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MIRGA MARIJA BANKAITYTE
Mirga Marija Bankaityte was bom Decem

ber i, 1961 in Edwards, California. She is the 
fourth child bom to Aldona and Henrikas Ban- 
kaitis. After being in Edwards for a short time, 
her father’s work transferred his whole fam
ily east to Fairviek Park, a small suburb of 
Cleveland, Ohio.

It was here that her younger brother and 
sisters were bom. Altogether there are nine 
children: five boys and four girls.

Mirga’s training to play the kankles was 
foreshadowed by her older sister and brother. 
Each began taking lessons with Maestro and 
Mrs. Mikulskis at the start of first grade. Her 
older brother, Vytautas, began this tradition 
by learning how to play the contra-bass kan
kles. Vytautas was followed by Raimundas, 
who learned how to play both the contra-bass 
and the bass kankles. Danute, Mirga’s older 
sister, learned the art of playing on the sopra
no kankles and earned the reputation of be
ing an exceptionl artist.

By the time Mirga finished kindergarten, 
plans had already been made for her lessons in 
September. In the fall of 1967 she began tak
ing lessons at Mrs. Mikulskis’s kankles studio. 
For eight years, Mrs. Mikulskis taught her 
muic theory and the various ways of playing 
the kankles. By 1976, maestro and his wife, 
Ona, felt that she was ready to graduate from 
their studio. Maestro Mikulskis wrote her 
graduating composition “Girios idilija” (Idyll 
of the Forest), which has become her trade
mark piece.

Initial public exposure was possible by her 
participation in the Čiurlionis National Lithu
anian Folklore Ensemble. She performed as a 
soloist during some of the ensemble's concerts. 
Her ambition to become as good as her sister 
Danute led Mirga to practice many hours, 
which resulted in good performances.

Not only did Mirga become the ensemble’s 
principal soloist, she also performed outside 
of the group. With the Čiurlionis Ensemble, 
Mirga has performed in Detroit, Chicago, To
ronto, St. Catherines, Montreal, Cleveland, 
Philedelphia, Providence, New York, Roches
ter and Baltimore and has been invited back 
to Chicago, Toronto, Detroit, Philadelphia and 
New York on her own.

She has also performed in Brattleboro, Ver
mont; Los Angeles; Washington, D.C.; the 
Bahamas, and parts of England and Germany 
during the IV Lithuanian Youth Congress in 
Europe, and recently finished a tour of Vene
zuela.

Her youngest sister, Aukse, also plays the 
kankles.

Mirga is presently a junior at Cleveland 
State University, where she is studying lin
guistics.

Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba 
paskyrė ’’Lietuvių Dienų” žurnalui auką 
$200 už poeto Maironio numerį. Tarybos 
pirmininkė yra Ingrida Bublienė.

Esame dėkingi Kultūros Tarybai už mūsų 
spaudos parėmimą.

—A. SKIRIUS
Leidėjas
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Antanas Firavičius, Tautos Fondo atstovas, padaręs pranešimą, įtei
kia čekį $50,000. Iš kairės: Jurkūnas, A. Firavičius, dr. K. Bobelis, 
ir T.F. valdybos pirm. A. Giedraitis.

—Foto A. Gulbinskio

Antanas Firavičius, “National Fund” representative in Canada, addresses 
the convention. He then presented VLIK with a $50,000 check. From 
left: Jurkūnas, A. Firavičius, Dr. K. Bobelis, and "National Fund” 
board chairman A. Giedraitis.

TARPTAUTINIS LIETUVOS INTERESŲ ATSTOVAVIMAS
Iš Dr. K. Bobelio, Vilko pirmininko, pranešimo Vliko seime

1982 m. lapkričio mėn. 6 d. Los Angeles, Calif.

1. Europos Tautų Parlamentas

1980 metais kelionės į Europą metu buvo vėl užmegzti san
tykiai su Europos Tautų Parlamentu per jo vicepirmininką Dr. 
Egon P. Klepsch, Briuselyje. Šių santykių sudarymui ir išvystymui 
labai daug padėjo ir padeda Vliko įgaliotinis Prancūzijoje ir at
stovas prie E. T. parlamento inž. Adolfas Venckus.

Ponui Klepsch buvo įteiktas pareiškimas, apibudinąs Lietuvos 
padėtį. Tada Dr. Klepsch pažadėjo 1981 metų E. T. parlamento 
sesijoje kelti Pabaltijo valstybių klausimą. Apie tai jau buvo mi
nėta Toronto seime 1980 metais.

1981 m. sausio mėn. 8 d. E. T. P. delegatai: Sir Jame Scott- 
Hopkins, The Baroness Ellis, Alan Tyrell, Loro Bethell — anglai 
ir Kent Kirk ir Poul Moller — danai įnešė rezoliuciją dėl Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos padėties Europos valstybių tarpe. Sausio 
mėn. 12 d., 1981 metais, rezoliucija nukreipta į Politinį reikalų 
komitetą.

Rugsėjo mėn. 23-25 d., 1981 metais, Politinis reikalų komite
tas nutarė įneštą rezoliuciją studijuoti ir spalio mėn. 24-25 d., 
1981 m., posėdyje paskyrė Otto von Habsburg paruošti raportą 
apie Pabaltijo rezoliuciją.

Vasario mėn. 24-25 d., 1982 m., Politinių reikalų komitetas 
priėmė Otto von Habsburg raportą.

Kai prezidentas Reagan paskelbė Afganistano laisvės dieną Bal
tuose Rūmuose, Washington, D. C. kovo mėn. 21 d., 1982 m., 
vėl teko atsitiktinai susitikti su Dr. Klepsch (jis vadovavo E. T. 
P. delegacijai) ir trumpai pasikalbėti. Jis pakartojo savo pažadą 

dėl Pabaltijo valstybių ir kvietė jį aplankyti Strassburge ar Briu
selyje ir plačiau tuo reikalu pasikalbėti.

Man buvo progos nuvykti į Europą tuo laiku, bet su Dr. Klepsch 
artimą ryšį Vliko vardu visą laiką palaiko inž. A. Venckus.

1982 m. balandžio mėn. 28-30 d. Politinių reikalų komisija 
nutarė pristatytą rezoliucijos projektą svarstyti.

Tų pačių metų rugsėjo mėn. 16 d. Vliko atstovas inž. A. Venc
kus lankėsi E. T. P. ir turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su Dr. Klepsch 
ir kitais Europos E.T.P. pareigūnais ir politinių frakcijų vadovais 
remdamas rezoliucijos priėmimą. Inž. A. Veckus telefonu pain
formavo mane apie rezoliucijos eigą ir kad socialdemokratai ban
do ją užblokuoti. Tuo reikalu tuoj pat susisiekiau su lietuviais 
socialdemokratais prašydamas jų pagalbos. Turiu pabrėžti, kad 
lietuviai socialdemokratai ėmėsi labai skubios akcijos paveikti 
savo kolegas ETP telegramomis ir telefonu.

Pagaliau 1982 m. rugsėjo mėn. 22-24 d. rezoliucija buvo Po
litinio komiteto priimta ir persiųsta Europos Tautų Parlamento 
plenumo sesijai galutinam sprendimui, su rekomendacija rezoliu
ciją apie padėtį Pabaltijo valstybėse priimti. Nustebome, kad po
litinių reikalų komisijoj prieš rezoliuciją pasisakė socialdemokratai 
ir komunistai — visi kiti rezoliucijai pritarė.

Tikiu, kad lietuvių socialdemokratų pastangos evantualiai ple
numo sesijoj duos teigiamų rezultatų. Čia yra svarbus pavyzdys, 
kaip yra reikšmingas politiniai ideologinis susigrupavimas ir įta
kingos politinės partijos politinio proceso vykdyme.

Šių metų rugsėjo mėn. 25 d. Vlikas paruošė (bet buvo įteikta
(Nukelta į 4 pusi.)
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TARPTAUTINIS LIETUVOS REIKALŲ GYNIMAS 
(Atkelta iš 3 pusi.)

Pasaulinės Pabaltiečių Santalkos - Baltic World Council - vardu) 
memorandumas, kuriame išdėstoma Pabaltiečių militarinis paver
gimas, besitęsiąs žmonių priešinimasis okupantui, pogrindžio 
veikla ir spauda, laisvojo pasaulio pabaltiečių kova už atstatymą 
Pabaltijo valstybių nepriklausomybės, JAV kongreso rezoliucijos— 
liečiančios Pabaltijo valstybes, prezidento Reagano paskelbimas 
Pabaltijo laisvės dienos (Baltic Freedom Day), 100 JAV kon
greso narių raštą Brežnevui, reikalaujantį laisvės Lietuvai, Latvi
jai, Estijai ir 1.1, ir išvadoje prašant E. T. Parlamentą pasisakyti 
už Pabaltijo valstybių nepriklausomybės atstatymą.

Aš, kaip einąs Pasaulinės Pabaltiečių Santalkos pirmininko 
pareigas, pasirašiau šį memorandumą.

Europos T. P. plenumo sesija yra numatyta lapkričio pabaigoje 
ar gruodžio-sausio mėnesiuose. Yra numatyta į parlamento plenu
mo sesiją nuvykti didesnei pabaltiečių delegacijai. Mums yra 
pažadėta pranešti, kada sesijoje bus svarstomas Pabaltijo klau
simas.

Nauja, konkreti Europos T. P. pozicija Pabaltijo reikalu yra 
didelis laimėjimas, iškeliantis Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisę 
į laisvę ir nepriklausomybę, pabrėžiantis, kad Europos valstybės 
nepriima Sovietų Sąjungos dominavimo Rytinėje Europoje ir pra
deda judinti užleistas nuo II pasaulinio karo užsilikusias neiš
spręstas Europos tautų problemas.

2. Helsinkio finalinis aktas (Europos saugumo ir 
kooperacijos konferencija)

Helsinkio aktas, atnešęs tiek daug kontroversijų mūsų laisvini
mo darbe, šiandien ir didžiausių jo buvusių kritikų yra pripažįsta
mas kaip turįs didelės reikšmės ir nepaprastos įtakos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybės atstatymo kovoje.

Helsinkio akto principai atidarė mums naujas perspektyvas, 
naujus kelius iškelti Pabaltijo valstybių teisę į Laisvę, tarptauti
nėse konferencijose ir konkrečiai susipažinti su besitęsiančia oku
pacija, tautiniu ir religiniu persekiojimu, pogrindžio spauda, pa
baltiečių teise į laisvą apsisprendimą (selfdetermination) dėl savo 
valdymosi formų ir t.t.

Daugelis vakarų valstybių savo politika Pabaltijo valstybių at
žvilgiu pradėjo remti Helsinkio akto principais, JAV, net Euro
pos T. P. ir k.

Net Europos T. P. rezoliucijoje yra punktas, reikalaujantis Pa
baltijo valstybių klausimą iškelti Madride — E. S. K. K. — re
miantis Helsinkio akto principais.

Šiandien mes turime užmiršti visus buvusius nuomonių skirtu
mus dėl Helsinkio akto interpretacijos ir visi vieningai bandyti iš
naudoti viską, kas Helsinkio akte yra Lietuvai naudinga.

1980 metais, prieš prasidedant Madrido konferencijai patikrin
ti kaip yra vykdomas Helsinkio aktas jį pasirašiusių valstybių (35), 
man teko aplankyti 12 Europos valstybių ir įteikti Vliko memo
randumą asmeniškai, kitoms Vakarų bloko valstybėms buvo įteik
ta paštu.

Madrido konferencija, turėjusi pasibaigti per 3-4 mėnesius, su 
pertraukomis tebesitęsia ir šiandien — konferencijos dalyviams 
negalint susitarti dėl išvadinio dokumento.

1981 m. rudenį ir vėl 1982 m. spalio mėn. Vlikas pasiuntė pa
pildomus raštus, primindamas mūsų 1980 m. įteiktą memorandu
mą ir pabrėžiant reikšmę stipriau laikytis Helsinkyje priimtų prin-

036 DLY GOVT WHITE HOUSE DC NOV 4 
PMS DR. C. K. BOBELIS
PRESIDENT, SUPREME COMMITTEE FOR 
THE LIBERATION OF LITHUANIA 

Telegram

1 AM PLEASED TO EXTEND MY WARMEST GREETINGS TO ALL 
THOSE WHO WILL BE ATTENDING THE ANNUAL CONVENTION 
OF THE SUPREME COMMITTEE FOR THE LIBERATION OF LITH
UANIA THIS WEEKEND.
AS YOU KNOW, THE UNITED STATES HAS NEVER RECOGNIZED 
THE FORCIBLE INCORPORATION INTO THE SOVIET UNION OF 
THE BALTIC STATES OF LITHUANIA, LATVIA, AND ESTONIA. TO 
DO SO WOULD LEGALIZE A BRUTAL ACT OF REPRESSION THAT 
HAS SUBJUGATED THE PROUD AND FREEDOM-LOVING PEO
PLES OF THOSE NATIONS.
LITHUANIAN-AMERICANS, IN PARTICULAR, CAN BE PROUD OF 
THE ROLE THEY HAVE PLAYED IN KEEPING ALIVE THE ISSUE 
OF THE CONTINUED SOVIET DOMINATION OF THEIR HOME
LAND.
NANCY JOINS ME IN OFFERING OUR PRAYERS THAT THE PEO
PLE OF LITHUANIA, LIKE ALL THOSE WHO LIVE UNDER TY
RANNY, WILL ONE DAY BE FREE.

RONALD REAGAN

cipų ir nenusileisti Sovietų Sąjungos įvairiom falsifikuotam ma
nipuliacijom.

Turimomis žinomis ši tęsiamoji Madrido konferencija turi pra
sidėti lapkričio mėn. 9 d., 1982 metais, ir Vakarų valstybės yra 
griežtai nusistačiusios laikytis nutarimų, iškeliančių Helsinkio ak
to principų laužymą. Praėjusią savaitę Madrido konferencijos rei
kalu aš turėjau du pasikalbėjimus su valstybinio departmento 
pareigūnais.

Labai svarbu, kur įvyks Hl-oji patikrinamoji Helsinkio akto 
konferencija. Jei ji bus vakarų valstybių mieste, tai mūsų daly
vavimas įgaus panašias formas kaip Madride, tik reiks daug stip
riau išplėsti. Jei ji bus rytų valstybių ar sovietų satelitų mieste — 
tai fizinis mūsų dalyvavimas gali būti labai ribotas, panašiai kaip 
kad buvo Belgrade 1977 metais.

Zigmas Juras, Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungos pirmininkas praneša 
apie jų veiklą. —Foto A. Čepulio

Zigmas Juras, president of the Lithuanian Association of Great Britain, briefs 
the convention on the accomplishments of his organization.
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1982 M. VLIKO SEIMAS
KALIFORNIJOJE

Š.m. lapkričio 6-7 d.d. Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto Seimas posėdžia
vo Los Angeles, Kalifornijoje. Iš 15-os gru
pių—45-ių atstovų, turinčių teisę balsuoti, 
Seime dalyvavo 43 atstovai, ir keli šimtai 
svečių tiek posėdžiuose, tiek kituose paren
gimuose. Seime dalyvavo šie VLIKO parei
gūnai: Tarybos pirmininkas VI. šoliūnas, 
Valdybos pirmininkas dr. K. Bobelis, pirm, 
pavaduotojas dr. D. Krivickas, vice-pirminin- 
kai dr. K. Jurgėla ir V. Jokūbaitis, sekreto
rius dr. J. Stiklorius ir VLIKO/ELTOS įstai
gos vedėja Margarita Samatienė. Tautos 
Fondą atstovavo: Valdybos pirmininkas J. 
Giedraitis, iždininkas V. Kulpa ir Kanados 
Atstovybės pirmininkas A. Firavičius.

Seimą pradėjo Seimui Rengti Komiteto pir
mininkas inž. A. Mažeika ir invokaciją su
kalbėjo Los Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas prelatas J. Kučingis.

Dr. K. Bobelis Seimui pirmininkauti pa
kvietė inž. Jurgį Valaitį ir pavaduotojais 
Vaclovą Mažeiką ir Joną Jurkūną; į sekreto
riatą—Dr. J. Stiklorių ir M. Pranevičių.

Seimas priėmęs VLIKO Valdybos pasiūly
tą darbotvarkę, sudarė dvi komisijas: Man
datų (pirm. A. Gustaitis) ir rezoliucijų 
(pirm. Dr. D. Krivickas).

Seimą sveikino žodžiu: Vytautas Čekanaus
kas, Lietuvos Generalinis Konsulas; Teodo
ras Blinstrubas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas; Zigmas Juras, Anglijos Lie
tuvių Sąjungos pirmininkas; dr. Vytautas 
Dargis, Reorganizuotos Lietuvių Bendruo
menės vice-pirmininkė; Algis Raulinaitis, 
Lietuvių Fronto Bičiulių pirmininkas; Vy
tautas Jokūbaitis, Lietuvių Karių Veteranų 
S-gos ’’Ramovė” atstovas; A. Juraitė—Angli
jos Lietuvių Sąjungos pirmininkė; Vincė 
Zaunienė-Leskaitienė—Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos garbės pirmininkė Liucija 
Mažeikienė, Lietuvių Respublikonų Federa
cijos atstovė, ir JAV Kongreso atstovas Ro
bert J. Dornan.

VLIKO Valdybos pirm. dr. K. Bobelis 
perskaitė JAV Prezidento Reagano sveikini
mo telegramą.

Delegates and guests listen to announcements 
at the VLIK convention, at the Ambassador 
Hotel, Los Angeles.

Delegatai ir svečiai klauso pranešimus 
VLIK-o Seime Ambassador viešbutyje, Los 
Angeles. —Foto A. Gulbinsko

VLIK president Dr. K. Bobelis invites Rev. 
J. Kučingis to give the invocation at the or
ganization's annual convention.

VLIK-o pirm. dr. K. Bobelis, atidaręs sei
mą, pakvietė prel. J. Kučingį invokacijai.

—Foto A. Gulbinsko

Seimą sveikino raštu: Vyskupai Vincentas 
Brizgys ir Antanas Deksnys; Lietuvos Dip
lomatijos šefas Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
atstovas Washingtone dr. St. Bačkis, Lietu
vos generaliniai konsulai: Juzė Daužvardie- 
nė, Anicetas Simutis, Dr. Jonas Žmui džinas; 
Lietuvos atstovas D. Britanijoj Vincas Ba
ltokas; Kanados LB Krašto Valdybos pirm. 
Joana Kuraitė-Lasienė, Lietuvių Fondo Val
dybos pirm. dr. G. Balukas, Europos Lietu
vių Krikščionių Demokratų Tarybos pirm, 
inž. A. Venskus, BALFO pirm. Marija Ru
dienė, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pre
zidentas Povilas Dargis, JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus, Ateitininkų Federacijos vadas Juo
zas Laučka, Pasaulio Lietuvių Gydytojų S- 
gos pirm. dr. Jonas Valaitis, Šveicarijos LB 
pirmininkas Dr. Alfonsas Kušlys, Uragvajaus 
Lietuvių Kultūros D-jos pirm. Vytautas Do
relis, ’Europos Lietuvio” redakcijos vardu 
J. Vilčinskas, Amerikos Balso Lietuvių Tar
nybos vardu Alfonsas Petrutis, LSS Skaučių

Seserijos Vyriausia Skautininke Danutė Ei- 
dukienė, Neo-Lituanų Korporacijos pirmi
ninkas A. Juodvalkis, Lietuvių Katalikų Mo
terų Organizacijų Pasaulinės S-gos Valdybos 
pirm. dr. Aldona Šlepetytė-Janačienė, Pran
cūzijos LB pirm. Jonas Tokus, ’’News Di
gest International” (Australijoje) redaktorius 
J. Kedys, Algis Taškūnas (Australija), Juozas 
Čiuvinskas (Sao Paulo, Brazilija), Tautos 
Fondo Floridoje Vykd. Komiteto pirm. 
Charles P. Vilnis, Lietuvos Šaulių S-gos 
Tremtyje pirm. K. Milkovaitis.

VLIKO Tarybos vardu pranešimą padarė 
pirm. Vladas Šoliūnas. Taryba studijuoja ir 
planuoja Lietuvos išlaisvinimo uždavinius ir 
jiems vykdyti priemones, tarpe VLIKO Sei
mo sesijų vykdo Seimo funkcijas, išskyrus 
Statuto keitimą ir atlieka kitus Statuto paves
tus uždavinius. Tarybos buveinė Chicagoje. 
Prie Tarybos veikia trys komisijos: Politinė 
ir Teisių, Jaunimo Reikalams, ir Sienų Ko
misija. Taryba rūpinasi ir teikia pagalbą 
Tautos Fondui. Tarybos revizijos komisija
tikrina Valdybos finansinę atskaitomybę. 
Krikščionys demokratai ir socialdemokratai 
talkininkauja VLIKO Valdybos pastangoms 
puoselėti Lietuvos klausimą Europos Parla
mente. Nuo pereito Seimo Taryba turėjo 
penkis posėdžius.

Pagrindinį Seimui pranešimą apie Valdy
bos darbus padarė dr. K. Bobelis. Savo pra
nešime jis plačiau palietė politinės veiklos 
išplėtimą ir koordinavimą. Stiprinama ir ple
čiama VLIKO ir Tautos Fondo atstovybių 
tinklas. Palaikomi tamprūs ryšiai su ALTA 
ir artimai bendradarbiaujama su Lietuvos 
diplomatinės ir konsuliarinės tarnybos atsto
vais. Plečiami ryšiai su atskirų kraštų vi
suomeninėmis organizacijomis. Šiemet VLI
KO pirmininkas aplankė Europą, Kanadą ir 
Australiją. Adelaidėje, Melbourne ir Syd- 
nėjuje padarė pranešimus Australijos lietu
viams ir pabaltiečiams, užmegzdamas ryšius 
su valdžios pareigūnais. Ta proga buvo 
įteiktas Australijos vyriausybei memorandu
mas. Algis Taškūnas, ”Baltic News” (Au-
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Vladas Šoliunas, VLIK-o Tarybos pirm, daro veiklos pranešimą

Vladas Soliunas, president of the VLIK Council, making a report.

—Foto A. Čepulis

Juozas Andrius, Lietuvių Vienybės Sąjūdžio pirm., su VLIK-o pirm, 
dr. K. Bobeliu ir Dalia Bobeliene. —Foto A. Čepulis
Juozas Andrius, president of the “Lithuanian Unification Movement,” 
lunches with VLIK president Dr. K. Bobelis and Dalia Bobelis at the 
Ambassador Hotel.

stralijoje) redaktorius yra įgaliotas atstovauti 
VLIKĄ pasaulinėje anti-komunistų lygos 
konvencijoje š.m. gruodžio 6-9 d.d. Tokyo, 
Japonijoje. VLIKAS remia radijo progra
mas Romoje ir Vatikane, leidžia ELTOS biu
letenius lietuvių, anglų, italų, prancūzų ir 
portugalų kalbomis. Biuletenių turinys nuo
lat tobulinamas ir skaitytojų skaičius auga. 
1980 m. buvo užmegsti ryšiai su Europos 
Parlamentu per jo vicepirmininką Dr. Egon 
Klepsch. Šiuos ryšius palaiko ir plečia 
VLIKO įgaliotinis Prancūzijoj, inž. A. Vens- 
kus. Europos Parlamento Politinė Komisija 
yra priėmusi rezoliuciją apie padėtį Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, kuri bus svarstoma 
Europos Parlamento plenumo posėdžiuose. 
Tuo reikalu Pabaltiečių Santalkos (Baltic 
World Council) vardu, kuriai šiais metais 
pirmininkauja dr. K. Bobelis, buvo įteikta 
VLIKO paruoštas memorandumas Europos 
Parlamentui, prašant paremti kovą dėl Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos laisvės ir nepri
klausomybės. Taip pat buvo įteiktas papil
domas pareiškimas Madrido konferencijos 
dalyviams ypač pabrėžiant religinės laisvės 
varžymus ir persekiojimus, su atitinkamais 
priedais. Palaikomi ryšiai su Amnesty Inter
national, World Anti-Communist League, 
International Sakharov Committee, Danijoj, 
Human Rights Internet, ir su JAV Kongre
so komitetais.

Papildomus pranešimus padarė dr. D. Kri
vickas apie Europos Parlamentą, dr. K. Jur- 
gėla apie santykius su kitų kraštų atstovais, 
ir V. Jokūbaitis apie santykius su lietuviško
mis organizacijomis.

Tautos Fondo Tarybos pirm. A. Vakselis, 
negalėdamas dalyvauti Seime, atsiuntė raš
tu pranešimą, kuriame tarp kitko taip nusa
kė uždavinius ateičiai: 1. Galutinai sukonso- 
liduoti TF organizaciją visame laisvame pa
saulyje. 2. Sumoderninti aukų rinkimo me
todus. 3. Kreipti didesnes pastangas į testa
mentų ir palikimų reikalus. Jis pasigenda tie
sioginio ir konkretaus VLIKĄ sudarančių 
grupių įsijungimo į lėšų telkimą per savo par
tijas, sąjūdžius, platesnio VLIKO darbų gar
sinimo ir nuolatinio priminimo Tautos Fon
do pastangų ir reikalo aukoti Lietuvos laisvi
nimo darbams.

Tautos Fondo Valdybos pirm. J. Gied
raitis pateikė apibendrinantį pranešimą apie 
Tautos Fondą, prijungdamas finansinę apy
skaitą, paruoštą Tautos Fondo iždininko V. 
Kulpos, ir aštuonių metų Tautos Fondo ap
žvalgą. TF pastoviai auga nariais, turtu ir 
testamentiniais palikimais, Suorganizuotos 
TF atstovybės Detroite, Kalifornijoje, Flo
ridoje, Chicagoje. Reikalinga atstovybė 
Clevelande. 1982 metai Tautos Fondui bu
vo geri. Užsieniuose atstovybės veikia: An
glijoje, dvi Australijoje ir geriausiai vei
kianti Kanadoje, kuriai vadovauja pirm. A. 
Firavičius. J. Giedraitis padėkojo visoms TF 
Atstovybėms ir ypač A. Firavičiui už jo ne
nuilstamą darbą telkiant aukas.

Papildomą pranešimą padarė Kanados 
TF Astovybės pirmininkas A. Firavičius ir 
įteikė VLIKO Seimui per TF Valdybos pir
mininką J. Giedraitį $50,000 čekį.

Diskusijose tarptautinės politikos klausi

Spaudos atstovai VLIK-o Seime. Iš k. Rūta 
Šakienė, J. Kojelis ir V. Balkonas.

Foto A. Gulbinsko 

Members of the Press at the VLIK convention. 
From left: Rūta Sakas, J. Kojelis and V. Ba- 
kūnas.

mais dr. K. Bobelis padarė bendrą tarptau
tinės padėties apžvalgą, ir dr. Domas Kri
vickas plačiau palietė dabartinę JAV ir Va
karų Europos santykių krizę ir Sovietų Są
jungos ekonominę krizę, ypač juodosios ir 
pilkosios rinkos apraiškas Sovietų S-goje ir 
satelituose.

Vakare įvykusiame bankete, kuriame da
lyvavo virš dviejų šimtų asmenų, ir kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu, koncertavo so
listė Janina Čekanauskienė ir pianistė Rai
monda Apeikytė.

Sekmadienį Seimo dalyviai susirinko į Šv. 
Kazimiero bažnyčią išklausyti iškilmingų pa
maldų, kurias atnašavo prelatas J. Kučin
gis, ir prasmingą pamokslą pasakė kun. dr. 
Petras Celiešius.

Tuoj po pamaldų įvyko paskutinis Seimo 
posėdis parapijos salėje. Čia pirm. dr. K. 
Bobelis pakartojo kas buvo svarstyta vakar
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Ambassador viešbutyje, taip pat atsakinėjo į 
žmonių paklausimus.

Taip pat buvo perskaityta rezoliucijų pro
jektai, padiskutavus jie buvo priimti. Seimas 
buvo baigtas pirm. dr. K. Bobelio žodžiu ir 
Lietuvos Himnu.

Seimas praėjo darbingoje ir geroje nuo
taikoje. Didelė padėka priklauso Seimo Ren
gimo Komiteto pirmininkui inž. Antanui 
Mažeikai ir Komiteto nariams: Antanui Ski- 
riui, Rimtautui Paškauskui, Elenai Gedgau
dienei, Arnoldui Kungiui, Ramūnui Bužė- 
nui ir Simui Kvečui.

Seimo metu suaukota Tautos Fondui apie 
$1200.

VLIKO SEIMO 
REZOLIUCIJOS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
sudarančių grupių atstovai, susirinkę meti
niame Seime, Los Angeles mieste, 1982 m. 
lapkričio 6-7 dienomis, priėmė sekančias 
rezoliucijas:

Seimas solidarizuoja su pavergtųjų Lie
tuvos brolių ir seserų vedamą nenuilstamą 
ir ryžtingą kovą dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo, tikėjimo ir sąžinės lais
vės ir kitų pagrindinių žmogaus laisvės ir 
teisių, pripažintų tarptautiniais aktais ir su
tartimis. Ir su gilia pagarba ir liūdesiu mini 
kovotojus, kurie yra žuvę, ar kenčia kalėji
muose, priverčiamojo darbo stovyklose, psi
chiatrinėse ligoninėse ar tremtyje.

Seimas išklausęs pranešimą apie Europos 
Parlamento iniciatyvą, liečiančią Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos dabartinę būklę, ir imda
mas dėmesin VLIKO Valdybos, diplomatinių 
atstovų ir atskirų politinių organizacijų tuo 
reikalu atliktus žygius, ragina VLIKO Val
dybą, bendradarbiaujant su Lietuvos diplo
matine tarnyba ir kitoms politinėmis organi
zacijomis, sekti Europos Parlamento Politi
nės Komisijas, kad rezoliucija būtų priimta 
Europos Parlamento pilnaties sesijoje.

Seimas apgailestauja, kad JAV teismuose 
kai kurie lietuviai yra kaltinami remiantis 
Sovietų Sąjungos įstaigų pateiktais suklas
totais daviniais.

Seimas pritaria ALTO Valdybos iniciaty
vai suorganizuoti specialų komitetą tokiems 
lietuviams ginti, ir kviečia VLIKO Valdybą 
per savo įgaliotinius įsijungti į tokio komi
teto veiklą ir reikiamos teisinės ir finansinės 
paramos sudarymą.

Seimas reiškia pasitenkinimą Amerikos 
Lietuvių Tarybos glaudžiu bendradarbiavimu 
su VLIKU. '

Seimas laiko Lietuvos laisvinimo pastangų 
derinimą vienu iš VLIKO uždavinių. Paste
bėdamas, kad Lietuvos laisvinimo pastan
gose lietuviškų organizacijų tarpe kartais 
trūksta darnos, o iš kitos pusės atkreipda
mas dėmesį į tai, kad Los Angeles mieste 
kur vyksta šis Seimas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius ir JAV Lietuvių Bendruo
menės skyrius savo veiklą derina, Seimas 
sveikintų iniciatyvą panašų bendradarbiavimą 
išplėsti ir į kitas JAV-ių vietoves.

Seimas pageidauja, kad Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Valdyba, susi

tarusi su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, imtųsi iniciatyvos sušaukti Lietu
vos laisvinimo veiksnių konferenciją.

Seimas, išklausęs JAV Prezidento Ronald 
Reagano sveikinimą, adresuotą VLIK-o pir
mininkui dr. K. Bobeliui, Seimo sušaukimo 
proga, dėkoja Prezidentui ir Poniai Nancy 
Reagan už jų sveikinimus ir pakartotiną JAV 
nusistatymą nepripažinti Lietuvos įjungimo 
į Sovietų Sąjungą, ir jų padrąsinančius ir 
viltį keliančius žodžius atgauti Lietuvai laisvę.

Seimas dėkoja taip pat visiems kitiems 
sveikinusiems VLIKO Seimą už jų pareikš
tus linkėjimus ir paramą.

Seimas užgiria VLIKO vadovybės atlik
tus darbus ir reiškia padėką Valdybai ir jos 
pirmininkui dr. K. Bobeliui, skatindamas ir 
toliau vesti nenuilstamą kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo ir ypač plėsti 
ir stiprinti veiklą Europoje.

Seimas dėkoja Tautos Fondo Tarybai ir 
jos pirmininkui A. Vakseliui, Tautos Fondo 
Valdybai ir jos pirmininkui J. Giedraičiui, 
taip pat Kanados Tautos Fondo Atstovybės

JURGIS JANUŠAITIS TEISINGAI ĮVERTINA 
VLIKO IR TAUTOS FONDO DARBUS

Džiaugėmės, kad dar Lietuvoje okupa
cijų metais susiorganizavo VLIK-as. Džiau
gėmės jo pagrindine prieš okupantus veikla 
pokario metais Europoje, o šiuo metu JAV- 
bėse.

VLIK-as vadovauja politinei kovai vi
same laisvajame pasaulyje. Jis ruošia ir tei
kia informacijas laisvojo pasaulio valstybių 
vadovaujantiems asmenims apie padėtį okup. 
Lietuvoje, apie okupantų vykdomą genoci
dą. Jis renka okupaciją liečiančią medžiagą, 
ją panaudoja kovai už Lietuvos laisvę vesti. 
Leidžia Eltos biuletenį keliomis kalbomis. 
VLIK-as kalba pavergtos tautos ir išeivi
jos lietuvių vardu. Kadangi pavergtų tautų 
išsilaisvinimo kelias gali būti dar ilgas ir 
sunkus, todėl mūsų visų veiksnių—VLIK-o, 
LB, ALT-os—politiniai užmojai turi būti 
visų nuoširdžiai remiami darbu ir auka.

Šiuo atveju kalbame apie VLIK-o padėtį. 
Jis ypač, šių politinių ėjimų metais, labai 
svarbus mums ir Lietuvai veiksnys. Kiek
vienas didesnis ar didelis užmojus reikalin
gas lėšų. VLIK-as taip pat reikalingas dide
lės finansinės paramos, priešingu atveju jis 
jokiu būdu negalėtų įgyvendinti savo didžių
jų užmojų ir sėkmingai vesti laisvės kovą.

VLIK-o darbus stipriai remia Kanados 
Tautos fondas. Savo dalį atiduoda ir JAV 
veikianti ALT-a. Pastaruoju metu sėkmingai 
pradėjo darbuotis Tautos fondas, telkdamas 
lėšas VLIK-o darbams finansuoti. Stebint 
šį TF darbą, numanau, kad dar ne visi yra 
įsijungę. Gal kai kam nepatinka VLIK-o 
vienas ar kitas asmuo, gal VLIK-as perma- 
žai atlieka uždavinių. Bet koks nesutarimas 
didžiųjų uždavinių vykdime labai žalingas.

Laikas rimtai pagalvoti apie nesantaikos 
likvidavimą savųjų tarpe. Kultūrinio ir poli
tinio darbo laukai platūs, o darbininkų kas
kart mažėja. Jeigu nesutariama didžiosioms 
galvoms susėsti prie vieno stalo, paruošti Lie
tuvos laisvės bylos strategiją, dirbkime dar
bus atskirai. Juk tikslas tas pats—laisvė Lie
tuvai. Išeivija yra nusiteikusi patriotiškai, va- 

pirmininkui A. Firavičiui ir kitų kraštų At
stovybėms, visiems darbuotojams už jų sėk
mingą aukų telkimą, o taip pat visiems au
kotojams už jų gausias aukas ir kviečia vi
sus ir toliau dosniai remti Tautos Fondą.

Seimas pakartotinai kreipia lietuvių vi
suomenės dėmesį į tai, kad testamentais ne
sutvarkytas turtas atitenka vietos valdžiai ar 
kartais komunistinio režimo patikėtiniams.

Seimas skatina visus lietuvius pasinaudoti 
Tautos Fondo teisinių patarėjų pagalba, ruo
šiant testamentinio palikimo dokumentus, 
kad jų turtas nepatektų į Lietuvos okupanto 
rankas.

Seimas dėkoja Los Angeles Seimo Rengi
mo Komitetui ir jo pirmininkui inž. Antanui 
Mažeikai už gražiai suorganizuotą Seimą, 
banketo programos dalyviams už jų puikų 
programos atlikimą ir visiems prisidėjusiems 
prie sėkmingo Seimo pasisekimo. Didelė pa
dėka priklauso taip pat vietos klebonui, pre
latui J. Kučingiui už maldas Seimą atidarant 
ir ypač už iškilmingas pamaldas Sv. Kazi
miero bažnyčioje.

dovaują asmenys sumanūs, trokšta Lietuvai 
tik gero. Kai jautria lietuviška širdimi pa
gerbsime vieni kitų darbus ir įsitikinimus, 
pranyks išeivijos lietuvių tarpe drumstis.

§į kartą dėmesį ir kreipiame į VLIK-o 
darbus ir jo finansavimą. Tautos fondas Ame
rikoje užsimojo išvaryti tame darbe gilią va
gą—telkti lėšas, kad šis mūsų vyriausias Lie
tuvos išlaisvinimo veiksnys galėtų sėkmin
giau dirbti. Taip pat numatomas ir būsima
jai nepriklausomajai Lietuvai kraitis—Lietu
vos laisvės iždas.

Tautos fondo komitetas sudarytas ir Chi- 
cagoje: J. Jurkūnas, dr. Deonas Kriaučeliū- 
nas, E. Jasiūnas, prof. M. Mackevičius, A. 
Repšienė, P. Povilaitis, J. Kreivėnas, A. 
Pimpė ir J. Žemaitis. Komitetui vadovauja 
inž. J. Jurkūnas. Šio komiteto tikslas—talka 
Tautos fondui. Komitetas išsiuntinėjo Chi- 
cagos ir jos apylinkių lieuviams laišką, pa
aiškindamas Tautos fondo tikslus, ir prašo 

lietuvį atsiliepti savo auka.
(Iš ’’Draugo”)

— PATAISYMAS —
Gerbiamas p. Skiriau:

Gavau ’’Lietuvių Dienų” 1982 m. rugsėjo 
mėn. numerį, kurio penktame puslapyje ran
du straipsnį ’’Rašytojas, kuris surado paparčio 
žiedą.” To penkto puslapio paskutinis sakinys 
sako:

’’Gal todėl kad cenzorius buvo mažlietu- 
vis (Stiklorius). ’Teisybės vaipai’ kalendo
riuje pasiliko.”

Noriu pabrėžti: vokiečių okupacijos metu 
(1941-1944) gyvenau Panevėžio mieste, ad
vokatavau. Jokiu cenzorium niekados nesu 
buvęs.

Kad išvengus nesusipratimų, norėčiau pa
prašyti Tamstos šį mano laiškelį paskelbti vie
name iš artimiauių ’Lietuvių Dienų” nume
ryje. Už tai būsiu dėkingas.

Tamstos, J. A. Stiklorius
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PASIŽYMĖJUSI KANKLININKĖ
koncertą atsilankė gana daug lietuvių, bet 
dauguma publikos buvo Caracas venecuelie- 
čiai.

Pokalbis su Mirga Bankaityte

—Kaip ilgai skambini kanklėmis?

—Kanklėmis skambinu jau keturioliką 
metų.

—Kada pradėjai ir kodėl?

—Aš buvau tik 7 metų, kai pradėjau mo
kytis kankliuoti, nes mano vyresnieji bro
liai, Vytautas ir Raimundas, ir mano vyres
nė sesutė Danutė, visi ėmė kankliavimo pa
mokas ir kankliavo, tai buvo visai natūralu, 
kad ir aš pradėčiau, nes atėjo mano eilė.

—Kas Tave išmokino kankliuoti?

—Aš išmokau kankliuoti iš maestro A. 
Mikulskio ir p. Mikulskienės. Septynius me
tus, kiekvieną antradienį, ėjau į p.p. Mikul- 
skių namus mokytis. Jie man davė pagrindą 
ir muzikos teoriją ir išmokino kankliuoti.

—Kaip pradėjai koncertuoti?

—'Kai baigiau studijas su p.p. Mikuls- 
kiais, pradėjau kankliuoti su Ciurlonio an
samblio kanklių orkestru. Mano pirmieji 
pasirodymai buvo su tuo ansambliu. Kai aš 
padariau pažangą, gavau progos pakan- 
kliuoti solo per vieną ansamblio pro
gramą. Neilgai trukus gavau pakvietimų 
atlikti programą iš kitų miestų, netgi iš 
kitų kraštų:

—Kur esi atlikusi programas?

—Pradėjau su Čiurlionio ansambliu De
troite, Chicagoje, Bridgeporte, Toronte, Mon
realyje, St. Catherine, Philadelphia, Balti
more ir New Yorke. Kaip solistė kanklininkė, 

Mirga Bankaityte su kanklėmis
Mirga Bankaityte and her zither

net kelis kartus daviau programą jau mi
nėtuose miestuose, taip pat ir Los Angeles, 
Washingtone, Clevelande, Frackville, Penn
sylvania. Taip pat kankliavau Bahamas ir 
Europoje 4-to Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso metu, ir mano paskutinis pasirody
mas—Venecueloje.

—Kada buvai Venecueloje?

—Aš išbuvau Venecueloje du mėnesius, 
nuo birželio mėn. 18 d. iki rugpiūčio 12-to, 
pereitą vasarą. Mano tikslas buvo pademon
struoti lietuvišką liaudies muziką ir pade
monstruoti pačias kankles.

—Kokiose vietose kankliavai?

—Aš kankliavau įvairiomis progomis— 
vestuvėse, bažnyčiose per mišias, subuvimus, 
ir gimnazijoje. Bet mano pagrindiniai pasiro
dymai buvo duodant septynis koncertus per 
visą kraštą. Pirmas koncertas buvo birže
lio m:n. 21 d. labai garsiame Juan Manuel 
Olivares muzikos institute. Čia kankliavau 
jauniems studentams, graduantams, profe
soriams ir direktoriams Caracas mieste.

Antras mano koncertas įvyko liepos mėn. 
7 d. Venecuelos Amerikiečių Centre. Į šį

Nauja plokštelė ’’Kalėdos” buvo įdainuota 
Montrealio Lietuvių Choro diriguojamo 
muz. Aleksandro Stankevičiaus. Šis choras 
yra šiemet laimėjęs Kvebeko provincijos 
chorinio dainavimo konkursą ir, kaipo čem
pionas, atstovavo Kvebeką visos Kanados 
chorų konkurse.

The Lithuanian Choir of Montreal, under the 
direction of Aleksandras Stankevičius. The 
choir won this year’s choir competition for 
the province of Quebec and represented it in 
the Canadian national finals.

Trečias mano koncertas, ketvirtas ir penk
tas jau nebuvo Caracas mieste. Liepos 16 d. 
kankliavau Maracaibo miesto klube. Liepos 
mėn. 17 d.—Barquicimeto mieste, prie plau-
kymo baseino. Liepos mėn. 18 d. kanklia
vau Sanare miestelyje; koncertas vyko baž
nyčioje, kuri buvo perpildyta klausytojais. 
Tai buvo gausiausias klausytojų skaičius. 
Sekantis koncertas buvo atliktas pianinų mu
ziejuje Museo del Telclado liepos mėn. 26 d. 
Buvo tikrai nepaprastas jausmas koncertuoti 
salėje pilnoje labai senų ir vertingų pianinų. 
Paskutinis mano formalus koncertas buvo 
rugpiūčio 3 d. Valencijoje, visai naujame 
’’executive” klube. Akustika ir publika buvo 
fantastiški.

J. Jūratė Statkutė-de Rosales, prieš kiek
vieną mano koncertą trumpai mane prista
tė publikai, pristatė kankles, papasakojo 
apie Lietuvą ir lietuvišką muziką. Ji taip pat 
daug padėjo kaip vertėja tiems, kurie norėjo 
daugiau sužinoti apie kankles ir lietuvišką 
muziką, bet nemokėjo nei angliškai, nei lie
tuviškai.

—Šalia kankliavimo, kuo dar užsiimi?
—Šiuo metu studijuoju lingvistiką Cleve

land© universitete. Be mokyklos, dalyvauju 
Čiurlionio ansamblyje, tautinių šokių gru
pėje ’’Grandinėlė,” parapijos chore, taip pat 
dirbu krautuvėje kvepalų skyriuje.

—V. Plečkaitis
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BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTE

Vaikas su kiškiu
Neseniai gavau seną savo nuotrauką iš 

Lietuvos. Iš Lazdijų. Nežinau, kokiu būdu 
ji Lazdijuose atsidūrė. Lyg nuskendusio 
laivo skeveldra, kurią jūros vilnys išskala
vo i nepažįstamą pakrantę.

Kai nuotrauką gavau, mes abu (vaikas 
su kiškiu ir aš) ilgai vienas į kitą žiūrėjom.

— Labas, — pagaliau pasakė vaikas.
— Ar tu manęs neprisimeni?

— Puikiai prisimenu: tu esi vaikas, 
kuriuo kadaise aš buvau. Tik nedaug su 
tavim turiu bendro.

Vaikas tarsi susirūpino:
— Ar aš tau nepatinku?.. Ko man trūks

ta?
— Tu esi tvarkoj, — delsiau atsakyti.

— Atvirai sakant, tu man gana patinki: 
esi švarus, lietuviška duonele gražiai nu
penėtas vaikas, sėdi paklusniai ir draus
mingai. Gėdos man nedarai. Sakyčiau, esi 
vaikas su galimybėm.

— Tikrai? — nusišypsojo vaikas ir spus
telėjo guminį kiškį, kuris sucypė plonu 
žaislišku balseliu. — Šitaip aš tau atro
dau? Su galimybėm, a? O ar norėtum ži
noti, kaip tu atrpdai man? Tu man atro
dai...

— Cit, cit, — ėmiau raminti besigrau- 
dinantį vaiką. — Tik nepradėk manęs 
klausinėti, kur nugarmėjo visos tavo ’’ga
limybės”. Taip atsitiko, supranti? Nepa
lankiai susiklostė sąlygos. Nes gyvenimas 
yra... O, tu nežinai, vaike, koks kietas 
yra gyvenimas. Nebuvo įmanoma. ..

— Ačiū, — vaikas karčiai patempė lū
pą ir, apsikabinęs savo kiškį abiem ran
kom, nusigręžė į sieną.

Esu susilaukusi labai prielankių atsilie
pimų apie senas savo nuotraukas (kurias 
laikraščiai nepermaldaujamai spausdina)
— ypač iš ponių. Na, jeigu užginamos 
nuotraukos, darytos prieš keturiasdešimt 
metų, turiu dabar dar meilesnę: darytą

“Vaikas su kiškiu”.
“Child with Rabbit”

prieš penkiasdešimt metų. Juk nebūsiu pir
moji, kuri tokio senumo nuotraukas 
spausdina. Dažnai gėrėdavausi laikraš
čiuose ir aš — studentiškais, kariūniškais, 
klierikiškais, beveik Pirmosios komunijos 
veideliais, dar rasotais kaip obuoliai ryt
mečio sode. Tik skaitant tai, kas po nuo
traukomis parašyta, širdį gnybtelėdavo 
graudumas: mirė, pasirodo, didžiai senas 
seneliukas arba senelytė. Neįtikėtina! Ar 
tai tas žvitrus, nuotraukoje besišypsąs jau
nas karininkas? Ar tai ta jaunutė moky
toja su priplotų bangų plaukais aplink 
skaistų veidą? Kada jie spėjo pasenti?

Šioj nuotraukoj mane labiausiai patrau
kė batukai. Tie buki, nudaužytomis nosi
mis batukai — tiesiog pavergiančiai jau
kūs! Aiškiai per dideli, nes visados būda
vo nuperkami “ant išaugimo”. Todėl jie 
taip ir nudaužyti: atmušti į Žaliakalnio ša
ligatvius, žaidžiant ’’klasę”, šokinėjant ant 
vienos kojos, o kita stumdant plokščią (il
gai rinktą!) akmenėlį. Tai stačiai vetera- 
niški batukai — tikra, kasdieninė vaikiška 
nuosavybė.

O, jaunos Lietuvos vaikai! Tie, kuriuos 
gražiai sušukuodavo ir išeigine neįprasty- 
be aprengdavo,v vesdami pas fotografą; 
kuriuos apaudavo juodo lako batukais — 
bukanosėm “lakerkom”. .. Kur, kokiuose 
pasviečiuose mes visi atsidūrėm dabar — 
kadaise taip rimtai sėdėję ant kėdučių, 
žiūrėdami (kaip liepta!) tiesiai į objekty
vą ir laikydami rankose nuostabius savo 
žaislus, iliuzorinio pasaulio draugus.

Keista, daugelio dalykų apie šį nufoto
grafuotą vaiką nežinau. Turbūt nutolom. 
O gal niekad atvirai nepasikalbėdavom? 
Kai ko visiškai nesuprantu ir negaliu iš
siaiškinti. Pavyzdžiui:

Mūsų verandoj buvo sukrauti senų žur
nalų komplektai. Viename ’’Naujo Žodžio” 
numeryje (viršely nupiešta čiuožėja) buvo 
atspausdinta didžiulė ir labai baisi nuo
trauka: gyvatės kobros galva! Šiurpi nuo
trauka: primerktos roplio akys, iškištas 
geluonis, plačiai išpūsta sprando buožė, 
slidus žvynų žvilgėjimas. . . Būtų, rodos, 
pakakę vieną sy^į tą galvą pamatyti ir, vi
su kūnu sudrebėjus — stengtis ją pamirš
ti. Bet ne! Ar žaidžiu, ar lauke bėgioju — 
kobra šiurpulingai traukia mane į veran
dą. Vėl susirandu viršelio čiuožėją, vėl vir
pančiom rankom atsiverčiu žurnalą, vėl 
— roplio galva! Ai. .. Tos piktos, drie- 
žiškos akys! Drebėdama, beveik rėkdama 
iš baimės, išbėgu į kiemą, bet žinau, kad 
sugrįšiu atgal. Kaskart, gyvatę atsivertus, 
pagaugiškas silpnumas man net užgniauž
davo paširdžius, tačiau ir vėl, ir vėl — 
turiu ją pamatyti!

Nejaugi tą vaiką, sėdintį su simpatingu 
kiškiu, žavėjo siaubas? Ne: nei žavėjo, nei 
viliojo, nei masino, nei kerėjo, bet mau
džiančiai, kamuojančiai ’’fascinavo’” (te- 
suranda lietuvių kalbos grynintojai tikslų 
šio svetimžodžio pakaitalą). Ir kodėl aš 
taip beatodairiškai troškau kasdien apsi
nuodyti? Nežinau. Lyg ir nebuvo kitos iš
eities. Kažkas likimiškai neišvengiamo: 
turbūt antroji gyvenimo pusė, kuri visą 
laiką mūsų tyko šešėliuose.

Panašiai sykį gimnazijoj, gamtos kabi
nete atsidūrusi viena, lėtai prisiartinau 

prie žmogaus skeleto. Kraupu! Ant šon
kaulių dar užsilikę kremzlės — ir aš bū
tinai turiu jas paliesti pirštais... Ar tam, 
kad šmėkliškai sulinguotų ant kartelės pri
taisyti griaučiai, o aš suspiegusi išbėgčiau 
pro duris? Skeletai, kobros, išsipūtę gir
tuoklio kepenys blaivybės parodoj — vis
kas baisu: užsimerk ir bėk! Bet ne — kaž
kodėl reikia dar kartą, ir dar kartą — 
atsigręžti...

Nuotraukos kampe išspaustos raidelės: 
foto atelje ’’Modern”. Kaip modemu, kaip 
prašmatnu! Tai buvo laikai, kai ir Kauno 
kinai dar vadinosi prašmatniais vardais: 
TRIUMF, HOLIVUD, ODEON (daug 
vėliau atsirado DAINA, PASAKA, AUŠ
RA). ..

Tuo metu pasirodė naujas žurnalas, 
skirtas mūsų generacijai, vardu “Vaikų 
Žodis”. Jis buvo tokio didelio formato, 
kad jeigu vietoj kiškio pasiimčiau ’’Vaikų 
Žodį” ir jį atsiskleisčiau, fotografijoj lik
tų tik skaitytojos kojos ir bukanosiai ba
tukai. Daug įdomių pasakojimų galėjai 
rasti “Vaikų Žodyje” — man ypač patiko 
rašinys apie mūsų pasiuntinybę Italijoj ir 
Lozoraituko nuotrauka: kaip jis važinėja
si dviračiu Romos gatvėmis. Pavydėtinai 
laimingas berniukas! Žurnale buvo skyrius 
’’Mergaičių virtuvė” — net ir aš (mergai
tė be jokių gabumų kulinarijai) sykį susi
domėjau vienu pyragu ir iškepiau visai su
siplojusį klecką, kurį tėvai, smarkiai ap- 
sibarstę cukraus pudra, girdami suvalgė: 
jų džiaugsmui auga guvi šeimininkė!

Tą vasarą buvo paskelbtas vaikų grožio 
konkursas (iš nuotraukų): “Išrinkim gra
žiausią Lietuvos vaiką!” Ne, ne — aš ne
turėjau pretenzijų į grožį (tėvai net nebu
vo pasiuntę mano fotografijos).

Netrukus pilte pasipylė kontestantų 
nuotraukos, ir aš uoliai kiekvieną vaiką 
apžiūrėdavau: dailūs, meilūs, vienas už 
kitą gražesni. Nors su jais nesivaržiau, 
tačiau kai gražiausiu Lietuvos vaiku tapo 
išrinkta Liuda Gužaitė, kai jos nuotrauka 
buvo atspausdinta per visą puslapį — kaž
koks pavydo kirminėlis vis dėlto įsikibo 
man į širdį. Liuda? Gražiausias vaikas? 
Aš juk ją žinau! Sykį mama man ją paro
dė, kai valgėm karštus obuolių pyragaičius 
Filipovo cukrainėj: “Aure, ten sėdi pulki
ninkas Gužas su savo dukrele”. O dabar 
tą mergaitę išrinko gražiausiu Lietuvos 
vaiku? Negali būti! Juk mes kartu valgėm 
obuolinius pyragaičius!

(Panašiai kartą Amerikoj girdėjau vie
ną pasipiktinusį vyrą šaukiant apie savo 
bendraklasį: ’’Jis?.. Jis tapo milijonierium7 
Negali būti! Juk aš su juo sėdėjau tame 
pat suole!” Na, ir kas iŠ to, žmogau, kad 
sėdėjai?..)

Na, ir kas iŠ to, kad pyragaičius mudvi 
su Liuda drauge valgėm? Valgė Gužaitė, 
valgiau ir aš, bet ją išrinko gražiausiu Lie
tuvos vaiku. Jeigu ji bent būtų buvusi iš 
kokių nors Raseinių ar Zarasų, bet lyg 
tyčia — kaunietė! Tiesiog pasirinko ją 
nuo gretimo cukrainės staliuko (aplenkę 
kitus ten sėdinčius vaikus) ir Šitaip išaukš
tino. .. Man iki Šiol neaišku, kodėl tada 
erzinausi: juk su Liuda net nesivaržiau 

(dar ačiū Dievui už tai!). Turbūt mane 
pykdė žodis ’’gražiausias”. Reiškia: pats,
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pats gražiausias Lietuvos vaikas. Neginči
jamai. O jūs, visi kiti vaikai, pasislėpkit!

To konkurso ilgai negalėjau pamiršti. 
Daug vėliau, kai Liuda (gal jau šešioliki
nė) per gimnazijų varžybas scenoj dekla
mavo Aisčio eilėraštį “Kodėl jūs, žodeliai, 
šitaip susidėjot”, aš vis dar mintyse kun
kuliuodama prie jos kibau: “Et!.. Gražiau
sias Lietuvos vaikas, ir tik šitiek? Pasi
tempk, panele!” Tikriausiai jeigu net da
bar susitikčiau su nieko nenujaučiančia 
Liuda Gužaite, rasčiau jai kokių nors prie
kaištų. Nežinau kokių, bet norint — visa
dos galima priekaišštų surasti.

Štai kaip! Vadinas, tas vaikas su sim
patingu kiškiu — pats gal nebuvo perne
lyg simpatingas? Ne, nebuvo. Tą žino ir 
vaikas su kiškiu, ir aš: mus visados er
zindavo superlatyvai: gražiausias, gabiau
sias, įdomiausias. Nes ką veikti mums, ne
tituluotiems?

Galėčiau, aišku, teisintis: vaikas su kiš
kiu buvo itin jautrus. Galėčiau priekaiš
tauti: vaikų grožio konkursai yra nepeda
gogiškas reikalas. Man turbūt pritartų vi
si Amerikos ’’galvavaržiai” (shrinks) ir 
psichologai. Ypač tie, kurie gavę federa- 
linę paramą, tyrinėja grožio konkursų po
veikį šunyčiams, papūgėlėms ir dalinai 
vaikams. ”Žalinga!” šauktų jie. ’’Akivaiz
di atranka sukelia kompleksus jaunoj 
psichėj: tą patvirtina ir vaiko su kiškiu at
vejis. Tokio nepedagogiško konkurso ne
reikėjo skelbti!” Galbūt. Bet tai būtų bu
vęs tik vienkartinis išsigelbėjimas, nes vė
liau gyvenimas — argi jis kada nors elgia
si pedagogiškai? Visiems užaugusiems vai
kams (su kiškiais ar be kiškių) gyvenimas 
būna labai, labai nepedagogiškas.

Užsklendžiant gražiausio Lietuvos vai
ko bylą ir jos padarinius vaikui su kiškiu, 
man dingtelėjo dar viena mintis: gal kar
tais aš pati neapsakomai troškau būti gra
žuole (nors niekad, net slapčiausioj svajo
nėj, net sau — prie tokios tuštybės nepri- 
sipažinau). Turbūt tada ir nutariau: jei 
negaliu būti graži, būsiu bent (iš bėdos) 
protinga. Bet protas, kaip ir grožis — pats 
sau jo daugiau prikrėsti negali. Kiekvienu 
atveju, mano nuotraukos poza yra pasi
skolinta iš ano konkurso: panašiai sėdėjo 
Liuda Gužaitė, gražiausias Lietuvos vai
kas.

Kartą žiemos ipetu mes žaidėm kaimynų 
kieme: šokinėjom į pusnis nuo cementinio 
šiukšlių gardelio. Staiga aš paslydau ir 
žnegtelėjau ant nutrypto sniego; net nu
krito man nuo galvos megzta kepurėlė su 
dideliu baltu buijibulu. Tuo metu pribėgo 
Romukas Žalkauskutis ir pabučiavo ma
ne į skruostą. Ir nubėgo. . . A!.. Tai buvo 
laimingiausia akimirka mano (vaiko su 
kiškiu) gyvenime. Vėl užsidėjau savo ke
purėlę, vėl užlipau ant šiukšlių gardelio, 
bet pasauli.s dabar buvo pasikeitęs — nu
švito visas kiemas. Net Romuko sesuo Mu- 
nė, kurios negalėjau pakęsti, atrodė daug 
meilesnė, ir aš nutariau su ja susidrau
gauti.

Po daugelio metų negaliu prisiminti net 
Romuko veido, bet džiaugsmas, kuris ma
ne tąsyk užliejo, kažkur toli tebespurda: 
juk buvo kažkada vaikas, Romukas Žal- 
kauskutis, kuris mane išsirinko iš visų, į 

sniegą šokinėjančių mergaičių. Ne kurią 
nors kitą, bet mane — mane tik vieną 
— Romukas pabučiavo. Snieguota vaikys
tės diena, kuri man atnešė tokią laimę, 
spindi iš tolo kaip sidabrinė šerkšno ša
kelė. Aš bijau net ją paliesti, kad nenu
tirptų iš vėjo ir dūmo susidėstę miražiniai 
jos krislai.

Tikrai nežinau, kur atsidūrė Romualdas 
Zaikauskas. Girdėjau, kad Australijoj. Tai 
visai nesvarbu, nes jis tikriausiai pamiršo 
Romuką, mažą Žaliakalnio kiemo princą, 
kuris kadaise taip karaliūniškai pakėlė Į 
sniegą parkritusią mergaitę: jo kaktoj ži
bėjo mėnulis, o ant alkūnių jam švietė 
po žvaigždę.

Ir kodėl turėjo šitaip atsitikti man? Ir 
kodėl aš turėjau parklupti, neatsilaikiusi 
prieš nostalgiją? Bet taip įvyko: palūžau. 
Atsirado vaikas su kiškiu.

Juk (dėl nuotraukų) buvau moteriškė 
su principais. Tvirtai laikiausi nutarimo: 
senų nuotraukų niekad nespausdinsiu! 
Juk juokiausi užsiklykdama iš valstybi
ninkų, poetų bei prekybininkų, kuriuos 
nuotraukose atpažindavau tik iš panašaus 
antakių susidėstymo (poetes — kartais ir 
iš skrybėlaičių su tinkleliais arba slėpiningų 
šypsnių pro gėlių puokštes). Juk buvau at
siėmusi - išmaldavusi, išsipirkusi, net išvo
gusi — iš redakcijų visas senas klišes. 
Šaukiau: ’’Būkim sąžiningi prieš skaity
tojus, spaudoje rodykim dabartinį žmogų, 
ne albumų senienas!” O dabar — vaikas 
su kiškiu!

Ai, gyvenimas yra nepedagogiškas (ro
dos, tą minėjau). Gyvenimas taipogi yra 
pokštininkas (to gal dar neminėjau, bet 
visi tą puikiai žinom). Tad štai kaip jis 
man pokštą iškrėtė:

Tuo metu, kai senos mano nuotraukos 
jau rodėsi galutinai iššluotos, nežinia iš 
kokio archyvo išknistas, viename laikraš
tyje pasirodė beveik užmirštas veidelis. 
’’Dieve, Dieve!”, sudejavau ir nuėjau ieš
kotis raminančių vaistų. Staiga suskambėjo 
telefonas: Tęsė Survilienė!

—Katyte mieliausia, tavo nuotrauka tie
siog angeliška! Tos akutės, tos lūputės — 
negaliu atsižiūrėti. Niekad, niekad kitokių 
fotografijų nedėk! Visados tik šitą!

— Bet, Tesyte, — sunkiai nurijau seilę,
— tai labai sena nuotrauka!

— Ooo? — kitoj pusėj balsas nutilo.
Tik po geros valandėlės Tęsė vėl pra

šneko:
— Sena, sakai, nuotrauka? Na, jeigu 

šitaip... O kokio maždaug senumo? Kada 
ji daryta?

— Maždaug. . . prieš septynerius me
tus, — neatsispyrusi tiesiog begėdiškai su
melavau, nes nuotrauka buvo daryta prieš 
dvidešimt septynerius metus.

(Silpnumo valanda: man ir pačiai staiga 
pagailo tų akučių bei lūpučių. Kodėl aš 
turiu sugriauti moteriškei iliuziją?)

— Prieš septynerius, sakai, metus? — 
Tesės balsas tarsi abejodamas susvyravo.
— O, tai dar nieko. . . Dar visai nieko. . .

Po to pasikalbėjimo nusprendžiau: man 
reikia geros naujos nuotraukos! Bus ir vėl 
akutės bei lūputės, nors kiek ir kitokios. 
Bent nereikės meluoti Tesėms, Lialėms ar 
Valytėms.

Juk aš turiu bičiulį, puikų fotografą! 
Tiesa, jo specialybė nėra žmonės: jis kon
tūrų ir šviesų poetas, kompozicinių kelio
nių piligrimas. Tačiau vis tiek — išsukau 
Gedimino numerį:

— Gedai, gelbėk! Prašau, maldauju, 
puolu prieš tave ant kelių: padaryk mano 
nuotrauką! Žinau, tu nemėgsti fotografuo
ti veidų, bet traktuok mane kaip kėdę, ak
menį, stulpą arba sienos atplaišą. Tik nu
fotografuok!

Buvo rudeniškas Chicagos vakaras: smul
kus lietus, skėčiai, ligi kaklų užtrauktos vė- 
jinukės, šlapių batų žlegsėjimas šaligat
viais, miglom iki pusiaujų apsidangstę pa
ežerės dangoraižiai. Į foto studiją pro stik
lines duris krito įkypa žibinto šviesa; kitoj 
gatvės pusėj, mažoj užkandinėj, ant ang
lių buvo kepami jau gražiai pagruzdę šon
kauliukai ir bulvės marškinėliuose. Rodos, 
net galėjai užuosti aitriai kutenantį garst- 
vyčių kvapą ir degėsiūkus.

Mes jau buvom įpusėję trečią filmo 
juostą, kai Gediminas staiga atsisėdo ant 
stalo kampo. Turbūt jam kažkas mano 
Veide nepatiko, kad jis atsargiai pasakė:

— Žinai, pagalvok. Gal geriau išsirink 
kokią nors praeities nuotrauką. Tegu ji 
būna, kaip sakoma, ’’for posterity”.

Jo žodžiai buvo tokie netikėti, kad aš 
nesusigaudžiau, ką jam atsakyti.

— Tu manai... — pagaliau tyliai pra
tariau, — tu manai. .. kad man jau rei
kia liautis. . . kad būtų neišmintinga. . . 
daugiau fotografuotis?.. Kad aš jau esu. ..

— Skonio dalykas, — kalbėjo Gedimi
nas, prisispaudęs prie akies kamerą ir žiū
rėdamas į mane pro lęšiuką. — Man as
meniškai raukšlės daug labiau patinka, 
negu jauni veidai, kurie neturi jokių rel
jefų ir šešėlių. Bet pagalvok. Bijau, kad 
būsi mano nuotraukom nepatenkinta.

Gedimino negatyvai dar nebuvo išaiš
kinti, kai iš Lazdijų man atėjo laiškas ir 
nuotrauka su kiškiu.

Ir kodėl, pagalvojau, negalėčiau pasi
rinkti jos? Kaip sakoma, ’’for posterity”...

Mes (vaikas su kiškiu ir aš) ilgai vienas 
į kitą žiūrėjom.

— Žinoma, — pasiūlė vaikas. — Žino
ma, pasirink mane. Nors ir sakei, kad ne
daug mes turim bendro, bet kuo gi tu ski
riesi nuo manęs?

Teisybė. Kaip, ir anuomet, bijau kobrų 
ir skeletų, kurie vis mane maudžiančiai 
tebetraukia. Bandau užslėpti varžovišką 
apmaudą, kai man sėdint toj pačioj cuk
rainėj, apskelbiami kasdieninių lenktynių 
laimėtojai. Iki skausmo ilgiuosi bent pro
bėgšmais padovanoto vėjiško vaikystės pa
bučiavimo: gal tada pajusčiau, kad esu 
kažkieno mylima. O batukai — ar nenu
daužyti mano veteraniški batukai į gyveni
mo akmenis?

Tada ir apsisprendžiau už vaiką su 
kiškiu.
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CLEVELANDO LIETUVIŲ ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Dalis jaunimo su VLIK-o pirm K. Bobeliu banketo metu, lapkr. 6, 
1982, Ambassador viešbutyje, Los Angeles. Iš kairės sėdi. D. Beniušytė, 
V. Skirius, L.D, redaktoriai Rūta Skiriutė ir Arūnas Barkus, Ken Schue- 
ler ir V. Juraitė, Anglijos liet, jaunimo atstovė. Stovi: R. Gajauskas, 
Ramunės Barkutė, VLIK-o pirm. dr. K. Bobelis ir A. Skirius.

—Foto C. Laurinavičienės

AMBER STUDIOS, INC.

505 East 185 Street, EUCLID, OH 44119 • Tel 531-3500

Pas mus rasite didelį pasirinkimu meno išdirbinių (kerami
kos ir skulptūros) • žinomų menininkų paveikslų • foto darbų 
meno reikmenų ir gintaro papuošalų • Didelis paveiksiu ir foto 
rėmų pasirinkimas ir jų įrėmavimas bus atliktas pagal jūsų 
pageidavimus.

Suaugusiems audimo pamokos ketvirtadieniais
su B. Kasperavičiene.

Meno pamokos pirmadieniais ir antradieniais
su Rimu Laniausku.

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

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

Dr. K. Bobelis with a group of young guests at the VLIK Convention Ball 
in Los Angeles, November 6, 1982, held at the Ambassador Hotel. Seated 
from left: D. Beniusis, V. Skirius, “Lithuanian Days” editors Ruta Skirius 
and Arūnas Barkus, Ken Schueler, and V. Juras, representing the Lithuan
ian youth of England. Standing: R. Gajauskas, Ramune Barkus, VLIK 
president Dr. K. Bobelis, and A. Skirius.

DRAUDA INSURANCE
NAMŲ — GYVYBĖS — AUTOMOBILIŲ — KOMERCINIAI 

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE 

WALTER (Vladas) DAUGINIS
1613 BLOOR ST. W.
Telefonas: 533-1121

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki

LITHUANIAN VILLAGE, INC.
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMAI

Išnuomojamos salės nuo 20-250 vietų

Čia taip pat yra būstinė

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB, INC. 
(AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS)

Kasdien veikia valgykla ’’GINTARAS”, turtingas baras

Lietuvių Namų ir Klubo Pirmininkas—'ZENONAS DUČMANAS

877 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119
Telef. (216) 531-2131

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 
visus Kalifornijos lietuvius sveikina

SUPERIOR SAVINGS
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS 
UŽ SANTAUPŲ INDELIUS

Kiekviena santaupų saskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

Naujas patarnavimas

Atidarykite Superior Savings 

ČEKIŲ SĄSKAITĄ
r Operacijos atliekamos be jokio m^kesčic 1

Už įnašus mokame 5 1/2 palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

SUPERIOR SAVINGS
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland. Ohio 
Telefonas: 481-3008

KĘSTUTIS ŠUKYS — Exec. Viceprez.
NAUJOS VALANDOS

Pirm, iki Ketvirt. 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. p.p.p 
Penktadieniais 9:00 vai. ryto iki 6:00 vai. vak. 
Šeštadieniais 9:00 vai. ryto igi 2:30 vai. p.p.
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CHICAGO, ILLINOIS LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

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

DR.VUGAS
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 Telef. (312) 585-9500 Į

uiiioiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiniinmmiiDiiiiiBiiiuniiiiiiiiiiiiiiMimiBnmraiiiiiiiimiimiiiiiiiiiii^ =

Su gražiausiais švenčių sveikinimais ir Naujų Metų linkėjimais j

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujų Metų linki

KUN. IGNAS URBONAS
GARY, INDIANA 

Sv. Kazimiero Lietuvių Parapija
1390 W- 15th Ave-, GARY, Indiana 46407

"MARGINIAI"- PREKYBA
Sav. I. SINKEVIČIŪTE

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

čia rasite didelį pasirinkimą

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
ALDONA DAUKUS IR DUKRA SOFIJA j

7159 South Maplewood Avenue, CHICAGO, Illinois 60629 j
Telefonas: HE 4-2413

JONAS TALANDIS f

kristalinių dalykų, suvenirų, kitų prekių, 
drožinių, audinių, visų liet, knygų, žurnalų.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki

IRENA ir LEONAS KRIAUČELIŪNAS

12500 Pawnee Rd., Palos Park, Illinois 60464

TALANDIS ENGINEERING CORP. — pirmininkas

807-833 Ridge Dr., De Kalb, Illinois 60115 — Telef • (815) 758-4304

Res. (312) 748-2543 — 2560 Oakwood Ter., Olympia Fields, Ill. 604611

BRUNO KEPYKLA
Savininkas Bruno Macianskis

USKO
ŽEIGA

NDRI
ffiUK

778 - 1203 69th Street - Chicago2500 W.

GERIAUSIAS PASIRINKIMAS 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 

VIETINIU IR IMPORTUOTU LIKERIU 
IR KITU GĖRIMŲ 

DRAUGIŠKA APLINKA

•*??&. •?». '^b. *Ab *??&. •*??&. •*?«. •*?»> ■*?». *Ab '»Ab vfb. ic^b

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

Su geriausiais sveikinimais ir linkėjimais

CONTINENTAL RESTAURANT
Carry Out Service

3139 So. Halsted Street, CHICAGO, Illinois 60608 — Phone: 842-9559

| Bruno kepykloje kepa 
lietuvišką duoną, tortus, pyragaičius

į 3339 So. Lituanica Ave., Chicago, Ill. 60608 Tel. CL 4-6376

I Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

Į NIDA - DELIKATESAI IR VALGYKLA
2617 W. 71st Street, Chicago, Ill, 60629 

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

Įvairios sriubos, rūgštus pienas ir šaltiharščiai
Kasdien balandėliai ir cepelinai • tortai • pyragai 

Lietuviško skonio dešros
Savininkai A. ir K. lietuvninkai

į WM. MASKELL INSURANCE AGENCY, LTD.
Į BALIO MASKELIŪNO DRAUDOS ĮSTAIGA

LIFE — AUTO — FIRE — THEFT — BONDS 
LIABILITY — ACCIDENT — SICKNESS

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA — LUNA NARYS
j Ilgametė patirtis — įvairių draudos bendrovių atstovybė.

j Our New Address:
12405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 • Toronto, Ontario M8V 1C6
| Telephone (unchanged): 

Telefones: 251-4864 and 251-4025
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★
§v. 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

PRAŠOME!—
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI

savo uždaviniams vykdyti Lietuvos Laisvės Iždui—laisvajai Lietuvai pa
dėti atsistatyti, 6-šiomis kalbomis ELTOS informacijoms leisti, radijo 
transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti ir politiniams kaliniams 
gelbėti.
Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti:

Non-profit, Tax Exempt Corporation 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION

P.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

Linksmų švenčių visiems linki

DR. WALTER J. KIRSTUK
Physician and Surgeon

3925 W. 59th Street, CHICAGO 29, Illinois

Tel.: REliance 5-1811

♦★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★•>■#★★★★★★★★★★★*■

Facilities for Parties Carry-outs

RAMUNĖ RESTAURANT and DELICATESSEN
Homemade Foods for all Occasions

JONAS ir AUDRONE VIKTA — savininkai
2547 W. 69th Street • CHICAGO, IL 60629

Telephone 925 - 4254

C. K. BOBELIS, M. D.
Practice Limited to Genito-Urinary Surgery

5025 Central Ave., St. PETERSBURG, Florida 33710

Office Hours by Appointment — Phone 384-4020

JUOZAS BRIEDIS, Broker
sveikina su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais!

BRIEDIS REALTY
4592 Laurel Club Circle West Bloomfield , MI. 48033

Telefonas: 855-2951

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

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujų Metų!

| AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

2606 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

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

g Linksmų švenčių linki

☆ Mūsų nariams

☆ ir visiems lietuviams!

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

g ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA —

Televizijų, Radijo ir Suvenyrų Krautuvė
i LIETUVOS AIDŲ RADIJO PROGRAMA

Savininkai — Kazė, Balys ir Josephine Brazdžioniai 

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

Radijo studijos telefonas 436-5035

Klausykite ’’Lietuvos Aidus” kasdien 8:30 v. v.

I AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

I ALEX LAURAITIS & WALTER RASK, Owners

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

Rengiame ekskursijas į Lietuvą, Šventą Žemę, Skandinaviją ir 
Liurdą (Paryžių ir Madridą) 1983 metais 

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO!
ir Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje 

ir Kelionės bilietai į viso pasaulio kraštus

I Kristaus Taikos ir Ramybės mano parapiečiams
I visiems geros valios lietuviams

I
® Apreiškimo Parapijos klebonas

KUN. JONAS PAKALNIŠKIS
Kun. Antanas Račkauskas

259 N. Fifth St., Brooklyn, N.Y. 11211 Telef. 387-21 11

| VITAS GERULAITIS
Apdraudų ir namų pardavimo įstaiga 

ir KELIONIŲ BIURAS

■ 94-10 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y. 11421
Siunčiame duoną ir raguolius į visas Amerikos dalis Telefonas: (212) 847-5522
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VISIEMS "LIETUVIŲ DIENŲ" SKAITYTOJAMS LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ LINKI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!
linki

2454 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629
(71-sios ir Campbell Ave. kampas)

HE 4-1818 Res. PR 6-9801

"LAISVOSIOS LIETUVOS

DR. PETER ATKOČIŪNAS
2616 West 71st St., CHICAGO, IL 60629

Telefonai: (312) 476-3371 ir (312) 839-5531
Dantistas

1405 — 49th Court
Tel.: OL 2-4276

Cicero, Illinois

MAISTO IR GĖRIMU KRAUTUVĖ

Siuntiniai į Lietuvą

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, ID. 60629. — Tel. WA 5-2737

2534 W. 69th Street • Chicago, Illinois 60629

Telefonas: '(312) 737-3332

V. VALANTINAS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiii

Būdami Chicagoje aplankykite mūsų krautuvę —
• a

Savininkai: Jurgis Janušaitis ir Jurgis Mažeika 
OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOt 

“For Amber and Unusual in Gifts”

Gi FIX
INTERNATIONAL

I

Linksmų šventų Kalėdų ir sveikiausių Naujųjų Metų!
HEALTHY FOOD 

LITHUANIAN RESTAURANT
EASTERN EUROPEAN SPECIALTIES 

GRAŽINA SANTOSKI (BICIŪNAITĖ)
3236 S. Halsted Street Chicago, IL 60608

(312) 326-2724

&

Natalija ir Jonas Vaznelis, savininkai

2501 West 71st Street — Chicago, Ill. 60629 
Phone: 471-1424

L I N K S M Ų ŠVENČIŲ

■ visiems draugams ir klijentams linki

RESTORANAS IR DVI SALĖS

minLAIUD SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

Iki 40 ar 140 žmonių Jūsų patogumui

Restoranas veikia kasdien nuo 11:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vak. 
Pirmadieniais uždarytas

SALES PAGAL SUSITARIMĄ
2656 West 71st Street, Chicago, IL 60629

Tel. (312) 434-9666
Sav. DANIELIUS ir JULIJA LIUTIKAI

Our Sincerest Wishes for a Happy Holiday Season

I
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

I............................................................................................|
| PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

Licensed by Vneshposyltorg
g

Maria Noreikienė, Representative

LITHUANIAN CATHOLIC ALLIANCE
A LEGAL RESERVE 

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

Insurance Certificates $500.00 to $5000.00
71-73 So. Washington Street Wilkes-Barre, PA 18701

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

Dėkojame už gaunamus telefoninius ir raštiškus užsakymus iš Califor- 
■ .

Inijos. Ir ateityje stengsimės patenkinti siuntėjų ir gavėjų pageidavimus.
_ 2608 West 69th Street — Chicago, Illinois 60629

Office Phone — (312) 925-2787

3OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOeOO<

14 LIETUVIŲ DIENOS, 1982, GRUODIS



Now in California . • *

Fine 
Old World Formula

Andrulis
FARMERS CHEESE

The unique flavor of 

Andrulis Farmers Cheese 

Will delight -the whole

• High in nutrition, low in fat
• 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 to any diet

a budget-priced gourmet treat

For exciting old-world Farmer* dieese 
recipes, write Michigan Farm Cheese 
Dairy Inc.

linovill HUMS /< UHHIM lOiMM
2422 WEST MARQUETTE ROAD 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 U.S.A.
Phone: 312 925-6897

Lietuvių Fondas—išeivijos kraitis laisvajai Lietuvai 
Lietuvio Fondo narys—susipratusio lietuvio pavyzdys

Testamentus rašyti: 
LITHUANIAN FOUNDATION 

Certificate No. 17755

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų linki visiems LF 
šeimos nariams.

Lietuvių Fondas remia lietuvybės išlaikymą ir per 20 sėkmingos veiklos 
metų parėmė lituanistinį švietimą, meną, kultūrą ir mokslą vienu mili
jonu dolerių.

Stokime į Lietuvių Fondą ir didinkime turimus įnašus, kad dar svares
nėmis sumomis galima būtų paremti mūsų visų pastangas išlaikyti lie
tuvybę.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui, 
nes palikto dolerio palūkanos prisidės prie lietuvybės išlaikymo, o pagrin
dinė suma bus perduota nepriklausomai Lietuvai.

—LIETUVIŲ FONDAS

Michigan Farm Cheese Dairy, Inc.
FOUNTAIN, MICHIGAN 49410

Linksmų Sv. Kalėdų ir Sėkmingų 1983 Naujųjų Metų

KUN. VYTAUTAS PALUBINSKAS
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KLEBONAS

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

Dresher-Barauskas insurance

ir Dresher real estate (realtor)
Visų rūšių drauda «

VALTERIS DREŠERIS $

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto—8 v.v. 
šeštadieniais nuo 9 v. r.—2 v.p.p.

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446
3830 B Bloor St. W • (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

$

SCHUYLER SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of Kearny, N. J.

24 Davis Avenue, Kearny, N. J. 07082

Current Divident Rate 554% per annum credited quarterly
6 Months Certificates — $10,000.00 Min.e
2i/2 Year Certificates — $1,000.00 Min.

. All Savers Certificates — $500.00 Min.
91 Days Certificates — $7,500.00 Min.

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, Vice-Pres.; George 
Katilus, Treas.; John A. Condon, Sec’y; Sigitas Stupinkevicius, Asst. 
Treas.; Alfreda Stanish. Asst. Sec’y.

DIRE CTORS
Jack J. Stukas, John A. Condon, George Katilius, Jr. Joeeph M, Belxa, 
Dr. S. A. Mickewich, John J, Salvest, John Nakroaie, Edmund Dennett,

COUNSEL
John J. Salveat.

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 AM to 1:00 PM
Drive-in Mooi-Fri 9-6, Sat 9-1 Walk up Mon — Thurs 3.6

Area Code 201 991.7260
Tik viena šioje apylinkėje lietuvių taupymo bendrovė.
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GRAŽIŲ ŠVENČIŲ, LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

PUTRIM'S FOOD MART linki

PAUL PUTRIM, PAUL PUTRIM, JR.
Mūsų specialybė namuose gamintos dešros; darome skilandžius

1446 S. 49TH CT„ CICERO, IL 60550
Pristatome į namus

Telephone: OLympic 2-7529

SVEIKINAME ŠVENČIŲ PROGA!

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
Tautybių Stoties WPON—1460 AM, Pontiac, Michigan 

Vedėjas ALGIS ZAPARACKAS
4120 Yorba Linda Dr., Royal Ooak, MI 48072

BENDRADARBIAI:
Ant. Zaparackas, Alb. Misiūnas, Edv. Skiotys, Violeta Abariūtė

J. K. VALIŪNO ŠEIMA

NEW ROCHELLE, NEW YORK, 10804

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

Reikalui esant kreiptis j:

Trans-Atlantic Travel Service, Inc* 
393 West Broadway, Box 116 
South Boston, Mass- 02127

Telefonas (617) 268-8764

Savininkai: Aldona ir Jonas ADOMONIAI

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metui
ŠVENTOS TREJYBES KAT. BAŽNYČIOS

PREL. JONAS SCHARNUS
207 Adams, Newark, N. J. 07105 

Telefonas (201) 344-6847

Ir liūdesio valandą teguodžia Jus Kalėdą Gimimo viltis!

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

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

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

KASA
Lietuvių Kredito Unija

Lietuviams
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (212)441-6799

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

GENOVAITĖ IR KAZYS TREČIOKAS 
Apdraudos ir Kelionių Biuras

Tel. 687-4033
376 Mercer Ave. 

UNION, New Jersey 07083

'B

Knight TV
AND APPLIANCES LTD

SALES AND SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
Telefonai: 522-5028 522-5652

Krautuvės savininkas AL PILYPAITIS
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$ '
$ Kasos Direktoriai sveikina visus Lietuvių Dienų skaity- h 

tojus švenčių proga ir linki daug finansinės sėkmės Nau- 
juose Metuose. $
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• KASA mielai priima visų lietuvių indėlius ir moka 9% už 
nuolatines santaupas.
• KASOJE aukštesnį procentą galima gauti certifikatais, kurie 
išduodami $500 blokais, pradedant nuo $500, su garantuotu nuo
šimčiu trims mėnesiams, šešiems mėn., ar ilgesniam laikui.
• KASOJE $5,000 certifikatai neša aukštesnius procentus.
• KASA moka bent tiek pat ar daugiau negu kiti bankai ant 
$10,000 šešių mėnesių certifikatų.
• KASOJE $20,000 šešių mėnesių certifikatai neša aukščiausius 
apdraustus nuošimčius.
• KASA turi pensijų planą—LR.A. (Individual Retirement Ac
count). Visi dirbantieji turi teisę įnešti į pensijų planą pinigų ir tą 
sumą nurašyti nuo bendrų meinių pajamų ir sumažinti Income 
Tax! Irgi, nuošimčiai nėra taksuojami.
• KASOJE kiekvieno asmens santaupos Federalinių įstaigų ap
draustos iki 100,000 dolerių sumos.
• KASOJE rasite draugišką patarnavimą, pasitikėjimą ir geriau
sią atpildą už jūsų taupumą.

Visas Bankines transakcijas su KASA galit atlikti paštu.
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ENGLISH SECTIONo

Chris t
CHRISTMAS, feast of the Nativity of Our 

Lord (Dec. 25) is known in Lithuanian as Kalė
dos. The Slavic form of the word, Kolady, 
which stems from the Latin word Calendae, 
began to be used in Lithuanian in the 13th 
century. In Lithuanian folklore Christmas is 
portrayed as the return of the sun. In early 
times it was believed that forces harmful to 
man manifest themselves during the period 
when the days are shortest and the nights are 
longest, but the returning sun (Dec. 22) with 
its light and warmth begins to disperse them; 
so its coming was awaited as that of a beloved 
guest from far away (in songs it is called 
Kalėda in the singular). Allusions of this kind 
preserve pagan sun-worship, which Christian
ity replaced with the Feast of the Nativity 
of Our Lord.

In earlier times Christmas was celebrated 
for three days. The first day was looked upon 
as an especially important holiday. On that 
day people stayed at home, neither entertain
ing nor visiting their neighbors. Entertaining 
began on the second day. The third day was 
called “the day of ice” [Ledine}, in the be
lief that hail would destroy the summer crops 
of those who chose to work on that day. On 
the fourth day a new holiday period [tarpu- 
sventis “betwen the festivals”] began and 
lasted till the Epiphany; during this period 
the young people devoted the evenings, when 
heavy work was forbidden, to games and mer
ry-making. In the first quarter of the 20th 
century Christmas celebrations, like those of 
Easter and Pentecost, still lasted two days.

CHRISTMAS EVE (Dec. 24), called in 
Lithuanian Kudos, continues to be observed 
as a day of family reunion with a traditional 
evening meal of a religious character. The cus
toms of the day are associated with the Christ
mas vigil and fast. Formerly no food was tak
en during the day time; the women scrubbed 
and arranged the dwelling, and the men 
cleaned the yard and prepared better fodder 
for the animals. When the day’s work was 
over, the family bathed, dressed in their best 
clothes, and with the appearance of the eve
ning star, sat down at the common table. 
Every member of the family tried to be pre
sent; if necessary, they undertook long jour
neys for that purpose. The hired laborers and 
any travelers who happened to call at the 
house were welcomed at the table, and the 
deceased members of the family were remem
bered there. This custom is still observed.

For the evening meal the table is spread 
with hay, in memory of the birth of Christ 
in the manger, and covered with a white linen 
cloth. The household sits down at the table in 
order of seniority, sometimes leaving empty 
places for absent members of the family. The 
evening meal begins with a prayer and the 
breaking of wafers. The wafers, or kaledaidai,

Christmas tree with decorations made by 
the students of Sister Gratia at St Casi
mir’s Academy for Girls.

Kalėdų eglutė papuošta šiaudiniais ornamen
tais, —("Viltis” žurnalas) 

are made by the personnel of the church from 
unleavened wheaten dough, just like com
munion hosts. The head of the family breaks 
a wafer and shares it with the other mem
bers, at the same time extending his Christ
mas greetings and good wishes. Then the rest 
of the family does the same. Milk and meat 
are excluded from the evening meal; the dishes 
are prepared from wheaten, oat and barley 
flour and groats, and from fish, mushrooms, 
poppy-seeds, fruit, berries, honey and hemp
oil. As a rule 12 courses are served. The meal 
ends with a prayer and the singing of a Christ
mas hymn. On farms the hay from the table 
is given to the animals.

Until recent times it was customary to leave 
food on the table for the refreshment of the 
souls of the deceased; it was believed that at 
midnight, when Christ is bom, the dead arise 
and come to visit their homes. This belief is 
a remnant of the former cult of the dead, 
which was practiced in midwinter, as is shown 
by the name kudos [singular kucia} for the 
ritual evening meal. The word is borrowed 
from Slavic with a modification of meaning. 
The Belorussians, the eastern neighbors of 
Lithuania, give the name kutia to wheaten 
and barley groats, eaten on the day of a fu
neral, in the evenings of the vigils of Christ
mas and New Year and on other occasions. 
As early as Pre-Christian times the Lithuan
ians followed the examble of their neighbors 
by preparing a mush of mixed grain, which 

was called kucia; it was eaten in honor of the 
dead and some of it was left for their refresh
ment. This early custom of the remembrance 
of the dead merged with the observance of the 
Christmas Eve vigil and fast, giving rise to the 
concept of a union of the living and the dead 
at a common table. In addition, by its very 
character, the festive supper held on Christmas 
Eve calls to mind the love-feasts (agape) of 
the early Christians.

Formerly on Christmas Eve people used 
spells and charms to foretell future events, 
especially death, marriage and harvest. Young 
girls engaged most of all in the pastime, want
ing to know if they would marry in the fol
lowing year. For example, they would seize 
an armful of wood, carry it indoors, and count 
the pieces; if the pieces of wood fell into 
pairs, a wedding would follow. If a girl ran 
out into the yard and heard the dogs barking, 
she could expect matchmakers to come later 
from the direction of the noise. If there were 
starry skies and snow on Christmas Eve, far
mers considered this a good omen. After sup
per farmers would bind straw around their 
apple trees in expectation of a better harvest. 
Beekeepers would lift the hives three times to 
increase the size of the swarms. Many of these 
customs and spells are know to other nations.

(Encyclopedia Lituanica, Vol. 1)

Lithuanian Christmas tree at Cleveland Air
port.
Lietuviška Kalėdų eglutė prie Clevelando 
aerodromo.
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Dynamic Canadian Artist Exhibits 
Tapestries in Chicago

by Victoria Matranga

T
HE TAPESTRIES of Anastazija Ta
mošaitis displayed at Galerija, 744 N. 
Wells, Chicago, from October 19-30, 
1982 showed a full range of mature experience 

and transformed the gallery space into a room 
exploding with color and light. Here, as in 
medieval castles, the tapestries warmed the 
walls. Times past, legends and the sea came 
to life in weavings that are the beautiful re
sults of many hours of painstaking work.

This exhibit of 32 tapestries spanned work 
dating from 1947 to the present day. Three 
of the earliest weavings, in the traditional 
knotted pile method, described scenes from 
Lithuanian mythology in a clear visual style 
in muted greenish tones. Works from the last 
15 years are notably different in color and 
style. Bright cool colors, blues and purples, 
are used in about half of the weavings. The 
royal blue hues she favors come from dyes 
imported from Germany on New Brunswick 
natural white yarns. The other weavings are 
done in earth tones, with unbleached yarns 
either purchased or ,of her own production, 
and with dyes of her own composition.

Tamosaitis involves herself in all phases 
of the weaver’s art to bring the final tapes
try to the gallery wall. She gathers berries, 
seeds and various plants to make the dyes; 
she spins the yams and builds the looms. She 

Anastazija Tamosaitis was born in Vainutas, in the Žemaitija region of Lithuania. She 
studied at the Women’s Applied Art School in Kaunas and continued with advanced art 
studies in Sweden and Austria. She has participated in international exhibitions throughout 
the world.

Anastazija Tamošaitienė, gimusi Žemaitijoje, Lietuvoje. Ji studijavo meną Meno mo
kytoje Kaune. Toliau studijavo Švedijoje ir Austrijoje. Ji dalyvavo tarptautinėse paro
dose visame pasaulyje.

keeps tight control over each stage of the 
work this way.

The recent works are visually startling for 
their flame-like, attenuated, vertical figures. It 
is occasionally difficult to discern or identify 
individual shapes within the composition be
cause of the overriding verticality. This is 
sometimes due to the medium, stretching and 
constricting the figures once the tapestry is 
removed from the loom. It is also reminiscent 
of the paintings of El Greco, and Tamosaitis 
states that these tapestry weavings are fabric 
translations of her painting style.

A master of many methods of weaving, Mrs. 
Tamosaitis displayed a sampling of perfect 
rib weave—Gobelin, kilim, rya, basket weave 
and other techniques—sometimes several tech
niques are used in the same work. Inventive 
treatments like braiding, alternating smooth 
and frayed edges, frame-within-the-picture 
edging, and openwork slits are a demonstration 
of her versatility. She works predominantly 
in natural fibers—wool, cotton and linen, and 
uses novelty yarns (mohair, metallics) for dra
matic interest. Oriental carpets and European 
Renaissance tapestries frequently used gold and 
silver threads, and Mrs. Tamosaitis enjoys the 
historical, visual and textural contrasts in the 
contemporary works.

The representational works interpret sub
jects beloved in Lithuanian mythology: Jūra
te and Kastytis, Egle and Drebule, The Ser
pent King’s Family; and also display her sense 

of the culture: August, Maiden’s Farewell. 
One diptych, Day and Moonlight lovingly, 
eerily evokes earth spirits. Another diptych, 
Trilluim Hills, recalls fields of fragrant blos
soms, the trillium, Ontario’s official flower. 
The abstract works repeat the rippling effect 
of water’s waves and moods. Emotional inten
sity is expressed in vibrant colors and varying 
textures: nubby, flat, smooth, tight and open.

Donald Anderson, a Chicago art critic, of- 
ferred his preferences in a recent review. 
“Moonlight” and “Day,” two tapestries exe
cuted in the Aubusson technique, combine as 
one to be the star of this exhibit. The moon
beams and the sun’s rays become the domin
ant parts of the composition, almost becoming 
a religious symbol. Trillium Hills has the 
national flower of Canada as the main sub
ject woven into two tapestries that join into 
one dramatic hanging. Here the vibrant col
ors of the seasons provide the background to 
the starlight flower shapes that highlight points 
of visual interest. The romance of the lady 
who meets a young prince is a frequent theme 
transcending language, country or time. Few 
artist/weavers have ever interpreted ancient 
legends, traditions, techniques and concepts 
with such a contemporary approach.”

This Lithuanian-born artist has lived in 
Kingston, Ontario, Canada since 1950. She 
began studying the art of weaving in Kaunas 
in 1930, and continued her studies in Sweden 
and Austria. She was already teaching weav
ing 35 years ago. She received prizes in in
ternational exhibitions (Paris, 1937; Berlin, 
1938; and New York, 1939) and has exhibited 
her work in the U.S., Canada and South Ame
rica. Her tapestries are in the permanent col
lections of major museums and the Vatican. 
Her tapestry Trillium Hills is featured in F. 
P. Thomson’s book Tapestry, Mirror of His
tory, (Crown Publ., N.Y.).

The tradition of Lithuanian women weav
ing at home, producing necessary household 
linens, was the starting point of her art. She 
spends a good deal of her time weaving Lith
uanian national costumes, and is the author 
of several books on handicrafts. Also a his
torian, her most noteworthy accomplishment 
is the book Lithuanian National Costume (pub
lished in English by the Lithuanian Folk Art 
Institute, Toronto, 1979), which she co-au
thored with her husband Antanas Tamosaitis. 
The book is a lavishly illustrated examina
tion of the rural dress from a scholarly, artis
tic and technological viewpoint. She continues 
to teach and conduct workshops and seminars 
on the techniques of tapestry weaving. For 
example, during her recent stay in Chicago, 
she led a week of evening weaving sessions 
with the Lithuanian Folk Art Institute.

By now, her deep love of the medium, un
derstanding of the techniques and involve
ment with the themes express themselves har
moniously. She lives in the woods on the 
banks of the St. Lawrence River and grew up 
near the Baltic Sea. The cool blue colors of 
the water, the shimmering, rippling character 
of the waves, and sea motifs dominate her 
work. She is calm, reflective and at-one with 
nature. When describing the frame of a loom 
she is currently working on, she says, “This 
is a nice-sized loom and it’s portable. You 
can take it outside and work while sitting on 
the veranda or under a tree.” How apt, and

(Continued on Page 20)
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The Lithuanian Wedding
by LIUCIJA BASKAUSKAS

Analysis

During the twentieth century, Lithuanian so
ciety experienced rapid and diverse cultural 
change, and the wedding ceremonies reflect 
the trends towards industrialization, urbani
zation and individuation. The period of Na
tional Independence, now but a memory for a 
generation of Lithuanians bom both in the 
Soviet and the American systems, saw the 
elimination of matchmaking, of the dowry, 
and of the incorporation of the bride into 
the extended kin of the groom. The three-part 
complex of wedding rituals merged into a 
shorter celebration, rarely exceeding three days, 
and those customs rooted in magic and divina
tion became mere pleasantries with which to 
entertain the assembled guests, who now came 
by invitation, rather than because of their 
membership in the village. Romantic love be
came the main prerequisite in the choice of a 
spouse, and gift exchanges were directed to 
the economic assistance of the couple in their 
neolocal residence. During a period of height
ened national consciousness, the new urban 
population romanticized the peasant past and 
embellished the wedding ceremonies with ela
borate foods, liquors and festivities.

The contemporary weddings celebrated in 
Soviet and American society continue these 
trends, but due to the vastly different socio
economic systems, new customs are added and 
new meanings are found in the traditions from 
the past—in this case the model of the nine
teenth century peasant wedding in the present 
context.

The issue of endogamy has become critical 
in the discussion of contemporary weddings. 
Mixed marriages of Catholic Lithuanians with 
persons of other faiths or other nationalities 
were very rare in pre-war Lithuania. Mixed 
marriages continue to be the rare exceptions 
in Soviet Lithuania, where 80% of the popu
lation remains ethnically Lithuanian.

In the United States, although endogamy is 
purported to be the norm and extreme pres
sure is placed on those of marriageable age to 
find a mate within the confines of the Lithu
anian refugee population, some 40% of all 
marriages continue to> be the rare exceptions 
population in Los Angeles are exogamous. This 
issue has been addressed in Lithuanian lan
guage literature for some time, specifically to 
insure that children of a mixed marriage would 
be raised bi-culturally rather than only within 
the popular culture of American society. How
ever, the structure of the Lithuanian commu
nity remains exclusively Lithuanian, emphasiz
ing excellent spoken and written Lithuanian 
language for participation, and the model of 
the endogamous marriage as a mainstay for 
its continuity. The complex problems which 
would be involved in restructuring the com
munity to include non-Lithuanian speakers, 
non-Lithuanian spouses and those members 
who are no longer devout Catholics have not 
yet been resolved.

Traditionally, women are considered to be 
primarily responsible for the proper encul- 
turation of the children and the creation of an 

ethnic household. Thus, more pressure is ap
plied to them to seek a Lithuanian spouse, one 
that would allow this ethnic household to exist. 
Men face fewer familial restrictions and con

sequently, during the later years of adolescence, 
there is a disproportionate number of women 
at Lithuanian community events and more 
women available in the appropriate pool of 
eligible marriage partners. Some women, given 
the choice of marriage to a non-Lithuanian 
spouse or no marriage at all have chosen the 
latter, because they were unable to reconcile 
their intensive ethnic enculturation and duty

(Continued on Page 20)

MATCHMAKING 
Zita Sodeika 

Mounting swift steeds the young man and the matchmaker gallop through the 
broad fields, gazing about and guessing at what they will find. 

They know where they are headed but feign being lost, as if searching for a strayed 
goose or sheep. The “stray” is before them, in the parlor, 

surprised and with curious eyes.
The father seats his guests at the table. Words flow as if a bolt of 

linen cloth unwinding. The table is like a roulette wheel— 
the winner is unknown. Will it be the stem, tightlipped 

father or the glib and adaptable matchmaker?
The young faces do not smile as yet. They wait and listen.

(Iš ’’Lietuvių šeimos tradicijos”)
PIRŠLYBOS
Zita Sodeikienė
Piršlys su berneliu sėda ant eiklių žirgų ir skrieja plačiais laukais.
Žvalgosi ir spėlioja, ką ras. Žino, kur vyksta, bet prisimeta paklydę: 
ieško pasimetusios avies ar žąsies. O ’’pasimetėlė” čia pat, 
seklyčioje, nustebusi, smalsiomis akimis.
Tėvas sodina atvykėlius už stalo. Prasideda kalbos kaip iš drobių rietimo.
Stalas, kaip lošimo ruletė, nežinia, kas laimės: 
kietas mažkalbis tėvas ar lankstus šnekus piršlys? 
Jaunieji dar nesišypso—klausosi ir laukia.
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THE LITHUANIAN 
WEDDING

(Continued from Page 19)

to continue the cultural patterns with the pro
blematical union with a spouse who is not ac
ceptable within the community and children 
who are faced with the difficulties of learn
ing the language and bearing American last 
names.

The role of the Catholic Church continues 
to play a dominant role in American Lithu
anian weddings. However, as more couples are 
faced with the situation of one of the spouses 
having previously been married and divorced, 
or one of tht^spouses being less than a devout 
Catholic, variants are becoming more frequent. 
The marriage ceremony, be it civil or Catho
lic, is seen as a separate event, as only a small 
part of the wedding festivities, and the Lithu
anian wedding is being increasingly confined 
to the festive celebration which starts with the 
greeting at the reception with wine, salt and 
bread and continues with an elaborate festive 
celebration of ethnic customs, foods, songs 
and dances.

(To Be Continued)

Canadian Artist
Exhibits in Chicago

(Continued from Page 18)

how revealing of her spirit. She says she most 
enjoys working on a tapestry loom 6 feet 
by 8 feet, and this size takes about three 
months of work. She recently acquired a 10 
foot wide loom and will begin doing larger 
tapestries. Her youthful enthusiasm and wide- 
ranging human interests characterize her ex
cited reference to future work—it’s what’s 
yet to be done that energizes her.

The exhibit at Galerija also included 10 
lithographs that provided a revealing comple
ment to the weavings. The only negative com
ment that could be made about the exhibit is 
that it was too short—more viewers could have 
been enriched if the time period had been 
longer than two weeks. We look forward to an
other appearance of Anastazija Tamosaitis’s 
work in Chicago. I can think of a few places 
where one of her 10 foot wide tapestries would 
fit perfectly.

More Tamosaitis
Tapestries

UNIVERSITY OF ILLINOIS HAS 

LITHUANIAN STUDIES PROGRAM

The University of Illinois at Chicago has 
a program in Lithuanian Studies that offers 
16 undergraduate and advanced courses to
ward a Lithuanian minor or major. The pro
gram is in its ninth year, and the unversity is 
looking for a permanent chair of this depart
ment. Anastazija Tamošaitienė Sužavėta Pilis

Anastazija Tamošaitiene
The Serpent King’s Family

Anastazija Tamošaitienė
Žalčių Karaliaus Šeima

“MAIDEN’S FAREWELL”
’’Jaunosios atsisveikinimas’

—Tapestry created by Anastazija Tamosaitis
—Anastazijos Tamošaitienės pagamintas gobelenas
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An Astute Observation

Bondage of Baltic 
goes on, on

by Tom Brazaitis
With a war in the Falklands, another war 

in Lebanon and bloodshed in other capitals, 
the world will little notice the resolution 
passed by the Senate and the House declaring 
June 14 Baltic Freedom Day.

The title of the resolution is wishful think
ing. A more accurate designation would be 
Baltic Bondage Day.

Forty-one years ago, on June 14, 1941, the 
Soviet Union began deporting tens of thou
sands of men, women and children from the 
Baltic states of Lithuania, Latvia and Estonia, 
occupied by the Soviets at the onset of World 
War II.

Maris A. Mantenieks, a Latvian-born physi
cist at Cleveland’s NASA Lewis Research Cen
ter who has researched the fall of the Baltic 
nations, said 700,000 people were herded into 
cattle cars bound for Siberia, where many died 
from cold, hunger and disease.

At the same time, trains and buses from the 
Soviet heartland brought tens of thousands of 
Russians to the Baltic states. The Russification 
program has reached the point where native 
Latvians make up barely half the population 
of Latvia, Mantenieks said. The same is true, 
to a lesser extent, in Lithuania and Estonia.

Mantenieks had been invited to Washington 
for a ceremony at which President Reagan was 
to sign the resolution. Although it was a small 
event in the big scheme of things, Mantenieks 
had looked forward to it for some badly needed 
publicity.

Everybody knows about the freedom fight
ers in Afghanistan and the rebels in Poland, 
Mantenieks said. And who could forget the 
bold Hungarians, who, like modern-day Da
vids, stood up to Moscow’s Goliath. But no
body seems to know about Lithuania, Latvia 
and Estonia. Worse, nobody seems to care.

At the last minute, the White House cere
mony was canceled. The president would be 
too busy dealing with the crisis in the Middle 
East, Mantenieks was told. In today’s world, 
the bloody wheel gets the oil.

Iran, Ireland, Afghanistan, Poland, El Sal-

Prašome taupyti pas mus —

St. Anthony
Savings & Loan Association

Joseph F. Gribauskas
Executive Secretary

Main Office
1447 South 49th Court, CICERO, IL 

60650 • Sub. 656-6330 / Chicago —
242-4395

Naujai atidaryta skyrius:
10 S. 660 Route 83 (at 92nd St.) 

Willowbrook, Illinois 60521
(312) 789-0777 

vador, Lebanon—each has captured our at
tention and held it as long as blood is being 
shed. Then, like a TV series that has taken 
a dive in the ratings, each disappears, to be 
replaced by a new theater of violence.

“Film at n!”
So the world will not remember that three 

countries—Lithuania, Latvia and Estonia— 
that were members of the League of Nations 
were seized by the Soviets as the spoils of war.

Congress may pass proclamations sympathiz
ing with the captive nations, but the people 
who make maps in the United States no longer 
designate Lithuania, Latvia and Estonia with 
their own colors. They now are all colored 
Russian red. America was shocked at the end 
of World War II to learn about Hitler’s death 
camps, where millions of Jews were executed. 
In Siberia today there are so-called labor camps 
for priests and poets and others who raise

THE LITAS GROUP
LITHUANIAN INTERNATIONAL CAPITAL

LIETUVIŲ FINANSINIS CENTRAS 
PASAULINĖS APIMTIES PATARNAVIMAI

WE OFFER THESE SERVICES:

♦STOCK MARKET
♦FUNDING
♦PROPERTIES
♦LOANS
♦GOLD & METALS
♦INSURANCE
♦TRAVEL
♦TRUSTS
♦TESTAMENTS

In 20 years as a financial service organiza
tion, we have generated more than 30 mil
lion dollars in gross invesments. Our proven 
performance in these times of fluctuating 
markets is your guarantee of stable personal 
growth towards a richer tomorrow. If you 
are looking for imaginative investment guid
ance tempered by traditional Lithuanian pru
dence, let us take you under our wings . . . 

LITAS INVESTING CO., INC.
CORPORATE HEADQUARTERS SALES OFFICE
86-01 114th Street 80 Pine Street
Richmond Hills, N.Y. 11418 New York, N.Y. 10005
(212) 441-6799 (212) 344-1300

their voices in dissent. Many are sent there 
from the Baltic states.

Occasionally, a letter is smuggled out, like 
the one from Mečislovas Jurevičius, a Lithu
anian, who wrote of his deportation: “As I 
headed for work, I was stopped and told I 
was leaving that day. Where and how I did not 
know. They exiled me. I never did learn why.”

Bronius Laurinavičius, who had been ac
cused of reactionary preaching, became the 
third priest to die a violent death in Lithuania 
in 14 months.

In the bitterest of ironies, the sons of Lith
uania, Latvia and Estonia are drafted into the 
Soviet army and ordered to Afghanistan, there 
to suppress the same hunger for freedom that 
surges through their own veins.

(From the Observer, Washington, D.C.)

VYTAVTAS VEBEUUNAS, Lito prezidentas

Jau 20 metų veikianti Lito Organizacija 
yra sutelkusi virš 30 milijonų bruto turto. 
Paskutiniu laiku pasaulio valiutoms svyruo
jant Litas vikriai ir sėkmingai prekiauja 
auksu ir kitomis pastoviomis vertybėmis

PELNINGAI IŠNAUDOKIME PASAULIO 
ŪKINIUS SVYRAVIMUS!

PRIEŠ GALUTINĮ SPRENDIMĄ TARKI
TĖS SU:
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SiniOIIS Travel

Sveikina visus klientus su šven
tėm, linkėdama geros sveikatos, 
laimės bei pasisekimo ir

Kviečia keliauti 
kartu!

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

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

KASOS VALANDOS:

AKTYVAI — virš 20 milijonų
MOKA UŽ:

KELIONĖS I LIETUVAfa u

1 983
1. Gegužės 12
2. Gegužės <19
3. Gegužės 26
4. Birželio 23
5. Liepos 7
6. Liepos 14

7. Liepos 21
8. Rugpiūčio 11
9. Rugsėjo 1

10. Rugsėjo 9
11. Sjalio 6
12. Gruodžio 19

Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10-3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9-1 
Sekmadieniais 9:30-1

90 dienų termin. indėlius ....101/2% 
180-185 d. termin. ind...... 11 %

term, indėlius 1 metų ........ 12 %
pensijų s-tą ..........................11 %

< ► spec. taup. s-tą ................... 10 %
taupomąją s-tą ....................10 %
depozitų-čekių s-tą ........... 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ................... 16%%
mortgičius nuo ..................14 % %

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

Visos kelionės vienai ar dviem savaitėm, pasirenkant—savaitei į Vilnių 
ar 10 dienų Lietuvoje, arba Vilnius-Ryga, Vilnius-Leningradas, Vilnius- 
Yalta, bei kiti Europos miestai.

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

SUTVARKOME PALIKIMUS IR KOOPERATINIŲ 
BUTŲ GAVIMĄ

☆ ☆ ☆

Mūsų biure jūs galite užsakyti savo giminėms Lietuvoje:
• automobilius
• televizijas
• šaldytuvus
• bei įvairius kitus pageidaujamus daiktus

Smulkesnių žinių teiraukitis Toronto skyriuje, kuriame sąžiningai 
patarnaujame jau 23 metai

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060, telex 06-986766TOR
2385 Dundas St. W, Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

Savininkai VYTAS ir AUDRONĖ SIMINKEVIČIAI

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas 766-5827

Duoda nemokamą gyvybės drau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemokama gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

Furniturue Ltd
PILNAS NAMU APSTATYMAS

pristatymas į namusNemokamas

KRAUTUVĖS :

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

☆ Šaldytuvai
☆ Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
☆ Siuvamos mašinos
☆ Rašomos mašinėlės

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Vakaruose
137 RONCESVALLES AVE. 

Tel. 537-1442

Lietuvio savininko vaistinė

Rytuose 
2448 DANFORTH AVE. 

Tel. 699-4444

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 iki 3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 
iki 6 v.; sekmadieniais nuo 10:45 iki 12:45 v. Sekmadieniais nedir
bama vasarą nuo gegužės 15 iki sausio 15 d. ir per visus ilguosius 
savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos va
karo ir penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

— 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

Margis Drug turi ’’Lottario” loterijos skaitytuvą (kompiuterį)
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GARBES PRENUMERATOS

V. Alantas, Detroit, MI
Rasa Andrews, Vacaville, CA
P. Aras, Santa Monica, CA
J. Z. Augustinius, Illinois 
Br. Aušrotas, Juno Beach, FL. 
Leo Bagdonas, Santa Cruz, CA.
J. Bagdonas, Woodhaven, N.Y. 
Inž. Peter Baltran,
L. Baltrėnas, Los Angeles, CA
V. Barkus, Omaha, Nebraska
G. Balukas, Oak Lawn, IL
V. Beleckas, Sunny Hills, FL
D. Brazdžionis, Los Angeles, CA 
Juozas Briedis,

West Bloomfield, MI
R. A. Bužėnas, Los Angeles, CA 
Inž. V. Čekanauskas, garbės kon

sulas, Los Angeles, CA
H. Bruszauskas, Vokietija
Dr. A. L. Čepulis, 

Willoughby, OH
John Čiurlionis, PA
Rev. M. Čyvas, Albany, N.Y.
Stasys Daugėla, Santa Monioa, CA 
Dr. A. M. Devenis,

Long Beach, CA
A. Devenienė, Santa Monica, CA 
Vysk. A. Deksnys, Vokietija
A. Dičius, Santa Monica, CA 
Alg. Didžiulis, Bogota, Colombia 
Vincas Dovydaitis,

San Clemente, CA
Rev. A. Dranginis, Baltimore, MD
P. Duda, Chicago, IL
J. Dženkaitis, Glendale, CA
East Cambridge Branch

Library, MA
A. Galdikas, Brentwood, CA
Bronė Gajauskienė,

Santa Monica, CA
P. Gauronskas, Santa Monica, CA 
Inž. Br. Galinis, Norwell, MA
J. Girevičius, Ont., Canada
P. Gruodis, Chicago, IL
Paul Gylys, Olympia, WA
E. ir L. Jarašiūnai,

Santa Monica, CA
E. Jonušas, Omaha, Nebraska
J. P. Kairys, Brocton, MA
P. Karosas, New Britain, CT
Kazys Karuža, Los Angeles, CA 
H. V. Kulber, Brooklyn, N.Y. 
Dr. Šarūnas Karuža,

Los Angeles, CA
St. Keterauskas, Los Angeles, CA 
Mrs. Isab. Kirk,

San Leandro, CA
Dr. Alf. Kontvis, CA
Msgr. J. Kučingis,

Los Angeles, CA
J. Kutra, Santa Monica, CA
S. ir J. Kvečas, Santa Monica, CA
C. A. Laucius, Chicago, IL
M. M. Lietuvnikas, Orlando, FL
J. Levickas, Palos Park, IL
Dr. V. McCleris, Livonia, MI
F. Masaitis, La Mirada, CA
B. Maskeliūnas, Toronto, 
Vacį. Mažeika, Park Ridge, IL
A. M. Macarus, Hagar Shores, 

Michigan.
A. ir L. Mažeikos, 

Marina del Rey, CA
A. Mažulis, Santa Monica, CA

A. Milius, Santa Monica, CA 
Al. Mogenis, Quincy, IL 
A. Musteikis, Fallon, NE
M. L. Namikai, M.D. Glendora 

Calif.
Kun. Th. Palis, Pittsburg, CA 
Rev. V. Pavalkis, Milpitas, CA 
Vladas Pažiūra, Anaheim, CA
F. Petrauskas, Syracuse, N.Y.
J. Petrikonis, M.D., Woodbine, IA
J. Petronis, Los Angeles, CA
E. Pikelis, Chicago, IL 
Jonas Putna, Cardiff, England 
Rev. A. Račkauskas,

Brooklyn, N.Y.
Inž. Juoz. Rasys, Cambridge, MA 
Rev. Dr. P. Ragažinskas,

Central, N.M.
G. W. Radvenis, 1326 McCollum 

St., L.A., CA
Kun. V. Radvina,

Clover Valley, CA 
A. Rugys, Lantana, FL 
A. J. Rudis, Blue Island, IL 
V. Raulinaitis, M.D.

Santa Monica, CA
K. R. Razauskas,

Dearborn Heights, MI
J. V. Roland, San Francisco, CA 
Kun. Paul Sabulis,

Waterbury, CT.
O. C. Šadeika,

Farmington Hills, MI 
Petras Sakas, Los Angeles, CA 
J. B. Sabai, Cleveland, OH 
Wm. R. Savage, Reno, Nevada 
A. Sinkys, Santa Monica, CA 
E. ir J. Sinkiai,
Dr. J. Skirgaudas, La Jolla, CA

Santa Monica, CA
Dr. Paul Švarcas, Mascoutah, IL 
Rev. E. Statkus,

Grand Rapids, MI
S. Sližys, Dearborn Hts., MI 
Dr. D. Surantas, Rockford, Ill.
J. Švedas, Cicero, IL 
Dr. V. B. Sky,
Inž. J. Talandis,
Rev. L Urbonas, Gary, IN
A. Valavičius, Chicago, IL
S. P. Vaičaitis, PA
K. Vanagas, Vancouver, B.C., 

Canada
Inž. V. Vidugiris,

Palos Verdes, CA
V. Urbaitis, Mayfield Hts., OH 
A. Vakselis, Richmond Hills, N.Y. 
Juozas Vitėnas, Washington, D.C.

^LEDOS’
Į KALĖDINIŲ GIESMIŲ PLOKŠTELĖ, ĮDAINUOTA MON- 

TREALIO LIETUVIŲ, CHORO KVEBEKO — KANADOS 
CHORŲ VARŽYBŲ ČEMPIONO...

PLOKŠTELĖ YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS, VĖLIAUSIA 
TECHNIKA IR VERTE ŠI PLOKŠTELĖ NUSTEBINS NE TIK JUS 
BET IR JŪSŲ DRAUGUS, KAIMYNUS IR GIMINES
GAUTI ŠIA PLOKŠTELĘ—SIŲSKITE $10. —PLUS $2. —PER
SIUNTIMUI, UŽPILDANT ATKARPĄ ŽEMIAU-

ATKARPA:

VILNIUS RECORDS OF CANADA
672 VICTORIA AVE,
WESTMOUNT, QUEBEC
CANADA H3Y 2R9
PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS- _________________________

VARDAS IR PAVARDĖ:__ ____________

ADRESAS:_______ ____________________ _____________

SIUNČIU $_____________ __________

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
PUIKI DOVANA 1982 METŲ KALĖDOMS 

Siuntinys No. 1 — 1982
1 pora geriausių ’’Levi” denim jeans; 1 pora ’’Wrangler” velveto 

jeans; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 3 metrai vilnonės 
eilutei medžiagos su įrašu ’’All Wool Made in England”; 1 komplektas 
vyriškų arba moteriškų žieminių apatinių rūbų; 1 sv. geriausių mo
hair vilnonių siūlų; vilnonė arba šilkinė suknelei medžiaga.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ............................$400.00
Į šį siuntinį dar galime dadėti 7 svarus įvairių prekių: medžiagos 

galima dadėti 4 m. ir dirbtinio minko kailio 3 m.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu):

Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirb

AUKOS
Aukos po $20—

M. L. Namikas, 'M.D.
Aukos po $10—

J. Agurkis
O. Spirauskas

Aukos po $5—
J. Dalbokas, E. Žiaušys, K. E. 

Majauskas, A. Valavičius, M. Uge- 
nas, R. K. Ražauskas.

Labai ačiū už parėmimą L.D. 
žurnalo.

—A. Skirius, leidėjas

tinio kailio pamušas, gražus kalnierius, sveria 5 sv.................. $220.00
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, sveria 5 sv.................. 100.00
Pigesnis minko kailis paltui ................................................... 88.00
Jeans, rumbuoto velveto ........................................................... 42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis............................................. 44.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ................................................... 12.00
Telescopic lietsargis .................................................................... 12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ............................................... 44.00
Puiki suknelei medžiaga .............................................................. 40.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m.................................. 66.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio. 3 m.................. 80.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m...................................... 66.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m...................................... 80.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.................................. 100.00
Šie produktai galima siųsti su rūbais: ¥2 sv. arbatos—$4.00, % sv. 
nescafes—$6.00, 1 sv. pupelių kavos—$7.00, 1 sv. šokolado—$7.00, 
40 cigarečių—$5.00
Sudarant siuntini savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $52.00 
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkaujame 
išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame 
palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & C0.
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England
Tel.: 01 460 2592



LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

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

Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.
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

CALIFORNIA LITHUANIAN 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 $100,000.00. Išduodamos įvairių 
rūšių paskolos pradedant 12.5%

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 19S2 metais!

INŽ. VYTAUTAS VIDUGIRIS
Lietuvių Skautų Brolijos vyriausias skautininkas

27923 San Nicholas Drive, Palos Verdes, CA 90274

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

Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog

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

A. PEČIULIS
Remodeling and Construction

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

K

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

į
K 
R 
į
U 
R

gilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllO

| CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE |

| JONAS PETRONIS j
2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, C A 90039 

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

Ž MARCELLA AUGUS
$ PRESIDENT jj

! CROWN ESCROW CORPORATION Į
I 2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
j 413-3370 |

NURMSEN PAINT CO.
UNIVERSAL TREASURE TONES — CONCO PAINTS 

WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA 90069 

Telefonas: 652-7848

Tel. (213) 377-3192 ARTHUR V. DOBLE

Linksmų Švenčių ir laimingų Naujų Metų

SINCE 1955 Phone (213) 661-6222

RUOKIS PAINT CO.
Subdivision of Rokai Chemical Co.

(Arturas Dobilas)
Attorney at Law — Accident Cases 

12301 Wilshire Blvd., Suite 512

Los Angeles, CA 90025 Phone (213) 826-5505

Latex Base Paints for Both Indoors and Outdoors 
ALL COLORS

Linksmų švenčių visiems LD skaitytojams ir draugams linki

BRONĖ STARKIENĖ ir sūnus MILTON STARKUS
P.O. BOX 27204 J. & V. RUOKIS
Los Angeles, CA 90027 Owners 1642 Ocean Avenue, Stota Monica, CA 90401
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