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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
ARGENTINOS VYRIAUSYBĖ 
SIŪLO NAUJAS REFORMAS

Naujai išrinkta Argentinos 
vyriausybė siūlo ekonomines 
ir socialines reformas,ku - 
rios ne visos yra priimtinos 
peronistų sparnui.

Tačiau- pasiūlymai verti 
išbandyti. Bus j pravesti 
darbo unijų rinkimai, joms 
suteikta daugiau teisių.

Nuosavybės ir pajamų mo
kesčiai bus padidinti, o per 
pusę sumažinti ūkininkams ir 
gyvulių augintojams.

Eksportas skatinamas su 
vyroausybės parama, kuri 
stengsis visokiais būdais su
mažinti deficitą ir pakelti e- 
konominį augimą 5%. Bus su
mažintos nesvarbios gyny - 
bos išlaidos.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ

efinsais came wsgtrre. 
Sftauvtais baime u būt I

V. TJ(alėdų ir. <^\laujų <^AĄetų proga sveikiname 
£ū-ių seimos narius k ei artimuosius, linkėdami 

džiaugsmingų dienų ateityje.

Žengdami į. <sd\)auj uosius ^lĄetus, pasižadėkime it 
toliau dirkti su tuo pačiu pasiryžimu ir pasišventimu 
pavergtos tėvynes laisvės atstatymui it mūsų tautinio so
lidarumo išlaikymui. <=Šv. kJ^alėdų dvasia teatneša į mū
sų tarpą ramykę, meilę., pasitikėjimą vienas kitu ir pa- 

rką vienas kitam.
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Montrealio Lietuviai, šv.iKalėdos tebūna Jums 
stipresnės vilties Kr i st au s g i mi mo švente, kad 
ištvertume lietuviškume.
Naujieji 1984 metai teatneša naujo ryžto kiek
vienam asmeniui ir organizacijoms lietuviškame 
darbe.

Siu švenčių metu junkitės su visais išsklaidytais 
lietuviais į vieninga Pasaulio Li etuvi u. Bendruo 
menę, su pavergtais broliais ir sesėmi s Lietuvoje

K LB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA •'
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GRAIKŲ LAIVAI PASIRUOŠĖ 
EVAKUOTI PLO

Penki Graikijos laivai,pa - 
samdyti išvežti apsuptuosius 
PLO kovotojus, yra iškėlę JA’ 
vėliavas irlydimi Prancūzi - 
jos karo laivų.

PLO vadas Arafat'a’s pa
skelbė, kad nutarė atiduoti 
visus sunkiuosius jo žinioje 
esančius ginklus Lebanono 
kariuomenei.

Izraelis pareiškė,kad esąs 
nepatenkintas už tarptautinę 
pagalbą Arafat'ui. Norėtų,kad 
jis bent atsisakytų terorizmo 
veiksmų prieš priimdamas 
Graikijos ir Prancūzijos pa
galbą. Žinoma, kad tokių pat

PARUOŠTAS ĮSTATYMAS 
APSISAUGOTI* NUO GIRTU 
VAIRUOTOJŲ

Kanados Teisingumo Mi- 
nisteris Mark MacGuigan 
pranešė, kad naujas įstaty
mo projektas, draudžiantis 
vairuoti išgėrusiems, numa
to iki 14 m.kalėjimo bausmę 
ir sulaikymą vairavimo lei
dimą visam gyvenimui.

Minimalė bauda už girtą 
važiavimą pakelta nuo $50 
iki $300 ir 3-jų mėnesių 
leidimo atėmimu.

Taip pat numatomos baus
mės tiems, kurie atsisako 
atlikti kraujo tyrimą dėl al
koholio kiekio.

VEDA KOVĄ PRIEŠ MASKVOS SKRIAUDAS
Kongresmanas B.A.Gilman drauge su Nobelio pre - 

ja apdovanotuoju rašytoju Aleksandru Solženicynu ir ki
tais Žmogaus Teisių gynėjais dalyvavo stačiatikių pamal
dose Sv. Jono katedroje Washingtone, Savo žodyje kongr. 
Gilman'as priminė milijonus žmonių, žuvusių nuo komu
nistų rankos. Atkreipė dėmesį,kaip Sovietų Sąjunga lau
žo savo tarptautinius įsipareigojimus. Gilman'as jau tu
ri 1600 dokumentų, rodančių,kaip Maskva kliudo pašto ir 
siuntų perteikimą. Būna atsitikimų,kad sovietų įstaigos 
atsiunčia siuntos gavimo liudijimą su parašu kalinamojo, 
kuris jau yra miręs prieš trejus metus. Apie 1OOO do
kumentų rodo, kad Maskva išsisukinėja , nenorėdama su
mokėti atlyginimo už padarytus nuostolius varžant pašto 
ir siuntų susisiekimą. Gilman'as pabrėžė,kad Sovietų Są
junga grobia nežmoniškus muitus ir laužo Tarptautinę 
Paštų Konvenciją, kurią su kitomis valstybėmis yra pa
sirašiusi, laužo taipgi Helsinkio Susitarimų nuostatus . 
/Taigi, nieko naujo po saule.. .Red./.
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KLB TORONTO APYLINKES VALDYBA 
ŠIRDINGAI SVEIKINA LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS NARIUS IR NARES, 
LINKĖDAMA GIEDRIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR VILTINGŲ 1984 METŲ LIETUVOS 
LAISVINIMO "DARBE -

veiksmų turėtų atsisakyti jr 
Izraelis- nepabrėžiama . Gal 
tai padarytų, jeigu visi ara - 
bų kraštai pripažintų Izrae
lio valstybę.
TURKIJA SIŪLO TAIKA

Turkijos min .p-kas Ozai 
pareiškė,kad naujasis jo par
lamentas norįs baigti ilgus 
ir karčius ginčus tarp Tur
kijos ir Graikijos ir ištiesti 
"draugišką! ranką".

Teisėjai galės pasiūlyti 
alkoholikams gydymosi ga
limybes.

Šis įstatymo projektas yra 
paruoštas, reikalaujant vi
suomenei ir remiantis sta
tistikos daviniais. Pusė vi
sų fatališkų automobilių ka
tastrofų Kanadoje įvykstal 
dėl girto vairuotojo. O kiek

KGB KLAIDINA JAV TEISINGUMO ĮSTAIGAS
Washington'o žurnalistas Warren itogers "Washing

ton Times" atkreipia dėmesį,kaip KGB klaidina OSI J- 
staigą vadinamose karo nusikaltėlių bylose. Jis sako, kad 
KGB savo sufabrikuotomis informacijomis ir dirbtinais 
dokumentais nori sužlugdyti antikomunistinius emigrantus 
iš Įvytų Europos.Pvz. ,KGB apkaltino emigrantą George 
Shimko/dabar Kanados parlamento narį/, įr jų kalintą uk
rainiečių disidentą V. Moroz, kad jie buvo karo krimina - 
listais, nors tuo metu,kai jie kaltinami padarę tuos nusi-

dar žmonių tampa sužeistų... kaitimus, vienas turėjo 8 m. amžiaus, kitas Um.
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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SMUIKELIS
Šimtametis senis ant tėvelio dvaro
Drožia dievuliuką, kurs stebuklus daro.

Faustas K i r š a

Drožia, skiedros krenta, dievuliukas žiūri, 
Dievdirbis skausmingą patį Dievą kuria.

Jis pats savo širdį,kančią kryžiavoja: 
Dievui veria šoną ir subado kojas.

Ant galvos vainiką iš eržkėčių pina 
Baltą medį drasko, drožia ir kankina.

"Dieve, abejoju, ar tam stuobriui reiktų, 
Mano piršų darbo,kad stebuklas veiktų.. 
"Dieve, tu per kančią kruvinaisiais skruostais 
Saldai mano skausmą, ašaras nušluostai.

O kai jis Dievulį nunešė šventovėn, 
Viso krašto žmonės grįžo į dorovę.

Ir patsai senelis už jaunystės vėjus 
Atsiprašė, lūpas prie žaizdos pridėjęs.

VLIKO SEIMO REZOLIUCIJOS
40-TIES METŲ SUKAKTUVINIAME SEIME, SOUTHFIELD 
-DETROIT, MI, 1983 m. LAPKRIČIO 12-13 d.d.priėmė

N utarimus:

A . Lietuvių tautos reikalais:
1. Seimas didžiuojasi mūsų tautos patvarumu pavergtoje 
Lietuvoje. Šio patvarumo ir kovos dvasia psireiškusi ma
siniu pasipriešinimu 1944-1952 m., paskutiniu metu liko 
atžymėta naujomis išraiškomis. Šiuos naujus pasireiški
mus ir kovo sbūdus VLIKAS seka su dideliu dėmesiu ir 
pagarba.
2. Seimas su giliu liūdesiu primena sovietų genocidinę 
politiką, vykdomą trėmimais, areštais, religiniu perse
kiojimu, Lietuvos rusinimu, kolonizavimu ir ekonominiu 
išnaudojimu.
3. Seimas smerkia ir protestuoja prieš sovietų vykdomą 
okupuotoje Lietuvoje tikinčiųjųdiskriminaciją ir persekio
jimus. Katalikų Teisėms Ginti Komiteto narių, kunigų Sva
rinsko ir Tamkevičiaus areštai ir įkalinimai yra flagran- 
tiškas Helsinkio Akto raidės ir dvasios laužymas. Seimas 
su giliu liūdesiu atžymi šią sunkią tikinčiųjų būklę.

B. Lietuvių bendradarbiavimo reikalais:
1. Seimas yra vieningos nuomonės,kad tautos laisvinimo 
sėkmingumui patikrinti yra reikalinga mūsų politinių 
veiksnių bei bendrinių organizacijų sutartina ir suderinta 
veikla.

Tarpusavio santykiai turi būti grindžiami lietuviško 
sodildarumo dvasia ir pagarba jų vykdytojams.
2. Seimas kviečia visuomenės veikėjus ir spaudos bend
radarbius vengti piktos kritikos ir visomis progomis 
stengtis ryškinti visų mūsų politinių veiksnių svarbą ir jų 
naudą mūsų tautai.
3. Seimas sveikina VLIKO,ALTOS ir JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS susitarimą sudaryti LIETUVIŲ TEI
SĖMS GINTI KOMItkTĄ ir ragina lietuvių visuomenę au
koti Lietuvių Teisėms Ginti Fondui.
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As the joyous festive season approaches, 
the words "Peace on earth to men of good 
will" have never seemed more appropriate.

The year 1983 was marked by an economic 
turnaround. Through the concerted efforts 
of all Canadians, we succeeded in breaking 
inflation's back, in putting an end to the 
recession and in restoring a climate of 
confidence and unity among Canadians, 
fervently hope that 1984 will 
of social stability, economic 
brotherhood.

Pour certains, la periode des Fetes ėst 
le moment de reflechir 
vient de s'ecouler ou encore, 
brer en fami lie. Pour d'autres 
le moment d'evaluer les 
ments de 1'annee, d'analyser 
portance et de voir jusqu'ou 
en sera modifiee.

For some Canadians, the holidays are a 
time to reflect back on the year now 
drawing to a close and to gather for 
family celebrations. For others, it is a 
time to evaluate major events which took 
place during the year, to analyse their 
importance and to see how they will 
affect their lives.

1'annee qui 
de cele- 

ce sera 
grands evene- 

leur im- 
leur vie

1'approche de cette heureuse periode 
des Fetes et a l'aube d'une nouvelle 
annee, nous pouvons dire en toute sėre- 
nite: "Paix sur la terre aux hommes de 
bonne volontė".

1983 aura ėtė 1'annee de 
economique. Grace aux efforts concertes 
de tous, nous avons vaincu 1'inflation, 
mis fin a la recession et retabli un 
climat de confiance et de solidaritė 
dans la population. Puisse 1984 etre 
une annee de stabilitė sociale, de 
croissance economique et de fraternitė.

Bonne et heureuse 
annėe a tons!

A I’aube de 1984, il me fait 
grand plaisir d’offrir mes voeux de 
bonheur, santė et prospėritė aux 
Quebecois de toutes origines.

Gerald Godin

/ Sveikina J.V Campbell, LaSalle atstovas Parlamente /

Le ministre des Communautės culturelies et de 
I’lmmigration,

Plus que jamais il y a place aux hommes 
de bonne volonte.

"Jei stebuklus rodai, aš tavęs maldauju: 
Gelbėk nekaltuosius, bausk,kurie kerštauja'

Dievdirbis nušvinta ir stebuklą mato: - 
Apie Kristaus galvą spindulėlių ratą.

Pasirėmęs ranką ant kaulėtų kelių 
Su kančia ir siela gimsta pats smuikelis

Širdžiai nuraminti tiek skiedrų privelta: 
Dievas atsistoja iš po senio kalto.

Kai smuikeliui plėšė paskutinę skiedrą, 
Iš kūrėjo lūpų žodis pasigirdo:

Kai iš ūkio sūnų Sibiran išleido,
Taš kančias ir drožia Viešpačiui ant veido.

More than ever before, there 
earth for men of good will.

C. VLIKO darbų reikalais:
1. Seimas užgiria Valdybos darbus,Ypač ELTA-P±vESS - 
DIENST leidimo atnaujinimą ir reiškia padėką Valdybai 
ir jos p-kui dr.k. Bobeliui, skatindamas kiek galima pla - 
čiau išnaudoti naujas nuotaikas Europos demokratinių vals
tybių tarpe ir stiprinti visokeriopą veiklą Europoje.
2. Seimas, apsvarstęs šiandieninių Lietuvos laisvinimo 
problemų klausimą,taria,

kad vienas pagrindinių uždavinių yra laisvinimo orga
nizacijos ir veiklos tęsimas,atsižvelgiant į laiko ir pasi
keitusių sąlygų reikalavimus;

kad VLIKO Taryba ir Valdyba, vykdydama ir plėtodama 
savo veiklą,

a/ stiprintų kovą už žmogaus ir tautų pagrindines teises 
ir laisves,

b/ veiktų, kad pasyvi Lietuvos okupacijos nepripažini
mo pozicija būtų pakeista į aktyvią ir veiksmingą akciją, 

c/ skatintų lietuvių visuomenę organizuoti priemones 
perteikti tautai vakarų demokratinių valstybių,apsijungu
sių Europos bendruomenėje, atsieki mus politiniais .socia
liniais, ekonominiais klausimais, o taip pat politinę ir ūki
nę integraciją,kuri patikrina ją Sudarančioms valstybėms 
jų politinį suverenumą ir pepriklausomybę,

d/ organizuotų demokratinę akciją ir antikomunistinę 
veiklą,

e/ daugiau dėmesio skirtų Seinų Krašto ir Gudijos lie
tuvių problemoms spręsti,

f/ siektų tampresnių santykių su lietuvių organizaci - 
jomis, visada turint omenyje pavergtosios Lietuvos inte
resus.

D. VLIKO 4O-ties metų sukakties reikalu:
1. Seimas, minėdamas 4O-ties metų sukaktį,skelbia 1983- 
1984 metus VLIKO sukaktuviniais metais ir ragina visuo
menę pasaulyje šiais metais, o ypač Vasario 16 šventės 
proga,skirti kuo didžiausią dėmesį VLIKO vykdomam dar
bui.
2. Minėdamas 4O-ties metų darbo sukaktį,Seimaft priė
mė atskirą pareiškimą dėl Lietuvos bylos padėties.

E. Sveikinimai, ir padėkos:
1. Seimas sveikina JAV Prezidentą ir reiškia padėką už 
jo nuolatinę paramą Lietuvos laisvės bylai.Seimas dėko
ja senatoriams Charles H. Percy ir Robert Dole, JAV 
Kongreso atstovams Dante B.Fascell ir William S . 
Broomfield už atsiųstus sveikinimus.
2. Seimas dėkoja už sveikinimus ir linkėjimus Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos šefui Stasiui Lozoraičiui, Lietu - 
vos atstovui dr.s.A. Bačkiui,Lietuvos atstovui D. Brita

room on

Quebec

0 Communautės culturelies 
et Immigration 
Quebec

nijoje V.Balickui,generaliniams konsulams:Anicetui Si
mučiui, Juzei Daužvardienei,dr. J. Žmuidzinui ir Vytau
tui Cekanatlskui, Lietuvos vyskupams Vincentui Brizgiui ir 
ir Antanhi Deksniui, ir visiems asmenims ir organizaci
joms žodžiu ar raštu sveikinusius VLIKO Seimą.
3. Seimas reiškia didelį dėkingumą visai mūsų tautos iš
eivijai, kuri per 4O-fį metų taip gausiai ir vieningai rėmė 
VLIKO veiklą ir aktyviai dalyvavo laisvinimo pastangose. 
Seimas tikisi,kad ir ąteityje lietuviškoji visuomenė ir to
liau rems VLIKĄ ir gausiai jungsis į jo veiklą pagrin
diniam tikslui atsiekti: atstatyti Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.
4. Seimas didžiai vertina ir reiškia pagarbą Tautos Fon
do Tarnybai ir jos pirmininkui A. Vakseliui, Tautos Fon
do Valdybai ir jos p-kui J. Giedraičiui ir kitų kraštų at
stovybėms, o ypatingai Kanados Tautos Fondo Atstovybei 
ir jos pirmininkui A. Firavičiui už jų sėkmingą aukų tel
kimą ir kviečia visus ir toliau dosniai remti Tautos Fon
dą.

Taip pat padėka priklauso prelatui Jonui Balkūnui už jo 
nuolatinį rūpestį remti Tautos Fondą,ypač jo pranešimą 
spaudai testamentų sudarymo reikalu. Tenka priminti , 
kad Tautos Fondo teisiniai patarėjai visuomet suteiks pa
galbą ruošiant testamentus.
5. Seimas dėkoja Lietuvos Atstovui prie Vatikano,Stasiui 
Lozoraičiui, Jr. už jo pranešimą "Vakarų Europos Tarp
tautinė Politika Sovietų Sąjungos atžvilgiu",ir Birutei 
Venskuvienei,prancūzų kalbos ELTOS redaktorei Pary - 
žiuje, už jos pranešimus.
6. Seimas dėkjoja simpoziumo "Lietuvos Laisvinimo Pro
blemos" dalyviams inž.L.Griniui,dr.k.Karveliui, A.J. 
Kasulaičiui ir dr. D. Krivickui už jų pareikštas vertingas 
mintis,praturtinusiais sukaktuvinio Seimo programą.
7. Ypatinga pagarba ir padėka priklauso agr. Baliui Gai- 
džiūnui, vienam iš VLIKO steigėjų ir pirmosios valdybos 
vicep-kui už jo žodį, tartą Seimo pokylio metu apie VLI
KO organizavimą ir jo veiklą pirmaisiais darbo metais.
8. Seimas dėkoja Rytų Lietuvos Kezistenciniam Sąjū - 
džiui - Detroito Seimo Rengimo Komitetui ir jo pirminin
kui Albertui Misiūnui už jų pastangas ir darbą organizuo
jant Seimą, banketo programos dalyviams už puikų prog
ramos atlikimą ir visiems prlsidėjusiems prie sėkmingo 
Sgimo pasisekimo. Didelė padėka priklauso. Dievo Apvaiz
dos Parapijos klebonui kun. V.Krikščiūnevičiui,Šv.Anta
no Parapijos klebonui,kun .A.Babonui ir kun. A.Stašiui iš 
Floridos už iškilmingas pamaldas ir prasmingą pamokslą, 
/Priimta vienbalsiai Southfiėld-Detroit, Mich., 1983 m. 
lapkričio 13 d./.,
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MAŽOSIOS LIETUVOS 
REZISTENCINIS SĄJŪDIS
Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio Suvažiavimo , 
Įvykusio 1983 metų LIEPOS mėn.4-5 dienomis Lietuvių 
Tautiniuose Namuose Chicagoje,Illinois

REZOLIUCIJA
Mes, Mažosios Lietuvos lietuviai iš Amerikos,Europos, 
Australijos ir kitų vietovių, susibūrę Chicagoje Lietuvių 
Tautiniuose Namuose bendrame suvažiavime aptarti toli 
likusios Tėvynės tragiškos padėties ir jos likiminių rei
kalų, o taipgi savosios organizacinės veiklos laisvajame 
pasaulyje, su meile ir skausmu prisimename:

- Mūsų drąsios genties PRŪSŲ baisias apsigynimo 
kovas, vykusias prieš 700 metų ir trukusias be paliovos 
iki ši narsi gentis liko sunaikinta nelygioje kovoje prieš 
kryžiuočių planingai vykdomą tautžudystę.

- Baisųjį visuotiną marą, sunaikinusį didelę Mažo
sios Lituvos gyventojų dalį, nusiaubtą švedų karų ir juos 
sekusių badmečių.

- Mažosios Lietuvos lietuvių ilgų šimtmečių ryžtin
gas pastangas išsilaikyti savoje žemėje puoselėjant kai - 
binius ir kultūrinius tautos lobius, sunkiose aplinkybėse 
apjungiančius visus lietuvninkus laiko ir įvykių tėkmėje .

- 150 metų sukaktį nuo pirmosios perijodinės spau
dos lietuvių kalba pasirodymo Mažojoje Lietuvoje. 1OO 
metų sukaktį nuo nagainėje ir Tilžėje spausdintos AUŠ
ROS, visai lietuvių tautai atskleidusios naują tautinio su
sipratimo gadynę, brandinusią Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo mintį.

- 65 metų sukaktį Tilžės Akto, 1918 metų lapkričio" 
30 dieną paskelbusio visos Prūsų arba Mažosios Lietu - 
vos prisijungimą į bendrą Nepriklausomą Lietuvos vals
tybę. Tilžės Akto pasekmėje įvyko Klaipėdos krašto iš - 
vadavimas.
Mažosios Lietuvos lietuvių sąskrydžio laisvajame pasau
lyje dalyviai skaudžiai pergyvena tragišką Tėvynės neteki
mą. Imperialistinė Sovietų Rusijos okupacija sunaikino 
lietuvių tautos ainių gyvenimą, besitęsusį tūkstančius me
tų Baltijos jūros, Nemuno, Priegliaus ir Vyslos erdvėje. 
Jos gyventojai išžudyti, ištremti Sibire arba išblaškyti 
toli nuo gimtinės - Vokietijoje,Amerikoje,Australijoje ir 
kituose pasaulio kraštuose. Tačiau, nežiūrint kur gyve - 
nimo aplinkybių nublokšti begyventumėm, mums Tėviškė 
niekuomet nepaliks visų apleista. Joje amžiams neatski
riamai pasilieka dalis visos tautos istorijos ir to lietu - 
visko krašto gyvenimo apraiškos. Ten visuomet pasilieka 
su Tėviškės žeme neatskiriamai susijungę jos laisvės ko
votojai, kultūrinių darbuotojų ir lietuvybės puoselėtojų 
kapai,kurie iškalbingai bylos ateities kartoms. Jie įpa
reigoja ypač mus visus lasivajame pasaulyje tęsti senųjų 
prūsų ir lietuvių dvasinį palikimą - nenuilstamai kovoti 
ir skelbti pasauliui,kad tai yra mūsų tautos žemė ir kad 
ji turi grįžti į bendrą, naujai prisikelsiančių Nepriklauso
mą Lietuvos valstybę.

M. B r a k a s,
M. L. R. Sąjūdžio Pirmininkas K.K i k u t i s ,

Vėl Europoje z Pulionouskū!
2. /tęsinys /

Sevilijos miesto įvažiuojamoji gatvė nepasižymėjo 
platumu. Pastatai Įvairaus aukščio ir konstrukcijos. Dar 
kiek pavažiavus, šoferis išsuko iš gatvės ir sustojo prie 
didelio pastato. Tai buvo mūsų viešbutis - Hotel Porta Co- 
eli. Vadovas, Įteikdamas kambarių raktus priminė, kad 
už I ir 1/2 valandos- 7 vai. v. viešbučio valgykloje bus pie- 
tūs/kitaip sakant, vakarienė/. Skubėjome Į savo kamba - 
rius susitvarkyti.

Nustatytu laiku suėjome viešbučio valgyklom Padavė
jai vyrai pradėjo nešti pietų patiekalus.Kiekvienam pa - 
statė po bliūdelį sriubos, lėkštelę vištienos ir labai "skū- 
piai" prie jos daržovių, po stiklinėlę ispaniško vyno, pa
baigai - ledų.

Pavalgius, galėjome eiti kur kam patiko, betgi nebuvo 
kur toli nueiti dėl tamsos.Dauguma sukinėjosi restorano 
kdkteilio bare.

Kitos dienos rytą išvykome apžiūrėti miesto. Daugu
ma gatvių buvo siauros,pastatai daugumoje iš istorinių 
laikų. Dominavo maurų stilius. Šių laikų pastatų bendrai 
imant, mažai tesimatė. Gal jų daugiau buvo kitose, mūsų 
nepravažiuotose gatvėse. Sevilija auga, dabar artėja prie 
pusės milijono gyventojų. Gatvėse namažai lapuočių me
džių ir medelių, apie namus- gėlių. Matėsi ir šiek tiek 
palmių. Vienas nedidelis kvartalas pavadintas Amerikos 
vardu. Pusvalandį pasisukinėję gatvėmis, toliau laikėmės 
tvarkaračio nurodymų. Pirmiausia apžiūrėjome Katedrą, 
kuri laikoma didžiausiu gotiškojo stiliaus pastatu ir mal
dos namu visoje krikščionybėje. Ji pradėta statyti 1402 pa 
Jos statyba užtruko net 200 metų. Buvo sužalota žemės 
drebėjimo. Po to ir vėl atstatyta tik 1901 m. Joje randasi 
ir Kristupo Kolumbo antkapis.

Nuo Katedros atėjome prie Giraldos bokšto. Jis-apie 
7 aukštų aukščio. Į jo vidų galima lipti laiptais ai specia
lia anga, bet iš mūsų niekas nebandė lipti. Iš čia nuvyko- 
1983.XII.22

Tilžės tiltas jungia lietuviškas žemes abipus Nemuno.

APIE TILŽĘ
Tilžė - Mažosios Lietuvos apskrities miestas kairia

jame Nemuno krante, 42 km. nuo Kuršių Marių. Mieste 
1939 m. buvo Įvairių pramonės Įmonių, ypač stambi medie
nos apdirbimo pramonė. Stambus geležinkelių bei plentų 
mazgas. Tilžės upės ilgi krantai su prieplaukų Įrengimais 
laivams ir garlaiviams ir 5 Įlankos su uosto Įrengimais.

1923- 1939 m. Tilžė buvo svarbus perėjimo punktas Į 
Lietuvą. Didelė muitinė ir sandėliai prekių pervežimui į 
Lietuvą ir prekių tranzitui. Miestui nuolat augant, 1922 m. 
Į Tilžės ribas buvo Įjungti šie gretiminiai kaimai: Dviša
kiai, Kaltekiai, Kalviai, Šilgaliai, Maurickiemis, Sentainiai 
ir Paželgsčiai.

Antrojo Pasaulinio Karo metu,artinantis frontui, Til
žė ypatingai nukentėjo nuo sovietų bombonešių 1944 m. , 
balandžio 20 d. Buvo sunaikinta didelė miesto dalis,iš - 
sprogdinti tiltai. Vokiečiams pasitraukus, Tilžė pateko į 
rusų rankas. 1945 m. ji prijungta prie sovietų adminis - 
truojamos Karaliaučiaus /jų pavadintos Kaliningrado/ sri
ties ir miestui duotas Sovetsko vardas. Jame gyvena da
bar daugiausiai rusų kolonistai.

Miesto pradžia siekia Ordino laikus,kai prie Tilže- 
lės upelio ėmė kurtis gyventojai.

16 a. Tilžėje Įsikūrė turgavietės,prekybininkai gavo 
privilegijų iš hercogo Albrechto, miestui paskyrė nemaža 
laukų, pievų ir ganyklų. Senieji gyventojai -skalviai,tuo 
metu jų būta pagal užrašus dar 71 šeimos, išsikėlė prie 
Prūselių kaimo. Pirkliai iš Jurbarko, Josvainių,Kėdainių 
ir bajorų siunčiami valstiečiai, gabendavo Tilžėn javų.sė- 
menų, medaus .kailių, odos, batų, alaus . Iš Tilžės parsi - 
veždavo druskos, silkių, šilko dirbinių, geležies ir kitų pre 
kių. Užtvenkus Tilželę didesniu pylimu, malūnas pakėlė 
savo apyvartą. Veikė ir didelė plytinė.

Spaudos draudimo metu Tilžė buvo ypač reikšmingas 
lietuviškojo veikimo bei laikraščių spausdinimo centras. 
19 a. gale vietos lietuviai ėmė spiestis Į įvairias organi - 
zacijas: Lietuviškoji Literatūrinė Draugija- stengėsi su
rinkti lietuvių "kaip nykstančios tautos" dvasios turtų pa
likimą ir juos išsaugoti mokslui. Surinkta daugybė iki tol 
žodynuose neatspausdintų lietuviškų žodžių, nemaža irtau- 
todailės eksponatų; Birutės Draugystė -sėkmingai kėlė 
tautinio atgimimo idėją prūsų lietuvių tarpe; Lietuvių įtin
kime Draugystė - rūpinosi išrinkti "ciecorystės ir kara
lystės Seiman krašto reikalus žinančius ir apsiimančius 
jais rūpintis"; Tilžės Lietuvių Giedotojų Draugija- tikslas 
lavinti lietuvių dailę,dainą ir teatrą ir sužadinti tarpe sa
vo viengenčių prakilnius jausmus Į savo lietuvišką prigim
tį. Ruošdavo šventes, vakarėlius su dainomis ir Vydūno 
parašytais scenai kūrinėliais. Atlikdavo programas ir 
kitų organizacijų vakaruose.; Lietuvių Keliaujantis Kny
gynas ; Prūsų Lietuvių Sus ira ši nė jimas- tai buvo labai’
svarbus veiksnys iki I Pas.Karo; Spaudos Draugija, visa 
eilė jaunimo-gimnazistų draugijų ir kt.

me Į Akazaro Rūmus-tvirtovę. Čia tik ką paminėtas vie
tas yra aprašęs ankstyvesnis lankytojas .todėl aš jų dau
giau neminėsiu.

Nuo Alkazaro pasukome į dar vieną vietą senamies
tyje. Tai buvęs žydų kvartalas arba Getto-Bario Santa 
Cruz vardu. Kvartalas gana gerai sutvarkytas. Čia ap
lankėme keturias Įvairių prekių parduotuves ir nedidelį 
parką,kuris irgi išpuoštas gėlių lysvėmis,krūmeliais ir 
eile dar jaunų medelių. Šis getto atsirado 16 šimtmetyje. 
Jame gyvenę žydai negalėjo iš jo pasitraukti. Jis atiteko 
krikščionims 19 šimtmetyje,o kiek vėliau katalikams .

Iš istorijos žinome,kad Kristupas Kolumbas/Colom- 
bo/ yra Amerikos atradėjas .tačiau vadovas, didžiuodama
sis savo tautiečiu pridėjo,kad jis miręs didelės pagarbos 
susilaukęs dėl savo ryžto ir drąsos.Keliaudamas vandens 
keliais surado daugelį že,mių- Vakarų Indiją spalių 12 d. , 
1493 m.Dominiką, Porto Rico ir kitas salas - 3 lapkričio,
1493 m. ir pakartotinėje kelionėje Jamaiką 3 gegužės ,
1494 m. , ir dar kitas salas. Tarp kitko, jis yra gimęs Ge
nujoje, ir Į jį reiškia pretencijas Italija,Portugalija ir 
Ispanija. Ligos prispaustas, Kolumbas mirė 1506 m.

Priešpiečiams sustojome jau naujoje miesto dalyje. 
Tai buvo apie 1 vai.dienos. Valandėlę čia sugaišę,pamažu 
vykome į viešbutį. Skirtu laiku visi susirinko valgyklon . 
Dalis stalų jau buvo^užimta.aš kelias minutes pavėlavęs, 
laisvą vietą radau tik prie pirmojo stalo. Šalia manęs sė
dinti ponia pasisakė.kad ten sėdinti jos sesuo,kuri nese
niai buvusi Šventojoje Žemele ir jai labai ten patikę. Man 
buvo i^iurpryzas, kai patyriau, kad esu žydų tautos svečių 
tarpe. Porą kartų esu buvęs kituose Europos kraštuose, 
bet minėtos tautos atstovų niekada neteko sutikti. Juos ke
liauti sudomino, matyt,buvusios žydų gyvenvietės istori
niais laikais,kurių šioje kelionėje Ispanijoje dar užsili - 
kusių iš 16 šimtmečio.

Vakare vadovo pasiūlyta važiuoti į klubą El Patio 
Sevillano .pasižiūrėti ispaniškų klasiškų šokių ir pasi - 
klausyti dainų, atliekamų čigonų grupės,Flamenco sti

N idos miestel i s

liaus šokių specialistų.
Persirengę ir pasipuošę,keletą minučių prieš IO vai. 

jau vykome miesto gatvėmis 28 savanoriai. Po pusva - 
landžio autobusas sustojo prie gražaus klubo pastato. Apa
tiniame aukšte susėdome prie valgomųjų stalų po lO.prie 
pačios scenos. Atrodė,kad salėje buvo apie pora šimtų 
ar daugiau svečių. Pradėjus valgyti,spektaklio vadovas 
pristatė svečiams šokėjus- 5 jaunas moteris ir 3 jaunus 
vyrus. Bevalgant pirmąjį patiekalą- šaltą sriubą- prasi
dėjo ir programa. Trys šokėgos kartu pašoko porą šokių, 
paskui dvi šokėjos pasirodė su dviem šokiais,po jų visa 
šokėjų grupė,apsirengusi gražiais kostiumais,pašoko du 
ilgesniu šokiu. Jau buvome suvalgę jautienos patiekalą ir 
ledus- tad toliau stebėjome ir klausėmės 5 ispaniškų dai
nų solo ir duetų, po jų vėl sekė šokiai, kuriuos šoko mažos 
mišrios grupės. Baigmei,dar viena solistė padainavo il
gesnę dainą. Po jos scenoje pasirodė visa menininkų gru
pė ir nusilenkusi publikai,angliškai tarė:"Good by". Žiū
rovai daug plojo. Tikrai gražūs buvo kostiumai, šokiams 
grojo gitara, mandolina ir smuikas. Pritarė dviem būg
neliais. Bendrai pobūvis paliko gerą įspūdį. Programa už
truko pusantros valandos. Jos vyksta šiame klube kas - 
dien po tris seansus,kiekvienas kitu laiku ir kitame šių 
namų aukšte.

Sevilija- irgi istorinės praeities miestas. Dabar joje 
gyvena apie 570.000 gyventojų; gausi istorinės preities 
paminklais- pastatais, labiau, negu mano anksčiau pami
nėtieji miestai. Yra keletas vertingų istorinių muziejų, 
meno muziejų žymiųjų praeities dailininkų. Labai gražus 
Alkazaro sodas, net iš 12 šimtmečio.

Sevilijos miesto daugeliui pastatų reikalinga naujų da
žų ir joje perdaug siaurų gatvelių, sunku keliauti.

Spalio 7 d. rytą išvykome toliau Į Ispanijos pietus ir ar
čiau Viduržemio jūros. Tikslas-pasiekti Torremolinos 
vasarvietės miestelį su apie 1O tūkstančių gyventojų .Ke
lionėje žemės reljefas jau buvo daugiau kalnuotas, negu iki 
šiol matytas. Bevažiuojant, keli keleiviai pasisakė va - 
dovui, kad jie tik dabar apsižiūrėjo, jog turi per mažai pi
nigų ir norėtų jų išsikeisti daugiau Į vietinę valiutą, nes , 
iki pasieksime mūsų viešbutį, bankai būsią uždaryti. Va
dovas tuoj paaiškino, kad važiuodami pro Malagos miestą, 
galėsime sustoti ir užeiti Į banką. Dar pridūrė,kad Ispa
nijos bankai veikia tik iki pusės antros.Keleiviai prašė va
dovo greičiau važiuoti,kad tikrai suspėtų. Jis užtikrino , 
kad būsime laiku. Toliau kalbėdamas pažymėjo,kad Mala
gos miestas esąs arti Viduržemio jūros, gyventojų skaičiui 
artėjąs prie 400. OOO. Jis dar vadinamas sodų ir gėlių 
miestu. Jame esąs gražus miesto parkas, užpildytas 
vien gėlėmis. Sis miestas daugiausiai iš visų Ispanijos 
miestų,pasipuošęs gėlėmis. Taip jam bekalbant,priartėjo
me ir prie miesto. Už poros minučių jau buvome pasiekę 
pirmuosius gatvės pastatus.

Visi sužiuro pro autobuso langus, o vadovas,pastebė
jęs banką, paprašė šoferio sustoti. Išlipo apie pusė keliau
tojų ir skersai gatvės bėgo bankan. Viduje,nebuvo nė vie
no klijento, todėl tarnautojai mus aprūpino pezetomis per 
kelias minutes. Banke buvo tik vienas kasininkas, maža - 
me kambarėlyje, už grotų. Žmones aptarnavo pro mažą 
langelį. Kiti tarnautojai darbavosi taip,kaip ir mūsų ban
kuose, atvirose patalpose. Tą patį esu pastebėjęs ir ki - 
tuose Europos miestų bankuose.

Išėję visi džiaugėsi pasidarę "turtingesniais". Keletą 
minučių vaikščiojant šaligatviu pirmyn ir atgal, buvo ma
tomi gražūs pastatai šešių ir daugiau aukštų. Jų fasadai 
ornamentuoti ir išpuošti gėlių lysvelėm ir dekoratyviniais 
medeliais. Pati gatvė ir jos šaligatviai gana platūs.

Autobuse vėl užėmėme savo vietas,leidomės pirmyn . 
Netrukus šoferis pasuko dešinėn ir atsidūrėme ant greit
kelio.

Netrukus atvykome Į Terremolinos miestelį,susto
jome prie savo viešbučio Hotel Melia Costa del Sol. Ves
tibiulis didelis,pora laiptelių veda žemyn Į didelę salę,ku
rioje vazonai gėlių, televizijos aparatas,kavos staliukai, 
foteliai ir minkštos kėdės. Visa tai stovi ant gėlėto kilimo. 
Dalindamas raktus, vadovas pranešė,kad nuo dabar esame 
laisvi ir laiką galime praleisti pagal savo skonį. Buvo a- 
pie 4 vai.p.p. .diena labai graži. Išsimėtėm keltuvo pagal
ba po visus viešbučio aukštus. Visi truputį pasipuošė: 
vyrai- bent naują kaklaraišį užsirišo , moterys pasigražino 
raudonu lūpų pieštuku. Visi išdulkėjom laukan, išvysti 
vėl naujojo pasaulio ir žmonių. Norėdamas daugiau lais - 
vės,pasilikau "viengungiu". Prie viešbučio besidairyda - 
mas, pastebėjau restoraną tiesiai skersai gatvę. Ten nuė
jęs, paprašiau kiek užkandos ir alaus buteliuko. Rūkyda - 
mas cigaretę,pamažu gurkšnojau alų. Žmonių buvo mažai, 
padavėja nebuvo perdaug užimta. Ją užkalbinau, pasisakiau 
iš kur esu. Manęs išklausiusi,pradėjo pasakoti apie save. 
Ji esanti šio restorano savininkė, vokiečių kilmės. Iš Vo
kietijos čia atvykusi prieš 1O metų, nusipirkusi šį restora
ną, kuris iki šiol dar duodąs pelno. Patarė nueiti į preky
binį kvartalą,kuris nuo čia esąs tik 1O min.kelio. Už vis
ką padėkojęs, išėjau jos nurodyta kryptimi. Priartėjus prie 
prekyvietės, pamačiau ilgą ir plačią eilę žmonių.Atrodė, 
kad visa žmonija susirinkusi neplačioje gatvėje,o jos abe
jose pusėse buvo vieno ir dviejų aukštų parduotuvės.

/ bus daugiau /
3 psl.



KULTŪRINIS PUSLAPIS®
LIETUVIU

DEVYNIŲ BROLIŲ SESELĖ
Seniai, labai seniai gyveno devyni broliai ir dešimta 

seselė. Kartą išjojo broliai j girią medžioti ir neparjojo. 
Laukė,laukė seselė ir susiruošė brolių ieškoti .Iškepė 
devynis pyragėlius ir išėjo. Eina per girią, ogi žiūri - 
atbėga slibinas su devyniomis galvomis.

-Mergele, mergele,kur eini?
-Einu ieškot devynių brolių, nešu devynis pyragėlius.
-Duok ir man vieną '.
Seselė parito j pakalnę vieną pyragėlį. Slibinas pas

kui pyragėlį nubėgo, ėda pasigiriebęs, o seselė vėl to
liau per girią skuba.

Kiek palaukęs, slibinas vėl pasivijo seselę:
-Mergele, mergele, kur eini?
- Einu ieškot devynių brolių, nešu aštuonis pyragė

lius.
-Duok ir man vieną.
Parito seselė pyragėlį į pakalnę ir slibinas šoko pas

kui jį. Surijo ir vėl seselę vejasi. Prisivijęs sako:
-Mergele, mergele, kur eini?
-Einu ieškot devynių brolių, nešu septynis pyragėlius.
-Duok ir man vieną
Parito seselė dar vieną pyragėlį. Slibinas ėda, o se

selė skuba,lekia tekina per girią. Vėl atbėga slibinas:
-Mergele, mergele, kur eini?
-Einu ieškot devynių brolių, nešu šešis pyragėlius.
-Duok ir man vieną'.
Vėl seselė parito pyragėlį į pakalnę, slibinas jį pra - 

rijo ir vėl vejasi.
Galų gale parito seselė pakalnėn paskutinį pyragėlį , 

o pati įlipo į ąžuolą.į pačią viršūnę ir sėdi. Slibinas pri
bėgo ir taip pat kabinasi į medį. Bet griebėsi už šakų - 
šakos nulūžo, nukrito slibinas ant žemės. Mato,kad neį - 
lips, ir pradėjo graužti ąžuolą.Graužia,graužia, o seselė 
verkia,viršūnėj sėdėdama. Lėkė vanagas pro šąli. Seselė 
jam sako:

-Vanagėli broleli, nulėk, pasakyk devyniems bro - 
liams, kad jų seselė ąžuole sėdi,o slibinas ąžuolą grau
žia .

PASAKOS

Devyni broliai pasibalnojo žirgus, prisijuosė kardus 
ir joja,skubina seselės gelbėti - net žemė dreba'. Slibinas 
išgirdo ir klausia:

- Mergele, mergele, kas čia atidunda ? Ar dangus 
griūva, ar žemė linksta, ar tavo broliai atjoja?

- Nei žemė linksta, nei broliai atjoja, tik vėjas pučia, 
medžiai braška.

Devyniagalvis vėl graužia ąžuolą visomis galvomis. 
Nebedaug jau liko, rodos, tuoj grius ąžuolas. Bet ir bro
liai nebetoli. Atjojo, nukirto slibinui visas devynias gal
vas, išvadavo seselę ir parjojo namo. Gal ir dabar kur 
tebegyvena devyni broliai ir dešimta seselė.

ŽVĖRIŲ PUOTA

Vieną kartą žvėrys sumanė kelti puotą. Prireikė pi
pirų, ir žvėrys išsiuntė ežį jų parnešti. Ežys,labai grei
tas būdamas, grįžo tik už septynių savaičių. Belipdamas 
per slenkstį, jis pargriuvo ir visus pipirus išbėrė.

- Tai, - sako ežys, - vis tas skubos darbas '.

KAIP VILKAS UŽSIMANĖ DUONOS KEPTI
Kartą vilkas sutiko girioje žmogų ir prašo:
- Duok man duonosl
Žmogus davė. Vilkas suėdė,apsilaižė: duona jam pa

sirodė labai skani. Sako žmogui:
-Ką reikia daryti, kad ir aš visada duonos turėčiau ? 

Išmokyk mane'.
-Gerai, - sutiko žmogus ir pradėjo vilką mokyti.-Pir

miausia, reikia žemę išarti...
-O kai žemę išari, ar jau galima valgyti ?
-Dar ne. neikia pasėti rugius.
-O.kai rugius pasėji, ar jau galima valgyti?
-Dar ne. neikia palaukti,kol jie užaugs.
-O kai užaugs,ai' jau galima valgyti?
-Dar ne. neikia nukirsti.
-O kai nukerti, ar jau galima valgyti?
-Dar ne. neikia iškulti.
-O kai iškuli.ar jau galima valgyti?
-Dar ne. neikia sumalti.

gį. Laimė, užėjo varguolio lūšną.
-Pasigailėk manęs, - tarė valdovas, - duok man ko 

nors užvalgyt . Badas mane baigia.
-Neturiu nieko, tik juodos duonos, - atsakė žmogus.
-Duok nors kąsnelį, kad tik nutildyčiau alkį'.
Varguolis padavė gabalą juodos duonos. Valdovas gar

džiai suvalgė ir kiek atsigavo.
Pargrįžęs namo,karalius tarė savo pačiai:
- Tavo tiesa: duona geriausias daiktas.

ristaus 
Gimimo 
Šventės ir

$

M.

proga

SVEIKINAME TAUTIEČIUS, ryžtingai kovojan

čius už tikėjimo laisvę, bendrąsias žmogaus 

teises, sąžinės laisvę pavergtoje Lietuvoje, juos 

remiančią išeiviją ir linkime visiems bendra 

ištverme bei ryžtu laimėti trokštamą Lietuvos 

laisvę, o kartu su ja ir tikėjimo laisvę —

AUSROS VARŲ PARAPIJOS KUNIGAI, 
SESELES, ir PARAPIJOS KOMITETO VALDYBA

S

Vanagas atsakė:
- Neturiu laiko. Geriau aš balandį pavysiu ir savo 

vaikams pranešiu.
Verkia seselė. Pamatė varną praskrendant ir sako:
- Varnele juodoji, nulėk,pasakyk devyniems broliams 

kad jų seselė ąžuole sėdi, o slibinas ąžuolą graužia'.
- Neturiu laiko'. Man reikia vaikus perėti'.
Lėkė pro šalį gegutė. Seselė prašo:
- Gegute raiboji, nulėk, pasakyk mano broliams,kad 

jų seselė ąžuole sėdi, o slibinas ąžuolą graužia'.
- Gerai, pasakysiu '.
Gegutė nulėkė, užkukavo po brolių langu:

- Kū- kū '.
Devyni broleliai, kū-kū, 
Balnokit žirgus, kū-kū, 
Jūsų seselė, kū-kū, 
Ąžuole sėdi,kū-kū, 
Ir gailiai verkia, kū-kū'.
Devyniagalvis, kū-kū, 

Ąžuolą graužia, kū-kū'.

-O kai sumali,ar jau galima valgyti?
-Dar ne. neikia-pakepti duoną.
-O kai pakepi duoną, ar jau galima valgyti ?
-Galima.
Vilkas pagalvojo, pagalvojo ir sako:
- Geriau nekepsiu aš tos duonos, jeigu tiek ligai rei

kia laukti. Kaip iki šiol be duonos apsiėjau,taip ir toliaiu 
apsieisiu.

Visiems šv. KAZIMIERO parapijiečiams, 
jaunimui, ligoniams, seneliams ir įu 

mylimiesiems Betliejaus angelu skelbiama 
džiaugsmo, ramybės ir vilties

DUONA GERIAUSIAS DAIKTAS
Jaunas valdovas vedė pačią. Po vestuvių jis parodė 

jai savo turtus - brangius daiktus, gyvulius,dvarus,lau
kus , miškus. Jaunoji moteriškė ir sako:

- Visi daiktai,kuriuos man parodei, labai geri. Bet 
man atrodo, kad geriausias daiktas yra duona.

Valdovui nepatiko toks pačios pasakymas. Tačiau ji 
nė nemanė nusileisti - jai duona atrodė geriausias daiktas 
ir gana.

Po kiek laiko valdovas medžiojo girioje ir paklydo . 
Eina šen, eina ten - niekur iš girios nebeišeina ir jokio 
žmogaus nebesutinka. Valgyti jau nieko nebeturį, o žarna 
žarną ryja. Nieko daugiau nebegalvoja,kaip tik apie val-

VISIEMS 

bičiuliams, draugams 

ir pazistamiems — 

šviesiu švenčių 
ir našiu

BIRUTĖ ir HENRIKAS N AGI Al

g 
f

Naujųjų Metų

linki — S
5 Tyro KALĖDŲ džiaugsmo

ir Dievo palaimos
S NAUJUOSE

.•S 984 metuose
įįj savo giminėms, draugams ir pažįstamiems linki — 45^

/NA, /RENA ir PETRAS LUKOŠEVIČIAI

i®

SVEIKINAME 
gimines, draugus ir pažistamus su

ir 1984- ais metais
KRIST INA t ft 

INA ir ALGIS KLlČlAI 
ir JADVYGA ŠIPELIENĖ

i ūgių švenčių ir

turtingų naujų metų AT
linki visiems lietuviams

GIMINĖMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

LIETUVIŠKOS RADIO 

PROGRAMOS VEDĖJAS 

STANKEVIČIUS ir SEIMĄ

4 psl.

•Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

geriausi linkėjimai mūsų

-r» giminėms , draugams ir 
tR pažįstamiems — JONAS, STASĖ ir GAILA 
g NARUŠEVIČIAI

proga nuoširdžiai linki — Jįį:
KLEBONAS IR PARAPIJOS KOMITETAS

ir
proga 

VISUS MONTREALIO LIETUVIUS SVEIKINA

MONTREALIO ANSAMBLIS "GINTARAS 
jo VADOVAI ir TĖVŲ KOMITETAS

VISUS

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ 

MONTREALYJE

SVEIKINA SAVO NARIUS IR 
LIETUVIUS, LINKĖDAMA MALONIŲ

| LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ

^5
M

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

'\RISTAUS gimimo
ir NAUJŲ METŲ 

PROGA
Už Lietuvų žuvusių brolių ir sesių ugnis 
teliepsnoja kiekvieno lietuvio širdyje prie 
švento Kalėdų stalo ir Naujųjų 1984 Metų 
kelyje —

VILNIAUS SAULIU_RINKTINĖ KANADOJE



IS PADANGES MIELOS
( IS SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

APAČIOJE :

IŠ GRAFIKO ALGIMANTO ŠVAŽO CIKLO

’’SENOLIU GODOS”. MIŠRI TECHNIKA

LIETUVIAI LAIMI
FILMU FESTIVALYJE

Vykusiame tarptautiniame 
mėgėjų filmų festivalyje Hel
sinkyje, Suomijoje, aukso me
dalį laimėjo vilniečių D.A - 
domonytės ir A. Slavi nsko f ii - 
ma "Tarp Žmonių".

Specialiu diplomu įvertinta 
panevėžiečio J. Lauraičio 
pieštinė filmą "Optimistas" .

APIE FILOSOFIJA*
A.Sverdiolas parašė"Kul- 

tūros Filosofija Lietuvoje". 
208 psl. ,3.000 egz. Išleista 
Vilniuje.

Kaip rašoma, knygoje ap
tariami pagrindiniai "ikitary- 
binio laikotarpio kultūros fi
losofijos raidos Lietuvoje e- 
tapai".

DEVINTAS SPORTINIŲ 
FILMŲ FESTIVALIS

.Kežisoriai,aktoriai, opera
toriai, įžymūs sportininkai ir 
treneriai atvyko į 9- tąjį 
sporto filmų festivalį Kaune. 
Čia bus rodoma 80 filmų, at
stovaujančių 3O-4į kino studi
jų. Lietuvą atstovauja 1 vai
dybinė ir 3 dokumentinės fil- 
mos: K. Vabalo "Skrydis per 
Atlantą",±v.Verbos dokumen
tinė "Lituanikos" Sparnai",V. 
Starošo "Aukso Karštilė" a- 
pie krepšinio aistras, Kauno 
"Žalgirį" ir televizijos doku
mentinė "Čempionė", apie 
Europos čempionę D. Kut- 
kaitę.

jeigu randi rėmus, tai ilgai 
lauki savo eilės stiklams pa
gaminti, neretai tenka dėl vi
sa to važiuoti į kitus miestus. 
Gyventojų skundai galų gale 
išjudino atatinkamas minis- 
terijas/ministeriams, aišku, 
tokių bėdų su akiniais nėra . 
Jie gerai mato, nors ne taip 
jau gerai girdi.../.

Taigi, įsakyta jau šiais 
metais pagaminti 500 tūks - 
tančių akinių apsodų /ką šis 
žodis reiškia, mums neaišku. 
Gal rėmus?/. Jų gamybą siū
loma padidinti iki 28 milijonų 
/kodėl nepradeda su mažes
niu, proporcingu kiekiu?/, o 
dvigubo žiūrėjimo lęšiukų ga
mybą 1985 m. padidinti dvigu
bai kaip 1983 m. Siūlol985 m. 
pagaminti akiniųlęšiukų apie 
1OO mil.per metus.

Kas tikrai svarbu, kad ragi
nama pagerinti optikos gami - 
nių k okyb ęlr pasirinkimą __ 
Susiprasta įsteigti ir kilnoja - 
mas akinių pritaikymo dirbtu- 
ves. Taip pat padidins optikos ® 
parduotuvių skaičių. ęj

SU

ASTUONI LIETUVIŲ
KONCERTAI ŠRI LANKOJE

Buvusiame Ceylone 
Lankoje, Styginis Vilniaus
Kvartetas atliko 8 koncertus . 
Kvartetą sudaro A. Vainių ai
te, P. Kunca,D.Katkus ir A.

, Vasiliauskas.

GALU GALE RŪPINSIS
AKINIŲ GAMYBA

Didelis vargas okup.Lie - 
tuvoje dėl paprastos, bet la
bai svarbios prekės- akinių. 
Jeigu pagaminti stiklo lęšiukai 
tai reikia ilgai ieškoti rėmų,

KAZYS ŠOPAUSKAS
Inžinierius meteorologas, 

branduolinės fizikos ir ra
dioaktyviųjų mokslų darbuo
tojas, Mokslų Akademijos 
Instituto atmosferos taršos 
tyrimo skyriaus vadovas 
Kazys Šopauskas mirė lap
kričio niėn. ,48 m. amžiaus .

Buvo gimęs Plungės apskr 
Kūbakiuose.

JrAA CENTRINĖS :
} Montreal 273—7544
b Ottawa 523-9977
} Toronto 489 — 3693
J Hamilton 522—8392
{ JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
; JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

London 438—1122
Windsor 252—3842
Calgary 287 — 2712
Winnipeg 233 — 3508
Sudbury 674—6217

ATEIK Į LIETUVIU A. A. (AL KOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS' SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

ve/oRoot/M
PRAMOGINIU ŠOKIU 
KONKURSAS' RYGOJE

Rygoje vyko tradicinis pra
moginių šokių konkursas .ku
riame dalyvavo ir kitų vals - 
tybių aukščiausios klasės šo
kėjų poros. Absoliučiai ge - 
riausia pripažinta kauniečių 
pora- "Sūkurio” šokių grupės 
atstovai E. Milušauskaitė ir 
A. Madzeliauskas. Dar dvi 
"Sūkurio" poros laimėjo pri-’ 
žus.

TRADICINE KAIMO KAPELŲ 
ŠVENTĖ

Kaune vyko tradicinė kai
mo kapelų šventė"Grok, Jur- 
geliVDalyvavo 26 kaimo ka - 
pelos ir tiek pat kaimo mu
zikantų iš Vilniaus, Kauno , 
Šiaulių, Alytaus, Palangos , 
miestų ir kt. Koncertai vyko 
Sporto Halėje.

KNYGA APIE PAUKŠČIUS
A. NAVASAITIS parašė 

knygą " LIETUVOS MIŠKU 
PAUKŠČIAI". 486 psl. Išleis- 
ta Vilniuje, 10.000 egz.

KO LABIAUSIAI REIKIA
Atėjusiam prašyti tarnybos vyrui, biznio savininkas 

aiškina: "Labiausiai šiam bizniui reikia tokio žmogaus , 
kuris persiimtų visais rūpesčiais,tokio, kuris perimtų iš 
manęs rūpesčius. Algos- 300 dolerių savaitei. Ar sutin
kate ?

- Žinoma, - atsakė vyras. -O kas man išmokės algą, 
jeigu jūs pasitraukiate?

— Tai ir bus pirmasis jūsų rūpestis.

Sveikiname
visus

lietuvius su

MONIKA IR JUOZAS SIAUCIULIAI

linki visiems pažįstamiems, 
esantiems arti ir toli —

AR GRAŽI SKRYBĖLAITĖ
- Na, ką tu pasakysi apie mano naująją skrybėlaitę? 

Kaip ji tau atrodo ?
- Ji labai panaši į dviejų dienų uždarbį, - atsakė su

sirūpinęs vyras.

nuoši rdžioi
I inkime
miel iems

LENA ir JUOZAS ASIPAVICIAI n

$

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERAIYVAS

švenčių proga sveikiname

visus savo gimines, draugus 
r pažistamus — fL

šv. Kalėdomis 
Naujaisiais 

Metais

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PARAMA
1573 Bloor St. West, Toronto

Telefonas LE 2-8723,

LAIMES ir 
SĖKMĖS

kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ

ir NAUJŲ METŲ proga -

ir
£aimin^u -ju Želėtu

Lietuvių Namų valdyba

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
SAVO NARIAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKI

ir laimingų bei sėkmingų

t;

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

Julija ir Petras ŽUKAUSKAI

sveikiname visus gimines, draugus 
ir pažistamus

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

geriausi linkėjimai mūsų 
giminėms , draugams ir 
pažįstamiems —

ALEKSAS ir BRIGITA AUGAIČIAI

$

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namu ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277-7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337—8637

1983. XII. 22

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q._JTel.: 669—8834

įname

ONA ir ROMAS BARISAI

$
gimines, prietelius ir pažįstamus

NAUJŲ MĘTŲ proga

M
5 p si .



Taupyk ir skolinki s
Pirmutiniame ir didžiausiame ab b m
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA
KREDITO KOOPERATYVE <~»*V*"** T ■

MOKA:
8 % už 90 dienu term, indei.
8) 2 % už 6 mėn. term, indėlius 
8%% ui 1 metu term, indėlius 
9%% už 2 metų term, indei.
9) 4%
9 %
9 %
7)4% 
7%% 
6 %

IMA:
už asm. paskolas nuo 11%%
už nekilnojamo turto paskol.

(mortgages) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metu .................10%%
2 metų 11 %
3 melų 12 %
( fixed rate)

ui 3 metų term, indėlius 
už pensijų planą 
už namų plana^ 
už specialia taup. s—ta 
už taupymo s—tas 
už čekių s—tas (dep.)

AK T Y V A£ VIR Š_ 37_ MILI JONU DO LE R l_Ų

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų..;10 % 
(variable rate)

Asmenines paskolas duodame iki S 50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau 5 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki 5 10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adi en,- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieni ai s ir penktadien.— 
nuo 10 v.r, iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r-. iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West 
Telefonai: 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ Ll AUDI ES P AŠAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO,JUMORO. IR IŠMINTIES!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, K ALBŲ- Ll ET UVI Šk Al t

onas D e r v a i t i s

PAGERBĖ JONA_ DERVAITI

LINKIME MUSU CHORO "ARAS" KRIKŠTO TĖVAMS, 
MECENATAMS,RĖMĖJAMS, KONCERTU LANKYTOJAMS 
IR BROLIAMS-SESĖMS LIETUVIAMS, IŠSIBLAŠKIUSIEMS j® 

PO PLATŲJĮ PASAULĮ - ®

TORONTO VYRŲ CHORAS "ARAS”

JAUNAVEDŽIAI Kęstutis ir Shelly TRANELIAI Vancouverio 

mieste vestuvinio pokylio metu. J vestuves buvo nuvykusi jaunojo 
teta Helena Bitnerienė iš Montrealio.

I I BERSĖNASJTautos Fondui $1.435/Be to , 
kai kurie pasiunčia Tautos 
Fondui aukas tiesioginiai į 
Centrą/.

Jonas Dervaitis prenume
ruoja daug laikraščių ir re - 
mia jų egzistavimą aukomis. 
Perka knygas iš platintojų ir 
jas skaito.

Apie Jono Dervaičio gjm- 
tadieniogarbingą sukaktį su
važiavę svečiai nežinojo, iš
skyrus gimines. Pas p. p . 
Dervaičius dažnai yra sve
čių iš toli ir iš arti ir be jo
kių ypatingų progų, nes jie 
turi daug draugų. Taip ir š. 
m. lapkričio 27 d. svečiai bu
vo kviečiami į1 paprastus 
pietus. Apie Jono Dervaičio 
gimtadienio paslaptį svečiai 
sužinojo vaišėms įpusėjus , 
kada sūnus Edmantas pasi
rodė su vertinga dovana - 
" tinginio kede", pareikšda
mas, kam ji skirta. Solistas 
Aleksandras Paulionis 
pasakė reikšmingą kalbą ir 
paprašė svečių sugiedoti Il
giausių Metų.

proga -

Šeima
sveikina visus savo giminaičius, 
draugus ir prietelius linkėdamas

mal

ir

Lapkričio 27 d. buvo pa
gerbtas 
7O-ies 
proga.

Jonas 
metų 
mieste ir prieš kelis metus, 
pardavęs nuosavybę, persi
kėlė gyventi Į St. Catharines 
miestą, arčiau savo sūnaus 
Edmanto, kuris mokytojauja 
St.Danes gimnazijoje.

Jonas Dervaitis, tik atvy
kęs į St. Catharines miestą , 
tuojau įsitraukė į lietuvišką 
veiklą. Jau kelinti metai yra 
Tautos Fondo įgaliotinis St. 
Catharines Bendruomenei 
priklausančiai lietuvių kolo
nijai. Eidamas šias pareigas, 
dirba pasišventęs ir stengia
si aplankyti kiekvieną lietuvį 
ir paprašyti aukos pavergtos 
Lietuvos reikalams. Šios pa
reigos pareikalauja daug lai
ko ir asmeninių išlaidų, ku
rios susidaro bevažinėjant. 
Už tą darbą niekas neapmo - 
ka. Būdamas patriotas lietu
vis, jis yra kaip ta darbščio
ji bitelė, pareigingai nešanti 
medų į avilį, kad kiti pasi
naudoju derliumi. Tik dėka, jį pagerbsime. 
Jono Dervaičio darbštumo, 
iš mažos lietuvių kolonijos 
šiais metais buvo surinkta lietuviškoje

Jonas Dervaitis jo 
metų gimtadienio

Dervaitis daugelį 
gyveno Hamiltono

Kadangi Jonas Dervaitis, 
gyvendamas Hamiltone, pri
klausė parapijos chorui, va
dovaujant muz. A. Paulioniui 
iš St.Catharines, tai solis- 
tai-Aleksandras ir Veronika 
Paulioniai solenizan- 
to garbei padainavo keletą 
dainų, į dainas vėliau įtrauk
dami ir svečius. Dainos su
kėlė linksmą nuotaiką netik 
solenizantui ir jo giminėms , 
bet ir visiems "paprastų 
pietų" dalyviams.

Jonas Dervaitis yra gimęs 
1914 m. .lapkričio 30 d. Žiū
riu km. .Kidulių valsčiuje , 
Šakių apskrityje.

Jam daugiau "paprastų 
pietų" pagerbimo neberuoš, 
nes vietos lietuviai dabar 
jau žinosime gimimo datą ir 
ta proga iš anksto pasiruošę

Linkiu Jonui DERVAIČIUI 
ir toliau nepavargti, dirbant 

veikloje, nes

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ 1

ATEIK Į LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ . SUSIRENKAME KIEKVIENA 
PENKTADIENĮ 119 MIM1CO Ave.,. (Royal York Rd. Jr 
Mimico Avė. kampas). / TORONTE 7:30 vai. v.

SKAMBINKIT I Tel. 487-5591

onių Kalėdų švenčių C

laimingiausiu Naujųjų Metų I
Su gražiausiais švenčių linkėjimais -

J. BERSĖNAS
t sveikina draugus bei pažįstamus, 47
V linki sveikatos, sėkmės ir ilgiausių Metų !
Į. ANELĖ ir KAZYS GUDŽIŪNAI

OTTAWA » s
kiekvieno lietuvio pareiga 
prisidėti darbu,aukomis pa
vergtos Lietuvos sesių ir 
brolių vardan.

J.Šarapnickas

&

Ottawa
'■ PAVASARIS" OTTAWOJE 
Albinas Vilniškis

Lapkričio 2 7d., sekma
dienį, Ottawos lietuviai ture - 
jo retą progą išgirsti Mont
realio Mergaičių Choro PA - 
VASAisIS koncertą. Suruošė- 
Kanados Lietuvių Bendruo - 
menės Ottawos Apylinkės 
Valdyba.

Pradžioje buvo lietuviškos 
pamaldos. Mišias laikė kun. 
dr.V.Skilandžiūnas , a- 
sistuojant kitam kunigui do - 
mininkonui ir 3 diakonams . 
Pamaldų metu PAVASARIS 
nuotaikingai giedojo savo re
pertuaro giesmes. Ottawos 
lietuviai yra laimingi,turė
dami ir savąjį dainos viene
tą RAMUNĖLES, kurios nuo
latos gieda lietuviškų pa - 
maldų metu, tačiau svečių 
choras buvo dvigubai dides
nis, galingesnis ir repertua
ras kiek kitoks.

Iškilmingos pamaldos bu
vo laikytos už mirusius Lie
tuvių Fondo narius iš Otta
wos apylinkės ir už įrašy - 
dintus mirusius asmenis, į- 
amžinant jų atminimą.

Kunigas savo pamoksle at
liko ir KAitlUO MENĖS 
ŠVENTĖS paminėjimą.

PA VA ŠAKIO Chorui akom- 
ponavo ir dirigavo Mme Ma
deleine KOCH, gerai žinoma 
ir mylima Montrealio lietu
vių.

■ PAVASARIO Choras -tai 
daug žadantis Jaunų lietuvai
čių dainos vienetas, kuris 
Ottawos lietuvius savo gies
mėmis bažnyčioje ir daina

koncerte maloniai nuteikė.
Koncerto programoje cho- (i.į 

ras padainavo dešimtį dainų, 
daugumoje negirdėtų. Įžangą 
atliko Daiva Piečaitytė. 
Viena daina buvo atlikta, 
deklamuojant Teresei Ker
šy t e i. Jos deklamaci
ja gražiai atlikta, tik kiek 
prislopinta dėl blogos salės 
akustikos pergarsios muzi - 
kos ir choro.

Pabaigoje dirigentei Mme 
K o c h ir Choro globėjai 
J. Baltuonienei buvo į- 
teiktos gėlių puokštės, o 
Choro dalyvėms- Ottawos 
jaunimas įteikė po gėlę.

Ottawos lietuviai yra pa
siilgę tokių programų.

Po to vyko malonios vai - 
šės- kavutė.
PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPIMAS 
IR KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 18 d. .sekmadie
nį, St. Huacinth parapijos 
bažnyčioje/2Ol Le Breton N. 
Str. /,lval.l5 min. po piet 
bus lietuviškos pamaldos ii 
prieškalėdinis susikaupimas. 
Tik ma s i atvykstant iš Mont
realio svečiui kun .S.K u 1- 
b i u i, SJ. Po pamaldų toje 
parapijos salėje-S u e i g a

Sueigoje d r. V. KUDIRKOS 
ŠEŠTADIENINĖS MOKYK - AV; 
LOS Tėvų Komitetas ruošia 
KALĖDŲ EGLUTĘ. Sį

S

$

$

$V. KATODŲ IR
NAUJI/ MEMf Proga

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais —

V. BAČĖNAS,
All Seasons Travel Agency
1551 Bloor St. W., Toronto, Ont.
Telefonas 533-3531

DRESHER
INSURANCE BROKERLINKSMU SV.KALĖDŲ ir laimingų naujųjų metų N 

linki visiems savo klientams, draugams bei
Cbo-O pažįstamiems įS

Valteris Drešeris
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

Stf įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446
3830 BLOOR ST. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

i®
Programą atliks visi Šeš- 

tadieninės Mokyklos moki- 
niai,kurių amžius 3-15 me - ai 
tų ribose. Be to, girdėsite Įft 
mūsų Apylinkės dainos vie - ftt 
neto RAMUNĖLĖS dainavi- 
mą. Programos pabaigoje JA 
atvyks ir vaikučių laukiamas 
KALĖDŲ SENE LIS. Vis i ma- 
loniai kviečiami dalyvauti . jįj 
Vaikučių tėvai prašomi ata- Yg 
tinkamai pasiruošti: gerai 
surišti dovanėles ir aiškiai 
užrašyti ,kam skirta.

Mielus savo klientus, 
draugus bei 

. pažįstamus 

fe Kalėdų ir

Nauju Metu proga
SVEIKINA

WALTER DAUGINIS
INSURANCE BROKER LTD,

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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proga sveikina visus savo SS 
mielus narius ir linki 
sėkmės bei Dievo 
palaimos ateityje —

VALDYBA ĮĘ
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I LAIMINGU NAUJŲJŲ METŲ |

SAVUOSE " RAMBYNO" NAMUOSE
Hamiltono Pensininkų Klu

bas jau pėrsiki'austė j savo 
namus rAMBYNĄ. Čia vyks 
Valdybos posėdžiai, mėnesi
niai susirinkimai, šachmatų 
žaidynės, lošimai kortomis 
ir kitokia veikla. Laikinai 
dar tebenaudojamos irMain- 
Hess patalpos.

Pastate pavyzdinis butas

jau anksčiau {rengtas, ren
giami ir kiti butai.Galutinai 
RAMBYNAS numatytas už
baigti SAUSIO mėn. gale .Jei
gu kas norėtų ir būtų apsi
sprendęs apsigyventi čia 
anksčiau, negu bus galutinai 
visi butai užbaigti,rangovas 
žada vieną kitą butą įrengti 
tuojau, o dėl nepatogumų, dar

ir

proga sveikinam seses ir 
brolius.ir visus rėmėjus. 
Linkime visiems geriau
sios sveikatos ir na — 
šaus darbo lietuvybei !

HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

tebevykstant darbams pasta
te, mes padarysim atatinka
mą nuomos nuolaidą. 
Šiuo metu,kas norėtų apžiū
rėti butus, tesikreipia j dar
bų prižiūrėtoją J e N a g y- 
jis maloniai aprodys darbo 
metu, o sekmadieniais jau ir 
pačiame KAMBYNE 1880 
Main Str. West prie apt. 206 
yra atidaryta raštinė nuo 12 
- 2 yal. p. p. ,tel:523-5OO5.

Kitu laiku- prašome dėl į- 
vairių klausimų teirautis pas
A. J a n k ū n ą,tel:648-3428 
arba pas G. Kairienę, 
tel: 637-2411. Nuomos sutar-
tys jau dabar yra sudaromos.

Per septynerius metus 
tiek darbo įdėję,kol sumany
mą realizavome, norime , 
kad kuo daugiau tautiečių 
tuose namuose ir apsigyven
tų. Kitataučių hamiltoniečių 
susidomėjimas šiuo pastatu 
labai didelis. Kaikurie jau 
užsirašė, nors dar nebuvo 
skelbimų angliškoje spaudo-
je.Mes,kiek įstengs i me,dar 
delsime jiems nuomoti. Vi
sus butus turėsime išnuo
moti dar PRIEŠ GALUTINĄ 
pastato užbaigimą ir pagal 
prašymo PIRMUMO EILE.

VIENO miegamojo butai 
yra tarp 500-647 kv. p ė- 
d ų ploto, patogiai ir 
įvairiai išplanuoti, visi SU 
VERANDOMIS, grindys iš
klotos kilimais, virtuvėje 
šaldytuvai ir virimo plytos. 
Namo apačioje-sauna pirtis , 
skalbimo- džiovinimo maši-

Albinas ir Vida MARKEVIČIAI iš Los Angeles;
Nuotr. D. N. Baltrukonio

Padekos žodi taria Petras ADAMONIS; jo kairėje sėdi 
jo dešinėje —Julija ADAMONIENĖ ir J. VAL IULIS.

nos. Pačiam nuomininkui 
apsimokėti reikės tik te
lefoną ir kas norės-už TV 
kabelį.

Apšildymas ir elektra jau 
įskaityti į buto n u o - 
mą. Gi nuoma, pagal dabar
tines kainas irgi nedidelė- 
už vieno miegamojo butą- 
tarp 330-350 dolerių į mė - 
nes į, o turintiems mažesnes
pajamas - valdžia atatinka
mai pagelbsti. Turintieji tik 
minimalias pajamas-temo
kės $143,-nuomos Į mėnesį .

Dar tebeieškome RAMBY- 
NUI lietuvio vedėjo - 
superintendento, kad ir ne 
pensininko. Jis gaus dviejų 
miegamųjų butą ir atatinka
mą atlyginimą. Besidomin - 
čtus šiuo darbu prašome 
kreiptis į Draugovės narius .

BURKIMĖS VISI į SAVUS 
NAMUS ’.

RAMBYNO Valdyba

SV KALĖTAI
švenčių proga sveikinu visus 
savo gimines, draugus, pažįs
tamus ir linkiu džiugių bei 
laimingų NAUJŲ METŲ —

K. TOLIUŠIS

St Visiems giminėms, draugams ♦
* 'r pažįstamiems _ J?

KATODU 
ir laimingų NAUJU 1984 METU 

linki :

M

ALBINAS ir JANINA BLAUZDŽIŪNAI f?. 
ir VAIKAI S*

»■ &£%£ %
s> $SVEIKINAME visus gimines 

$ draugus ir pažįstamus 

I ŠKKALČDtĮ 
ši NAUJU M£7U 

proga —
!^Į EMILIJA ir JONAS PAUNKSNIAI

SVKALBDU 
švenčių proga sveikinu visus 
savo gimines, draugus, pažįs
tamus ir linkiu džiugių bei 
laimingų NAUJŲ METŲ —

Juozas, Milana ir Albertas J ON ELI Al

StititiMiOtfiOiOmOUHMiOilHOiOilhlHOiOiGWS
Sv. Kalėdų

ir
5 Naujų Metų
* proga

įį* visus savo gimines, draugus ir pažįstamus 
eik nuoširdžiai sveikina — MARIJA ir STASYS MORKŪNAI

šviesoje už Lietuvos laisvą Žuvusiųjų 
brolių, tėvynės meilės ugnis tebūna
švyturiu visiems pasaulyje esantiems K 
sesėms ir broliams šauliams —

L- K. MINDAUGO ŠAUUU, KUOPA

SV KALĖDŲ
ir

NAUJŲ METŲ

seses , brolius šaulius, draugus 
ir pažįstamus sveikina

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

$

STASYS REUTAS

1983.XII.22

Kalėdų švenčių ir
Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina
mielus klientus,
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais —

v B r. Kirstukas
$ Lafl eur Manufacturing Contractor

<s44^. d.
1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI 
Tel. 845 -2912 EMBASSY EUR

7 psl



rrontnear
KVIEČIAME Į

Šventų

GRUODŽIO 31 d.
8 vai. vakaro

Hau/ų Metų
Sutikimą

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

PROGRAMOJE:
Šilta, šalta vakarienė
Baras

ALDONA ir PRANAS P AUKŠTAIČIAI 5?.

J MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI &

2 ADOMAS, EMA ir ERIKA BUDVILAI

DANUTĖ ir BRONIUS STASKEVIČIAI ir ROMAS J?
& ftwtttwwmmefmemwmefewttwwitw |

KERŠIU ŠEIMA S'.

2 GENĖ, PRANAS ir SIGITAS MONTVILOS 2
įgf0?0!O?OIV?O!O!O!OIO?e?O!O!«l»!O?e!«?Oi«ie?e!«iB 
2 MARCELĖ ir ANTANAS ČEPULIAI 2

2 JUOZAS ir DANUTĖ DANIAI, OTTAWA J

2 PRANAS ir EUGENIJA JUODKOJ Al 2

g DANA ir JUOZAS GRAŽIAI J

2 RIČARDAS SIMANIŪKSTIS 2

• J. R i me iki o Orkestras
• Meninė dalis

[ĖJIMAS : S 12.50
KVIEČIA: L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

NJ

$
$

uoširdus sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Sv. Kalėdų ir
Naujų Metų
proga —

* * *
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
S

EITAS
VALDYBA ir TARNAUTOJAI SVEIKINA

VISUS „L I T 0” NARIUS

ŠVENČIŲ proga

LINKI LAIMINGU BEI DŽIAUGSMINGU

Žvejotojo Medžiotojų Klubas "NIDA "

fe fe&

LINKSMŲ
maim

s s. 1984 Metu !

• GRUODŽIO 24 d., 12 vai . 
die nos metu LIE TUVIŠKA 
RADIJO PROGRAMA CFMB 
banga 1410.

• J. VERBYLA, vietoje 
šventinių sveikinimų, pa
aukojo Tautos Fondui $ 50.

Nuoširdžiai dėkoja Tautos 
FondoAtstovybė Montrealyje

• Sol. Gina CAPKAUSKIENĖ 
koncertuos Cleveland'e 1984 
m. sausio d.

Koncertą ir jos plokštelės 
pristatymą suorganizavo 
Cleveland'o LB Apylinkės 
Valdyba.

Koncerte dalyvaus muz . 
Andrius KUPREVIČIUS, ku
ris ir akomponuos solistei .

ir laimingų

NAUJŲ METŲ 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —

Albinas ir Zina URBONAI 
V. ir M. MURAUSKAI 
H. įr Elvira CELTORIAI 
Alfonsas GUDAS su ŠEIMA 
Jonas VASILIAUSKAS su ŠEIMA 

KAČERGIUS 
DAUNORAVIČIUS 
SKAISGIRYS su ŠEIMA 

A. IŠGANAITIS

RUSINAS su DUKROMIS

Stasys

OR. J.MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 4 88- 85 28

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
3606 RUE CENTRALE. SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

2 OT<H *J*2 Dr. J. MALISKA, dantistas j?'
■g 1440 St. Catherine W. .Suite 600, Montreal, PC*

PHILIP A. STULGINSKĮ , dantistas S

8606 Rue Centrale Suite 209. La Salle "į;

Dr. A. S. POPI ERAI Tl S 2'
«► 1538 Sherbrooke St.W.Suite 215, Mont real , P.Q. tį.:

<?’ PHARMACI ST M. CUSSON-R. GENDRON
*Ž 7626 rue Central, Ville LaSalle, P. Q.

2 J . BERNOTAS . Notaras g 3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, P.Q į*

R. J, I ŠGANAI Tl S , Advokatas g
4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal , P. Q. 7’

St 3?
2 R- POCAUSKAS, Notare2 5947 Park Ave., Montreal, P.O.. S-
~ »?eio?«io?0ioioiofo?eio?o!o?oioio?«i0io!oi(j?ę?o 2 
st ■ ■ »St V. E. RUDI NS KAS, Advokatas &St 4701 Bonnontyne , Verdun, P.Q. 3Į

8 psl.
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J. ii
Albinas
Alfonsas JANKUS su ŠEIMA

Jurgis GUDAS su SEIMĄ

i®

SVEIKINA

Mielus savo klientus, 
draugus bei $ 

r pažįstamus

Kalėdų ir $ 
Naujų Metų proga

EKSKURSIJA l LIETUVA

Jau ruošiama ekskursija 
į Lietuvą. Išvykstama tre
čiadienį, vasario 29 d. No
rintieji- grįžtų kovo mėn.lO 
d. arba kovo 17 d. Skridimas 
su vienu persėdimu grįžtant; 
nakvojama būtų 1 naktį Hel
sinkyje. Būtų skrendama su 
FINNAIR oro linija. Visos 
dienos yra skirtos būti tik 
Lietuvoje.

Dėl informacijų kreiptis 
pas Liudą Stankevičių tel: 
669-8834.

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE»WEDDINGS 
2540 rue SHERBROOKE. E

• Mūsų laikraščio rėmėjas, 
Br. MOZŪRAS,gydęsis ligo
ninėje, sveiksta. Prisiųsda - 
mas stambesnę auką laik - 
raščiui, siunčia visiems jo 
darbuotojams šventinius lin
kėjimus.

• "Nepriklausomos Lietu - 
vos" Spaudos Balius 1984 m. 
bus ruošiamas pavasarį-ge- 
gužės mėn. 5 d.Šv.Kazimie
ro parapijos salėje.Organi - 
zacijos prašomos tą datą 
rezervuoti. "NL"

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMIN1JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS .
Savininkas : JOHN OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 
Telefonas : 721—9496

Mielus save klientus, 
draugus -.’ bei 
pažįstamus,

w Kalėdų ir
Nauju Metui proga

SVEIKINAmum montreal west
11 Westminster south automobile

Pardavimo manageris Leonas Gureckas su seimo

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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