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DR. S. BAČKIS RADIJO BANGOMIS
SVEIKINO PAVERGTĄ LIETUVĄ

Ateinančią savaitę Kinijos premjeras
Žao Zijangas bus Washingtone

tijos valstybes ir laisvo apsiPREMJERAS NESIRENGIA KELTI GINKLŲ PARDAVIMO
sprendimo teisę, Ženevoje. J.T
TAIVAN0 VYRIAUSYBEI KLAUSIMO
Žmogaus Teisių Komisijoje, kur
WASHINGTON, D.C. — Pra- sin ikmenas, bet seku pačius
JAV atstovas pabrėžė, kad “JAV
eitą savaitę JAV ir Kinijos at-ĮSvarb usius dalykus.
nėra pamiršusios Baltijos vals
stovai pasirašė susitarimą Ame-į 197
ruodzio mėnesį į Petybių padėties". JAV-se, Euro
Brangūs tautiečiai, brangios
tikos ir Kinijos pramonės glau-: kiną buvo n uskridęs prezidentas.
poje 1983 metais dažniau negu
tautietės,
dėsniam bendradarbiavimui. Pe CarlerK Tada buvo atnaujinti
anksčiau buvo minimi Sovietų
Naujųjų Metų, proga nuošir
kine atsakingi atstovai padėjo abiejų valstybių diplomatiniai
Sąjungos nusikaltimai Lietuvoje
džiai sveikinu Jus, visus paverg
savo inicialuSy-bet apie šį susita santykiai.
jos tarptautiniams pasižadėji- I
tos tėvynės brolius' ir sesęris,
rimą Amerikos spaudoj nebuvo
— Mes žinome, kad Kinijc
manis. Įvairių kraštų parlamen- i
Lietuvos Diplomatinės Tarny
nė žodžio. Amerikos spauda pla pramonė yra atsilikusi, bet d:
tarai, organizacijos, sjiauda, ka
bos ir Lietuvos Pasiuntinybės
čiai rašė apie artėjančias Kalė bar mums labai svarbu, ka
talikų vyskupai smerkė perse- !
Washingtone vardu. Liūdna, kad
das ir žibančias eglutes, bet šis Amerikos ir Kinijos pramen
klojimus Lietuvoje ir reiškė
šįmet Naujųjų Metų proga nesvarbus susitarimas visai nepa glaudžiau bendradarbiautų. Mo
protestus dėl kunigų nuteisimo,
begirdėsite Lietuvos Diplomati
minėtas. žinome, kad Amerikos įtaka b j
reikalaudami jų paleidimo Į
jos Šefo ministerioStasio Lozo
Ketvirtadienį
oficialiai
pa: didelė visai Kinijai, nes ji yr
laisvę.
raičio sveikinimo, nes jis neti
skelbta,
kad
ateinančią
savaite
{
pasiryžusi pramones reikalą paJAV prezidentas Reagan 1983
kėtai mirė Kūčių rytį Lietuvos
į Washingtona atskrenda Kini statyti tinkamon aukstumon.
m. gruodžio 9 d. Teisių Rinkinio
Diplomatinė ir Konsujarinė Tar Dienos, žmogaus Teisių Dienos
jos premjeras Žao Zijangas. Jis
Kiniečiams taip pat aišku, kad
nyba, visa lietuviu išeivija,'sų gi* ir Savaitės proklamacijoje, mi
pats susikvietv užsienio žurna tas atsilikimas atsiliepia į visa
Trys Kinijos lakūnai, tarnavę Kinijos aviacijoje, su lėktuvais pabėgo į:
Ha pagarba ji minime. Nuo pat
listus į premjero informacijos krašto gyvenimą. Amerikiečiai
nėdamas nusižengimus žmogaus
Taivana Kaip “Asian Outlook’" praneša, iš kairės stovi sovietinio Migo
Lietuvos 'okupacijos pradžios,
įstaigą ir pranešė, kad ateinan praeitais metais pasiūlė Kinijai
teisėms, pareiškė, kad
. So
194G.Vi.15 d., ministras Lozorai vietų Sąjungoje, pvz., prakilnie
koniandieriai Fan Jenjen ir Va Jangken kovotojų spaudos pasitarime.
čią savaitę jis planuoja būti įvesti elektroniką ne tik į krašto
tis energingai rūpinosi Lietuvos
Washingtone. Pats svarbiausias gynybą, bet ir į krašto pramonę.
ji vyrai ir moterys, siekią, kad
nepriklausomybės atgavimu ir
klausimas — Kinijos ir AmeriPremjeras Žao rado reikalo
būtų puoselėjama pagarba žmo
į — Jesse Jacksonas nepatentuo- reikalu darė žygių, siekdaj
kos
pramonės
glaudesnis
bend

LAKŪNAS
ROBERT
GOODMAN
psskaityti naujai ruošiamo susigaus teisėms, dažnai yra apšau
j kintas, k&d lakūnas Goodman
-mas,‘ kad tarptaųtįnėje-ptotmėje
radarbiavimas.
tąrimo vieną svarbu paragrafą:
kiami protiniais ligoniais ir val
nebuvo jam dėkingas už “išlaisnebūtų pripažinta--Lietuvos’oku- džios uždarbiui į psichiatrinės
Premjeras
žao
praleis
kelias
/‘Abi pusės imsis reikalingu
vininją”.
•„ • ;
- paeija ir- būtų išlaikytas užsiedienas
Wasbingtcne.
Jam
teks
priemonių pramonės^in techno
institucijas.. .įPer visą Rytų j ’ ~ JESSE. JACKSONAS BANDĖ PASIGARSSC1T DEMO
nyj e likusios Lietuvos Diploma
KRATŲ KANDIDATU PREZIDENTO PAREIGOMS
Europą ir Baltijos valstybes
- Trečiadienį aukso uncija 1 paliesti keli svarbūs pramonės logijos bendradarbiavimui tarp
tinės Tarnybos vieningumas bei
bendradarbiavimo k į a usimai,! abiejų kraštų’’.
darbininkų teisės ir kitos pa
WASHINGTON. D.C. — So- kaip jis buvo ’ laikomas ’ nelais- j
tertinumas, ir kad Lietuvos at
bet jis taip pat susitiks su p_ePremjeras žao rado reikalo
grindines žmogaus teisės, kaip vietų priešlėktuvinėmis patram vėje.
stovavimas tiktų ,LĮ<4 ir LDT
žodžio'
imu, reliajos ir komįsi^Įodžio 4 d Libano šiain
— Irakiečiai yra susitarę su zidentu Reagąnu. Laikraš’inin-; priminti, ksd Amerikos prekyJacksonas
narių3 rangose.*'; Bįį jį^fnirties iaisyi
grizo
imp. lėĮ^yrą jgfe numuštas JAV marmu la-(
i kurdais, todėl Irano ginkluotus jkams premjeras Žao pranešė, j bos balansas niekad nebuvo ne:
'
su
j
dovais
LDT tęSz’tbkibjeįpatLR®i^>je sašių metų balandžio mėnesį j gianias. Kai Amerika stivarž’
į pajėgos nepajėgia įveikti •'ira •
jffc^vkūnas Un. Robert Goodmani ant- .
Vo Reikią .Llehwas .įę^nĮtąusd- pan
prezidentas Reaganas at- Kinijos audinių įvežimą, tai k*
t— ” paleistas
---- ---is Sirijos j Kartu su Itn. R. Goodmanu į kiečiu.:^
mybt'A ir
Įbyfejį .ši^kdį- kįaąnįcijį. prez jūas Reagan radiertį buvo
Pekiną.
niečiai mokėjo bilijonus už
i.paasrejimą repre- nelaisvės, išvežtas į Vakarų Vo- Washingtona grįžo juodaodis
r
------—-——{
nra.'-^ž^^Lietū^;.A^čtjįįes nwodė"
^į^fe¥nijeras
Žao
ląikrašimin
»javus.
tautines ir religines ^įetiją, ten patikrinta jo sveika- dvasiškis Jesse Jackson, IG-kos j
Kurdai laisvai bėgCi
tarptautiniuvp^pažiaiuiaš- būtų
•kSĮŽiį pridėjo, kad jis. būdamas I
-------------------^jungoje, įskai- jta *ir trečiadienio
* ~
rytą atvežtas dvasiškių, politikų ir patarėjų [ ir I urkiją, kur iraniečiai- negali'
išlaikyfes kaip Lietfivos okii^^ągjiųigtonę, visai .nesirengia j — Sirijos prezidentas. Hafcz
_
,
! lydimas. Tame lėktuve skrido ir I įžengri. - - -.•. / - f ^7’
;
lietuves
j Washingtona.
cijoą-nėpripiižiniiho
įrodvmas..
,
,o.
„
■;*•...
kelti Amerikos v y r i ausybės ! Asadas nori geresnių santyki i
■ .. - .
"
: f: kataūkus . šia proga paminėti-.
i - • ’ keli laivyno pareigūnai, turi reipasitiko atsakingi!, _
1- . ginklų pardavinėjimo Taivanc su JAV. JAV ambasadorįns DnSutikdami Naujuosius Melus ■ na,č. kad-Vatikano radijas 1983 Ten lakuna
.
. .
. . . _ < kalu sostmeje.
— Irako*valdžia prižadėjo
aviacijos atstovai, laku- _
.
vyriausybei. Tas klausimas s’.i- maske, grįžęs kartu su lakūh:i
su dėkingumu prisimenamį * nąTbafandžfo mėnesį perdavė.po- marmu
v '
\ ,. . - ’
l lakūną Goodman sveikino I trečdalį .savo biudžeto skirti iš
žmona su dukterimis, jo mo-1
v
x.
.
kėlė tokių karštų ginčų, k?d te ; Goodman, turįs prezidentui pckįdT9®3 jsjetais JAV. prezidėn- pieziaus Jono Paiįfeus H-jo mal- no
.. . t.
~ ii.i žurnalistai, jo žmona, tevai, de griautam Kurdistanu! sustip
rina
ir
levas.
Ten
lauke
ir
dide♦
’
J
ko juos apraminti. Net susidarė ; litinių žinių pranešti.
taęįkė&ąis ątvęjais.priminė ąt- dą, .kuria.jiąsė,"kad “lietu- ..
*, ...
.- .
; mokratu kandidatas
. Mon- rinti. - ’ .s'
hs
skaičius
reporterių.
Visit
,
,
.
;
įspūdis, kad dėl to menko da-į
-- -------- i----skiisi ■Liietuvds - okupacijos ne- vjų.'tąųtaįturėtų gafiiūybvs išpadale ir kiti
Tyko galės visai nutraukti abiejų j — Prez. Reaganas padėko' i
pripažmimą ir lietuvių tautos žihti savo tikėjimą visiškoje džiaugėsi ir sveikino grįžusį la-j
— Bulgarijos valdžią sujungė valstybių santykius. Jis yra pa ; Sirijos prezidentui už Itn. Gocd: kūną.
Prie mikrofono priėjo ir Jespadė tį, ir k^iš kartus tai pąreiš- laisvėje^’. č~ " ''s y
mano paleidimą.
kė Lietuvos, Latvijos ir Estijos .Išeivijos lietuviai, energingai Trečiadienio rylą lakūną Good- se Jackson. Jis pradėjo pasakoti, keturias ministerijas j vieną-. • siryžęs nekreipti dėmesio
atžvilgiu. JAV prezidento Rea- 1983 m. veikė, kad tarptautinėje man aerodrome pasitiko Amen- [ kaip jjs kalbėjosi su Sirijos pregano pareiškimas, kad JAV pa plotmėje būtu iškelia-mi Sovie kos laikraščių korespondentai, zidentu Hafez Asad ir Įtikino jį,
tvirtina pripažinimą Estijos, Lat tų Sąjungos nusikaltimai Pasau Jie bandė apklausinėti lakūną, kad leistų lakūnui važiuoti na— "
mo. Įsismaginęs Jacksonas pravijos ir Lietuvos nepriklausomy linės Žmogaus Teisių Deklaraci
bės, buvo praneštas 1983 m. lie jos ir Helsinkio Baigiamojo Ak tautai, kad « tik pagrindinės' <»)« Pasakoti, kad Amerikos
pos 29 d. J.T. Organizacijos na to bei kitų Sovietų Sąjungos pa žmogaus teisės ir laisvės būtu I Plentas tun pakre.pt, kras.
.
a.
i bet
. - irt Lie•/ I to\užsienio politika
riams.
sirašytų tarptąųtinių užsianga okupantu
gerbiamos,
, , .kita* krvpti' ..,
, . . , . . mi. Nurodė, kad visa Amerikos
žavimų nuostalsans. Laimėti di turai. nepriklausom
vbe ir laisve
’ ....
Lietuvos prievartinė inkorpo
.. . -r __ '
I galia, mokslas ir žinios turi tardesni atsiekimai šioje srityje erazmta.
Ta proga prisimintinas s
’ *, .,
.
...
racija į Sovietų Sąjungą ir lie
>r reistiprina lietusių veikėjų ryžtą Prancūzijos užs. reikalu minis-; nauti Afnkos
tuvių persekiojimai krašte nuo
terio
Claude
Cheysson
pareiški-1
kia
zmoni
J°s.
’
koriją
nukreipti
energingai veikti ir ateityje, nolat buvo minimi JAV Kongrese,
paskelbtas Time savartraš-' 1,a rj-ptinu.
avergtai lietuviu
spaudoje. Tai vyko ne tik Wash
būtent: **.. .Su mūsų isto- j Vieni nesuprato, apie ką Jack j
lvk
ingtone, bet ir tarptautiniuose
ryšiais su Rytų Europa ikonas kalbėjo, bet kitiems buvo
forumuose; Madride Europos
nūsų jautrumu dėl netei- aišku, kad jis turėjo galvoje Į
Saugumo ir Kooperavimo kon
kontinento padalinimo J juodaodžių revoliuciją, planuo-Į
ferencijoje, Strasburge Europos '
europiečiai, turime vilties, j jamą visame pasaulyje. Juoda- i
PariaamentĄ New Yorke J .T. Or-!
kad Sovietų Sąjunga pamažu odžiai yra atsilikėliai, jie jokios
ganizacijos forume, kur Visu*;
būdą priimti laisvo apsi- j revoliucijos ir pasaulio istorijos
mos Susirnikimo 38-osios sesi- ’
endimo teisę ir pagerbti pa- niekur nenukreips, bet kiti, nojos metu IH-me Komitete Ame-1
ndines žmogsus teises jos Į pintieji pavergti visą pasaulį, ‘
kalbėjo apie Balliuojamose srityse'’. To- Į juodaodžius gali panaudoti sareiškimai sustiprina mus Į v0 tikslams.
os laisvės byloje.
Beklausant ttn. Goodmanc, kal
tfBsu valia būti laisvais ir te- bos, susidarė įspūdis, kad ir jis i
au.somais ir mūsų ve Ir nesuprato, ką Jesse Jacksonas I
ikshi susilaukia vis dau "•> I kalbėjo. Jis tiktai norėjo pabūti .
mos Vakarų pasaulyje.
su savo šeima ir tėvais. Kažkas |
į pertraukė Jacksono kalbą, o vė- I
angus broliai ir br
K V ENDGRfJJS
I liau ji visai buvo, išjungta.
yx Naujiesiems Y
Lietuvos atstovo dr. S- A. Bačkio
žodis į Lietuvą, įregistruotas
Amerikos Balse Naujųjų 1984
metų proga
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įsidedant linkiu jums
ėkmės asmemškami
rindulniojančiu vi
bpintis lietuvių tai
pagrįstais lėwn
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alter Mondale buvo pakvies*
i » nelaisvės grįžusio lakūno
sveikinti, bet jis netarė nė vie- j
žodžio. Neatrodo, kad jam
tų patikusi Jacksono istorijos

Ann Jillian
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NAUJOJI METAI

MODEBM MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Viena

našliuke

ištekėti.
— Ar reikėtų maa jeUauk

teiraujasi jL
LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI
Spėliotoja pažiūreju>
Tėve, Tu irgi, jei ne iš tek • ruzelskia, pasišaukęs Valensą, kortas sako.
vizijos ar radijo, tai iš spaudos liepė jam būti pasidavusiam
jau žinai. l;cd Lenkijos Lešek santvarkai dėl Viešpaties, kaip
Valenti yra paskirta Nobelio kad yra šventajame Rašte Pir tavim.
taikos premija. Doleriais rokuo- mame Petro Laiške 2:13 parašy
PASKUTINE MADA
jant, Valonai gaus šimtą devy ta.
t
niasdešimt tūkstančių. Tas jaui Valensa, paklausęs popiežiau^
Moterišk ų drabužių krautu- ’
daug diilg kartų geriau negu piadėjo elgtis taikiai su valdžia vės lange buvo išstatyta sukau
anes taikos žvakutės, kurias mes ir už tai švedai paskyrė jam NoČia Amerikoje žibinom languose, belio taikos premiją
“T<‘ paskutinė mada”. Vyriškis
Valensa
yra
teisingas
žmogus.
Jomis Valeasa nei savo pypkės |
nex kaip girdėjome, gautąją pre^ suriko:
negalėjo užsidegti...
Už dolerius jis galės ne tik mį’ą. kaip gautą per popiežiau>
"Ačiū Dievini Daugiau dm
“ciesčiku”. bet ir tabako ir ko pamokymą, žada atiduoti Lenki nebereikės pirkinėti žmonai vis
tik jo širdis trokšta nusipirkti. jos Bažnyčios fondui.
naujų dresių”—
Patark ir Merkiui skaityti nv
Betgi toji taikos premija ne
Vrdensai priktenso. o popiežiui vien tik svietiškas knygas, be:
PATARIMAS
Jonui Pauliui II, kuris praeitą ir šventąjį Raštą.
Lik sveikas!
vasarą lankydamasis Lenkijoje,
dvb a paklausti kokiu būdu ji/emait 'ts iš Mažraidės
po pasimatymo su generolu Jerali numesti svorio. Dxktarxs
-i
jai pataria:
J
— Ponia tun \algyti daržoves!
APVALŪS ...
ir vaisius.
4
Apvalūs meteliai
Nej u čiams jrrabėgo,
Posėdžiai — seimeliai .
Nutraukė daug miege.
IŠLAIKĖ ŽODI
1
Vis dėl lok vienybės,
Petronėiė: — Kaip tu galėjai J
Kuri taip paliego.
tą padaryti? Tu mar. prižadėjai,*
*

’ -

A

.

-t

Pasikalbėjimas
Maikio
su Tėvu

(Gyvenimo laikrodis)
Gyvenimo laikrodis vis nesustoja,
Kol dvyliktą žmogui netyčia išmuš;
Jis įpėdin eina, kaip koja į koją,
Kol kelią pabaigęs sustos ir suduš.

To laikrodžio skaitomi slenka sau metai —
Vienodo greitumo: per dienas, naktis;
čia žmogus dar amžių gyventi sau -ketą,
0 žiūri — jau reikia užmerkti akis.
Bet vilties, svajonių ir laimės troškimo
Tie metai kiekvienai labiau kupini:
Šiais metais, žiūrėk, jau čia vieni nurimo —
Kitais, jau nurims nuo troškimų kitų...

Bet metai naujieji vis liepia mums stengtis
Pasiekti geresnę sau laimę — sapnus,
Ir yra gerai juos gyvendinti rengtis:
Nežiūrint — ar bus kas iš to, ar nebus...

Kiekvieno likimas dalimis suskirstė
Gyvenimų, amžių — i laiko metus —
Gyvenkite, laukite, gal, nusiirsite
Į laimę per naujus sulauktus metusi...

1

— Tai mes čia sutinkam. Tik- j
ai nežinome, ar mes toliau .su-1
Tiktai pasakok, tai pama-!

Gyvenimo laikrodis vis nesustoja,
Kol dvyliktų žmogui netyčia išmuš;
Jis įpėdin eina, kaip koja į koją,
Kol kelią pabaigęs sustos ir suduš.

— Prezidentas patarė Jackso
Arėjas Vitkauskas
nui į Siriją nevažiuoti, bet nesi
tie>, o dabar visra miestas žino
ėmė jokių priemonių jam su-!
Užgrobtą mūšr šalį
«pie tai’
stabdyti.
VISKO TRŪKSTA
daug?
I "Ų
-Išlaisvink Frark-kru-kas.
Elena: — Paslapties aš neiš— O kų jis galėjo padaryti?
— Iš ąžuole rąstų išgręžė triu
Kauno
darbininkas
sugrįžo
na

—: Mqh rūpi atgelė.
išmainiau antį
daviau.
— Jis galėjo jc| į Vdkietijų ne
kas ir kiekvieną pus dešimt
žakvašdol ėriukas.
išleisti. Jis galėto įsakyti ne mo ir giriasi šeimai:
vyrų,
\ -t
j
— Nu, parsinešiau 150 ruh-j
kreipti į jį jokio dėmesio Vokie- j
Apvalūs įondukai
.Bajoras nusišypsojo ir sako:
motin,
PRADĖJO VĖLIAU
tijoj- Jis gąlęjo prijos prezldenj Hų. ■ Dabar
• <-kejksa
» iškepk mums
Lajsy’įna mūs’ . ša Ii
— Daug vestuvių esu pralei
.
‘ /
* Klausiau rui prasitarti, kad Jacksoud ne-l
Ir vįs testamentų
Tėvas pasako
— Kad nėra baltų miltų, — ąt- dęs, bet tik pirmą syk teks bei
priimtų.
.
Pamiįšti megalŲ rr.e.ų sūnui:
ti tokio melagfeusVestuvėse.
RESTORANE
•sakė šeimininkė.
—
Karo
lėk
lutu
iš
V.
Vokie-į
Prašo, -kad ’paliktų
— Kai aš buvau tavo amžių-1
: — Tai iškepk iš juodų.
-Ar
’
mani
tą
žmogelį
pre
tijos atvyko Sirijos prezidentei ’
Mirdains. savo* dal į.
ie. tai niekad nemelavau.
SU JUO BULVIŲ NEKEPSI
— Neturiu cukrauss enes sėdi iii?
išleistas Itn. Goodmanas. Kartu
— O nuo kada. tėte, pradėjai?
— Gal apseisi ir be jo.
Apvnh žmonelė
Pas vieną žymų advokatą at
— Taip. O kas-tokio?
meluoti?
! .ižiu- ir kžs
su juo Amerikoj! atskrido visa'
1 — Reikalinga sviesto ir kiau ėjo pažįstama moteris ir pareišVirtuvėje sukas
— Jis turi nepaprastą laimę
* *
eilė marinų vadovybės narių. Jų.
šiniu.
Ir vis studijuoja
> meilėje.
NIEKO BAISAUS
tarpe buvo ir Jaėksonas. Ssugrikiek
tai
lieŽ
Kaip prigriebt seni kas.
*— Tai padaryk ir be to.
; ' — Neatrodo.^ kaa taip būtu.,
žusiems
įas^eikinti
^uvo
'
p
Asą
i
Koks tai vaikėzas išmušė lenJauna nuetaka skundžiai su’
§ Apie lygias teises
Už kiek laiko ant stalo atsidu— Iž tikro. Jis jau penkių dėkyta eilė kalbų. Paskutinis kai-j
mano miegamo kambario. Ką
^šnromis
savo
motinai:
i
ria
bulvinis
ragaišis.
Tėvas
pa- J V5s galvelę suka.
; šimtų metų ir dar nei sykio noturiu daryti?
bėjo Jacksonas. Kuriam tikslui iį ragavo, susiraukė ir sako:
— Ach, mamvte. aš baisiai blo-j
■ ' Kaip priversti vyrą
| ouvo vedęs.
— Dalykas labai paprastas, —
prez. Reaganas leido jam kai i — Už viso mėnesio darbą ne
gai jaučiuosi. Ai žinai, k?, im
Išvirti barštūkus.
* ■ * ■*
bėti?
Piktšašis '
galim nei vieno sykio žmoniš atsakė advokatas. Tamsta pa
ATSARGUMAS
reikalauk nuo jo tėve padengti
— O ką jis turėjo daryti?
— O ką gi tokio, dukrele?
1
kai pavalgyti...
nuostolius.
ip kaToL
Turėjo užspausti mygtuką.
Teisėjas mokina liudininką
— Jis pagrasino, jog užmuš ’
PRANCŪZIJOJ
Ir niekas jo kalbos nebūtų gir-,
turi pasakoti tik tą, ką pats ma ane, jei nebūsiu jam ištikima,,
BAJORŲ VESTUVĖS
— Jeigu taip, tai Tamsta man
Kalėjimo kięme vaikščioja du lei. Iš kitų girdėti aiškinimai
dėjęs.
Jis
būtų
galėjęs
sau
kal

— Ntshamink. — atsakė jai
Vienas Raseinių bajoras, ruoš esi skolingas du dolerius, nes
kalimai.;..-Vienas klausia:
beli, bet krašto gyventojai j<.
neturi vertės. Po viso pamoksiu mctiiia, — i avė ievas ir
tai buvo jūsų sūnus.
Už ką tave pasodino?
damas vestuves, nusiuntė atsto
veikėjas klausia:
sakydavo. bet žiūrėk, i šiam 1 — Tėve, prezL Resgsrras nvrv- kalbos būtų negirdėję.
— Labai gerai. Už nuostolius
— Uz -tai,fkąd. agitavau prieš
: jo pakenksi česackratams. Jis
— Man atrodo, kad preziden- vą pakviesti į jas kitą bajorą.
— Pasakyk kuriais metais esi iaikui kartu gyvenam.
as jums užmokėsiu, bet Tamsta .
.katą... O k£ipjumis?
* r *
kad Jacksoeas būtų De tas gera padare. Jis davė progos Pastarasis klausinėja atstovo:
gimęs?
; — Mine už tai, kad paskel- ra- Nežinau, ne< apie tai tik
— Tai ką, ar toms vestuvėms, man turi duoti dešimkę už,pat
ajokralų
perrijes
kxcstidatas
i
visiems
žmonėms
išgirsti,
kok>
tarimą.
GERAS BIZNIS
tavo šeimininkas daug alaus pri-i
-biau karą.
is kitų girdėjau.
ra*
Krautuvės savininkas klausia — Bet MafSa, demokratų dau-; vo. kad jis bus krašto preziden- darė?
KEISTAS MOKINYS
GERA PROGA
panJavėjcsi
— Visą ežerą...
guma pssSska bsž Walter Mon i tas. Jis aiškiai pasakė, kad Ame-.
JIS TURĖTŲ ŽINOTI
— Šis kostumieri< išėjo labai"
— O mėsos ar užteks?
— O kaip sekasi mano sunui
rikes prezidentas bus kitas; kad
Važiuojantis automobiliu ap_
Viena; moterėlė Bridgc’pcrte
norėjo?
—
Jis
privarė
pilnus
laukus
moksle,
ponas profesoriau?
jis eis kartu su Afrikos juo
vertė šieno vežimą. Pasircra
primena savo vyrui:
— Iš tikro, keistas vaikas, Jo
noenlo pareis eate Jaefconas džiais; kad visas Amerikos tur jaučių ir jau antras mėnuo kaip
.* —Sierai.. Juozai/ šiandien pri berniukas ir pradeda argumen
jam
pažadėjau
būti.
skerdžia.
'.galva tuščia, bet į ją nieko ne, tad ne
valdytų, bet J tas. mokslas, žinios bus naudo ,
puola sidabrinis mūsų šeimyni tuoti. Motoristas sako jam:
O
muzikantų
vestuvėse
bus
galima įdėti.
• JackScOžSL
— Ar ne geriau būt. kad tu
james žingsniuoti su juodžiais.
ne gyvenimo jubiliejus. Ar esi
taip ir užrašė
į —
bus prezi
pi^suieštum. savo levui apie tai
— Tėve, kurie yra bemoksliai
pasiruošęs ji paminėti?
Atle:
kit
Tumsta.
kokiu
būdu
i
deutax
tad
jžs
ir
v^dys.
— Kur gi ne! žmogui tiek kas atsitiko?
nieko nesupranta ir nežino kur
— Jis labai gerai žino, nes ji> iūs gavote vardą Jonas B. B. B.
t* 5^35^ i“*5
atsitiktų, eina. Reaganas gerai padarė.metų išvargus, reikia gi pasi
yra po šienu’
js vsHy^?
kisdamas Jacksonui parodyti •
Bronius?
džiaugti...
* * * *
e ♦ »
Tada vxrprvzidea^s vai- savo kvailas idėjas.
— Labai paprastai. Kunigas,
• Tyliausias daiktas, kurio kuris mane krikštojc trupari žak
• bėdas slidus, žmogaus gy
negirdime — tai laikas.
sėjo.
venimas dar slidesnis.

Apvali žemelė
Apie įšį sukas.

• Pranašystės pildosi. Senuo
se raštuose minima, kad ateis
laikas, kai *am peilių eis” bro
lis prieš brolį, sūnus prieš tėvą.
Dabar broliai prabai ir žydai šau
do vieni kitus. Airiai savo tau
toje lieja kraują dėl tikėjimo..
Mat. vien? ir kiti myli tą patį
Dtex ą.

T—T

• Buvo karsta vasara. Žiema
aisdygino tiems, kurie neturėjo
>ir co/dnion V Deja, pavėluotai.
J*?.-

• Po Nauįii Metų žmenes pa*‘
Į >4Žada būu geresniais. Dar po kiĮ tu Nauru Metų dar geresniais hr
I ęcrumaa nėra galo.
'
• Kandidatų maratonas i pre-.
Sdcnlo v^ctą prasidėjo. Juoda
'ts rėksnys jau drbar jaučiasi
ei p prezidentas.
* O Kai balt'env aad Hiatam^
gt/iuJuu tai ir juodieji "broiitiŲ
: sveCius kvie&amra
*

da pa&uhQu
Serais laikais žmonės gvdė be tefmwielm, <ra|->
išmokti nu>tat\ti šnnu knuiei.

m

e Vdkas ciie kdso nebne. O'

SėdL kerb palodytas. —
Ir bonkAėm apstatytas.
Mae pi ioHBs vargdienėlis.
Vism nu wletas...
*

_

Bar gaMėsnls nei ^Mūs,
Linksmas mūsų jaunimėlis
nepanašus i mus.

‘ Ifažnjhie Azi-

i oa.i

telėjo. Man nejauku pasidarė.
Kad išblaškyčiau tylą, pasakiau:
Nusižiūrėti maža dar...
— Na, tai kas dafryli? Kas da
ryti, Zina? Pamokyk mane!
Mano širdis gana jautri. Bet
Šįkart ramiausiai įr ritmiškai
tvinksėjo ji krūtinės ląstoj. AŠ
nemaž nenusimaniau: arčia tik
as jo nuoširdumas, ar apsime
lėlio poza. Mano gyvesime jau j
ne kartą buvo pasilaikę. Pasi
kviečia po programos koks soli
dus ponas ir ima arba pikčiur
ną. bejausmę savo žmoną skųs
ti, arba švelnios moters medės
ilgesiu graudenti. Tuo pat metu
kcKs manęs garbinimas, iškeli
mas! Beveik dievybe paverčia,
Vis ak ir ak, kol galutinai nu
girdo ir mano kūnu pasilenkina Į

Naujoji Vokietijos LB taryba
i i Vokietijos lietuvių
AiiyviWJ iiMkinsuoe-

Reikėjo išrinkti

čia gatvę, taip aš ilgesingai ž'
giausi į žvilgantį, slidžiai išv
kuolą parketą. Suprasdama
nerangumą, pirmoji neišdrjpakviesti šokio.
Krupniko liepsneles jau pa
kankamai buvo įkaitinusios ma
ne. Aš neištūrėjau ir pati v'ė:.i
pasitepiau improvizuoti lar.g •.
šokau su didžiausiu paVtcnk.:. n u. visai užsimiršusi, kad c.kas mane mato. Gal pirmas toks
šokis buvo tik. sau. Nežinau,
siek jis meniškas ar žavus buvo.

v ve na savo narių vengimą p i -j 7O'« rinkiku a
iuntinė'.i
nti vadovaujamų ]
<lelijoje į LB Tarybą
■di<k.tuoti net šešiais <"
s: daugiau, negu re b
:ti. Jie pasiliko kandid
plasnojančią pro ji, ir pasisodiarydarni stiprią atsargą
no ant kelių
i> narys per ateinančiu*
A
Jis vi—>
metus dėl kurių nor>
žvnseti renki
r in jei \ .1^
J u iš Tarybos iškaistų, jo
‘ ? rimtų pirmasis kandida
Tr.igi žengiame j 1984. turėdar naują aukščiausią vadovybę.
Netrukus pasirodė Verutė,
žvelkime kokia ji. Naujosios
šeimininkė. Įėjo iškilmingai, pa
Kažkodėl aš nusikvatoja..
LB Tarybos narių amžiaus vi
sipuošus:. Su dailia balta pri Staiga ištrūkau ir atsilošiau so
durkis — 48 mėtau Jauniausias
juoste ir įmantriu pabruviu ant foje. Nosinaite vėsinau bekylanmuša
’ . ys 24 m,, vyriausias — 74 m.
galvos. Buvo sveika, raudona,’ į karštį. Kiek atsigavusi, pa
z Tarybos nariai tebėra Vokiedikla mergina. Atrodė davatkiš-; klausiau:
j
Tolumoje matyti v y tauto Didžiojo pastatyta bažnyčia
tYos lietuvių jaunimo sąjungos
kai zitietiško tipo, bet gana si m
patiųkr
nariai. Be jaunų žmonių mūsų
patinga. Ji ruošė priešpietinę ka
Bendruemenė būtų be ateities. galėjo balsuoti ir
Trupulį pasivėluota. Tad sku vą tame pat salione, ant inkrus Jis pakilo iš fotelio ir pričiu
T’ek pat narių (irgi 4) yra
biai paspaudžiau trečią mygtu tuoto stalelio, šeimininkas įjun-l pęs prisiglaudi prie mano kelių*
peržengę vaid. pensininko am Tačiau reiki
gė radiją. Geriausias paskutinio
—Nesupratai, mažyte... Kr. p
ką ir išlipau iš lifto.
bendri
žiaus arba 65 metų riba. Jie yra Į
modelio
'
‘
Philips
”
aparatas.
Pa’
tikra
i ir draugė.
Prie jo buto durų 'sustabdė
stovėję prie Vokietijos LB lop
anksčiau atsikėliau. Ruošiausi
(Ištrauka S apysakos)
sigirdo
džazbando
muzika.
Susi-1
1\<
žmona? Chi! Chi!
mane didoka vizitinė kortelė.
šio. nemaža prisidėję prie josi vo organizacros
keistam vizitui. Visai tada nesi
aš vėl nusikvatojau,
Atidžiai' perskaičiau: “ANTA darė beveik restoraninė nuo □ii!.
Vakare anksčiau pargrįžau is
kūrimosi ir iki šiol kantriai ne
tikėjau, kad dėl to taip staigiai
taika.
Jis
rimtai ir, galima saNAS GIEDRIMAS, diplomuotas
restorano raino. Kita diena
šę sunkiausių darbų naštą. Džiu
pakryps mano gyvenimas. Išties
Aš sėdėjau sofoje, o jis iš šoųo
pas.ižiūrėjo į
advokatas, MAISTO fabriko j u
gu. kad ir brandaus amžiaus su
labai man keista, kad dienos
—
fotelyje.
Gėrėm
ugningai
rau

mane,
tarylum
dykus, vaiką
riskonsultas, Akcinės Bendro
laukę, nesikrato bendruomenių kims
kus, Wolter, tarnautoja-. 178; j šviesoje galėtų kas nors ypatindoną
krupniką.
Iš
niažycių
ki

tramdydamas.
vės KURAS valdybos' narys”.
rio darbo ir atsakomybės. Jie
iLueienė, Eugenija, tarnautoja, ga įvykti. Tik naktimis aš maGana daug. Bet man tuo metu niškų* puodukų sriubciojom-mo- i — Taij), Zina
yra mūsų organizacijos bei joĮ166: Gumuliauskasį Rimantas, čiau ir jutau visą gyvenimą.
ką. Lžsigardžiuodavom . torto j
niekas nebuvo aišku.
institucijų pastovimo ir stabi
Į tarnauto f as^ 165; šiugždinis. An. Dienomis tik miegodavau ir pa
prabanga.
Pasitiko jis pats ir atidarė du riekutė ar užsieniniais' vaisiais
Vokieti'
lumo laidas.
I tsjKiSL banko tarnautojas, 165; sirengdavau nakčiai. Savaime
pasirinktinai.
Kalbos,
galima
saris. Ilgai spaudė ir keletą kartų
Daugiausia naujos Tarybos na
Į Bernotas, Vytautas, tarnautojas, suprantama, kad toji diena ypa
jokios nebuvo. Paprasti,
Jis a;s<
įsuko.
bučiavo, aukštym pakėlęs ir iš
rių (7) yra 35-65 m. amžiaus. Tai
1158t Tendzesolskis. . Ričardas, tingai intrigavo mane. Rengiau
trafaretiniai
saliono
ir
vaišiu
rė1
— PaS
lenkęs, mano ranką.
pačių darbingiausių ir vaisinai anHnkr
si, ir tokie keisti šiurpuliai nuo
; muose posakiai arba žodžiai.
Džiaugsmu nugledrėjo jo vei
— Malonu, malonu.. / Paga
giausių žmonių grupė. Isigyjęl
j Į Vokietijos Lietuvių Bendruo lat nueidavo visu kūnu.
Mano akys nuolat jaudino ko das.
iraomenv
gyvenimiškos patirties ir susira
menės tarybą irinkti nariai nuo
Duotu adresu lengvai suradau liau. O aš maniau, kad jau būsi jas. Kaip kalinys Į laisvai judan(Nukelta į penktą puslapį)
dę savo" kelią. įsitvirtinę savo
ei! nr. 1-15 imtinai. Kandidatais namą. Didžiuos, modernus na kur nors užkliuvusi. Juk labai
balsai sa-gsIČiul; i VLB Tarvba rinkti nuo e ii. nr. mas, beveik miesto centre. Apa natūralu jūsų profesijoj....
profesijose ir susitvarkę šeimos
reikalus, atliekamą nuo egzis
16-21 imtinai.
čioj puošnios vitrinos ir turtin Iš karto krito man į ąkis;butp
tencinio apsirūpinimo energiją
giausios krauutvės. Erdvus, me erdvumas ir kambarių gausu
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ A3IERIKOJE
skiria mūsų visuomenei naudin ionsas.
savimo duomenų paskelbimo niškai įrengtas paradinis įėji-1 mas. Tatai nustebino; mane. Ir
gam darbui. Jie ne tik ateinan
mas. Čia pat automatinis liftas. a-^ tur^ut, gana naiviai paklau-.
yrą seniau^a .diliausią ir-, turtingiausia lietuvių fraternalinė
organizacija, lietuviams, ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
Griniene.
Aim
siau
:
;
į.
\
‘
.
čius trejus metus, bet dar daug i
------------- -____ - —| Įmečiau dešimt.cestų. žybtelėjo*
SLA
atlieka kultūriiūtis darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo*
Marija- jos veiksmų suvedant balsavimo j šyiescš, ir lengvai atsivėrė gele^
— Tamsta vienas čia gyveni?
laiko,' kartu su jauniausiais, for
darbus girbą.
— Vienas. Q kąj nejauku? . ,
umuos Vokietijos LB veidą ir leme
duomenim ir dėl išrinktu VLB Į žinės durys. Nustebau pasiju
SLA.-.išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
Jis atspėjo : mano ‘ nuotaiką.
jos ateitį. Tokia naudoji VokieTarybos narių sąrašo bei kandi- tus tokioj jaukioj kabinoj, lyg
apdraudų' savo nariams.
’ 'A * r ?
.
Bet
man
vis
dar
neaišku
buvo.
karališkoj- karietoj. Priešais di
SLA
—
apdraudžia
•
pigiausiomis
kainomis. SLA neieško pelno,
žvilgterkime į tuos. kurie ją į
<t£.) šiuo adresu: Jonas Vitkus džiulis krištoliniu veidrodis. Si<£ Aš vėl paklausiau:
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
išrinko: LB Tarybos rinkimų! te. 228; Buivys (Landas). Mečys* tA.dc5f-Kolpirgį. Str. 4,. 6906 nbš raudonai poliruoto medžio: . — Ir niekad neturėjai šeimos? B
Susivienijime^ apsidrausti iki’ $10,000.
— Ne. O kodėl taip klausi
komisija dar balandžio mėn.. pir_ j
Šonuose minkštos žalio pliušo
SLA — apdraudžiaTaupomąja apdrauda — Endowment
mucju savo aplinkarščiu prisv J
Rinkimų komisija. baigdama sėdynes?: Paspaudžiau ■ j uodą nėj!?
fosįhąnce; kuri-ypač-naudinga jaunimui, siekiančiam
— Pati nežinau;.. . ,V
;
gyvenimo pradžiai.
ysų apylinkių va- mygtuką -ties, (hju numeriu. -Tv*.
— Labai natūralu.. -Dąųgelisi
vybėms, paprašjė jas paruosti ir j ;ns.
SLA —vaikus .^xfraudž£a.pi^a terminuota apdrauda: už
panašiai
stebisi
ir
klausėją.
įŲįš?
temoka tik $3.00 metams.
:,
M
, o kflau j./viršji.;
Bet
kas
gi
mandaryti,
kdd
ne

ma apylmkhj. pateikė juos laiku. , bas, Juozas,
ŠIA—Ūetuvių kolonijose.
Patiko. Nežinau, kiek Hgai bit
eet kai kurias teko pakartotinai . nertas, Vilius,
mokslinis tžr
vyksta,
- A
raginti, o trys LB apylinkės — nauicjas 194* LEpsys. ArciaMS
irWkstyfi; Jrjji pat galo. Tik pa —' Tamstai • nevyksta^?? Ne
r •-•Galife. kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
' ' ■ V ?
Bielefeldo. Neustadtc-HoJst. ir techninis tarnautoms. 189; VįtRobertus S/cĮrfes, sekr. žvelgiau į laikrodėlį Jau būvio tikiu!
Žino. Nė viena, į
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
'dešimt minučių po vienuolikt'G% . —. Patikėk,
.
;>4.- ■
kūnas as nusiziu-riu, manęs ne
A 307 Wv3^thŠtj New York, N.Y. 10001
myli ir nelinksta:.. ' ~
•ITU <212) 563-2210
jUHHfHdWiUruurtiHnnnuuMrfflmnnnnrnninMWHianirnHimniiiniiiiiiJiuiw ?Savotiškai maldaudamas' pa
žvelgė jis į mane ir gailiai-.šyp7-

•
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1*54 m. metrašti*. Jai
Erėvėa, Igno šlapelio,
7 Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
OS West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TėL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių-prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
airi
MARIJA NOREIKIENŽ
<j
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Ini UODAS MIKŠYS,
60 metų studijavęs, kaip
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Būga pu geriansiua Šimtmečio prsdfioe kalbininkus, padarė
Beturiu kalbf liečianfiaa Ištrenkia, paruošė tikrinis vertimu

ir patarė arams toliau studijuoti.
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metams
- —
pusei metų ___ _
trim* mėnesiams
vienam mėnesiui

As
January 1, 1990
SvbAcnptioji

no
$1X00
$A00

Chicago $45-00 per year, $24.00 per
Sx months, $12.00 per 3 months. In
other USA locahties $40.00 per year Kanadoje:
$22.00 per six mo.-.ths, $12.00 per
metams
three months Canada $45.00 per year;
pusei
metų
__
xher countr.es S4&00 per year.
vienam mėnesiui

reiškimas primine ki
$45.00
$24.00
$5.00

- — -_
.• ■

metams --------- —__________ $48.00
pusei metų _______ ________ $28-00

Nuo sausio pirmos dienos
Dienraščio k.lines:
Chicago je ir priemiesčiuose:

trimą JDenes^HHM

Naujienos eina kasdien, išskiriant
sekmadienius, pirmadienius ir iven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
_ $45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago.
_ $24.00 IL 60608. Telef. 421-8100.
_ $15-00
.

Kitose JAV viercse:

*

>-L

Užsieniuose:

$5.00

kalbėti, bet paties Andropovo
ma aptarti. Jis
lu.vykdj sunkiu darbu.

Pinigas reikia supti pešto Moaey
Orderiu kartu su užsakymu.

da kuriam, tikslui darbiniuNAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadUaina,

TEISINGUMUI NORI DAR
$209 MILIJONŲ

WASHINGTON, D.C. — Prezidentas Reaganas nutarė pra
šyti prokuratūrai dar 200 milionų dolerių ateinantiems fiska.ans metams. Reikalai taip
komplikuojasi, kad reikia žyusią dėmesį kreipė į buvusias niai daugiau žmonių Teisėtumo
norėjusias įvesti demokratine departamentui tvarkytį F

. Jis kreipė ypa-

Andropovas save apgaudinėjo
Jurijus Andropovas, Sovietų Sąjungos aukščiausio-

jungos prezidentu, nėra joks prezidentas ir neturi jokių
prezidento teisių.
■ . ( į,
. vIš oficialių pranešinitį matyti, kad Andropovas sunZTV- _ • • 1__3-' ~
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Andropovas norėjo

Pirmon eilėn, vyriausybė pri
valo są-jndyĮį' Bangiau žmonių
Pecfejaįiniam įnvestigacijos biurut Dabartinių FBI agentų ne
užtenka geram darbui atliktu
3 _ri,\vyriausyiiė .yra Įsitiįflnukad liūjfnai .reikia daugiau

ty

t f -tewSsCt

tiktai Spėliojimas.
- Z'
j.
Andropovas n^p^i|’^>dė jąpkričio mėnesį karo jėg'?
parade Maskvos Raudonojoj aikštėj. Lapkričio pradžioje
kiekvienais metais susirenka visas komunistų partijos
Centro komitetas, kuriam Centro komiteto sekretoriui;
padaro nuveiktų darbų ir .’paruostų planą trumpą atskai-"
tą ir numato planus ateinantiems metams. Lapkričio- mė
nėšio susirinkimas buvo atidėtas paskutinėms šių mėtų
dirbtų sau.
dienoms. Pats Andropovas, buvo Įsitikinęs, kad per porą
mėnesių jis sustiprės ir galės papasakoti savo planus, be“
Andropovas partijos C
Andropovas apsigavo. Jis nesustiprėjo. Nei praeitą pir
madienį jis nepajėgė atvykti ir išdėstyti savo planus
Centro komiteto nariams.
Andropovas negalėjo Į posėdį atvykti, bet jis pajėgė
padiktuoti pranešimą. Tas jo pranešimas buvo perskai
Komunistai atėmė iš ukrumkų žasagį. arima ?
tytas gruodžio 26 dieną susirinkusiems komunistų parti tus
jos Centro komiteto nariams.
Komunistų partijos Centro komiteto sekretoriaus
pranešimas perskaitytas, bet jokiame oficialiame prane
šime nepasakyta, kas tą pranešimą skaitė. Greičiausiai, mizeriją.
tą pranešimą susirinkusioji partijos vadovybė skaito
valstybine paslaptimi, kai pati Andropovo liga yra ofi
cialiai paskelbta valstybine paslaptimi.
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dyli .narkotikų pardavinėjimų
visame krašte. Ypatingą dėmesį
. ceįkia kreipti j mokyklas, kur
l .'.unTias dažniausiai, sugadina
. savo sveikatą, ir ateitį.
Belo. reikia patyrusių pro
kurorų. Krašte’ taip pat trūksta
kalėjimų. Dabartiniai kalėjimai
yra perpildyti. Reikia ieškoti
lbūdu kalinių skaičių mažinti.
Ne tik federalinė vvriausvbė.
bet ir atskiros valstijos neturi
vietos kaliniams.

InF-Hūr

> muiuųaį srovėjo prie Lenino mauzoliejaus

Pats Andropovas savo pranešime apie savo ligą nie
oo\ieių oąjungus.
ko nepasakė, bet praeitą. treciauiem
trečiadieni Sovietų
Sąjungos i uitu. mv «upu
premjeras N. Tichonovas, kitų vyriausybės ministerių ly-' tempimui. Jeigu

— Tokijo mieste prie impera
toriaus rūmų susirinko 45,000
žmonių paklausyti imperato
riaus Hirohito Naujų Metų svei
kinimo.

suvažiavusieji partijos nariai norėjo pamatyti Andro- tai galima butų ir
AUGUSTINAS PAŠKONIS

buvo narsiai nusiteikę ir
X*.*-*-

Marijampolės Karo mokyklos
ir jos kariūnų ūkimas
PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

^Tęsinys)
Būdamas kuopos vyresnysis, vos tik sutemus
tuojau nuėjau Į Karo Mokyklos štabą. Ten radau
budintį kapitoną ir jam pranešiau apie gen. Ple
chavičiaus štabo suėmimą. Budintis karininkas
man atsakė, kad nieko apie tai nežinąs, liepė

jam pranešta, tai jis tuojau duos žinoti.

ką turim <

kariūno p

. — Vakarų Vokietija paskel
bė, kad ji jau turi pirinąalonunių raketų grupę. Vokietijoje
bus Įrengtos 108 atominės ra
ketos.

nemandagiai apžiūrėjo kiekvieną, ar neturime
paslėptų ginklų.
Po to prasidėjo kareivinių tikrinimas ir kra
ta. Ieškojo, ar nėra pasislėpusių kariūnų ir priešvokiškos spaudos.
Tik su naktiniais baltiniais ir be kelnių išsto
vėjome rikiuotėje apie valandą. Tada visus mus
nuvarė į buvusias arklides, ir ten uždarė. Arkli
džių grindinys buvo iš palaido smėlio su arklių
išmatų priemaišomis. Prie visų kampų pastatė,
maždaug šimto metrų nuotolyje, po du sargybi
niu su kuUrosraidžiais. Sargybiniai gulėjo ant
žemės, atsukę kulkosvaidžių vamzdžius į arklides.
Padėtis buvo labai nejauki, ir nebuvo aišku
kas bus toliau. Susėdom pasieniais ant žemės,
kiekvienas ra savo mintimis, kažko laukdami. Nė
gėm
kas
toliau. Pro arkli- — net diskutuoti
.
- - bus
plyšius matėm sargybinius ir miesto pusėje
iug žnaNW|.
Po kelių valandų staiga atsidūrė arklidžių
trys ir įėjęs į vidų vokieti* įsakė sterns kariu
ims eiti su jve. Tame būrelyje buvau ir aš. Išradmne šešis esesininkus su automae ir Šalmai rankinį vežimuką. Tuojau
j tą
*
*

■ kitos kuopos, kurios dar buto apsiren
sumesti

įprsngą ir šokį tokį itališką šautuvą su
ją šoviniais, jei vokiečiai atvaduotų raus
ta r nut rėme nepasiduoti ir gintis. Visi ša«k£ lietirrištaa: «•*•?♦«

VAKARŲ VEJAI

f)aug kenčiu dčl ssvq SucEes.
I Turėsiu nemaža vargo, bėt tai
neilgam. Turtinga niekad nebū
siu, bet gyvenimu patenkinta.
Teks atlikti didelę, vargingą ke
lionę. Po to visiškai pakitęs ma
no gyvenimas”.
Daug teisybės ir mažai aišku
mo. Dabar pati sau viena dėstau
kortas. Sėdžiu restorane po pie
tų, kai nebeliko svečių, ir aiški
nu savo mįslę. Praeidamas su
stoja Abraška — mano šefas.
— Ką gi čia, panele, sugal
vojai?
Noriu pakeisti savo gyve
nimą.
Jis šypsosi ir abejingai žiūri,
yg į įnoringą vaiką.
— Kaip tai pakeisti?
— Iš čia pasitraukti.
— Vadinasi, nebedirbti?
— Taip! Ir tučtuojau!
Staiga jis kinta, tarytum aha
meleonas. Ihktai baksena kumš
čio krumpliais sau į kaktą ir be
veik šaukia:
— Reikia čia nors kiek turė
ti! Dabar pasitrauktii Juk visi
ponai grįžta iš dačių. Juk pats
rudens sezono įkarštis, juk...
Etvvas verruckt!
— Tai ką, argi kabareto ar
tistė vergė kokia ?
— Kam vergė? Niekas taip
vau. popo Giedrimo pasiūlymo! Koks nesako. Bet: arba surasti pakai
talą, arba...
— Kas “arba”?
— Sumokėti du tūkstančius
jeLi balsais imtų krankti: “Kvaila!
Tu tikrai kvaila... Tokią proga! dėl sutarties sulaužymo.
Abraša išdidžiai nusisuka ir
Tik greičiau! Nedelsk!”
nueina. Aš galvoju: du tūkstan
čiai litų. Kiek gi turėčiau dirbti
reikalu i tolimo susisiekimo eksdar, jei savaitėj tegaunu septy
niasdešimt?
dina si, kito jau niekad nebebus.
Juo daugiau suku sau galvą,
Nutariau pašftejrauti pas bur
juo daugiau darosi neįdomu. Ne
tininkę. Daugelis ją gyrė ir garpatinka. Kokios čia vedybos, jei
reikią galvotu Argi aš taip sva
jojau ir vaišdavausi santuoką? Į
Aišku: jei tenka galvoti, vadi
nasi, jokio patraukimo, jokios
Į ja ranka-į save nukelti. Rimtai
meilės. O ar galimas gyvenimas
santuokoj be meilės?
i didelius išgaubto stiklo -akinius.
(Iš Juozo švaisto raštų)
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GYDYTOJAS Ik CHIKUKfiAS.

SBEClALYBt: AKIU UGO£

OPTOMETWSTA1

14U W. 71«f fe.

TeL 737-514*
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PROSTATOS CHIkURSUa
2456 WEST 0.-4 STEOT
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasuk
FD.LE.

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIG

TeL 927-1741 = 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-044C

ODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČCS

— 'Nigerijos 'kariai nuvertė
Arčiausiai prie manęs yra buvusią vyriausybę. Valstybės
nę valetas. Jis-daug galvoja priešakio padėjo generolą Mohametą Bųhari.
Petia. ^Gana nuošaliai stovi tre-:

St Petersburg. Fla. 33/lt
TeL (813) 321-4201

— Nigerijos kariai nuvertė vy
rimas. ‘'Busiu laiminga su pikų riausybę ir suėmė grupę didelių
kyšininkų, kurie turės aiškintis
teisme, kaip jie praturtėjo.
das pagyvenęs — pikų, karaliaus
® John Dryden liepė po jo
ė P^-j ir nenujaųčiu. tTJaug nemalonu- mirties iškalti savo paminkle
ė vie-j mu turėsiu dėl pikų damos”. Ir- tokius žodžius:

’•EBKRAUSTY1U1

ŽEMA KAINA
Mister
..ir VISA karteles.
TeL 925-MM

THE NJCKKAL GUARD

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650

Esu labai gera ir nuolaidi, bar ji ilsisi, o aš — taip pat”.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

■ {varriy HKvnf,
ANTANAS VILIMAS

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

SOPI

1348 So. California Avenue
TeL - 523-3572
LACKAWICZ

|OH DUR1HO

Laidotuvių Direktoriai

•OME CHICAGO MOTOR CLUB "0F3 OM

f uness^yDxm//&

77MM3

VAS AIT1S-BUTKUS

f i

■
f tMMSk .

v •> -

1

t AT iNi,

T ri E

W. 71
•
-

Telefonas — S51«ltl3
_______ ____ _______________

*7
-d

i— ■

Jotu,. » 5 flH

Vytauto Didžiojo rinktines šauliai
iškilmingai sutiko Naujus metus

tais: **T
laimingi’
1

Sagie.

1983 m. gruodžio 31 d. 7 vai. va šlnoin< s.
rinfcpmės j Naujų metų sutikiPrie vieno s’alo susitelkęs:
mą. Įėjus j salę, pajutom malo- būrys dainininkų traukė liaudies;
nūs jausmas’ Anl Jretvkiic
__ .
_ * »•
■ .
, 2
.
•
įspūdį: scenoje valstybinė ir dainas, pritariant armonikėle.
lo dvi bcnkits šampsno. Sve3kbtautinė vėliavos; scenoj papuoš
Bęsivaišinant ir šr.ekuėiuonomės!
I
ta eglutė; salė puošniai deko-1 jantis, priartėjome prie 12 vai.
Iš viso dfryvavo
asmenų.
r uotą; stalai padengti raudono- Prieš tai buvo išdalintos vyranv»
* <nls staldengtėmis ir apkrauti popierinės skryties ir penioms Bilieto kaina
Po 1 vai. nakties pradėjosa
saliu maistu; ant kiekvieno sta spalvotos plunksnos papuošti
lo žvakalė ir gėlė, panaši i mi gahas.
skirstytis. Dėkingi vadovybei už
niątiūrinę eglutę.
Vienuolika uniformuotų šau įspūd ngą Naujų melu su likimą
7:30 vai. valdybos vicepirmi lių išsirikiavo prie scenos. Rink ir šaunia^ vaišes.
ninkas J. Mackonis pradėjo ml- tinės pirmininkas VI. Išganaitis
nėjinią šia kalba:
“Seserys ir broliai šauliai,
mielas viešnios ir svečiai. Vytau
SUSITIKIMAS MONTANOJ
to Didžiojo rinktinės vadovybės
litlk'ju
J. Pušėnas savo romaną pra- mano nuolaiką, j
vardu sveikinu visus čia susirin
kusius, nuoširdžiąi dėkoju už dėjo susitikimu Montanoj ir kiekvieno numerio.
taip skaitlingu atsilankymą, ir susitikimu toje pačioje vietoje siu, kad ne vieną kartą pCrmiaa*
linkiu, pamiršus visus rūpesčius baigė. Tai buvo pirmieji jo ro šia ptiskai'ydavau Pusėm ro
ir paskutiniai. mano dalį, c tik vėliau eidavau
ir nelaimę?, patirtas šiais me mano žodžiai
Romaną atidžiai sekiau, skai prie kilų rasimu. Pykdavau ant
tais, sg geromis viltimis ir
džiąugsmu pasilikti ateinančius čiau kiekvieną atkarpą, bet ne netikusių pašto tarnautoju, kai
galėčiau pasakyti, ar tas roma jie neatnešdavo Naujiena. Mane
Naujus — 1984-uosius metus.
'-Mūsų gyvenimas nesustoja nas pasibaigė, ar ten tikrai pra piktumas imdavo, kai
mąi bėgą kaip upėje vanduo, sidėjo. Naujienose pasakyta, jog šys tą numerį kitur nunešdavo.I
c pats atsigulė ant jo ir užmištai ir vėl užverčiame savo gy tai yra pabaiga, bet man atrodo, Dabar, kada tikras romanas tik-1
SLA BCSKURSIJA
venimo knygos vieną lapą. 1983 kad paskutinėm eilutėm romą- tai prasidėjo, tai Pušėnas
go. Sapne jam pasirodė toji
KARIBŲ JUROJE
skelbė,
jog
tai
yra
}>abaiga.
No-|
melus ne visi sėkmingai pralei nas tiktai prasidėjo. Kas iki to
me aite, ištardama. “Nueik tu
tai
buvo
{
riu
prašyti
Pusčną,
kad
jrs
bert
Jį
dome: vieni dėl artimųjų mir meto buvo skaityta.
į žmones ir surask pas juos Lie
irikwje
ISSr
metais
balandžio
—
kalingai
mūsų
nervų
ties, ligų ir kitų nesėkmių per tiktai įžanga. O kai buvo para
tuvos vėliavą, o suradęs ateik
April
2?
<U
it
ngii
7
(septynių)
bet
pradėtą
romaną
lestu.
Mes*
gyvenome skaudų liūdesį, rū šyta, jog tai yra pabaiga, tai
į šį kalną. Jis bus atviras ir laip
tais nuženk į vidų, kur aš lauk
pesčius ir kitus nemalonumus; romano eiga tada tiktai prasi- lauksime.
Be to, būtų gera, kad pats
Uitiems jie prabėgo su dkiaugssiu tavęs’’.
1 senas šį tą ir apie save pasakyki
hiu ir pasisekimais. Todėl ir su- j
Jaunas ūkininkaitis pabudo,
Jeigu Pušėnas ir toliau taip | tų.. Pušėnas yra rašytojas. Jis Places, norvegų. laivu. ^Skynustebo ir pats nenorėjo tikėti
iirinkome čia, pasidalinti says
rašys, kaip jis rašė iki šio meto, moka gA’vai tikrą gyx’eninia
- Laikysitės Meksikos sapnui. Bet visgi jis norėjo iš
pasisekimais, nelaimėmis ir su
tai dabar turi prasidėti pati įdo rašyti, tai mes norime ir apie jį Yocaiane Csneurrt ir Conzumel
bandyti kas iš to galės išeiti.
faukti laimingesnių Naujų metų.
mesnioji tikro romano dalis.
šį tą patirti, kaip jis aprašo Be-į
Apbnkyste gilios seno- Nuvykęs i miestelį pradėjo tei
<’ O dabar prašau prie užkan
Naujienos turi tik 6 pusla tuviškas mokyklas. Tai buvo ne- j
tarp pat tropinį Te rautis apie Lietuvos vėliavą, bet
džių dalintis praeitų metų įspū pius, bet jose yra daug įdomių priklausomos Lietuvos laikotar-:
Key West.
liekas jos neturėf^^Rjiomet jis
džiais, džiaugsmu, ir čia pat su rašinių. Jos teisingai ir naudin pis. Mes norime, kad jis ]>anasia:■ I -žve&oš ištisą savaitę bus tcpasiskolino iš ko tai, svetimą ir
laukti ateinančių Naujų 1984 gai parašo apie mūsų politikų aprašytų ir tremtis gyx'enima. j
icrJngs geriatshi mdstu, ki!ą vakarą nuėjo^iikanį. Vi.
metų.”
r
reikalus, bet dar gyviau rašė
duryje jo buvo atvirau įėjimas
Jeigu jis pats nenori apie save į
ąp^Įvingi prisimini:■ (Kai kurie dalyviai prieš vai Pušėnas. Turiu prisipažinti, kad
Į ir jaunuolis nusileido laptais že
sęs pasigedo dvasios vado invo- Pušėnas labai gyvai ir įdomiai papasakoti, tai tegu, redskkjaj
myn.
v
j
rašė apie lietuvių gyvenimą ar jį pažįslantięji parašo! Basi-■ įcį
k’acijos.)
Prie pat durų požeminio bū- »
Prąsįdėj o vaišės, atsinešus šio [ Amerikoje. Sinclair labai gyvai girti mėgstantieji apie save dau- J
Sž-A eksiursį'cs reikalais, ūž te jis sutiko kunigaikštystę. Pa-Į
to stipresnio iš baro. Vaišino I rašė, kaip seni Amerikos lietu giau parašo, o Pušėnas toks kuk- j
iant vretes laive jau >da- staroji pažiūrėjusi į išvyniotą’
viai gyveno Bridgeporte, dirbo lūs, kad nieko apie save ne
mės ir Mainomės įspūdžiais.
ear
snsMektr —kreip- audinį, apsiašarojo ir tarė: Tai
.. Po gerokos pertraukos, šaulių skerdyklose ir vestuves ruošė, parašo.
5 lis i
Travel Service rie tas, ko aš troškau pamatyti.
Laukiame romano tąsos ir ik
Rinktinės keturių asmenų or- o Pušėnas> labai gyvai aprašė,
South Western' Nejaugi niekas aplinkui nebetukestrąs, RJCnoĮI vadovaujamas kaip po karo atvažiavusieji lie- nių apie naują rašytoją.
Juozas Paškevičius
pradėjo groti. Aikštėje prisipil- tuviai apsigyveno Montanoj.
Kuomet jaunuolis paaiškino,
.
<Įė šokėjais.
' Laukiau kiekvieno Naujienų
J Vssi yri kviečiami dalyvauti jog žmonės pamiršo apie Lie— Prez. Reaganas nutarė praVakarui įpusėjus, šeimininkė numerio, kad galėčiau perskai-■
šioįe Stsrvrenfjimo ekskursijo- tuvos vėliavą, tai mergaitė dar
* su/.talkininkėmis nešė karštus tyti, kaip atvykusioms toliau syti prokuratūrai dar 200 miŪI jje.
1 labiau nusiminė: “Jeigu taip, tai
Ilgius: dešreles ir zražus su ėjosi. Turiu prisipažinti, kad lijonų dolerių ateinantiems fis-'-T
I
sao $1J.75 iki $1,275, man dar reikės pasilikti šiuose
-gęiedais. ’ Geras valgis. Noriai1 Pušėnas mokėjo taip įtempti kaliems metama
į I las kririrrs iema ir susisiekimas tamsiuose kambariuose iki lietu! viai nepatirs kas yra Vyties:
I ženklas”. Ir ji tucįau pradingo
J iš jaunuolio akių.
I

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią
Chičagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
.< •
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Persiuntimas —

Kaina $15.

PADAVIMAS APIE
ŠUKIŲ PILIAKALNI

For constipation relief tomorrow
reach for EX-LAX tonight. <

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2L1NALSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road

BUTŲ

Chicago, HL

RefcjMbrfmtfonow
sftrcvBions.

TeL 847-774?

NUOMAVIMAS

B NAMŲ PIRKIMAS

• PARDAVIMAS

A NOTARIATAS

• VALDYMAS

• VERTIMAI.

▼įsų rūšių draudimo agentūra
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
KAM MOKĖT! NUOMĄ?
GERIAU SKOLA

Pajamų bungalow — IV2 aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas
padalintas i du butus. Batų siuvėjų
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
Tel: 436-7878

ILEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto
Dirbu If užmiesčiuose, grali,
garantuotai ir sjžininsa!. KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514'S. Taimen Ave.
TeL 927-3559
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PUPS ALL BREEDS

-2
6557 S. Taiman Avenue <
Chicago, IL 60629 .
ARVYDAS KIELA

A.K.C. “R” & some mixed.
By private breeders.

434-9655 ar 737-171:

Taking Christmas orders now.

395-8967
JOHN GĮBAITIS ‘
_______________ __ ______
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Advokatų
v0 a Iįstaiga
s
6247 S. Kedzie Avė.
Ave.
(312)
776-8700
(312) 776-8700

Pardavimas fr Tairygr:
X646 West Wk Strwt
Tat Rlpubllc 7-1941
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DR. ANTANO X GUSENO RAŠTAI

Miko šileikio apsakyimj knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

18.00

LIUC I JA”

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629;

J W

HjDO
83.00

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

. Siuntiniai i ĮJetuvį
Chicago, III. 60631 ToL YĄ 7-59tt

Notary Pvblle " f

INCOME TAX SKRVIC1

4259 S. Maplawooc^ TeL 254-745®

Taip pat daromi vertimai, giminiu
Iškvietimai, pildomi pilietybėi pra
šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price
F. Ze polis, Agent
3208% W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

DMte <4
teu. LmboK Nrh»»h 6650L

Kasdien: nuo

• h pagal sutLtarimą.
TeL 776-5162
2649 Wert 63rd Strtrt

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BTLAITIS
ir V. BRIZGYS

AdžiaL T
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S. Keėzk Av

IM, 6MT

TeL: 77S-3000

Naujienos, 1739 S. Halsted St
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Advokatas

Darbo ^alandoc:

1NKL Kefiooės po Earop^

i %

P. NEDAS, 4059 Archer Avengo,

'Triaminic® Syrup
1 riaminicin® Tablets
or
lriaminic-12® Tablets
For Allergy Relief
that’s nothing to
sneeze at

liečia 1905

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
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GINTARAS P. ČEPRNAS

-

Chicago, IL 60608
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Darbo valandom

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1J

s .*. •

■ ■i

r

- -

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

uvos
KOVOS DĖL Ll
NEPRIKLAUSOMYBES

?

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio ,
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

MISCELLANEOUS
Įvairūs Oalvksl

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhytfan overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
YotTE like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax
^TheOenrighC Wonder?

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

$L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

BEAL 1STAT1 K>1 tAJL*

UAL M STATI FOR SALI

u

Mokytojas: — Pagalvok dabar,
apylinkėje yra ankstokas prlia- vaike. Ant stalo sėdi keturios
musės. Jei vieną uzmuštum,
MI X&UL
* syrettiBti senovės lietuviu tai kiek pasiliktu ant stalo?
Vaikas: — viena.
. Mokytojas: — Kaip tai? Iš
keturių a:ėmus -vieną, beliks tik
Į
■ ti ūkanose ir vėl dingstanti.
viena?
Vaika. — Bst kitos, ponas
mokytojau, tuojau nulėktų... ~
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