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energijos.
BP- British Petroleum - 

kompanijos specialistai ma
no, kad priartėjus 2000 me- KETVIRTASIS TEATRO FESTIVALIS

ATEINA RADIO EILĖ ?
Quebec’o Komunikacijos 

Minister Is Louis O’Neill pa
reiškė spaudoje, kad Mo nt- 
realls turi per daug angliš
kai kalbančių radio stočių . 
Kai kurios jų neturėtų veikti.

Po tokio pare Išklmo,Išky
la logiškas klaus Imas-kokia 
medžiaga jos būtų pakeistos , 
Ir kas po to? Keno ellė-ar 
Ir spaudos anglų kalba bus 
perdaug? Gal The Gazette ar 
Montreal Star turės būti lei
džiami prancūziškai? Ar 
vieton anglų kalba ameriko
niškos medžlagos,būtų padi
dinama k a n a d Iš k o j I ?

Mln.O’Neill sako, kad per 
daug amerikietiškos progra
mos transliuojama Quebec’ul, 
Ir atsiskyręs- turėsiąs kaip 
nors nuo tos Invazijos apsi
saugoti. /Atrodo, kad už - 
miršo pabrėžti, jog dabar 
kiekvienas yra 1 a Is va s Ir 
neklausyti amerikietiš
kosios programos/.

PARYŽIUS UŽ TAIKINGĄ 
ATSISKYRIMĄ

Šiomis dienomis lankėsi 
Paryžiuje Quebec’o provin
cijos Mlnlsterls Tarpvy- 
rlausyb. Reikalams Claude 
Morin. Jacques Chirac, bu - 
vęs Pr. ncūzljos Mln.P-kas, 
nesenu l Išrinktas Paryžiaus 
meru, yra gaullstų partijos 
lyderis. Jis* surengta me pri
ėmime i yra pasakęs mln . 
Morln, kad pritariąs 1OO% 
PQ vyriausybės tlkslul-tal- 
klngu būdu atsiskirti nuo 
Kanados Ir perdavė geriau- 
s lūs 1 Ink ėj Imus pre mje ru l 
Levesque.

Gerai, kad pabrėžė žodį 
"taikingu”. . .

AMERIKOS BIZNIERIAI 
PRISITAIKYS
JAV Ambasadorius Kana

dai Thomas Enders, besilan
kydamas Quebec’e, puikiai 
kalbąs prancūziškai, patvlr - 
tino, kad JAV kompanijos 
Quebec’e prisitaikys prie 
naujo kalbos parėdymo, jei 
ttkėsls,kad galės jame toliau 
dirbti.

Buvo diskutuojami Ir kai 
kurie kiti reikalai, jų tarpe 
Ir St. Lawrence Jūrų Kelias.

ČEKAI IRGI PROTESTUOJA
Čekoslovakijos disidentai 

paskelbė dokumentą, kuriuo 
kaltina savo krašto komunis
tų vadus diskriminacija 
prieš reguliarius bažnyčių 
lankytojus.

Dokumentas vadinasi 
Charta ’77, Numeris Devln - 
tas. Jame rašoma; kad vy
riausybė laužo UN deklara
cijos pagrindinių Žmogaus Ir 
Civilinių Teisių nuostatus, 
re tkalaudama, kad Įstaigų 
tarnautojai atsižadėtų reli
gijos...
...Koks tai turi būti primi
tyvus Ir atsilikęs rėžimas , 

. kad prievarta Ir grąslnlmals 
nori atimti Iš žmogaus jo 
svarbiausius ar nuoširdžiau
sius gėrio jausmus. Jeigu 
pagal komunizmo mokslą , 
religija yra "opiumas"- tai

tams, laisvajam pasauliui a- 
lyvos reikės importuoti 61 
mil. statinių kas d te n . Iš 
jų Vakarų Europai reikėtų 21 
mil. statinių, JAV-16 mil. Ir 
Japonijai - IO mil. Tačiau , 
tik pusę to kiekio bus galima 
gauti.

Amerikos specialistai, pa
žangiausi toje srityje pa
saulyje, rūpinasi nė tiktai 
energijos taupymu, branduo
linės energijos pritaikymu, 
bet'Ir saugios saulės ener
gijos panaudojimu.

AMIN PASIRYŽĘS DALYVAUTI 
KARALIENĖS IŠKILMĖSE

Nauji žudikų pulkai, kaip 
pranešama Iš Nairobi, yra 
suformuoti Ugandoje Ir jie 
turi rūpintis pagarsėjusio 
jų prezidento Idl Amln sau
gumu. Šiomis dienomis Al- 
mln svaičioja spaudoje, kad 
jis pažįstąs labai gerai Auga
lijos karalienę Elžbietą, ge
riau negu kas kitas, neiš
skyrus nė princo Pilypo, jos 
vyro. . .Jis labai trokšta da
lyvauti karalienės sidabri
nio jubiliejaus šventėje, bet 
niekas jo nekviečia.

jis bent kultyvuoja pozity
vius jausmus, pažabodamas 
primityvų egoizmą bei žiau
rumą. Todėl aišku, kad vte - 
na svarbiausių priežasčių Ir 
yra tai, kad tradiciniams ko
munistams religinis auklėji
mas nepatinka. Tat jie ope
ruoja kaip tik tais, žmogaus 
kelio atgal, būda is :prie varta , 
gąsdinimais, Iš naudo j Imu, pa
pirkimais, trėmimais.Prie - 
štngat skelbiamai tautų 
draugysteIbel respektul-Ru- 
sijos komunizmas užimtas, 
buvusias nepriklausomas,, 
valstybes rusina įvairiais 
būdais Ir Išnaudoja. Toks , 
kol kas, jų dvasinis pažan
gumas . . .

VARŠUVOJE AREŠTAI
Keturi Darbininkų Teisių 

Gynimo Komiteto nartai, di
sidentų pranešimu, buvo po
licijos suimti Varšuvoje.

Taip pat suimtas Jan Pol- 
szewskl, kuris gynė teisia
mus darbininkus, protestuo
jančius prieš maisto kainų 
kėlimą Lenkijoje.

EUROPA DĖL ENERGIJOS 
NESIJAUDINA
Prezidentas Carter’is yra 

rimtai susirūpinęs JAV per- 
naudojimu alyvos transpor - 
tui ir namų apšildymui,ku
ris gręsta viršyti esamus 
Išteklius. Europa tačiau dėl 
šios problemos perdaug ne - 
s įjaudina. Dalinai dėl to, kad 
europiečiai jau seniai galvo
ja, kad amerikonai yra di
džiausi išteklių eikvotojai ir 
mano, kad Carter’ is tik pa- 
siveja anos pusės Atlanto 
gyvent mo me todus.

Anglijoje, pav. , paskuti
nių 3-jų metų bėgyje, valsty- 
bei raginant,buvo sutaupyta 
už apie 500 mil. dolerių

IV-Jo TEATRO FESTIVALIO RUOŠIMO KOMITETAS. Iš kairės: E. Ranosz, G. Repšienė. KLB Kultūros komisijos pirm.E.Kudabienė, KLB 
Krašto Valdybos pirm.J. R. Simanavičius, t. Kairienė, kun. J. Stoškus. Stovi: A. Mlngila, A. Jucienė, V. Ignaitis, M. Kalvaitienė ir K. Mikšys. 
Trūksta: D. Kuolienės, A. Juozapavičiaus ir A. Petraltlenės. Nuotrauka v. Benlušlo.

"Aukuras" pasirodys ket
virtame teatro festivalyje su 
Balto Sruogos 3 v. lyrine 
drama "Pavasario giesmė" . 
Vaidinimas Įvyks gegužės 
20 d. 7. ?-O vai. vakaro To
ronto Prisikėlimo Parapijos 
salėje. Prelš tat šis veika
las bus nuvežtas į Bostoną 
balandžio 30 dieną. Jame 
yaldina Marytė Kalvaitienė, 
Dalia Jonikaitė, Algis Ulbi
nas, Alfonsas Stanevičius, 
Kęstutis Kalvaitis, Ina Ku- 
dabaltė ir Loreta Kalvaitytė. 
Režisuoja Elena D augu v le - 
tytė-Kudablenė. Scenovaizdį 
ruošia Kazys Mikšys, daili
ninkė Aldona Matulio z, sce
nos daiktus gamina Ada Pet
ra It lene.

Teatro festivalyje Toron
te gęgužės 20-29 d. d. daly
vaus Ir sekančios grupės: 
Toronto "Aitvaras" su Sta
sio Pilkos 3 v. komedija 
"Žemės rojus", vadovė Al
dona Dargytė - Byskiewlcz, 
Los Angeles dramos sambū
ris su Birutės Pūkelevlčlu- 
tės premijuota drama "Pali
kimas", vadovė Dailia Mac- 
kiallenė, Čikagos šaulių Vy- 

DGANDOS DIKTARIUS AMIN PRIIMAMAS POPIEŽIAUS 1975 METAIS

tautoDtdžIojo Rinktinės me
no kuopelė vaidins Anatoli
jaus Kairio "Didysis Penk
tadienis", vadovas Juozas 
Petrauskas, Cicero Jaunimo 
vaidintojų būrelis statys 
"Laisvės kaina”, vadovauja 
Kvtrlnas Runlmas. ŠI grupė 
buvusiuose festivaliuose ne
buvo pasirodžiusi, taipogi 
pirmą katyą festivalyje da
lyvaus Ir Toronto "Aitva
ras”. Los Angeles sambū
ris Ir Hamiltono Aukuras 
dalyvavo visuose festiva
liuose. Festivalio progra
ma :
Gegužės 20 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje Aukuras 
stato "Pavasario giesmė". 
Gegužės 21 d. Anapilyje šo
ktai Ir humoro vakar ', pro
gramą išpildys Aitvaras Ir 
Aukuras, šokiams gros Lon- 
donojaunlmo orkest - 
ras "Atspindžiai".
Gegužės 22 d. 3 v. 30 mln 
Lietuvių Namuose Aitvaras 
stato "Žemės rojus".
Gegužės 28 d. 3 v. 30 mln. 
Lietuvių Namuose Cicero 
jaunimo vaidintojų būrelis 
stato "Laisvės kaina".
Gegužės 28 d. 7 v. 30 mln. 
Prisikėlimo parapijos salėje 
Los Angeles dramos sam
būris stato "Prisikėlimas".
Gegužės 29 d. 5 v. Lietuvių 
Namuose Čikagos šaulių Vy- 
tautoDtdžiojo Rinktinės me
no kuopelė stato "Didysis 
Pe nktadie nts ".
Gegužės 29 d. 7 v. 30 mln. 
Prisikėlimo parapijos salėje 
žymenų vakaras.

Salių adresai : Prisikėli
mo parapija : 1OH College 
St , Toronto.

Lietuvių Namai - 1573 
Bloor St. W, Toronto.

Anapilis - 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga.

Bilietus galima Iš anksto 
įsigyti. Kreiptis Toronte j
V. Ignaitį, 7 Prentice Cres. , 
Weston, tel: 242-4689, Ha
miltone Į A. Juozapavičių, 
20 Kensington N., telefonas 
544 - 5015. Bilietus galima 
gauti visiems parengimams 
vienu kartu, tai sutaupys 
laiko. Visa fėstlvallo pro
grama bus Įvairi ir Įdomi.

Festivalį ruošia Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros komisija, kurios pir
mininkė yra Elena Kudabie
nė. Ad.

TF SUVAŽIAVIMAS
Tautos Fondo Taryba nu

tarė šaukti TF narių suva
žiavimą 1977 m. gegužės 28 
d. New Yorke.

T F nariai yra asmenys ir 
organizacijos, bėgamaisiais 
metais Įmokėję ne mažiau, 
kaip 1OO dolerių.

TF Tarybos pirm.prel. J. 
Balkūnas vasario vidury 
kreipėsi į visuomenę, nore - 
damas suorganizuoti 500 
asmenų, kurie kasmet duotų 
po 1OO dolerių Ir taip suda
rytų VLIK o darbams pasto
vų finansavimo pagrindą. 
Dabar TF Taryba nutarė 
kviesti organizacijas ir ki
tokias mūsų visuomenės Ins
titucijas stoti nariais, įmo - 
kant po 1OO dol. TF nariai 
dalyvauja TF suvažiavlmuo - , 
se, renka T F Tarybą ir 
sprendžia kitus T F reikalus.

Aukos T F yra atleidžia- 
mos nuo JAV mokesčių.

Čekius rašyti šiuo adresu: 
P.O.Bo 21073 Woodhaven, 
New York 11421

JAU PENKERI METAI
Gegužės mėnesį sueina 5 

metai, kai, reikalaudamas 
Lietuvai laisvės, Kaune su
s įdegino Romas Kalanta. 
VLIKo v-bos prašomas, Jo
seph Boley parašė anglų kal
ba knygelę Flames for 
Freedom. Leidžia Tautos 
Fondas. Spausdina T. T. 
Pranciškonų spaustuvė.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
remti komisija Išsiuntinėjo 
per lituanistinių mokyklų ve
dėjus jų mokiniams raštiškų 
Informacijų apie Vasario 16 
d. gimnaziją ir sąlygas joje 
mokytis. Netrukus po to(te
lefonu kreipėsi keletą moki
nių Iš Toronto Ir Hamiltono, 
klausdami smulkesnių infor
macijų.
Atrodo, nemažai Kanados 
lietuvių jaunimo nori moky
tis lietuviškoje gimnazijoje . 
Re tk'a tik, kad tėvai juos 
ppemtų, o kitus paskatintų .

Visas Informacijas apie 
gimnazijos sąlygas galima 
gauti adresu: L.Tamošaus
kas, 236 Dovercourt Rd. , 
Toronto, Ont. M6J 3Rl,arba 
tel /416/531-4469.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JUSU I

N L Bendroves Valdyba yra nutarusi 
I olkrastj_ siuntinėti tik ui $5-00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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NORI TAIKOS,

RUOŠKIS

KARUI
Šis lotynų priežodis šian

dien ypatingai turėtų būti 
pravartus Vakarų pasauliui, 
nes nūdienė padėtis Vaka
ruose labai panaši į 1930 m. 
padėt}, kada, pradėjus kilti 
pacifistinėms Idėjoms, buvo 
pasėta i Pasaulinio Karo 
sėkla. Ar ne tas pats darosi 
Ir šiandien? Juk demokrati
nio pasaulio politikai tary
tum nieko nebedaro, visiškai 
atleido vadžias, galutinai 
prarado Iniciatyvą, o pradė
jo veikti eiliniai kraštų gy
ventojai, dažnai 'pilkieji’ 
žmonės. Pasinaudodami de
mokratinio pasaulio spaudos 
ir žodžio laisve, vieni Iš 
naivumo, kiti- puoselėdami 
sąmoningas tendencijas, ė- 
mė šaukti Įvairius "talkos 
kongresus", rašyti vyriau
sybėms protestus prieš 
ginklavimąsi, siuntinėti 
"talkos peticijas" Ir 1.1.

Ir anuomet, prieš keletą 
dekadų, padėtis buvo vis Iš - 
kai panaši šlandlenlnetpadė- 
čiai. Sakoma, jog Anglijoj, 
prie Cx.'ordo u-to, kažkurio 
bendrabučio studentai tada 
buvę Iškabinę netgi didžiulę 
Iškabą, jog jie nesutiksią 
kariauti nei už karalių, nei 
už gimtąjį kraštą. . .

Tada Irgi Vakarų pasaulis 
buvo apraizgytas tanklu"tal- 
kos organizacijų" tinklu. O 
demokratinių kraštų vyriau
sybės, bijodamos prarasti 
balsus, buvo paklusnios toms 
organizacijoms Ir jų na
riams. Ypatingai Anglijoje 
Ir Prancūzijoje, aišku, Ir JA 
V glnklavlmasls buvo bega
liniai apleistas, o naciškoji 
Vokietija- ginklavosi pilnu 
tempu.

Ir dabar suintensyvintai 
tęs įginkluoja tik Sovietų Są
junga, deja, jos ttkslal-vt- 
slškal kiti, negu siekiant tal
kos, ruošiantis karui. . .

Sovietai ruošiasi užka
riauti visą pasaulį Ir uždėti 
ant jo savo priespaudos le
teną. . .

JAV Ir visam demokrati
niam Vakarų pasauliui pra
vartu pabusti Iš miego ne- 
vlen dėlto, kad raudonieji 
juos daugelyje ginklavimosi 
sričių yrapralenkę Ir laikas 
kalba nebe jų naudai, bet Ir 
todėl, kad pagyvinus jų eko
nominę būklę.

Besibaigiant II-jam Pas. 
Karui, kažkuriam , spaudos 
leidinyje teko skaityti tok} 
aprašymą. Esą, kažkurioj 
Amerikos dalyje, viename 
Industriniame .mieste, buvu
si pamaldi katalikė- negrė, 
nustojusi lankytis bažnyčion. 
Akylus tos bažnyčios klebo
nas, tą pastebėjęs, nutarė 
nuvykti pas tą moterį ir pa - 
2 P si.

kalbėti- gal ji susirgo, gal 
šiaip kokia nelaimė Įvyko. 
Pasirodė, jog nei Ilgos, nei 
jokios nelaimės nebūta-juo- 
dojl motina visiškai sveiku
tėlė. Priežastis nebestlan- 
kymo bažnyčlon-buvusf ta 
kad Šventasis Tėvas nuolat 
meldžiasi už.. .talką.

Toji mažo Išsilavinimo 
moterėlė padarė sau išvadą , 
žiūrėdama į reikalą Iš la
bai praktiško / ekonominio/ 
taško. JI dar labai gerai 
prisiminė 1933 m. Ir vėly
vesnį laikotarpį, kada jos 
šeimyna buvo be darbo.be 
pajamų, o karo veiksmams 
vykstant, jos vyras, duk
terys Ir sūnūs-vist dirba , 
gerai uždirba Ir štal-popfe- 
žius meldžiasi už talką'.. .

Žinoma, klebonas mokė
jo Išaiškinti padėtį moterė
lei, mokėjo ją įtaigoti, jog Ir 
karui pasibaigus, bus fabri
kuose darbų, jog krizės lai
kotarpis praėjęs Ir 1.1. Vie
nok, negalima būtų pasakyti, 
jog toji bemokslė moterėlė 
savo galvosenoj nebūtų turė
jusi šiek tiek racijos-karo 
metas duoda darbininkams 
darbo. Šiuo atveju tik mo
terėlės reakcija įpopležlaus 
maldas už taiką, be abejonės 
buvo nevykusį,bet jos troš
kimas, kad šeima būtų apsi
rūpinusi darbu Ir duona, vi - 
slškal pateisinama.

Kad "karštieji karai" Iš
judina smarkiau suktis fab - 
rtkų mašinas ir leidžia Įsi
bėgėti visai JAV ekonomikos 
mašlnal-nėra jokia paslap - 
tls. Juk visi gerai suprato, 
tik niekas balsiai nekalbėjo, 
jog prezidentas Trumanas 
anuomet Išgelbėjo Ameriką 
nuo žymesnio ūkinio atoslū
gio, pastodamas keltą raudo
nųjų agresijai Korėjoje. . .

Šitą tiesą gerai žinojo, ži
no bei supranta didieji Ame
rikos blznlenlal. JI aiški di
džiųjų unijų vadams darbo 
fronte, o taip pat Ir senato
riams, kongreso nariams Ir 
visiems kitiems, JAV gerove 
bes įlaipinantiems.

Tiesą sakant, šiuo metu 
Amerikoj esančios dviejų 
nuomonių kryptys: viena, va
dinama "senos mados "/old 
fashioned/, kuri nenorėtų In
fliacijos krašte, o kita grupė 
savo nuomonės skleldėjų- 
vadlnamas"naujos mokyklos" 
auklėtiniais, prileidžia, jog 
ribota Ir kontroliuojama In
fliacija krašte- toleruotina , 
nes reikia Ameriką laikyti 
labai stiprią karinėj srltyj 
Ir nesigailėti gynybai Išlei
džiamų pinigų.
\Tai logiška galvosena - 
ypač sovietinio grėsmės 
paspartinto ginklavimosi 
akivaizdoje.

Pranys Alšėnas

PANORAMA
KODĖL KANADOS DOLERIO VERTE KRINTA ?

"Maclean's" š.m. vasario 
12 dienos laidoje aiškinama, 
kad mūsų dolerio vertė galt 
kristi žemyn 15-20% Irtai 
ne vien tik dėl Quebeco se
paratistų pavojaus. Kanados 
dolerio nuvertinimas eks
pertų tarptautinėje finansi
nėje rinkoje, girdi, jau se
nai laukiamas, kaip "long 
overdue". Mat, jau 1970 m. 
jo vertė buvo kritusi net iki 
92 1/2 centų JAV dolerio. 
Bet nežiūrint, kad po to Ka
nados gamybos išlaidos di
dėjo greičiau negu JAV, gi 
kai produktlngumas tebuvo 
gerokai užpakalyje /"lagged 
well behind"/, bet tačiau Ka
nados doleris vietoje nukri
timo žemyn, priešingai kilo 
aukštyn ir 1976 m. buvo pa
siekęs savo viršūnę -$ 1.05 
/penkiais centais peršokda
mas JAV dolerį/, net nežiū
rint, kad Kanados deficitas 
1975 m. siekė $ 4, 7 bilijonų. 
Tokių tat rezultatų Ottawos 
vyriausybė galėjo pasiekti 
tik dirbtinom pr iemonėm.la- 
b lauš ia i užtraukdam a nau - 
jas paskolas užsienyje ir iš
laikydama valstybės iždą vi
suomet "turtingą", pilną do
lerių. Šiuo metu Kanados 
skolos užsieniui jau yra pa 
siekę $ 43 bilijonų ribą, o tai 
yra rekordinis lygis, kurto 
grėsmingas išdaigas net ne
lengva pramatyti, nes tokių 
skolų, pav. D. Britanija turi 
$ 45 bilijonus, bet Italija, 
kuri, neva,yra arti bankroto, 
teturi tik $ 20 bilijonų, o 
Prancūzija, neretai braš
kanti, turi apie $ 1O bilijo
nų /R. Europa $ 40 bilijo
nų/. Bet nors deficitas Ka
nados ekonomijoje tebėra 
nenugalėtas veiksnys, o ta 
čiau Kanados Bankas su
mažino palūkanų nuošimtį 
nuo 9 1/2 iki 8 %, kas reiš

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

ŽODŽIAIS KALNAI 
NENUVERČIAMI

Gal'ma pasveikinti mielą 
tautietį Juozą Dilį pirmą 
kartą Išėjusį į polemiką Ir 
pasirašiusį pdnu savo vardu 
Ir pavarde. Š'taip galime 
laisvai diskutuoti, diskusijos 
gali būti Ir Įdomios, Ir nau
dingos .

Rašo pasipiktinęs J.Dilys 
NL 12 nr-je: "Tik neveltui jį 
/S.Šetkų/ lenkų egzlllnė vy
riausybė Londone apdovano
jo aukso medaliu". Nurodo, 
kad tat parašyta T.Ž. 41 nr. , 
1976 m., Ir tuoj pat šį rei
kalą Iškreipia. Tame nume
ryje parašyta, kad S. Šetkus 
lenkų egztllnės vyriausybės 
Londone, Anglijoje apdova 
notas pirmojo la'psnto- Auk
so Kryžium, o ne kaip J. Di
lys kad nurodo-aukso me - 
dailu. Taip pat jis praleido 
paminėti, kad buvo apdova
noti Ir vist kitiRytųEuropos 
Pavergtų Tautų organtzact - 
jos komiteto narlal-lletuvtų, 
estų,latvių,ukrainiečių, če- 
koslovakų Ir vengrų bend
ruomenių Niagaros pusia
salyje atstovai. Skirtumas 
tik tas,kad jie visi gavo ant
ro laipsnio sidabro kryžius.

Toliau J. DUys vėl klau
sia: "Kada gi lenkas lietuvį 
už lietuvišką veiklą apdova
noja medaliais?". Atsaky
mas yra toks:apdovanojo už 
veiklą Pavergtų Tautų orga
nizacijoje Ir ne jį vieną,bet 
ka'p paminėta, visus tos or - 
ganlzacljos narius. P.T.or
ganizacija yra sukurta visų 

kia, kad ateityje Kanados 
paskolųlakštal užsienyje,tuo 
būdu, turės jau proporcin
gai mažėjantį pasisekimą. 
Žinoma, tai gali tik nudžiu
ginti biržos spekuliantus, 
kurie ypač daug uždirba, nu
vertindami valiutas. "Mac 
leans" nurodo, šalia Lieber- 
mano Čikagoje,eilę piniguo
čių su billjontnėmakc.bend
rovėm, kurie gali domėtis 
Quebec'o nepriklausomybe Ir 
Kanados susiskaldymu, kaip 
žadančiais jiems gerai už
lopyti rankovesbiznellals.

Dolerio vertės kritimas, 
be abejo, pabrangins kalnas 
Importuojamų prekių, kurtos 
sudaro net 25 % Kanados 
ūkio. Tačiau tai, betgi, daug 
gelbėtų padidinimui mūsų 
prekių eksportą Į užs te nį Ir 
sumažintų nedarbą, siekiantį 
arti 1. OOO. OOO galvų. Nors 
Iš tokio pajamų padidėjimo 
pagal aukso vertę didelių 
laimėjimų neturėtume.

Taigi ateitis dauggero ne
žada Ir teks tik daugiau pa
veržti diržus, nes tarptau
tinės ekonominės perspek
tyvos esą miglotos bei niū
rios/priklausomai nuo ara
bų naftos eksporterlų malo
nės, bei jų užgaidų - vėl kel
ti kalnas/, ypač Vakarų Eu
ropoje, Japonijoje Ir kaimy
ninėje JAV.

Turime nuo savęs pridė
ti,kadKanada labai laiminga, 
nes šalta didelių natūralių 
turtų, turi Ir savo naftos 
šaltinius, kurie ją daro be
velk nepriklausoma nuo ara
bų malonės, nes jt ekspor
tuoja bevelk tiek pat naftos, 
klek jos Ir Importuoja. Va
liutą nuvertinus,maždaug tik 
po 12 mėh. Ir daugiau laiko 
tepradėtų didėti eksportas 
ir Kanados prekių paklausa 
užsienyje, tuo tarpu kai pa

paminėtų tautybių bendruo - 
menių valdybų. Šetkus ats
tovauja lietuvių bendruome
nę Ir, je! atstovauja, tai ne
gali pasielgti taip, kaip vist 
kiti atstovai, arba Išstoti Iš 
šios veiklos Ir tuo pradėti tą 
svarbią organizaciją griauti. 
Organizacijos gi tikslas- 
dirbti visom pavergtom tau
tom bendrą Išsilaisvinimo 
darbą Ir,kaip jau žinoma,tas 
darbas eina gana gerai.

J. Dilio žiniai galima pri
dėti Ir tai,kad S.Šetkuskaro 
metu buvo pristatytas to me
to vokiečių atatinkamoms 
Įsta Igoms, apdovanot t or de nu 
už bombardavimo metu su
telktą pagalbą Klutzow fab
riko tarnautojams, daugiau
sia seniems vyrams Ir mo
terims, papu olus lems Į bom- 
bųltetų. Už pagalbą ci
viliams vokiečiams, 
ne už lietuvybės darbą

Štai lenkas kongresmanas 
E d vard Derw tnskl Ame r Iko je 
buvo apdovanotas aukščiau
sia Šaulių Žvaigžde, ją mie
lai priėmė, Ir nė vienas len
kas, net didžiausias šovi
nistas, dėlto jo neužpuolė. 
Toronte dr. S. Haldasz jau 
bene antrą kartą yra lietuvių 
pagerbtas panašiu būdu, Ir 
vėl gi niekas dėlto sau ne
rauna plaukų.

Yra pulku jausti degantį 
vtlnfettšką J.Dilio patrljo- 
tlzmą, bet kas yra per temp - 
ta - nėra gerai. Gyvename- 
svetImame krašte, kur jokia 
"hate campaign" prieš kitus 
šio krašto lygius pillečius- 
koklals esame Ir mes- nėra

brangimas Importuotų pre - 
klų, kaip Ir stalgus Infliaci
jos šuolis į viršų - pasi
reikštų jau tuč tuojau Ir su
keltų aistringus darbo uni
jų bet jų vadukų apetitus dėl 
algų bei atlyginimo kėlimo, 
sumažinant bet kokias lai
mėjimo kortas pačiai vals
tybe t.

Labai aišku, kad be galo 
daug p rtklausys Ir nuo to, 
kaip Ottawos biurokratai su
gebės toliau tvarkyti krašto 
ūkį, kurį p. Trudeau liberalų 
"vunderkindo" vyriausybė 
jau eilę metų veda tik su de
ficitu, niekaip nepajėgdama 
sudurti galo su galu, nežlū 
rlnt to, dar vis besaikiai di
dindama neproduktingus Įs
taigų kadrus, net su aukštom 
algom. Nepasitenkini - 
mal Quebec's, ypač dirban
čiųjų sluoksniuose, aišku, 
nemaža dalim priklauso Ir 
nuo didėjančių ekonominių 
sunkumų, nuo masinio ne
darbo faktiškai virš 11 % jau 
Ir nuo emigracijos 150. OOO 
asmenų kasmet, daugiausiai 
mažaraščių portugalų Iš 
Azovu salų, bei juodukų Iš 
Jamaikos, girdi, būtinų ge
resnei Kanados ateičiai 
darbo jėgų. Ottav— ponai 
auksaburnlškat dėsto, kad 
visame pasaulyje Kanadai 
pavydima aukštų pragyveni
mo standartų, kas Ouebeco 
prancūzų mažumą, be abejo, 
tik dar labiau erzina.
I

Kai dėl ka mų k U l mo, 
bendrai, tai statybos sklypų 
miestuose spekuliacijos nau
jų, pav. 5-6 kambarių na
mukų kaina, kuri kalmynt - 
nėję Amerikoje siekia vtdut. 
apie $40.000, deja, Kana
doje artėja jau prie 60. OOO 
dolerių Ir tai su 2-3 % aukš
tesniais "morglčtals". Gi tai 
reiškia, kad kanadiečiui, no
rint prisivyti savo pietų kai
myną, reikėtų nuo dabar 
dirbti jau nebe 40 vai., o 
65 - 70 vai. į savaitę. Kur 
einame ? T.Tollvardas 

pageidaujama. GI J. Dilio 
rašiniai, nors Iki šiol ir ne
tiesioginiai jo pasirašyti, 
verda nesveika neapykanta 
net Ik lenkams, bet Ir visiems 
lietuviams, kurte kokiu nors 
būdu, nori jie to ar ne, turi 
su lenkais vi aur ar kitur 
sueiti įvairiais reikalais, o 
etninių grupių centre St. 
Catharines net kartais Irpa- 
sįrodyti kanadiečių ruošia
muose festivaliuose.

Būtų "tuščias reikalas, gal 
gi Ir netaktiškas, pakar
toti tuos visus nešvankius, 
vttrlollškus žodžius Ir saki
nius, kokiais operuojama šio 
tautiečio mūsų spaudoje ne
tik lenkų, bet Ir lietuvių atž
vilgiu. Iškraipymai, Išmau- 
moj ima i kitų lietu v tų žodžių, 
pareiškimų, eina vis Iš to 
paties šaltinio. Ne tokiais 
dalykais kovojama už laisvę.

Būtų labai įdomu pamatyti 
ką parodytų tikro patrljotlz- 
mo svarstyklės, jei ant jų J . 
Dilys atsistotų su bet kuriuo 
kitu šios bendruomenės lie
tuviu. Pirmą kartą keltų de
šimtų metų bėgyje aną sykį 
J.DUys pasirodė Vasario 16 
minėjime. O kalba jis apie 
patrtjotizmą. Kalba apie 
Seinų bažnyčią, o nėra bu
vęs nė vieno sykio savo b- 
nės lietuviškoje bažnyčioje , 
bent pasižiūrėti, kaip ji at
rodo. Pas įklausyti,kaip gie
da jo broliai lietuviai, įskai
tant ir visus kitus vilniečius 
Kaip po pamaldų toje pat sa
lėje repetuoja lietuviškas 
jaunimas, pamatyti, kaip 
praeina kltltautlnlal mlnėji-

mal. Ogi, J.Diliui tik keli 
žingsniai Iki tos bažnyčios.

Neturi S.Šetkus jokių sąs
kaitų šioje b-je nė su vienu 
lietuviu. Puikiausi santykiai 
Ir su visais vilniečiais. Ne
turi nieko nė prieš J.Dilį 
asmeniškai, tik nesutinka su 
jo būdu užsįsėsti ant kurios 
vienos pavergtų žmonių tau
tybės, nes tik vieninga veik
la tegalima svajoti i kadai 
nors Išsilaisvinti Iš nuož
miausio pavergėjo, kokį tik 
kada žmonija žlnojo-Sovletų 
Rusijos. Drąskytts tarp sa
vęs- reiškia pamiršti pa - 
grindinį tikslą.

Kiekvienoje tautoje yra 
visokių žmonių. Ir mūsų pa
čių tautoje yra visokių.Len
kų tautoje taip pat yra gerų 
Ir blogų žmonių. Nuosaikių, 
Ir degančių neapykanta fana
tikų. Ir šie taip pat neatsto
vauja visos lenkų tautos. A- 
merlkos kraštuose yra len
kų, nemačiusių net Lietuvos, 
nei Lenkijos, Ir dėti visus 
ant tos pačios J. Dilio kep
tuvės, nėra jokios prasmės . 
Pilsudskio laikai yra praėję 
palengva nyksta Ir jo politi
kos nuodai. Ir mes savo 
vltrljoltja neturėtumėm to 
nykimo stabdyti. Plačia bur
na dar niekas kalnų nenu- 
grlovė. Betkoks klyksmas 
yra kliūtis galvojimui. Mes 
lietuviai, kultūriniu .atžvil
giu skaltomės jau lenkus 
pralenkę, bet yra f aktas, kad 
visa lenkų spauda gesina sa
vo šovinistų purkščiojImus . 
Pažanga yra didelė. Štai ne-
senlai Toronte,lenkų plačiai 
ruoštoje "manifestacijoje" , 
dar kartą pasisakyti už Vil
niaus Ir Lvovo pasilatkymą,. 
dalyvavo nuostabiai mažai 
žmonių, o kiek gi lenkų To
ronte yra? Beveik niekas 
nedalyvavo. Tą pastebėjo 
patys lenkų laikraščiai.

O diskusijas su lenkais 
veda net ukrainiečiai. Štai 
Toronto lenkų laikraštyje 
" Zwtazkowlec" 23 nr. ats
pausdintas Ilgas rašinys uk- 
r a In fe č to A .J avorski j, kur la - 
me jis plačiai Išdėsto lenkų 
suktą politiką ukrainiečių be t 
lietuvių atžvilgiu. Daug kar
čios tiesos, tačiau lenkų lai
kraštis tam rašiniui vietos 
davė, nors apgailestaudamas, 
kad rašinys liečia tik seną 
praeitį ir nedaug ką pasako 
dėl ateities.

Ukrainietis A. Javorsklj, 
kaip laikraštis kad pastebi- 
buvęs se Imo narys - nurodo, 
jog Lvovas nebėra Ir negali 
būti lenkų. Gale nurodo, jog 
jokios neapykantos lenkų 
tautai nejaučia. Siūlo, kad 
politikai siektų abiejų tautų 
psichologinio galvojimo pa
sikeitimo. Kad jungtus i į 
bendrą kovą prieš Maskvos 
Imperializmą, kad abi tautos 
pakeistų priešiškumą gera 
kaimynyste,kad abi atsikur
tų savo etnografinėse sieno
se.

Londone, Anglijoje, veikla 
net lenkų-ukrainiečių drau
gystės organizacija. Diskusi
jų reiktų Ir mums.Tam pri
taria ir žymus, nuosaikus 
vilnietis, Stepas Varanka, o 
jei tam nepritarta J.Dllys- 
tal nieko stebėtino. Ne visi 
žmonės vienodai greitai su - S 
vokia tą patį dalyką.

S.Šetkus, 
St. Catharines, Ont.
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Gyvenimas sovietinamoie aigimanto skiltis
SNIEČKUS - KIETAS RIEŠUTAS

T sietuvoje - ras° j
Vienai viešniai amertko- 

nel, kurios giminaitės sūnus 
akademikas su partijos bi
lietu, pasakojo tokį tikrą at
sitikimą, kurių būna daug. 
Per aukštų pareigūnų vaišes 
vienas aukštas rusas kariš
kis, užklausęs šalia sėdin
čio lietuvio, kodėl lietuviai 
esą tokie karšti nacionalis
tai, lyg fašistai. Jaunasis 
1 letuvis užklaus ęs, k lėk metų 
jis gyvenąs Vilniuje. Sis at
sakęs, kad netoli dvidešim
ties. Toliau lietuvis sako: 
"Kodėl Jūs nemokate lietu
viškai ? Aš gi Išmokau ru
siškai Ir kalbėti, Ir skaityti, 
Ir rašyti". "Man nerei
kia mokytis lietuviškai" - 
atšovė kariškis. "Tai Jūs 
esate didesnis nacionalistas 
-fašistas rusas, kaip aš"- 
paalšklno lietuvis. Rusas ta 
tema nebenorėjo daugiau 
kalbėti...

Daug faktų rodo, kad tarp 
rusų okupantų pareigūnų Ir 
lietuvių net Ir part Iečių/ne- 
pataikūnų/ nėra šiltų santy
kių. Visas kraštas jaučia, 
kaip okupantas rusas veržia 
vis daugiau Ir daugiau lietu
vių tautą. Tai yra sena oku
pantų taktika. Mongolai ke
lis šimtus metų spaudė Ir 
rusus. Pavergtieji visada 
kenčia nuo pavergėjų.

Į okupuotą Lietuvą vis 
daugiau Ir daugiau atvežama 
rusų "specialistų". Mūsiš
kiai, nors Ir skriaudžiami 
bei Išnaudojami, tačiau ne
pasiduoda Ir spyrtasl klek

gali. Aišku , ta kova vyks, 
kol "vyresnysis brolis" dik
tuos, valdys Ir Išnaudos mū
sų tautą. Kaip Ilgai SSSR 
valstybė dominuos pasauly
je Ir valdys okupuotas Euro
pos tautas, niekas negali at
sakyti. Paprastai visi sako, 
kad didelės Imperijos vieną 
dieną sugrlūna, dažniausiai, 
Iš vidaus.

Lietuvių tauta yra pože
myje. Kokiame laipsnyje 
yra jos stiprumas niekas 
negalį pasakyti. Kultūrinis, 
religinis gyvenimas/nors Ir 
labai trukdomas bei perse
kiojamas/ vyksta, nežiūrint 
į tai, kad okupantas visomis 
priemonėmis stabdo Ir mė
gina nukreipti jėgas savo 
naudai, komunizmo - rusl- 
cl::mo Išplėtimui Ir jo įsi
tvirtinimui.

Vakaruose ats tradus lų 
kultūrininkų, kaip Jurašų, 
dali. Žtllaus Ir kt. pas įsaky
mai yra teisingi Ir paimti Iš 
gyvenimo praktikos. Gi A. 
Solženyclno raštuose Ir jo 
viešuose pasisakymuose Iš
kelti faktai yra gryna Ir 
Įsnėjantl tiesa be kaukės.

Tik gaila, kad SSSR oku
puotuose kraštuose, tuo pa
čiu Ir Lietuvoje, A.Solženy
clno raštai masėms yra ne
prieinami, Išskyrus vieną, jo 
veikalą, tai "Viena diena 
Denlsovlčlaus gyvenime".

Radio bangomis jau dau
giau žinių ateina Iš vakarų. 
Todėl žmonės okupuotuose 
kraštuose tų žinių klauso Ir 
kalbama, kad jei žinios vie

šai nekartojamos, tai už jų 
klausymą, nebaudžiama. To
dėl reikėtų Amerikos Balsą 
daugiau reformuoti Ir duoti 
daugiau žinių, kur los ten gy
venantiems lietuviams yra 
laba l re Ikal Ingos.

Kolonizavimas, rusinimas 
Baltuos kraštuose vykdomas 
labai planingai Ir suktai. At
važiuoja vis daugiau Ir dau
giau "specialistų" su šei
momis . Jiems statomi apart- 
mental. steigiamos mokyk
los, teatrai Ir net specialios 
krautuvės. Dabar rusais ap
gyvendinami Ir kiti didesni 
Lietuvos miestai, ne vien 
tik Vilnius Ir Kaunas. Jau 
yra ištysos rusų kolonijos 
Šiauliuose tr Panevėžyje. 
Įstaigose daug kur vyrauja 
rusų kalba, o lietuvių kaip 
tr "nereikalinga"...

Lenino skelbtoji teorija, 
kad visos respublikos turė
siančios autonomiją, savo 
kalbą tr valdžią, kaip lygios 
su lygiomis, yra nevykdo
ma Ir užmiršta... Viskas 
ateina Iš Maskvos ir komu
nistų partijos centrinio apa
rato. Lietuvos komunistų 
partija Ir vyriausybė yra tik 
visų potvarkių tr įsakymų 
vykdytoja, tarnas. Komu
nistų diktatūra yra tokia 
kieta, žiauri, gerai organi
zuota, kad pilietis negali 
prasižioti, pasakyti savo 
nuomonę ar kritikuoti. Turi 
tik viską vykdyti tylėdamas. 
Užtat lietuviai yra Išmokę 
tylėti Ir vienas kito btjo.Sa- 
koma, kad visos namų sie
nos, gatvės, miškai, auto
busai, taksi, automobiliai,

lėktuvai klausosi, ką sovie
tų piliečiai kalba. Kremlius 
žino, ką jų žmogus kalba, 
galvoja ne tik dieną, bet Ir 
naktį. Net tr Iš numirėlio 
veido nustato, ar jis buvo 
"liaudies priešas".. .

Todėl visos SSSR paverg
tos tautos nemėgsta ne tik 
komunistų, bet tr rusų. Ypač 
Kaukazo tautos, kaip gruzi
nai, armėnai nekenčia rusų. 
Ten Ir komunistų partijos 
viešai rusus kritikuoja tr 
juos ignuoruoja.

Kaip ilgai Kremliaus dik
tatūra Išsilaikys, tuo tarpu 
niekas negali pasakyti. Pa
saulio žydų nusigręžimas 
nuo komunizmo Ir jų pačių 
bėgimas Iš SSSR yra didelė 
nenauda kor««l?

SSSR turi daug priešų bet 
tr nemažai draugų. Tuo tar
pu Kremlius su pasisekimu 
elkta Vakarų Europoje, Af

rikoje, Azijoje Ir dalinai 
Pietų Amerikoje. Pavojus 
pasaulinei komunistų doml- 
nactjal nėra praėjęs. Ten 
lietuviai apie tai žino tr jie 
yra nusivylę vakariečiais, 
ypač Amerika. Kad Iš Va
karų ateisianti laisvė, ma
žai kas bet'kt. Todėl jų po
grindis mezga ryšius su pa
vergtųjų tautų/ jų tarpe tr 
rusų/lalsvės kovotojais .Ka
talikai, kaip okupuotoje Lie
tuvoje, taip Ir Rus įjoję, ma
žai gauna pagalbos Iš Ro
mos. Ir tuo jaučiamas nusi
vylimas. Gi lenkai katalikai 
net kenkia visokiais būdais 
lietuviams katalikams. Tai 
labai liūdnas faktas. Roma 
yra lenkų pusėje. . .

T les log gaila buvo tų ame
rikiečių, radio tr TV žinių 
pranešėjų liežuvių, kaip jie 
tos savo burnos padargą 
bandė laužti, stengdamiesi 
klek galint talsykllnglau/gal- 
Imantrlau ?/ Ištarti lietu- 
v’šką Antanas Sniečkus var
dą- Su Antanu, atrodo, vargo

Kalbant su jaunosios kar
tos atstovais Vilniuje, Kau
ne Ir kitur apie lietuvių tau
tos ateitį,paaiškėja, kad yra 
Ir gerų prošvaisčių. Daug 
kas yra Įsitikinę, kad lietu
vių tauta Išliksianti gyva, 
sveika, o rusai nesuspėslą 
jos Išnaikinti Ir surusinti, 
kaip kad padarė su Kara
liaučiaus sritimi.

Motyvaltam yra sekantie
ji. Rusų esą apie 1OO mi
lijonų, gi kitos tautos su
daro SSSR gyventojų daugu
mą. Kaip kiti, taip Ir pati 
rusų laludls nemėgsta prl- 
velegljomts bei neribota ga
ila aps(šarvavusių rusų-ko- 
muntstų. Tautinis egoizmas 
yra pastebimas Ir centrinia
me komunistų partijos ko
mitete. Per Įvalr'us suva
žiavimus Iš visų respublikų 
tuojau susigrupuoja į būrius 
pavergtųjų tautų darbuoto
jai: lletuvual, latviai, estai, 
Ukrainai, gruzinai Ir kt. į 
atskirus būrelius, gi rusai 
Ir žydai Įteka kitose grupė
se, net tr prie vaišių stalų. 
Būna atsitikimų, kad komu
nistai gruzinai Ir viešai ru
sus adatomis pabado, Gru
zijoje Stalino paveikslas te
bekaba viešai Įstaigose Ir jo 
paminklai nenugriauti.

HIPNOZE
(Ii L. Čertoko knygos, kurios autorius Prancūzijos psichiatrijos instituto 

psichosomatinio skyriaus direktorius. Jis dalyvauja praktiniuose ir teori
niuose darbuose, kuriant Įvairius psichoterapijos metodus. Viena iš jo mo
nografijų yra skirta hipnozės problemoms. Psichologijos specialistai ir gy
dytojai domisi hipnozės ir jos taikymo galimybėmis, tačiau iŠ esmes hipno
zės problemos dar neišspręsta ir laukia Įvairaus profilio specialistų tyri
mu. — **M*o*kdlas ir G.yvenimas").

Ką nors hipnotizuoti — reiškia savo jė
gos įtaiga pajungti savo valdžiai, savo įta
kai. Kad hipnotizuotojas pasiektų savo 
tikslą, būtinas hipnotizuojamojo nuolaidu
mas, jo nesąmoningas bendrininkavimas. 
Taigi transo, somnambulizmo ir hipnotinio 
miego būklė pasiekiama, panaudojant tani 
tikrą techniką, kuri pac'eda sustiprinti įtai
gą ar padidinti įtaigumą.

Gydomasis įtaigos poveikis aiškiai pri
klauso nuo hipnotizuotojo asmenybės, ta
čiau no nuo tokios, kokia ji iš tiesų yra, 
o nuo tokios, kokia atrodo. Hipnozės sean
so melu tarp hipnotizuotojo ir hipnotizuo
jamojo atsiranda ypatingi psichoterapiniai 
santykiai.

Su hipnoze yra susiję daugybė nepagrįs
tų prietarų ir įvairių nuomonių. Moralės ir 
medicininės etikos požiūriu gali kilti klau
simas: ar įstatymai gali leisti šį asmenybės 
„laužymą", šią paciento vergovę ir hipno
tizuotojo agresiją? Iš tiesų, jeigu hipnoti
zuotojas yra „viskas", o pacientas — „nie
kas", tai toks asmenybės pavergimas iš lie
sų būtų pasibaisėtinas. Tačiau taip nėra to
dėl, kad hipnotizuotojas gali paveikti tik 
tai, su kuo pacientas nesąmoningai sutin
ka. Taigi ši problema yra paprastesnė ir lie
ka vienas klausimas: ar hipnotizuotojas turi 
teisę pasinaudoti nesąmoningu paciento su
tikimu, kad galėtų atpalaiduoti jį nuo pa
sąmonėje susirinkusio krūvio? Taip spręsti 
šį klausimą yra visiškai teisėta ir būtų absur
diška galvoti kitaip: juk gydytojai, steng
damiesi nugalėti ligą, naudoja priemones 
(jų tarpe ir hipnozę), kurios padeda ligo
niui pasveikti. Šis argumentas tinka visiems 
gydymo būdams ir priemonėms, veikian
čioms pacientą (kartais net prieš jo valią), 
jeigu tai turi tikslą išvaduoti ligonį nuo li
gos.

Hipnozės teorijos ir praktika pergyveno 
gana ilgą ir permainingą istoriją. XVIII a. 
pabaigoje psichologija labai audi ingai pra
dėjo veržtis į medicinos mokslą. Prancūzų 
mokslininko F. Mesmero atradimai moksli
nėje visuomenėje sukėlė aštrius ginčus. Jis 
pradėjo savo bandymus su „magnetiniais" 
metalais ir palaipsniui kūrė gyvūnų magne
tizmo teoriją. Jo nuomone, vienas subjek
tas gali perduoti kitam gydomojo magnetiz
mo ‘fliuidus. Mesmero gydomieji seansai 
dažniausiai būdavo kolektyvūs (dabar tai 
vadinama grupine psichoterapija), vadovas 
vilkėdavo alyvinės spalvos drabužiais, 
skambėdavo muzika, mat, Mesmeras buvo 
Mocarto draugas.

Sudėtinga Mesmero asmenybė negalėjo 
nesukelti ginčų. Jis turėjo ir šalininkų, ir 
priešininkų. Tam tikros kritikos Mėsa 'ras 
verias, tačiau jis pirmasis pradėjo eksp ri- 
mcntiškaiz tirti psichoterapinius santykius, 
1977.V.4

kurie iki jo buvo naudojami tik magikos 
tikslais. Neužmirškime, kad XVIII a., di
džiųjų enciklopedistų veiklos melu, dar 
klestėjo prietarai, tikėta raganavimu ir 1.1. 
Tada dar degino „raganas" (paskutinioji 
žuvo Prancūzijoje 1782 m.). Mesmeras su
kūrė fiziologinę ir racionalistinę teoriją. Jis 
teigė: fliuidai egzistuoja taip pat realiai ir 
materialiai, kaip, pvz., metalo magnetizmas. 
Tačiau Mesmeras gyvūnų magnetizmo ne
tapatino su magneto poveikiu. 1776 m. jis 
liovėsi naudojęs magnetą ir rašė, kad gyvū
nų magnetizmas iš esmės skiriasi nuo mag
neto poveikio. Vėliau buvo atrastas išpro
vokuoto somnambulizmo fenomenas ir nu
statyta. kad hipnotizuotojas kalbėdamas ga
li palaikyti ryšį su pacientu. Mesmeras į lai 
neatkreipė dėmesio, nes jis stengėsi hipno
zės reiškinius paaiškinti grynai fiziologiš
kai. Jam atrodė, kad psichologija yra tik 
vaizduotės produktas, todėl per sunkus 
moksliniam tyrimui.

Prancūzijos Mokslų akademija ir Kara
liškoji medicinos draugija „gyvūnų magne
tizmo" teorijai padarė nuosprendį. Komisi
jos sąžiningai ištyrinėjo hipnozės klausimą, 
aprašė daugybe hipnotinių ir netgi
rado kri !-_••• •■_• pydomųjų Visa
lai laikydami tik įsivaizdavimu, mokslinin
kai manė, jog pasmerkė gyvūnų magnetizmą. 
„Vaizduotė be magnetizmo sukelia konvul
sijas ... Magnetizmas be vaizduotės nesuke
lia nieko". Taigi akademikai, patys to neno
rėdami, pabrėžė psichologinių veiksnių 
reikšmę santykiams tarp asmenų. Jų sufor
muluotos išvados yra pirmieji eksperimen
tinės psichologijos dokumentai. Prasidėjo 
moksliniai hipnozės reiškinių tyrimai. Ypač 
daug šioje srityje nuveikė J. Saiko. Laiko
tarpis nuo 1780 iki 1890 m. dar vadinamas 
hipnozės aukso amžiumi ir sutampa su 
prancūzų medicinos klestėjimo laikotarpiu. 
Tada medicina oficialiai pripažino hipnozę. 
Daugelis to meto žinomų gydytojų domė
josi šia psichoterapijos rūšimi ir tyrinėjo 
ją. Tačiau tenka pabrėžti, kad per 130 metų 
hipnozės tyrimų progresas buvo nepapras
tai lėtas, palyginus, sakysime, su fizika, jau 
nekalbant apie astronautiką. Būta laikotar
pių, kai ištisos specialistų mokyklos visiš
kai nesidomėjo šiais klausimais ir net bū
davo priešiškai nusiteikusios hipnozės tai
kymui.

Kokia hipnozės tyrimų padėtis dabar? Iki 
šiol dar nesukurta teorija, kuri išsamiai pa
aiškintų hipnozę. Yra tik trys teorinės 
kryptys: 1) I. Pavlovo mokyklos kryptis, 2) 
eksperimentinės psichologijos teorijas ir 3) 
psichoanalizės.

I. Pavlovo mokykla sukūrė savo hipnozės 
4teoriją, remdamasi eksperimentais su gy

vūnais. Hipnozė — tai dalinis miegas, tai

.tarpinė būsena tarp budrumo ir miego, da
linis slopinimas. -Galvos smegenų žievėje 
lieka' „sargybos- taškų", kurie žmogui lei
džia palaikyti kontaktą tarp hipnotizuoja
mojo ir hipnotizuotojo.

Hipnozės būsena susideda iš trijų fazių. 
Pirmojoje fazėje visi — ir stiprūs, ir silpni 
sąlyginiai dirginimai veikia vienodai. Ant
rojoje. kuri vadinama paradoksalia faze, 
stiprus dirginimas sukelia silpną reakciją, 
silpnas dirginimas sugelia stiprią reakciją. 
Trečiojoje ultraparadoksalioje fazėje reak
cijas galima gauti tokiais stimulais, į ku
riuos smegenų ląstelės paprastai nereaguoja 
būda ūmo metu. Taip aiškinami hipnozės fe
nomenai toje fazėje, kurią I. Pavlovas pava
dino „įtaigos faze".

K. Platonovas, aiškindamas I. Pavlovo tei
ginius, rašo, kad hipnozės fazes galima lai
kyti neurozių arba psichozių fiziologiniu 
pagrindu, bet, antra vertus, jos yra norma
li fiziologinės kovos prieš ligos sukėlėją 
forma. Žmogui šias teorijas pritaikyti gana 
sunku, nes hipnozės seansų su žmonėmis 
metu įsikiša kalba, kurią I. Pavlovas pava
dino antrine signaline sistema. Žodis su
prantamas kaip signalas, t. y. toks pat ma
terialus stimulas, kaip ir kiekvienas kitas 
fizinis stimulas.

1950 m. bendra TSRS Mokslų akademijos 
r TSPS Medicinos mokslų akademijos se

sija rekomendavo tyrinėti ir naudoti hipno
zę ir laikyti ją psichoterapijos šaka, kuri 
remiasi fiziologijos mokslu.

Kai kalbama apie hipnozę, gydytojus ir 
ne tik gydytojus, domina du klausimai: ar 
visi žmonės pasiduoda hipnozei ir ar visi 
žmonės gali hipnotizuoti? Galima pasakyti, 
kad yra žmonių, kuriuos gali užhipnotizuoti 
visi. Tai puikūs somnambulai. Prieš antrąjį 
pasaulini karą Vienos psichiatrinėje klini
koje tokius žmones kviesdavo kaip „pa
cientus" mokyti studentams, norintiems iš
mokti hipnozės technikos. Antra vertus, yra 
žmonių, kurie niekada nepasiduoda hipnozei. 
Tai absoliučiai neimlūs subjektai. Be to, 
yra ir kitokių žmonių, kuriuos užhipnoti
zuoti gali tik vienas gydytojas ir niekas dau
giau.

Nuo ko priklauso imlumas hipnozei? Šis 
klausimas turi du aspektus, nes vienu me
tu jis liečia ir hipnotizuojamąjį, ir hipnoti
zuotoją. Hipnotizuojamųjų asmenybės bu
vo tyrinėjamos įvairiais atžvilgiais, tačiau 
neginčijamų kriterijų, kuriais būtų galima 
nustatyti imlumo hipnozei dydį, taip ir nebu
vo rasta. Amerikiečių tyrinėtojas M. Kauf- 
manas teigia, jog kareiviai yra palankesni 
hipnozei už civilius asmenis. Antrojo pa
saulinio karo metu jis gydė hipnoze apie 
2500 kareivių, kurių dauguma pasirodė pui
kūs pacientai. Kili mokslininkai aiškina šį 
reiškinį pasyviu paklusnumu, kurio moko
mi kariškiai. Be to, gydytojas, pasiųsdamas 
kareivį iš fronto linijos gydyti, tampa jam 
visagale asmenybe, kuriai jis patiki visus 
savo rūpesčius. Tai svarbu hipnotizuotojui, 
bet yra ir tokių autorių, kurie teigia, jog 
įtaiga nėra hipnotinės būklės priežastis. 
Mat, buvo atlikta eksperimentų, kurių metu 
pacientas buvo užhipnotizuotas specialiu 
aparatų, be jokios žodinės įtaigos. Taip už
hipnotizuotas pacientas vėliau priima hip
notizuotojo žodžius kaip savo minčių išraiš
ką. Taigi imlumas- hipnozei priklauso nuo 
individo sugebėjimo pasisavinti išorinius 
stimulus ir padaryti juos savęs dalimi. 
Anksčiau buvo manoma, jog hipnozės būk
lė yra kažkuo panaši į isteriją, tačiau da
bar teigiama, kad neurotikai mažiau pasi
duoda hipnozei, negu .sveiki žmonės. Ser

gantys aštria isterinės neurozės forma visai' 
nepasiduoda hipnozei. Kai kurie subjektai 
visiškai nepasiduoda individualiai hipnozei, 
tačiau nesunkiai užhipnotizuojami grupinės 
hipnozės seanso metu (mat, „grupės efek
tas" padeda apsisaugoti nepagrįstų pasąmo
nės baimių).

Kas nulemia hipnotizuotojo sėkmę? Žino
ma, ilgalaikis patyrimas ir technika yra la
bai svarbu. Hipnotizavimo technikos rūšių 
yra daug, bet pirmiausia bet kokią hipnozės 
technikos rūšį reikia taikyti lanksčiai ir in
dividualiai kiekvienam pacientui. Lengvai 
pasiduodančiam hipnozei subjektui gera bet 
kokia hipnotizavimo technika, o kitiems — 
reikia gerai pagalvoti, kaip juos užhipnoti
zuoti. Ypač svarbus pirmasis bandymas. Tik
riausiai todėl Vienos klinikoje pirmajai stu
dentų praktikai būdavo kviečiami profesio
nalai somnambulai (žmonės, kuriuos long 
viausia užhipnotizuoti), nes būsimam hip
notizuotojui svarbu, kad pasisektų pirmą 
kartą. Tada jis pats patiki savo hipnoline 
galia. Negausūs tyrimai rodo, kad negalima 
tvirtinti, jog, norint hipnotizuoti, reikalinga 
kažkokia ypatinga hipnotizuotojo asmeny
bės struktūra. Tiriant šiuos klausimus, pa
aiškėjo, kad hipnozės seanso melu hipnoti
zuotojo ir paciento asmenybės įsijaučia i 
vaidmenis, kurie vienas kitą papildo. Taigi 
hipnozės sėkmė priklauso nuo daugelio vi
dinių ir tarpusavio santykių.

Hipnoze šiuo melu įvairiose šalyse gydo
ma daugelis ligų. Širdies-kraujagyslių ligų 
grupėje hipnozė buvo taikoma ligoniams, 
sirgusiems stenokardija ir turėjusiems mio
kardo infarktą. Taip buvo siekiama leisti 
jiems pailsėti ir sumažinti baimės jausmą. 
Vidaus sekrecijos liaukų, skrandžio ir žar
nyno ligų gydymas hipnoze padėjo suma
žinti apetitą, o dvylikapirštės žarnos žaizda 
buvo gydoma ilgai trunkančiais seansais, 
t. y. gydoma ilgalaikiu miegu ir ramybe.

Akušerijoje hipnozė, kaip psichoprofilak- 
tinis metodas, buvo taikoma ypač plačiai. 
Jau beveik šimtas metų, kai eksperimentiš
kai įrodyta, jog hipnozė gimdymo metu ma
žina skausmus ir veikia net gimdos susi
traukimus. Hipnozė veikia ne tik ruošiantis 
gimdymui, bet ir paties gimdymo metu (kar
tais moterys gimdė hipnozės būsenoje). Ta
rybų Sąjungoje kartu su psichoprofilakti- 
niais metodais plačiai taikomas ir hipnoti
nės sugestijos metodas tam tikruose hipno- 
lariumuose, kur moterys kolektyviai ruošia
mos gimdymui. Šis metodas naudojamas ir 
kitose šalyse, ypač JAV. Jau apie 30 metų 
žinoma, jog hipnozė gali sulaikyti nėščių 
moterų vėmimą. Tarybiniai specialistai šį 
metodą naudoja ir nėščių moterų vėlyvųjų 
toksikozių atvejais.

Hipnozės taikymo eksperimentai buvo 
atlikti ir dermatologijos srityje — gydant 
egzemą, psoriazę, stomatologijoje — skaus
mingų operacijų metu ir psichiatrijoje — 
isterijos, įvairių neurozių, fobijų (baimių), 
psichozių, narkomanijos, o ypač plačiai — 
gydant alkoholizmą. Buvo atvejų, kad hip
nozę pasisekė pritaikyti traumatologijoje. 
Įteigtas skausmo sumažėjimas padeda apde
gusiems ligoniams (varstymo metu, page
rina apetitą, o tai ypač svarbu sveikstant.

Hipnotizavimo technika plačiai aprašyta 
specialiuose leidiniuose, iš kurių galima pa
daryti išvadą, kad jos taikymo galimybės 
dar toli gražu neišsemtos. Kai hipnoterapija 
yra taikoma, remiantis tvirtu pagrindu, ji 
gali būti priimta į psichoterapijos arsenalą. 
Vis dėlto hipnozės teorijoje ir praktikoje 
yra daug neišspręstų klausimų.

nebuvo. Buvo Ištarlamla ne 
taip jau blogai, net Ir atpa
žinti nebuvo sunku. Tačiau 
su Sniečkum padėtis buvo vi
siškai kitokia. Kančia, 
’’murder” Ir visiškas pasi
metimas. Vieniems tai bu
vo S niekas, kitiems kažkoks 
Ilgas garsas tarp S Ir Š, dar 
kitam diktoriui - Snalkas. 
Žodžiu, pagal atskiro pra
nešėjo dikciją, galvoseną, na 
Ir Intelektą, svetimų kalbų 
Ir tarmių nežinojimą.

Buvo Ir daugiau kurljozų. 
Vieniems /tokių būta bene 
daugiausia / tai rusų laivas, 
kitiems laivas ’’from Klai
peda”, dar kitiems laivas 
registruotas ” In Lithuanian 
port”. Buvo Ir tokių, tei
giančių, kad tai Lietuvos 
laivas su rusiška įgula.Vie
nas pranešė, kad laivas Iš 
Memel, Rusijoje. Žodžiu, 
tikras raidžių Ir minčių 
chaosas. Bet Ir tai ne vis
kas. Kai kurie žinių komen
tatoriai laukė demaršų Wa- 
šlngtone Iš ’’Lithuanian Em
bassy”, maišydami, lyg kok
teilį, viską Ir savo nesusi
gaudymą tikrovėje Ir rody
dami balsią Ignoraclją.

Atrodo, kad grynai rusiš
ki Ir ukralnletlškl vardai, 
kaip' Taras Ševčenka, ame
rikiečiams skamba Ir vaiz
džiau Ir lengviau pakartoja
mi. Tuo tarpu bevelk visi be 
Išimties lyg Ir ’’pasikorė” 
lietuviškoje pavardėje, tie
siog užspringdami tardami 
v Išvien neįstengę Išgauti net 
Ir panašumo bent paviršuti
niškam atpažinimui. Visą 
kartu sudėjus, visas tas so
vietinis laivų Incidentas 
Jungtinių Valstybų teritori
niuose vandenyse, vis dėlto 
atliko Ir šį.tą naudingo. Pir
mieji laikraščių puslapiai, 
TV žinių ekranai buvo pUnl 
Ir žinių, Ir vaizdų su tuo 
minėtu ’’Antanas Sniečkus”, 
kuris, vis dėlto, Išties yra 
milžiniškas laivas, virš 500 
pėdų Ilgumo, tai lyg žuvies 
apdirbimo plaukiojantis fab
rikas. Jame gal koks trečda
lis įgulos ar personalo yra 
lietuviai. Ir kai TV ekrane 
rodė besišypsančius, ant de
nio stovinčius ve Idus, bevė Ik 
norėjai bandyti atpažinti, ku
rie lietuviai Ir kurie rusai 
ar kitų tautybių jūrininkai. 
Gera,kad Lietuva, lietuviai, 
Klaipėda buvo dažnai karto
jami Ir linksniuojami žo
džiai. Pats Antanas Snieč
kus, dar gyvas būdamas, tik 
negalėjo tikėtis, kad jo var
das bus minimas šimtus 
kartų Vakarų pasaulio spau
doje. Tokia pavardė vis jau 
turi liudyt! pasauliui,kad tai 
ne rusiška, kaip, tarkime, 
koks Brežnev, Kosygin, Ka
linin ar Suvorov. Vadinasi, 
visas tas jūrinis Incidentas 
atnešė savotiškos reklamos 
Ir Lietuvos, lietuvių vardui. 
Dabar tik kyla klausimas,ar 
toji reklama buvo tinkamai 
Ir plačiai Išnaudota. Kitaip 
sakant, ar mūsų rikiuojan
tieji veiksniai pasirūpino 
skubos keliu Išnaudoti susi
dariusią padėtį, ar liko tik 
bereikšmių stebėtojų rolė
je. Ola buvo Itin gera proga 
pasireikšti Naujosios Angli
jos, specialiai Bostono Ir 
apylinkių lletuvljal, | kuri, 
bent Iki šiol buvo budri Ir 
Išradinga savo veiklos me
toduose. Vakarai, pagaliau, 
turi juk žinoti, kur yra Lie
tuva, Klaipėda, koks yra 
Lietuvos žvejybos laivynas, 
kas tas ’’Antanas Sniečkus’’ 
kodėl Ir kam jis prįklauso.
Bent Iki šiol,visa ’Informa
cija ateidavo sovietinių šal
tinių laidais Ir pagalba.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
KAZYS ŠIMTAS TALENTŲ.

BRADŪNAS Groja velnias smuiką Ir obojum.
Nuo tos muzikos jam taip širdy smagu, 
Kad kanopa taktą baladojant, 
Skyl a net ugnis Iš pasagų.

Velnias piešia. Drobėj gubos bąla.
Įkvėpimas'. Apsakyt sunku’. - 
Nusikirto uodegos net galą, 
Girdamasis juo kaip teptuku.

Traukia ariją velniūkštis, net garuodamas 
Ne Meflsto, bet iš "Jesus Superstar", 
Lyg "Mąstytojas" Rodlno-nuogut nuogas 
Ir barzdotas, taip kaip aš dabar.

Taptų velnias net rašytoju, poetu, 
Bet privengia, kad nebūt blogai - 
Mat, poeto vardas nesimėto, 
O Iš laurų kyšotų ragai.

ALKANA )
KELIONĖ i
ALKANA KELIONĖ, Kazys 
Bradūnas. Poezija. 1976 m. 
Č tkaga. Išle Ido Ate lt Is. 
Grafika-Vytautas O. VIrkau . 
115 psl., kaina $6, -

ŠI poezijos knyga yrapo- 
eto Bradūno, vieno Iškiliau - 
slo Ir produktlnglauslo Išei
vijoje, savaimingo, nenu-

kurle jų parašyti tam tikro
mis progomis, atskilę nuo 
kitų jo poezijos rinkinių. Nu
stebina Ir jam neįprasta sa
tyra.

Elegantiškas aplankas Ir 
vinjetės V. O. VIrkau, puošia 
šią knygą,kuri užbaigia Bra
dūno kūrybiškąjį tuziną, tar -

TEMOS VARIACIJOS

Paskutinė senolio klumpė 
Neišmesta per tvorą, 
Pagarbiai paskirta ugniai - 
Paskutiniam duonos kepimui.

Paskutinė laisvoji mintis 
Nepadėta muziejum,
Tik pakasta kaip dinamitas 
Po melo pamatais.

/Iš ALKANA KELIONĖ

Paskutinis širdies 

plazdėjimas
Nenutilo negirdimas taigoje, 
O dunda, dunda Ir dunda 
Prisikėlimo būgnais.

Paskutinė senelės daina 
Nepabiro raudojimo ašarom, 
Ji skamba Ir skamba ausyse 
Kaip vyturio džiaugsmas 

pavasari.

Kazys Bradūnas /
traukiamais ryšiais su gim
tąja žeme surišto, 12- ojl 
knyga.

Padalinta I dvi dalis, tal
pina įvairius, daugiausia, 
trumpesnius eilėraščius,kai

turn irgi savotiška apeiga.
Šią knygą galima užsisa

kyti Ateities leidykloje, c/o 
Mrs. M. Bajorūnlenė, 17689 
Goldwln Drive, Southfield, 
Mich. b KRS VA A Dalia Gruodienė

GIMTINĖS GIMIMAS

Geležinė Perkūno kalba 
Dundėdama dingo danguj - 
Stovi galingas pirmuonis 
Prie banguojančių vandenų. 
Ir aš pareinu, 
Peržengiu degantį slenksti 
Tau nusilenkti, 
Kur po kojom gruzda tarmė,

- O po ja ne asla - gelmė.
Ten jau grūdas pavirto į diegą, 
Ten sekundėmis amžiai prabėga 
Ir jau ragana jotvingio kraują 
Pila I rago taurę. . .
O aš tik žodžius apeigos 
Renku be pabaigos.

Išmokus teisingo kvėpavimo pratimus, yra labai 
svarbu Išmokti atslpalalduotl.flztnlat Ir dvasiniai.

Yoga atsipalaidavimas tai nėra sėdėjimas ant sofos , 
žiūrint televiziją, nei nukritimas valandėlei prlsnaustllo 
von, nelkltl įvairūs atsipalaidavimo būdai, kuriuos i mes 
vartojam. Gilus Ir pilnas atsipalaidavimas "deep relax a- 
tlon" yra visai kas kita. Jis atliekamas Išsitiesus ant ant 
grindų, rankas Ir kojas laisvai Ištiesus. Tuomet sąmor 
nlngal Ir slstematlškal atpalaiduojame kiekvieną kūno da
lį, kol kūno bevelk nejaučiame. AtsIpalaldavus,koncent - 
ruojames ant visų vidaus organų, ragindami savo pasąmo
nę,kad duotų visiems kūno "motorams" pilną poUsį:šlrd- 
žlal, smegenims Ir 1.1. Kvėpavimas pasidaro labai ra

mus Ir sąmonėje tyla Ir ramybė. Šitas pratimas užtrun - 
ka apie 15 minučių Ir jis daromas po fizinių pratimų. Į- 
pratus prie kasdieninio gilaus atsipalaidavimo, galima sau 
labai lengvai, kada tik nori, duoti trumpas, bet labai e - 
fektlngas atostogas. Šitoks atsipalaidavimas palaipsniui 
atleidžia Ir dienos bėgyje suskrovuslas įtampas Ir taip 
pat tas, kurias seniai nešiojame, kaip bereikalingą baga
žą. f Savaime tuo pačiu laiku atidaro Ir naujos energijos 
šaltinius.

Garsusis režlsorlus Stanlslawskl savo mokinius ra - 
gino mokytis atsipalaidavimo Iš gyvulių,pav.. iš katės , 
kuri galt miegodama visiškai atsipalaiduoti Ir tik atsibu
dus Ir paslranglus, pasidaro, kaip užsukta spyruoklė-plL 
na energijos. Visa tat ji atlieka be didelių pastangų.

Pats pagrindas Hatha yoga yra pratimai arba asanos. 
Jų paslaptis gero veikimo į žmogų yra natūraliai stipraus 
Ir sveiko kūno Ir pUnos kūno kontrolės pakaltomis-atpa
laidavimas Ir gUt koncentracija.

Gyvuliai tai žino Instinktyviai. Jie savaime duoda sa
vo kūnui pačius paprasčiausius, bet Ir efektingiausius 
pratimus- tai yra natūralius Ir spontaniškus kūno jude - 
sius. Yoga pratimai dėl to dažnai vadinami gyvulių var - 
dals - liūtas, žuvis, skorpionas Ir 1.1.

Sakoma, kad Indijoje senovėje buvo žinoma virš 80 . 
OOO įvairių asanų arba pratimų. Šiandieną praktikuoja - 
ma tik apie 84 asanos Ir tiktai tų, kurie yra pilnai atsida
vę yogal. Vakarų pasaulyje praktikuojamos tiktai apie 20 
ar 30 skirtingos asanos.

Žodis asana reiškia pozą, arba kūno poziciją. Kai 
kurios asanos yra labai paprastos, kitos reikalauja lanks
taus kūno. Asanos niekad nebūna daromos mechaniškai, 
kaip paprasti fiziniai pratimai, bet pamažu Ir su didele 
koncentracija. Asanos yra taip pritaikintos, kad visam 
kūnui duotų mankštos- sąnariams, galūnėms Ir vidaus 
organams, bet ypatingai nugarai Ir žemesnei kūno daliai 
/abdominal cavity/, tai yra visai svarbiajai nervų kolo - 
nal Ir virškinimo organams.

Nei žmogaus amžius, nei jo fizinis atsparumas nė
ra jokios kliūtys asanų praktikai. Pasiekti akrobatinio 
lankstumo, nei konkuruoti su kuo nors kitu visai nesvarbu.

Per kantrybę Ir koncentraciją pradedama pažinti sa
vo kūną Ir jo fizinius ribotumus, niekad nepertempiant jo 
normalių ribų. Yoga pratimai yra natūralūs.

Prieš baigdama , aš noriu dar paminėti Ir paskuti
niuosius programos punktus: koncentracija Ir medltacl - 
ja. Šitie abu aspektai patys savyje sudaro labai plačią te
mą, kurią giliau Išnagrinėti šio straipsnio ribose nesiim
ta. Tik trumpai paminint, galima pasakyti, kad yra įvai
rių pratimų, kurie padeda Išmokti koncentruotis. O me
ditacija- tai yra gerokai pažengusi dvasinė sritis.

Susumuojant- štai kas padaro Hatha yoga praktiką 
tokia skirtinga nuo visų kitų sveikatos puoselėjimo nfeto-’ 
dų: tai kombinacija tarp natūralių fizinių pratimų, -pa - 
šalinama bereikalinga įtampa,pasinaudojimas gilaus Į- 
kvėplmo, kontroliavimas savo psichinio stovio per kon - 
centraclją Ir meditaciją.

Tie nuostabūs senovės yogal'. Jie suprato tai,ką mo
dernus mokslas Vakaruose neperseniausiai patyrė: kad 
tikrumoje negalima atskirti kūniškų veiksmų nuo dvasi - 
nlo pasireiškimo. Kad jie vienas su kitu surišti Ir vienas 
kitą veikla. Net Ir ribotas praktikavimas yogos atneša 
žmogui trigubą nauda:

a/ pagerintą sveikatą, b/ dvasinę ramybę Ir c/ gi - 
lesnį savęs pažinimą.

PAŽINKIME PRAEITI l
STEPAS VARANKA

L6NINA$> BE -LAURU,...
Ntkolaj Valentinov savo dvejose knygose:"Encounter 

with Lenin", Išleistoje 1968 m. Oxford University Press 
"■ Ir "The early years of Lenin"", Išleistoje 1969 m. Ml - 
• chlgan'o u-to, pristato mums Leniną be komunistinio vai
niko. Ne tokį,kokį pagal planą sukurtos oficialios jo blo — 
graft jos rodo.

Ntkolaj Vladlslavovlc VolskI, -slapyvade N. Valenti - 
nov- būdamas 19 metų studentu,tapo revoliucionierium. 
Vėliau, kai Rusijoje vyko Ideologinė kova tarp marksistų 
Ir populistų, Ntkolaj prisijungė prie marksistų. 1903 m. 
tapo bolševiku, menševiku Ir pagaliau- nuo visko atsisa
kė. Būdamas konspiracijoje, keletą sykių buvo suimtas , 
baustas Ir Ištremtas. Po 1917 m. revoliucijos, 1O metų 
gyveno Rusijoje, dirbo spaudos darbą Ir rašė knygas.1928 

, m. Valenttnovut pavyko Išvykti į Prancūziją , Į Paryžių,ku
riame jis gyveno Ir rašė Iki mirties 1964 m.
_ Tarp nemažai parašytų veikalų Ir knygų, _ parašė 

_ aukščiau minėtus savo atsiminimus Iš tų laikų, kada jis 
jaunystėje draugavo su Leninu, dalinosi su juo savo Idė
jomis, stebėjo Iš arti Lenino charakterį, temperamentą,

, jo įpročius Ir jo elgesį su šeima. Ntkolaj rašo,kad jis, 
. būdamas kalėjime, su žodyno pagalba perskaitė Avena - 
rtus "Krltlk der re Inen E rfahrung" veikalą. Tas jam vė
liau padėjo neigti Lenino teorijas.

Ntkolaj, 1904 m. būdamas Kijevo kalėjime, paskelbė 
bado streiką. Neužilgo kaž kodėl buvo paleistas. Lenino 

. parėdymu buvo Iškviestas į Genevą. Po kelių dienų, nele
galiai perėjęs Šveicarijos sieną, atsirado Lenino bute.

Dažnai Genevoje, vaikščiodamas su Leninu Qual du 
; Mont Blanc gatvėje, diskutuodavo įvairias Ideologines te- 
: mas ir problemas. Vladlmlr llylch/vėllau Leninas/ savo
• jaunystėje nebuvo toks proletaras,kokį jį pristato komu- 
: nlstal. Autorius savo knygoje nagrinėja sukurtą apie Le-
* 4 p si.

nlną pasaką, apie jo žemdirbišką kilmę, revoliucinį jo 
veikimą, jo įtaką visai šeimai Ir visai rusų tautai.

Lenino tėvai taip pat nebuvo kilę Iš blednuomenės 
Tėvas Hlyja Ntkolajevlc Ulyjanov buvo baigęs Kazane u - 
ntversltetą. Paskutlnlulalku buvo gimnazijos direktorius . 
Pakeltas į kilmingųjų luomą. Motina, Marija Aleksand
rovna Blank, daktaro duktė. T ėval pradžioje gyveno Slm- 
blrske. Lenino tėvai turėjo 6 valkus: 3 sūnus Ir tris dūk
tas: Aleksandras, Vladlmlr as-Leninas, D Imltr Is, Anna , 
Maria Ir Olga. Vladimiras-Lenlnas gimė Slmblrske 1870 
metais. Gimė Iš legaliai kilmingos šeimos. Yra davinių, 
kad kai Leninas baigė teisę, savo vizitinėje kortelėje tu
rėjo pažymėjęs šeimos kilmingumą.

Susilaukę tokio prieauglio, Lenino tėvai įsigijo Mas
kvos gatvėje 46 nr. nemažą namą.berods, 10-12 kambarių 
Tame name Vladlmlr praleido savo vaikystės Ir jaunystės 
dienas. Oficialioje gt biografijoje rašoma, kad namas bu
vo neturtingųjų kvartale. Tai netiesa. Ivan Goncarevra - 
šė, kad tame rajone gyveno kilmingieji Ir turtingieji. Le
nino tėvai turėjo keturlus samdytus, tarnus- auklę, virėją, 
jos dukrą Elaną, kaip tarnaitę Ir vieną vyrą 1 įvairiems 
darbams. Apie tai-sovietų knygos nerašo. . .

Leninas nūo kūdikystės dienų tėvams sudarė daug rū- 
. pėsčio. Vaikščioti jis pradėjo vėlai. Dažnai ' nukrisdavo 

ant galvos, kuri buvo labai didelė. Pirma jo i nuotrauka 
daryta, kai jis buvo keturių metų amžiaus. Antra-1879 
m. su tėvais Ir visais 6 valkais. Trečlojl-kal Leninas 
buvo 22 m.amžiaus. Kitos, darytos "Ochrankos" saugu - 
mo policijos, rodė jį visiškai pliką, Ilgais plaukais pa
kaušyje. Leninas,| kaip Ir tėvas, mirė 54 metų.

Iš dalinai paskelbtos Lenino korespondencijos su šei
ma, matos’. Iš ko gyveno Vladimiras Uljanovas Iki re - 
vollucljos, kuri pašalino jo t materialinius rūpesčius. Iš 

Valentinov knygos aiškėja, kad Leninas neturėjo jokių 
skrupulų dėl materialinio gyvenimo gėrybių. Pradžioje , 
per Ilgesni laiką, naudojosi šeimos finansine pagalba.

Iš begalybės autorių, kurie rašė Ir rašo apie Lėni - 
ną, labai mažai kas domėjosi juo kaip žmogumi. Prieš 
kelloltką metų Prancūzijoje buvo Išleista nedidelė, sun - 
klal gaunama knygelė apie jo "romantišką", neplatonlnį 
gyvenimą su Inesse Armand, pavadinta "Les amours se
cretes de Lenin ".

Po tėvo mirties, kai Vladlmlr buvo 16 metų amžiaus, 
šeimai buvo paliktas namas Slmblrske, našlė gaudavolOC 
rublių pensijos į mėnesį. Be to, šeimai buvo paliktas tam 
tikras kapitalas, už kurį buvo nupirktas 80 valakų dvare
lis "Alakajevska" prie Samaros. Jame Ir Vladimiras ban
dė ūkininkauti,bet be sėkmės. Po 1O metų ūkis buvo par
duotas. Šeimos pajamos Iš motinos nuosavybės Kokuš - 
kino dvaro prie Kazanės Ir reguliarios valdžios pensijos, 
leido šeimai neblogai gyventi Ir valkams baigti mokslus. 
Vyresnysis Vladimiro brolis buvo daktaras. Leninas,bai
gęs teisę, dirbo Samaroje Ir Petersburge, be to , dirbo 
publicistikos srityje. Jam uždarbio neužtekdavo. Prašy
davo pinigų Iš motinos. Kai 1895 m. Išvyko į užs!enį:Ber- 
lyną, Paryžių Ir Šveicariją - vis prašydavo Iš motinos 
pinigų. y

Grįžęs į Petersburgą buvo suimtas Ir patalpintas Į . 
kalėjimą. Kalėjime jam nebuvo taip blogai,kaip kitiems . 
Motina Ir seserys, atvykusios į Petersburgą, suorgani
zavo už užmokestį pristatymą į kalėjimą jam šveicaro, 
specialisto prirašytos dietos.

Lenino Ištrėmimas į Sibirą
Kai Vladimiras 1897 m. vyko Į 3-jų metų tremtį Sibi

ran, reikia pažymėti, kad jis vyko privačiai, už savo 
pinigus. Pakelyje užvažiavo pas motiną, kuri jį palydėjo- 
per kelis šimtus kilometrų. Į Krasnojarską jis atvyko 
mėnesiu ankščiau, negu kelt jo draugai- Marlov, Kry- 
nowskl Ir kiti, kurie vyko su sargybiniais. Tik palyginki
me caro trėmimus Ir Lenino vėlesniųjų "mokinių", kurie 
vykdė Birželio žiaurius lietuvių trėmimus Į tą patį Slbl - 
rą: be maisto, be vandens. Caras, galima sakyti, buvo, 
angelas, palyginus su Serovu Ir Lavrentyj Beria. Leninas 
gaudavo į mėnesį 8 rublius kaipo tremtinys, už kurtuos 
turėjo švarų kambarį Ir užlaikymą prie šeimos, /b. d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Montrealio Okteto
RAŠO K. JUSTAS

ŠERDIS DAR ŽYDI,DAR 
JAUNA. . .

/Įspūdžiai iš A V Vyrų Okte
to išvykos į Baltlmorę/.

Mūsų oktetas jau antrą 
kartą vyksta Į Baltlmorę. 
Pirmą kartą jam teko dai
nuoti 1972 m. kartu su mūsų 
miela pollste Gina Čapkaus- 
ktene. Dabar oktetas buvo 
pakviestas Baltlmorės vyrų 
choro Daina. Šis choras,va
dovaujamas Ltlljos Bekers- 
klenės, pažadėjo duoti kon
certą Baltlmorėj š. m. ba
landžio 16 d.'Netikėtai Dai - 
nos planai pasikeičia. Lilija 
staiga turi pers įkelti iš Bal
tlmorės kitur, Ir užplanuotas 
koncertas " pakimba ant 
plauko". Dainos vadovybė , 
nenorėdama apvilti jų visuo
menės, nusprendė koncertą 
tądleną vlstiek rengti Ir jam 
programą atlikti pakvietė 
mūsų oktetą.

meniški suvenyriniai medaliai
DABAR:
Dailaus 99.9% sidabro — $26.50
22 karatų aukso — $324.00
Platinos — $393.00

2. Nelemtoji Hitlerio-Stalino sutartis, nuvedusi į Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją bei sunaikinimą 1940. 
Jų nepriklausomybė ir laisvė turi būti atstatyta.

3. . Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos naktis. Masiniai trėmimai 1941 m. birželio 13-14 dienomis.
.' 4. Ginkluotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės kovotojų pasipriešinimas 1940-1952.

5. Jungtinių Tautu žmogaus teisių deklaracija skirta visom tautom. Estai, latviai ir lietuviai taip pat turi 
teisę į savo kraštą, kalbą ir nepriklausomybę.
“Mirties šukos nekartą perėjo per Estiją, Latviją ir Lietuvą. Visdėlto nebuvo abejonės kurioje pusėje tei
sė. Baltijos valstybės turėtų būti suverenios, nepriklausomos.” Winstonas Churchillis 1950.
Jau 30 metų dešimtadalis estų, latvių ir lietuvių tebėra tremtyje, jų tėvynės tebėra okupuotos ir valdomos 
žiaurios, imperialistinės kolonijinės galybės.
Latvių dainų šventė — 100 metų. Laisvė ir nepriklausomybė Estijai, Latvijai, Lietuvai.
Eglė, beržas, ąžuolas
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, žymusis Lietuvos dailininkas ir kompozitorius

UŽSAKYMO ATKARPA
Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148 Duke
Prašau atsiųsti man:
THE BALTIC SAGA medals
THE BALTIC SAGA ___________ _______ ________________medals
Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio
Už kiekvieną užsakymą už Kanados ribų reikia pridėti po $1
Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin
Name
City _

6.

7.

8.
9.

10.

Nepriklausomos Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai.

in 99,9% silver $26.50
22 karat gold $324in

už pašto ženklus

Address

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PAT^, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
____ (Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu- 
yįškai. Jie atviri visiems, ieSkantiems pogelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienos. Jei nori daugiau inforrracijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.

1977. V. 4

Išvykai rengėmės su dide
liu rūpestingumu. Mūsų no
ras buvo ne tik neapvilti 
Baltlmorės visuomenės, bet 
Ir sumušti" Dainos vyrus . 
Toks jau vyro charakteris, 
kad jis norlbūtl už kitą tvir
tesnis ir gana. . . Išvykimo 
diena priartėja be matant. Ok
tetas norėtų dar daugiau sa
vo programą apšlifuoti ir 
nukelti išvykimo datą, bet 
negali. Reikta Išvykti, lieka 
tU. sutvarkyti su kelione su
rišti reikalai.

Tuos reikalus nuspren
dėm tvarkyti kariškal:okteto 
štabas padaro sprendimą , 
duoda įsakymą, o kitų reika
las tik atsakyti "klausau", Ir 
vykdyti. Okteto vadovybė 
puikiai supranta, kad pada
ryti lengvomis mašinomis
arti 600 mylių keltą Ir būti taigi važiuoti mašina,ir be
tinkamu Išeiti į sceną, galt 
tik vyras, turįs pirmos rū
šies sveikatą. Taigi-atliktas 
sveikatos patikrinimas: ? 
vyrai rasti netinkami mašl-

SAą

Province_______________ __
(Please print)

nomis važiuoti. Vieno 
sprandas esąs per silpnas 
išlaikyti galvą ant pečių iš - 
tisas 13 valandų, kito nugar
kaulis sūplonėjęs-ne išlaikys 
stambokos figūros. Gi tre
čio kažkoks kaulas pradėjęs 
rūdyti- netinkamas Ilgam 
sėdėjimui.

Mūsų dirigentė Madeleine 
/Mado/, nors irtlnkama ma
šina važiuoti, priversta pa
silikti prie "ligonių". Kas gi 
vyrus gali geriau slaugyti? 
Tik moteris. Taigi, oktetas 
buvo padalintas Į 2 grandis: 
vyrai pirmos rūšies sveika- ‘ 
ta, važiuoja lengvomis maši
nomis, seniūnui Haroldui 
vadovaujant. "Ligonių gran
dis" vyksta lėktuvu, dirtgen - 
tel ir kartu slaugei vadovau
jant.

Šių eilučių autoriui pripa- 
žlntapirmos rūšies sveikata,

1 tonės metu ryšys su "ligo
nių grandiml"nutrūksta.

Balandžio 15 d. , penkta
dienį po pietų, sveikųjų 
grandis susimeta į butą vie

(Kiekvienas jų sveria 30 gramų ir 
yra 40 milimetrų dydžio) 
PASKUTINIS TERMINAS JIEMS UŽSAKYTI 
PRIES KAINU PAKĖLIMĄ!

PO 1977 M. BIRŽELIO 1 D.
$28.50

$338.00
$395.00

Kanados Baltiečių Federacija 
gauna $1.50 komiso už 
kiekvieną parduotą medalį.

St., Hamilton Ont., 
L8P 1X7, Canada 

each $______________
each $_____________

$---------------
$1.00______ __
$---------------------
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no Iš narių, gyvenančio A V ■ 
bažnyčios rajone, Išklausyti . y—
paskutinių nurodymų kelto - r—t Į I
nei. Įsakymas trumpas Ir l^- k— V ■
aiškus: " Pasikelti kelionėn . z>— • v. f
17 vai. 45 mln. , dviem leng- X/į L)*! CjO / I I
vom mašinom, laikant aklų "
ryšį, nuvažiavus apie 380- V 
390 mylių, sustoti nakvynei A 
Pensilvanijos mieste Scran- A 
ton".

Kelionė vyko be jokių kllū- " 
čtų. Amerikos muitininkai Ir V 
"fariziejai" patikėjo, kad A 
mes esame dori Kanados 
piliečiai Ir įsileido tik pa- " 
žvelgę į mūsų veidus. Šute- V 
mo. Negalėjau suprasti,kaip A 
mūsų vatrlniikal gali atp?- a 
žlntl savas mašinas. Juk jų J 
rieda gana daug, o naktį vi- V 
sos vienodai tamstos. Nu- A 
sprendžiau, kad jie galėtų a 
matyti negrų muštynes,tam- Y 
šiam tunely ir naktį. . . V

Apie vidurnaktį pasiekiam £ 
Scranton. Pasirodo, kad ly- A 
gumų gyventojams sunku - 
orletuotls kalnuose naktį . 
Mūsų viešbutis Iš tolo ma
tosi, pilnom šviesom ap - 
šviestas. Jau taip arti, kad 
rodos ranka užčiuoptum. Bet 
kurgi tas pilkas kelelis, ku
ris į viešbučio kiemą įves ? 
Važiuojam vienu keleliu, šis 
balgiaslprle augštos tvoros . 
Braunamės Iš kitos pusės - 
įėjimas užstatytas kažko - 
klomis statinėmis. Ką gi 
normaliai reikta daryti, jei 
būtinai reikta įeiti į namą, o 
durys užrakintos? Labai

Grandinėlės
grožio šviesoje

Atbėgantis pavasaris vi
sada atneša žmogui daug 

nes žaliu pata
lu pąsidengusi , žepiė šaukia 
Ir vilioja visus Iš namų į 
saulės, pumpurų ir gryno 
oro prieglobstį. G I daugumą 
montreallečlų šis pavasaris 
vieną neblogą šeštadienio 
vakarą Išs įviliojo iš namų 
ne kur kitur, kaip į atsilan
kiusį pas mus Clevelando 
GRANDINĖLĖS spektaklį.

Kelioms dienoms prieš šį 
koncertą, rodos, kitos kal
bos ir nebuvo girdėti, kaip 
tik, ar e 1st Į Grandinėlę, ar 
prisirinks pilna, didžiulė 
Plateau salė Ir 1.1. Žodžiu, 
visi laukėme šios šoklų 
šventės, tik su įvairiom 
nuotaikom. Vieni džiaugėsi 
juo, kiti abejojo Montrealio 
jėgomis, atsikvlečlant šį 
geriausią laisvojo pasaulio 
šoktų vienetą. Buvo Ir tokių, 
kurie mažiausiai prisidėję 
prie organizacinio darbo, 
daugiausiai kritikavo. Paė
mę tokią taktiką, jie gal per
daug rengėjų Ir neapsuaklno, 
tačiau nervų jiems tai gero
kai pagadino. Tat gal nieko 
naujo, nes kai Imamasi at
likti didesnis užsimojimas, 
visada atsiranda stabdžių. 
O tokie stabdžiai, pavėluoti 
patarimai arba, kai kada Ir 
per aštrus žodis rengėjams, 
tik parodo, kad viskas tikrai 

-bus gerai. Reiškiamos nuo
monės, kokios jos bebūtų, 
priešingos ar pritariančios, 
jau parodo, kad žmonės do
misi. Kai įvykis nėra vertas 
paprasčiausio dėmesio - vi
si tyll-tada jau blogas ženk
las .

1 Taip buvo Ir šiuo kartu. 
Negailestinga kritika nuplo
vė rengėjus devyniais pra
kaltais IrKLK Moterų D-jos

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

Švelnaus, bet stipraus pavasariško vėjelio pagauta. . .

aišku- reikta lįsti per la tgą . 
Panašiai padarėm ir mes- 
barlkada buvo pašalinta ir 
įsiveržėm į viešbučio kiemą.

/bus daugiau/

Montrealio sk. valdybos pa
žadėtą mūsų visuomenei 
Grandinėlės koncertą pra
dėjome su bevelk pilna 
Plateau sale.

Apie Grandinėlę jau daug 
rašyta prieš koncertą, bet 
tik jo metu atėjusieji galėjo 
įsitikinti, kad ją reklamuo
jant,jai skirti gražūs žodžiai 
toli gražu neatstojo visko, ką 
pamatėme savo akimis. Ne
gana pasakyti, kad jie yra 
geri šokėjai, kad jų rūbai 
puikūs . Re Ikla viską pačiam 
pamatyti, kad sugebėtum 
priimti mūsų tautinio šokio 
meną tokį, koks jis turi bū
ti: atliekamas su meile Ir 
atsidavimu. Būtent toks, ko
kį mums parodė Grandinėlė.

Apie dvi valandas truku
sioje programoje pamatėme 
net 18 lietuvių liaudies šo
klų. Labai gerai mums ži
nomų Ir beveik visų tautinių 
ansamblių atliekamų šoklų, 
kaip Kepurinė, Mikita ar 
Klumpakojis, buvo vos keli. 
Visi kiti bevelk nematyti lų 
tik susipažinus su Grandi
nėlės pajėgumu, pasidaro 
aišku, kodėl jiems nėra jo
kių kliūčių statant bet kokį 
tautinį šokį. Nėra jokios 
abejonės, kad Grandinėlė 
yra Iškilusi į absoliutų pro
fesionalinio lygio šokėjų 
vienetą, kuris gali tokius šo
kius, kaip Gaidys, Rezglnė- 
lė, Mėsėdys arba Našlinls 
Jonkelis, parodyti publikai 
visoje jų grožio šviesoje. 
Nebuvo net vieno šokto, į 
kurį nežiūrėjome lyg naujo
mis akimis, lyg dar niekada 
jo nematę. Pavyzdžiui toks 
jau žinomas šokis, kaip Ke
purinė, patraukė akį savo 

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

visiškai nauja choreografi
ja.

O tautiniai drabužiai’. Kas 
jais neslgrožėjo. Įvairia
spalviai, kai kuriu norų pa- 
s įkarto jantle ji tr ypač su 
spalvingais, tulpių ornamen
tų, žiurstais. Jie buvo pa
rodyti kelių rūšių: Ugals Ir 
trumpais sijonais , Ir skir
tingų raštų. Ypatingai gra
žus tautinis kostiumas buvo 
jaunosios šokyje Rezgtnėlė. 
Pastarasis šokis, vaizduo
jantis vėlesnių laikų vestu
vinius papročius, ypatingai 
Išsiskyrė savo naturalumu 
Ir pilnumu. Tą patį galima 
pasakyt! ir apie šio šokto 
solo atlikėjus, kurie vaidy
biniu atžvilgiu pasigėrėtinai 
atliko savo roles.

Kalbant apie zatdybą, ne
galima nepaminėti ir šokio 
Gaidys, kurio pasisekimas 
kaiptik priklauso nuo to, ro
dos, nedidelio žodelio "val
dyba”. Gintautas Naumanas, 
atlikęs pagrindinę vyriausio 
gaidžio rolę, pasirodė kaip 
labai gabus Ir pilnai pasi
ruošęs šiai rolei šokėjas. 
Taip pat Ir kiti šokėjai - gai
džiukai. Sis, jumoristinis 
mūsų liaudies šokis, yra la
bai retas svečias mūsų tau
tinių šoklų vienetų repertu
aruose, todėl daug kam bu
vo maloni naujovė jį pama
tyti.

Visiems Grandinėlės šo
kiams pritarė malonaus 
skambesio sceninių šoklų 
kapela, susidedanti iš 8 as
menų.

Grandinėlės šoklus pasta
tė Ir pritaikė štai programai 
jos vadovas Liudas Sagys. 
Kad Grandinėlė pasiekė to
kio aukšto meninio lygio, be 
abejo, didžiausias nuopelnas 
yra jos energingo ir gabaus 
vadovo. Šoklų pastatymas ir 
jų choreografija tik parodo 
vadovą, kaip pulkų organi
zatorių, griežtą mokytoją ir, 
aišku, menininką didžią
ja raide.

Ne bere tkalo koncertas 
buvo baigtas audringomis 
atsistojusios publikos ovaci
jomis.

(Nukelta i 6 psl.)

5 p si.



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmad-emais - ketvirtodie- ' 
niots nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo ■ 
10 iki 7 vai , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. I 
Liepos - rugpjuč'O men. ir prieš ilgus sovoit- ' 

galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ----  viri $8,000-000

KLUBAS GIEDRAITIS
Metinis narių susirinki

mas šaukiamas Žūklautojų 
Ir Medžiotojų klubo "Gied
raitis" valdybos, gegužės 
15 d. 15 v. savos šaudyklos 
patalpose /už Kalendontjos/. 
Bus svarstomi Įvairūs klu
bo reikalai, ypač klubo pa
stato padidinimas. Kadangi 
dabartinė klubo valdyba sa
vo kadencijos nebaigė, tai 
valdybos rinkimų nebus. Po 
susirinkimo bus kuklios vai
šės Ir linksmoji dalis .Kvie
čiami dalyvauti Ir busimieji 
nariai. V-ba

SLA KUOPOS SUSIRINKIMAS
SLA 72Kuopa Išrinko 1977 

m. valdybą: J. Šarapnlckas- 
ptrm-kas ir fln. sekret.; J . 
Paukštys- vlceplrm.; J.Ba- 
joraltls-protokolų sekr. ; Ig. 
Varnas- Iždininkas; VI. Bag
donas- parengimų vadovas.

Iždo globėjai: G.Melnykas 
Ir R. Motukaltls. Ligonių 
lankytojai- Z.Pullanauskas 
ir V.Trlponas.

SLA 72-ios Kuopos tradi
cinė gegužinė įvyks š.m. 
liepos 24 d. A. Padolsklo 
sodyboje, Parts, Ont. J.S.

PENSININKU VEIKLA
HamUtono lietuvių pensi

ninkų klubą dabar sudaro per 
11O abiejų lyčių asmenų. 
Skaičiaus atžvilgiu - gražus 
organizacinis vienetas, galĮs 
nudirbti nemažai pozityvaus 
Ir kultūrinto darbo, bent sa
vo klubui.

Vasario 24 d. klubo narių 
susirinkime svarbiausia te
ma buvo lietuviams pensi
ninkams pigiųjų butų staty
ba. Šiuo reikalu pranešimą 
padarė apartmentų statybos 
komiteto p Ir m In Ink ė p. 
Skrtpkutė, kuri taip pat at
sakinėjo Į patiektus klausi
mus. Iš čia aiškėja, kad 
statlsImas butų vienetas bus 
pavadintas "Rambyno" var
du.

Iš teisinės pusės praneši
mą padarė advokatas Judd- 
Juodgalvls. Apie daromas 
pastangas lietuviams pensi
ninkams pastatyti pigiuosius 
butus klubo nariai Ir kai ku
rie valdybos nariai nežinojo. 
Sužinota tik Iš Naujosios Lie
tuvos savaitraščio, vasario 
9 d. laidos, kuomet ten buvo 
paskelbta, kad sudarytas ar 
susidaręs tam reikalui ko
mitetas. Klubo valdybos po
sėdyje paaiškėjo, kad komi
tetas tyliai dirba jau nuo 
praeitų metų rudens Ir kad 
jis yra atskiras vienetas ar
ba dirba už klubo veiklos ri
bų.

Iš statybos valdybos nario 
A.Jankūno pranešimo paaiš
kėjo, kad šis komitetas dar 
tebėra namams sklypo Ieš
kojimo stadijoje. Jeigu bus 
6 psi.

MOKAME UŽ: 

depozitus <P.C.A.) 6%
santaupas 7,5%
term, depozitus 1 m. 8,5 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolos 11% 
nekiln. turto pask. *0 %

palankus oras, valdyba nu
tarė rengti viešą gegužinę 
rugplūčlo mėnesĮ Ir šoklus - 
pas II Inks minimą su progra
ma latve Ontario ežere. Zp.

ATVYKSTA PAS BROLĮ
Kęstutis' Jokubynas at

vyksta Iš okupuotos Lietuvos 
pas brolį Joną Į Hamiltoną 
nuolatiniam apsigyvenimui. 
Iš Maskvos gegužės 5 d. Iš
skrenda Į Paryžių Ir gegu
žės 7 d. atskris į Montreallo 
aerodromą.

Kęstutis Jokubynas jau 
prieš kelis metus dėjo pas - 
tangas atvykti į Kanadą pas 
brolį, bet nesisekė. 1976 m. 
visuomenės veikėjas Inž.St. 
Šetkus, patyręs apie tai ir 
susipažinęs su visa eiga, ry
žosi bandyti padėti. Būda
mas asmeniškai gerai pa
žįstamas su St. Catharines 
parlamentaru Gilbert Parent, 
kreipėsi Į pastarąjį, kad tar
pininkautų K. Jokubyno at
vykimui pas gimines. Reikta 
tikėti, jis laimingai pasieks 
Kanadą Ir susitiks su savo 
mielu broliu Jonu.

J. Šarapnlckas

GRANDINĖLĖS GROŽIO. . .
(Atkeltaiš 5psl.)

Po koncerto KLK Moterų 
D-jos Montreallo sk. valdy
bos ptrm-kė Danutė Staške- 
vlčlenė tarė trumpą padėkos 
žodį Ir įteikė savo darbo lė
lę tautiniais rūbais p.Sagle- 
nel. Jaunimo vardu R.Luko- 
ševlčlūtė pasveikino Grandi
nėlės jaunlmą.Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko jau
nimui skirtos vaišės, Į ku
rias atsilankė nemažai no
rėjusių susipažinti su sve
čiais.

Kitą dieną ši prasminga 
šventė buvo tęsiama Aušros 
Vartų šventovėje Iškilmin
gomis pamaldomis, po kiurių 
įvyko trumpa akademija. Jai 
vadovavo D-jos garbės narė 
E . Navlkėnlenė.

Pietų metu gyvą žodį tarė 
Grandinėlės vad.Liudas Sa- 
gys, padovanodamas Dr-jal 
gražų austą rankšluostį su 
Įrašu.

Grandinėle l Išvykstant 
namo, salėje skambėjo dai
na : "Sudie, Sudie".

Grandlnėlėpaltko Montre
al!, Išsiveždama savo gra
žius viešnagės Įspūdžius, o 
mums palikdama gilius pėd
sakus savo tautiškumu Ir 
mūsų liaudies meno puose
lėjimu.

KLK Moterų D-jos Mont
reallo skyrius tikrai nebūtų 
galėjęs prasmingiau atšvęs
ti savo 25 gimtadienį. Net Ir 
savo gimtadienio proga, ji 
davė dovaną kitiems - visai 
Montreallo visuomenei. 
Grandinėlės koncertas Ir 
yra ta dovana, Iš kurios jau-

toronto
A. Lukošius

GIMTŲJLĮ NAMU ŠAUKSMAS
Iš sesutės laiškų. Tikrai 

nuostabi ta mūsų tauta Ir 
žmonės. Jau virš trisdešim
ties metų, kaip ji yra pa
vergta, neturi laisvės Ir ne
ša sunkią, jiems vergijos 
uždėtą naštą.Tačiau Iki šio
lei ji vis dar nepalūžo, ne
pasimetė Ir pavergėjui ne- 
nusįlenkė. Tai tikri dvasios 
milžinai. Tai poetų Ir nuo
stabių žmonių tauta.

Romantiškai Ir pavasa
riškai nusiteikęs pasakoja 
vienas šios popietės daly
vis. Nostalgijos Ir Ilgesio 
pilni jo žodžiai skamba pa
rytum Vaidilos pirštais pa
lytėtos kanklių stygos. Jis 
pasakoja : kaip šiandieną aš 
dar vis menu jaunystėje 
prasiskleidus Į pavasarį sa
vo gimtojoj šalyj, mielajam 
tėviškės kieme.

Aplinkui Išvien mirguliuo
ja Įvairiaspalviais žiedais 
pasidabinę laukai, kvepia 
žydinčios jlevos, ramunėlės, 
o sodas tiesiog skendi pasa
kiškame baltume.

Ką ji, ta mano geroji se
serėlė jautė savo jaunoj krū
tinėj, kai man palaukių ta
keliu Išklystančlam dar il
gai, Ilgai vis mojo. . .

JI paliko tenai prie kiemo 
vartelių viena, giliai susi
mąsčiusi, svajonėse pasken
dusi, o mane takelis vis to
lyn vedė nuo gimtųjų namų. 
Žinau, nujaučiu, ji Ilgai 
gedėjo mane Išleidusį, augi
no, laistė darželyje gėles, 
segė sau rūtą, ramunėle 
prie kasų. Daug, oi daug H- 

nojt Montreallo atžąla pasi
sems daugiau žinių apie lie
tuvių tautos meną savo atei
čiai. Toks tai buvo tikslas 
šios draugijos, nes ji siekė, 
kad kuo daugiau mūsų jauni
mo pamatytų Grandinėlę. 
Todėl buvo padalinta bilietų 
mūsų šeštadieninei mokyk
lai, taip pat, atsižvelgiant Į 
šeimos narių skaičių, ma
žesni valkai Į salę buvo 
Įleisti be bilietų.Ttkslas la
bai kilnus : klek galint dau
giau sutelkti galimybių jau
nimui .plačiau susipažįstant 
su profesionaliniu tautinių 
šoklų atlikimu.

Kadangi Į koncertą buvo 
Išdalinti bilietai kai kuriems 
radio Ir spaudos atstovams, 
kai kurios radio stotys davė 
pranešimus apie Grandinė
lės koncertą, o rytmetinis 
Montreallo dienraštis " The 
Gazette", balandžio 26 die
nos laidoje, įsidėjo didelę 
Grandinėlės nuotrauką su 
trumpu jos aprašymu.

Reikia dar paminėti, kad 
šlDrauglja savo parengimus 
moka paįvairinti kokiu nors 
nauju dalyku. Ir šį kartą, 
sekmadienį(ptetų metu, vie
toje Įprastinės loterijos,bu
vo pravesta keturių staliukų, 
puošniais Ir brangiais fan
tais papuošta loterija. Du 
staliukai buvo skirti gintaro 
dirbiniams, kuriuos laimėjo 
bųv. operos solistė E . Kar
delienė Ir Leonas Balalšls. 
Kitą staliuką puošė pulkus 
kaktuso kepsnys Ir jį lai
mėjo dr. P.Lukoševičius, o 
paskutlnįjįr su grybukais Ir 
ežiuku laimėjo P.Rudlnskas.

Praėjus šiai neeilinei šo
klų šventei, linkime KLK 
Moterų D-jos Montreallo 
skyriui, peržengus jau si
dabrinį savo veiklos slenks
tį, dar Ilgai, Ugal gyvuoti, 
o Grandinėlei Ir jos vado
vams tariame ačiū Ir dar su 
viltimi - Iki pasimatymo.

Nijolė Bagdžlūnlenė 

gesto pilnų pavasarių ji dar 
ten sutiko. Daug ašarėlių 
žemėn biro. O gal dar ten 
žydėjo sodai, takelis puošė
si margai?

Sakyk, sesut, kaip viskas 
buvo tau tenai ? Ar dar pri
simeni mane Ir to pavasario 
ankstyvą rytą ? O,kur tėtu
šis, motinėlė, kur pats jau
niausias Iš visų? Kaip gi ta 
mūsų tėviškėlė, ar dar ta
kelis tas tebėr ?

Broleli, mylimas brolu
ži, čia audros didžios siau
tė, ūžė, . . Čia vėtros siautė 
per naktis. Nebėr jau mūsų 
to namelio, anel takelio, ku
riuo ėjai. Tėveliai jau senai 
užmigo ramiuoju atilsio 
miegu. Ir brolis, tai tas jau
nesnysis, taip pat negrįžo po 
audros...

u Buvo laikas tas, kai tu iš
keliavai- Iš tėvelio kiemo, Iš 
gimtų namų - Pro svyruoklį 
beržą eidamas paklausei - 
Ar gyvent, ar mirti - Iš čia 
Išeinu.

Sužydės gegužy jlevos 11- 
gašakės - Links rytais raso
ti jų žiedai - Dar Ilgai vai
densis tavo žydrios akys - 
Liks širdyje tarti žodžiai, 
pažadai.

Prabėgs Ir vasar". auksi
nė - Laukuose nuskambės 
daina - T ik mums s leloj gT 
Hal paliks - Berybė Ilgesio 
žaizda.

Pabirs žiedai sidabro mė
nesienoj - ateis pavasaris - 
alyvos vėl žydės - Ir tėviš
kės laukuose tylumoje - Mi
nės mums tavo vardą amži
nai.1'

US31 LIETUVIŲ NAMA
Balandžio 16 d.LN-se Įvy

ko Varpo pavasarinis kon
certas. Choras buvo gerai 
pasiruošęs ir dainavo Įspū
dingai. Viešnia solistė Anita 
Pakalniškytė savo gražiu o- 
perlnlų arIjųdainavimu ma - 
lontat nustebino. Muz.J.Go- 
vėdas koncerto eigą tvarkė 
meistriškai. Chorui akom- 
ponavo J. Coop. Susirinko 
per 400 žmonių.

Balandžio 2" d. Gedimino 
Pilies Menėje Lietuvių Pen
sininkų Klubas, minėdamas 4 
metų sukaktį, suruošė sim
poziumą apie žmogaus akty
vią dvasią ir fizinę veiklą. 
Apie dvasinę veiklą kalbėjo 
tėvas Barnabas, apie fizinį 
aktyvumą- V.Ignaitis. Ypač 
fizinio aktyvumo tema sukė
lė susidomėjimą ir net klau
sytojų pasisakymo. Visų pa
sisakymų santrauką padarė 
J. Karpis.

Balandžio 23 d. LN Kara
liaus Mindaugo Menėje įvyko 
Atžalyno metinis koncertas- 
ballus. Jis buvo įdomus tuo 
kad davė, palyginti, gerą 
programą ir į parengimą su
traukė daug jaunimo. Buvo

■Laisvės Trokštančių,Lietuvių Dienos Toronte'’— Vasario 16-slos proga. 
S. Varankos nuotraukoje Iš kairės: KLB Krašto V-bos pirm. J.R. Simana
vičius. lietuvių Fondo pirm. dr. Ant Pacevičius ir žurnalistas pr. Aiženas.

Pirmutiniame ir didžiausiame JB m Jį jb
TORONTO LIETUVIŲ f*MKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE ------

,."M<A:

81A% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sąsk.

7Vi% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 

. vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ------ Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

„ _ * Namu — Gyvybės
/ A# /• * Automobilių

< ★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais 
TORONTO ONTARIO bc,kur pasaulyje skambinti

________________ tel' 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS 

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 

3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

I VAI RŪSĮ 
SIUNTINIAI

j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pu.dovimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarr.oujome.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais ----- nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

“73 Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

apie 450 dalyvių.
Po dviejų savaičių velyki

nės pertraukos, pereitą sek
madienį, balandžio 24 d. , vėl 
įvyko įprasta popietė, kurion 
atsilankė apie 200 daluvlų.

Svečiai Iš toliau pasirašė 
knygoje: L. Ir U. Opanavlčlal 
Iš St. Paul, Alberta, Ig.Mu- 
Holis Iš Cleveland, Ohio, A. 
Masionis Iš Wassaga Beach, 
Ont., J. Jackus Iš Chtcagos , 
JAV, V.Valčys Iš Rochester, 
N. Y. Ir Leonardas E Imantas

skolinkis

IMA:

9 už asm. paskolas

916% už mortgičius

20 METŲ PATIRTIS

Iš London, Ont.
Gegužės 8 d. , 2 v. p. p. LN 

kviečia visus buvusius Ir da
bartinius LN Vajaus talkinin
kus arbatėlei, norėdami pa
dėkoti už jų paslaugią veiklą 
ir painformuoti susirinku
sius apie 1977-78m. veiklos 
planus.

Vasarai reikia darbininko 
tvarkyti narių sąrašus, LN 
archyvą, įvairias informaci
jas ir panašius darbus. Ge - 
r lauš lai tiktų studentas ar 
studentė moką lietuvių Ir 
anglų kalbas. Skambinti 533- 
9030 arba užeiti Į LN raštl- 
nę.

LN V-bon, vietoj pasitrau
kusio R. Sondos, yra atėjęs 
dr. J.SllvInskas.

• Dr. R. D. Karka, ortodontas , 
persikėlė į naujas patalpas . 
Jo dantų gydymo kabinetas 
dabar randasi Bayview Place 
Shopping Plaza 239 Sheppard 
ave.E. tel. 221-9767.
• Rima Zubaltė, B. A. ,buvu - 
si montrealletė, dirba Heri
tage Life Assurance Co., lš- 
imtlnalpatarnauja lietu - 
vlams įvairiais apdraudos 
reikalais. Jos įstaigos tel: 
863-9709.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KRONIKA-
1 KLB MONTREALIO APYLINKĖS VEIKLOS GAIRĖS

1 ■ Balandžio 25 d. posėdyje 
buvo aptarti Įvairūs bėga
mieji reikalai bei ateities 
darbų gairės.

Svarbesnieji nutarimai:
Šių metų Motinos Die nos 

minėjimas ruošiamas Apy
linkės V-bos, Įvyks gegužės 
8 d., 12 vai. Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Birželio 14-15 d, d d, 
skaudžlųjų Išvežimų minėji
mą šiais metais ruošia lat
viai', lietuviai Ir estai talki
ninkauja. Birželio 14 d. , ant
radienį, 6.45 vai, p. p. , Do - 
minto Skvere bus padeda - 
mas vainikas, tuojau po to- 
rellglnls koncertas Cathed
ral Mary Queen of the World 
šve ntovėje, 1085, Cathedral

• Ir Dorchester gatvių kam
pas .

Visi montreallečlal ma- 
I lonlal kviečiami minėjime 

dalyvauti.
Silvija Plečaltfenė pa

kviesta būti prie valdybos 
sąstato švietimo reikalams.

Skautų Lietuvybės Fon
dui paaukota 1OO dol. Nors 
šiuo metu A-k ės V-bos Iždo 
stovis yra neblogas, nutarta 
suaktyvinti K. L. B-nės soll- 

j darumo įnašą, ypatingai pa
sinaudojant palankiu Lito 
patarnavimu, pasižadėjimais.

Pagal paskutinį K. L. B-ės 
.Krašto Tarybos sesijos nu
tarimą, šiuo metu solidaru-nto pobūdžio 
mo mokestis metams vie
toje ankščiau buvusių 3 dol., 
yra 5 dol. metams. Sollda - 
rūmo mokestis yra pagrin
dinės Ap-ės V-bos Iždo pa - 
jamos, Iš kurių didelė dalis 
atitenka lietuvybės Išlalky- 
mo reikalams.

Į Kanadc - Krašto Tarybą 
atstovais Iš Montreallo sutl-

ko kandidatuoti šie asmenys: 
dr.P. Lukoševičius, R. Otto , 
P. Rudtnkkas, A.Kllčlus.J. 
Šlaučlulls, J. Plečaltls, V. 
Ptečaltls, R. Bulota, Br . 
Staškevičius Ir R. Valinskie
nė.

Jaunimo atstovai: A. Jone - 
lytė, R. Lukoševielutė, A. 
Ptašlnskas Ir D.Mallška.

Po naujų persitvarkymų 
pagyvėjo Tautos Ir Kanados 
Lietuvių Fondų veikla.

Taip pat pagyvėjo K.L. B. 
Montreallo Ap-kel priklau
sančios BALTIJOS stovyk
los žemės Įsigijimo reikalai. 
Tam tikslui veikiąs atskiras 
Fondas,laukia paramos.

Ir. Lukoševičienės Inicia
tyva, kartu su R. Bulota Ir 
notaru J. Bernotu buvo su
darytas sus lt Ik Imas-pas įkal
bėjimas su Quebec’o Imi
gracijos mlnlsterlu Jacques 
Couture, supažindinant jį su 
LB, jos siekimais Ir aspira
cijom. Nutarta palaikyti Ir 
ateityje kontaktą.

Ryšium su Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
60 m. sukaktimi 1978 metais, 
planuojama Montreallo 
Miesto Meno Muziejui Įteik - 
tl vertingą lietuviški} mo - 
tyvų kilimą pagal dali. A.Ta
mošaičio ruošiamą projektą .

Taip pat planuojama Iš-, 
leisti prancūzų kalba plates -

Informactnę 
brošiūrą apie Lietuvą Ir lie
tuvius .

K.L. B. Montreallo Ap-kės 
Valdybos Informacija

I ■

I SN U OMU O J AM A S didelis būtos

Skambinti: 365=03 11 arba 366-622;

TEL.: 694-1037

Lrnaz Liiamcc i
Mike Kutkauskas )

Highland Auto Body

PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS

1977. VM

PLAZA FINA 
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMOROUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas

At A FILOMENAI NAVICKIENEI mirus, jos dukrą 
Eleonora Kudzmi enę ir sūnus su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame —

E. Navikėnienė ir
M. R. Navikenai

At A FILOMENAI NAVICKIENEI mirus, jos dukterį 
Eleonora Kudzmi en e ir jos šeima nuoširdžiai 

užjaučiame — w j dadi*G. V. Kuazmų, K.A. Bulotų
ir D. P. Sodu šeimos

TEL. 685-0370

dalūs pietūs A V salėje buvo 
paruošti Sv. Onos draugijos o 
neKat. Moterųd^-jos; b/Gran- 
dl'ėlės vad. L. Sagys Įteikė , 
specialiai atvežtą dovaną, o 
ne jam įte IkėKat. Moterųd-ja, 
kaip buvo parašyta. Atsipra
šome. NL.

ony 5
268 0 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS °ROGOS

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.G. HTN 1C9 • Tel. 255-4076

T EL. 575- 3971.

- tel. 366 - 6237/ 3896

365-7146
Pharmacie BRONX PARK Pharmacy

364-1470

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

Richordl, kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai

FUNERAL HOME

Wilson

7 psi.

& Sons I
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ IŠORĖS (Body) TAISYMO 
DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

Savininkai V. Suš:nskas & Son tek 389 -0577.

611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

69’ 4760 m. 767 9956

SEEX33ZIEEK33aiKEa
VERDUN. QUEBEC

NIEKO nekainuojantis ir greitas 
PRISTATYMAS 

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE 365-0770

Jettė & Frėre Ltėe 
cos moderniems namams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. At stovauj amex — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 

įkainavimas.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE

PADĖKA

VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS, BIČIULIAMS IR 
DRAUGAMS, ■ IŠREIŠKUSIEMS MANO TĖVUI 

MIRUS, ŽODŽIU AR RAŠTU 
UŽUOJAUTA -

NUOŠIRDUS AČIŪ !

HENRIKAS NAGYS

Mylimam vyrui ir žentui
A t A BRONIUI BAGDŽIUNUI mirus, reiškiame 

giliausia užuojautą žmon ai Ni jo I ei i r uo švi oms 
0. K. Vadišiams ir kartu liūdime -

Ig. Petrauskas ir
A. Petraitytė

Nariui POVILUI 
užuojauta 
giminėms

Verduno Klubo Nori oi

KAULAKIUI mirus, visi reiškiame 
jo žmonai Elenai ir visiems

• Mirė tnž. L. Glrlūnas, bu
vęs veiklus montreal Ietis. 
Paliko žmonądr. Vitaliją GP- 
rlūntenę Ir du sūnus:Inž . 
Ladą, kuris dabar dirba 
Ottawoje Ir stud. L Iną.

PAIEŠKOMAS Albinas VAITEKŪNAS 
iš Gindvllu km. Ieškomasis daug me

tu gyveno Montreolyje Ir dirbo pople- 

rio fabrike.

d-jos sukaktį, dėl netikslaus 
Pataisą: Praeitame numery- palnfor mavimo netiksliai Ir 
je aprašant Katalikių Moterų paragyta. a/Balandžto 17 d. spe-

3035. BOUL. LASSOMPTION. MONTREAL. QUE H1N 2H2 / TEL 254-5302

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 

LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC. 
YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

• Stalgiai mirė Povilas 
Kaulakts. Liko žmona Eleną.

• Antanas Bendžlus netikė
ta' susirgęs Ir patalpintas į 
ligoninę.
9 Turimomis žiniomis St. 
Petersburg Beach, Florido
je prieinama kaina galima 
gauti Išslnuomuotl Ilgesniam 
laikui atskiras namukas.

Skambinti M. Gaputytel — 
272 -8384.

487'5820agence
d'assurance gėnėrale 

CONSTANTINI 
general insurance 
agency, lid.

Donna Welburn, A .LB . 
Beatrice Oliver, A.I.B.,B.A.

GILBERT L. CONSTANTINI, C.I.B.

Quebec Credit Union League Building

17 ronald drive 
montreal wesLpq. 
h4xlm9

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 
pristatome

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e avė 365-7146 
495-90e AVĖ

coin / corner Bayne 365-1143

I



NL REIKALAI ___
Spaudos Balius gegužės 7 d.
Paskutinis, Ir gal ne visus 

pasiekiantis ) kvietimas į 
Spaudos Bailų, primena Ir 
prašo Į jį ne s Ivėluot l.

Sekmadienį , susirinkusi 
paskutiniam pasitarimui ar
tėjant Baliui L. K. ?Mlndaugo 
Šaulių Kuopos Bailaus ren - 
gėjų grupė /kuri vos tilpo į 
šaulių būstinę/, pareiškė šį- 
pageidavimą. Mat, šeimi
ninkės prisibijo, kad neat
šaltų jų karšta vakarienė.

Iš rengėjųpasįsakymų pa
aiškėjo, kad yra suorgani
zuota turtinga loterija. S. 
Skučienė jau turi 11 staliukų 
su gėrimais Ir skanėstais 
kurie laimės keliu bus pas
klrstytl svečiams. Julijos 
Jakonlenės vadovybėje veiks 
laimės šulinys nuo vakaro 
pradžios. Onos Norkellūnte- 
nės Ir Vinco Bukausko pas
tangomis sukaupta eilinė lo-

TRADICINIS 'NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS*

NL SPAUDOS BALIUS
GEGUŽES MĖNESIO 7 d.. 7 vai. vakaro, ŠEŠTADIEN[ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 

3426 Parthenais St., Montreal, P.O.

IŠ VIENO SPAUDOS BALIAUS 
(Archyvinė nuotrauka)

terlja gausi Įdomiais fan
tais. Šoklų kontestul yra jau

_ paskirtos 3 gražios premi
jos. Jau nekalbant apie prog
ramą, vakaras pramatomas 
Įdomus. Tikimasi staigmenų, 
kurias tik vakaro metu pa
tirsime. Tad- Iki pasimaty
mo'. N L

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:
Rasa ir Ina LUKOŠEVIČIUTĖS,
Aida NORKELIŪNAITE, 
Rytis BULOTA;

GERAS “ROMA” ORKESTRAS, ŠILTA VAKARIENĖ, PUIKUS ĮVAIRIU GĖRIMU BUFETAS, 
PREMIJUOTI ŠOKIAI, [VAIRIU LAIMĖJIMU LOTERIJA.

ĮĖJIMAS: suaugusiems $6.00, jaunimui — $4.00
Si NL Spaudos Balių ruošia L.K. Mindauge Saul ių_ Kuopa, 
savajai spaudai paremti'.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

' P avardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

PADĖKA
“Litas” savo metiniame susirinkime paskyrė Auksinio 
Amžiaus klubui “Rūta” pašalpa 250 dolerių pinigu 
suma. Už taip gausią auką “Lito” Valdybai ir 
nariams reiškiame nuoširdžia pa dėka.

Klubo “Rūta” V a I d y b a

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8 Tel. 532-3400

L. BARAUSKO PLOKŠTELĖS 
PRISTATYMAN penktadienį , 
gegužės 6 d., 8 vai. v. AVpa - 
rapljos salėje > KVIEČIAMI 
VISI MONTREALtEČIAP.

Programoje- teatro pas
tatymų, kuriuose dalyvavo L. 
Barauskas skaidrės, garsi
nės Ištraukos Iš jo sukurtų 
rolių, dr.H.Naglo žodis.

Kava, vynas, sūr Is. Į ėj Imas 
laisva auka.

• Ilgiau sirgęs J. Vilius Is , 
operuotas Malsonneuve ligo
ninėje ,pasveiko Ir vėl gerai 
jauč laši.

|)r. J Mališka
Dantų gydytojas 

— e —
1440 t of Ste-Catherine Oltest

S-.uu 600
Tel: 866-8235, nan.ų 488 - 85 2 8

DĖMESIO
Visi montre ai Iečiai kvie

čiami dalyvauti kun. Felikso 
Jucevičiaus naujos knygos 
Mintis Dialektiniame Žais
me pristatyme gegužės 14 d. 
šeštadienį, 7. 30 v. v. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje . 
Knygą pristatys Vytautas Jo
nynas. Ta pačia proga bus 
sustota Irprle 2-jų ankščiau 
kun. F. Jucevičiaus parašytų 
knygų.

Vakaro programą papildys 
sol. Gina Capkausktenė savo 
daina. Pabaigoje-pokalbiai 
Ir kava.

RengėjaI:Petras Adamonls, 
Aldona Čtčlnsklenė Ir

Justas Kibirkštis
• Skautų ruošiama Baltijoje 
Stovykla šią vasarą prasidės 
nuo liepos 31 d. Ir veiks iki 
rugplūčlo 13 dienos.

►a
LEONAS GURECKAS 

Sales Manager

GM

DR. V. GIR1UNIENE
Dantų gydytoja

— • —

5330 LAMOMnriON Buvo. 

Montreal,

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL 2 Q.

Tel. 932- 6662, namų 732 - 968 1.

Dr.A.S. Popieraitis
n.A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.R.C.S.tO

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

pharmaciens PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a . m . d-to 10 p .m . Open , 
Samedi: 9 d.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuile - Free delivery
Skubus ir nek ainuoį anti s pristatymas

7626, rue Central SI.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R.JL Išganantis, ba, bcl

216 St. Paul W., Montreal, P-Q* 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (514)871-7430

ADVOKATAS

J.P. MiLLER,BJL, B.C.L.
168 Notr. Dam. Str.at E..Suite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psl.

AUTOMOBILE
Pontiac A Buick ★ A»trj

C NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

■ NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE • 
pasinaudokite i

PASIKALBĖKITE SU
-Mnnageriu

L E O GUREKAS

GM

mtu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At «he eno o< Sherbrooke Sheet West)

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

mainviile - poirier I
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kita nekilnojama 
turtą Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 S te Adele Blvd., S te-ADELE, P. G. — Tel. 229-3186 — 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

JO^AS&COTE^EALTIES
5159 DE MAiSONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 123

VINCAS PIEČAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tek 482-0772. namu 366-7041 _____

© Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas,

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu. 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žemė)

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL. 727-312Q Namų 376-3781

A <j_e ntūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K EL I 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

AKTYVAI — virs 11 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 - 3 = term, indėlius 1 metų 8!/4%

Antradieniais 10- 3 Š pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 7%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10 - 8 =
Penktadieniais 10- 8 | DUODA PASKOLAS:

asmenines 9!/2%
šeštadieniais 9 - 1 = nekiln. turto 9!Zį%
Sekmadieniais 9.30-1 1 investacines 10%

Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel- Bus- 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

LEFEBVRE & ROBERT

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE LASALLE 363-3887 

f 7643 C8HTRAL6 380-1282 (DKCORATIONĮ Į

Montrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.

MOKA Už: DUODA PASKOLAS
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-tas 8%.. Nekiln. turto 19*25%
V i pensijų planą 8,5% Čekių kredito 12.0%
Terrain, ind. 1 metams 9.5 % Investacines nuo 10.5%
Terrain, ind. 2 metams 9,5%.
Tervuin. ind. 3 metams 9,5%
Duoda nemokama, gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA


	 1977-05-04-LIETUVA_0219
	 1977-05-04-LIETUVA_0220
	 1977-05-04-LIETUVA_0221
	 1977-05-04-LIETUVA_0222
	 1977-05-04-LIETUVA_0223
	 1977-05-04-LIETUVA_0224
	 1977-05-04-LIETUVA_0225
	 1977-05-04-LIETUVA_0226

