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— VLIKo metai

Kalifornijos Lietuvių Almanachas
_
— dokumentas istorijai
PASTABOS IŠ TOLO

ŠOVĖ PER LANGĄ I DARBA
VAŽIUOJANTĮ KONSULĄ

virtoji laidu, kurios pasirodymo
proga — apie ją č:a mano pa
staba.

ARUMV-1U RYTU TERORISTINĖ GRUPĖ BANDĖ
NT ’ŽUDYTI koNSULĄ ROBERT HOMME

Almanachas, pagal Lietuvių
Š1JUXSBUR(iAS, Pr incu/ja.—į pare škė, k;;d tai yra gryniausias
Enciklopediją (Kapočiaus) — sei Pirmoji Kalifornijos Lietu
Motociklu važiuojantis pusikė- : išarsiąs. J s tarnauja tiktai
novės egiptiečių kalendoriai, bet1 vių Almanacho laida (A. Ski-j
s’nlojas paleido per automobilio ( Prancuz jos užsienio reikauų mi
narfaisiais laikais tuo vardu lei- | riaus) išleista 1963 m., antroji |
lingą iš mažo revolverio kelias1 n.sterijai, nei jokiai kilai va>džmma daugybė kitokių paran-j — 1969 m., treciq’i — 1976 m. j
kulkas, pramušė šoninį langą ir. lybei ar grupei.
kinių knygų. Pagal Websterio ir ketvirtoji laida iš spaudos iš
toliau nuvažiavo.
. Paskelbtas labai neaiškus ofi‘‘New World Dicticnery of the ėjo š. m. vasario mėn. (1984
Kulkos buvo nedidelės, suža Į cialus pranešimas. Iki šio meto
American Language" — metinis m.), šiame, ketvirtos laidos, al
lojo galva ir veidą, bet konsulas nežima, kuriai grupei pa>rkėsinkalendorius su dienomis, savai manache, leidėjo žodyje, tarpe
negalėjo nei eiti, nei važiuoti. tojas priklauso. Artimuose Ry
tėmis, mėnesiais, su astronomi kita ko, sakoma, kad 1980 m.
Jis buvo mašinoj, kuri užlipo tuose yra kelios grupės, galin
nėmis datomis, oro pranešimais, valdžios gyventojų surašymo,
ant šaligatvio ir atsimušė į kitą čios ruoš t: pasikėsinimus prieš
sąrašais su naudmga informacija duomenimis Kalifornijoje gyve-i
amerikiečius. Pas:kėsintojas bu
automobilį, stovėjusį ant tako.
ir t. t” Nežinau kokiu kriteri na 52,000 (penkiasdešimt du tūk 1
Buvo iškviesta ambulancija ir vo jaunas žmogus.
jum savo leidiniui pasikliovė Ka stančiai) lietuvių. Pagal tuos
Prieš amerikiečius didžiaU'ią
suželtasis tuojau buvo nuga
lifornijos lietuvių spaustuvinin pat davinius (census) 1970 me-i
bentas į artimiausią ligoninę. neapykantą bando ntegb Irano
kas A. Skirius. kurį aš dabar va tais Kalifornijoje gyveno tik
Gydytojai apžiūrėjo padarytas dvasinis valdytojas Chomemi.
dinu mūsų spaudos, lietuviško- .‘.3.000 (dvidešimt trys tūkstanžaizdas ir nutarė tuojau pada Bet ši neapykanta jam yra rusų
sios, magnatu, nes čia, Kalifor čiai) lietuvių. Koks baisus skir
Iš Nikaraguos įsibrovėliai negali įsiveržti į Salvadorą, nes JAV karia:
ryti veido operaciją. Teko išimti komunistų diktuojama. Rusai
nijoje, x niekas kitas
tokia tumas per vos vieną dešimtmetį.
ten manevruoja ir nelcįdž.a pasiekti Salvadoro.
vieną sulankstytą kulką ir vėl neduotų jam reikalingų gmklų,
profesja ir “bizniu” neužsiima, Iš kur atsirado per dešimt me
užsiūti prakirstą veidą. Kitos jeigu jis nepanaudotų kiekvie
žinau, kad kitur — Čikagoje ir tu net 29.000 lietuviu — aš sa
dvi kulkos pataikė į petį ir nos progos amerikiečiams nie
kitose, daug didesnėse negu Los kyčiau “lietuvių”? Kas. šitokiais ma net ^dešimties metu laiko. KRIKŠČIONIS DEMOKRATAS DUARTE
sprandą. Bet jos buvo labai ne kinti ir neapykantai sėti. Bet
Angeles lietuvių kolonijose yra skaičiais operuojant, čia skaito tarpi.
patys arabai, įskaitant ir šijigiliai.
V. Bakūna*. ,
GAVO DAUGIAUSIA BALSŲ
didesniu ir senesnių lietuvišku mas lietuviu? Man pačiam, kaip
Policija tuojau atsirado prie tus, tos neapykantos nejaučia.
spaustuvių — leidyklų, tai yis- laikraštininkui, rūpėjo lietuvių,
JAV BENDRADARBIAUS SU DAUGIAUSIA BALSU
miestyje ir patikrino sužalotą
ARTISTAS J. CAGNEY
tiek čia apsiriboju Antano Ski- gyvenančių Amerikoje, skaičius
ugnikalnio lava
GAVUSIU IŠRINKTU SALVADORO PREZIDENTU
automobilį. Prakustas dešinysis
GAVO MEDALĮ
riąus išleisto “Kalifornijos Lie ir kas ypačiai mano dėmesį at
NUTRAUKĖ ELEKTRĄ
Ryloj bus suskaičiuoti ir VI- automobilio uždarytas langas.
WASHINGTON, D.C. — Pre-] SAN SALVĄ1)OR, Salvadoras.
tuvių Almanachas” ; ketvirtos kreipė, štai irgi “census” (gy
Stiklo .vi duryje .k e 1 i c s ku 1 k o s
HONOLULU- Havajų salos.—
laidos pasirodymo proga, prime ventojų surašymo) duomenys, zidentas Ęeaganas pirmadienį — Dar nesuskaičiuoti visi pa sam kraštui paskelbti preziden
pramušė
vieneš
'
pėdos
i\gio
ir
to rinkiminiai daviniai. Atrodo,
Mauna Loa ugnikalnis visą lai
nantį kadjis (A^SĮgius) leidžia kuriuose v prieš kelerius metus Baltuos^?
muose p risegė 8Q duoti prezidento rinkimų balsai,
kokių
penkių
colių
pločio
skylę
Duarte
ką veriia lavą. Jos išvertė tiek
bet vakar ir šiandien gauti da kad abu kandidatai
(ir redaguoja}*. ySŽane Klaisva buvokad i^feskoje nietu^s&Ižukusiani artistui
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Kaiani kalėjimas. Sala yra l,8tX>
Jose Napoleon Duarte. Jis gana
gyventojų
tos. Kalifornijos Tietūvia»is^'-J.ei- ‘
nėra.
Jis
pasveiks.
Gydytojai,
pažino
vaidintoją
James
Cag
“
;
gavęs balsų
pėdų aukštumoje, o kalėjimas
laisvai kalba angliškai, nes mo- j. 1 ada kandidala
džia mėnesini laikraštį “Lieju-- suraš^eno įstaiga Los Angeles,
nori,
kad
jis
aprimtų
ir
sustip

ney.
Jis
atsimena,
kad
vaidinto?
yra 5JMH) pėdų aukštumoje. Ka
j kėši ekonomijos Amerikos nio- daugumą, laps krašlo preziviai Amerikos - Vakaruose'’, .be riorėdžšnas sužinoti, ką jis skai
rėtų.
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lėjime yra 55 kaliniai. Jei lava
to —>savv<spaustuyėje atlieka ir ; to. (šiuo atveju) lietuviu. Pri
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būtų
kėsinęsis
i
jo
gyvybę.
juos pasiektų, tai susidarytų
k itus
(knygųj- darbus,, ėjome nuomonės, kad turbūt. lie vo be tikslo. Jis mokedaxo taip į Pirmadienį buvo suskaičiuoti
Įsibrovėliai priešinosi balsavi
Policija
apklausinėje
konsulą,
viską
suvaidinti,
kad
visi
su

pavojus jų gyvybei.
Salvadoro sostinės balsuotojų mams. Praeitą sekmadienį ke
yra išleidęs eflę-liėtuviSęų kny tuviu, surašyme, užskaitytas kiek
surašė
automobiliui
padary
’
ą
Apskaičiuojama, kad kiekvie
gų, kurių tarpe ir- generolo St. vienas pasfcakės, kad jo kilimo prastų, jog žmogaus laisvė yra balsai. Vakar prasidėjo apskai liose vietos įvyko susirėmimai
žalą.
Policija
bando
nuslatyii,
ną valandą ugnikalnis išverčia
Raštikio atsiminįrpų 'du tomu, kraštas yra Lietuva... Bet tai didžiausias turtas. Jei žmogus čiavimas San Salvadoro apylin su maištininkais, norėjusiais įsi
kas
galėjo
užpulti
konsuląbet
nuo 500,000 iki milijono kabitaip pat du tomu prof. M. .Biržiš irgi prielaida. -Niekas nežino yra atsipalaidavęs nuo prietarų kių balsų. Pirmadienį centrą pa veržti į krašlo vidų. Kariai buvo
nių jardų lavos. Ugnikalnis ver
kos atsiminimų, Berm Brazdžio jo, nežino ir nežinos kiek lietu ir sąmoningai siekia gerbūvio’ siekusieji balsai rodė, kad Duar pasiruošę ir pajėgė juos sustab- tai ne toks lengvas dalykas.
Telefonu pasikėsintojai pra čia lavą be pertraukos.
_
nio raštų ir kt. Taigi, nežiūrint vių gyveno ar gyvena Ameri žmonijai ir sau, tai jus- dirba te turėjo U)L visų. paduotų
^anuoių baT
jr pHvertė trauktis
’ > atgal. nešė. kad konsulas buvo peršau
naudingą
darbą.
kokiu kriteri jum A. Skirius nau koje, Kalirfomijoje, Alaskoje...
Konservatorių kandidalasJ’ Praeita sekmadieni susirėmimu
i SU.
Antradienį aukso uncija
tas už tai, kad tarnauja AmenKada
Cagney
pamatė
prezi

dojosi pasirinkdamas Kaliforni Tie “milijonai” Amerikoje, net
; buvęs Salvadoro kariuomenės nelu žuvo 30 Salvadoro ka
kos ČIA ištaigai. Pats kvnmias kainavo $381.
jos lietuvių telef. cnentų) ir virs “penkiasdešimt tūkstančių” dento prisegtą medalį, o ponia r majoras Roberto D'Aubuisson ’
ei
vi
u.
lietuviškų organizacijų sąrašui kalifomijoje. o juokingiausia — prezidentienė priėjo prie senelio įgavo 3W balsų; 1 iii kandidatai
Almanacho vardą — jo, kaip virs “trijų tūkstančių” lietuvių ir jį pabučiavo, tai jam ašaros: — po mažiau.
KAS KIEK TURI
leidėjo ir spaustuvininko reika Alaskoje yra nieko daugiau, ' per skruostus nuriedėjo.
DELEGATŲ
Turės pakartoti
las. Ners toks pavadinimas ir kaip tikra nesąmonė (“balo
1
balsavimus
LIGOTAS GENEROLAS
Naujienų skaitytojai žino, kad,
nėra lietuviškas, tai vistiek nie ney”). Bet vistiek nežiūrint to- |
ATSISTATYDINO
kas dėlto nėra priekaištavęs ir kiu kreivų diagramii valdiškoje
Į Amerikos ambasadorius vakar partijų kandidatu prez'dento
jo populiarumą rodo skaitlingi statistikoje, A. Skirius sugebėjo
NEUSTADT, Vakarų Vokie-įbuvo užėjęs j vidaus reikalų mi- pareigoms bus tas atstovas, ku
lietuviu vardai, adresai ir telefo išleisti jau net ketvirtą laidą tija. — Generolas Guenther J nisteri ją ir pasiteiravo apie bal- ris gaus daugiausia balsų nomi
no numeriai talpinami almana lietuviško almanacho (lietuvių Kiessling atsistatydino iš šiau- savinių eigą. Pasirodo, kad Dua’-. nacijų kolegijoje. Dabar kandiche, jo neseniai išleista jau ket- sąrašo su telefonais), kuris api- rėš Atlanto Sąjungos karinome-’ te antradienį turėjo apie 10'< ; datai važinėja po valstijas ir tanės vado pavaduotojo pareigų.! visų balsų, o D’Aubuisson turėjo riasi. ra< jie viena \a^iija jam
Vokietijos krašto apsaugos, 30G . Iš viso jau buvo pranešta
aug.au a.stovų. * ’i
sekmadienio
vakaro siekiantie-’
ministeris Woerner, patyręs, kad. centrui, kad jau suskaičiuota
ji kandidatūros prezidento pa
gen. k'iessling savaitgaliais lan-j/5/c balsų.
ko homoseksualų centrus, jį I Visame krašte balsavimus prb reigoms demokratų sąrašu tu
atleido iš pareigų, nes negalima j žiūrėjo Salvadoro kariuomene, rėjo tiek atstovų:
juo pasitikėti. Vokiečiai iškom-j Kariai turėjo-prižiūrėti rinkimų
. 688
1. Walter Mondale
binavo, kad jis pats alsistaty-j eigą,
. 399
2. Gary Hart
dintų, kad kariuomenės vadui; Visos politinės partijos sutarė
3. Jesse Jackson
. 92
Laikytis tvarkos, rinkimams pra
nereikėtų jo pašalinti.
. .. 72
ėjus. Valdžia prisilaikys nusta5. Nepasižadėję niekam 134
— Kinija baigė kalbas su Ru- tytip taisyk’ ų, bet gyventojai
Kad kandidates "’gautų demo
sija Maskvos konferencijoj.
nebaigia tarpusavio kovų. Visi
Salvadoro gyventojai pasižadė kratų partijos7 nominaciją, tai
jo bendromis jėgomis kovoti privalo turėti-savo pusėje 1,967
! prieš įsibrovėlius iš l>et kurios’ a Movus.
I valstybės.

— Šerifas R. Elrod įsakė krės
ti keikvieną žmogų, kuris eina
KALENDORfiLIS
į kalėjimą, kad neįneštų ginklų.
Jeigu joks kandidatas negau Krės net ir dvasiškius.
Kovo 28: Vygantas. Rimas,
Vasaris, Krivūlė, Algamas, Bra- na 2/3 balsų, tai konstitucija
liepia dviem kandidatam, gavu— Lenku valdžia pranešė vi
dona, Meldutis.
siein daugiausia balsų, už mėne sai Lenkijai, kad vidaus reikalų
Saulė teka 5:42, leidžiasi 6:11. sio ar pusantro dar kartą pra- minisferis neleis kryžių įnešti
vėsti balsavimus.
į mokyklas.
Oras vėjuotas, Šiltesnis, lis.
Visi laikysis Salvadoro
konstitucijos

paliko

Salvadore

išgriautus miestelio namus.

Britų karalienė sekmadienį išskrido į Jordaniją.
Amane ją pasitiko Jordanijos karalius. Jiedu ta
riasi apie Libano reikalus ir palestiniečius.

Wkc ATSAflGuii

H MODERNI MOZAIKA IR MAGA
Dėstu šio skyriaus redaktoriai

Nuotykis Kauno kine prieš 53 metus

i autobus

pairos

įsi
. lsidėie< oastebėjo
I- žiūrai ūmi vienodi
“Reiškia, aš išmečiau bereikair. kelius doleriu- . — oamanė
jis.
Už kebu valandų btvas privaž:avo kalneli, konduktorius iš
lines sako:
— P;?sažieriai pirmos klasės
pasilieka savo vietos; antrosios
klasės gali eiti pėsti, o trečio
sios, — turės stumti b ūsą i kal
ną. '

giu mano antras vyris. Pirmu
tinis vyras, duok jam, Dfeve,
dangaus karalystę, valgė visk
ką tik padaviau.
— Dėl to jis ir Atsidūrė anam
pasatily.

reidą.

ADVOKATO OFISE

- t'

*

lengviau

Advokatu- pagarsino, jog jam
— Pasakyk man kodėl
reik ai inga
o o stenograiė. Ate i na
yra: karaliai gali valdyti šalį į paaugusi mergina.
nuo keturiolikos metų amžiaus. į
— Klek turit metų. — paklau©.apsivesti tik nuo — 18?
* — Todėl, brolau, kad yra leng
— Aštuoniolika.
viau valdyti kraštą negu mote
— Labai gerai! Mudu sutikrįi me. nes jūs ir aš mokame ®rasai pameluoti.
FOTOGRAFAS
j Sutikau pr.žbtamą fotografą ir
GERAI MIEGA
klaupiu:
Ar galima gerai miegoti šia— Kas naujo oa- jus°
— Niekas neateina imti paveiks rne riešbuty?
- Piukiai! Kuomet devintą
lū!
valandą pašaukiau ofi<ą. tai vi
Dėl ko fcrip?
Visi susiraukė ir ri tan^auėvai dhr

— Pažadinkite mane ryt iš
— Iš lošiau 50,000 dolerių. Ar ryto apie 6 valandą.
nori mane vesti? Apmoku de
t — Su mielu noru; tik paskam
šimt žodžių atsakymui.
telefonu.
? Tą pačią dieną (gauta tele- binkit mumstpirma
♦
*
grama toks atsakymas:
ARITMETIKA
— Taip, taip, taip, taip, taip,
taip, taip, taip, taip, taip.
Gydytojas: — Kaip dažnai
t
♦
♦
pasikartoja tas skausmas
APETITAS
Pacientė: — Kas penkias mi
-- Kaip patarlės melagingos! nutes.
— kalbtyo vienas jagamasta
Gydytojas: — O kaip ilgai tę
prie stalo. — Daug kartų gir sias?
dėjau jog apetitas ateina žmo Pacientė: — O mažiausia pus
gui bevalgant, o aš jau trečią valandį.
valandą valgau ir neturiu jokio
apetito.
SU MIELU NORU

SUSIKALBĖJO

Svečias, restorane: Aš nega
liu valgyti tos sriubos...
Padavėjas: Aš tuojau pašauk
įI
siu vyresnįjį.
Svdcias: Aš negaliu valgyti •
tos sriubos...
Vyresnysis: Tuojau paišau ksiu virėją.
Ate’n a storas virei a su balta
kepure ant galvos.
tos sriubos...
Virė:as: O kas tokio atsitiko?
Negerai išvirta? Be prieskonio?
— Neturiu šaukšto! — suriko
svečias.
* * ¥■
TARPE MOTERŲ

*

*

*

Vienam susirinkime iškilo bar
hiai. Tūla moteris kreipiasi į
— Dėl ko jūs laikote dvi pa senberni ir sako:
pūgas?
— Jei būčiau tavo, žmona, pa
— Kad sutaupyti namuose vaišinčiau tave nuodais.
barnius.
— O aš, — atsako senibernis.
— Matai, drauge, žmonos pa- -— būdamas
~-------- jūsų vyru, su mielu
pūga nuolat kartoja: “Tu vėl, f noru išgerčiau nuodų.
PASIDALINO DARBU

j —

— Tu žinai, Maiki, kad netu- tančiai dolerių, kuriuos Jaunirime lietuviško centro Chicago mo centro klubitninkai paskyrė j
je, kur visiems būtų prieinamas vienam specialistui Čiurlionio
monografijai patašyti
ir mielas.
— Žinau. Tėve, kad neturi
— Kap aš tau galiu atsakyti
me. išskyrus Liet. Tautinius na neatsakomą klausimą. Galiu tiek
mus. Jėzuitu jaunimo centras pasakyti — sutirpo...
ne visu lietuvių centras, bet jė
— Tai gražiausią, — “sutir
zuitų, nors lietuvių pinigais pa
po”! Jeigu taip, tai ko mes čia
statytas.
Susitinka dvi pažįstamos.
— Aš girdėjau, kad buvo pra- kalbame apie tokius didelius Į
— Kas naujo pas Tamstą?
t dėta plytas pardavinėti kultu- dalykus, kaip steigimas bendro
— Ni gi nieko. Mokinūos.
'■ ro- muziejui statyti. Ir aš hu- lietuvių muziejaus^ gali irgi šu
— Ir ko nori atsiekti?
-ėir bū% ' pirkau porą plytų. Jau krūvos
— Malku t h kaip bus taip bus,,
plytų sukrautus’ir vis tebekrauu daktarė.
— Tai mes tapsime profesijų nama daugiau, bet praėjo kone bet žemaitis nepražus. Seniau
• dešimt metų, bet muziejaus vis sia aisčiu kilmės tauta gyvuos,
draugėmis. ,
, . , .
kai jos priešai išnyks. Lik sveiįj nėra.
— Kaip tai?’
— Gal dar nepakankamai ply
— Aš susižiedavau su gA^dy
I
— Ir tu. Tėve.
» t
tų suvežė, Tėve. Po 10 dolerių
toju ir būsiu daktarienė.
C
G
viena plyta, tai ne kažką pasta
tysi. Gerą muziejų, pav., tokį.,
MOKYKLOJE
kaip Camegie Pittsburghe pa
Ner\'ingas mokytojas pasako-?’ statyti milijonus dolerių kainuo
ta mokiniams:
j. t ja.
— Šauksiu iš eilės visus. Tie.iirie randasi klasėje pasakykite.-■ — Ką lietuvrarnsjreiškia sukel
kurie nesat pasakykit ti milriona ar daugiau doleriu
kultūros namams pastatyti. Tik
‘ne”.
pagalvok, Maiki. kokie dvasinės
kultūros lobiai, turtai, kitaip sa
kant. stovi visur išmėtyti. Kiek
— Tik nesakykit mano zmo- dabar dviejose galerijose pa
ni. jog pari.kolinau iš tavęs 20 veikslų, skulptūrų^ grafikos dar
iloleriu.
bų. — visa muziejų užpildytą padarysiu, bet? “tuhn Kitataučiai lankytu. Prie
tu ne išsiplepėk mane žmonai, muziejaus būitų knygynas, ar
kad aš turėjau prie savęs tiek chyvai, skaitykla, paskaitų sa
lė. meno literatūros krautuvė,
pinigų.
meno reprodukcijos, atvirukai
būtii pardavinėjami. Visas kul.GANDRAS
: tūrinis gyvenimas atsigautų iš
e Nelengva yra kantriai klau
— Kok>
paukštis, mamy-- merdinčios padėties.
^yti svetimos nuomonės, bet kas-1
c? — klaupia Vincukas.
— Aš žinau. Tėve ir be tavo negali pakęsti kitip to nemėgsti
— Tai gandras, kuris vaikus ’ gražios fantazijos, kad Amerikos ir kiti
j
.tneša naktimis.
lietuviai apie Petuviu muziejų
• Juo aukščiau užlipą bež- į
— O kaip j’s įlekia į numusr ne tik negalvoja, bet neturi nė
— Per langą.
■ supratimo. Atsimeni, kai prieš džionė, tuo aiškiau matosi jos .
‘
:
— Aha, dabar žinau dėl ko -27 metus buvo kelių patriotų pasturgalis.
idealistų steigiama Čiurlionio
• Giltinei nereikia kalendo- >Galerija, klek pajuokos, piktumo riaus.
spaudoje buvo paskleista, ypač
• Kas ieško — tas suras, kas
^Vytautas Meškaiiskas suatidoje
j
*lidži liejo prieš Čiurlionio Ga miegos — tas sapnuos.
lerijos steigimą. Patriotai į zau
• Jeigu kalbėsi vien tai, kas <
nas nekrejxlami dėmesio, ėmė tau patinka, išgirsi tai kas tau•if įsteigė galeriją, kuri tr šian nepatinka. Jeigu kalbėsi, kas,
dien tebeveikia, flbrs į ;os veik tau nepatinka — sužinosi pa
ią vis i far kišasi nevalyvi žmo slaptį, kas tavo artimui patinka.
nės.
‘
j
ė Kūniškas nuovargis veda
— Maiki tu manai, jeigu bū- prie miego: protiškas — išblyš
Jų steigiamas '"isfĮ lietuvių mu- ko miegą.
iriejus. taip p-,t būtu priešinin
• Sypsenjt negali būti perka
gu?
V
t — Aišku, kad būtų Visų pir- ma. išmaldaujama, skolinama ar
jna susipeštų dėl vadovybės, c pavagiama, nės ji niekam neturi
vadovybė iktampioa į politine^ vertės tol. kol nepadbvanojama.
jiertees...
» — Tai gal lauksime stebuklo,
• Vedybiniu reikalų patarėjai
^ai rūpinamės tiktai savo šą«- yta husprendę, kad vedybų dvi
.kaitom. Maiki Kol ]tas nius dešimtį švęsti yra’ visiškai ne
kėri vieiiybės, tai okupantas rttn praktiška, nes yra per anksti
jtas trina. Lietuvoje mūsų bro- džiaugtis ir. gerokai per vėlu
jių ir ses ų vaikui mokyklose te- del jo raudoti.
fonrizuoja. draudžia f bažnyčią
biti; kunigus ir iiTOŽigentu.s per-j • Jei aš pareiškiu *avo
s nuę- ;
*"

tax PArea

I no pipfcga tuojau atsako: “Ne
Viena senmergė išlošė loteri- tavo reikalas, ką as daržu0.
' joj nemažą sumą pinigų• ♦ *
apie tąi ^žinojo, tuojau nubė4
VIEŠBUTYJE
go į telegrafo ofisą pranešt sa
— Svečias priėjęs prie sek
vo vaikinui, kuris jau buvo Ją
retoriaus:
pametęs.

— Kūmutėje, tu neturi supia-

čus :ai’> paudė ją prid žybčiojo spinduliai atnešą į ėkkad >unka buvo nusėdėti raną raides. Nušviesdavo kaip
vėlei . Žiūiovė buvo viską pa-’ meteorai sielą — tos, kuri buvo
1 ir lik vieno tenorėjo: laiminga nors čia ir kine... Pa
būtu bučiuojama vietoje, galiau švystelėjo ir ekrane pa
R- s prerijų žirgas nuneše’ sirodė balta drobė. Sunkia atsi
”k t>!i nuo pasaulio, ku dususi žiūrovė pakilo eiti. Dar
r? an ri ėdėjo... Žiūrovei taip tebežiūrėdama į ekraną, ji viena
pat plake šmtffis, kaip ii- tai, ku ranka grabaliojo ant kėdės pa
rią filme herojus sugriebęs ne- siimti atsineštą sviestą, bet ran
mielaširdingai bučiavo... Juk ka apčiuopė tik švelniai slidžią
:ai taip žavėtina, taip puiku, kėdę.. Ne?ąmonin,siri pagraibė
♦aip negyvenimiškai... Štai ir ji: ranka daugiau, o toliau pažadi
s v ve n i me niekas į ją nepasi nusi save iš malonaus sapno, pa
žiūri, ne Tik nepabučiuoja, o čia! žvelgė [ tikrovę.
? p<rgyvena \isus svaigulingus!
Ant kėdė- tebuvo su plotis po.
bučinijus ir dar su to-kiu hero-»
pteris, kuriame kadaise buve
i1 s
sviėstas. Aiškiai buvo matyti rai
d Ai galima nepamiršti viso dės “KARVYTĖ” ir tebuvo tik
pasaulyje ir nuplaukti drau- ( virvelė ir pagalėlis, kad piršto
su -vajomis...
į
' F nespaustų, kuriame buvo suriš?
Ir ji plaukė... Taip plaukė... Į tas svieste įpakavimas. Dabar
Atsilošusi >edynėje jjautė kaip į ii supigto, kodėl filmos herojus
■riškiai slysta kažin kuo švelniu.i tai p švelniai ją žavėjo, kai ji net
kas neleidžia jai ramiai pasėdėti , ramiai kėdėje nusėdėti negalėjo
vietoje: žiūrėk ir per toli nuo! ir vi> xslydo 'žemyn... Ji buvo
kėdės nuslysta... Ach. kaip bū- j atsisėdusi ant sviesto, kurį kotu gera, kad taip vi>u gyvenimu į operatyve pirkusi prieš ateidai kiną Pusės kilogramo išslvste nusivytum, įausdamas!
prireikė 12-kos ilgų
kaip g\’venim:> taip slidžiai proj
tave praeina, kaip kėdė po tavoj veiksmu jaudinančios roman-,
tinės filmos...
apačia
Arėjas Vitkauskai
apn

\■ eoas Arne- •
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lekiojau/hwdriM
jungoje pagonijqs.fr bToMv£

tik

buvo koriko Ji te totiu abejtioiy. yra tik Vi
suomeiūška.
‘
P- • '
M ura vpve laik is> dar blogiau

įnikai atėjo

Ųnroma dabar
g — Norėjau tave. Malki, pa *kauoa. nei kiek nesiskiria nuo 2
klausti, kur dingo tie trys tūks io. kuris virfŠkai neskaito.

Kur milžiniška Chicaga —
kadaise buvo tik bala
ir slankiojo šaulys indėnas.
Saidokas buvo jo tamprus,
vilvčios kelias vis taiklus,
miklias turėjo žirgas strėnas.

Už vandenyno daug laivų
’ išvyko link naujų krantų —
ieškojo žmonės turto laimės!
Indėnų kova su baltais
pasibaigė, ir jų takais
jie sekė ir vis varė baimės...
Šiaudini stogą “Čikaga” —
anuomet lūšna tik viena —
kaip skurdžiaus lapus, teturėjo,
dangoraižiai jau čia nūdien^
kurių nematė ir sapnai
išdygo, augo, sužydėjo!

Užpylė buvusias balas,
paleido puikias mašinas
kaip veidrodžiu gatvėmis riedėti.
Indėnų likb tik Vaizdai
kur nors dangoraižy aukštai,
arba paminkluose Įdėti.
Kai dūmtraukių tiek pamatys —
kas atsimins ir pasakys,
jog čia kadaise buvo balos?!
Trys milijonai ir viršaus —
kiekvieno klausimas žmogaus:
kiek miestas augs, gi ir kur galas?!
Už vandenyno — Lietuva:
kai prislėgė vargų našta,
vaikus j užjūrius išsklaidė,
ir šiandien daugelis iš ii| —
Čikagoj, tarp daugelio kitų

>

, gyvena, vargą nusibaldė
Kur buvo balos Ir šauliai —
ten mirga naktĮ žiburiai:
ne vienas jų čia milijonas!
Indėinflilro tik raudai, ,
išblyškę nūn ir jų sapnai į' '*
baltasis iš Europos ponas! ’

t

| !*
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VĖL NIEKINA VLIKĄ IR ALTA
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI

Nauji Čiurlionio Galerijos, Ine.
direktoriai

Savo išvadose, priimtose rug- daviniui, pastato frontininkus į
Adr. p.
Zogjy. naujasis somai Lietuvai, ruošia dailės
plūėio mėn. 4-5 d.d. vasaros sto- j poziciją, kurios jie yra verti.
cil.iiid I\
parodas, skiria premijas ir pan.
vykioje, konferencijoje, šiai ką ' Kyla klausimas, kodėl §iuo me
ieiti i Ciurtionic
Jėzuitų skundas valstybės pro
suko Lietuvių Fronto Bičiuliai > tu, kada girdisi veiksnių susi
Galerijos, Ine. Duck torių Tary- kurorui. siekiant sunaikinti Čiur
ljie Vyriausiąjį Lietuvos Išlais klausymo tonai,
pasirodė toks
ma ir jeiimti jo tėvo turėtas lionio Galeriją, Ine. ir perimti
vinimo Komitetą ir Amerikos grubus pareiškimas? Galimas
pare
Jis bu s vicepirminin- os turimą Meno Kūrinių Fon
Lietuvių Tarybą:
dalykas, kad tai yra iššauktas
kas teisės reikalams.
dą. ir dvejis metas užsitęsęs tos
ft 9 , i
TKonferesciją pabrėžia, k:1d i baimės, jog PLB seime pareikš
K ip žinia. Midland Federal! Įstaigos tyrimas (Inquiry) pasi
LFB nėra opozicijoj nei ALTos, tas noras gerų santykių su VLL
Savings lietuviškasis bankas ’ baigė, kai toji įstaiga sužinojo
nei VLIKo institucijoms. LFB Ku ir eilės kraštų Bendruome
teisybę. Atrcr’b, tas skundas at
yra
pagiindinis
Cmdienio
Galeyra opozicijoje vien tik šių ins nių palankūs pasisakymai VLI
kreipė tinkamą Prokuratūros dė
rijos.
Ine.
globėjai
Banko
sei

titucijų vardu sprendimus da Ko atžvilgiu. JAV LB gerėja
mesį ir į užgrobtąją Čiurliomo
fuose
Bridgeview
centre
ir
Arrančiai šio meto danguii»ai, kuri santykiai su Amerikcs Lietuvių
'_her Avė. skyriuje yra saugomas
faktiškai kenkia šrų Lietuvos i Taryba, bei JAV LB Krašto Val
č. G. Ire. Informacija
nepriklausomai Lietuvai >kiitas
vadavimui skirtų instiluc jų prL dybos pirmininko parešikimas,
Meno Kūriniu Fondas, kuriame
sitaikymui prie laiko diktuoja kad VLIKas vadovauja kovai už
Statistikos duomenys ro
/ra dail. Povilo Puzino, prof.
mų reikalavimų ir tuo trukdo Lietuvos laisvę išgąsdino Lietu
Adomo Varno ir kitų dailinin do, kad Amerikoj mažesnis vai- ,
Lietuvos vadavimo uždavinius vių Fronto Bičiulius. Juk veiks
kų vertingi darbai. Gelerijos sa kų skaičius miršta nuo vėžio,
sėkmingai.vykdyti.”...
niams susitarus. LFB gali likti
tes, lankomos ištikus metus, yra negu paskutiniais keliais metais.
be
darbo.
Gi
jie
yra
tokie
puikūs
j
Mums atrodo, kad geriausią
prie Archer Avė. skyriaus Ban
atsakymą Į šią rezoliuciją duoda gaisrų kurstytojai. Išvadų pa-!
'būdais ])adf !i. Knygų leidimas, ko skyrius Marquette Parke taip PIkKSTE JAV TAUPYMO BONUS
:s iranėnas j koncertų ir parodų ruošimas u* pat mielai patarnauja lietuviams
M. Gečiohis straipsnyje “Prieš skelbimas, praėjus trims su puse!
Krikščioniškąją D e mokraliją”. mėnesio po jų priėmimo, kve
j kitokis panašus bendravimas ir galerijai, iškabinęs lietuviu
Popiežius Jonas Pautjps Il-sis, so.
(Tėvynės Sargas nr. 2 55, 1983 pia fabrikacija, a t i tinkančia lankydamasis ChicagcĮĮtsavo kai Šiuo atveju
> kaltinu ir. kartais neša tam tikrom naudos. da i I i ni nk ų paveiksi 11 s.
m. pusi. 45). Seka citata: .
gaisrų teorijai. Išvadas sureda-I boj sakė lietuvišikafiifGerbki Draugą, jei jis Velykinių pus- tačiau kaina, kurią peikia mo
Domicėlė Petrulytė, ištikimo
“Frontininkus nuo krikščio gavę: Darnusis, Kojelis, Raugas J te tautos tradicijas”.
kėti.
i.c.
bendradarbiavimas
su
ryčiu pai engimus Verbų sekji prof. Adomo ir Marijos Var
***
nių demokratų pradėjo skirti ir Raulinaitis, Rociųnas ir Vaitie-j Bet mes tų trariciju ne ger mnHipni cVplhia hnt r’;-*-?okupantu
ir.
jo
statytiniais
yra
ir
nų globėja bei jų palikimo saujų praktikuojama vertybių gra kūnas. Vardų Drauge nepa-j bi am, o nauju priveisėme Ver straipsnius.
visuomet per brangi ir netar- gote/a, i Čiurlionio Galerijos
dacija, kurią jie parodė ir pra skelbta.
i bų sekmadienyje Chicagos Jau Jau ir anksčiau Drauge buvo nauia Liriuvos interesams.
Drektoriatą įsijungė jau pra
dėjo akcentuoti, išeidami iš Vy
nimo
Centre
Moterų
federaciTolimesni ‘‘išvadų” . punktai j
i dedami skelbimai, kuomet jau l Iš kitos puses, ar nors viena eitais metais. Pagrindinis jos rū
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
suponuoja, kad VLIKo visai Į įa :au pradėjo rengti Velykinius nimas rengė šokius 1978 m. per j’ knyga išleista, pavyzdžiui, Lie- pestis — išlaikyti jai patikėtą
Komiteto. VLIKą jie vertino ir
nėra, nes visi jo atsiekimai pri-j pusryčius ir ritinėti su vaikais adventą Jaunimo Centre. O vė-'. lavoje, ar nors vienas koncer’as I Varnų palikimą nepriklausomai
gynė nuo kitų nepagrįstų puo
vyksta
tas t liau tėvu komitetas šokius ren
skiriami kitoms organizacijoms, j kiaušinius. Detroite
.
ar paroda surengia, kuriuose at [J etų va i.
limų, kol neįvyko konfliktas dėl nors specifiniai neiš vaidinta, [ P^’ °
Šiuo metu Čiurlionio Galeri
kun. Kijaus-^ gė jaunimui. 1979 m. kovo 29 d.,
Juozo Brazaičio neišrinkimo į kas leidžia Ella septyniomis I kas kartu gyvauja ir laimina Marijos ai’kšte-niosios mokyklos sispindėtų laisvojo žmogaus jos. Ine. Direktorių Taryboje, be
i idealai? Kas tuo tiki, tik save
V
J
Vykdomąją Tarybą. Jo neišrin
tuos
Velykinius
pusryčius.
Dar;
salėje,
Marquette
Parke,
Verbų
kalbomis, kas lanko pasaulio'
apgaudinėja.
kus (pagal pačių frontininkų
Miko šileikio ir dail Jono Tričio,
vyriausybes ir kalba pavergtos vėliau viskas aprašoma Drauge. sekmadienio išvakarėse, šešta
iniciatyva pravestą V .T. statuto
dienį.
Kaip tik todėl daug brangesnė yra dar dešimt asmenų. Jau
tautos vardu, kas Įtaigojo poli
1984
m.
kovo
17
dieną
8:45
pakeitimą), nežiūrint, kad laitikus Helsinkyje, Madride. Euro vai. ryte per Sophie Barčus ra-j Bet į tai Draugo redakcija vi ir naudingesnė la akcija, kuri praėjo dvylika metų nuo galeri
cistų blokas parodė savo nusi
Orgžffel 58.* pools
sai nekreipia dėmesio. Atrodytų, padeda pavergtajai tautai ne jos sumanytojo steigėjo dail. Ze
pos Parlamente ir 1.1.
dijo
religinę
valandėle,
savo
kal

mv8 cxtollne.
statymą ne prieš frontininkus
Viršs minėto <M. Gečionio boje kun. J. Borevičius paste kad Draugas nėra katalikiškas mokėdama nepriimtinos kainos. nono Kolbos mirties, tačiau-, ga
apskritai, o tik nenorėjo išrinkti
straipsnio užbaiga, atrodo, yra bėjo, kaip mes. lietuviai, prisi laikraštis. Jsm tik svarbu už r Kaip tik todėl remtinas BAL- lerija tebevykdo jo užbrėžtus
Brazaičio (jo vietoje laicistai
ras. kurio akcija geibi Lietuvai. tikslus: renka ir saugo lietuviu
labai-užtvirtinta frontininku iš-1i laikome savo tradicijų. "‘Sustab skelbimą paimti pinigus
siūlė taip pat frontininką Z.
straipsnį Tėvynės dome rengę įvairius pasilinks
.Mano supratimu, kad Drau Tačiau pagalbai negali būti dailininku kūrinius nepriklau
Ivinski), frontininkai išėjo iš vadų. Savo
Sarge M. Gečionis užbaigia minimus, su šokiais. Nes gavė gui, kai]) katalikiškam laikraš ribos. Kaip tik todėl padėčiai
VLIKo, -jį sumenkindami. Vadi
kaip seka:
nia, tai yra patikrinimas savo są čiui -reikėtų jaunimą auklėti ka Lietuvoje apsvarstyti ir pagal-j
nasi, VLIKas jiems buvo vertin
i
gas ir geras, kol jiems buvo as
“Svarbieji frontininku veikė-) žines, ką gero esame nuveikę, talikiškoje dvasioje ir jam duoti bai aptarti šv... Jurgio lietuvių’ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
i
meninio intereso jame pasilikti. jai vis dažniau daro aliuzijų į turime dvasinio pelno ar nucsto_ nurodymus, kad mes esame lie i parapija Clevelande organizuoja
yra seniausia, didžiausia ir - turtingiausia lietuvių fratemalinė
lio”.
tuviai, turim savo papročius ^{tikinčios Lietuvos ir
i politinių
Tai parodė, kad jie vertina Lie tokią padėti, kuri reikštų esa
organizacija,
lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
Panašiai apyskaitas daro ir ‘ tradicijas. Ir mums nėra reika- * bei sąžinės kalinių popietę. Ji
tuvos laisvinimui svarbią insti mų Lietuvos laisvinimo veiks
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
bendrovės prieš Naujus; metus, lo elgtis, kaip kiti elgiasi Jei j įvyks sekmadienį, balandžio 1 d.,
tuciją ne pagal jos reikalingumą nių ir išeivių politinių partijų
darbus dirba.
mes gerbiame ir didžiuojamės 11:45 vai. parapijos salėje. Pro
tikrina
knygas
ir
sudeda
balan

ir svarbumą tautai, o pagal jų nebuvimą. Iš tokių veikėjų vis
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS AKLUONUS dolerių
są. Tuomet "mato ar kompanija savo tautiniais- rūbais--ir šokiais, gramoje paskaita pavergtosios
apdraudų savo nariams.
asmeninius ir partinius intere dažnesnių tokių pasisakymų rei
tai mes privalome gerbti savo Lietuvos temomis ir bendras
turėjo
pelno
ar
nustolio
sus. Krupavičius tokią vertybių kia spręsti, kad jie tokios padė
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
Bet čia kunigas Jonas Bore- . religiją ir religines tradicijas.
pokalbis - diskusijos bendradar
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
gradaciją, kur asmens ambicijos ties, t.y. diktatūros išeivijos gy
Alanas Marrrui biavimo ir paramos klausimais.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
vičius pasakė, kad vakar, t. y.,
statomos aukščiau už visiems lie venime, siekia, kurią gali pasiek
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
(B. d.)
penktadieni, kovo ±6 d. Drau
’
Gavėnia
yra
prasmingas
metas
tuviams bendra, svarbia institu- ti] su pagalba iš šalies. Tai rodo,
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda -— Endowment
ge pastebėjo skelbimą, kad Jau
! tokioms temoms svarstyti. Visi
Insurance, kuri ypač naudinga -jaunimui, siekiančiam
riją, pasmerkė. Gi frontininkai kad orientuojamasi j Lietuvių
nimas rengia šokius. Tokiu skel
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
clevelandiečiai yra nuoširdžiai
tuo klausimu kilusioje polenu- J Bendruomenės vardu diktatūrą, bimu kun. J. Borevičius buvo
Cleveland,
Ohio
kviečiami dalyvauti.
ST,A — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
koje savo nuomonę pareiškė, kuri būtų jų dominuojamos sro- nepatenkintas, nes mūsų jauni
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
TIKINČIOS LIETUVOS
kad jiems draugiškumas yra vės diktatūra,
mas laužo lietuviškas tradicijas,
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.,
— Jose Napoleon Duarte, Sal
DIENA
svarbesnis, negu buvimas “abe- • Krikščionys demokratai posū į jas visai nekreipdamas dėmeKreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
vadoro krikščionių demokratų
jie Jums, mielai Dazelbės į SLA įsirašyti.
kį ta kryptimi ir ypač jo įgA’venjotinos vertės komitete”.”
Vienas gražiausiu ir prasmin pirmininkas, tvirtina, kad Ku
Skelbti “Drauge”, kad VLIKo dinimą, laikytų Lietuvos nelaiGalite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
giausių būdų bendrauti ir bend bos agentai stengiasi jį nušauti.
dauguma trukdo Lietuvos va- me, kuri prisidėtų prie jos pa- tirtu kitų dideliu nelaimiu”.
radarbiauti su pavergtaisiais tau
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
I
r "
. . .I----------------------------------- ----- _
-—
(LKDS biuletenis) tiečiais yra jiems įvairiausiais
— Erdvėlaivių dalys daug
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
I
greičiau išsinešioja, negu ap
Tel. (212) 563-2210
jTiiiiiriiTiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiii ininiiiiiiifiiniiTMiiii iminuiunim iiuhii u miiiimnrį skaičiuota. Grįžusius erdvėlai
S UT^ATūRA, lietuvių Htemtūros, meno fr mosi*
vius reikia tikrinti ir taisyti.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

1>S4 m. metraštis. Jame yra verttngl, niekuomet nelemta, Vina
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stsnkoc
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir 1
Meilaus rtralpenial bei įtudijos, Iliustruotos nuotraukomis t
M- K Čiurlionio. M. ifleikio, V. Kaiubot, A. Rūkitelėf ir JL Vir^
kūrybos ^oveikriaii, 365 puiL knyga kainuoja tik

> DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, raiytojot Ir to
tini, lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datin
Jventes bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!?
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKTENĖ
jgiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiin'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii imunini i n 11111111111111111 i ii• i 11; 111 ft.’

• VIENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&ij
to Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Hte
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> LIETI) VliKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaisak
įdomiai paralyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni* 1
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs kiekvienas
lietuviui. Leidinys muštruotu auotraukomis, pabaigoje duodami
vitovardHij pavadlnlma.%tx Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba
gandingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūstų Umėlapla. Kaina •»

2b01 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ Tel. 925-2737

?<M»c^uko kūryba, J.

Eii^nn

WCM.

LltaaJr»*« bmWb,

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, Hl.
A

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

ZMKV.IJĮį
• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

parašė 700 pnalapiij knygą, kurion sudėjo riską, kai bet kada Ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. E.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
tr patarė mums toliau studijuoti.
IaIm P3. Kieti vlrle!i<L

Paltai H
J

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

tt ■"* y r.jpį

1TW

Int LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip ,

ATEINA LIETUVA,

> K4 LAUMV8 LRMB, rašytojos Petronėlės Orlntaitės ata
mtnftnal ir mintys apie asmenis Ir dėtas neprlk. Lietuvoje Ir pt
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius
bet kainuoja tik |3.
> JULIUS JANONIS, poetas Ir evoliucfonlerius, Derapm
tas tr klaidingai Interpretuojamas g sniroe ii politikoje'; tik B
furgfo Jalinsko knygoje apie Juliau Janonio gyvenimą far poa
pavadint! kovotoju už žmogaus teises
Mją. Dabar būtų jį gi
idapil, kainuoja fflu
Knyga y—a didelio fo

=

s L.
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TeL 476-2206
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f — Naujienos, Chicago, 8, HL

Wednesday. March 2$ 1984 •

Jis įsitikino, kad nedorai elgiasi, ir nutarė Hiso melą iš
kelti viešumon. Kurį laiką jį kankino mintis — kelti ar
nekelti nedorą darbą viešumon?

Po Alger Hiso viešo ir melagingo pareiškimo, Whit
taker Chambers pats paprašė liudyti Senato komitetui ir
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidayi
Įrodyti, kad Hisas per akis meluoja, tarnauja Sovietų
by The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.
173? So. HaUtwd Strxt, Chicago, IL 60601 Telephone 421-41«
vyriausybei. Šis žurnalisto Chambers pareiškimas išmetė ,
iš aukštos pozicijos Alger Hisą. Jis buvo pašalintas iš
-ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 57494000
Valstybės departamento, bet jis neprisipažino, per akis
Postmaster: Send address changes to Naujienos
meluodamas gynėsi.
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60808
Tada Whittaker Chambers ryžosi pranešti apie Hiso
jam perduotus slaptus Valstybės departamento dokumen
$40.00
As of January 1, 1T8Č
metams ________
pusei metų -/
tus, o dar vėliau parašė knygą “Aš liudiju”, kurioje iš
Subscription Rites:
$12.00
trims
$4.00 dėstė visą šitą žaizdą. New York Times buvo su Hisu,
▼lenam menesiui
Chicago $45.00 per year, $24.00 per
dx months, $12.00 per 3 months. In
jo draugais. Chambers buvo komunistas, jis pats prisi
other USA localities $40.00 per year, Kanadoj*:
$22.00 per six months, $12.00 per
pažino, tuo tarpu Hisas nebuvo partijos narys, pinigų iš
metamu _______
Jiree months. Canada $45.00 per year;
$24.00 rusų neėmė... Tai žaizda, kuri iki šio meto neužgijo.
pusei metų ____
^hex countries $48-00 ner year.
$5.00
vienam mėnesiui
Prieš porą metų Hisas prašė aukščiausią JAV teis
25 cents per copy
Užsieniuose:
mą jam tą žaizdą nuplauti, bet teisėjas jam atsakė, kad jis
metams------------------------ _ $48.00 teismui nepaminėjo nė vieno fakto, kuriuo teisėjas galėtų
pusei metų -------------------- _ 526.00
Nuo sausio pirmos dienoj
vadovautis sprendimui pakeisti. Chambers viešumon iš
Dienraščio kainos:
Naujienos mru kasdien, išskiriant kelta žaizda pasiliko. Hisas jaučia, kad ji tebepūliuoja.
Chicago j e ir priemiesčiuos:
sekmadienius, pirmadieniu-^ ir šven
Bet grįžkime prie paties didžiausio viso pasaulio
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
metams $45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago.
dienraščio. Jis teikia visam pasauliui pačias naujausias
pusei metų----------------------- $24-00 IL 60608. Telef. 421-6100.
trims mėnesiams --------------- $15.00
ir plačiausias žinias. Jo žiniomis visi naudojasi. Man,
vienam mėnesiai _________
$5.00 Pinigus reikia siųsti pašto Money
kaip žurnalistui, rūpėjo savo akimis pamatyti tą didžiau
datose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
sią žinių šaltinį Amerikoj. Tai buvo prieš 35 metus, kai
pasiekiau Ameriką, susiradau nebrangų viešbutį 42-toj
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*,
s ezeri
gatvėj, užmokėjau, užsinešiau savo valizą ir rengiausinuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai
pernakvoti. Išėjau kavos išgerti ir nusipirkau New York
mą eiti, bažnyčiai skarele rištis.
VLADAS POŽĖLA
.
Times.
Maniau,
kad
nuovargis
mane
tuoj
užmigdys,
bet
— Ką. sako, tu nori sodiete
Prezidentas Reaganas nudraskė senas neužmigau, kol neperžiūrėjau visų paklodžių nuo pra
būti?
KOVOS DĖL SPAUDOS
New York Times žaizdas
i Daugiausia ponui Dulkeviciui
džios iki galo.
■ - . .... _
'
nerimo kėlė jo kaimynas Deltu
Žinoma, kalba kliudė. Bet angliškai jau tiek suprąPrezidentas Ronald Reaganas pirmadieni Baltuose
(Tęslriys)
:r negyva inventorium vienui va (jis ir DzevollovskĮsy; rpadoRūmuose Įteikė John Chambers Amerikos Laisvės medali. tau, kad žinojau apie ką ėjo reikaląs. Ištarimasįgalėjo
U.
- * .L-tiJ-č.,
{vienas turėjo uždirbti sausos Į raus bajoro sūnus. Neseniai jis
Tai pats aukščiausias pažymėjimas, kuri prezidentas gali būti ne angliškas, bet skaitant ištarimas neturi reikšmės. N emėgo ,kaimvnystcssrla' kar- f
‘ , r v
. Tręšti- žemę — (nusipirko plūgą, jr ’porą arklių;
. - t > 's i
U
i
I
duonos
kąsnelį,
Prasmė
buvo
svarbi.
Pirmiausia
padėjau
i
salą
antrą
dali,
ta.
užteko, ■ _kad’ • .vargingo,
Į! n'praj nrasmfts
Įteikti pasižymėjusiam civiliam amerikiečiui.
. ,<
nėra prasmės.
Giliau žemės iš- į pernai- -.suarė kaimyno bajoro
kurioje
buvo
garsinimai
ir
biznio
reikalai)
Peržiūrėjau
tave
’
pasauno.
Nebeii-tTiiblio
rei>
r.
.
<, -■ apieistą žemę, porą karvių įsi
Vienas Naujienų skaitytojas pristatė Į Naujienas
..-caras
; ar pašaro
.
.
,
Y
J
arti
-taip
-patnegalima,
kūme
stoka;nuvesdavo
*■
turini.
Ieškojau,
ar
kartais
nebus
paminėta
Lietuva;
Ru

paskutini New York Times numeri, patardamas paskai
4 ;aitė arklo nepatraukia. Taip ta gijo ir mėšlu tą visą žemę nuią
’
pas
kaimyrią
i
DatigalOnius..
tyti žurnalisto Walter Goodmano" straipsni, kuriame pa- sija, Vakarų Europa. Radau ilgą žinią iš Maskvos. Rasė Parapijos švenčiu Įhaętuu.ų<:baį 4 viena ;karta -ir vargo,- kol pilka tręšė. Kai atėjo ruduo, malonu
buvo žiūrėti: pima dirva'nulin
sakeja apie prezidento Reagano nudraskymą prieš 30 me Sholcbergeris, NYT korespondentas Maskvoje. Mane pik-/ j orai vis dėlto rrevengėr -Nors- ,<emęlt' pkigiaudė jos kaulus kusiomis varpomis javų. Kaitų visuomeniniame Amerikos gyvenime padarytų žaizdų burnas paėmė, kad didžiausias Amerikos diėnfaštis pra Pašvitinys ir fania./.’pasiekia^ amžinam . atilsiui. Be džiaųgs- •mynai žiurėjo, -stebėjosi ir sakė:
’ nio'--į -1i pasaulį/ atėjusi irvljeiasarv
New York Times redaktoriams būtų buvę daug geriau nešinėjo Sovietų valdžios žinias. Be jokių komentarų); be tiras, bei pėsčiai fen/heinatfi Jis; ■ jį palikusi.
— Bepigu — uošviai iš Daupaprasčiausių paaiškinimų. Sekančios diehos rytą . nusi važiuoja,
• gaionių padeda.
jei prezidentas tų žaizdų būtų nenuplėšęs.
Apie NYT, didžiausio ir turtingiausio Amerikos, c pirkau sekančios dienos paklodes. Radau žinių apie Ispa ;arp ienų. Būtihar^šiirdtrtuotas, J- Daiig.' pavasarių išaušo, po to Deltuvą pasekė tolokas jo kai
-vandens nutekėjo, kol al- mynas Motiejūnas (seniau bu
—
- X dar
- ■ tėvėlio«.* V’*-'' ♦ * > ■ •
g-al ir viso pasaulio dienraščio žaizdas neminėsime, nes niją, apie Šveicarijos bankus, Pabaltijo kraštus, bet visos skrybėlėtas
pinko palikimo." Poluos daugiau . ėjo'J trečioji - Maciūnų akalieos vęs. Maciejavičius): ir vėl savo
Naujienos jau yra parašiusios du Įžanginius, kuriuose tos pačios žinios — rusiškos.
. vengia viešumose; _ Štrrtifefiškai ’.karta. Pakilęs veiklai sodžius kaimyno žemę dirbti, dobilus
Vėliau
Įsitikinau,
kad
NYT
yra.geriausias
Sovietų
pareiškė savo nuomonę. Pirmame puslapyje jis infor
jos nemėgo taasyfls piahų'Jaiku', smarkiai palietė ją. Ponas DuK sėti ir ūkio bendrovę lankyti.
mavo savo skaitytojus apie žurnalisto Whittaker Cham valdžios paruoštų žinių skleidėjas neįtik Amerikoje, bet niados. kad it Iš- yąfSttvbs'-atejii- 'kevičiūs (tas pats ir Dulkė), vy- Kilo audra, kai Motiejūnas, Delbers padarytą žaizdą. Tą žaizdą jis padarė aukštuosius ir visame pasaulyje. Nenoriu pasakyti, kad NYT yra'ko sies, vistiek nhskas nesupras. resnk> amžiaus bajoras, stebė- tuva ir kiti sušaukė akalieos vi
mokslus baigusiam Alger Hisui. tapusiam prezidente munistinis, bet jo korespondentų skalbiamos rusiškos .Kaln be reikalo dar ūpą ga-j dailias augančią kartą, tik žiū-.’piją_ kaip gvyya tai buvo pir. . .
l‘ėjo ir akis statė:
ma lokia sueiga — ir pasiūlė jai
Roosevelto patarėju ir slaptai teikusiam žinias Sovietų žinios yra Tasso paruoštos. Vienam kitam koresponden dinti?
Ir
šitai
kartai
žemė
negalėjo
-Kažin
kokia
vėtra
įsilaužė
vienkiemiais 'eiti*
tui nusibosta oficialūs Maskvos pranešimai, jis ryžtasi
agentams Amerikoje.
•daugiau duoti, nėgū tėvu laikais | ir drasko mūsų lizdą! Vieni že
Whittaker Chamber, būdamas “Times Magazine” re pats žinių pasirinkti, bet toks žurnalistas ilgai Maskvoje davė. Tas pats arklas su medi me draskyti, kiti rateliu susi-, — Nepozwoliam! — griežta:
daktorius, buvo Amerikos komunistų partijos narys, buvo nepasilieka. Rusai randa priežasčių jį išprašyti iš Mask nėmis akėčiomis; ta pati šiaudi- j rinkimus lankyti, o dar kai kas pareiškė ponas Diilkevičius.
Kas gali išvaryti mane iš mam.
tie kumelaitė.’ Vietoje karvės,; net laikraščius skaityti...
supažindintas su Sovietų kagėbistais Amerikoje, rusų vos, o kitur jis gyventi negali.
Kurie komunistus šiek tiek pažįstame, tai žinome, viena kita ožka. Prie to dar po-1 Ponia buvo griežtesnė: ji są sodybos ?
buvo parinktas paimti iš Alger Hiso svarbesnių Ameri
rą avių ir kiaulyte. Su tuo gyvu | vo dukteriai uždraudė i jauni — O tamsta ar gali kam- nors
kad
oficiali
žinia
kerta
pusiau
tikrovę.
Tikrovės
joje
rei

kos dokumentų nuorašus ir juos perduodavo KGB agen
skersai kelio stoti? — atsiliepė
kia
ieškoti
su
žiburiu.
0
jeigu
korespondentas
rusiškai
tams. Aiškus daiktas, kad žurnalistas Chambers tuos
kiti balsai.
nemoka,
tai
visko
jo
pranešime
gali
laukti.
Kurį
laiką
kiek
tai
padaro
NY
Times.
Jis
tiki
“
Tasso
”
pranešimais,
Taip prasidėjo sueiga. Visi
dokumentus perskaitydavo. Perskaitęs, negalėjo atsikra
tyti minties, ką jis daro? Jis save skaitė komunistu, bet laikraščiams patikėtinas žinias pranešinėjo J. William juos paskelbia. Kas skaito NYT. tas žino komunistų par kalbėjo, karščiavosi, šaukė ir
ką bendro dokumentų perdavimo darbas turėjo su komu Chamberlain, bet vėliau jo straipsniai pasirodydavo tik tijos vadų nuomonę apie komunistų darbus, bet jie nieko barėsi. Net tėvai su seneliais bu
nežino apie Rusijos darbininkų, pavergtų tautų gyveni vo pašaukti liudininkais. Bet il
nizmu? JĮ smarkiai paveikė nachališkas Alger Hiso pa tai žurnaluose.
tie nebesulaikė, ir pasiūlymas
Nei “Daily Worker’’, nei “Vilnis”, nei Bimbos reda mą didžiojoj Sovietų imperijoj. Žinioms apie darbinin praėjo.
reiškimas Kongreso komitetui, kuriame Valstybės depar
Nors vyrija ir pasibaigė,
guota
“
Laisvė
”
neinformuodavo
amerikiečių
apie
Sovietų
kų,
pavergtų
tautų
kultūrą
ir
literatūrą
reikia
ieškoti
tamento sekretoriaus pavaduotojas per akis melavo. Ku
bet dar ir po to ilgai vyko ginriam tikslui jis melavo? Ar melu pasieksime komunizmą? valdžios planus, darbus ir sovietinės imperijos gyvenimą, kitų šaltinių. NYT nebetinka.
(Nukelta į 6 psl)
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LIETUVIŲ KALBA, JOS SUSI
DARYMAS IR RAIDA
Taip pat čia gal kiek anksčiau kaip
žemaičių tarmėse bus atsiradusios ir afrikatos č,
dž iš tj, dj; pvz.. XIV amžiaus galo dokumentuose
jau randame parašyta: Saltzeniken, Salseniken —
Salčinykai arba šalčenykai). Salse — Šalčia (upė)
ir kt. Taigi, apskritai imant, galima pasakyti,
kad XVI amžiuje mūsų gyvoji žmonių kalba jau
buvo suskilusi svarbiausiomis tarėmims ir net žy
mesnėmis patarmėmis. Vadinasi, žymiausia vidi
nė mūsų kalbos diferenciacija yra įvykus maž
daug tarp XIII amžiaus, kada ji jau galutinai
buvo atsiskyrusi nuo latvių kalbos, ir XVI am
žiaus, t.y. prieš mūsų raštijos pradžią. Vėliau mū
sų gyvojoje žmonių kalboje kokių nors didesnių
atmainų beveik nėra įvykusių.
Bet užtat vėlyvesniu rašytiniu laikotarpiu
musų kalbos gyvenime yra įvykęs kitas didžiai
svarbus ir reikšmingas reiškinys, kuris paskiau
turėjo didelės įtakos mūsų gyvajai žmonių kal
bai, ypač daug prisidėdamas prie mūsų tarmių
niveliacijos, t.y. šiuo metu mes susidarėme iš pra
džios sero bendrinę rašomąją ir vėliau Šnekamąją
kalbą, kurios ankstau visai nesame turėję. Šito
didžiojo įvykio pradžia yra 1547 metai, kuriais
buvo išspausdintas - pirmasis lietuviškas raštas,

jau minėtasis Martyno Mažvydo katekizmas.
Po to mūsų raštų kalba ypač gražiai buvo pradė
jusi klestėti Į to pat amžiaus pabaigą ir beveik
visame XVII amžiuje. Bet atslūgus reformacijos
Įkarščiui, kuris davė pradžią pirmiesiems mūsų
raštams, ir visai susilpnėjus katalikiškajai reak
cijai Didžiojoje Lietuvoje, XVIII amžiuje mūsų
raštų kalba buvo beveik visai sunykus, galima sa
kyti, tiesiog merdėjo, niekieno nežiūrima ir nepuoselėjama. Tik XIX pradžioje, Vilniaus uni
versiteto metu. Vakarų Europos romantizmo įta
koje ėmus daugiau rūpintis mūsų tautos praeiti
mi ir žodine kūryba, buvo tuo pat laikti pradėta
daugiau domėtis ir mūsų kalba. Šis domėjimasis
ypač padidėjo to pat amžiaus antroje pusėje, kai
1856 metais pasirodžius Augusto Schleicherio pir
mai moksliškai lietuvių kalbos gramatikai ir Vė
liau Fridrichui Kuršaičiui išspausdinus savo pa
grindinius lietuvių kalbos veikalus, didelį lietuvių
kalbos žodyną-bei gramatiką, buvo pačioj Lietu
voj pradėta daugiau rūpintis mūsų kalbos atgMivinimu ir tyrinėjimu, — čia didelis nuopelnas tėflka SimanUi Daukantui, vysk. Motiejui Valančiui,
vėliau vysk. Antanui Baranauskui, jo mokiniui
kun. Kazimieriui Jauniui ir kt.; iš kitos pusės,
mūsų bendrinės rašomosios kalbos kūrimo daAas
buvo dar toliau pirmyn pastūmėtas, kai aušriiffihkai ėmė žadinti mūsų tautinę sąmonę ir tuo btffltl
kelti mūsų kalbos reikšmę tautos gyvenimui ir jos
kultūrai. Galima sakyti, kad mūsų dabartinės
bendrinės kalbos užuomazga kaip tik yra prasi-

£"

'

*

*

* .

-

-

dėjusi Aušroje, o tos kalbos nukreipimas Į tikrą- kalbų eitųjų kelių,
sias vėžes, jos pagrindinių gairių nurodymas yra
Pavyzdžiui, anglų kalba, būdama tipiška maivisų pirma Jono Jablonskio (Rygiškių Jono) ir šytinė, — joje mes randame ne tik senų keltiškų
vėliau Kazimiero Būgos nuopelnas. Bet pats žy ir lotyniškų, bet dar daugiau germaniškų ir roma
miausias tos kalbos augimo laikotarpis yra buvę' niškų, ypač prancūziškų žodžių. — ilgainiui yra
Lietuvos nepriklausomybės laikai, kada sparčiai susidariusi visą eilę savotiškų ypatybių, kurių
buvo pradėjusi klestėti mūsų tautinė kultūra ir mūsų kalba beveik nepažįsta, kaip antai: galūnės,
mes gyvenome pilnesnį, vakarietišką gyvenimą. kuriomis dar senovinėj anglų kalboj buvo reiškia
Taigi, mūsų kalba, prasidėjusi beveik nepa mi kalbos dalių santykiai sakinyje, dabar yra jau
siekiamos^ amžių glūdumose yra visą laiką be pa visdi netekusios savo reikšmės ir jau daug kur
liovos kitėjusi ir nuolat Įvairėjusi, ligi pagaliau yra pakeistos kitomis žodžių sakinių santykių žy
nepriklausomybės laikais ji pražydo savo gra mimomis priemonėmis: prielinksniniu aprašymu,
žiausiu ir turtingiausiu žiedu — pasidarė geriau padedamaisiais veiksmažodžiais, žodžių vietos
sia ne tik mūsų materialinės, bet ir dvasinės kul ypatybėmis, spūdžio padalijimu (dinamika) ir in
tūros raiška. Bet pasidarydama tobulu, kad ir iš tonacija. Dėl to anglų kalboj atsirado apsčiai viedalies gerai kultivuotu, Įrankiu, tinkančiū net pai naskiemenių žodžių, formų menkumas, žodžių
niausioms sąvokoms ir didžiausioms pasaulinėms rūšių sumišimas (pvz.. the milk “pienas” ir to
idėjoms reikšti, mūsų bendrinė kalba vis dėlto' milk “melžti”), gausi priesagos -ing- vaitosena
fiėra pasidariusi kukiu nort bespalviu tnišiniu at (pvz;, reading is useful “skaitymas yra naūdinšiaip svetimybių rezginiu."-atsargiai ir išmanin gasn, stop reading “nustok skaitęs”, I satv him
gai dėrojama, ji iš vienos ptisės savo nuolatinėje reading “aš mačiau jį skaitant”, he is reading the
raidoje pasiliko glaudžiai sūrijušf su. fobvo
lettef “jis kaip tik dabar skaito laišką”. . .*) ir t.t.
Iftioju pagrindu — gyvąja žmonių kalba ir todėt [. . Visai kas kita yra mūsų kalba: ilgai plitusi
išlaikė senovinį savotiškumą., iŠ -kitos pusės, bM* Į atskirumoje ir pašalinių įtakų mažai veikiama,
dama didžiai sena ir turtinga, ji lengvai galėjo j jT lig šių dienų galėjo išlikti visai vienalytė, iš
būti pritaikoma naujiesiems Vak. Europos kultū j esmės nesumišusi su kitomis kalbomis. Todėl larom bei civilizacijos reikalams. Šituo atveju mūsų jtai senų skolinių, paskolintų iš kaimyninių arba
mitfirtiHfiė gyvoji žmcriių -ir bendrinė rašomoji,'tolimesnių kalbųĮ, ries turim labai maža
literatūrinė kalbą dhauge parodo visas sayo bū
(Bus daugiau)
dingąsias ypatybes ir ilgą amžiais eitą praeities
___
kelią, kuris daug kuo skiriasi nuo Vak. Europos 4 — Naujienos •
W cdncsday, March 2X, 1981

VAKARŲ

VĖJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu auresu:

____________ ,

Funeral Home and Cremation Service

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

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

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

DR. PAUL Y. DAUGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

PRANEŠIMAI

Medicinos direktorius
1938 S. Manheun Rd^ Westcnestor, III.
Biržėny klubo metinis susirinkimas
VALaNJLMJS: 3—9 darbo dienomis
šaukiamas balandžio meru 1 cL, sekir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL * macuem, 1 vaL po p^etų, Lietuvių
- Reiormaių parapijos sa
TeL: 5bZ-Z72I axixa 562~2i2b Lvangeakų
lėje, oZ3U So. Artesian Ave. įėjimas j
iš šono. Po susirinkimo — vaisęs. Į
Valdyoa kviečia visus biržėmis su
TEL. 233-8553
semiumis nei artimaisiais gausiai
Service 855-4508, Page 06058
dalyvauti.
i

■
I

■

I

GENIAUSIA IR D1DŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

G Y D Y TUJAS IR CHIRURGAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

SbcClAi-YriE; AKIŲ LIGOS

— Vaclovas Prūsas pranešė,
1907 West 103rd Street
kad Kolumbijoje, Bogotos mies- j
Valandos pagal susitarimą
te mirė Kazimiera Didžiulienė. J M. ŠILEIKIS
Paliko du sūnų — inžinierius
DLL EKA1NK riuECAAb Vytautą ir Algirdą Didžiulius su
šeimomis ir dukrą Aldoną.
BANANAS
OPTOMETRIST AS

TeL 927-1741 — 1742

Karvės sode

5
Telefonas 523-0440

- MAISTAS
IR VAISTAS

— 1984 m. kovo 11 dieną mi
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 rė Elena Glionertaitė SolomoTikrina akis Pritaiką ^kinins
nienė. Liko vyras Vincas Solo-j Bananai neauga ant medžio,
ir “contact lenses”.
monas ir dukterys Irena Jan-: nes yra žolinis, lapuotas augakauskienė bei Vida su seimo- ( las, iš kurio lapų susidaro stipmis. Velionė buvo palaidota ša- Į rus kamienas, ant kurio per 15
Dr. laminas sew u lis linskienės šermeninėj. Kovo 15, mėnesių pasidaro bananų kekė,
dieną palaidota šv. Karolio ka-! Kai bananai nuimami, “medis *■
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
pinėse New Yorke.
j nukertamas, nes daugiau vaisių
.PROSTATOS CHIRURGIJA
Į nebeduoda. Išauga net iki 25
2o56 West 63rd Street
— Mirė dr. Julija Skripkuvie-.
.pėdų aukščio.
Vaxandos: aniracL 1—4 popiet,
nė. Paliko dr. St. Skripką, duk-.į Bananas savaime yra skanus
Kemriad. 5—7 vaL vak.
ra dr. Aldoną, sūnų inž. Romą ? vaisius. JAV daugiausia bana
Ofiso telefonas: 776-2880,
Skripką su šeimomis.
nų gauna iš Britų Hondūro ir
Rezidencijos telef.: 448-5545
— Kovo 9 diena mirė Adol bendrai iš Centralinės Ameri
fas Juodka, sulaukęs 87 metų. kos. Chiquita ir kitų tropiškų
Florida
Gyveno Chicagoje. Buvo žara-Į kraštų bananai skaniausi ir mals
siškis nuo Salako, Biržinių km.;
Paliko žmoną Oną Vidutytę
Juodkienę, sūnų Vytautą ir dūk- tijoje, Sao Jose Cubatao, 30 įny
Prostatos, inkstų ir šlapumo rą Emiliją Juodkaitę Valenti-j lių nuo Sao Paolo miesto, sprotakų chirurgija.
. '• nienę, žentą Vytautą, brolį Pra- * go natūralių dujų vamzdis, už5025 CENTRAL AVĖ.
’ :, brolį Anta- Į mušdamas 508 suaugusius ir vainą, gyv. Chicagoje.
St. Petersburg, Fla. 33710
ną, gyv. _pavergtoje
_ . Lietuvoje, kus. Yra kelios lietuviškos paPriklausė Tautos Fondui. D. Pet vardės.
TeL (813) 321-4200
kus laidojo Kazimierinėse.
— Baltimorėje mirė knygų
KALBA LIETUVIŠKAI

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

— Mirė Marija Liškūnienė.’ pardavėjas Siegfried WeinberPaliko sūnų Albertą su šeima ir J ger, sulaukęs 88 metų. Jis buvo
Apdraustas perkraustymas
dukrą Eleonorą Mieliauskienę su! geras H. L. Menken draugas. Se-_
iš jyairiy atstumų.
pirkda
šeima.
ni lietuviai inteligentai pirkdaANTANAS VILIMAS
vo knygas pas Weinbergerj, kad
— Rusų pavergtoje Lietuvoje galėtų pasika.bčti su Menkenu.
TeL 376-1882 ar 376-5996
<y-f mirė Elena Bružienė. Liko jo P. Grigaitis pas jį užsakydavo
sios duktė Jonė Bobinienė su reikalingas knygas. Visuomet
1
PERK KAUSTYMAI
šeima.
duodavo 50% nuolaidą. Wein— Brazilijoj, Sao Paolo vals- bergeris gimė Austrijoje.
Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R- ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

tingiausi. Yra ir kitos rūšies ba- Ture turtą ir grąžino valstybės
namu kurių žalių negalima vai- iždui.
gyti. Jie kieti ir aitrūs. Juos
MEKSIKA PAKAS
reikia kepti arba virti. Tokius į
PAVOJINGĄ PLIENĄ
bananus vartoja portorikiečiai..
Bananu JAV vra apskritus me MEKSIKA, sostinė. — Meksi
tus kfautvėse. Jie nereikalin- kos plieno bendrovė, norėdama
specialau< paruošime, nes jie
uždirbti daug pinigų, pardavė
natūraliai suvynioti storame Amerikai daug plieno. Kai pa
lukšte ir sanitariški, juose ne- tirta, kad ten būta ir radioakty- j «
ra bakterijų nei nešvarumo. Kai j
, lai Meksįka sutiko;Į
bananas pilnai prinokęs ir turi 2()0
plien0 alsiimti.
I
rudus taškelius. — lengvai su-j
I
virškinamas. Suvalgius tokį ba- Radioaktyvus plienas yra pa- I
naną, gaunama daugiau energi--vojingas žmonėms. Jeigu darbi- -■
i
jos. Jie turi tik 75% drėgmės, j ninkai ilgesnį laiką dirbs prie to
.I
bet turi daugiau cukraus negu plieno, tai jie gaus vėžį. Niekas
bet kuris kitas šviežias vaisius — į nepajėgs jų išgelbėti,
apie 20 nuošmčių.
Meksikiečiai savo sunkveži

Bananai turi apsčiai vitaminų miais atvažiavo į JAV dirbtu
— A. B ir C. Kai dėl mineralų ves, viską susikrovė ir išsivežė.
— bananai turi kalcijaus, vario, Plieną jie išvežė į kalnus ir su
ir sieros. Bananai padeda krau_ vertė Į gilius plyšius ir užvertė.
io celėms augti. Bananus patar Už poros šimtų metų plienas
tina valgyti tiems, kmie turi jau riebus pavojingas.
inkstų negalavirpis bei cukrine
negalil — Daugelyje Lenkijos vietų
liga sergantiems, kurie
’
naudoti cukraus Be to, gerai kryžiai jau vėl pakabinti ant
klasės sienų.
“ramina” skilvio žaizdas.
M. š.
— Chicagoje iš kalėjimo pra
— Ginėjos kariuomenės vado eitą savaitę pabėgo šeši kaliniai.
vybė konfiskavo visą prezidento' Keturi jau už grotų.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONE1) KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

I

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

n

g

■

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

■

s

’.KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

I
i

atarėjai u laidojimo direktoriai;
JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Aikštes automobiliams pastatyti

4348 So. California Avenue
... . ritffir

RADIJO ŽE1MOS VALANDOS

fciudiealaii tr iekmlieniaig
nuo 8:30 iki
tmL ryto,
Stotie® WOPA - 1499 AM

traaKliiMĮimfts H

storfiįer

Marquotto Parka.
«d*|a — Aldone Dauba
Talefu 778-1 549

*9 S*. MAPLEWOOD AVA
CHICAGO. IL MCM

PTNEAPPLE SPARERIBS
Fodr aed frsit fo veil together, and the eombinaHon of
^fMreribs with the rwect and aocr teste of pineapple is a naturaL
Before being eooked over a charcoal outdoor grill, spare
ribs should be precooked by being boiled until tender. This
process of partial cooking is eaBed parboiling.
If you are wsable to devote the time or the refrigerator
^See to the marl nation procedure In this recipe, just omit the
step. Tbe ribs srill testa a littio tes of pineapple, but they U
Still be quite delidoua.
This rather robust £sh is Ided for s barbecue party. For
groups, allow 1 pound of spareribs for each person and
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany
tiae riba with cold potato or macaroni salad, sliced tont atctoa,
toasted French bread, and toe pineapple sauoe for dipping.
a beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the whit*
used to make the sauce — a cold Chablis or Soava.
Grilled Pineapple Spareribs
of difficulty: Ecsy

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois

TeL 974-4410

—1

■
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“Lietuvos Aida?
KAŽI iftAZOŽIONYTt
•

£

S
1

X-

toy met

VASAITIS-BUTKUS

1
tadienlc 840 **L vakar*.
Visos laidos S WCEV stotie*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1
te cover the nbc*

Telefonas - 652-1003

T*)*L T78-^J74
r

PATS SKAITYK IR KITUS

DIENRAŠTI “NAUJIENOS*

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

i.>^7

— Naujienos, Chicago, 8, Hl.

Wednesday, March 28. 1984
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Pijus Mičiulis. iš Gulfport,
"'Siunčiu 100 doleriu money
oulerį: 10 dol. už 10X1 m. pr?-‘
numeratą ir 60 del. Naujienų’
paramai, (iyvuckit kuo ilgiau.";
širdinga: dėkojame už šią ir1
nuolatinę paramą.
•

Petras Zdanavičius, iš Mar-!
irko, lankėsi Naujienos \ pr?J ė prenumeratą ir įteik ė S53
kui už vizitą bei ]
kalbius ir paramą.

iš Brighton

825;
s Brighton Parko
KOVOS DĖL SPAUDOS
Ann Gilvis, iš Marquelie Parko
AtkeOa ’š J p*!.
$1(1 bei $5 už kalnetlorių, ir
Alfonsas Augulis, iš 18-tos apy- čai dėl vienkiemių atskirose sodybes?. būri uose r susirinki
Nuo.'inkis dėkui visiems.
muos?. Taip giliai ir skaudžiai
buvo užgauti kartomis susidėję
Sekantieji skaitytojai pratęsė
akalicos paprccui! Lūžo j e.
prenumeratas ir piniginiai paNeišlaikė perversmo ir pono
DulkcvičiauN širdis — ir ji lūžo.
George Bobelis, iš West
Keleivi! Lžklydęs į Maciūnų ka
pas, sustok vienai minutei ties
>’15 (ir S3 už kalendorių) —
Apol naro Balkevičiaus, pasku
Antanas I rbaitis, iš East Chicatinio senųjų tradicijų bajoro,
kapu ir liūdesio atsiminimui atpo šio — Ben Dunda, iš C.icesiduck: jis buvo, kovojo ir žuvo!
ro, Iii., ir Danutė Liepienė, iš
šv. Antanas. Tą dieną — tėvo
nabašninku ir jo sūnaus vardi
po SI G — A. J. Alekna, iš No.
nės. Tenai Daugelavičiai iškil
Miami Beach, Fla., V. Bildušas,
minga: šventė.
iš Montgomery, Ill., dr. Julius

ftfJLL MITATI

REAL ISTAT1 FOR SALI

KJ1 UU

VALKOTOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAMJi

TO ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽSZMOKTJTMAla
Į

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
£

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Z212 W. Cermak Road

Chicago, DL

TeL 847-7742

9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
Būdavo, suvažiuoja į pokylį
» NOTARIATAS • VERTIMAI.
jnkuvės d arponia:. Vienas •
kitą jie šaunesni: karietomis
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
karietomis,
o
ponas
Karpis
ir
ristų širmių pertrauktas. Išbėgę
M
tarnai tik skuba ponus laipintis
INCOME TAX SERVICE
^1
iš vežimų, o svečių sulaukę šei- 1
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
mininkai sveikinti jų. Suvažia- ’
vus didiesiems, prasidėdavo
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
garsi puola, apšaukta visoj apy- Į
elektros įrengimai
i
linkčj.
j
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
urlu Chicagos mieste
melais ji buvo jau nebe’
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose,
ta - paprasta, be iškilmės. Sve-J
jsrsntuotai ir s^žining^L
čių stalas kuklus. Dingo lašišos, j
KLAUDIJUS PUMPUT11
i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Sekanti u j i Naujienų skaityto quette Parko;
4514 S. Talman Are,
Dilelis butas savininkui. Geras inves
unguriai ir ikros su konjakais,
Ttl. 927-3559
jai aplankė mus, pratęsė prenu
tavimas.
po s5
Kazys Dangis, iš Mar- šiandieną jų vieloje įvairi silkė
meratas metams ir piniginiai
Prieš audrą.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
su daržovėmis ir degtine. Seno-į
parėmė Naujienas:
pirkinys. ■
iš Berkeley, Ill., Juozas Luko ve dar priminė mėsa: stovėjo;
D Ė M E SI O
Juozas Goceltas, iš Marquette ’ šiūnas, iš Toronto, Ont., J. Mac krūvos kumpių, veršienos, paukš-!
Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
62-80
METŲ
AMZ./AIRUOTOJAI
Nebrangus.
Parko — $10; Senas Naujienie-: konis, iš Brighton Parko, P. Ma tienos. Vieloj šampano su jau- apie savo vargus ir bėdas pasi pilna įspūdžių.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
« — Tiesa, ponia, tiesa, — prikalbėti.
liability draudimas pensininkams.
žinąs, iš Marquette Parko, Stan kiais likeriais pulojo alutis su- — Puiki idėja, ponia, leisti tarė kitos. — žiūrėkite lik, koKreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY
4651 S. Ashland Avė.,
ley Pūkelis, iš Clūcago, III., Jo vynu.
dukterį į Romą, — tarė kaimy- kio ji turi pasisekimo*
•
- Chicago, III.
INSURANCE — INCOME TAX
nas
Rinkevičius,
iš
Toronto,
netrūko
prašymėPo
senovės
Tel.
523-8775
arba 523-9191
nė
namų
šeimniinkei.
O dar viena pridSj^KURIAM GALUI MOKĖTI
Ont., A iktoras šarka, iš Mar lio. Panelė Irena, ką tik grįžusi t Pagirtoji šeimininkė mielu no — Sakykite, poniosjar negra
2951 W. 63rd St.
quette Parko, Apolinaras Sko iš Romos, nešykštėjo jo sve- J ru papasakojo kaimynei savo rū-j ži būtų pora, su tuo, su kuriuo
TeL:436-7878
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS pęs, is Cicero, III., A. Smolskis, čiams, dalydamasi ta proga sa-! p<‘scius, pradėdama:
. ji dabar šoka? Jis nieko sau
iš Welland, Ont.. ir B. SuscHla, vo įspūdžiais iš kelionės. Abe-j - Tėvas tikrai būtų leidęs Ire jaunikaitis, ir kalbos ir mani e-<' AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
iš Marquette Parko;
jingesnis vaišėms jaunimas slin-’ ną į Varšuvą. Taip jis mėgo tą rų gražių.
tuojame ir esame apdraušli.
■ NUO S300 IKI $1,000
. I KAIP SUDAROMI
$ I — Balys Turkevich, iš ko į salę. Ponas Antanas su pa-^ miestą!
ARVYDAS KIELA {
East Chicago, Imi.
TESTAMENTAI :
nele Zuzana, piano lydimi, pra-! — Suprantu tamtsą, — atsi-1 — Ką, ponia, sakai! — staiga j
6557 S. Tęilman Avenuė
Širdingai dėkojame visiems.
dėjo valsą. Jį netrukus pasekė duso kaimynė. — Aš pati ten . pastebėjo kita. — Tiesa, jis gra- *
Tuo
reikalu
jums
gali
daug;
^^-Jęhieago, IL 60629 ; .
ir kitos poros, ir erdvi salė jau buvau. Vyras nal.ašninkas bent j žios išvaizdos ir neblogų manie- Į
padėti
teisininko
Prano
ŠULO
.
siūbavo, kaip Nemuno vilnis kartą per melus važiuodavo į j rų. Tik, sako, jis litvomanas.
New Yorker 4 dr. Sedan
1L
H
Ponių veidai iš karto nutįso. oaruošta ir teisėjo Alphonse
— Chicagos Lietuvių Spaudos vingyje. Po šito ėjo kitas — pa-t Varšuvą prasivėdinti, su pažįs
Kol jos maloniai šnekėjosi WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
BALZEKAS MOTOR SALES klubo narių susirinkimas įvyks nelių valsas su figūromis ir be tamais pasimatyti, teatro aplan
išleista knyga su legališkomis
penktadienį, balandžio mėn. G d. figūrų, polka ir kadrilis. Mozū- ‘ kyti ir koncertų pasiklausyti. apie vaikų ateitį ir jų laimę,
CHRYSLER • LeBARON
7 vai. vak. Lietuvio Sodybos sa rui nelieliko vielos, jis išėjo iš Varšuva, ponia, ir palieka Var- į gretimame kambaryje buvo formomis.
PLYMOUTH 3 K CARS
M. ŠIMKUS
i
svarstomas dvarų pelnas.
lėje, esančioje 6515 S. California mados.
Knyga su formomis gauna
» šuva.
“U WILL LIKE US”
Notary Public
— Ką man duoda dvaras? — ma Naujienų administracijoje.
Ave. Visi nariai kviečiami dalyPasieniais sėdėjusios ponios
— Ir aš tą patį sakau, — link klausė ponas Tadas, 300 ha sa
INCOME TAX SERVICE
4030 Archer - 847-1515 vauti, nes n
visu dėmesiu nukrypo į savo pa- i
Valdvba šaulį — jaunimo pažiūrėti ir J telėjo galva šeimininkė. — Ne vininkas. — Sau aš nieko ne
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
,ar 11
išsigalėję Varšuvon, nors į Re-’ turiu. Vaikai - namų mokslo. i Miko šileikio apsakymu knyga
ma
Sakome:. ii Inventorius, gyvas ir negyvas, < “Liucija” jau atspausdinta. < Taip pat daromi vertimai, giminiu
„ ž išleidome
.
.. dukra.
y ■ v
iškvietimai, pildomi pilietybės prašventą 1 evą ji pamatys, žmonė paseno. Vos gyvas esu.
5?
v
šymai ir kitokie blankai.
(Bus daugiau)
se pabuvos, manierų išmoks ir
dvasią atgaus. Dėkui Dievui,
i
Naujai pasirodžiusi
Autorius pavaizduoja lietuvių
mergaitė sveika sugrįžo — gyva.
a Liepto galą priėjo.
gyvenimą nuo XX šimtmečio

Parko, rašo:
•‘Siunėiu Jums
čekį. Kiek J
reikalinga paimkit už Naujienų
prenum- ratą, o likusius — už
laikraščio pagerinimą. Nepa i įs Į
kilę, stumkitės pirmyn kiek tik
galite, nors ir per didžiausias
audras. Linkiu Jums visiems iš
tvermės ir pasisekimo laikraš
čio ir Jūsų skaitytojų gerovei
lietuvybei. Sėkmės”.
Ačiū už puikius linkėjimus ii
p .rarną.

Šimaitis, iš Forest Hills Card.,
N.Y., Stasys Šimulis, iš Juno
Beach, Fla., Antanas Staugaitis,
iš St. Catherines, Ont., Edward
Kačinskas, iš Baltimore, Md.,
P. Kūginis, iš Irvine, Calif., An
tanas Malinauskas, iš Marquette
Parko, A. Masionis, iš S ayner,
Ont., Emilija Pajaujis, iš Bay
side, N.Y., Ona Pusdcsris, iš
Detroit, Mich., Bronius Sereika,
iš Amsterdam, N.Y., ir Antanas
Tamulionis, iš Bratenahl, Ohio;
į’B
\ . Kenstavičius, iš Mar

I

—

........ ................................... —
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DR. ANTANO RUKŠOS

r>.

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

For constipation relief tomorrow
, reach for EX-LAX tonight (

KOVOS DE

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
“Ihe Overnight Wonder
Read label and follow
directions.'..
C Ex-Lax; Inc?. 1982

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

NAUJIENOS ATLANKYS KASDIENA

KAINA — S17. (Persiuntiirui pridėti $1)

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams
ir kitiems.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago. JI 60608

Aleksas Ambrose,

-

*.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

. , VA .V

.

J

GINTARAS P. ČEPĖNAS
arto valandos: Kasdien: nno
6 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
5ta<L: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
h pagal susitarimą.

ENERGY
WISE

TeL 776-5162
1649 West 63td Street
Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet,
šeštadieniais pagal susitarimą.
<606 S. Kedzle Ava.
Chicago, IW. 60429

TeL: 778-8000
Chanę* the oil «r>d
f Iters every 3.000 te
f .000 mites to avėki
lasting gasollneL

VALST.

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Oarl be t Bom Lee*-

i

Adresas:
1

;

ę Laukia, kaip gervė giedros.

ZIP CODE

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Chicago, UI. 60632. Tai. Y A 7-59t

Advokatas

NR. IR GATV3 .........

i

P. NEDAS, 405? Archer Avėript

i

VARDAS, PAVARDĖ

MIESTAS _

Siuntiniai į Lietuvę
ir kitus'kraštui

Dvi kūmutės ilgokai šnekuIčiuojasi. Pagaliai! viena susi
griebia:
— Ach, turiu skubintis pas
pluinberį. Mano vyras laiko pirš
tą ant prakiurusio vandens vamz
džio ir laukia kol aš atvesiu tai
sytoją.

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose
vietose — $40/pnsei metų — $22

Minkšti viršeliai
Kaina $15.
Persiuntimas — $L
f!

LAIKAS GRĮŽTI NAMO

Naujienos-padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

fa

I
iii

pradžios iki II Pasaulinio karo."22 ilgesni ir trumpesni apsa-.
kymai, 184 psl. Kaina 55. •
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 0729 So. Campbell ;
Ave., Chicago, IL 60629. <

ft —

