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FRONT COVER
LINAS KOJELIS

Linas Kojelis is Associate Director, Office 
of Public Liaison, The White House 
(Washington, D.C. 20500). He is still a very 
young man (born in September, 1955, in Los 
Angeles). Before joining the White House staff, 
he worked in the Department of Defense and-

• worked in the office of U.S. Senator R. 
Schweiker (R-Penn.) as one of legislative 
assistants. He earned his B.A. degree at the 
University of California (UCLA) and his M. A. 
at Princeton University (New Jersey). He is an 
active member of all major Lithuanian- 
American organizations and a leading member 
of Lithuanian-American Roman Catholic 
Federation Ateitis.

His parents, Juozas and Elena Kojelis, live 
in Santa Monica, Calif., and sister Daina lives 
in Chicago, Ill. Another sister, Aušra, lives in 
Los Angeles, Calif.
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ANNOUNCEMENT
On January 29,1984, Liberty Federal Savings and 
Loan Association of Philadelphia, PA, called the 
Lithuanian Bank, converted to a capital stock cor
poration. They issued and sold 881,449 shares of 
capital stock, thereby increasing the reserve fund 
by $8,400,000, to a total of $23,900,000. The shares 
are now traded daily and reported in most 
(newspapers having a financial section, in the Over-, 
the-Counter market (OTC) with the Symbol LFSL- 
PHIL.
Purchases and sales can be made through any, 
stockbrokers office. For financial reports write:

LIBERTY FEDERAL
SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION
ATT.: Ms. Barbara L. Elias

Director of Shareholder Relations

202 North Broad Street 
Philadelphia, PA 19102

Organized as the First Lithuanian Building and 
Loan Association of Philadelphia in 1901, 
federalized in 1942 with assets of $360,000.1984 
assets are over three hundred million dollars.

C. S. CHELEDEN
Chairman Emeritus
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VLIK-o seimo prezidiumas, sekretoriatas ir prelegentai. Iš k. į d. viršuje: p. L. 
Girinis, J. Jurkūnas, Razgaitis, dr. Stiklorius, J. Andrašiūnas, A. Skirius.
Apačioje—prelegentai: dr. D. Krivickas, L. Grinius, M. Mackevičius, V. 
Soliūnas.

VLIK convention prezidium, secretariat and speakers. Top, from left: L. Girinis, 
'J. Jurkūnas, Razgaitis, dr. J. Stiklorius, J. Andrašiųnas, A. Skirius. Bottom:

dr. D. Krivickas, L. Grinius, M. Mackevičius, V. Šoliūnas.
—Nuotrauka Jono Tamulaičio

ŽODŽIUI IŠ DANGAUS ATĖJUS -
Dr. Tomas Žiūraitis, O. P.

Aną Tyliąją Naktį, atėjus laiko pilnybei, išsipildė Dievo Tėvo pažadas, 
duotas pirmiesiems žmonijos tėvam: Jo Žodis tapo kūnu ir apsigyveno 
tarp mūsų. Tas žodis, tolygus Dievui, buvo pas Dievą, ir Žodis buvo 
Dievas. Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas tik yra 
atsiradę—sukurta, tai Dievo Tėvo Sūnus—Žodis, tapęs žmogumi, (plg- 
Jon. 1, 1-3, 14).

Jau Senojo Testamento žmonėms gana gerai buvo žinoma pagrindinė 
mintis apie Dievo žodį kaip tolygią Dievui Išmintį, eančią prieš visatos 
ir žmogaus sukūrimą. Keletas pavyzdžių: “Viešpaties žodis teisingas, 
tikras jo darbas kiekvienas. Dievo žodžiu (mano pabr.) dangus atsirado, 
ir jo dvelkimų—dangaus kareivijos;; (Psalmė 32/33, 4 ir 6). Kitaip sakant, 
Dievo Žodis—visagalis Kūrėjas, nes Jis yra Dievas—išmintis, kurią 
Viešpats turėjo savo kelių pradžioje, prieš sankūros atsiradimą Išminties 
aktu: “Viešpats turėjo mane (Išmintį, —T. Ž.) savo kelių pradžioje, pir
ma negu yra ką nors sukūręs nuo pat pradžios. Aš esu įstatyta nuo amžių, 
ir nuo senovės laikų, pirma negu buvo sukurta žemė. Dar nebuvo gelmių, 
o aš jau buvau pradėta; dar nebuvo ištryškę vandenų šaltiniai, dar kalnai 
nebuvo iškilę su savo baisia sunkenybe, aš buvau pagimdyta (mano 
pabr.) pirma negu kauburiai atsirado. Kai jis (Viešpats—T. Ž.) rengė 
dangų, aš ten buvau. Aš buvau drauge su juo, visa tvarkydama”(Patarlių 
8, 22-25, 27 ir 30). Arba: “Visų dalykų menininkė—išmintis(. . . . ). 
Ji apreiškia savo kilmės garbingumą, nes gyvena su Dievu, ir visų dalykų 
Viešpats ją myli” (Išminties 7,21 ir 8, 3). Tokia yra pagrindinė Senojo 

Testamento mintis apie Dievo Sūnų kaip Išmintį, kuri yra Dievo Žodis. 
Šio žodžio giliausią prasmę yra atskleidusi Evangelija pagal Joną, kaip 
žinome. Kitose Evangelijose kalbama apie Jėzaus Kristaus dievystės 
pagrindą Švč. Trejybėje. Todėl aukščiau ir pabrėžėme, kad Senojo 
Testamento žmonės turėjo gana gerą pagrindinę, o ne esminę, sampratą 
apie Dievo Žodį kaip tolygią Dievui Išmintį. Šia Išmintimi domėjosi 
Platonas (428-427)—348-347 pr. Kr.), laukdamas ŽODŽIO (“Logos”) 
iš dangaus pagal Senąjį Testamentą, kurį jis vadino “Senąja Tradicija“ 
dėl tam tikrų priežasčių.

Seniausios kalėdinės giesmės autorius—Vergilijus (70-19 pr. Kr.), 
sukūręs tą giesmę tarp 42 ir 39 metų prieš Kristų, rašo apie dievišką 
Kūdikį taip, tartum Jis jau būtų čia atėjęs, įsikūnijęs, savo Gimtadieniu 
pradėjęs visiškai naują amžių tvarką: “Novus ab integro saeculorum 
nascitur ordo” (“Gimsta visiškai nauja amžių tvarka”). Vergilijus savo 
Enėjidės šeštoje giesmėje, 45-toje eilutėje, mini mergelę, kuri sakanti, 
kad “jau laikas melsti negaištant lemties, štai dievas, štai, regite, dievas!”

Iš begalinės meilės kiekvienam žmogui atėjo Dievo Sūnus—Žodis iš 
dangaus Kristaus Asmenyje, per kurį visa yra sukurta, palaikoma, 
tvarkoma ir išganoma, (pig. Jon. 1, 1-4, 12). Iš to atėjusio Žodžio, tar
tum iš Dievo rankos, anot mūsų Dainiaus, gauname savo rytą, šviesią 
darbų dieną ir net laimę. Tam žodžiui priklauso mūsų “ ir praeitis, ir 
dabartis, ir rytdiena” (Bernardas Brazdžionis: Poezijos Pilnatis, Los 
Angeles, 1970, p. 226).
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LIETUVA BUS LAISVA
Dr. K. Bobelio pranešimas 

VLIKO seimas, gruodžio mėn. 1 d. 1984 metais 
Chicago Illinois

I^AIP MALONU, gražu ir didinga, kad 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
įvairiausių audrų, kovų ir žaizdų blaškytas, 
atsispyrės visiems bandymams Jį susilpninti 
šiandien garbingai 41 metai po įsikūrimo 
susirenka laisvojo pasaulio Lietuvių sostinėje 
Chicagoje.

Mes tęsiame ir vykdome mums duotus 
Tautos įpareigojimus ginti Lietuvos laisvę—nes 
pačios tautos veikla yra okupanto slopinama.

1979 metais Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas paskelbė deklaracija pasaulio 
lietuviams, kuri jau yra tapusi tradiciniai sim
boliniu Vliko veiklos—motto ir tai pakartojama 
kiekviename Vliko seime, nes ši deklaracija
primena ir pabrėžia mūsų nepalūžtanti 
užsispyrimą ir įsipareigojimą Lietuvos laisvės 
kovai. Citata iš deklaracijos;

“Lietuvos kova už Tautos laisvę ir savą 
Valstybę nesikeičia. Ji yra nuolatinė, 
visuotina, besąlyginė ir vedanti į pergalę. 
Ji vyksta kasdien kultūrinėje, dvasinėje, 
savitarpio pagalbos bei bendradarbiavimo 
ir politinėje srityje—okupuotoje Lietuvo
je ir už Jos ribų. Mes sieksime visų 
lietuviškų veiksnių nuoširdaus sutarimo, 
vieningumo ir koordinuoto darbo”—citata 
baigta.
Tai yra Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto laisvės kovos kelią apšviečianti 
žvaigždė.

Mes to siekiame, tai vykdome ir tuo keliu 
nesustabdomai einame.

I Bendras Lietuvos politinės veiklos 
išplėtimas ir koordinavimas

Vliko veikla pasauliniu mastu tarp įvairių 
lietuviškų kolonijų ir organizacijų šiuo metu jau 
yra pilnai išvystyta ir išplėsta. Mes veikiame 
kartu ir per įvairių kraštų lietuvių organizacijų 
vadovybes. Yra reikalinga tik nuolatinis ryšių 
palaikymas, vieni kitų informavimas ir 
prisitaikymas prie naujai atsirandančių politinių 
pasikeitimų.

Kaip pav. Argentinoje, vyksta vyriausybės 
keitimaisi, valdžia nepastovi, tai ir mūsų 
politinė veikla negali būti pilnai išnaudota.

Bendrai Vliko santykiai su įvairių kraštų 
bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis yra 
geri ir turime tiesioginį ryšį ar per mūsų 
atstovus ar per Vliko valdybą.

Net ir JAV LB pirmininku išrinkus dr. A. 
Butkų, santykiai vyksta atviroje ir kooperaci
jos dvasioje—siekiant bendrų tikslų.

Taip pat ir su PLB po 1983 metų pasaulio 
Lietuvių seimo santykiai vystosi teigiama 
linkme, nors galėtų tai vykti greičiau. Tuo mes 
visi džiaugiamės.

Visai aišku, kad bendradarbiavimas su

Lietuvos Diplomatine tarnyba, Altu, Balfu, ir 
R LA V LB, Lietuvių bažnytine herarchija 
katalikų ir protestantų geresnis negalėtų būti.

Šiais metais ypatingai išplėstas ir sustiprin
tas yra Eltos leidimas. Ji eina jau ir vėl 
reguliariai vokiečių kalba. Redaktorius p. K. 
Baronas. Taip pat Elta leidžiama lietuvių, 
anglų, prancūzų, italų ir ispanų kalbomis 
reguliariai. Redaktoriai yra: prancūzų—ponia 
B. Venckuvienė, italų—prel. V. Mincevičius, 
lietuvių-anglų—A. Landsbergis, ispanų—p. 
Jūratė Statkutė-Rosales. Eltos tiražas yra labai 
išplėstas ir net kaikuriomis kalbomis, pav. 
anglų, beveik padvigubintas. Apie Eltą 
gauname labai daug gerų atsiliepimų. Taip pat 
Elta eina reguliariai ir tvarkingai.

±(]ADEDAME su leidiniais Brazilijos 
lietuviams per kun. Gavėną.

KLB spalio 14 d. 1983 metais surengė Vliko 
veiklos paminėjimą Toronte—kuriame 
dalyvavo gausiai Toronto lietuviai.

Šiame minėjime Lietuvos politines partijas 
pozityviai ir plačiai pristatė Kanados veikėjas 
A. Rinkūnas.

Man teko kalbėti apie Tarptautinę Politiką ir 
Lietuvos Bylą.

Inž. A. Venckus nuolatiniai Vliką atstovau
ja Europos Parlamente ir Europos krikščionių 
demokratų judėjime.

VLIK-o Seimo eigoje: prezidiumas ir VLIK-o pirmininkas. Iš k. į d.: p. J. Jurkūnas, p. Razgaitis, VLIK-o 
p-kas dr. K. Bobelis, p. L. Girinis. Nuotr. J. Tamulaičio
The VLIK convention presidium. From left: J. Jurkūnas, Razgaitis, VLIK president Dr. K. Bobelis and 
L. Girinis.

Svarbus Vliko laimėjimas JA Valstybėse, tai 
yra lietuvių kalba radijo programos perkėlimas 
iš Radio Liberty (Laisvės Radijas)—skirtas 
Rusų respublikoms į Radio Free Europe 
(Laisvos Europos Radijas)—skirtas Europos 
tautoms. Čia yra didelis dr. K. Jurgėlos in
spiracijos ir nuolatinio raginimo rezultatas. Bet 
pagrindinį ir visą perkėlimą sutvarkė Senatorius 
Charles Percy—grynai jo nuopelnas. Gaila, kad 
jis pralaimėjo rinkimus, nes lietuviškuose 
reikaluose jis daug padėdavo.

Vlikas tebeišgyvena—tebesitęsianti JAV 
bendruomenės susiskaldymą ir ginčus. 
Negalima suprasti, kad susitarimas neat
siekiamas. Mes visada esame pasiruošę šiam 
reikalui padėti.

Apkaltintų lietuvių klausimas yra tapęs labai 
aktualus, nes vis daugiau lietuvių yra 
apkaltinamų remiantis KGB pristatytais 
dokumentais ir liudininkais. OSI įstaiga KGB 
davinius laiko bone fide ir jais remiasi—tai 
nusikaltimas prieš Amerikos teisinę sistemą. 
Visa ši KGB akcija turi vieną pagrindinį tikslą 
diskredituoti etninių grupių antikomunistinę 
veiklą.

Tai yra paskutinis, mirštančio komunistinio 
milžino šantažas prieš komunistinę diktatūrą 
kovojančius lietuvius, pasinaudojant OSI įstaiga 
ir joje esančiais šališkais žydais pareigūnais. 
Čia prasidėjo naujas Macartizmo perijodas, tik 
šį kartą teisingumo ministerijos įstaigoje. 
Kuomet State departamentas leidžia biuletenį 
po biuletenio įspėjančias Amerikos įstaigas apie 
sovietų dokumentų ir kitų davinių 
falsifikaciją—tai OSI įstaiga—iš KGB gautais 
dokumentais remia savo nežmoniška akciją, 
kuomet 40 metų laikotarpis panaikino bet kokią 
galimybę apkaltintiems apsiginti pagal 
Amerikos teisių sistemą.

Vliko iniciatyva įkurtas lietuvių teisėms ginti
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komitetas veikia, bet kol kas nelabai efektyviai. 
Čia reikalinga skubios visų lietuviškų institucijų 
kooperacijos ir bendros agresyvios veiklos.

I-JIETUVIU visuomenė įvertina Vliko dar

bus ir Jį remia, tai matome iš aukų Tautos Fon
dui. Tautos Fondo pirmininkas J. Giedraitis ir 
A. Vakselis ir Kanados Tautos Fondo pir
mininkas A. Firavičius padarys apie Tautos 
Fondo veikla platesnius pranešimus.

Mes esame labai dėkingi visiems remiantiems 
Vlika ir Tautos Fondą, dėkojam Tautos Fondo 
vadovybėms JAV ir įvairiuose kraštuose, nes 
tik Jūsų pagalba Vliko darbai yra galimi 
vykdyti.

Šia proga Vliko Valdybos vardu taip pat 
dėkoju spaudai, radijo atstovams ir kiekvienam 
lietuviui suteikusiam mums moralinę, fizinę ar 
finansinę paramą.

VLIK-o Seimo vakarienė. Programą atlikęs Lietuvių Operos choras, diriguojamas Arūno Kaminsko.
—Nuotr. J. Tamulaičio

The Lithuanian Opera Choir, directed by Arūnas Kaminskas, at the VLIK convention banquet.

II Tarptautinis Lietuvos interesų 
atstovavimas

Šiais metais daug iniciatyvos rodo Pasaulinė 
Pabaltiečių Santalka, kurioje Vliką atstovauja 
dr. K. Jurgėla ir inž. L. Grinius.

Jie yra užsibrėžę įvykdyti 1985 metais liepos 
mėn., sąryšyje su 10 metų sukaktimi nuo 
Helsinkio finalinio akto pasirašymo, politinį 
teismą Kopenhagoje, o taip pat Laisvės laivu 
kelionę per Baltijos jūrą.

1984 metais Vlikas yra padaręs visą eilę 
pareiškimų, kurie buvo paskelbti Eltoje, tai čia 
nekartoju.

Politiniu atžvilgiu pagrindas mūsų laisvės 
kovoje, neinant į detales, yra JAV stipriai 
palaikoma Lietuvos okupacijos nepripažinimo 
politika. Pagal JAV poziciją laikosi Vatikanas, 
keletas Europos valstybių, Kanada ir Australija.

JAV kongreso rezoliucijos liečiančios 
Pabaltijo valstybes ir JAV prezidento Reagano 
paskelbimas “Pabaltijoj Laisvės Dienos” 
išplaukia iš Amerikos okupacijos nepripažinimo 
politikos.

Remdamiesi čia paminėtais faktais, mes 
pajėgiame išlaikyti Lietuvos laisvės bylą gyvą 
ir net atsiekti naujų laimėjimų.

1975 metais su Helsinkio aktu ir 1983 metais 
su Europos parlamento rezoliucija—mums vėl 
atsidarė naujos perspektyvos Lietuvos laisvės 
kovos akiratyje.

Dabar jau mes turime Helsinkio aktu ir 
Europos parlamento rezoliucija paremtus tarp
tautinius diplomatiniai legalius pareiškimus, 
kurie mums duoda naują teisinę formą ir 
pristatymo galimybes Lietuvos laisvės bylos 
vedimu pasaulinėje arenoje.

Per 41 metus daug kas pasikeitė, daug 
džiaugsmo, vilčių ir laikino skausmo bei 
nusiminimo nepasisekimuose turėta. Bet mūsų 
kova stūmėsi ir stumiasi į priekį, nugalėdama 
sutiktas kliūtis ne tik iš priešų, bet ir iš 
nesusivokiančių savųjų.

Mūsų patriarchų, pirmtakūnų pradėtas kelias 
tęsiamas tolyn, mūsų įsipareigojimas Lietuvai j- 
ir pavergtiems lietuviams didėja kasdien ir 
pavergtos Lietuvos vardas vis dažniau minimas į . 
plačiajame pasaulyje.

Daug, labai daug Lietuvos laisvės byloje at
siekta, bet būdami realistai mes pripažįstame, 
kad mums visą laiką gręsia nauji pavojai, nau
ji trukdymai, kad mūsų darbas nevyksta taip 
greitai, kaip kad mes norėtume matyti ir kad 
ne visi mūsų rezultatai yra tokie, kokių 
laukiame—bet tai neturi mažinti mūsų 
įsipareigojimų, Vliko įsipareigojimų, kiekvieno 
lietuvio įspareigojimo dirbti Lietuvai.

MŪSŲ KELIONĖJE sutikti kalnai ir 

kartais lėtas, nors patvarus ir pastovus, žingsnis 
duoda progų įvairiems negatyviems kritikams 

pulti Vliką, mūsų naujus veiklos metodus 
tendencingai neigiamai interpretuoti, mūsų 
laisvės darbo entuziazmą pajuokti ir tie 
nuolatiniai ir tie patys kritikai tikrumoje padeda 
tiems, kurie niekada nenori laisvos Lietuvos 
matyti.

Tik pažiūrėkime, kaip greitai Vliko 
neigiamas įvertinimas laisvojo pasaulio spaudo
je atsiduria okupuotos Lietuvos komunisti
niuose laikraščiuose.

Vliko priešai puikiai supranta Vliko 
autoritetą, reikšmę ir įtaką Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo grumtyje.

Mūsų laisvės fakelas šiandien dega daug 
stipriau ir karščiau, negu kad kaip jis buvo 
uždegtas prieš 41 metus.

Kiekvienoje laisvės kovoje, kiekviename 
siekime reika turėti entuziazmo, pasiaukojimo, 
kantrybės ir vilties laimėjimui. Neturint vilties 
ir kantrybės bei entuziazmo ką nors atlikti, dar
bas negali būti teisingai net pradėtas.

Mes lietuviai turime visų tų savybių—tik 
mums reikia daugiau darbo jėgos.

Mes atmetame pesimizmą, nes tai naikina ir 
stabdo naujai gimstančias idėjas ir bet kokį 
siekimą padaro beviltišką.

Pasaulis nėra toks, kokį mes jį norėtume 
matyti. Jis yra žiaurus ir negailestingas, 
ypatingai mažoms tautoms.

Padalintas vakarų ir rytų ideologinėje, 
militarinėje, atominėje konfrontacijoj, kurios 

(Nukelta į 6 pusi.)

VLIK-o seimo Valdyba, Taryba ir atstovai.
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VLIK convention leadership and representatives. —Nuotr. J. Tamulaičio
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Ką VLIK-o 
taryba veikė
VLIK-o Tarybos pirmininko G. J. Lazausko 
pranešimas VLIK-o seimui, Chicagoje, 
1984 m. gruodžio 1 dieną

Visų pirma tenka priminti, kad, pagal statutą, 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
veikia kaip seimas, kaip taryba ir kaip valdyba.

VLIK-o taryba studijuoja ir planuoja 
Lietuvos laisvinimo uždavinius ir jiems vykdyti 
priemones, renka VLIK-o Valdybos 
pirmininką, tvirtina jo pristatytus valdybos 
narius ir prižiūri Valdybos veiklą, o laikotar
piu tarp VLIK-o seimo sesijų, vykdo VLIK-o 
seimo funkcijas, išskyrus statuto keitimą ir 
VLIK-o Valdybai nepasitikėjimo pareiškimą.

VLIK-o Tarybą sudaro VLIK-o nariai— 
organizacijos, skirdamos po vieną atstovą, 
kuris gali turėti savo antrininką. Posėdžiai 
šaukiami ne rečiau, kaip kartą per du mėnesius. 
Posėdžiams pirmininkauja ir sekretoriauja 
rotacine tvarka—iš eilės visi tarybos nariai.

Man tenka, kaip dabartiniam VLIK-o 
Tarybos pirmininkui, apžvelgti Tarybos veiklą 
nuo pereito VLIK-o seimo, įvykusio Detroite, 
iki dabar.

Per šį vienerių metų laikotarpį įvyko penki 
VLIK-os Tarybos posėdžiai: 1983 m. gruodžio 
3d., 1984 metais kovo 3 d, gegužės 12 d., 
liepos 28 d. ir rugsėjo 29 d.

Posėdžiuose išklausomi ir priimami VLIK-o 
Valdybos pranešimai. Pranešimus yra daręs 
VLIK-o Valdybos vicepirm. Liūtas Grinius, 
vicepirm Vytautas Jokūbaitis ir VLIK-o pirm, 
pavaduotojas dr. Domas Krivickas. Taip pat ir 
Tautos Fondas VLIK-o Tarybą informuoja, 
darant pranešimus žodžiu arba raštu. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atstovas dalyvauja 
patariamuoju balsu. PLB atstovais yra buvę: dr. 
T. Remeikis ir p. Dirvoms.

VLIK-o taryba yra sudariusi įvairias 
komisijas.

VLIKO LIETUVOS STUDIJŲ KOMISIJĄ 
bei trumpai dabar vadinamą “Sienų komisiją“ 
sudaro A. Regis (sekr.), A. Bagdonas, prof. 

‘ ‘Lietuvos Aidų ’ ’ radijo vedėja K. Brazdžionytė, muz. R. Mockus ir sol. Eglė Rukštelytė dalyvavo surengtame 
pobūvyje SU programa. —Foto Martin Nagis

Soloist Eglė Rakštelė, pianist R. Mockus, and “Lithuanian Echoes” director K. Brazdžionis following 
an artistic soiree.

Martinas Brakas ir dr. J. Stiklorius. Komisija 
yra sutelkusi ir vis telkia reikalingą studijoms 
istorinę medžiagą, ypač kas liečia Mažosios 
Lietuvos ir Rytines sritis.

Sienų komisijos (buv. nario a.a. V. Žemaičio 
ir A. Regio) iniciatyva, įtraukiant Akademinės 
Skautijos leidyklą, buvo išleista dr. Vydūno 
“Sieben Hundert Jahre Deutch-Litauischer 
Bezeihungen” 500 pusi, knygos antroji laida. 
Knyga ypač turi didelį pasisekimą Vokietijos 
lietuviuose.

Be to, komisija yra susitarusi su M. Geležiniu 
paruošti knygą “Problems of Lithuania Minor” 
(Mažosios Lietuvos apybraiža) apie 200 pusi.

Aktyviai reikšdamiesi Sienų Komisijos nariai 
praplėtė ir išpopuliarino Mažosios Lietuvos 
reikalus visuomenėje, jog Tilžės deklaracijos 
minėjimai (lapkričio 30 d.) jau rengiami kasmet 
šalia Vasario 16 minėjimų.

Mažosios Lietuvos reikalais pareiškimai 
transliuojami per Amerikos Balsą į okupuotą 
Lietuvą, kur pastaruoju laiku apie Mažąją 
Lietuvą pradėjo rodytis spaudoje vis daugiau 
straipsnių.

POLITINEI IR TEISIŲ KOMISIJAI pir
mininkauja Jonas Jurkūnas. Nariais yra: An
tanas Kučys, prof. J. Meškauskas, M. 
Valiukėnas, J. Virbalis, A. Laikūnas ir A. 
Kasiulaitis.

Komisija ruošia planus VLIK-o ateities 
veiklos klausimais, apimant ateities veiklos 
gaires, komisijų ir pakomisijų sudėtis, 
lietuviškąjį ir užsienio sektorių, jaunimo politinį 
auklėjimą, santykius su pavergtu kraštu, 
santykių metodiką ir anti-komunistinę akciją.

Komisija, jau anksčiau įvykdžiusi VLIK-o 
Statuto patikslinimo projektą, dabar baigė ben
dromis jėgomis paruošti jaunesniajai kartai 
skirtą knygą “Lietuva ir VLIK-as,” redaguo
jant A. Rinkūnui ir talkinant savo apybraižomis 
visoms VLIK-ą sudarančioms grupėms. Tam 
reikalui pastaruoju laiku buvo sudaryta 
redakcinė komisija iš J. Jurkūno (pirm.), A. 
Kučio ir V. Šoliūno. Knyga pasirodys netrukus 
po seimo.

Be čia paminėtų komisijų veiklos ir bendrųjų 
organizacinių aptarimų bei sprendimų, 
stengiamasi aktualius klausimus nagrinėti, 

kviečiant į VLIK-o Tarybos posėdžius specialus 
prelegentus»

Liūtas Grinius diskusijoms pateikė mūsų 
laisvės bylos gynimo strateginius klausimus. 
Dr. D. Krivickas savo paskaitoje nagrinėjo 
Jaltos sutarimus. Dr. J. Meškauskas kalbėjo 
tema “Keletas VLIK-o uždavinių 40 metų 
sukakties proga,” patiekdamas eilę pasiūlymų. 
J. Jurkūnas, tęsdamas dr. J. Meškausko 
paskaitoje apie VLIK-o uždavinius pareikštas 
mintis, palietė pritaikymo bei įvykdymo 
reikalus. Sekantiems posėdžiams pakviesti 
prelegentai: G. Lazauskas—informacijos 
reikalais, K. Burba—okupuotoje Lietuvoje 
vykstančios raidos stebėjimo klausimu ir V. 
Soliūnas—jaunimo reikalais.

VLIK-o Taryba vykdo ir kitus organizacinius 
reikalus: priima VLIK-o Valdybos patiektą 
metinę samatą, Revizijos Komisija (šiuo metu: 
B. Bieliukas, pirm., T. Blinstrubas ir V. 
Rutelionis) patikrina VLIK-o finansinę padėtį 
ir atskaitomybę. VLIK-o Tarybos 
organizaciniam persitvarkymo bei pagerinimo 
projektui paruošti, sudaryta komisija: M. 
Valiukėnas, pirm., G. J. Lazauskas ir dr, V. 
Šimaitis.

VLIK-o Tarybos ir valdybos santykiai bei 
ryšiai yra geri. VLIK-o Tarybos pirmininkas, 
svarbesniam reikalui esant, patariamuoju balsu 
dalyvavo VLIK-o Valdybos posėdžiuose. 
VLIK-o Valdybos pranešimai Tarybos narių su 
dėmesiu priimami ir gerai vertinamas VLIK-o 
Valdybos atliekamas darbas.

VLIK-o Tarybos veikla kas kart gyvėja, 
įsijungimas į konkrečius darbus ir bendri 
Lietuvos laisvinimo mintis telydi mūsų visus 
darbus!

Sėkmės VLIK-o Seimui!
G. J. LAZAUSKAS
VLIK-o Tarybos pirmininkas

LIETUVA BUS LAISVA
(Atkelta iš 5 pusi.)

rytų fronte stovi komunizmas ir totalitarinė, 
žmogų pavergianti diktatūra, o vakarų fronte 
kapitalizmas paremtas demokratiniais prin
cipais. Mes gi esame tos kovos viduryje, 
išblaškyti, benamiai vaikai, bandantieji ginti, 
apsaugoti naikinamą didžiausią žmogaus 
turtą—laisvę. Ir tai mes turime atlikti tų 
didžiųjų milžinų ideologiniam grumtynių 
šešėlyje.

Pilnai suprasdami realybę ir būdami 
pragmatistai mes suprantame begalinę 
dimensiją mūsų laisvės kovos.

Pereitais metais Detroite Vliko jubiliejiniame 
seime mes paskelbėme naują mūsų politinės 
veiklos—penkiasdešimtosios dekados— 
galutinės laisvės pergalės epochą. Ir 
įsipareigojimą tai atsiekti.

Šiandien prie to tikslo mes jau esame arčiau.
Vliko misija, Vliko mandatas reikalauja, kad 

mes niekada nepavargtume, niekada 
nesustotume, nes mūsų laisvės kovoje 
kompromisų negali būti.

Šiandien jau nėra abejonės, kad Lietuva bus 
laisva—yra tik laiko klausimas, kada tai įvyks. 
Tad visi bendrai naujomis jėgomis suburkime 
visas rankas į šią didžią Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo kovą.
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J. Gliaudos
“Baltos Vėliavos”

Jurgis Gliaudą — “Baltos vėliavos’’, 
romanas, “Nidos” Knygų klubo leidinys, nr. 
106, 1984 m. Kaina — 6 angį, svarai, (nariams 
— 4), kitų kraštų skaitytojams, kaina — pagal 
svaro kursą. Gaunama — “Nidoj”, 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT, England.

Balta spalva reiškia taiką, giedrą, 
optimizmą... Romanas “Baltos vėliavos” ir 
turėtų būti džiugi žinia: manau, kad ir yra. 
Viena, leidykla “Nida” po ilgesnės pertraukos 
vėl pradeda teikti gerų knygų. Jų net 
pavadinimai žydrūs: “Tolimų kraštų miražai” 
(A. Saudargienės), “Raibos agavos” (Br. 
Railos), dabar — “Baltos vėliavos”...

Tik turėtų atsirasti daugiau “Nidos” Knygų 
klubo skaitytojų! Tada leidykla suklestėtų, 
išleistų daugiau knygų, skaitytojui didesnis 
pasirinkimas...

Antra, džiugu, kad Jurgis Gliaudą dar nei 
nemano nuleisti savo kūrybinės vėliavos; 
priešingai, ją laiko iškėlęs aukštai! Štai po 
premijuoto romano “Perlojos respublika” 
(viena iš daugelio Gliaudos premijų) —1979 m. 
už metų “Nida” išleido jo novelių rinkinį 
“Bausmė” —1980 m. Tada Lietuviškos 
knygos klubo Čikagoje buvo išleistas įdomus 
jo romanas “Atolas — Koralų sala”. Ir dabar 
iš Anglijos atplasdėjo šviesiu viršeliu (ant balto 
juodos raidės) — romanas “Baltos vėliavos”

O kaip tik beveik tuo pat metu Lietuvių 
Rašytojų D-jos Valdyba (pirm. Anatolijus 
Kairys) paskelbė, kad rašytojas Jurgis Gliaudą 
laimėjo šiemetinę Aloyzo Barono vardo novelės 
konkursą (500 dolerių, mecenatas — dr. 
Zigmas Brinkis).

Romaną “Baltos vėliavos” pradėjus skaityti 
pajunti, kad čia autoriaus užmojis visiškai 
kitoks, negu jo ankstesnėse knygose. Aplinkos 
bei žmonių stebėjimas ir aptarimas — iš pagrin
dinio veikėjo orbitos, tartum aštria akimi viską 
stebint pro žiūroną... Nes visas knygos turinys 
pasakojamas pirmuoju asmeniu, pro pagrin
dinio veikėjo psichiką ir jo interesų prizmę... 
Ir net rašymo stilius čia lyg pasikeitęs: daugiau 
trumpų, lakių sakinių, daugiau dialogų, o ne 
ilgų mąstymų ir filosofavimų. Jeigu Jurgis 
Gliaudą daugumoje savo romanų — in
telektualinis mąstytojas bei rašytojas, tai 
“Baltose vėliavose” jis žaismingas, beveik 
išdykėliškas, gyvenimo aplinkos stebėtojas ir 
satyriškas jos aptarėjas.

“Baltos vėliavos” yra, iš tikro, satyrinis 
romanas, berods, pirmas toks iš po Jurgio 
Gliaudos plunksnos.

Romano siužetą pirmu asmeniu atpasakoja 
vienintelis — pagrindinis veikėjas Viktoras 
Gardis. Tai Amerikos etnikas, čia gimęs lietu
vių tėvų vaikas, pusiau komiškai išsisakęs apie 
savo gimimą ir vaikystę — iki peštynių su 
gatvės “angelais” laikų. Vėliau jis pamėgęs 
skaityti nuotykių ir detektyvines knygas; toliau 
paaiški, kad skaito ir lietuviškai, nors neaišku, 
kaip nutolę nuo lietuvybės tėvai to rašto jį 

išmokė. Lietuviška mokykla niekur nebuvo 
minima.

Viktoro tėvas buvo nekilnojamų nuosavybių 
pardavėjas; veždamas klientą, jis ir žuvo 
automobilio katastrofoje. Viktoras Garolis sva
jojo būti mediku, bet, jo našlei motinai ištekėjus 
už laidotuvių direktoriaus, jis tampa visada 
privalančiu šypsotis Laidotuvių įstaigos 
tarnautoju.

Teniso aikštėj Viktoras susitinka Normą, 
moteriškai patrauklią, kad ir nelabai gražią, 
kuri tampa jo meiluže, o vėliau, belaukiant 
kūdikio, — žmona. Vozniakas, lenkas uošvis, 
Viktorą pamėgsta, (nuolat minėdamas 
lenkų-lietuvių uniją), priima į jo nuosavą didelį 
skerdyklų biznį nemenku tarnautoju. Vėliau, po 
tragiškos Vozniako mirties, duktė Norma 
turtingą biznį (abu su Viktoru) paveldi.

Kaip skerdyklos darbininkų susivienijimo 
narys, Viktoras Garolis suvažiavimuose 
pagarsėja, atkakliai siūlydamas “kavos 
virdulį’ ’ darbininkams....

Kiek vėliau, lėktuve susipažinus su gražia 
“stiuardese”, kurios vardas Birutė, Viktorui 
atgyja etniko jausmai ir detektyvinių romanų 
mėgėjo svajonės; net atsiranda jam noras kokiu 
nepaprastu būdu pagarsėti, įeiti į 
istoriją...Kadangi Birutė jį pagiria, esą, tiktų 
pagal išvaizdą būti net senatorium, tai Viktoras 
įsisvajoja apie aukštą politinę karjerą ir, Susi
vienijimui pasiūlius, pirma proga kandidatuo
ja į kongresmanus. Pralaimi, lieka trečiuoju, 
nors draugai ir uošvis visaip j į remia. Lietuvių 
susirinkime jam nepatinka, ir svajonės apie 
nuostabią Birutę, vedusią ir išsiskyrusią, vėl 
vedusią, irgi išblėsta. Viktoras pasilieka prie 
turtingos Normos šono, kuri po dviejų sūnelių 
ima vėl lauktis ir tikisi dukrytės...

Taip Viktoras Garolis ir pasiduoda eilinio 
likimui (gal būt, iškėlęs baltą vėliavą...), 
nebesiekdamas įeiti istorijon, nebesižavėdamas 
jo, kandidato į kongresmenus, šūkiu “pergalė 

Vysk. Paulius Baltakis š.m. lapkričio 21 d. su Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos nariais ir tarnautojais. 
Iš kairės sėdi: Viktoras Naudžius-vice-pirmininkas, Mykolas Pranevičius-iždininkas, Teodoras Blinstrubas- 
pirmininkas, vysk. Paulius Baltakis, Gražvydas Lazauskas-sekretorius, dr. Vytautas Dargis-valdybos narys, 
kun. Jonas Borevičius-vyskupo palydovas. Stovi Marija Barienė-tarnautoja, Petras Bučas-finansų sekretorius, 
ir Irena Blinstrubienė-reikalų vedėja. —Nuotr. P. Maletos

Rev. Bishop Paulius Baltakis with members of the Lithuanian-American Council. Seated from left: Vice- 
president Viktoras Naudžius, treasurer Mykolas Pranevičius, president Teodoras Blinstrubas, Rev. Bishop 
Paulius Baltakis, secretary Gražvydas Lazauskas, board member Dr. Vytautas Dargis, and episcopal 
assistant Jonas Borevičius. Standing, from left: Marija Baras, financial secretary Petras Bučas, and 
manager Irena Blinstrubas.

nugalėtojui” (Victor for victory!). Dabar jis 
nori būti vien “princu prie turtingos žmonos 
— karalienės”.

Viktoras Garolis iki galo lieka “easy going” 
vyru, komiku ir satyriku. Net ir daktaro jam 
pripažintą leukemiją jis apjuokia. Iš savo 
apsiskaitymų prisiminęs graikų mūzas — 
Polichimiją, Melpomenę, Perpsichorą ir kitas, 
jis pasako savo daktarui: “Jei man Leukemija 
įkyrės, susidėsiu su nauja merga, su mūza 
Eutanazija. Ji, žinau, rami, drausminga.” — 
275 p.

Taip autorius savo satyrinio romano herojų, 
Viktorą Garolį, ir palieka: nuo etnikų visiškai 
atšlijusį, rezignavusį, prieš visas kovas — su 
balta vėliava. Normai laukiantis, ir jis renkasi 
ružavus apdarėlius naujam kūdikiui...

Antriniai romano veikėjai apibrėžti taikliai, 
nors trumpai: mamytė, patėvis, laidotuvių 
namų darbuotojai, skerdyklų susivienijimo 
nariai... Norma — beveik eilinė moteriškutė; 
bet įdomus jos tėvas — Vozniakas, 
senamadiškai veržlus biznierius, kuris 
(ironiškai) vandeny gauna smegenų 
apopleksiją, gelbėdamas skęstančius, sunkiai 
dūstančius, veršiukus; gyvulėliai, vistiek, kitą 
rytą turėjo būti staigiu smūgiu paskersti. Taigi, 
Vozniakas žūva iš gailestingos širdies...

Knygoj dažnokai pasitaiko korektūros klaidų. 
Kiek šokiruoja, nesiderina politinių Amerikos 
kandidatų rinkimų palyginimas su lietuvių 
literatūros premijų skyrimu (“savam 
žmogui”).

Bet Jurgio Gliaudos sąmojus, literatūriniai 
epitetai, hiperbolės, situacijų žaismingumas, 
palyginimai, satyriški herojų gestai, jų komiški 
(ir kartais tragiški) siekiai, — vis tai padaro 
knygą įdomia, nauja ir šviežia, kuri nevers nė 
vieno skaitytojo nuobodžiauti. Tai pramoginė 
knyga, parašyta sumanaus ir įgudusio rašytojo.

Alė Rūta
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KAIP VISI KITI
Rūta Klevą Vidžiūnienė

Žiūrėjau per langą į mokyklos kiemą, kuriame 
stoviniavo grupelės, juokėsi vieni iš kitu šposų, 
žvalgėsi į praeinančias merginas. Kai kur 
mačiau susiglaudusias poreles ilgame at
sisveikinimo bučinyje, kitur vėl prabėgdavo 
kolegos mokytojai, skubėdami namo, pasinėrę 
savo asmeniškuose reikaluose.

Mano mintys, tačiau, neužkliuvo už šito kas
dieninio vaizdo, kurį diena iš dienos matydavau 
suskambėjus paskutiniam skambučiui. Jaučiausi 
nuvargusi, išsisėmusi nuo nesibaigiančių 
pastangų gerai atlikti savo paskirtį. Baigėsi antri 
metai, kai nuoširdžiai ėjau savo “specialios 
klasės’’ auklėtojos pareigas, prikalbėta gabaus 
mokyklos viršininko, atidavusi kitai savo 
lengvą ir žaismingą prancūzų kalbos klasę. Gal 
mano geri santykiai su mokiniais, jų drausm
ingumas ir paklusnumas buvo tada pastebėti ar 
atkreipė dėmesį į mano europietiškų 
mokslavietės supratimą, bet buvau gabiai 
įlaviruota į šią nesibaigiančios kovos klasę, 
kurioje buvo suvaryti visi nesuvaldomi 
akiplėšos, tinginiai ir šiaip visokio plauko 
nevykėliai, iš kurių eilinė mokyklos drausmė 
jau nepajėgė sutvarkyti.

Atsidaviau savo darbui su visu lietuvišku 
nuoširdumu, kantriai klausiau gana 
bukaprotiškų išsidažiusių ir išsidarkiusių 
šešiolikamečių ’’sirenų” ginčų, sekiau niekad 
nesibaigiančius plaukų šukavimus ir jų garsų 
juoką. Turbūt daugeliui padėjau, jei tik kreipėsi 
patarimo, bet dauguma jų tik leido niekais 
laiką, laukdami išvadavimo skambučio, nors ir 
po to neturėjo kur eiti. Liūdna tai buvo klasė. 
Įstatymas reikalavo, kad kiekvienas tų metų 
vaikas leistų laiką santariai užrakintose 
mokyklose, kol sulauks atatinkamo amžiaus ir 
bus išleisti į laisvę. O aplink vartus nuolat siuvo 
tamsios policijos mašinos, ieškodamos kokio 
neklaužados, perlipusio per sieną, tokios klasės 
būdavo kiekvienoje valstybinėje mokykloje.

—Kodėl neleidžiate šiems mokslu 
nesidominantiems jaunuoliams susirasti darbą, 
išmokti amatą, vietoj gaišinę jų laiką mūsų 
mokylose?— klausiau kažkada seniai savo 
vyriausybės, kuri atlaidžiai šypsodavosi iš 
mano naivumo.

—Įstatymas reikalauja iki pusiaudienio būti 
mokykloje.

-Kodėl?
—Gi todėl, kad valdžiai pigiau juos išlaikyti 

čia, negu kalėjimuose. Išleisti, jie tik eitų vogti 
ir muštis.

Liūdna buvo tada klausytis tų žodžių, bet il
giau pagyvenus pradėjau suprasti tą tokią 
šiurkščią logiką. Deja, jie turėjo daugiau, negu 
trupinėlį tiesos.

Užklydus tokioms mintims, vėl ir vėl 
galvodavau apie Aleksą. Atvedė j į tada į mano 
klasę, tą tokį stambų ir guruotą berną, ir 
pristatė, kaip visiškai nesuvaldomą mokinį. 
Joks mokytojas nesutiko jo laikyti savo klasėje, 
tai aš buvau paskutinė mokyklos viltis.

—Sveikas, Aleksai,— prašnekinau 
draugiškai. —Tikiu, kad mudu sugyvensime.

Atsakymo nebuvo.

Taip praleidom amžinoje tyloje du mėnesius. 
Daug dienų jis visiškai nepasirodydavo 
mokykloje, o kai ateidavo, sėdėdavo prie lango 
toliau nuo kitų ir žiūrėdavo per tą patį langą 
į kiemą, per kurį aš dabar žiūrėjau. Nieko 
neskaitė, nieko nerašė, niekuo nesidomėjo. Ką 
gi, nutariau pagal lietuvišką posakį—gali atvesti 
arklį prie vandens, bet . . . Dariau, ką galėjau. 
Kalbėjau ir einamojo mokslo tema, bet dažnai 
nukrypdavau į žmogiškuosius pasaulio reikalus, 
liečiau neseną praeitį, laisvės problemą, karą, 
pasakodavau mūsų pabėgėlių vargus, viltis, 
tėvynės ilgesį, mums daromą skrandą, o ypač 
apie jaunus partizanus, Simą Kudirką ir 
Šakalį . . . Tokie pokalbiai kiek pajudindavo 
apatišką mano klasę, nevienas noriai 
įsijungdavo su klausimu į diskusijas, gal kiek 
praplėsdamas savaip siaurutę pasaulio viziją. 
Šie vaikai nebuvo kantrūs, bet jie tebuvo vaikai, 
ir dariau viską, ką savo supratimu galėjau 
daryti.

Taip buvo besibaigiąs antras mėnuo, o dar 
nebuvau girdėjusi Alekso balso. Kokios pro
blemos nuvedė jį į tokią desperaciją, kokie buvo 
jo namai? Privengė jo net ir tie, kurie save 
skaitė jau patyrusiais vyrais

Tą popietę, išėjus iš klasės jau paskutiniam 
mokiniui, uždariau langus ir pasisukau link 
durų. Staiga pamačiau už savo nugaros stovintį 
Aleksą, taip arti, kad jutau stiprų jo prakaito 
kvapą.

—Duokit man savo rankinuką,— sušnabždėjo 
kimiu balsu. —Man reikia pinigų.
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★i**

ALBINAS MARKEVIČIUS, nekilnojamo turto 
prekyba užsiimąs virš 30 metų, iš jų 22 metus Santa 
Monikoje, Kalifornijoje, perrinktas antriems metams 
Santa Monkikos ir apylinkių nekilnojamo turto 
prekybininkų komiteto (Board or Realtors) pir
mininku. Jis atstovauja 400 narių visos Kalifornijos 
n. t. prekiautojų sąjungoje—vyriausioje valdyboje. 
Sąjungoje'yra 100,000 narių.

Albinas Markevičius, a successful realtor for over 
30 years, was re-elected as president of the San
ta Monica Board of Realtors. He is among 400 
such presidents in a governing board that 
oversees 100,000 members in the state of 
California.

Stovėjau nejudėdama.
—Pinigus! Greitai! Jums nieko nepadės 

šauksmai, nes visi išėję,— nusijuokė trumpai, 
išplėšdamas piniginę ir skubiai išversdamas visą 
turtelį ant mano stalo. Turėjo dešimtinę ir kelis 
po vieną, kuriuos Aleksas greit įsigrūdo į 
kišenę.

—Dabar bėkit ir skųskitės, bet jūs neturėsit 
jokių įrodymų! Manęs niekas nematė! — 
Staigiai sustojo ir dar kartą ramiai atsuko į 
mane savo plaukuotą veidą. —Ir galėsit dabar 
ramiai manim atsikratyti iš savo klasės! Kaip 
visi kiti,—jo balsas netikėtai suvirpėjo, —kaip 
visi kiti.

Dar sekundė, ir jo nebebuvo. Stovėjau be 
žado, jaučiausi menka ir bejėgė. Dabar mane 
pradėjo smarkiai krėsti šaltis, išbėgau 
koridoriun, bet visos durys stovėjo uždaros ir 
nebylios. Seniai pastebėjau, kad mokytojai 
greičiau sugeba apleisti mokslavietę, negu jų 
šnekūs studentai, nors nuostatai liepia likti 
klasėse dar bent dešimtį minučių, Susirinkau 
savo išbarstytus daiktelius, beveik ašarodama 
užrakinau klasę ir suspausta širdimi nužygiavau 
namų link.

Keletą dienų Alekso nebuvo, bet paskui vėl 
radau jį sėdinti toje pačioje vietoje ir žiūrintį 
per langą. Mano ausyse tebeskambėjo tie keli 
jo kartūs žodžiai, ištarti užlaužtu balsu: kaip 
visi kiti, kaip visi kiti . . .

Niekam nesakiau apie įvykį. Aleksas buvo 
tiesus, neturėjau jokių įrodymų, jis galėjo tvir
tinti, kad tenorėjau juo atsikratyti. Bet tai 
nebuvo vienintelė priežastis, kažkur giliai buvo 
labai skaudu ir liūdna, kad štai auga jaunas 
žmogus su tokia apkartusia širdžia, toks 
desperatiškai vienišas, toks reikalingas 
pagalbos, bet drauge ir toks atstumiančiai 
šiurkštus, kad ir norint nebuvo įmanoma jam 
padėti.

Baigėsi mokslo metai ir išsiskirstėm poilsio. 
Kaip sapnas bėgo vasara, pilna saulės, medžių 
šlamėjimo, ežero vandens blizgesio mėnulio 
spinduliuose. Su gailiu atsidūsėjimu vėl 
važiavau atgal į pirmąją naujųjų mokslo metų 
dieną. Išlipau iš automobilio, —ir staiga man 
kelią vėl pastojo stambi Alekso figūra. 
Sustingau ir laukiau, pati nežinodama ko.

—Ne, neišsigąskite, —pradėjo Aleksas, 
matydamas baimę mano akyse. —Aš tik 
norėjau pasakyti, kad nebūsiu jūsų klasėje, nes 
rytoj išvykstu į savo pulką. Matot, aš įstojau 
į marinus. Kažkaip man atrodo, kad gal jūs 
norėtumėt tai žinoti. Ačiū už viską.

Excursion to Lithuania
FIRST excursion to Lithuania—10 days in 
Vilnius—departs from Los Angeles May 16, 
1985.
SECOND excursion—Song Festival in 
Lithuania 1985. Departure from Los Angeles 
July 14th.

For details and registration, contact 
EVANGELINA KUNGYS
FOX’S WHITTIER TRAVEL

6756 Greenleaf Ave., Whittier, Ca 90601 
Phone: (213) 698-0496 

HURRY! Space is limited!
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Tautybių mugė Detroite
Detroite, Tautybių Instituto Rūmuose, 1984 

m. spalio mėn. 17-21 dienomis vyko tautybių 
mugė. Lietuvių klėtelė buvo mugės puošmena. 
Viskas lietuviška ir tik rankų išdirbiniai: gin

Nuotraukoje iš kairės solistė Danutė Petronienė 
demonstravusi scenoje puošnius tautinius rūbus, An
tanina Jonynienė, liaudies meno puoselėtoja: 
šiaudinukai, margučiai, vazos. Nuolatinis budėtojas 
Vincas Tamošiūnas. Nuotraukoje trūksta vadovės

Bulotienės. Nuotraukoje tik trečdalis paimta 
fotografo.
The Lithuanian exhibit at the Ethnic Institute of 
Detroit, October 17-21. From left: Danutė Petronis, 
Antanina Jonynas, Vincas Tamošiūnas.

—Nuotrauka K. Sragausko*

•★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

KĄ ALTAS NUVEIKĖ
Stefos Kaunelienės, Lidijos Mingelienės ir Eugenijos

J. Laučkos paskaita
Alto pirmosios valdybos narys, buvęs 

“Amerikos” redaktorius, Amerikos Balso 
direktorius, Ateitininkų vadas, teisininkas J. 
Laučka paskaitoje priminė pirmuosius 

taras, margučiai, medžio drožiniai, šiaudinukų 
paveikslai, audiniai, juostos, lietuviškos ir 
angliškos knygos, papuošta šiaudinukais 
kalėdinė eglutė, puodai puošti lietuviškais or
namentais. Mugės ruošėjais buvo Detroito 
Kultūros Klubas ir Stasio Butkaus šaulių kuopa.

Amerikos lietuvių kongresus. Vieningam 
išeivijos darbui impulsą davė dalyvavimas 
Paryžiaus tarptautinėje parodoje, seimuose- 
suvažiavimuose. Jungė jėgas siekimas Lietuvai 
pripažinimo de jure. 1939-1940 m. auganti 
grėsmė Lietuvai buvo naujas akstinas jungti 

jėgas. Lietuvos diena 1939 m. New Yorke buvo 
proga lietuviams bendrai dirbti. Sovietinė 
Lietuvos okupacija buvo stiprus akstinas ap
jungti jėgas. Daug iniciatyvos parodė a. a. L. 
Šimutis. Įvairūs lietuvių sąjūdžiai tam parodė 
prielankumą. 1940 m. liepos 12 d, įvyko 
“Draugo,” “Naujienų”, “Sandaros” 
redaktorių pasitarimas. Palaipsniui prieita 
nutarimo steigti Lietuvai Gelbėti Tarybą. 
Pavyko išsirūpinti audienciją pas prez. 
Rooseveltą 1940 m. Tą pačią dieną tarybon 
įsijungė ir socialistai. Keletą metų dėl 
nuomonių skirtumų buvo pasitraukę tautininkai, 
bet pavyko pasiekti vienybės. Čia daug padėjo 
inž. Rudis, dr. Padalis, Devenienė, Vileišis, 
kun. J. Prunskis.

Altas pasirūpino įsteigti Balfą, Informacijos 
centrą. Pavyko pasiekti įsteigimo Kersteno 
komiteto, kuris ištyrė ir paskelbė Sovietų 
prievartos veiksmus smurtu okupuojant 
Lietuvą. Alto pastangos vainikuotos įvedant 
lietuvių programas Amerikos Balse. 
Reikšmingas buvo Alto pritarimas įsteigti Liet. 
Bendruomenę. Altas suteikė per trečdalį mil. 
dol. paramos Vlikui. Alto praeitis šviesi. 
Lietuvos atstovas P. Žadeikis vienoje savo 
kalboje Alto atliktą darbą pavadino istorinės 
reikšmės.

Altui ir kitiems didelis uždavinys budėti, kad 
Lietuvos laisvės reikalas nebūtų valstybių 
užmirštas. Mūsų dabarties ir ateities jaunimas 
privalo išlikti nesužalotas, ištikimas Lietuvai.

Altas turi likti organizuotos visuomenės vien
ingas junginys. ALT sudėtin įeinančių draugijų 
įvairumas skatina išradingumą laisvės darbe. 
Altas turi įtaigoti, kad lietuvių nesusipratimai 
būtų sprendžiami ne svetimųjų tarpe, o savo 
autoritetų.

Tuoj bus 40 m. nuo II Pasaulinio Karo 
pasibaigimo, ta proga reikėtų paruošti 
memorandumą, primenant Lietuvos teisę į 
nepriklausomybę. Altas turi įsteigti nuo 
mokesčių atleidžiamą fondą, kuris užtikrintų 
pastovų finansinį pagrindą.

Siūlė Alto suvažiavimus kviesti kas dveji 
metai. Pirmininkai neturėtų būti renkami 
daugiau kaip dviem kadencijom. Reikėtų siekti, 
kad ir Liet. Bendruomenė įeitų į Alto sąstatą. 
Maskva ruošiasi švęsti Lietuvos “išlaisvinimo” 
40 m. sukaktį. Geriausias ta proga išeivijos 
žygis būtų visų patriotinių jėgų apsijungimas.

‘ ‘ Viltis ’ ’ filmų kompanija
Jūratė Kazickaitė-Altman įsteigė filmų 

kompaniją “Viltis”; jau sukūrė filmą “Run
ning High,” kurią pardavė Cable TV. Šių metų 
lapkr. vidury įvyko pristatymas New York’o 
publikai, besidominčiai filmais.

Tai kultūrinis filmas, kuris bazuojasi 
sportininkų (bėgikų) gyvenimu. —A. R.

Gauta paminėti
Fraternitas Lithuanica (ir Patria), paruošta 

dr. Juozo Kriaučiūno. 67 pusi, kaina 
nepažymėta. Knygelei gauti kreiptis Dr. J. 
Kriaučiūnas, Sayles Ave., Box 335, Putnam, 
CT 06260.

“Lietuvos Reikalais, kultūrinių, istorinių, 
politinių straipsnių rinkinys." Parašyta Mari
jaus Blyno. 144 pusi., kaina $6.00. Išleido 
Kęstučio Jeronimo Butkaus fondas. L.D. 
knygynas gavo jų kelias dėl pardavimo.

LIETUVIU DIENOS, 1984, GRUODIS 9



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GIMINĖMS LIETUVOJE
į ASMENIŠKOS DOVANOS
» 
fe 
fe 
fe 
fepo naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams į Lietuvą siųsti, nuo dabar muitą už 
fedovamas turės sumokėti patys siuntinių gavėjai, siūlome ir toliu pasinaudoti mūsų 
fepatyrusiu ir praktišku tarpininkavimu.
fe
jį Kalėdinė dovana — siuntinys No. 4. 1984 m.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULČIAI
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

4845 West 14th Street Cicero, III. 60650
Tel.: OL 6-1355

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lietuvio savininko vaistinė

— MARGIS DRUG STORE —
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario 
Telefonas 535-1944 ir 535-0312

Priima ’’ONTARIO DRUG BENEFIT” receptus

Vaistai, kosmetikos, prekės ir kt. Nemokamas pristatymas į namus

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 • 532*3414

AKTYVAI — virš 25 milijonų

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 — Antradieniais 10-3 — Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 — Penktadieniais 10-8

Šeštadieniais 9-1 — Sekmadieniais 9-12:30

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9:30 v.r. — 1 v.p.p

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal san
taupų dyd| iki $2,000 ir asm, paskolas iki $10,000. Parduodame 
pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius (traveler’s 
checks). Neimame mokesčio nš išrašytus čekius bei apmokamas 
įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽI
NINGAS PATARNAVIMAS.

Ar mėgstat lietuvišką muziką ir dainą? Jei taip, 
užisakykite įvairias plokšteles “Lietuvių Dienų” 
leidykloje, 4364 Sunset BL, Los Angeles 90029.

jį
jį 1 vyriškas arba moteriškas megstinis, 1 vyriški išeiginiai marškiniai, 1 
■jį bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba 
jį šilkinė gėlėta skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų cigarečių, 1 sv. arbatos, 
jį 1 sv. grynos kavos, 1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuoto aksomo, firmų 
jį “Wrangler” arba “Levi”, 1 vyriška arba moteriška žieminė striukė—anorak, 
fešio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų sutvarkymo išlaidomis......$225.00

wjJei kas pageidauja gali ir pats sudaryti siuntinį, savo nuožiūra, iš 
«pageidaujamų Lietuvoje dalykų kuriuos žemiau išvardiname.
feSportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas” 
fe(Siuntinyje gali būti 2 poros)...........................................
fe“Olympus”......................................................................

Sportiniai kostiumai, firmos “Adidas”

“Olympus”

$ 33.00
. 55.00

22.50
45.00

. 38.00
60.00

. 20.00
45.00
24.00

. 90.00
45.00 

. 150.00 
. 110.00
. 30.00 
. 18.00 
. 18.00

7.50 
. 90.00

jį Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės
'^Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušu... 
fe Normalūs vyriški arba moteriški geri batai........
fe Vyriški kostiumai......................................... ......
g Moteriški kostumėliai...........................................
g Moteriški arba vyriški megstiniai.........................
K Vyriški išeiginiai marškiniai..................................
fe Bliuskutės.............................................................
fe Vilnonės arba šilkinės skarelės............................
g Vyriškos arbo moteriškos striukės—anorakai....
IS•JSu Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti pašto ir apdraudimo 
į* išlaidom....................................................................................................$42.00

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
u Sudarome testamentus, administruoįame nuosavybes, persiunčiame g palikimus prekėmis arba valiuta.

» Z. JURAS
fe 11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
£ Tel. 01 460 2592
jį Nauja tvarka galioja dabar

g //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
jį Su geriausiais sveikinimais ir linkėjimais

fe CONTINENTAL RESTAURANT
fe Carry Out Service

fe 3139 So. Halsted Street Chicago, IL 60608
g Telephone: 842-9559

g////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

fe Linksmų švenčių linki

jį Ą Mūsų nariams

jį ☆ir visiems lietuviams!
| TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
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: NAUJŲ KNYGŲ :
• LENTYNOJE :

Didelio talento
kūrėjo monografija
TELESFORAS VALIUS. Iliustruota monografija. 

Apie dailininką Telesforą Valių ir jo kūrybą rašo 
dail. Romas Viesulas. Įžanga kanadiečio dailės 
kritiko Paul Duval. Išleido TAV. Didelio forma
to 144 psl. Kaina nepažymėta.

Įžanga ir rašinys “Valius ir jo kūryba’’ 
spausdinama lietuviškai ir lygiagrečiai anglų 
kalba. Po rašinio eina keletas puslapių 
paaiškinimų, iliustracijų ir reprodukcijų sąrašas 
(medžio raižiniai, linoraižiniai, monotipijos, 
spalvoti piešiniai, pastelės, piešiniai, ofortai); 
spalvotų reprodukcijų (įskaitant viršeli) 44; visa 
kita vienos spalvos. Gale knygos— 
dokumentacija ir bibliografija; darbai viešose 
kolekcijose, premijos, iliustruotos ir 
apipavidalintos knygos, parodos, T. Valiaus 
straipsnių sąrašas, bibliografija (kas kada rašė 
apie T.V.) ir gyvenimo chronologija.

Iš to viso matome, kaip kruopščiai 
monografija parengta ir kaip plačiai ir vaizdžiai 
dailininkas pristatomas lietuviškam skaitytojui 
ir kitataučiams (kadangi yra visų tekstų vertimai 
į anglų k.).

T.V. yra vienas žymiausių mūsų grafikų, 
brendęs ir kūręs viename laikotarpyje su jau 
mirusiais P. Augium, V. Ratu, ir dar gyvais 
Viktoru Petravičium, A. Dargiu, A. Vaičaičiu, 
gyvenančiais už Lietuvos ribų. T. Valiaus 
grafikos meno reikšmė lietuvių dailės istorijo
je yra didelė ir išliekanti dėl moderniškai 
išreikštos lietuvių raižybos tradicijos ir dėl 
avangardinio įnašo į lietuvių grafiką. Jo tobulai 
atlikti raižiniai “Laidotuvių procesija,” 
“Gaisras Lietuvos bažnytkaimy” ir kt. at

Clevelande per Lietuvių Dienas, kurias rengė L. B. Clevelando apylinkė. Programą atliko Volungės iš Toronto 
vad. Dalios Viskantienės. —Nuotr. v. Bacevičiaus

The Volungės Choir from Toronto, directed by Dalia Viskantas, at the Lithuanian Days Festival in 
Cleveland.

simenami dar iš tėvynės. Žemaitija yra jo darbų 
įkvėpimas ir alsavimas. Jo vėlesni darbai gal 
kiek nustoja regionalinio pobūdžio, užtat 
visuotinomis temomis ir jų avangardine inter
pretacija peržengia lietuviško mastelio ribas ir 
išeina į tarptautinę plotmę. Paskutiniųjų metų 
spalvota grafika yra ryškus to įrodymas.

Gyvendamas Kanadoje, dalyvaudamas 
Kanados menininkų veikloje ir ten laimėdamas 
ne vieną garbingą atžymėjimą, T. Valius niekad 
neiškrito iš lietuviškos orbitos,—buvo kai kurių 
mūsų žuenalų meniniu redaktorium iliustravo 
lietuviškas knygas, piešė viršelius. Ypatingai 
glaudūs ryšiai buvo su “Aidų” žurnalu ir jų 
redaktorium, T. L. Andriekum, kurio poezi
jos rinkiniai papuošti puikia T. Valiaus grafika.

Paul Duval savo rašinyje ypatingai pabrėžia 
T. Valiaus nuopelnus Kanados dailei, į kurią 
jis (T. V.) perkėlė “Europos tradicijas” ir tapo 
kanadiečiams “pastovia vertybe.” Dar didesnė 
vertybė jis yra mums, lietuviams.

Romas Viesulas savo rašinyje plačiai kalba 
apie XX a. lietuvių grafiką trečiajame ir ket
virtajame dešimtmečiuose, kada formavosi 
dabartinio savitumo pagrindai, išraiškos būdai 
ir dailininkų sambūriai, įnešę vitalinės jėgos į 
Neprikl. Lietuvos meno gyvenimą. Suminimi 
Valiaus bendraamžiai, Lietuvoje likę ir į 
užsienius pasitraukę, kurie davė pagrindus nau
josioms grafikų kartoms. Toliau trumpai 
nusakomi T. V. biografijos bruožai, mokslas ir 
mokytojai Kaune ir užsieniuose, jo kūryba ir 
pedagoginis darbas, kūrybiniai laikotarpiai ir 
kūrybos charakteristika.

Baigdamas aptarimą, straipsnio autorius 
teigia: “Valius buvo vienas iš tų kūrėjų, kuriam 
pilnai klestėti reikėjo savo gimtosios dirvos. 
Dvasiniai jis niekad nuo jos—Žemaitijos— 
neatitrūko, nors juos skyrė vandenys, kraštai 
ir kontinentai. Kol Žemaitija jį tiesiogiai 
maitino, Valius buvo bene išraiškiausias, 
savičiausias, nepakartojamas. Šiaurės 
Amerikos kontinentas jį veikė nauju ir 
kosmopolitiškai subendrintu įvaizdžiu. Čia ir 
atėjo suabstraktintas jo vaizdinis žodynas, kurį 

jis greit įsisavino . . . Valius turėjo įžvalgią ir 
rafinuotą akį meno išraiškoms. Tad savo 
spalvotame kūrybos periode reiškėsi labai 
iškalbiai, duodamas Kanados grafikai 
pirmaujantį įnašą. Tačiau jo širdis tebeliko 
Žemaitijoje . . .

Didelio talento kūrėjas, Telesforas Valius 
davė svarų įnašą į Lietuvos ir Kanados meno 
tradicijas.

Knyga verta įsigyti kiekvienam meno vertin
tojui. Tai viena gražiausių monografijų, kokias 
yra išleidę dailininkų žmonos: pirmoji tai atliko 
Danutė Lipčiūtė-Augienė, paskui M. 
Galdikienė, A. Puzinienė ir kt. T. Valiaus našlė 
Aldona Valienė, leidimą suorganizuodama, 
surasdama redaktorių, veikalą išleisdama 
pastatė dailininkui Valiui paminklą, amžinesni 
už akmenį, užritamą ant kapo.

—J. Brazaitis.

Lietuvos Vyčių Seimas
1984m. rugpiūčio 23 iki 26 d. d. Conrad 

Hilton viešbutyje Čikagoje vyko Lietuvos 
Vyčių seimas, kuris praėjo darnos ir dar
bingumo dvasioje. Gauta daug sveikinimų iš 
įvairių organizacijų.

Seimo metu buvo priimtos rezoliucijos:
1. Kiekviena kuopa adoptuoja 

disidentą Lietuvoje.
2. Lietuvos vyčiai įneša 1000 dol. 

auką seminarijai Romoje.
3. Tapti krikštotėvais lietuvių semina

rijos Romoje.
4. Tęsti darbą ir maldas pakėlimui į

šventuosius arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio.

Seimo metu į Centro valdybą išrinkta: A. J. 
Jurgelaitis — D. V.; Loretta Stukas — 
pirmininkė, Nancy Miro — I-ma vice-pirm. 
(Ct.), Elinor Sluzas — Il-a vice-pirm. (OH), 
Elsie Kosmisky — III-čia vice-pirm. (PA), 
Adelė Dauzickis — protokolų sekretorė (N.J.), 
Helen Skudra — finansų skretorė (IND.), 
Theresa Trainis------ iždininkė (CT.), Frank
Peterson (CT.). ir Paul Strolia — (IL.) — 
patikėtiniai.

Komisijų pirmininkai: Jack Stukas — 
Lietuvos reikalų (N.J.), Ann Klizas Wargo — 
kultūros reikalų (PA.), Magdelina Smailis- 
apeigų, (ML/, Paul Binkis — stipendijų (IL.), 
Longinas Svelnis — archyvo (MA ), Marytė 
Lepera — visuomeninių reikalų (PA.), Algis 
Budreckas — lietuvių kalbai (MA.),Prances 
Petkus — atstovė Katalikų Federacijai (OH.)

Marytė Lepera

Prašome atnaujinti 
“LIETUVIŲ DIENŲ” 
prenumeratą 1985 metams

Prenumeratos kaina:
JAV—$20.00

CANADA—$27.00 
Garbės prenumerata—$35.00

Canada—$50.00

Adresas:
LIETUVIŲ DIENOS 
4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029
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Ohio lietuvių gydytojų dr-jos skirta metinė $1000 (jau 28-tą kartą) premija šiemet atiteko rašytojui, poetui 
B. Gaidžiūnui. Nuotraukoje dr. J. Stankaitis skaito adresą dr. R. Degesienė, dr. V. Maurutis, ir B. Gaidžiūnas.

—Nuotr. V. Bacevičiaus

The 28th annual $1000 prize sponsored by the Lithuanian Doctors of Ohio, was awarded this year to 
poet B. Gaidžiūnas. From left: Dr. J. Stankaitis, Dr. R. Degesys, Dr. V. Maurutis, and B. Gaidžiūnas.

Clevelando Ateitininkija atšventė savo 35 metų gyvavimo sukaktuves Clevelande. Ta proga buvo atvykęs 
dr. A. Darnusis su paskaita. Iš k.: R. Silgabenė, D. Staniškienė, J. Damušienė. Stovi: K. Ralys, R. Čepulienė, 
dr. A. Damušis, kun. G. Kijauskas, S.J., O. Račiūnienė, ir J. Kliorienė. —Nuotr. v. Bacevičiaus

The “Ateitininkai” in Cleveland celebrate their 35th anniversary. From left: R. Šilgalis, D. Staniškis, J. 
Damušis. Standing: K. Ralys, R. Čepulis, Dr. A. Damušis, Rev. G. Kijauskas, S.J., O. Ročiūnas, and J. Kloris.

Clevelande įvyko SS Skautininkų ir Skautininkių suvažiavimas spalio 6-7d.d. Nuotraukoje suvažiavimo dalyviai 
prie vaišių stalo LSS tarybos pirm. S. Miknaitis, v.s. Č. Sinkevičius, s. G. Plačias ir s. A. Jarūnas.

—Nuotr. V. Bacevičiaus
At the Lithuanian Scout convention in Cleveland on October 6-7,1984. From left: Lithuanian Scout council 
president S. Miknaitis, scout leader Č. Sinkevičius, G. Plačias, and A. Jarūnas.
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Linksmų švenčių visiems LD skaitytojams 

ir draugams linki —

BRONĖ STARKIENĖ ir sūnus MILTON STARKUS
1642 Ocean Avenue, Santa Monica, CA 90401

••••••••••••įceee-eeeeceoceeccococceoeeeceeeeceeeeee

Sveikiname švenčių proga!
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VALANDĖLĖ
Transliuojama antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 1-2 vai. dienos 

Tautybių Stoties WPON—1460 AM, Pontiac, Michigan
Vedėjas ALGIS ZAPARACKAS

4120 Yorba Linda Dr., Royal Oak, MI 48072
BENDRADARBIAI:

Ant. Zaparackas, Algis Lapšys, Edv. Skiotys, Violeta Abariūtė

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Merry Christmas and a Happy New Year

BALDO KRISTOVICH and 
THOMAS B. KRISTOVICH

Attorneys at Law

1541 Wilshire Blvd., Suite 307 Los Angeles, CA 90017
Phone (213) 484-2250

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ji:***********************************************************************************************

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

PIERCE and HAMROCK MORTUARY
“Serving Lithuanian People for 50 Years’’

1541 Wilshire Blvd., Suite 307 Los Angeles, CA 90017
Phone (213) 484-2250

11 HU Illi lllll Illi////////////lllll/////////HUllllllllllllllllllllllllllIllillllllllllull  llllllllllllllllllllllllllllll

921 VENICE BLVD., L.A. CALIF. 90015
Phones: 749-6091 749-9231
************************************************************************************************

PARAMA
MAISTO IR GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

2534 W. 69th Street • Chicago, Illinois 60629 
Telefonas: (312) 737-3332

Čia galima gauti Illinois loterijos bilietus 
Būdami Chicagoje aplankykite mūsų krautuvę 

Savininkas Jurgis Mažeika 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LINKSMŲ ŠVENČIU LINKI

PETKUS—MARQUETTE
FUNERAL HOMES

2533 West 71st Street
Chicago, Illinois
476-2345

MR. & MRS. ANTHONY B.PETKUS
MR. DONALD M. PETKUS

1410 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

863-2108

MR. DONALD A. PETKUS 
MR. LAWRENCE C. GASUNAS

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

' TAUPYKITE DABAR*
* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

St. Anthony
Federal Savings and Loan Association

MAIN OFFICE 
1447 South 49th Court 
Cicero, Illinois 60650 

Sub. 656-6330 I Chicago 242-4395

10 S. 660 Route 83 (at 92nd St.) 
Willowbrook, Illinois 60521 

(312) 789-0777

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Executive Secretary

♦ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
♦ 
* 
* 
*

* 
* 
* 
* 
*

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★it

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★♦★★★♦■a

______________________________________________________________ Gražiausių Kalėdų švenčių

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų linki

INTERNATIONAL

ir laimingų Naujųjų Metų!

CHRYSLER
BALZEKAS MOTOR SALES

TRAVEL CONSULTANTS
G. T. INTERNATIONAL, INC. 6240 So. Kedzie Ave., Suite #3 

arba P.O. Box 29163, Chicago III. 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702

Since 1933

4030 South Archer Avenue 
Chicago, III.

CHICAGO'S OLDEST 
CHRYSLER-PLYMOUTH DEALER PHONE-. 847-I5I5
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CHICAGO, ILLINOIS LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

Sveikiname Šventų Kalėdų proga Lietuvių Dienas ir jų skaitytojus 
ir linkime laimingų Naujųjų Metų!

DRAUGAS
TME LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Lietuvių katalikų dienraštis 

leidžiamas Lietuvių Katalikų Spaudos Dr-jos (Lith. Catholic Press.)

Kun. PETRAS CIBULSKIS. M.I.C., adm
4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois 60629 Tetef. (312) 585-9500 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□>

Su gražiausiais švenčių sveikinimais ir Naujų Metų linkėjimais

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
ALDONA DAUKUS, DUKRA SOFIJA ir bendradarbiai 

Rita Likanderytė ir Robertas Vitas

7159 South Maplewood Avenue, Chicago, Illinois 60629 
Telefonas: 778-1543

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□n

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki
KUN. IGNAS URBONAS 

GARY, INDIANA 
šv. Kazimiero Lietuvių Parapija 

1390 W. 15th Ave-, GARY, Indiana 46407

"MARGINIAI"- PREKYBA
Sav. I. SINKEVIČIŪTE 

2511 W. 69th St., Chicago, I1L 60629 
Tel.: PR 8-4585

Čia rasite didelį pasirinkimą kristalinių dalykų, suvenirų, kitų prekių, 
drožinių, audinių visų liet, knygų, žurnalų

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki
IRENA ir LEONAS KRIAUCELIŪNAS

13400 Parker Rd., Lockport, IL 60441

JONAS TALANDIS
TALANDIS ENGINEERING CORP. — pirmininkas

600 Enterprise Dr., Oakwood, IL 60521 Tel. (312) 850-7280 
Res. (312)748-2543 — 2560 Oakwood Ter., Olympia Fields, IL 60461

Nuoširdūs Švenčių ir Naujų Metų linkėjimai

K. A. JUČAS, M.D., S.C.
ODOS LIGOS IR KOSMETINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Avenue Chicago, IL 60629
Phone (312) 925-2670 

Patarnavimas 24 vai. — 489-4441

Facilities for Parties Carry-outs

RAMUNĖ RESTAURANT
Homemade Foods for All Occasions

GREGORY and GENE ZEGORSKIENĖ, savininkai

2547 W. 69th Street • Chicago, IL 60629
Telefonas; 925-5588

BRUNO KEPYKLA
Savininkas Bruno Macianskis

Bruno kepykloje kepa lietuvišką duoną, tortus, pyragaičius
3339 Lituanica Ave., Chicago, III. 60608 Tel. CL 4-6376

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A**'*
Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

NIDA—DELIKATESAI IR VALGYKLA
2617 W. 71st Street, Chicago, IL 60629 

Telefonas: (312) 476-7675
Įvairūs šalti ir šilti valgiai išsinešti ar vietoje pavalgyti 

įvairios sriubos, rūgštus pienas ir šaltibarščiai
Kasdien balandėliai ir cepelinai • tortai • pyragai 

Lietuviško skonio dešros

Savininkai: A. ir K. Lietuvninkai

GRAŽIŲ ŠVENČIŲ. LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

PUTRIM'S FOOD MART
PAUL PUTRIM, JR.. savininkas

Mūsų specialybė namuose gamintos dešros; darome skilandžius
1446 S. 49TH CT., CICERO, IL 60550

Pristatome į namus
Telephone: OLympic 2-7529

Merry Christmas and a Happy New Year

EVANS-EVANAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
(Anksčiau buvę 6845 S. Western Avenue)

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Park, Illinois

Koplyčios taip pat Marquette Parke, Chicagoje ir priemiesčiuose
TEL. — 422-2000
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VISIEMS "LIETUVIŲ DIENŲ" SKAITYTOJAMS LINKS M Ų ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ LINKI

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga sveikiname 
visus brangius tautiečius ir linkime visiems kuo didžiau

sio džiaugsmo ir laimės asmeniškame gyvenime.
Maldaujame Aukščiausiojo, kad sumažintų vargą ir 

skausmą mūsų pavergtų brolių Lietuvoje.
Trokštame, kad mūsų tautiečiai su meile ir pagarba vieni kitiems 
uoliai jungtųsi į tautinę, patriotinę veiklą.

Mr. and Mrs. ANTHONY J. RUDIS
Chicago, Illinois

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujų Metų!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
2606 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

Telefonai: (312) 778-6900 ir (312) 778-6901

ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA —

Televizijų, Radijo ir Suvenyrų Krautuvė
LIETUVOS AIDŲ RADIJO PROGRAMA

Savininkai — Kazė, Balys ir Josephine Brazdžžoniai

2646 W. 71st Street, CHICAGO, Illinois 60629
Telefonas: 778-5374

Radijo studijos telefonas 436-5035
Klausykite ’’Lietuvos Aidų” kasdien 8:30 v. v.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
ALEX LAURAITIS & WALTER RASK, Owners

9727 S. Western Avenue, Chicago, IL 60643—Tel. (312) 238-9787

Rengiame ekskursijas į Lietuvą, Šventą Žeme, Cruise ir
Liurdą (Paryžių ir Madridą 1985 metams).

REGISTRUOKITĖS I§ ANKSTO!

ir Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje

★ Kelionės bilietai Į viso pasaulio kraštus

Linksmų švenčių linki

BALTIC MONUMENTS, INC
LEONIDA KAZĖNAS

2621 W. 71st Street Chicago, IL 60629
Phone: (312) 476-2882

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų! 
linki

"LAISVOSIOS LIETUVOS"
leidėjas Valerijonas Šimkus

2616 West 71st St., CHICAGO, JL 60629 
Telefonai: (312) 476-3371 ir (312) 839-5531

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

J&J PHARMACY
DAVID BIALKA, B.S., R. Ph.

Phone 776-4363
2557 Lithuanian Plaza Crt. Chicago, IL 60629

Linksmų šventų Kalėdų ir sveikiausių Naujųjų Metų! Jį
| HEALTHY FOOD «
įj LITHUANIAN RESTAURANT Jį

EASTERN EUROPEAN SPECIALTIES «
it GRAŽINA SANTOSKI (BIČIŪNAM) ft

3236 S. Halsted Street Chicago, IL 60608
| (312) 326-2724 jį

balandos 6:30 a.m.-8 p.m. kasdien—8 a.m.-8 p.m. sekmadieniais

Linksmų šventų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

TAUTODAILE
Kaligrafija, tautinis ornamentas. Audimas įvairių spalvų ir raštų: 

patiesalų, juostų, kaklaraiščių, takelių, knygoms, albumams, paveikslams, 
pagerbimo raštam — adresams, stulų, parodoms marginių.

Spec, vestuvių pamergėms juostos.
6229 So. Campbell Ave. Chicago, IL 60629

Kazys ir Ida BARTAŠIAI

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

visiems draugams ir klijentams linki

midland 
federal
Savings and Loan Association

8929 S. Harlem Ave., Bridgeview, Illinois 60455 • Phone 598-9400 
Branch: 4040 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632 • Phone 254-4470 
Branch: 2657 W. 69th St., Chicago, Illinois 60629 • Phone 925-7400

BALTIC BAKERY
Juozas ir Aldona Ankai — savininkai

4627 So. Hermitage, Chicago, IL 60609 ........Telef. (212) LA 3-1510
------ ir------  

2616 West 69th Stree, Chicago, IL 60629 .... Telef.: (312) 737-6784
Siunčiame duoną ir raguolius į visas Amerikos dalis

aooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooocoo
Linksmų švenčių visiems linki

DR. WALTER J. KIRSTUK
Phytician and Surgeon 

3925 W. 59th Street, CHICAGO 29, Illinois 

Tel.: REliance 5-1811
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Interview With Linas Kojelis
By Ruta Skirius and Vincas Skirius

Linas Kojelis was appointed White House liaison with ethnic communities in May 1983. 
A native of Los Angeles, Mr. Kojelis graduated from UCLA in 1976 with a bachelor’s degree 
in History and Economics. He continued his studies at Princeton University, where he received 
a master’s degree in Public Affairs in 1978.

In 1979, he began working in the office of Senator Richard Schweiker (R.-PA), and in 
1981 in the Office of Political Affairs at the White House. In October of that year* he was 
appointed to the Defense Department where he worked in the Office of International Security 
Policy in the European and NATO Affairs Section.

Mr. Kojelis actively participates in Lithuanian-American community affairs. He was presi
dent of the Washington, D.C. Chapter of the Lithuanian-American Community, Inc. from 
1979-81, and is a member of Ateitininkai, The Knights of Lithuania, Lietuvių Fronto 
Bičiuliai, and the Lithuanian Catholic Alliance. He was elected a delegate to three Lithua
nian World Youth Congresses. In 1984 he was named “Lithuanian of the Year’’ by the 
Lithuanian-American Republican Federation.

In July 1980, Mr. Kojelis was arrested, along with 17 other Lithuanian-Americans, for 
chaining himself to a Soviet Embassy entrance which was a part of a demonstration to pro
test the Soviet occupation of Lithuania and Afghanistan.

Q. Did anyone else encourage you to stay ac
tive politically?

A. Yes, a real go-getter named Leslie Dut
ton, who ran a Los Angeles office for the Nix
on campaign in 1972. At first my job entailed 
making phone calls. Of all tasks, this was the 
one I liked the least. I would much rather have 
done anything else: organized rallies, coor
dinated advance work. But after the election, 
Leslie organized the Westside Republican 
Council, and asked me to be in charge of youth 
affairs. In 1973 and 1974, we fought a long and 
hard battle for Richard Nixon . . . during the 
Watergate mess.

After Nixon’s resignation, almost everyone 
but us threw in the towel. For the summer of 
1974,1 went away to Lithuanian youth camps; 
but after I came home Leslie asked me, very 
sheepishly, if I was still interested in working 
for the Republican party. Despite the possible 
stigma of preceding events, I simply asked: 
“What’s our next project?” That was the tur
ning point of our careers. We oganized the

Q. You are currently working at the White 
House. Our readers would probably like to 
know how you got there? To start, what are 
your first memories of politics?

A. The first time I remember being in
volved in politics was in 1964, the Goldwater 
campaign, when I was nine years old. My dad 
took me to the airport and put me on his 
shoulders so that I could see Goldwater when 
he deplaned for a rally. As soon as we got 
home, I remember organizing a Goldwater rally 
with all the kids on my block. Since they were 
my playmates, and not political, they thought 
it was fun. We drew posters and marched up 
and down the street with them. The problem 
was that all their parents were Democrats, so 
when my friends went home for lunch their 
parents told them that they were voting for 
Johnson. My friends never turned up for my 
rallies again.

Q. Did your parents and your upbringing af
fect your political awareness?

A. Yes, I think so. Actually, not long ago, 
my dad told me a story about my childhood 
politiking that I can’t recall doing. In 1960 my 
dad was very involved in the Nixon election. 
During the TV coverage I, five-years-old at the 
time, asked my dad: “How does the election 
look?” And my dad said, “It doesn’t look too 
good. We’ll have to pray a little to get Richard 
Nixon elected.” So, according to my dad, I ran 
out into the street waving my arms, shouting: 
“Pray for Nixon, pray for Nixon ...”

My dad was always involved in politics, but 
mostly with issues related to Lithuanian mat
ters. While I, too, was involved in Ateitininkai 
and other organizations, I never lost interest in 
Republican politics. In 1968, when I was thir
teen years old, I was stuffing letters, drawing

posters and canvassing the neighborhood with 
political literature.

campaign for Reagan in 1976, which provided 
the opportunities for me to meet many public 
officials who helped me later . . . like Lyn 
Nofziger.

President Ronald Reagan and Linas Kojelis.
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Q. During this time, you managed to gain 
some notoriety at UCLA as a political car
toonist for the Daily Bruin. How and why did 
you get started drawing cartoons?

A. I enrolled at UCLA in the fall of ’72, 
right after Nixon had been reelected and the 
Vietnam War was not quite over yet. As you 
might imagine, the campus was quite radical 
and was very, very anti-Nixon. Now I’m no 
great artist, but I have a little bit of artistic 
talent. So I took up my pen and pad to defend 
Nixon. I must admit, my first drawings were 
very primitive. I must have subrmtted about 
twenty of them, all rejected. Then one day I 
was walking through campus, flipping through 
the newspaper, and there was one of my car
toons in print. It was a total shock, and a great 
moment in my life, or so it seemed at the time. 
After that, the editors started printing every 
tenth drawing I submitted; a month later, every 
fifth one; and after that year, almost every car
toon I submitted. And so, during my junior and 
senior years, the paper published my cartoons 
two or three times a week. My drawings im
proved as I used more detail and sophisticated 
techniques, but they took more time. The first 
year I spent about twenty minutes on a cartoon; 
afterwards it took me three to four hours to put 
a single cartoon together.

I think everybody gets some sense of per
sonal satisfaction in being able to use their 
talents in a way that reaches and could be ap
preciated by large numbers of people. I also 
had some strong political feelings about a 
number of subjects. So it seemed a natural way 
to express both art and politics simultaneously.

Q. Which is your favorite one? Which one 
got the most attention?

A. The one that got the most attention was 
one published when I was a junior. Although 
the campus had essentially settled down, UCLA

Linas Kojelis, Legislative Assistant to Senator 
Robert Schweiker (R-Pa.) with the Senator at a 
Capitol Reception in honor of the 18 young 
Lithuanian-Americans who were arrested for 
chaining themselves to the Soviet Embassy to pro
test the 1980 Moscow Olympics in July 1980.

—Photo Aušra Bagdonavičius

Linas Kojelis su senatorium Richard Schweikert R- 
Penn.

The Kojelis family. Seated: Elena and Juozas Kojelis. Standing: Aušra, Linas, and Daina.

Kojelių šeima. Sėdi: Elena ir Juozas Kojelis. Stovi iš k.: Aušra, Linas ir Daina.

still had about 14 or so socialist, communist, 
and Maoist-types of organizations. My cartoon 
enraged them. It showed this Martian standing 
at the front of the line of the admissions win
dow with a grade card indicating that he had 
a poor grade point average. The admissions of
ficer said: “Oh, you have a 2.1 average and 
you majored in bowling, so you'll be great.” 
The radicals charged me with “spreading the 
myth about reverse racism.”

Q. What you were really saying was that the 
quota system was not a fair system . . . only 
you put words into pictures.

A. I thought so. Most people liked it. The 
radicals went crazy. They organized 
demonstrations against me. They printed ban
ners against me, “Jobs—yes, racsim no, racist 
Kojelis has got to go. ” They went to the Daily 
Bruin office and demanded that none of my 
cartoons should be published. One student 
brought into the Daily Bruin office a petition 
to ban my cartoons and left it on a table. 
Legitimately passing through the office, I ac
cidentally saw this petition saying, in effect, 
“We, the undersigned, think Linas Kojelis 
should not be allowed to publish his cartoons 
ever again” . . . So I signed it . . . mine was 
probably the third name on the petition. My 
friends told me that when the student came back 
and saw what I had done, said: “Oh. damn, 
he ruined it. Now I have to start all over 
again ...”

Q. I always thought any qualified—in this 
case, student—signature was valid.

A. Not in this case. In any event, the pro
tests did not affect my cartoonist career. The 
editors thought my drawings were very good 
and defended me. I continued to draw. I did 
a critical cartoon of the campus’ farm labor 
group’s demand to prohibit Gallo wine adver
tisements in the University of California’s 
school papers. Though I supported the farm 

workers’ right to strike, this looked like cen
sorship to me. For this the campus’ Spanish 
language paper got on my case. Then I attack
ed the campus’ feminist movement for being 
too radical. For this the campus’ women’s 
paper got on my case.

However, at my graduation, the library 
wanted to exhibit my original drawings to 
which I consented. To publicize the exhibition, 
and announce the fact that I was selected one 
of the outstanding seniors by the Alumni 
Association, they posted flyers around the cam
pus. Those communist groups just went crazy; 
they could not believe that I was being honored. 
They distributed flyers comparing me to Goeb
bels, the German propaganda minister, with the 
caption: “Alumni Association rewards fascist 
agitator” and said that the alumni should give 
me a noose, not an award. They listed all my 
“crimes”—a la cartoons: my fascist-like 
defense of Solzhenytsin, and one against abor
tion. This is what I had to contend with in my 
undergraduate days.

Q. Thus far you have told us how your 
parents have instilled certain beliefs in you— 
which probably goes for all of us—and how you 
have very creatively and assiduously express
ed those beliefs throughout your college days. 
Has anything happened to you during that time, 
or since that time, to cause you to reconsider 
your rather singular political attitudes ?

A. Well, as I look back on things I was do
ing in high school and college. I sort of laugh 
at myself. When I came out of high school I 
was, in a sense, a dogmatic, right-wing, un
thinking person. I think, if not politically, then 
intellectually, that I have mellowed 
somewhat . . . from my UCLA experience and 
even more so since then. I did question a lot 
of things. Quite honestly, many of my pro
fessors were self-proclaimed revolutionaries 
who believed the only solution to problems in
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Latin America was a Communist revolution. 
I didn’t automatically shut my mind out to their 
reasoning. I tried to match up and compare 
what they said to what I traditionally believed 
and understood. And I learned a lot. I realized 
that these problems were more complex than 
any purely idealogically, dogmatic approach 
could solve.

Take Lithuania for an example. I heard for 
so many years all that idealistic talk about it 
being a perfect country and that it was progress
ing economically before the Communists took 
it. But with a little more knowledge, I saw it 
more objectively. The fact is that there were 
problems there, too. I think a broader perspec
tive actually helped me be a better advocate for 
the country because I was aware that the situa
tion there wasn’t hunky-dory between the 20s 
and 40s: they had an authoritarian regime, op
pression, censorship, and so on. I think when 
you stop looking at things as either black or 
white and start seeing a little gray in everything, 
you become a more realistic advocate for your 
fundamental principles and beliefs.

Those history classes convinced me that there 
are very serious problems in Latin America, 
there is terrible poverty and corruption, and that 
the United States has historically propped up 
dictators in those countries without any think
ing about long-term economic reforms that 
could have helped solve some of their fun
damental problems. Before, we just saw Com
munists; we assumed there was no problem ex
cept for the Communists and if we got rid of 
the Communists we’d get rid of all their pro
blems. This just isn’t so. The Communists are 
feeding off the underlying problems that have 
to be addressed.

Q. How do you deal with the Lithuanians who 
still see Lithuania in very idealistic terms and 
strongly believe that they have the one right 
answer to the domestic and world problems?

A. You walk a very fine line. I believe 
Lithuanians experienced certain things before 
World War II which they have ideal
ized. Because of their own personal experiences 
they see the world more in terms of black or 
white. They’re not bad people for that, but it 
makes their analyses of current events, history, 
or policy less credible. When I hear these kinds 
of viewpoints, I don't let it go. I challenge 
them, and in a friendly way offer other 
possibilities. I would be remiss if I didn’t pass 
on what I have learned from my government 
experience with Eastern European countries, 
and God knows, I’m still learning new things 
in leaps and bounds, and I encourage Lithua
nians to look at things in fresh ways and deal 
with problems in fresh ways.

Q. What other things did you do during your 
college years besides draw cartoons? As I 
recall, you were an avid organizer.

A. There was a need for leadership, especial
ly in Lithuanian community life, that it was 
easy to fill. The Los Angeles chapter of 
Jaunimo Sąjunga (Association of Young 
Lithuanian-Americans) seemed to have died 
after the Second World Lithuanian Youth Con
gress. The establishment of an executive com
mittee was necessary for participation at the 
Third World Lithuanian Youth Congress. So 
18

Linas Kojelis su Krašto Apsaugos Ministeriu Casper 
Weinberger.
Linas Kojelis, Country Director for Switzerland, 
Austria and Ireland, in the Department of 
Defense’s Office of International Security Policy 
with Secretary of Defense Casper Weinberger.

you (Vincas), Vytas Bandziulis and I filled the 
vaccum. We also revitalized Studentai 
Ateitininkai (Lithuanian Catholic Students 
Association) in Los Angeles about the same 
time. There were really good leaders around; 
we just helped focus them.

Q. Do I read you correctly? When, and if, 
you see a void or a vacuum in what you 
perceive as important, you are compelled to try 
to fill that need?

A. That’s right. I remember when we began 
to instill purpose in those organizations, many 
Lithuanians told us it would be a futile effort. 
But it wasn’t. Once meaningful goals and stan
dards were set, the younger generation could 
identify with them and contribute to their 
achievement.

Q. What did you personally gain from your 
involvement in Lithuanian community 
activities ?

A. The opportunity to meet other Lithuanian- 
Americans like myself. Because our parents 
sent my sisters and me to Lithuanian Catholic 
Youth Association camps and meetings 
throughout the Midwest and East, we 
developed close friendships with many we met 
at them, like: Petras Kisielius, Romas 
Sakadolskis, Viktoras Nakas, Emilija 
Sakadolskis, Jūrate Krokys, Dainora and Gabi
ja Juozapavičius from Canada, Paulius Kuras, 
and Joana Kuras. Not coincidentally, several 
of these people have been elected to be 
representatives at the World Lithuanian Con
gress and have helped plan future Youth 
Congresses.

Q. As I recall, discussions about religion and 
moral principles often cropped up in the 

meetings of the Lithuanian Catholic Youth 
Association. How did these discussion affect 
you?

A. The Lithuanian Catholic Youth Associa
tion discussions laid the foundation for my 
worldview, a conception that we have to 
sacrifice a bit of ourselves for the good of the 
larger community, and principles that I should 
use as guidelines. They taught me to think in 
broader terms than in a provincial, self-centered 
way or about my immediate needs.

Q. What advice would you give to young 
Lithuanian-Americans interested in politics or 
government careers?

A. First, determine if you have an affinity 
for the public arena. One indication is your in
terest in school courses having to do with 
politics, history, public policy-making or ad
ministration, and contemporary national issues. 
This should become evident in high school, col
lege, or as early as grammar school. Now, if 
you like the above types of courses and think 
politics is right for you, don’t expect to be able 
to go straight to Washington and say, “Here 
I am.” It’s nearly impossible to get hired for 
any government position without some kind of 
concrete political experience. Therefore, my 
second piece of advice would be: Get involv
ed! It is easy to enlist in a local or national cam
paign effort. Start by stuffing envelopes and 
licking stamps. Sure, you may get bored at 
times, but, if you demonstrate that you’re will
ing to do the tedious work and that you are 
capable of doing much more, you can move in
to better positions very fast.

Q. What other ways are there to explore an 
incipient interest or gain practical experience 
in government?

A. Most college students have the opportuni
ty to do what I did myself: apply for a summer 
internship with a government agency (at any 
level) or with a politician’s office. I obtained 
an internship with a former West Los Angeles 
congressman, Alfonso Bell. My experience 
provided great insight into how government 
operates; different in many respects from any 
textbook description. After that experience, I 
knew I had to go to D.C.

As a college student, I could have made more 
money working as a Burger King cook or a 
grocery store bagger, but money cannot be the 
motive for working in the public sector. If this 
is your field of interest, your concern should 
be how to gain the best experience toward a 
future career. I strongly suggest investing one 
summer as a government intern.

Q. Do you think fulltime work with Lithua
nian or Baltic political action groups in N. Y. 
or Washington, D.C. could also develop 
political awareness and skills?

A. I think it could and does. You have to 
learn how to lobby, which is an absolutely 
necessary skill. In fact, through repeated lob
bying efforts, Lithuanians have developed a 
solid network of supporters among staff in the 
House and the Senate.

Q. What other positions might a young per
son seek out in Washington, D. C. ?

A. Join or assist any one of thousands of 
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associations and professional lobbyists 
representing agriculture, business, labor, etc. 
However, I submit a caveat: regardless of who 
hires you, be prepared to start on the bottom 
rung. That could mean opening, sorting, and 
stapling the morning mail, and just answering 
routine correspondence. But if you are in
telligent, responsible, and diligent, you can 
work your way up. Above all, you must be 
willing to face a struggle for what you want.

Q. Have you run across many Lithuanians 
in political or administrative positions in 
Washington, D.C. since you’ve been there?

X. No, not so many. It is very unfortunate. 
Through my work in the Lithuanian communi
ty, I have met so many talented people—by 
which I mean people who could articulate their 
thoughts well, could present a logical analysis 
of news events, could recognize the “facts” 
in political debates, and could propose very 
reasonable and viable policy recommenda
tions—but who chose to be computer experts 
or whatever they thought was “practical,” in
stead of rummaging about in a “soft” science, 
like how to improve the country you live in. 
There is a very strong tradition among 
Lithuanian-Americans to seek a career in the 
“hard” sciences, like engineering, dentistry, 
mathematics, medicine, physics, computer 
technology, etc. I think it is fine if it is truly 
what you want to do. But if it’s not what you 
would prefer to do (or have done), you should 
pack up your bags and help us in D.C., or 
wherever.

Interestingly, a majority of the members of 
Congress whom I might consider “outstan
ding” and hold influential subcommittee posi
tions, are about or under 30-years-old. There 
are very few representatives of our parents’ 
generation.

Q. I have noticed from watching all my 
Jewish friends that they seem to be able to 
mobilize and galvanize their people for tangi
ble political action and changes in domestic and 
international policies. What are the Lithuanians 
not doing, or could be doing, that the Jews are 
doing that makes them so politically effective?

A. I see a great difference between the 
American ethnic communities that are here 
from the Mediterranean and those that are here 
from east Europe. Compare the Greek, Italian, 
and Jewish-Americans’ progress in the United 
States. I think the difference can be traced back 
to the former group having proximity to the 
oceans where the primary trading civilizations 
arose.

Q. Are you saying that you see the differences 
among cultural attributes as being determined 
by geographic factors and influences? How do 
these factors relate to political influence in the 
United States?

A. Yes, historically and fundamentally yes. 
People who live by the ocean are more adap
table to change, they don’t look at change as 
threatening. For hundreds of years, the land
bound peoples looked to the earth and to the 
continent and are less amenable to change. 
Those who ventured out into the ocean to ex
plore and to trade, and were at the crossroads 
of international exchange, learned to adapt to 

change. Take these capabilities and put them 
into the context of the United States’ youth- 
oriented, progressive society—a society which 
values constantly changing values. Whose 
cultural traits are in greater alignment?

The Lithuanians valued being farmers and the 
Italians, Greeks, and Jews valued being good 
traders and good seamen. Lithuanians are very 
provincial, very parochial people who take 
great pride in the fact that the Lithuanian 
language hasn’t changed, the Lithuanian culture 
hasn’t changed, and the Lithuanian customs 
haven't changed over centuries and centuries. 
I think it’s good that we take pride in these 
things. On the other hand, the kind of mentali
ty that has allowed the preservation of the 
language and culture also has affected us as a

Soviets Prepare Latvian 
Children to Fight Wars

The Soviets have begun an intensive program 
in occupied Latvia to train the children of Lat
via to fight the wars of the Soviet Union. In 
the middle schools, military training is part of 
the required curriculum. Children are taught 
the use of small arms and gas masks, proper 
handling of hand grenades and association with 
poison gas.

The reasons for the military training of 
children is due to the expanding power of the 
Soviet military leaders. It is their belief that by 
training Soviet children, a ready pool of 
soldiers can be created. These children become 
eligible to go directly into battle without ‘ ‘basic 
training.” It is estimated that 12,000,000 
children in the Soviet Union are involved in the 
intensive military training programs.

On September 5, 1983, in Riga, Nikolai 
Groshev, Major General and Commander of 
the War Games issued his “Order No. 34,” 
which states in part: “In order, that battalions 
of Young Soldiers be drawn up in the middle 
schools, according to the regulations for the 
military sporting games, and that weekly ‘Days 
of the Young Soldiers’ be organized in which 
all ‘Young Soldiers’ participate ...”

The “Young Soldiers” are all the students 

Simo Kvečo automobilio leidimas. S. Kvečas gyvena Santa Monikoje ir yra veiklus S. M. Lietuvių Klubo, 
BALF-o, Liet. Respublikonų narys.

Simo Kvečo license plate. Simas lives in Santa Monica, California and is active in Lithuanian community 
life.

political entity as well. If we can’t change 
culturally or linguistically, we’re not going to 
become fully dynamic and flexible in a political 
sense. We should perceive new ideas as 
challenges for us to integrate our culture and 
thought processes into positive forces.

In a dynamic country like America which is 
so new that it has few traditions, we come in 
and glorify our traditions to the nth degree. I 
mean we talk about Vasario Šešiolikta and 
Mindaugas and Vytautas to a people who think 
World War II is ancient history. And unlike 
Lithuanian families, American families prob
ably do not sit around the dinner table discuss
ing what life was like in the 30s or before.

(To Be Continued)

in the school system of Soviet occupied Lat
via. Every class in Latvia’s school system has 
been assigned a military reserve officer who 
supervises the formation of the Young Soldier 
Battalions and who prepares them for the 
obligatory War Games held three times a year 
in Latvia. The children participating in the war 
games are divided into two groups. Children 
from 11 to 14 years old are in the “Lightning” 
(Kavi) group, while students over 14 yers old 
are in the senior “Eagles” (Ergleni) group.

Latvian children are forced to learn how to 
kill, are taught that war is fun, must learn to 
throw hand grenades, fire rifles and machine 
guns and “play” with gas and gasmasks, 
because the Soviet leadership in the Kremlin, 
so “orders.”

(DIE WELT, 1-10-84—from LATVIAN NEWS DIGEST, 
Jan.-Feb., 1984)

Contacts With
Foreigners Discouraged

From July 1, 1984, Baltic residents and other 
Soviet citizens can be fined for being too friend
ly towards visiting foreigners. According to the 
Gazette of the Supreme Soviet of the USSR 
(May 25, 1984), Soviet citizens are now liable 
to fines for rendering “services,” such as put
ting up a foreigner overnight or giving him a 
lift in a private car, without notifying the Soviet 
authorities first.
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California-Lithuanians
Staff XXIIIrd Olympics

by VINCENT BERNOTĄ

(Continued from November Issue)

The Los Angeles Olympics had the support 
of local California Lithuanians despite the lack 
of participation by Lithuanian athletes. The 
following interviews capture the excitement of 
the 1984 Los Angeles Olympics through the eyes 
of the Lithuanian members of the Olympic 
family.

* * *

Daina Petronis, Los Angeles, 
Flag Girl—Olympic 
Marching Band

Daina performed at the Opening and the 
Closing Ceremonies and other events as a 
member of the 800-piece Olympic Marching 
Band.

Daina found out about the chance to be in 
the Olympics when she was a flag girl with the 
USC Marching Band. After the tryout, she was 
selected to perform in the Olympics with some 
of the finest musicians in the country.

“The Olympics are once in a lifetime,” said 
Daina. “We were proud to have world-record 
athletes in Los Angeles and Southern Califor
nia. We wanted to be as friendly and gracious 
as possible.”

Grueling rehearsals were held at Pepperdine 
University for two weeks prior to the Opening 
Day. From 8:30 a.m. to 10 p.m. there was 
marching and playing, “pain, sunburn, blisters, 
hard work, sweat and tears,” remembers 
Daina, “and then staying up till 12 midnight 

to learn another routine.
“The Marching Band is an American 

phenomenon. We wanted to show the 
awesomeness of what we could do,” she add
ed. The Band Director told us “You are not 
USC, not UCLA, not Michigan. You are 
Americans, and part of the All-American Mar
ching Band.”

Daina remembers the anticipation of the 
Opening Day: “We were standing in the tun
nels to the Coliseum and waiting, listening for 
the music to start . . . and then the roar of the 
crowd as we made the USA outline on the 
field!”

* * *

Vytautas Plukas, Santa Monica, 
Host/Escort Driver

Vytautas was the driver for Mr. Cornells 
Kerdel, chief of protocol for the International 
Olympic Committee. The duties of the chief of 
protocol were to appoint the presenters of 
medals and to present medals himself to the 
winners.

It was a big responsibility to be a host. Out 
of every 10 volunteers, only one was selected. 
Vytautas went through four interviews and one 
language test before he was chosen to drive for 
one of the main public figures of the Interna
tional Olympic Committee.

“I wanted to participate and to help with the 
success of the Olympic Games,” said Vytautas, 
“and to say ‘Thank you’ to L.A. for a good 
life here.”

What a ‘You’re welcome!’ he received. Not 
only did he drive Mr. Kerdel to events and 
venues throughout the Southland, he also met 
Juan Antonio Samaranch, president of the IOC, 
Peter Ueberroth and Harry Usher of the 

LAOOC, David Wolper, producer of the Open
ing Ceremony, Mrs. Berlioux, director of the 
IOC, Mr. Beitze, chairman of the supervisory 
committee of Krupp Industries, West Germany, 
and King Constantine of Greece.

Vytautas overheard a lot of conversations 
from the IOC. Boxing might be eliminated from 
the Olympic Games and they might also 
eliminate weapons from the Games.

“Traffic was worse getting into, the Olym
pic guests’ entrance at the Coliseum,” recalls 
Vytautas, “and security measures were tight 
at the USC and UCLA Olympic Villages as 
well. The least difficult access was at Lake 
Casitas with its picnic-like atmosphere,” he 
added.

“It amazed me how nearly every contest was 
filled up,” said Vytautas. “The local people 
supported events in their neighborhoods. You 
couldn’t get tickets. For example, there were 
hundreds of students outside of Pauley Pavilion 
at UCLA holding signs ‘Ticket Wanted’!”

The presentation of medals at the Coliseum 
events, with 90,000 people cheering, was ex
hilarating to Vytautas, as was being at the nerve

. center at the Biltmore hotel (headquarters for 
the IOC), watching the comings and goings of 
the IOC.

“The whole Olympic service experience 
couldn’t be bought for any money. 1 realize 
now how lucky I was to have had this 
opportunity.”

* * *

Vida Radvenis, Hollywood, Loader 
Dispatcher Athlete Trasportation— 
Los Angeles International Airport/USC 
Cromwell Shuttle

Vida’s job at the airport was to greet the 
athletes, route them to the Olympic Accredita
tion Center, and send them to their respective 
Olympic villages. Later she was in charge of 
loading and unloading the athletes’ buses on the 
Cromwell (practice field) shuttle between USC 
and the Coliseum.

Vida heard of LAOOC position openings 
through a flyer posted at work. She is a teacher 
for the Los Angeles City School System. “I’m 
disappointed Lithuania wasn’t there,” said 
Vida. “I wanted a Lithuanian pin.”

Her Olympic role required courtesy and 
diplomacy, and she says she tried to be very 
polite, even calming people in a number of 
tense situations. She recalls:

“Coaches were impatient about waiting for 
buses from Cromwell to the track or to UCLA 
when they weren't available. Yugoslavians, 
Israelis and Turks were impatient about waiting 
for police escorts. The fact that some of them 
didn’t speak English complicated the matter.”

Vida’s courtesy was rewarded with com
pliments and thank-yous. Some people told her' 
that this was the ‘friendliest’ Olympics they had 
ever been to.

But other people told her that there was too 
much security and too much checking at the 
Olympic villages. Vida commented: “There 
were a lot of policemen at the airport and a lot
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of plainclothesmen with dogs everywhere. I 
noticed entire police squads on the roofs of 
USC campus buildings.”

As anyone could attest to, Vida found herself 
in the right place at the right time more than 
once. She met Peter Vidmar right after he won 
the silver medal in gymnastics, and got a close
up view of Greg Louganis soon after he won 
the gold medal in diving;

“The athletes were smaller than I thought,” 
she said. “Athletes in person are just regular, 
ordinary people. On television they seem to be 
bigger than life.”

* * *

Jonas Šepikas, Van Nuys, 
Dancer—Opening Ceremony

Jonas volunteered to dance in the Olympics 
after his sister encouraged him, hearing on 
television that they were seeking dancers. Jonas 
auditioned and was selected for the Pioneer 
Spirit scene, recreating the early settlement of 
America, in the Opening Ceremonies.

“My primary motivation was to put on a 
good show,” explained Jonas. “I would have 
loved to have had some creative control. Some 
of the best dancers from Los Angeles and New 
York were here. There existed the potential for 
a truly great show,” he added.

Rehearsals began three weeks prior to the 
Opening Day. They ran for eight hours a day, 
4 to 5 days a week. The first day of rehearsal 
brought 3000-4000 dancers together on the 
practice field at El Camino High School. “I 
wish we had Lithuanian folk dancers in national 
costume for the dance troupe.”

Jonas remembers the dress rehearsal, two 
days before the main event: It was about 10:30 
p.m.; everybody had been there all day long. 
It was time to practice the torch run. An enor
mous hush spread as the torch came into the 

Coliseum, broken by screams as the torch was 
lit. The dancers couldn’t control their emotions 
and responded with pirouettes and backflips.

On the day of the Opening Ceremonies, 
Jonas could hear the roar of the crowd as the 
performers walked out onto the field. “I ran 
out ahead of the pack—it was like a dream
jumping in the air. I felt I was actually out in 
front of the world!”

* * *

Laima Steikunas, Hollywood, 
Main Access Controller— 
UCLA Olympic Village

Laima worked at the Main Entry of the 
UCLA Olympic Village, where 2200 athletes 
from 63 countries were housed. She was 
responsible for checking the accreditation of 
athletes, press, guests of the National Olym
pic Committee, and various other guests as they 
entered the Village.

Laima had volunteered to work at the Ten
nis event. The Los Angeles Olympic Organiz
ing Committee offered her a much more ex
citing job: a position that allowed her to meet 
both the athletes and the officials involved in 
the UCLA Olympic events.

Said Laima: “I wanted to impress the athletes 
with my pride in Los Angeles and in the United 
States. I wanted them to take home good 
memories of the Games and of the U.S.”

Laima’s role entailed being hostess and 
security agent. She received athletes upon their 
arrival from the airport and from their event. 
She checked to see that their badges permitted 
them to enter the high security Village. Depar
ting from prescribed duties, Laima enjoyed 
escorting athletes around Westwood, taking 
them dancing and to the beach.

According to Laima, “Everything was 
perfect,” from the food to the living quarters.

It was hard for Laima to pinpoint a single best 
experience. “There wasn’t a day that didn’t go 
by when something exciting didn’t happen,” 
she declared.

The athletes were the most memorable for 
Laima. “Some athletes would come back to the 
Village after their events with smiles on their 

faces, others with tears in their eyes. It was the 
opportunity to be among them and share with 
them their pride and dedication that made it so 
special.”

* * *

Erika Ugianskis, Sherman Oaks, 
Team Attendant—Track and 
Field/Handball

Erika worked at Santa Monica College, the 
training site for track and field and handball 
athletes. It was also the starting point for the 
men’s and women’s marathons.

Her duties included raking the pits, catching 
the pole for pole vaulters, setting up starting 
blocks for sprinters, “shagging” balls for the 
handball players, and handing towels and water 
to the athletes. She even acted as a go-between 
for an athlete and the press after one event.

Erika said she wanted to see what the Olym
pics were all about and what the athletes were 
really like.

Erika found it most rewarding to be able to 
talk to “these highly-praised athletes” on an 
informal basis. In particular she remembers a 
member of the Swiss handball team. “We talk
ed about life in Switzerland, mountain climb
ing, and plans after the Olympics.

“Even when we met people from Korea and 
China and couldn’t speak the same language, 
we still managed to communicate with them. 
They were so nice, and as excited as Americans 
were about trading pins.”

“The award ceremonies were something

else,” she exclaimed. “It’s really touching to 
see those athletes rewarded with some kind of 
recognition after training so hard.”

“THE IMPORTANT THING IN THE 
OLYMPIC GAMES IS NOT TO WIN, BUT 
TO TAKE PART ...”

Baron Pierre de Coubertain,
Father of the Modern Day Olympics

Have you subscribed to Lithuanian Days? If 
not, make it a point to subscribe now!
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 
visus Kalifornijos lietuvius sveikina

AMBER STUDIOS, INC.
505 East 185 Street, EUCLID, OH 44119 • Tel 531-3500

| LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VALANDĖLĖ
Transliuojama pirmadieniais nuo 3-4 vai. dienos, trečiadieniais nuo 

12-1 vai. dienos ir penkadieniais nuo 6-7 vai. vak. iš
Pas mus rasite dideli pasirinkimą meno išdirbinių (kerami

kos ir skulptūros) • žinomų menininkų paveikslų • foto darbų 
meno reikmenų ir gintaro papuošalų • Didelis paveiksiu ir foto 
rėmų pasirinkimas ir jų irėmavimas bus atliktas pagal jūsų 
pageidavimus.

Suaugusiems audimo pamokos ketvirtadieniais 
su B. Kasperavičiene. S

Meno pamokos pirmadieniais ir antradieniais S
su Rimu Laniausku.

Studija atidaryta M 
pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 ik* 6 vai. vak , 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. įf

Šeštadieniais nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais. « 
RIMAS LANIAUSKAS, prezidentas |

-----------------------------------------------------------------------------  «
TAUTOS FONDAS svekina visus Tautos Fondo aukotojus ir prašo— 

pagal savo išgalės aukoti Tautos tondui

savo ir VLIK-o uždaviniams vykdyti: leisti 7 k. ELTA biuletenius, 
remti radio transliacijas i. okupuota Lietuvą, politinius kalinius finan
suoti ir sudaryti nejudomą kapitalą Lietuvai—L. Laisvės Ižde.

Nepamirškite savo testamentuose ir T.F-ą įrašant dėl 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

Non-profit, Tax Exempt Corporation
345 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Linksmų šv. Kalėdų ir Sėkmingų 1985 Naujųjų Metų

KUN. VYTAUTAS PALUBINSKAS
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KLEBONAS

32 Dominick Street New York, N.Y. 10013

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
Vidaus ir užsienio kelionių agentūra, kuri jau daugelį metų sėkmingai organizuoja 
visą eilę grupių į Lietuvą ir į kitas pasaulio šalis.

Reikalui esant kreiptis i

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764
Savininkai: Aldona ir Jonas Adomoniai

£

Ks
C. K. BOBELIS, M.D. «

K
Practice Limited to Genito-Urinary Surgery

5025 Central Ave., St. Petersburg, Florida 39710 įj
Ojfice Hours by Appointment — Phone 321-4200 m

22

Tautybių Stoties WPON—1460 AM, Pontiac, Michigan 
Vedėjas ALGIS ZAPARACKAS

4120 Yorba Linda Dr., Royal Ooak, MI 48072 
BENDRADARBIAI:

Ant. Zaparackas, Algis Lapšys, Edv. Skiotys, Violeta Abariūtė

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

Lietuviu Kredito Unija 
Lietuviams

86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (212)441-6799

Skyriai Chicagoje ir St. Petersburge
—Indėlių kapitalas 32 milijonai dolerių—

Kasos Direktoriai sveikina visus Lietuvių Dienų skaity
tojus švenčių proga ir linki daug finansinės sėkmės Nau
juose Metuose.

• Kiekviena taupymo sąskaita valdžios apdrausta iki 100,000 dolerių

• KASA mielai priima visų lietuvių indėlius ir moka 9% už 
nuolatines santaupas.
• KASOJE aukštesnį procentą galima gauti už certifikatus, kurie 
išduodami $500 blokais, pradedant nuo $500, su garantuotu nuo
šimčiu trims mėnesiams, šešiems mėn., ar ilgesniam laikui.
• KASOJE $20,000 certifikatai neša aukštesnius nuošimčius, negu 
bet kur kitur.
• KASA turi pelningą pensijų planą — IRA, kur visi dirbantieji 
turi teisę kasmet įnešti $2,000 ir už juos nemokėti Income Tax. 
IRA pensijos fonde uždirbti nuošimčiai yra aukštesni, negu kituose 
bankuose ir už juos taip pat nereikia mokėti mokesčius.
Visas bankines transakcijas KASOJE galite atlikti asmeniškai, arba 

paštu. KASOS Įstaiga veikia šešias dienas savaitėje.

Our Sincerest Wishes for a Happy Holiday Season

LITHUANIAN CATHOLIC ALLIANCE
A LEGAL RESERVE 

FRATERNAL BENEFIT SOCIETY
Non-Profit Solely for Benefit of its Members and Beneficieries 

Insurance Certificates S500.00 to $5000.00
71-73 So. Washington Street Wilkes-Barre, PA 18701
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LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

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

Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S. įj....... ®. 'Lietuviai dantistai $

3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 
Phone 660-1205

BRANCH OFFICE
710 Wilshire Blvd., Suite 505, Santa Monica, CA 90401 

Tel.: (213) 395-2231

ANTANO SKIRIAUS ĮSTAIGOJE |
Galima gauti šie patarnavimai: 

APDRAUDIMAS |
namy, baldy, atsakomybės (Liability)
NOTARO PATARNAVIMAI |

Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS &

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029 |
Telefonai: 664-2910 — 664-2919 |

i 

i

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.

MARGIS MATULIONIS |
Attomey-at-Law ii

S yr 
9720 Wilshire Blvd., 4th floor, Beverly Hills, CA

(213)274-6844 |
I

s

MARCELLA AUGUS S

CALIFORNIA CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard

Santa Monica, California 90404 
Phone (213) 828-7095

□ □□ □ □ □ □_□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

3356 Glendale Blvd., Los Angeles, California 90039 
Telef. 661-5276
ATIDARYTAS: 

antradieniais ir ketvirtadieniais 6:00-8:00 vai. vak. 
šeštadieniais 9:00-12:00 vai.

Kooperatyvas už praėjusį ketvirtį išmokėjo už laikomus indėlius 9% 
palūkanų. Sąskaitos apdraustos iki $100,000. Išduodamos įvairų rūšių 
paskolos, pradedant 12%.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

RICHARD ADAM(S) LYGUTIS
ATTORNEY AT LAW

Suite B—483 Francisco Street 
San Francisco, California 94133 
24-Hour Phone—(415)781-9048

Linkiu geriausios sėkmės 1985 metais!

INŽ. VYTAUTAS VIDUGIRIS
IR ŠEIMA

27923 San Nicholas Drive, Palos Verdes, CA 90274 
Tel.: (213) 377-3192

llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
Linksmų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų

PRESIDENT SINCE 1955 Phone (213) 661-6222

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026 

413-3370

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039

213-986-9247 213-660-6600 Home—213-664-0791

A. PEČIULIS
Remodeling and Construction

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

814 5th St., #8 Santa Monica, CA 90403 
Phone 394-2242

RUOKIS PAINT CO.
Subdivision of Rokai Chemical Co.

Latex Base Paint for Both Indoors and Outdoors 
ALL COLORS

P.O. BOX 27204 J. & V. RUOKIS
Los Angeles, CA 90027 Owners
ĮHJJIHJHnHHIIIIIIIJHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVĖ 
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 

Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog• ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••v*
ROQUE and MARK CO., INC.

REALTORS * INSURANCE ★ INCOME TAX * NOTARY PUBLIC 

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

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

t Tat *<



Now in California • • • SCHUYLER SAVINGS

Andrulis

Fine 
Old World Formula

FARMERS CHEESE

The unique flavor of 

Andrulis Farmers Cheese 

Will delight ihe whole

• High in nutrition, low in fit
• Ideal for most diets
• Choice of plain or salt-free
• Made from Grade A milk

family. Eat it plain, or as a side dish

with meals. A wholesome addition ta any diet

a budget-priced gourmet treat.

For exciting old-world formort dime 
recipes, writ* Michigan Farm Chaeea 
Dairy Inc.

i i

Michigan Farm Cheese Dairy, Inc. »
FOUNTAIN, MICHIGAN 49410 I

Linksmų Sv. Kalėdų ir Sėkmingų 1983 Naujųjų Metų «

KUN. VYTAUTAS PALUBINSKAS g
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KLEBONAS

32 Dominick St. New York, N.Y. 10013 g

* s*
Ir liūdesio valandą teguodžia Jus Kalėdų Gimimo viltis! -e

SHALINS FUNERAL HOME, INC. |
84-02 Jamaica Avenue WOODHAVEN, N. Y. 11421g

At Forest Parkway
296-2244 — Air Conditioned Chapels — 296-2245 g

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų! g 

ŠVENTOS TREJYB28 KAT. BAŽNYČIOS 

PREL. JONAS SCHARNUS
207 Adams, Newark, N. J. 07106 

Tolafonaa (201) 344-6847

«Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų »
linki

J. K. VALIŪNO ŠEIMA |
SOUTHAMPTON, NY 11968 S

and LOAN ASSOCIATION of Koarny, N. J.
24 Davie Avenue, Kearny, N.J. 07082

TYPES OF ACCOUNTS
Passbook Savings

Money Market Deposit Account — 91 Day Certificate
6 Months Certificate — 1 Year Certificate — iy2 Years Certificate

2 Years Certificate — 2 Vo Years Certificate 
3 Years Certificate — 4 Years Certificate

CALL (201) 991-7260 FOR MORTGAGE RATES 

— OFFICERS —

Dr. Jack J. Stukas, president; Edmund Bennett, Chairman of Board; John 
Nakrosis (Sr.), Senior Vice-Pres.; Henry Maddi, C.E.O.; George Katilus, Treas.; 
John A. Condon, Sec’y; Alfreda Stanish, Asst. Sec’y; Eleanor Gelenitis, Mort
gage Officer; Paula Wall, Student Loan Officer.

DIRECTORS
Jack J. Stukas, John A. Condon, George Katilius, Jr., Joseph M. Belza, 
Dr. S. A. Mickewich, John J. Salvest, John Nakrosis, Edmund Bennett

COUNSEL
John J. Salvest

OFFICE HOURS:
Mon. thru Thurs. — 9:00 A.M. to 3:00 p.m.

Friday — 9:00 A.M. to 6:00 P.M.
Saturday — 9:00 A.M. to 1:00 P.M.

Drive-in Mon.-Fri. 9-6, Sat. 9-1 Walk-up Mon.-Thurs. 3-6

Area Code (201) 991-7260
Tik viena šioje apylinkėje lietuvių taupymo bendrovė

TAUTOS FONDAS sveikina visus Tautos Fondo aukotojus ir prašo— 
pagal savo išgales aukoti Tautos Fondui

savo ir VLIK-o uždaviniams vykdyti: leisti 7 k. ELTA biuletenius, remti 
radio transliacijas į okupuotą Lietuvą, politinius kalinius finansuoti ir 
sudaryti nejudomą kapitalą Lietuvai—L. Laisvės Ižde.

Nepamirškite savo testamentuose ir T.F-ą įrašant dėl

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
Non-profit, Tax Exempt Corporation

345 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

VITAS GERULAITIS
Namų pardavimo bei nuomavimo įstaiga ir 

KELIONIŲ BIURAS
94 - 10 Jamaica Ave., Woodhaven, NY 11421 

Telefonas: (212) 847-5522

Kristaus Taikos ir Ramybės mano parapijiečiams
ir visiems geros valios lietuviams

Apreiškimo Parapijos klebonas 
KUN. JONAS PAKALNIŠKIS 

Kun. Antanas Račkauskas 
Kun. Danielius Staniškis

259 N. Fifth Street, Brooklyn, NY 11211 Telef. 387-2111

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

GENOVAITĖ IR KAZYS TREČIOKAS 
Apdraudos ir Kelionių Biuras

376 Mercer Avenue
Tel. 627-4006 Union, New jersev 07083
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