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PRISAIKDINTO INDIJOS PREMJERO
ŽODIS KRAŠTO GYVENTOJAMS

JUNGTINIŲ TAUTŲ MINĖJIMAS
VAŠINGTONE
'

>Eene didžiausias Vašingtono muzikos direktorius ir dirigen-J
40 metų Indiros Gandhi sūnūs Rajio tarė šiuos
diplcmatinįam korpusui pageri) tas.' Jo diriguojamas orkestras i
žodžius krašto gyventojams
TIBET (CHINA)
ti koncertas ir banketas ,tapęs įspūdingai atliko Barbeno uver
NEW DE11LI, Ind. — Apie
jau 24 metų tradicija, yra Jung turą “The School for Scendal”, ’
naujai prisaikdintą Inidjcs prem.
tinių Tanių stajgimo sukaklre? Op, 5, Britteno “Sinfonia da
j e ra pačioje Indijoje buvo paX WEST PAKISTAM^
minėjimas, šiais metais šalia Requiem”, Op. 20 ir Berliozo
IRAN/
a.
X
skleisla Įvairiausių gandų. Buvo
Jungtinių Tautų 39 nieti|;sųkak “Symphonie fantastique”, Op.'
tvirtinama, kad jis neturi jokios
ties drauge buvo paminėta ir , 14a.
nuovokos apie visuomeninį dar
Tarptautinės Civilinės Aviacijos
Po koncerto Sheraton Wash
bą, kad jis nepajėgs Indijos ad
Organizacijos 40 metų •. sukak ington. viešbutyje buvo banke:
mJnistruoti, nes jis nepajėgia
tis.
z ., ; * . .
tas, kurio metu kalbėjo vice-j vienos minties sugretinti
kiMinėjimas įvyko š. m. šp=ĮiO prezidentas George Bush. Savo ;
; ta. nemoka padaryti logiškų iš
27 cL Pirmoji jo dalis, konper. kalboje viceprez. Bush prisunk ■
| vadų ir Indijai užtrauks didziautas, buvo John F. Kennedy Cen nė, kad jis yra buvęs ambasodo- \
» s<as nelaimes. Krašto prrziden
tre, koncertų salėje. JĮ atidary rius prie Jungtinių Tautų ir kad
tas Zail Singh, tuojau prisaikdi
damas šių iškilmių rengimo pir- jis supranta ir vertina Jungti
no iš Bengalijos grįžusį Ra ji c
mįininkąš Joseph G. Gąyiių' Jįr. nes TautAs, nėžiųrirrt sunkumų
Gandhi premjero pareigoms, c
trumpai aptarė minėtas sukaktis • su kuriais joms tenka susidurti.
Associate Press žurnalistai ši
ir Jungtinių Amerikos Valstybių
taip užrekordavo jo pasakytai
Jungtinį Tautų draugijbsv 'šių“ ė šiame bankete dalyvavo per;
min i is .
renginių orgairizatorės-, veiklą. 1200. asmenų,/kurių tarpe bu-'
Indijos premjerė Indira Gan
Jis taip pat pristatę garbės sve jvo apie 140'užsienio valstybių ■
dhi buvo nužudyta. Ji buvo mc
čius, kinių . tarpę' buvo-Į&mytios atstovų su žm onpirt’s. Svečių i
tina ne tik lai man, bet visai tau
sekretorius Casper Weinberger, sąrašas buvo atspausdintas mi-į
tai. Ji tarnavo Indijos evvento
Indira Gandhi
sveikatos h* žiiToniųr -tarnybos priėjimo leidiniuose “1984 UN Į
j‘ams iki paskutimio savo krau
sekretore Margaret "M. Heckler, Concert and Dinner’.' ir “Seat-,
jo lašo.
tojai supras savo atsakomybę, ir*
•' ing List”. Pažymėtiiįa, kad į ’
ir kiti.
-. . 'i ■ .j
' \x'
kad mes pakelsime šią naštą
.Šiuos'“’minėjimus y'išados yra
’i ■ ,v.
Kraštas žino kokiu nepailsta
T d vyriškai ir ryžtingai.
Tada Valstybės pasekretonus -Valstvbės sekretoriaus kviečia
unu pasiryžimu ji dirbo ImiiįorKennetbi V. ‘Dam.ka&oje paiši mi ir Lietuvos,;7 Latvijos jr Esti
Kraštas uždėjo man didelę
§ugimui ’fr^pažangai? "Jūs visi ži
nėjo Eleonoros Roosevelt veiklą jos atstovai. Tai dar vienas įroIndijos miestuose vyksta didelės m ušty-nės tarp indų ir musulmonų, ku
note kokia brangi jos širdžia' atsakomybę, prašydamas mane
Jungtinį
lias sukėlė Jndiros .Gandhi, nušovimas
buvo vieningos, taikios, tuitin vadovauti vyriausybei. Aš galė
j e nūninkA^^DSlr^^SLg’iiniiĮVO riausy ^ŪįĖrto-.nusis tatjįjjio negos Indijos'; Svajonė. Tekia Ir ju tas pareigas atlikti, jeigu
S^^į^^raštų
ar^kšijes.
oriįtai
įSija, kurioje visi indai nekre’ Jūs visi priremsite savo petįSTALINO
DUKTĖ
GRĮŽO
niih^^Ė^jdąlj
’
Vavo
LiePa;/
sis
INDAI SMAUGIA IR MUŠA
piant dėhiėso i jų tikėjimą, ji Aš nuoširdžiai vertinsiu Jūsų
Į
MASKVĄ
gerbtr*^^^
tuvosį tšroyas' ir pi.Oąa, Bačkiekalbą ir jų politinius įsitikini nurodymus klasto vienybei,
y
SICHUS
FANATIKUS
akre<litn0j&įį
ntėrie*(ąip.,paf dalyvavo
LONDONAS, Angį.. —Svet mus, galėtu kartu gvvenli kai: vientisumui ir garbei išlaikyti.”
ir St&į’-ir Cezaris Surrfokai.
jų šefus,
lana Stalinaitė 1957 metais pa viena didelė šeima laisvoje a,,
Kariai prižiūri susisiekimą ir tvarką.
'..Z'
ARGENTINOJE ŽUVO i-/
bių or
»
bėgo is Sovietų Sąjungos. Ji iš rinkoje be tarpusavio rungtynia
bet jie nesikiša Į indų muštynes
43 KELEIVIAI
įj
ambasadorius
skrido į Indiją, kartu su kitais vimo ir prietarų.
NEW DEHLL. Ind. — Prezi, —aKųH? J. Popeliuška atvež
prie Tarptautines
keleiviais, o vėliau pasiliko
BUENOS AIRES, Arg. — fiuNe laiku atėjusi josios mirtis
KAMANAS AIŠKINSIS
tas į Varšuvą,, kur įfej bus palai '' dentas Zail Singh, patyręs apie
Indjjoe.
paliko josios darbą nebaigtą. Šis ?nos Aires priemiestyje apie i0
IZRAELIO TEISMUI
/Uotas: savo bažnyčios v švento-sichų suruoštai riaušes,:. įsakė
Rusai
stengėsi
ją
prievarta
dentas
<? ’7tv;.
- * sichų
- - ■ vadus
■
^.atvežti
prezidentūmomentas yra baisaus liūdėsi? mylių nuo c'ntro. v sai prie Sten
prezidentą^irr‘ ponia-' BųšŲ.; r •’ yriuje. y .v
TELAVIVAS, Izr. — Vakar grąžinti Maskvon, bet tuometi
,-ron.
reikalas.' Dabar mums svarbiai lusto, keleivinis traukinys ifa.. Konc^finę^hižnėjjiil»r dalį at
Izraelio nacis Meir Kahane ga nė Indijos aidžia jos neišlei
šia yra išlaikyti lygsvarą. ŠĮ pa <iavo į keleivinį automeblį, va
\ Šeštadienį Indiros, Gandhi į Naujasis premjeras susitarė
liko Pit^rtjrgįo simfoninis or
vo pranešimą ateiti j Izraelio do.
kestras^vadovaūjąmaš'i .infąjijb palikai <• bus palaidoti sosti-.su sichų vadais nutraukti ko parlamento komiteto posėdį.Ma-j Iš Indijos ji pateko Europon, sibaisėtiną likimą mes turime žiuojantį skersai bėgių, 13 ke’.eiviai buvo užmušti, o 22 sun
vas.
pasaulinio.-gaišo dirigento Lorin nėrė>
■noma, kad jam gali būti atimtos o iš Europos atvyko į Ameriką sutikti drąsiai ir protingai. Mes kiai sužeisti.
Maazel. fPsskutmiucsius ,7j męir čia tuojau ištekėjo už archi turime būti ramūs ir pajėgūs
Indijos karo vadovybė ateido parlamento teisės.
— Penktadienį aukso uncija gener0]ą_ kuris vadovavo ka
t us Maazel yra buvęs prancūzų;
Traukinyje važiavusieji tvir
Kada buvo Įmesta viena bom tekto William Weslay Peters. susivaldyti. Mes neturime leis
ti
jausmus
mus
vadovauti.nes
ta:
kainavo
$353.00.
valstybių!o orkestro Paryžiuje
tina, kad kartis buvo nuleista;
riams New Dehii srityje. Jis tu ba į arabų barą ir buvo užmuš Jiedu sugyveno įdukteri Olgą.
aptemdo
sprendimas.
kelias uždarytas, o šoferis ap
rėjo neleisti sichų vadams su tas vienas arabas tai Kahanas Svetlana persiskyrė su archi
sitikti su kareiviais, saugoju pasidžiaugė, kad buvo užmuš tektu ir gyveno su dukterimi.
Niekas daugiau nesupranta važiavo aplinkui kartį, važfivo
FTU1KIY
Šių metų pradžioje Svetlana mūsų mylimos Indircs Gandhi per bėgius ir buvo vietoj užmuš
tas arabas.
sius Indiros namus.
Meir Kahanas-organizuoja ara su J 3 metų dukerim išvažiavo i sielos, kaip prievartos veiksmai tas. Sužeisti keleiviai tvirtina,
MILES
Penktadienį sostinėje buvo
bų išvežimą iš dešiniojo Jorda Angliją. Josios duktė Olga įsto bet kuriame krašte kampelyje kad kartis buvo pakelta. Kai
pasmaugta 90 sichų, kurie džiau
no kranto.o dabar džiaugiasi.kad jo į mokyklą. Bet prieš 9 die Labai svarbu kad kiekvienas Iraukinvs
SYRIA
* važiavo, taiw kirio Me! gėsi Indiros Gandhi nužudymu,
nas
pasakė
savo
mokytojai
!
mvisų žengtas z ngmis būtų tei šiai į autobusą ir užmušė 13 1^*
i Sichai bijo, kad indai neįsiverž- vienu arabu yra mažiau, nerei
Wood,
kad
(ji
daugiau
į
mokykkės jo iškelti.
leivius. šoferis negali pasakj|fi;
singa kryptimi.
j tų į sichų apyventas sostinės
. lą nebegrįš, nes su motina išLid-rcs Gandhy jau nebėra, kaip ten buvo, nes jis užmuštas^
Izraelio įstatymai draudžia (| važiuoja į Maskvą. Ji su motina
I sritis ir nepradėtų karo veiks»
bet josios siela bus gyva. Indija
tyčiotis iš keleivių, sužeistu 1 grįžo į Maskvą ir ten pasi
T B™.
bus gyva.- Indiia vra nemirtinbombarduotuose baruose.
Pro Indridos Gandh: karstą
liks.
ga. Aš žinau, kad krašto gyven— Indai sichus smaugia dvie
Atrodo, kad parlamento na
New Dehii centre praėjo mili•tn
riai
rengiasi
atimti
iš
Kahano
se.
V
enas.
už
turbano
paėmęs,
mnai žmonių, liūdinčių dėl Jos
BANOM•
— Indijoj penktadieni kariai
parlamento
nario
teises
ir
išsiu»
.
'
.
u,„
; užverčia sicho galvą, o antras r.
“ nušovė 9 gyventojus, nepaklaukerta Į ištemptą gerklę ir smau- sti iš Izraelio.
sius įsakymų, o indai smaugia
j gia bejėgį sichą.Namus padegu
— Indijos karo vadovybė yra
itakiogesnius sichus, pritarian
NENORI
OLIMPINI!,'
sieji sichai, metasi j Ugnį.
pasirengusi atstatyti tvarką vi
čius Indmos nužudymui.
ŽAIDIMŲ KORĖJOJ
suose miestuose Vakaras niekas
neguli išeiti į gatves.
— Amerika nesikiš Į Izraelio
MASKVA, Rus. — Sovietų
Rusijos sporto laikraštis sako, ir Libano pasitaiimiK Izraelio
— Franklin. Tenn . m esteiy*
kad nutarimas sekančius Olim kariams atšaukti.
j je. įvyko muštynės tarp juodapinius žaidimus suruošti Pietų
į odžių ir baltųjų. 9 žmonės nuBe to.rvsai numušė Pietų KoKorėjoje. Seoul mieste yra ne
kalendorrlis
> vežti į ligoninę.
tinkamas. Sovietų Sąjunga ne 'rtros keleivinį lėktuvą Japoni
.Lapkričio 3: šv. Martynas P.,’ turinti (diplomatinių santykių jos šiaurėje. Tada žuvo 249 ke
RDAN
— Ketvirtadienį Povilas Dal
j Virtifreda, Vidmantas, Nora.
su Pietų Korėja, tai turės dide leiviai ir įgulos nariaigis išvažiavo iš Chicagcs. bai
P. Korėjoje pastatytus dide-(
lius sunkumus su Pietų Korėja.
Lapkričio 4: Šv. Karolis Borom,
gęs SLA Pildomosios Tarybos
Rusai tvirtina, kad dar yra lai lis paminklas žuvusioms kolei-,
i Modesta. Mtnivydas, Vatda
ko pakeisti šį nutarimą ir pra viams pagerbti.
Rusija bijo, kad korėjiečiai.
lapkričio 5 : Šv. Lėtas, Bertilė, šo iį prkeisri. tuojau.
— Stalino duktė bejojo And
Seoul miestas yra visai neto nekeršytų rusų lėėktuvąms, at-Į
A liktumas. Judrė
RICHARD M. DALEY,
ropovo. bet kai įsist:įpt ino Cer.
li šiaurės Korėjės pasienio. Ru vežantiems sovietų sportinin-j
6:25, leidžiasi 4:43
sai bijo, kad nekaltų koks kon- kus, todėl ir prašo kitos valsty- yra geriausias Cook apskrities nenko, ji su dukra, Olgi grižo
Sirija pr*
Maskvon.
į. . r ■ ■ ■.
prokuroras
Iliktea
. . y.
Siltesn
atiaukti ri
- --L

v* ■ _

’

X

I

dėl t« turėjęs
i'.iyr Ah-.'a> ečią ir 'dtv vadų. Į iajdęmokralą^. i
kdjjau ar. nsižiry, griežtų įsikiši
mą
I^gybet išlaikyti, atšųįąajųąįuuo generalinės kalbų
tajlė'. “i w Paiyzu z/w*ABe,Bie

BRIEDŽIO. LIKIMAS
(Tęsinys)
rui tarsi nudiegė koj^j jis P*Jti*

Kasparas įsiklausė. Ją išlavin
Kąift komsiara* jis tepami reiš
to skausmą
nesni, bemaž virsdami taisykle,
ta ausis buvo įpratus skirti kjekKatelė spruko giliau į eglių
ypačiai Vjlnių užgriuvus Mins kė, tuo, og kftnūsariatan prisi
vieįUj miško garsą. kiekvieną ša*
‘tankumyną.
ko valdžios aparatui su visa sa- leido lepkį kąrimų. šnipų. R* nei
kcs krebžtejėjimą ar paukščio
matė lenkų- agitacijos raudonu©
Kasparas prisitaikė- Iššovė. Jis
*vą rusiška ir surusėjusia sudėse (Varšuvos, Liublino lenkų)
’šaudė ir šaudė, tl-ehančinmis iš
‘tftni.
I Jis išgirdo žmogaus balsą.
pulkuose nei iš viso orientavosi
įniršio rankomis užtaisinėdama;
Žmogus garsiai kciKė šuni, vyNenuostabu,
jog
kaip
mums,
lenkų žygiuose, taip, jog lenkų
šautuvą. Jis nieko negalvojo,
damas jį nuo savęs šaLn, bet
vilniečiams, kitiems dargi vokie kariuomenės būriams jau besi
nieko nesvarstė. Jam nekilo
šuo puolė dar aršiau, Aitvaro
čių kalbos mėgėjams, ir jų kul- artinant prie Vilniaus, jis vis
mintis, kad jis gali užmušti Ka
lojimas virto Įsiutusiu skalijimu.
tūros gerbėjams, jų okupacijos.|ramino kitus komisarus:
telę.
Kuris nucl.it stiprėjo, ir paga
metu jųjų kalba virto tik oku
Šipke vsio spokoino”.*)
Ir staiga Kasparas pahatė ji
lbu uždusęs, šuo ėmė kimiai,
pantų kalba, taip lygiai dabar
visai arti. Katelė stovėjo nuganą
pratisai staugti.
Tolstojaus ir Turgenevo kalba
*) Tą. pat. naktį jis tHą nepa
į prisiglaudęs prie pušies. Jis tai;
šnipas nubėgo Kasparo migą- > vo labai išblyškęs ir drebėjo. Jo
,,tegalėjo čia, Vilniuje, eiti, tik teko j miesain išgi veržu vių. ulor.nVūe
i 1
ra, Jis niekada nebuvo girdėjęs, ;šautuva< gulėjo samonose, — šgtprupestine mipenalistų, maskoka<bjo mylimas šuo staugtų. Kas • viniai buvo pasibaigę. Katelė
■ liu tad. kalba- Tačiau nuostabu,
(Bus daugiau);.
A1YK0LAS BIRŽIŠKA
■
'
tai,
nuo
jo
priklausydami,
leng

pato ranką nejučiomis pakėlė;(•'suunkštė:
Ijog- pačios vyriausyvės viršūnė
vai nusilenkė ii ji de facto ap
šautuvą.
— Kasparai... dovanok... aš Iš 1919-1920 m, Vilniaus darbo atsiminimų tarnavo, o kitataučiai ar kitakal se, net pačių jos lietuvių tarpe
PAAIŠKINO
galėjo rastis tokių^ kurie tuo
Šūvis! Ir Aitvrro st ilgimas nu .juokais...
biai Lietuvos kpmunistai išjviso
Vilniaus maskolinimu nu tik ne
— Tėte, ką reiškia kosmos?
tiki. Jis pasilehln bėgti, kabin , Kasparas įkibo į ja švarko at
ūžiamuose lapeliuose Katino ža nesijautė esą Lietuvos žmonės
Savo
netaktu,
nesiskaitymu
su
sipiktino, bet dargi,svajojo,jj-is?
- Tai pasaulis, vaikeli.
damasis už eglių šakų, klupda lapus. Sutratėjo. irdUjna medžiadamo išvadav mo, o lenkąi to ( jiems Lietuva, tebuvo nereika
minių
psichika,
jausmais,
tradi

plėsti Į visą Lietuvą! Tai buvo
— O kosmetika, tėte?
mas, braukdamas nuo veido te ;ga. Jis partraukė jį. ant žemės,
pat laukė ir sulaukė iš Varšu lingas, laikinosios prasmės žo
cijomis
ir
griežtu,
aklų
Mask

tos vyriausybės karo komisaras
— Tai, tai, apie, pusė pasaukantį prakaitą. Visiškai uždu paskiau pastatė priešais save ir
vos. Tatai jau buvo kova_ pabai dis)!
vos
politinio
ir
visuomennio
dik

Jįs,
Rapolas Rąsikas. Rasikas prieš
sęs, senasis eigulys sustojo pel t bloškė atgal. Katelė atsitrenkė į
ga — balandžio pradžia, kai. dau
tavimo
kartojimu
taip.
į
ją.
ne

Dar sausio 9 d. bekalbėdamas
kės pakrašty ir atsirėmė į egle, pi išeis kamieną. Kasparas mušė
gelis jau žiūrėjo į revoliucinę;
panašioje
Lietuvoje
atstumdami
’su.- lietuvių delegacija Kapsukas
kad nenugriūtų, nes jam staiga ji negailėsiingąi. Jo. nesulaikė
vyriausybę kaip į pasmerktą ar
tas
minias
nuo
savęs,
komunistai
prisipažinę, jog, miesto knygose
pasidarė labai silpna. Jis matė Vnei kraujas, čiurkšlėmis žliauKARALYSTĖS KRONIKA
lyg stengėsi nepraleisti, progos timai mirčiai.
ir, kariuomenėje, greičiausiai, bū
žolynę gulintį nušautą briedį, įgiantK iš. Katelės nosies, nei pa<lar labiau jas prieš :ave nusta
Net ten, kur toj: vyriąusybė sianti vartojama „visiems sup
kruviną Aitvarą biauriai iššiep įsigailėjimo maldavimai.
tyti. Pavyzdžiui, tokiame pamal •sakė, ir darė tai, kas tuometinė rantama rucų kalba” (1915 —
Tėmpora mutantui;..
tais dantimis ir Katelę, atsiklau
Jėgos netikėtai auleido Kaspa
džiame.
-tiesiog
net.
davatkiška

se
aplinkybėse
lengvai
galėjo'
1918
m.
viliriepiams
šitokia
be

pusį ant žemės su peiliu ranku-, rą, Nuovargis laužė visą kūną,
me Vilniuje jie sugalvojo, savo jai piitraukfi simpatijos, del maž virtu kitų okupantų — vo turėjo- tokią kroniką,
j e. Katelės marškinių rankovės 'gėlė sužeistą koją. '
soste dar vos besilaikydami, pa klaidingo požiūrio (pirmapra kiečių kalba!). Ir. tikrai, ne tik .Mano-teta — senoji Monika —
buvo atraitotosKada Kasparas šlubčiodamas šalinti iš mokyklų tikybos dės dės nuomonė- nedavė tų išda atvykusioje iš Rusios kariuome- parašytą. kaip pasaką
— Ech tu. gyvate! — suriko
.‘sugrįžo prie peilis, is.didi.negy- tymą. šventuosius paveikslus ir vų, kuru ji tikėjosi ir kurios, nje, bet ir tose dalyse, kurios
apie karalių auksiniame soste,
Kasparas, nebepažindamas savo
vo briedžio galva, ilsėjosi tarp tt- Lietuvos katalikų visuome tikrai Vilniaus sąlygomis būtų jpaskni Vilniuje buvo sudarobalso.
paparčių. Aplink, žaizda kakle nė ne pasyvūs Rusijos pravos buvusios nepaprastai svarbios ii • mos iš lietuvių ir kitų Lietuvos kursai užspringo karpio ašaka
:
Katele krūptelėjo. Peilis iškei; .buvo sutūpusios musės-; jos gė- lavai, lad atitinkama rašto pa reikšmingos. Turiu čia galvoje ’žmonių, verstas! rusų kalba, ir... mirė neatsisveikinęs su karalyste.
- : ■ i
to. Jis bejėgiškai sumosikavo
skelbimas. (su Kapsuką ir švie tos vyriausybės nusistatymą, ir daugiausia taip, pat darbininkų ;Q; jau.
' ’'
' .
r
Liūdesys užgulė, eigulio krū timo komLaųo Leščūiskio para dekretą bei šiaip įsakymus, ku taryboje, daugelyje jos irjpačios
rankomis, lyg būtų išvydęs vai
ir mirusiam-blogiau,
~
tinę. Ji.- norėjo pašaukti Aitra? šais)' ir vyl|įRęmas tiSį. suartino, riais buvo paskelbtos lygios vie
duoklį.
.__
Jis žinojo, kad Kasparas ne- ra bet prisiminė, kad šuo nu sųai^>riiiod^..'šūjungė r litii»a.ų šos teisės penkių vietos-kalbų: sirinkimuose, suvažiavimuose kad nei princo nei princesės neturėjo,
jautas.
\
lęukiškjnojii .lietuviu, gudų, žydų, lenkų* ir Kąi kur .nepriimdavo pareiški ir liko jo sostas, pakibęs ant vėjo.
dovauos jam.
Jis atsisėda ant kelmo, suėmė nors šia*pT^ti jūojdu su kjts.k'. • *rusų. Deja, pati tos vyriausybės mų, anketų, ir. kitokių raštų kiKasparas žengė prie jo.
Ir buvctiki ašarų gaila: .
Žalsvose Katelės akyse blyks rankomis galvą. Taip sėdėjo ii-' tu nesutiko, net buvo priešin • j nesveika kilmė čia pat save iš ■ tajp kaip rusų, kalba. Mėginimas
- '■
telėjo negera ugnelė; tiis siekė gai. jausdamas pasenus ištisu de- gų sujungė-jau tik nę revoliu duoda ir keršja. Prikergimas -apginti savo kalbos teisės ne kas auksą, kas širdį, kas žodį valdys?,-—
netoliese gulėjusio dvovamzdžio ,Šimtmečiu. Paskiau!jis. nustebęs cinės valdžios naudai. Jei smar. prie keturių vietos kalbų kilt kar.tą- buvo laikomas net politi -Ir kaip išsiaiškinti reikalą — susipainiojusį: ir kvailą:,;
— Mesk šautuvą! — ,-ugriau- pažvelgė Į savo rankų delnus: kesnių del to įvykių ir pasigrie rios dar vokiečių metu buvo.iš? niu nusidėpinua, kaip savo teis kas didžiausias šios karalystės žmogžudys^?
i
delnai buvo drėgnu Nejaugi, jis šipimų nebuvo, tik mokyklų.va sikovojųsios sau lygias, teises jmę pats esu tąjį patyręs. Nežiū?
dem Kasparas.
Katelė šautuvo nemetė. Pašo verkė?
dovybė pasitenkino Jų; uždąry:rint ckžnų-sogįąiistiaės (ypačiai ►O minią.—
<:
.”
■
rhu. tai tik-del-to, jog jau arti • susilygino su. reikalaujančia sau; .lęnkų, ir, žydųr spaudos -priešta- ir baramą ir plakama,
PABAIGA
kęs nuo žemės, jis priglaudė jį
nosi -Velykų (tuometinė termi pirmenybės, lenku, kąlhą)į dfau- .rąui^ncųpąs^ll^ai kalbų lygy- bet. vis -karaliui: ištikima-—
prie peties
Kasparas glustelėjo už eglėsį •* Kol aš jaučiu, kad: man ko\ nologija- — pavasario- atosto.- ne. su rusų kariuomene; ireinam bei faktų nurodymų ir dažnos pajutusi sostą bloškiantį Vėją,
kamieno. Jis vos spėjo, pasislep- trūksta, tol turiu, priežasiį gy-- ’ ^‘gos, 'ypačiai jog lietuviai ir gu įlinkais išvytosios jųjų kalbos te pačios vyriausybės tos lygybės pakorė žveją ir virėją.
tų: nes tuo pačiu metu nuaidėjorenti. Pasitenkinimas yra mii;--. ldai dieną pc dienos laukė Lie- reiškė grįžtanti rusų imperializ- j.priminimu, reikalavimų ir, ypaGeorge Bernard: Shaw ‘ttivos lėktuvų ir šiaip jau sklei- . mą, kuriam lietuviai komunis- j Čiai vyriausybės reikalų vedėja
šūvio trenksmas ir šratų spie- tis.
Adomas Pi lašas

Lietuvių Komitetas serų Charles. H, Percy perrinkti

' P. Abromaitis
’ A. Adamkienė
FU Andrijauskienė.
. Dė. K, Ambrazaitis
v J. Bacevičius
Dr. G. Bahikas

, LIETUVIAI LAPKRIČIO & D. BALSUOKITE

Senatorių CHARLES H. PER€¥
Senatorius Percy, JAV Senato Užsienio Reikalų Komi• teto pirmininkas yra gera? lietuvių draugas, ilgus metųs: kelias Lietuvos laisvės reikalus Washingtone.

E. Bartkus
T. Blinstrubas
Dr. K. Bobelis

Kazanauskas
Dr. P. Kisielius

H.
Kuprys

K.
Dr. L. Kriaūėeliūnas
A. Likandėrienė
M. Marcinkienė
K. MUkovaife

e. Jis yra visada nuirus, prieinamas.
Bulotaitė
Bylaitis
Čepėnas
Dirvonis
M. Jakaitis
J. Janušaitis
V. Jasinęyičius
V. Januškis
E. Janiūnas
A. Juodvalkis
J. Jurkūnas
P. Jurkuj
A. Kalvaitis
V. Kamanlas
Dr. F. Kaunas

9. Jo dėka kiekvienais metais JAV Senate minima. Vasapo.
16-toji. ,

Jo rūpesčiu reikalaujama išlaisvinti sovietų įkalintus Vtfr
tautą Skuodį, Viktorą Petkų, kunigą Svarinską ir Wtws>
sąžinės kalinius.
Jo pastangomis buvo išreikalautas lietuviškų radijo pfpr.
gramų perkėlimas į Laisvosios Giųęo^os radiją..

s Jis kės metai praveda Senato apklausinėjimui dėl Žnąogaus ir religinių teisių pnžetdimą. Rytų Europoje i© sovietų
okupuQtajpe Pabaltyje.
\
x

Illinois valstijoje kiekvieno lietuvio baisai lapkričio
6 d. turi būti atiduotas ui., stigsiausią lietuviškų reikalą
gynėją JAV-bių Senate!

, R. Mozoliauskas
B. Nayivs
Narbutis
Naudžius
Oksas
Petrulis.
Dr. T. Ren^nkis
J. Šuhhtis
<F. Talandis
D. Valejitinaitė

o
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EUROPOS KRAŠTŲ LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

s perdirbimo pramo

4

paptiUsų žvej u
gauru |»o 200 ūksiančių tonų
vies k-ismet.

intiomencs

Iškilmingai neminės i

■ I pečiuose Pabaltiečių namuo
kurį šilti 11
i .Ruvširirvis 1941-41 vokieč ųl se.
most
;tavo
DIDŽ. BRITANNUOS lietu
PASAK?
čkūpacijes Lietuyuję dpknmen3 1.1/3 Bloor St
ilgus. Be to, bus KAS KĄ IR KAM
vių sąjungos pi įmini nkas Jaras
UVto'as. i** j® paskelbimas ang
p. ii. Jonuyj
Kalakutas povui:
Alkis pranešė, kad jo vadovaulų
Rūpinamasi Lietuves
i a visrutMneneš
iškilus
/oj i uodega — puošnu
iųa oi'galrizacija veikia politi
dįllomą’inės tamybo- tęst na
klė, o štai mą nori —
Jokubaitrs. Ii
nio, kultūrinio, ekonominio dar
ItO
mo ktovsimo išsprendimu. Bend
d
a vė.!uok*ė.
; g bu
bo baruose. Politinio darbo ko
i’adaiviaūjama su BATURi ir
kaktusui:
Ta<
misija oendradarbiauja su Eu
finansiškai jį paremiant Daro
rs eeme pilni
ropean Li&son Group. Pabalt’emoę pastangos, kad 1983 sausioj
kodėl r.eetastc niekas
čių ir kitomis organizacijomis.
»eti
13 Europos parlamento iezoliu:jų?
Rūpinamasi Lietuvos pasiunticija -dėl Pabaltijo dekclonizavi-1
rato randa:
nvbės Londone tęstįnumi..
mų būtų švąrsLoma Jungtiuėsė.
- Raidžių tvora atskyriau ž
Uoliai dirba ir kultui inių rciiazicTauiie.se. Mezgami ryšiai su Af-j
>... T;k kad prasmegtų tele- .
1 kalų komisija. Surengta šv:KaPūtvio
i.
gan-iątąne į lielaisvę iš sovietų
as ! — dėl j’c, prakeikto, ne- •
zimiero jubiliejaus minėj.mas-,
"okti
ąrinįjos patekusiais lietuviais
?aliu miegoti tarp popierių ty- ,
gražiai pravestas vysk. Ant.Dek
1)
Šveicarijos raudonojo kryžiaus
snio lankymasis, Gintaro kon
žinioje-esančiam Burbai, jei jis
Leluvos ka
certai, Jolanta Vaičaitytė padė
panorėtų pasilikti Vakaruose,
n:
2-.lva n/nkšta, jei
jo Vasario 16 minėjimus surengbus pasiūlyta pagelba. Atsirado
pūkų ji prikimšta.
Į ti- Veikia Nidos knygų klubas
ir kitas lietuvis afganų nelais-i
jau išleidęs 100 knygų; Užsi
NaU-:
yeje.
_ . ' ’
•
; mota pagerinti spaustuvę, laik
va
batus, tai ir
v Pasaulio LB vaklybos įgalioti
C vau;
Gviiu
rąstelį anglų kalba jaunimui Li
I
ne Austrijos rašytoja Irena
ir v 2cmu-.
* * *
g e: yse m c
r
_:kovoti
h
nes. Ruošiama loterija Europos
\
ienuolis
M.
Šileikis
Joerg — Naudžiūnaitė pastebėk
VVŪ.I1U.
Lietuvai erarasta Neoriksusomx jų be>ti’bv.
Neturi pinigų — nes’ženyk. Lietuviui paremti. Bus stengia
itlikus
jo, kad Austrijoje lietuviškų tel
Pastaraisiais
metais,
bę. vokiečiams pralaimėjus Pir
masi užmegzti ryšius su Lietu
kinių -visai nėra, todėl nėra jo-!
;šsamesniuc t r nerimus paaiš- j
mąjį Pasauinį karą.
vių kultūros institutu Vokieti
Leidžiamas
Infor

vykstančioj Žmogaus teisių kons DM parama,
'kios'idrgamzHOtps veiklos. Ne1,400 i
Anais sunkiais laikais Myko-'
ke. Teikiama finansinė para
ferencijoje. Palaikomi ryšiai su macijų biuletenis, steigiamas las Sleževičius, būdam'as irAnis- i žuvu rūsiu i -p’e 5,000 įvairiau I
-retar'Ypasirodo i§ Lietuvos ke
ma jaunimui, kurio gretose yra
Šveicarijoje internuotu įsi Afga centras vokiečiams informuoti. tevis pirmininkas, kreijjėsi Į Lie- 1
liautojų- ar valdžios pareigūnų
iš kuriu ICO rūsiu
besidominčių ir politine veikla.
nistano atgabentu kare beleis- Sudaryta komisija nuo gaisro nu tuves tautą šiais žodžiais:
ra!
šu įvairiais uždaviniais, bet jie
Stiprūs skautai. Veikia trys liryšių vengia^.j; <
■ . tiianistnės mokyklos. Finansiš viu Rimu Burba. Apie jo apsi kentėjusiai Romuvos piliai at iLieliiva pavojuje!
Japonai pirmieji pradėjo eks-'
sprendimą pasilikti Vakaruos? statyti ir jai panaudoti.
‘"Vokiečių kariuomenei atsi-j piuatuoti šio rajono vandenų!
PRANČCŽIJOS lietuvių jau kai tvirta Lietųrių namų ben
ar grįžti j Sovietų Sąjungą bus
Vokietijos LB veiklą plačiai įraukiant, jau Įsibrovė Lietuvon !
nimo sąjungos. pirm. Jolanta ; drovė paveikia lietuvišką veikturtiK: jie sukūrė modernias fu-j
laiku painformuota.
nušviečia Informacijos biulete
■moji
.Vhl&KtĮ/t&^kėši, kad atsvykusi į
i Dalykiška pranešimą apie VO
nu žvejybos ir perdirbimo Įmo-i
nis.
siuntinėjamas
visų
Europos
Lietuva
nes.
!
Parody;
Augąburgą labai ištroškusi lie‘ Šveicarijos LB valdybos pir KIETIJOS LB veiklą patiekė to kraštu LB vadovams.
kime, j;
es
anižia
tųvįško žodžio. Paryžiuje kiek-,
Didžiumai barrbkiniaiu papua-!
mininkas Narcizas Prielaida pa krašto LB valdybos sekretorė
Su Vasario 16 gimnazijos pa- kovotos
su venteriai greit taps etnogra-į
Būriu
vieną: penktadienį susirenka Jie
tekę išsamią informaciją apie to mokyt. Marija Šmitiene. Vak. dėtimisupažindino jos dir. An
eikime i
ttivisfcak ..jįaunimife, bet kalbi , v. ... . ,..Tv .
fine retenybe, nes Papuos, Aus-į
per tanas Šmitas, pastebėdamas, kad
••
.. i Krašto lietuvius. Iš viso yra apie V okieti j o j e pr iškaitoma
stu ir miesteliu, eikime iš visu tralijos ir Jcpcnios specialistai I
preųeūziskai, nes mokančių Jie-J ,AA z
_T„
100 tautiečių, iš kurių 75 LB na 10,000 lietuvių, iš kurių apie rugsėjy pasirodys gimnazijos
tūy^kai .iabdi nedaug. Sunku
Lietuves kraštų laisvės ir Tėvy susi tarė,tkad j..ponai už leidi-'
riai. Vasario 16 atšvęsta kartu LOGO yra pilnateisiais LB na- metraštis, kuriame bus plati in
nės . ginti.
pagrįsti reikalą būti .lietuviu. Ji;
ma eksploatuc:’ papuasams pri
«ti..latviaisdr estais. Didelis duos riais. Veikia 29 IJB apylinkės. 1 formacija. Bus pastatytas naujj nSti, tik' porą mėnesių pabūklausančius vandenis padės mo_
toljs Šveicarijos lietuviams yra Vargo mokvkla. ir dar viena nuDrąsiai be baimės, kaip mu-1
' ’ demizuoti o
. .vugi Ljetiivoje ■ supratusi, kad prof- dr. Juozo Ereto netekimas. matyta bĮelgti šį rudeni. Kas: milijonų DM ir atremontuota su tėvai ir sentėviai užstok ini i
yra prasmė būti Rietuve. Jauni-:
met surubšfemas centrinis Va- apdegusi pilis.
laiki priešams kelia, pakeE<i me ŽVO'i Į
atlieka programas. lietuvių
Pabėgėlių dienoje Zuericbe š. sario 16 minėjimas Huettentelnai vyks patogi uosė" barakuose, už mūsų motiną Tėvynę ,už Li
r'^nphiučfee prancūzų .kalba.' m. birželio 23 d. lietuviams gra
de (LB apylinkės ruošia ■ savo kurie bus pastatyti iki į mokslo tavos valstybę!” Ministers PirVIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE I■
jięškV.ryšių su. kitų kraštų liė-; žiai atstovavo J. Stasiulienės va minėjimu- .
LB ~
Tarybos nariųv metų- pradžios. Finansinė nadė- mininkas M. Sleževičius, K j
f
.tiiyįų jaunimu.
dovaujama tautinių šokių gru suAražiavimas; LB
yra seniausia, didžiausia^ ir turtingiausia lietuvių fraternalinė
T
darbuotojų gs nebloga, dėka gausių lietu- Apsaugos Ministeris karininkas
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
C Prancūzij’os LB išsirinko nau pė VILTIS- Ji šauniai pasirodė s u važiavimas; vaikų vasaros sto-1 vjų aukų. Nuo 1985 n
sausio 1 Velykis.”
SLA — atlieka kulkūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
ją i'aldybį' Dąbar jos pirminin-. ir birželio 16 d. Lozanoje per vykią. Veikia fondas sovietų
d- mokytoju
JL^tuvos kariuomenės š’/en- į
darbus dirba.
kd yrį ^šūl. ‘žibimtaš. Mikšys. tautinių grupių prisistatymą' Šv.
persekiojamiems lietuviams pa tos su vokiečių gįnHįąįijose o- tės minėjime oaskaitą skaitys
r
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS JULIJONUS dolerių
Nors statutė įrašytas < atsisaky-' Tėvui jo vizito Šveicarijoje me remti:
kąmomis’ algomis. Gerokai pa prof. Romas Vaštokas. ?deninę
apdraudų savo nariams.
nf^įiran. "politinės veiklos, bet tu. Ateinančiais metais “Viltis’’
i
■
Paveikiai remiamas Lietuvių didės mokinių skaičį&sį
cprogramą
a
tiks
30
asmenų
or

SLA.
—
apdraudžia
pigiausiomis
kainomis.
SLA
neieško
pelno,
.lp-.uėpaį0ht,:. įvairiomis progo-. švęs 25 metų sukakti.
t
nariams patarnauja tik. savišalpos pagrindu,
■
kultūros jinštitutas, Europos lie tojų pakanka. -% P&M<
kestras
‘
‘
Estonia
”
ir,
kartu
su
i
H^k<simma
r
;gauąi
informacija.'
Dr.
Gerutis
turi
gerus
ryšius
^kiekvienas
lietuvis
ir
lietuvių
draugas
g
ali
’{S.’,
tuviškųjų studijų savaitės Vo- to. lietuviai mokytojai 3imna- orkestru ,soL Algimantas SimaSusivienijime apsidrausti iki $10,000.
dabartinę su Europos parlamento Strazkietijoje į(šiemet suteikta 3į000
turi tautiniu špįaų grupę, Savičius.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja npdrauda — Endowment
bourge -nariais. - Jis Lemiamai
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
Orkestras,
diriguojamas
mu

a
iI *i
prisidėjo ir\ prie rezoliucijos
9
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
ziko V. Kook, išpildys lietuviškų
r?' ąp^J»abaĮtijps dekolonizavimo '
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
lWi
. priėmimą- Pačiam pranešėjui
s
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
‘sū BATUNo’ Įgaliojimais ‘ tenka
SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose.
chorą, orkestrą, veikia meno ir
I
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui,
.kartu su latviais ir estais'atstPdramos būreliai, ateitininkai, ir
jie Jums mielai uaselbes j SLA įsirašyti.
; inąžtfciig-ĮūAjpąČiųj,1 fa:ku - savo vautį pabaltiečiams kasmet va
2759 W. 71st St, Chicago, IR
skautai. Geri santykiai su vo i
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
'skyriųkPaį^žitiJe, ' gal; būt' tuose sario — kovo mėn, Ženevoje
kiečių parlamentarais ir val
.* RtTESTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
‘
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Į MEET THE CHALLENGE!.

l SERVE WITH PRIDE M
į THE NATIONAL GUARDl "

JA Y DRUGS VAISTINĖ g
DUMYNAI

džios pareigūnais Hessenas dau
•s
giau rūpinasi gimnazija, negu,
kad rūpinosi Baden-Wuertten-

MlZVilZMi
• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210

i

I

ttū Owtrtitis. >• lama yri vertingi, niekuomet nesemt*, V3n«

Mėfli'to-įtriipsilii' bęf studijos, ffinstruotos nuotraukomis t
M. X..Čtnriicrrfo, M. tfieMo, V.KHubaa, A.Rūkitelės Ir A. Va®

(Bus daugiau

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

TeL 476-2206
[

HMą lokių pinnūĮiės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą
treštes bei jąį Mariją f? eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąstiesM, gėrintis autorę* puikiu stiliumi Ir surinktais duamenfanil
-bat ufitn£atab. Studija yra 151 pusL, kainuoja IX

enlmas. Tai ne sausa-

For constipation relief tomorrow
> reach forEX-LAXtonight c

fi
t
8
I

Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder.'
Read label and foflov
directions.

3
8
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50 metu studijavęs, kaip
f kjerronaw

IH
NAUJIENOSE
GALIMA GAUTI

ATEINA
LIETUVA,
Wl

Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

Ir t£r
k

bet kibint tfk H-

2.' Prot Vadovo BiržSkJois, SENŲJŲ
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

■’ tik a 3. Miko SOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL
It

U* ir klaldtog*.! InterpTr*bCtų j'
pradirti
idriie formato. >V

>10.00

katasota S*-

96.00
$6.00

$5.00
95.00

PakarMio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

parašė 700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, kaa Bet kada Ii
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietudp kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu#
!r patarė mums toliau studijuoti.
faIm 133. Uefl tfrieliaL

Hitas Į3.

ĮK00

S. DAUKANTO LIETUVIŠKA 1«>I3

12.00

E — NugteCKM, DkteMO, 8, n SarLMonday November 3-5 1984

* :’H
bendradarbis. Jis pasiuntė kąyiua į 9 iįdMAŪue Indijos ĄLT pirm. dr. Kazio Šidlausko pranešimas Netruktų Kasparu flegirdLmai žen^ė ‘ Gervinęs ^manomis.
miestus neramumams stabdyti, bet jis dąvė kariąms in
ĄMĘRJKOS ĮJETJJVIV TARYBOS VEIKLOS PENKMETIS M'škas iš visų pusių supo jį, miš
strukcijas žiauriai nesielgti su nesusipratusiais žmonėmis.
X Ąmęr&os Lielyvty Kongicsas vykęs 1984 m. spalio 27 ir 28 d. kas jam buvo Belyginant tikin
Indiros Gandhi galvojimo ir pasiryžimo logika bu
TH1 LITHUANIAN DAILY N1WI
čiam bažnyčia, kur vargonų
Quality Inn Midway, Čikagoje
PublULed DwJj, Except Sunday, Mondiy and Bolidayi
vo nepalaužiama. Opozicijos vadai vengdavo su ja gin
muziką ii- giesmes atstojo paukš
by The Lithuanian Newi Pub lubinu Co^ Idč.
čių ėji'Jbėrimas, medžių ošimasčytis. Jie žinojo, kad Indira debatus laimės, todėl nęida1739 U. HaUtvd StrwL Chk^o, IL MM Tekpbcm 411-4103
Jis žinojo kiekviepą keliuką, ta
vo su ja į jokius ginčus.
ką. kiekvieną ąžuolų, kuriame
Visi pripažįsta, kad ji buvo nepaprastai drąsi. Nei
ECOND-CLASS POSTAGE PAW AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000
peiejo -akalas, geąutė ar vanaAmerikos prezidentas, nei Anglijos karaliai, nei Ispa
Postmaster: Send address changes to Naujienos
Į gąs, žinojo lapių olas, žalvarinių
nijos valdovai be ginkluotų palydovų žingsnio nežengia
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
lizd’is. pelėdų dreves, voverių
iš savo rūmų. Tuo tarpu Indira Gąndhi kiekvieną dieną
j gūžtas- Tame Gervinęs plote, kupėsčia eidavo Į premjero Įstaigą. Nevažiuodavo ji auto
j ris priklausė jo eiguvai, KaspaAs of January 1, 1980
metams---------------------------- $40.00
pusei metų
$2? .00 mobiliu, nelydėjo josios sargai. Ątsikėjė, sunkos išgėrė
| rui nebuvo paslapčių. M^šką jis
Subscription Ratos;
Lruns mėnesiam#
$12D0
Į prižiūrėjo rūpestingiau, negu sa
vienam mėnesiui $4.00 Įsisuko Į sarį ir pro nerakytas duris išdėjo į sodeli. kad
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
ax months, $12.00 per 3 months. In
į vo trobą, nes jame plazdėjo jo
galėtų išeiti pro vartelius ir kartu su kitais žmonėmis
other USA localities $40.00 per year, Kanadoje:
sieki.
$22.00 per six months, $12.00 per
išeitų
Į
miestą
ir
Įžengtų
Į
premjerės
įstaigą.
Reikia
me
tamu
_
______
_____________
$45.b0
aree months. Canada $45.00 per year;
Gervinėje viešpatavo pa^yzpusei metų
$24. uC
^her countries $48-00 ner year.
dar
pastebėti,
kad
ir
josios
kelių
akrų
sodas
neturi
jo

; dįnė tvarka Rūkyme aikštelės,
vienam mėnesiui$5.u0
kios tvoros. Sodas aptvertas tiktai krūmų tvora. Bet
I užrašai su įspėjimais, inkilai nie
25 cents per copy
Užsieniuose:
j džiiiore ir. pagaliau, dailiai sukas gali praplėsti krūmus ir įžengti į sodą.
metama ________________ ___ $48.00
j tvarkytas miško skynimas su
Dabar aiškėja, kad pasikėsinimas prieš Indirą Gan
pusei metų -______________ $26.00
Nuo sausio pirmos dienoi
j sūpuoklėm s ąžuole, kur čaunidhi buvo kraštutinių sichų iš anksto suorganizuotas. Nei
Dienraščio kainos:
] mas ruošdavo vakarus. — visa
Naujienos eina kasdien, isskiriam Indira Gandhi, nei kiti vyriausybės nariąi neturėjo ži
Chicago?e ir priemiesčiuose:
į lai buvo padaryta darbščių Kassekmadienius, pirmadieniui ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro nių apie pasikėsinimą prieš premjerę ir apie perversmo
i paro rankų.
metams$45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago
pusei metu —______________ $24.00 IL 60608. Telet 421-6100.
ruošimą visame krašte. Policija turėjo Įvairių Įspėjimu,
Miškas kvepėjo samanomis,
trims menesiamj
$15.00 j
bet nemanė, kad tie įspėjimai būtų rimti, lygiai kaip
viržiais, pušų sakais. Ir šen, ir
nenam menesiui
______ $5.00 ■ Pinigus reikia siųsti pašto Money
karo vadovybė nemanė, kad Aukso švetntovėj būtų planas
silūre jav vietose:
ten driekėsi prisirpusių mėly
Orderiu kartu su užsakymu.
perversmui ir šiaurės Pundžiabo atskilimui nuo Indijos.
nių krūmeliai, pūpsojo nurudę
baravykai, vos girdimai šlamė
Karo vadovybė, patyrusi apie premjerės nušovimą,
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
jo
tykios eglės ir supuvusiam,
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.
tuojau suprato, kad tai yra sichų ekstremistų darbas ir
paparčiais apaugusiam kelme
tuojau paruošė karius valstybėr apsaugai. Energingiau
prieš saulę šildėsi gyvatė. Sky
sias
šiuo
atveju
buvo
prezidentas
Zail
Sįngh.
Jis
viešai
nime ganėsi stirnų būrelis- IšIndiros Gandhi mirtis Indijoj paliko
pareiškė, kad premjerė Indira Gandhi buvo artimiausia
gąsdįmtos Aitvaro lojimo, jos
didelę tuštumą
jo bendradarbė. Prezidentas tuojau Įsakė karo vadovy
liųokielėjc i tankumyną.
Aįtvai'ąs norėjo jas vytis. Kas
bei pasiruošti tvarkai atstatyti visame krašte, kad ne
Staigi ir visai netikėta premjerės Indiros Gandhi pasikartotų Amricar mieste vykusieji nesusipratimai.
paro nubartas, suglaudė ausis,
pažvelgė i jį .nekaltomis ir. tarmirtis visuomeniniame ir politiniame Indijos gyvenime
Jis Įsakė laidoti premjerę pagal indų tradicijas. O
d ats:prašydamas, ėmė vizginti
paliko didelę tuštumą. Patys indai pripažįsta, kad politi
Dr, K- Šidlauskas
ųedę^ą., —
įėjėjai, gerai, paniame ir visuomeniniame darbe nesimato kitos figūros, indų tradicijos siekiančios penkis tūkstančių metų, liestirnas ir užteks, —
yia mirusi nuplauti tekančiu švariu vandeniu, aprengti
kuri galėtų atstatyti jos asmenybę.
Nors Kasparas neįinoio. ar
Kįą^paras neramiai sukluso-; v :atlaidžiai sumurmėjo Kasparas,
baltais
drobiniais
marškiniais.
Įndira
kaip
premjerėj
tąi
beuyo
kok$
kUjqįantis_‘
brieKada? —- paklaušėi jis. ? -bruukyplumas ranka.
Indira Gandhi ’Tbuvo gera kalbėtoja/ buvo' demokratė,
dįs,
ar
tikras
Gervine>
gyven

buvo
nuplauta
ir
balton
drobulėn
įsupta.
Verta
priminti,
— Prieš tris dienas.' Užvakar
žmonių nebijojo, keliamus klausimus sprendė be jokio
tojas,
jis
nutarė
nedelsdamas
atidėliojimo. Kartu su klausytojais ieškojo sprendimo. kad lietuviai laikosi to papročio ir šiandien. Yra pagrin prikalt; miške lentęįęs.skęlbian balnis pas Stasę buvo. ■ Katffe Kasjyaras vėl . prisiminė šūlangai išmušė.
;
M"1'/ viųsidaugiąų r.;ekas .nebešaudė.:
Jeigu nepajėgdavo kylančio klausimo išspręsti, jį atidė-i do manyti, kad šis paprotys lietuvius pasiekė labai senai. čias. kad jame apsigyveno brie Štai tau — Katelė, šį
Bet kiek kartu ris .pagalvojo
davo Į sali ir leisdavo didokam skaičiui žmonių jį- ap Nei arabai, nei izraelitai šio papročio neturi.
džiai. Bot apylinkės brakpnie- konierii’S, vagišius ir degtinda apie šūvius, tiek kartų matė sa
Dabartinis Indijos prezidentas ėmėsi prieomnių ga
svarstyti, o vėliau jį spręsdavo susirinkimuose, spaudoje
lyg ir pebuvp.
ry s, vėl pasirodė kaime. Ar pa ve vaizduotėje. įriędį, įsibridu
limai
greičiau
surasti
Indiros
sūnų
Rojivą
Gandhi
ir
jį
Jam besėdint ant prieangio sikeitė jis? Ko dabar bereikia iš si ežere. Ir kodėl jam spaudžia
ir parlamento posėdžiuose.
’ krūtinę, tarsi-širdis -ką nors neKada parlamentas prilipdavo jos vadovaujamos vy prisaikdyti premjero pareigoms. Jis buvo parlamento laiptelių, atbėgo iš miško mėly jo lankti9
nes
rinkę
vaikai.
riausybės įstatymą, ji pasinaudodavo visa valstybės ga narys, Kongreso partijos pirmininkas. Jis važinėjo-Ben — Kasparai, briedi matėm’ — Kai vaikai išsiskirstė,: Kaspa į ger^ nujaustu?
lia tam Įstatymui vykdyti. Jeigu vienas kitas parlamen galijos provincijoj ir sakė kalbas vietos gyventojams. Į Jie kalbėjo vienas už kitą gar ras susimąstė, ir jokaktą nugulė Nuo ėjimo Kasparas sušilo
raukšlės. Ar tik neteks. Katelės
' Jis atsisagstė uniforminio švar
to narys pasipriešindavo, Indira panaudodavo Kongreso, Prezidentas Įsakė jam viską mesti ir grįžti į New Dehli. siau ir tuojau pat susiginčijo, vėl sutikti?.
.
■
ko apykaklę, nusiėmė kepurę.
narių daugumą tam parlamento nariui nutildyti. Jeigu Prezidentas Zail Singh asmeniškai jį pasitiko ir tuojau kuris pirmas.pastebėjęs.
Pavakaiė Gervinėje nuaidpjb Valandėlė stovėjo vietoje įsiji parlamente negaudavo reikalingos daugumos, tai be prisaikdino.
— Toks didelis, didelis su ra du šautuve šūviai. Kasparas kląūsydam.as f paslaptingą mišNaujas premjeras pasakė trumpą kalbą, kurią gą-1 gais. — beveik išsigandusi su
jokios baimės paskelbdavo naujus rinkimus, išvažiuoda
milžo karvę ir vo^ neišlėjojpie- ko ošimą. Virs'medžių viršūnių
šnabždėjo mergytė, kai bernju ‘ no. išgirdęs šūvių aidą- Ką tai mėlynavo dangus, padabintas
vo Į valstijas, šaukdavo susirinkimus reikalingai daugu lėsite paskaityti pirmame puslapyje.
Trečiadienio vakare sichams pavyko keliose vietose kų balsai kiek nutilo. — Kad reiškia? Kokiam nelabajam užė baltais debesėliais, ir pro vieną
moj sudalyti. Naujame parlamente ji turėdavo reikalin
sukelti nerimą ir sukeelti kelis gaisrus, bet Indijos ka prašvilpė pro šalį, net baisu pa jo į galvą medžioti draustinėje debesėlį ’.kranksėdamas švyste
gą daugumą.
sidarė!.
girioje? Jis įdūkęs sužiuro j lėjo juodas kranklys.
Indira Gandhi krašto gyventojus gerai pažino, kal riai buvo pasiruošę triukšmadarius suvaldyti. Keliose
bėjo jų kalbą: Ji galėjo kalbėti bet kurioje provincijoje, vietose įvyko susirėmimas tarp sichų ekstremistų ir in Laibutė, nelyginant ramunė, Gervinę. Jo ausyse suskambo Aitvaras buvo dingęs. Kaspa
ras būtų pasėdėjęs didelės pu
dų. Indai šimtame sichų nuplėšė turbanus ir patarė ne- išešerių metų mergytė, buvo nuo berniuko balsas:
klausytojai ją suprato.
— Kąte sugrįžo. ’
šies paūksmėje ir surūkęs suk
latinis Kasparo svečias- Kaspa
1967 metais opozicijos sudarytas vyriausybės karo simaišyti viešose vietose.
Katelė’ Bet negali būti, kad tinę. bet tuo metu pasgįrdo Ait
ras turėjo gairdaus medaus.
Indų
tarpe
Indiros
mirtis
paliko
didelę
tuštumą.
Po

ministeris sakė kalbas prieš Indira Gandhi. Opozicijai
Jai kalbant, jos mėlynėmis iš nespėjęs kaime dar gerai sušil varo lojimas. Šuo lojo be atvan
litikų
tarpe
nesimato
nė
vienu,
kuris
galėtų
paveikti
ne
teptus skruostus nupylė rausvu ti jis iškrėstu kokią nors niek- gos.
pralaimėjus, Indira Gandhi paprašė ministerį užeiti pas
ją ir pasikalbėti. Indira Gandhi atidžiai išklausė rin tik parlamentarus, . teisininkus, mokytojus ir padėtų mas, o didelės mėlynos akys šybę. Ne. ne. čia kito paikšo pra — Tur būt, kiškį pakėlė, —
simanymas.
.
šyptelėjo Kasparas. — Tačiau
blizgėjo po šviesiais antakiais.
kimus pralaimėjusio ministerio, o vėliau jį nustebino spręsti sudėtingesnius klausimus.
Krašto gyventojai, patyrę apie- Indiros mirtį, jau Kasparo kaimyno berniukas, Kasparas prarado ramybę. Jis keista, kad Aįtvans loja vis to
prašydama pasilikti jos kabinete ir tęsti vedamą darbą
nebežinojęs kuo daugiau pasi paleido nuo grandinės šunį, už je pat vietoje, — pagalvojo ei
pagal savo sąžinę. Ministeris sutiko ir tapo didžiausias dinasi ir liūdi. Atsakingi pareigūnai dairosi, kas galėtų girti, tarė:
simetė ant peties šautuvą, užra- gulys.
iškeliavusią
pavaduoti.
Indiros Gandhi gerbėjas ir nepaprastai ištikimas jos
(Bus daugiau)
kino trobos duris
— Katelė sugrįžo.
J. VENCLOVA

LIETI:VIŲ TAUTOSAKA

Lietuviai, būdama gabi tauta, savo ilgų am
_ SIMONO DAUKANTO
žių egzistencijoj sukaupė labai gausią tautosaką',
kurioj, kaip veidrodyj, atsispindi lietuvių tautos
LIETUVIŠKA VEIKLA
išmintis, siekimai, būdas ir, bendrai, jos kūrybinė
(Tęsinys)
galia. Mįslėms senovės lietuvis, tartum šių dienų
O lietuvių tautos kultūra siekia gilią sė-i 'matematikos pamokomis, lavino savo protavimą,
novę. nes lietuvių liaudis, išlaikydama savo pro patartimis jis reiškė savo pažiūras į gyvenimą
tėvių palikimą, išlaikė senąjį indoeuropiečių tau bei savo filosofavimą. Vydūnas (117 p.) pažymė
tų bendrą palikimą, kaip ir konstatavo prof. A. jo: “Jose (lietuvių pasakose) yra dar regigii pa
Scctt (Beyond the Baltic, 205 p.): “The Lithua skutiniai spinduliai nusileidžiančio labai seno ir
nians, are one of the mystery races of Europe, a aukšto žinojimo iš senų tautos gyvenimo atsitiki
surving remant of the aboriginal Aryan (Indo- mų”. Apie lietuvių dainas kalbėjo dr. U. KatzeEuropean) stock left over in the shaping of the nelenbogen (The Daina, 1935 m., 3 p.): “Turtin
nations...” (šiuo klausimu plačiau J. Venclovos giausias lietuvių tautos palikimas yra dainos. Su
dideliais įvairumais šios ūkininkų dainos buvo
“Lietuviai žiloj senovėj”, 1978 m.).
Palyginanti — senoji lietuvių kultūra buvo dainuojamos, kada lietuviai prieš tūkstančius
aukštoka (dr. Lissauer, prof. G. Salvatori etc.), metų lydėjo — Saulę Močiutę”.
kurią lietuvių liaudis ištikimai išlaikė. Bet įvai
S. Daukantas pradėjo domėtis savo tautos
rios svetimos žalingos įtakos brovėsi Į lietuvių tautosaka nuo vaikystės dienų, nes jo motina mo
kultūrą ir stengėsi ją iškreipti iš savo nuosavo kėjusi gražiai pasakoti savo vaikaųig. O jo myli
kelio. Net atsikūrusioj Lietuvoj buvo atsiradę miausias mokytojas, istorikas prof. Ig. Onacevi
mokytojų, kurie mokė lietuvius, jog lietuviai yra čius ne tik ragino studentus rinkti tautosaką bei
nekultūringi, kad jiems reikia sukurti kultūrą iš etnografinę medžiagą, bet ir mokė, kad tautosa
lenkų ir rusų kultūrų sintezės, kad tik forma gali ka naudinga istorijos mokslui. Jam buvo žinomi
hūri lietuviška, o turinys privalo būt intemacio- Ph. Rugio, prof^dr. L. Rėzos ir kitų dainų rinki
nališkas :r t. t. Vienok visai teisingai pedagogas niai. Laikydamas lietuvių tautosaką lietuvių tau
Pr. Pauliukams nurodė, kad mūsų tautinės kul tos istoriniu šaltiniu, jis ją naudojo visuos ąavo
tūros ugdymas turi remtis ant lietuvybės gaivi- istoriniuose veikaluose.
ainio pagrindo
Jis rinko pats tautosaką ir per patikimus tal

kininkus. Sulig M. Lukšiene. S. Daukantas yra
pirmasis lietuvių tautosakos rinkėjas, kuris ėmėsi
visų tautosakos sričių domėtis: Daugiau apie jo
veiklą tautosakoj dėstė K. Grigas savo disertaci
joj “Simonas Daukantas — lietuvių tautosakos
rinkėjas ir leidėjas” (1958), prieidamas išvados:
“S. Daukantui pelnytai priklauso pirmojo lietu
vių pasakojamosios tautosakos rinkinio organiza
toriaus vardas”.

vinį. Visa jo vaizduojamoji praeitis mirga kil
niais žmonėmis, drąsiais žygiais ir išmintingais
darbais. Daukantas pirmas aiškiai pasisakė prieš
lenkus ir jų kultūros įtaką Lietuvoj. Jis yra pir
masis savarankiško lietuvių tautos kelio pionie
rius”.

Šiose pamokymų ^knygelėse S. Daukantas ne
tik riekė pagerinti lietuvių valstiečių gyvenimą,
racionaliau ūkininkaujant ir surandant geresnių
uždarbio šaltinių bet jią čią jįątiękė įvairių moks
lo žinių iš žemdirbystės, gyvulininkystės, sodinin
kystės etc. Ir čia jis pasireiškia savo žiniomis ir
kaip mokslininkas. O taip pat jis pasilieka ir
istoriku, kaip ir konstatavo istorijos daktaras V.
Merkys (228 p4; “Ir šias knygeles mušdamas,
Daukantas liko istoriku. .Jis kone visur pabrėžė
atitinkamų žemės kultūrų gilias istorines trądicijąs. čia. kaip ir istorijos veikaluose. XIX amž.
pįnąąs pusės tikrovė kontrastuojąn^a su senove.
Be to, atrodo, jog jis tikėjo, kad pagerėjus valal-tiečių gyvepimui, pagyręs juose ftgtpvrskas susi
pratimas ir bendrai kfls tautinė lietuvių kultūra”.

Vakar pasibjaigė Alekęąndros Vaįsiūnienės
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos
Kas norėtų šią knygą įsigyti., tąį prašo
mas parašyti tokių adresu: Mr. Jurgis Jašin^kas,
761 East 7th St., So. Boston, Ma., 02127.
Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
lovos “Šimėno Dųiikanto liątųvjška vekla”, o ta

*
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‘

Literatas (Pr. Nąųjokąįt^ (AAęt. liter., 1948.
49) teigė: “VUiėmg WO veikalam* S. Daukantas
skyrė jaunosios lietuvių kartos auklėjamąjį užda

(Bus daugiau)

da pradėsime Pusėną.

Praeigų metu Naujienų aFknrpįė ėjo I. Pušėno romanas “Susitikima* Montanoj”, ^šiomis
dienomis pradėsfhĮe spausdinti tu jęjp’es auto
riaus naują romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų Įsigyti Pušeno “Susitikknas Mon
tanoj” ar kitus jo leidinius, prašome šcviptN į
i Genutės leidyklą. 327 psl. -35. Petras (iet-vil*. 2008
Hobson, Hot Springs, Ar. 71913.
j

VĖJAI

VAKARŲ

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

_______ _

Funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Staaukajtte
GERIAU DUOTI NEGU
PAIMTI

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(312) 226-1344

BALFo piniginis vajus jau
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL
Medicina* direktorius
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
1938 5. Manheim R<L Weatchwtar, 11L kų rinkėjai aplarkys kiekvieną
VALANDOS: 3—9 dirbo dienomis
aukotoją, prašydami aukos sukokinie sulig savo išgalėmis.
Neužtrenkime jiems durų! AuTeL: 562-2727 arba 562-2728
kokinme sulig savo išgalėmis.
Atsiminkime, kad savo nors ir
TEL. 233-8553
maža auka nušluostysime ne vie
Service 461-8200, Page 06058 nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
koma: “Geriau duoti negu pra
šyti.”.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
A.
Westchester Community klinikos

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

3921 West 103xd Street
Valandos

pagal sn-sitarimu

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

261&. W» 71st SL TeL 737-5149
Ttkrina akis. Pritaiko akinius
ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

1656

West 63rd Street

Valandos; antrai, 1—4 popiet
t

Dfiac telefonas: 776-2880,

Kadencijos telef.: 448 5545

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

GENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I smulkų, Lietų- Parazitai išskiria
,531-2131. Suvažiavima pradžia lA-cnimu besiiEmj akmenys.
Smulkesnes informacijos pra- amaru skystį,’
Gejlono. gyventojai, turi savo
Pagal SALFAS S-GOStStatu- . nešama sporto klubams ir ŠAL?
METINIS VISUOTINIS
tą, suvažiavime- sprendžžtmuoju FAS S-GOS- administraciniame “lietaus” medį. Vakare ir naktį
ŠALFAS S-GOS
balsu, dalyvauja, sporto klubų pai'eigūnams. Organizacijos ar j jo 'Lapai suima sk-ys;į. o vėliau
SUVAŽIAVIMAS
rinktieji atstovai ir rinktieji bei '-asmenysmor-į- gauti smulkesnių) užsidaro.
Metinis visuotinis š. Ameri skirtieji ŠALPAS S-GOS parei informacijų ar patiekti pasiūly-’ Išaušus, medžiai atsidaro ir
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo gūnai. Patariamuoju balsu kvie m u, prašomi kreiptis-į ŠALFAS j juose esąs vanduo laša, apt
ir Sporto Sąjungos suvažiavi čiami dalyvąut spo.rtp darbuoto S-GOS Centro Valdybos vyk d-! žemės.
mas Įvyks 1984 m- gruodžio 1 d. jai, fizinio auklėjimo. mokyto vicepirmininką Rimantą Dirva-j Jei toks medis- gausiai apsįCleveland^ Lietuvių Namuose, tiąi, sporto veteranai lietuy ski jiį, 89J3 So. Leavitt St, IL' dengęs lapais, rytą atrodo tarj turn po juo. lytų, nors- toli;
877 East 185 - th St., Cleveland, -organizacijų,, bei- spaudęs atsto 6Ū620? Teieft (312) 239-2179.
1 —L L
... 1 .
S L..
. ’•
Ohio 44119. Telefonas (216)’,- vai ir visi lietuvių.sportinių, gy•• 1 Pažymėtina, kad šie metai yraj nuo jo nei lašelis, neiškrinta'rnikiminiai ir šiame sųvažiayi-.
'’rrtebuš'renkama r nauja; ŠAL
FAS S-GOS Centro Valdyba,
— Ar. sutiksite,, kad. aš ver
Revizijos-. ‘-Komisija. ir Garbės čiau jūsų, dukrelę" — klajūnui
pei^RįJ
įįjį. ‘
jaunikaitis.
1
r. bV- Sąljast&-g(>s.centro v-ba.
— Niekuomet, — surinka tė
vas— Kodėl? —■- susijaudina-jau
MEDŽIAI KURIE DEJUOJA
nasis- vyras..
IR
VERKIA.
BRONIUS MILIAUSKAS
— Ar kad= mano žmona vis
j Nūbijoje- yra, tam- tikri me- tamstą man kaišiotų i akis, kaiMūsų mylimas vyras ir tėvelis mirės 1984- m. spalio 3 d.
j astpueįa, pro jų šakas.
Palaidotas spalio 6 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Chi;
SATYRIKO MALDELĖ
i cagoje.

TeL >27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS: AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

2533 W9 71st Street
1410 So. 50th Avė,, Cicero

S <

Florida
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

■>L Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Jf&YlNG
-

Apdraustos perkraustymet
K Ivairiy atstumu.

L
t-

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996
*

PERKRAUSTYMAl

Lotc&nai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
h R. iERRNAS.
Tat 925-8063

! (Nuoširdžiai dėkojame šv. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos klebonui kun. Antanui Zakarauskui, už maldau
^koplyčioje ir atlaikytas gedulingas pamaldąs. . Dėkojame
Įkan. Vaclovui Zakarauskui už apeigų atlikimą kapinėse. 'Dė
kojame sol. Jonui Vazneliui už giedojimą bažnyčioje.
i Dėkojame dalyvvavusiems laidotuvėse, grabnešiams ir
[aukojusiems šv. Mišioms. Dėkojame laidotuvių direktoriui
j Donald 'Petkui už nuoširdų patarnavimą.

Rimti- tyrinėtojai išsprendė!
< medžių. dėjavirna,.pKiežastį. Jie]
surado šakose begale mažyčių)
vabzdžių išgręžtų, skylių, peri
kurias vėjas pūsdamas sukelia)
Išią raudą.

LITHUANIAN MINISTRIES, PX>< Box, 321,

sj. Karštą, vasaros- dieną., stefcėdag mi.pjęieą saulės šviesa amarų ap
-S* nHeta med
metiK.
H ??lime
e
^iiiiiiiiiiiiinituiiiiiiiiiiiiiiiHiniiHiiiicjiHHU'uiiujiuiutiiiUŲiiipiihiiuiuiiįiiiiiR^
pastebėti

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Dievuli, saugok mano ietį
Nuo laiko permainų madų!
Sudrausk, kada kikenti kniet
Ir gink nuo kritikos lazdų.

Į

betoj as gali palaikyti lietų.
t
Panašiu reiškinį, amarų sukel■tų kartais galima, pastebėti Vo-

KAINA S3.

SMim WOPA - 14M AM

-n-

- Tikrai, esama ir “verkiančių”!
arila geriau sakant “lyjančių i
Giliame liūdesy žmona ANTANINA .MILIAUSKIENĖ,
ūnedžių.
įdukros, anūkai, proanūkai, pusbroliai ir pusseserės.
Iš.Kanarų salose esančių “verį
kiančių” medžių lapų nuolat ly.-j
i ja trumpas lietus, taip pat fy-Į
gų medžiai naktimis išskiria di
^iiin linui u 111 imi nu i iiiHHuiunuiiHim nu 11 n 11111 n i iiiiiiiiiiiiin niuiiiiiiiiinuur- delius vandens kiekius, nes jie!
Įauga ant vandens nepraleidžian j
TAVQ ŽODIS YRA TIESA
čios žėmės^. ix išskiria vandens
Jono 17:17
•perteklių per lapus.
IR PAŽINSITE TIESA, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Tropikuose aug^pk-tam tikia
Jono 8:32
j medžių rūšis., n mojai būna žiogų ■
būrilį apgįtha, gjęvieannčių šių1
ŠV. RAŠTO
medžių lapais- Čiulpdami, sip.
NAUJASIS TESTAM ENT AS
rabzdžĮaį be, pąjięyos, švirkščri!
. IR PSALMAP
skysęijį, pąjjašauą. į. vaųdenį.)
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. {RISTAS
KIETAIS PEASTIKINIAiS VIR5EŽJA1S
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO

RADUO U1MQS VALANDOS

-

Telef. 476-2345

Miko šileikio apsakymu knyga
'‘Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki 11 Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas
Ave., Chicago,. 1L 60629
autorių: 6729 So. Campbell.

KAIP SUDALOMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisinįnk Prano ŠULO
paruoši? ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su iegališkomis
formomis
Knyga su formomis gauna
m? Naujienų administracijoje
Knygos kaina siutimu).

1424. South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

PatarėjaJ ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

_

> i’-*—

■

—

-----------=—

------------k

----------------------------- --------------------------------------- -- -------------------

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS ,
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

\

2424 West 69th Street
11028 Southwest, Hwy^ Palos Hills, Ulinoū
TeL 974-4410

k

RĘWN JUDGE: FRANKLIN L
7U9 (•. MAPLKWOOC
CMKAM

/ VASAITIS-BUTKUS
aww. CCWKJ&EGOOK COWTY
Chicago*-Council of Lawyers
-

Highy

» 3T TS„.
ataptesr.

4

Bar Association

1446 South 50th Avenue VlL
Cicero, Illinois
Ld
Telefonas — 652-1003

v

BALSUOKITE ‘T^’ BALSAVIMO
THw? fXfC

LAPELYJE. PRADURKfTE NR/181
—1 Necijle’vov Chicago, 8, Bl Ssirt.Man<fav Ncn-ember .V5 t<MJ

I •

tils’ karo laivą ir kareivių- Į
Falklandų salas. Britai argentiniečiiis išvijo iš salų, bet visas
reikalas jiems brangiai kaina
vo.
Prieš pusę metų Jungtinių
Tautų asamblėja patarė britams tartis su Argentina bet
britai tada ir klausyti nenorėjo. Jie tvirtino, kad argentij mečiai yra ne rimti žmonės,
1 todėl iš viso dabar jie nenori
' tartis Britams Fa-lklando salos
. labai reikalingos, nes Į Arktiką
įplaukiantieji britų laivai turi
Jonas Tuhmii’s
j gauti įiegalų atsargas FalklanVisi Chicagos lietuviai prašo- Talantij. Sanitarinio distrikto do > lose.
mi rjitrdieni balsuoti už Jeną kemisienieriaus pareigoms.
i

RIAL ISTATl FOR 1ALR

a

tlAL MTAT1 PCI SAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*

2B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS 1SSTMOKAJTWATI

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentu ’ ‘ ‘

1212 W. Cermak Road

MONDALE GIRIA
GERALDINE FERRARO

BUTŲ

Chicago, DL

TeL 847-7742

NUOMAVIMAS

— Alfonsai Kizlaitis vra ŠauB MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
BALTIMORE, Nd. — Rinkilių.
ALTo,SLA
ir
žemaičių
klu

« NOTARIATAS • VERTIMAI
s
be valdybose, bet jis taip pat minė kampanija eina visu smarSTSŲ RDŠIŲ DRAUDIMO AGENTO!
sėkmingai vadovauja ir Cicero kurnu. Demokratų partijos k an
Medžiotojų klubui- Eše.j didatas prezidento pai-eigomsį
— Amerikos Liet. Dailininkių
J. BACEVIČIUS — BELL REALT3
rys”, kurie ;metinis
........................
lydekų
sukinėjosi Rytų valstybėse. Jis
•** •
«
f
—.
« •
Sąjungos Chicagoje, metinis na
INCOME TAX SERVICE
'
litis bus lapkričio mėn. 3 d. nuo buvo Now Yorke, Cleveland^ ir
riu susirinkimas šaukiamas lap
8 vai. v?k JAV karo veteranų, Detroite, šiandien jis yra Bal6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 v
i 1
kričio 4 d sekmadienį, 2 vai.
9115 posto salėje, kuliam Ki tomorėje .
pop et, Čiurlionio Galerijoje, laitis taip pat priklauso 1434 S.
Ine. 4038 Archer Avė. Nariai 49 Court. Cicero, 1L.
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
j Geraldine Ferraro buvo Grand
ll.EKTROS ĮRENGIMAI
į
PATAISYMAI
1
—
Sovietų
spauda
meko
ne-i
Kėdainių
rajone,
Miegėnu
kai
j
kviečiami būtinai dalyvautiČIA GERIAUSIA VIETA
iš anksto
rezervuoti
Vietos i_
______ ____
____ RaP;<b;, Iowa ir Los Angeles.
Turto
Chicagos
miesto
ta
kg
—
7.
Valdyba toas Antaną Dumčių, telef. Skrri dymas -iš vieno krašto į ki- paskelbė įsrpie Stalino dukters, me, aplinkiniai žmonės tok'o
toK'O
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, grvit,
Svetlanos
grįžimą
į
Maskvą'
.
įvykio
neatsimena
:
antraveršė
janrrtuotai ir s<žinin>*L
■tus
brangiai
kainuoja,
bet
kan

867 6492 ir kitus valdybei naKLAUDIJUS PUMPUTI!
karvė atsivedė tris juodmargius 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
. rius.
S. Pauiauskas didatai surenka kelionėms reika
4514 S. Taiwan Ava,
— Rusai bijo vykti į Pietų buliukus. Bendras ju. svoris 60 Dilelis butas savininkui. Geras inves
Tai. 927-3559
lingu pinigų.
STASYS ŠAKINIS
tavimas.
Korėjoje
ruošiamus
1968
metų
klogramu: 19, 20 ir 21O kg.
įPrez. Reaganas suabejojo ar j
žaidimus.
PATARIA
BRITAMS
LIETUVES DAŽYTOJ A£
3 butų mūrinis su garažu.- Pelningas
Geraldina tiktų vicepreziden- i
pirkinys.
* '
TARTIS SU ARGENTINA
GAMINA ŽOLĖS MILTUS
tems pareigoms, jeigu ji ir būtų Į
DĖMESIO
Dažo namus iš lauko
MISCELLANEOUS
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
Didelis, gražiai įrengtas bungalow..
NEW YORK, N. Y. — Jungti išrinkta. Prezidentas pasiklausė
Įvairūs dalykai
Dviem pamainom dirbo žalės Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
ir iš vidaus.
liability draudimas pensininkarrs.
nių Tautu asamblėja 89 balsais, jos kabų ir pareiškė, kad ji tru
miltų agregatu Mažeikių rajo
Kreiptis: A. LAURAITIS
prieš 9, ir 52 valstybių atsto puti skystina.
ŠIMAITIS
REALTY
no
Užlieknės
kolūkio
mašinis

Darbas garantuotas.
4651 S. Ashland Avi,,
Open your own highly profit
Chicago/ III.
iMcndialle
pasipiktinęs
tokiu
vams susilaikius,patarė britams
able Children’s Shop. Baby to-, tai. Už aukštos kokybės žolės
INSURANCE
—
INCOME
TAX
Tel.
523-8775
arba 523-9191
4612 S. Paulina St
pradėti pasitarimus su Argenti prezidento pareiškimu. Jis tvir- j Pre-Teen. Nationally known miltus mechanizatoriams moka-'
(Town of L«k®)
2951 W. 63rd St
tina, kad Ferrara yra pats ge- Į brands. All first quality mer I msa 20 proc. priedas.
na dėl Falklando salų.
Tel: 436-7878
Britai griežtai protestavo- Jie riausias kandidatas, koki demo chandise.
Per neplnas dvi savates paga
Skambinti Y A 7-9107 būtų
tarėsi su argentiniečiais, kratai turi. Mondale yra įsitiki
minta 150 tonų žalių jų granu
šiij stogus. Už darbą garas,
Health
Tex
z
Buster
Brown
jeigu Argentina nebūtų pasiun- nęs, kad ji bus gera viceprezi
lių,
c
BY OWNER brick bun tuojame ir esame apdrausti.
Her Majesty g Lee g Levi
dentė.
galow in Belmont' Central
ARVYDAS KIELA
j
Chic © Izod @ Jordache
area. 6 bright rooms, wall
Doe Spun s Rob Roy and
6557 S. Tąlman Avenuė
| to wall carpeting, alum,
— New Yorke patraukė teis
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
YOUR BOG NEEDS
natanv more.
.
Chicago, IL 60629
storms, plus full in-law
man Gamblino šeimos narį, beruožui rėš keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą;
k
VITAMINS, TOO.
apartment.
Beautiful
back
Furniture'
—
accessories
and
434-9655
ar
737-171
sivvertūsį nusikaltimais.
American Travel Service Bureau
yard with flower garden.' j
toys by Gerber and Nod-A-Way.
>727 S. Wtstfcm
Chicago, HL 60643
Call Mr. Starzyk 777-4466.
SI 4; 900.00 ‘includes beginning
Teis/. SIS 238-1787
: inventory training-fixtures and
TOHN
GIBAHTS
užsukant lėktuvu tw-kfuhL latrų
grand opening promotions. Store
(eraisei), vienbučių lt jutomobilių nuoma rimo rezerr aciias; Parduoda
{opened in as Httle as 15 days,
Advokatų įstaiga
CEMETERY LOTS FOR SALE
kelionių draudimus; Organizuojame
i Li^uv^. Ir cftus k.’aJtus;
i
Prestige
FaFshion
501-329
8327.
Kapiniy sklypai pa rd.
Sudarome iškvietimus giminiu apšilai ik vruuJ Amerikoje ir
mscijsA 'nsai.* kelionių
6247 S. Kedzie Ave.
• Taupykite skrisdami cnajrtereū lėktuvais, tik
rssermoa netM
toe pet care peop 'e
Parduodama .viena duobė Li
(212) 77b-8700
. ATSIVEDĖ TRYNUKUS
~ tuvių- Tautinėse kapinėse, Se<
j tion 4, Block 4, Grave 7. Skam
binti .523-5540.
0^7

A Sergeants

Naujienose galima gauti'

•4

HFLP WANTED
FEMALE
Darbininkių raikii

AUGUSTINO PAšKONIO

Experienced sample maker—
seamstress wanted for North
loop design studio.
467-9140

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
u

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Hl., 60608

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL

IETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angEška santrauka
$17. (Persiuntirrni pridėti $1J

r Naujienos, 1739 S. Halsted St

Liberty federal /airings
AND LCAN ASSOC A-ON

Filadelfijos Federaline Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrove
1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
šiais ženklais LFSL-PHIL.
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje Įstaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu: f
1 MLIBERTY FEDERAL SAVINGS
-AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalinla 1942 metais su $360.000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.
C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

Cleaning Lady — Saturday
9:00 to 1:00. Vicinity North
Ave. and Clark St. Some English
required.
642-2626

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

$60.00 per hundred paid for
processing m'ail at home- Infor
mation, send self - addressed,
stamped envelope. Associates,
Box 95, Roselle, New Jersey
07203.

RENTING IN GENERAL
Nn o m oa

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi didelis
bute su šeimininke. Skamb
733-1283.

Brighton I
remodeled, I
del

I
1

Adventu
GINTARAS P. CEPiNAS
Darbo valandos: Kasdien: nue
. 9 vai ryto iki 6 vaL rakaro.
feštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
K49 West 63rd Street
Chicago, IR 60621

advokatų draugija

V. BYLAITIS - •
k V. BRIZGYS *
Darbo valandor. L.
Nuo 9 ryto ftf 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal rasitariraą.
8606 t. K*drl« Ava.
CMc*0O, Ilk 60629

Tel: 778-8000

