43<>4 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Pirm. Juozas Mitkus
2610 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Ca. 90039. Tel. 662-6591 
Sekr. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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P A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

GRUODŽIO MĖN. —

+ d. — Šv. Kazimiero par. atnau
jintos salės atidarymo koncertas.

(1 d., šeštad. — R. Apeikytės 
piano rečitalis Latvių salėje. Rengia 

latviai.
18 d. — L. F. Bičiulių rengiamas 

Literatūros vakaras Šv. Kazimie
ro parap. salėj, 7 vai. vak.

3 I dieną —
— JAV Liet. Bendr. L. A. apy
linkės Naujų Metų sutikimas, Sv. 
Kazimiero par. salėj.
— Lietuvių Radijo Klubo Naujų 
Metų sutikimas, Tautinių Namų 
salėje.
— Santa Monikos Lietuvių Klu
bo Naujų Metų sutikimas, Wo
man’s Bay klubo salėje.

1977 METAI —
SAUSIO MĖN.

15 d. — Lietuvos Dukterų Balius 
Šv. Kazimiero par. salėj.

22 d. — BALFo metinis Balius Šv. 
Kazimiero par. salėje.

TRUMPAI
Stasė Pautienienė dainavo latviams

Spalio 30 d. solistė Stasė Pautie
nienė dainavo Los Angeles latvių 
šventėje, kuri įvyko jų naujos baž
nyčios pašventinimo proga.

Solistė padainavo dainų ir arijų 
italų, vokiečių ir lietuvių kalbomis. 
Jai akomponavo pianistė Raimonda 
Apeikytė. Abiejų mūsų menininkių 
koncertas latvių buvo šiltai priimtas.

Ateitininkų susirinkimas
Lapkr 14 d., sekmadienį, tuojau 

po pamaldų Dr. V. Juodeikos na
muose įvyko Ateitininkų sendrau
gių susirinkimas. Buvo atvykęs iš 
Čikagos At-ikų Federacijos valdy
bos gen. sekretorius Vaclovas Klei
za, kuris padarė pranešimą apie ki
tais metais įvykstantį kongresą ir 
kitais organizaciniais reikalais.

Po susirinkimo ponia Juodeikie
nė visus pavaišino kava ir užkan
džiais.

Pabaltijo Radijo programa laikinai 
atideda

Naujoji KCRW — 89.9 FM ra
dijo stoties vadovybė iš esmės per
tvarko visas jų transliuojamas pro
gramas. Dėl to Pabaltiečių Radijo 
(The Baltic Heritage Radio) progra
mų transliacija atidedama ligi Nau
jų Metų. Paskutinė prof. Meyerio 
valandėlė apie lietuvių kalbą buvo 
lapkričio 17 d.

Vėliau bus pranešta visuomenei, 
kada pabaltiečių programos bus at
naujintos. Vyksta derybos ir tiki
masi, kad jos bus transliuojamos 
keliose stotyse.

Šv. Kazimiero parapijos salės atida
rymas

atidėtas į gruodžio 4 d., nes su
trukdė remonto darbai ir salė iki 
lapkr. 21 d., kaip buvo numatyta, 
nebaigta įrengti.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Lietuvių Protestantų Sąjunga š. 

m. gruodžio mėn. 11 d. 1 valandą 
30 minučių po pietų First Lutheran 
Church patalpose, 3119 W. 6th St., 
Los Angeles, rengia tradicinę Ka
lėdų eglutę su programa ir vaišėmis.

Visus kviečiame atsilankyti.
Valdyba

MIRTYS
— Juozas Žemaitaitis spalio 18 

d. staiga mirė nuo vidurių vėžio, 
jis buvo palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse spalio 19 d. Buvo sulau
kęs 76 m. amžiaus.

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Anelei, sūnums Algimantui ir 
Gintautui, dukroms Aldonai ir Da
liai ir kitiems giminėms.

— Spalio 20 d. nuo vėžio ligos 
mirė Antanina Dičienė, sulaukusi 
tik 63 metų.

Anatolijus ir Antanina Dičiai 
gyveno Santa Monikoje ir išaugino 
tris dukteris.

Antanina palaidota Šv. Kryžiaus 
kapinėse spalio 23 d.

Reiškiame gilios užuojautos vy
rui Antaolijui Dičiui, dukroms Vir
ginijai, Violetai ir Daliai ir jų šei
moms.

GIMIMAI
■—■ Lakričio 7 d. pakrikštytas 

Gintauto ir Ramunės Vitkų sūnus 
Lino Jono vardais.

Krikšto tėvais buvo Jonas Sadū- 
nas ir Loreta Vyčienė; krikšto ap
eigas atliko kun. dr. A. Olšauskas,

Svečiai
— Dr. Edvardas Varnauskas, ly

dimas brolio Valentino Varno, 
lankėsi redakcijoje ir įsigijo lietu
viškų knygų.

Daktaras E. Varnauskas gyvena 
Švedijoje ir yra pasižymėjęs kaip 
širdies ilgų specialistas.

Jis yra atvykęs Amerikon daly
vauti širdies ligų gydytojų suvažia
vime, kuris lapkr. mėn. įvyko Mia
mi, Floridoje.

SERGA
— Pranas Žukauskas, Piliečių 

klubo pirmininkas, lapkričio 13 d. 
pajutęs didelius skausmus viduriuo
se ir nuvežtas ligoninėn.

Linkime Pranui greit pasveikti.
— Juozui Stankui vėl širdis su

šlubavo. Nuvežtas į Kaiserio ligo
ninę, kur įtaisytas į gyslas kitas 
“pacer” — mechaniška kraujo 
pomputė.

— Juozas Truškauskas, buvo nu
silaužęs koją ir gydosi namuose. 
Linkime greit pasveikti.

NAUJOS PREKYBOS
— Dalia ir Vytas Gedgaudai, su

darę sutartį su Los Angeles Miesto 
savivaldybe, ir savo teniso verslovės 
atidarymo proga surengė lapkr. 7 
d. priėmimą savo būstinėje “Rustic 
Canyon” parke.

Atsilankė daugelis lietuvių kolo
nijos narių ir kitų draugų juos pa
sveikinti. Parko gražios gamtos ap
linkoje yra ir savaitgalio iškyloms 
įrengimai, o šiokiadieniais iki 5 vai. 
popiet galima visad gauti palošti 
tenisą nemokamai, ilgai nelaukiant, 
nes šešios aikštelės nėra perkrautos.

(eg)

GAUTOS NAUJOS KNYGOS 
PAMINĖJIMUI

Lithuania Minor, — studijos apie 
Mažosios Lietuvos istoriją ir etno
grafiją. Redagavo Martinas Brakas. 
Išleido Lithuanian Research Insti
tute, Inc., New York. Knyga gražiai 
išleista, iliustruota, su žemėlapiais, 
kietais viršeliais. 304 p. Kaina $15.

Lithuanian Christian Democracy, 
by Algirdas J. Kasulaitis. Išleido 
Leono XIII Fondas. Spaudė “Drau
go” spaustuvė, 244 psl. Kaina $4.

Visos šios knygos ir daugiau gau
nama LD knygyne.

Močiutės dovanėlė. Parašė Danu
tė Lipčiūtė-Augienė. Iliustravo dail. 
Jadv. Paukštienė. Abėcėlė eilėmis 
mažiems vaikams. 72 psl., didelio 
formato, įrišta kietais virš, kaina $4.

The Baltic Nations. Rimta studi
ja apie Pabaltijo valstybes. Parašė 
prof. B. J. Kasias. Iliustruota ir su 
žemėlapiais. Kaina $12.

Du draugai, apysaka jaunimui, 
parašyta V. Frankienės-Vaitkevičie- 
nės. Kaina $4.

“Rudenys ir pavasariai” I ir II 
tomai parduodami po $6 LD kny
gyne — 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, CA 90029.

Čia pat galima gauti ir kitos li
teratūros naujienos.

V. V. GEDGAUDAS

Master Tennis Coach
Bus. 459-2030 Res. 394-8940

Complete tennis shop; restringing; 
snaks and soft beverages; lessons.

GURČINAS ASSOCIATES

Consulting Electrical Engineers
RIMAS GURČINAS IR IGNAS GURČINAS 

savininkai
....1637 Pontius Ave. Los Angeles, CA 90025

Telefonas (213) 449-2395

Rudvaliai ir orchidėjos

Atkelta iš 3 psl. 
pasiekė viceprezidento vietos, tačiau 
jis šios profesijos išmoko jau iš tė
vo Roberto Krono, dar vaikystėje. 
Juozas Rudvalis, būdamas jau “pus
amžis”, baigiąs išmokslinti savo 
vaikus, apimtas naujos idėjos, paly
ginti per vėlai ir per žymiai trum
pesnį laiką išvystė savo verslovę iki 
pavyzdingiausio lygio. Tai tvirto 
pasiryžimo, atsidavimo mėgiamam 
užsiėmimui ir sugebėjimo ištesėti 
išdava. Tokių asmenybių reta. Juk 
Kolumbas nebuvo ypatingas žmo
gus, be išskirtinų gabumų, tačiau 
jis ieškojo ir surado naują žemyną, 
kurio buvimas buvo pagrįstas tik 
spėliojimais ir nuomonėmis. Pana
šiai pasielgė ir Juozas Rudvalis, iš- 
bandydamas savo paties sugebėji
mus, todėl pasidarė žinomas ir ne
abejotinai vis garsės.

Malonu, kad išeivių tarpe turime 
tokių sumanių ir veržlių tautiečių, 
o Rudvaliai ir jų verslovė yra visų 
apylinkės lietuvių atrakcija. Gyve
nantieji Vista-Oceanside-Carlsbad 
trimiestyje lietuviai gali didžiuotis, 
turėdami savo tarep vis stambėjantį 
tautietį, orchidėjų augintoją. Man 
asmeniškai malonu, kad Rudvaliai 
yra jau antroji lietuvių šeima, įsi
kūrusi Carlsbad-Altamira rajone 
(Carlsbado pietinėje miesto dalyje). 
Abiem augintojam linkiu dar daug 
daug orchidėjomis pražydusių, na
šių metų!
Altamira, 1976 m. spalio 16 d.

Andrius Mironas

PHOENIX- ARIZONA

i B piknikas
Spalių 17 d. N. Mountain parke 

įvyko L. Bendruomenės suruoštas 
rudens piknikas. Piknike buvo duo
dami pietūs, pardavinėjami gėrimai 
ir veikė fantų lentyna. Piknike daly
vavo vietos lietuviai ir kelios ukrai
niečių šeimos. Taip pat buvo lietu
vių iš ' itų Amerikos vietovių. Be 
tokių iteilivškų susiėjimų būtų 
sunku čeiuviams susitikti su kitais, 
ypač su atvykusiais iš toliau.

Oras pasitaikė idealus: diena ra
ini, šilta, saulėta. Lietuviai tą dieną 
iikrai maloniai praleido savųjų 
draugystėje ir turėjo progos susipa
žinti su atvykusiais iš toliau.

Piknikas davė apie 200 dol. pel- 
5 ■> Lietuvių Bendruomenei.
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