
Price 120 Chicago, ni

VANCE

TRUMPAI 1$ VISUR

Rašė lėktuvui krintant

ir karu klausimais. Pradžioje jie

me- 
šiais 
nuo-

Sovietų valdžja_Jšleido visus 
Korėjos lėktuve buvusius, kelei
vius. jie buvo ^iskri sdinti į Hel 
sinki/o-iš ten Korėjas lėktuvu 
bus nugabenti į Seoulą, Korėjos

KULKOSVAIDŽIU PRAMUŠ® KORĖJOS LĖKTUVE, PRIVERTĖ NUSILEISTI

PAGERBTAS VISUOMENININKASDR. VYTAUTAS P. DARGIS
CHICAGO, m

Uninque restoranų “puošnioj didžiojoje salėje labai gražiai buvo 
pagerbtas visuomenės veikėjas, kelių organizacijų veiklus narys, 
tikrosios Amerikos .Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, veiklus 
ŠliA narys. Westchester Klinikos vedėjas Dr. Vytautas P. Dar- 
gis. Salėje i prisirinko tiek žmonių, kad teko pristatyti net porą 
stalm -Iš toliau atvažiavusieji pradėjo rinktis aukščiau, negu bu
vo nurodytas laikas.

^shingĄon,

klus daktaras susirinkusiųjų bu 
vo pagerbtas.

Vėliau kanauninkas Vacvlovas 
Zakarauskas buvo pakviestas in- 
vokacijai pasakyti. Ji buvo to
kia graži, tokia turininga ir taip 
įspūdingai pasakyta, kad arti
miausia proga ją atspausdinsime 
Naujienose, šitokiu būdu galės 
ją paskaityti ir tie. kurie suruoš 
tame minėjime negalėjo daly
vauti. Reporteris

Ar Aldo Moro nužudytas?
Roma. Raudonųjų brigadų par 

tizanai ištisą sekmadienį tylėjo 
nieko nepranešė ar jie nužudė 
savo pagrobtąjį buv. premjerą 
Aldo Moro, kaip grasino savo vai 
džią. ka nenori tartis dėl palei 
dimo iš kalėjimo keliolikos tero
ristų, gąsdindami nužudyti Aldo 
Moro.

Clėvelando savivaldybė pa 
i. sumokėjo tnokA’tdjatns

ŠĮ KARTA GROMYKA NEKOLIOJO, BET IŠLYDĖJO IR PAGYRĖ

$iy Jaiky moderni prekyba
Johannesburg, Pietų. Afrika. 

"Vienas izraelitas. išsėdėjęs 19 
mėnesų Mozambiko kalėjime ir 
vienas amerikietis paleistas į 
laisvę mainaiaj Lewisburgo. Pa, 
federaliniame kalėjime laikytu 
Rytu Vokiefijas šnipą.

tikėjimu, skirtingu politiniu 
Įsitikinimų, ir gyvenančių skirtin 
gaiš papročiais ir filosodijomis. 
Rėkia milžiniškos kantrybės 
tiems skirtumams suderinti ir 
vieningai naudingą darbą dirbti 
Gerbiame daktarą už parodytą 
kantrybę.

Keliolika lietuvių, bijojusių 
pasakyti savo pavardes, telefo
nais klausė, ką Dr. Dargis padarė 
už ką jį gerbiate? Kvietėme at
vykti į šį banketą, kad galėtų 
patirti, už ką jis bus pagerbtas. 
Kuris Amerikoje nenori savo var 
do pasakyti, ne sužinoti ir ben
drą darbą dirbti nori, bet sten
giasi pakenkti.Jeigu kas abejo-

—Prokuroras įsakė FBI agen
tams išaiškinti bylas, liečian
čias įsiveržimus Į butus doku
mentų ieškoti. Paaiškėjo, kad 
tos bylos buvo laikomos kitur.
, — Jeigu rusai .užpultų Iranr^ 
Ui JAV turėtų tpadėti Iranu! gib-

Helsinkis. —.Pietinės, Korė
jos pagelbos lėktuvas, sekmadie
nį iš Helsinkio išskrido į-Seoul su 
106 gyvais keleiviais ir dviem 
lavonais.. sovietams apšaudžius 
sniego audroje nukklydūsį trails 
porto lėktuvą, viena keleivė Sa- 
porė visą laiką japoniškais gli
fais užrašė įspūdžius į savo, kny
gutę užrašė šiuos žodžius “8:40. 
Sovietų lėktuvas šaudo į mūsų 
keleivinio lėktuvo kairįjį spar
ną. Dvi ar trys moterys verkia 
ir vieną japoną sužeidė o kren
tant. krentam, krentam...”

Sovietų valdžia tardo kapitoną

Sovietų valdžia leido kelei
viams vykti į Murmanską, o iš 
ten Amerikos* lėktuvu jie buvo 
nuvežtų į- Helsinkį. Sovietų val
džia neišleido Korėjos lėktuvo 
lakūno. Kim ir lėktuvo piloto. Ru 
sai norr iš lakūnų patirti, kuriais 
sumetimais jiedu įsuko į sovietų 
apsaugos sritį. Korėjos lėktuvo 
kapitonas pareiškė, kad jį ga
lėjusi* ^suklaidinti viena kontro
lės valva. kuri buvo sugedusi ir 
kliudė-gerai lėktuvo kontrolei. 
Bet lakūnas Kim nebuvo tikras, 
kad tai galėtų būti kliūtimi skris 
ti paskirtu keliu, g

Kapitonas Kim pareiškė, kad 
sovietų lakūnas jam nieko ne
pranešė ir jofcių signalų nerodė. 
Kulkosvaidžio ugnis buvo pir
mas sovietų lakūno signalas. Ka 
pitonas Kim tiek nusigando, kad 
keleiviai neužtrokštų dėl deguo
nies stokos. Lėktuve buvo sus
paustas oras, kad keleiviai gale- 
tų kvėpuoti. Kai suspaustas oras 
išėjo pro pramuštą sovietų laku 
no skylę, tai jis pusantros valan
dos skraidė žemės paviršiumi, 
kad keleiviai neužtrokštų. Radęs 
saugesnę vietą, jis nusileido lau 
kuose, paežerėje, kad lėktuvas 
nesudužtų.

’ Kada sovietų valdžia paleis 
Korėjos lakūnus, tuo tarpu dar 
nežinia. Niekas nežino, kada ko
rėjiečiai galės atsiimti paežerė
je paliktą savo lėktuvą.

Carteris pralenkė Fordą
Pirmą kartą Haris Survey* su

daryta anketa kuris iš dviejų 
kandidatų buvęs prezidentas — 
Gerald Ford ar dabartinis prezi
dentas Carteris turi daugiau 
šancų būti išrinktas į preziden
tus .parodė kad 1980 metą rin
kimuose dabartinis turi • šansų 
prieš buvusįjį santykiu kaip 50 
prieš 42. Dar 1376 metų Har
ris anketa rodė kad tuomet Car- 
teris pirmas prieš Fordą tik 
dviem nuošimčiais.

ne
vas uosta

Nuodai mar

Pasitarimas padėjo išaiškinti nesutarimus 
strateginiu ginklų srityje

WASHINGTON. J). C. — Valstybės sekretorius, praleidęs 
tris dienas Maskvoje ir dvi dienas Londone, pirmadienio vakare 
parskrido į Washington:]. kad galėtų informuot prezidentą apie 
Maskvoje vykusius pasitarimus strateginių ginklų kontrolės su
tarčiai paruošti. Sekretorius Vtnve mano, kad šitas trijų dienų 
pokalbis įvairiais ginklų kontrolės ir užsienio politikos klausi
mais padėjo išaiškinti k ei? s nesutarimus. .

New Yorko uoste, Staten Island saloje savo laiku iš laivų išlipdavo naujai a įvažiavusieji, ku 
neturėjo artimųjų žmonių juos pasitikti ir išsivežti, šiandien Staleli Island saloje veikiu lais 

kuriame iškraunamos nnritū neapdedamos prekės. Vieni laivai jas iškrau ja. o kiti su 
veža Į kitas valstybes. Paveiksle matome laisva? iškraunamų niekiu vietas.

KALENDORIUS

v Balandžio 25: Melą, Morkus 
Ev^ Žada, Kuoja, Tolmantaa, 
Rutvflis.
. Saulė teka 4:57, leidžiasi

4:41. . . M

Kainas ir lĮiargięiat 797<S 
tais. — žinoma, kils ir 
metais daugiau kaip 9.5 
šimčiais, skelbią Nacional. Re
al torių Asociącija. Naujų na
mų ir seniau, statytų kainos 
metai iš metų kyla tarp 8 ir 
12 nuošimčių kasmet Praėju
siais metais vienai šeimai na
mų kainos pakilo 12.6 nūošim 
čiais. o naujai statomi — 12^7.

Nori taikos ruoškis karui.

merkti lietuvių vienybes ardyto|ai, 
bendradarbiautojai su okupantu

Praeitą sekmaienį. bal. 23 d. vakarą, Mar

tavo sužeistą japoną Fukųi Ta-r 
kamasa. Sovietų karo lakūnas, 
paleidęs kulkosvaidį į Korėjos 
lėktuvą, sunkiai sužeidė Taka- 
masos kairę koją. Vėliau buvo 
iškelti ‘kiti sužeisti. Dar vėliau 
buvo 'iškelti du karstai Sovietų 
lakūnų kulkos užmušė du kelei- 
visūs, vieną •— japoną, o kitą 
— korėjietį.* *
Sovietų lakūnas nerodė signalų

Sovietų valdžia neišleido lėktuvo kapitono, 
piloto, visą laiką juos tardo

HELSINKIS, Suomija. — Kortos lėktjvo keleiviai jau 
.sie^/fiėfefhkį. Sovietų vald^^idb
Murmanską, kad galėtų išvežti keleivius į Helsinki 
ten pačios Korėjos lėktuvas juos nuveš-tiesiai į Korėją

Dr. Vytautas P. Dargis
Lygiai šeštą valandą vakaro 

pagerbimo' -vedeja' Kristina ' Aus 
tin paprašė visus JšestLįjrie sa
vo Stalų ir pafcįiėtė .Gęnovaitę 

• Giedraitienę sugiedoti Amerikos 
ir Lfetuyos himnu^ murikui A. 
Saules vadovaujamąją cniestrui 
grįS^nt ; y;*: ' : -

Buvo pakviestas. Naujienų re
daktorius Martynąs Gudelis sve | didelės: kantrybės, mokėda-
čiąms pasveikinti ir priminti, mas snuderinti senus lietuvius su 
susirinkusieinsšio vakaro svar|naujaį atvažiavusiais, skirtingų 
Mausią * tikslą — pagerbti Dr.. 
Vytautą Povilą Dargį. Ameriko 
je yra daug daktarų, bandančių 
dirbti visuomeninį darbą, bet ne 
turinčių drąsos ieškoti lietuvių 
vienybės ir siekiančių sujungti 
senus ir naujai atvykusius trem 
tinius. Amerikoje atsirado gud
ragalvių, kurie neieškojo bend-j 
ros kalbas ir vieningo darbo su I 
visais Keturiais, bet kurie lais-J 
varne krašte ilgus metus gyve-’ 
nusiems lietuviams norėjo pri
mesti savo vaHą.

Dr. Dargis, pasmerkęs prievar 
tą visuomeniniame darbe, ėjęs 
už laisvų diskusijų ir demokra
tinio metodo organinei jų admi-i 
nistravime, pasisakė prieš atvežĮ 
tus, lietuviams svetimds prievar 
tos metodus, buvo pradėtas šan 
tažuoti, Nevykęs rytinių valsty 
bių advokatas, norėdamas Dr. 
Dargį ettminuoti iš visuomeninio. 
darbo, parašė jam šantažinį laiš I 
ką. >Dr. Dargis nenusigando, bet

New Ycukas. — Narkomanai 
’ rūkantieji marihuaną gali leng- 
(vaį pasitikrinti kiek nuošimčių 
j žolos naikinančių paraquat jie 
gauna į savo plaučius tokių nuo- 

' dų, vartojamų marihuanos kana 
pėnts išnuodyti. Patikrinimų ai*

• - -i a ’ tu pfiramiat’ar nuodu “kanapė-lektiB’ui pasiekti - . k
vėliau iš se naudojamos Kepamoji so 

da (sodium bicarbonate) ir so
dium dithionite skiedinys, gau
namas ehemkalų krautuvėse bet 
tuos chemikalus ne chemikams 
parduoti ir eksperimentuoti drau 
džiama.

svie
dinių <crtii.sc rnissils) progra
mai pilnai įgyvendinti, kaip 

Čarter nori, reika
li pagaminti 11.000 arsena- 
Pc n t a go n o a psk a i či avimu

tų ’MO' bilijonų. Plaukto 
s v i ed i n v s v ra s x a ri >i a u - 

sias objektas sutrikusiose de
rybose su sovietais ginklavi
mosi apribojimo.

— .JAV nutarė ne’Kird.uoti In- i su i ... . r . .
;<njai uranuaus. -ku dingo anks- 
!čiau pasiųstoji siunta ir niekas 
j nebežino, kur ji galėjo ringti. 
I.JAV atnaujins pasitarimus, jei- 
igu Indijos vyriausylxj Faiškins, 
^kur riingo ankstybieji siunta.

charjc) 51.' 5nksono memuarai 
apie save- svarbiausia, save 
blizgina, bet stebinančiai ryš
kiai vaizduoja .asmeninius port 
retus tų, kurie-, arčiausia i jį >u- 

i). rašo vienas buv-jo redakt. 
Artimiausių tarpe, aišku 

vo niekšų ir herojų, bet 
nebūtinai yrą tie,, kuriuos 
nytum t)uvus*\>r3^q . red. 
vid. Frost.

iškėlė viešumon šantažą ir pa
sakė, kad jis nebijo, nenutils ir 
dar atkakliau kovos prieš tokią 
grasinančią prievarta! Dr. Dar
gis parodė reikalingos drąsos, 
šantažininkas nutilo, parodęs 
Amerikos įstatymų nežinojimą. 
Amerika yra laisvas kraštas, 
kiekvienas-turi teisę savo nuo
mones reikšti ir laisvose disku- 

- sijose jas ginti. Kiti Dr. Dargio 
vietoje būtų susidvilinkavę. Ger 
•biame daktarą už drąsą.

Dr. Dargis stojo už tvarką ir 
susitarimą organiacinime dar
be. Jis naudojasi amerikiečių 
T»tirthnfrir pataria krtiezn&Tai 
daryti./Jis smerkia klastą, me
lą ir apgaulę. Dr. Dargis turėjo 
drąsos pasmerkti iš užjūrio 
klastos metodus ir ryžosi kartu 
su kitais padėti pagrindus orga
nizuotam visuomeniniam darbui. 
Jis yra įsitikinęs, kad tiktai or
ganizuotai dirbdami, galėsime 
pasiekti vienybės, o ■ pasiskirstę 
veiklos.sritis — daugiau padary 
sime. Gerbiame daktarą už tvar 
kingą darbą. ’ * . ’

Dr. Dargis parodė nepapras-,
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Sovietų valdžios oficialus pra
nešimas sakė, kad sovietų karo 
lakūnas, norėjęs sustabdyti Ko
rėjos keleivinį lėktuvą, rodė jam 
signalus, patardamas skristi į 
artimausią aerodromą. Tuo tar
pu Korėjos lėktųve-buvusieji -ke
leiviai nematė jokio sovietų la^ 
kūno signalo. Rusas pasisukinėjo 
aplinkui lėktuvą, o vėliau nus
krido į kairę pusę ir palėkto kul 
kosvaiižio ugnį. Lėktuvas sut
reškėjo, lėktuvę buvusieji kelei
viai suspigo, apsiliejo krauju ir 
šaukėsi pagalbos.

LčktuVO kapitonas, patyręs 
apie suspausto ’ oro išleidimą iš 
lėktuvo, patarė keleiviams gulti 
ant grūdų, o pats ieškojo vietos 
lėktuvui • nuleisti Jis pasirinko 
Jygią vietą šalia didesnio ežero. 
Lėktuvas nusileido į sniegą. Nie
kas tose srityse negyvenp ir «U^ 
kas prie lėktuvo neartėjo. Kelei 
viai nežinojo, kur jie nusileido. 
Vieni manė, kad jie jau Alias
koje. o kiti abejojo. A7ieniems at
rodė, kad lėktuvą lydėjo Ame
rikos lėktuvas, bet vėliau paaiš
kėjo, jog tai butą : sovietinio 
lėktuvo. Jto suprato, kad nusi
leido Sovietų Sąjungoje, kai pa
matė sovietų kareiviu* artėjš>

Sekretorius pareiškė, kad jis 
dar kaitą susitiks su užsienio 
ministeriu Gromyka, kai šis at
vyks į New Yorką Jungtnių Tau 
tų metiniam sos i rinkimu i. Diena 
susitikimo dar nenustatyta, bet 
ją teks nustatyti .poskutiniu mo 
mentu. kai Gromyka jau bus 
pasiruošęs kelionėn j Jungtinių 
.Tautų pasitarimus. Paskutinę 
dieną sekretorius Vance tarėsi 
su prezidentu Brežnevu. Pasita
rimuose dalyvavo ir ministras 
Gromyka.

Sekretorius pastebėjo, kad šį 
kartą Kremliaus atmosfera buvo 
truputį kitokia, negu buvo- pra
eitą pavasarį (Praeitų metų ko- 
vo mėnesį f posėdį atvyfef^k^ 
munistii partijos pirmasis sekre 
torius Brežnevas ir pareiškė, kad ■ 
Sovietų Sąjunga atmeta prezi-j 
dento Carterio pasiūlymą stra-j 
teginių ginklų kontrilei ir pašau 
lio taikai. Brežnevui atrodė, kad 
prezidento Carterio pasiūlymas I 
sumažinti kai kurių strateginių 
ginklų gamybą buvo naudingas, 
tiktaį JAV ir pragaištingas So- j 
vietų Sąjungai.

Nespėjo sekretorius Vance ta 
da. išskristi iš-Maskvos, o Gro-; 
myka paleido savo kakarinę prieš Į 
JAV ir asmeniškai prieš sekre-į 
torių Vance. Sekretorius dar te-1 
beskrido sovietų teritorija į Va
karus. o Gromyka aštriai kriti
kavo prezidento Carterio planą 
sumažinti atominių ginklų ga
mybą visose srityse.

Vėliau paaiškėjo, kad Gromy-į 
ka šitaip pasielgė pagal paties | 
Brežnevo instrukcijas, šį metą* 
reikalai jau truputį kitokį. Brėžį 
nevas išklausė sekretorius Vance}*-JAV Ginkluotų Pajėgų neo- 
siulomas pakaitas strateginių; ficialus ^ apskaičiavo
ginklų, kontrolės sutartyje ir pa i kad siūloma pjauktojamų 
siūlė sumažinti atominių ginklų j 
gamybą. Pats Brežnevas pareis-;
kė kad jam reikia truputį dau-j prezidentas ( 
giau laiko Vances pasiūlymams linga i _ 
apsvarstyti

Sį kartą pats Gromyka Išlydė kaštuot 
jo sekretorių Vance į aerodro- j antis j 
mą, tai Vėliau laukusiems lai
kraštininkams pareiškė, kad vi
si sekretoriaus Vance pasiūlymai 
bus apsvarstyti, kai kurie bus 
priimti, p kitus aptarsime, ka 
sitiksime New Yorke. Be to. (iro 
myka pareiškė, kad sekretorius 
Vance jam primena Ciceroną. 
Vance gali kalbėti bet kuriuo 
klausimu, liečiančiu strateginius 
ginklus, Etiopiją, Angolą ir ki
tus kraštus.

Sekretorių lydėjusieji diploma1 pasiektus laimėjimus. Sovietų 
tai pareiškė, kad Kremliaus pa-’ valdžia gali pakeisti savo pažiū- 
sitarimuose išaiškinta visa eilę’ras kai kuriais ginklų kontrolės 
klausimų, bet jie atsisakė paša 
kyti, kurie klausimai buvo ap-! nenorėjo klausyti, bet vėliau iš 
tarti. Jiems atrodo, kad gali pa
kenkti pasitarimams, jeigu vie

NYT sekmadienio
rašo .kad Jungtinių Valstybių 
'pėuirttošiiLuis kovai su teroriz
mu namie ir'užsieniuose nėra 
pakankamas. Laikraštis cituo
ja vieno JAV aukšto pareigū
no nuomonę tinkamu anti - 
teroristų kariški vienetai bus 
ganėtinai paruošti iki vasaros, 
bet kad reikia jų daugiau iš- 
(reniruult

klausė visus sekretoriaus Vance 
argumentus pasaulio taikai, ger 

'paSkėftiš pisttirtmų m«*u būviui ir geriemte santykiams.
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PERSONAL 
Asmeny leilco

I>ll Frank X*noU« 
,008% W.VSWI St 

GA M454

Telefonnoti:
523-9367 arba 737-0397

M—« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $99 pwneCiX mtomobCto 

Liability apdraudimas, pattdalatams 
Kreiptis - ‘

4243 W. ©3rd Sf^ Chicago 
TeL 787-0600.

Experienced on building and repair
ing equipment for heavy metals in
dustry. °,
$6.03 per hour plus excellent fringe 
benefits. 
Crew usually works 6-<±ay-> schedule.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 S. Kedzie Ave.

Equal Opportunity Emloyer

Siuntiniai I Lietuva 
f ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Av. 
Chicago, 111. 60631 T*l. YA 7-5480

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

Pavardė ir vardas ---------------- -- -------------------------------------- -

Adresas --------- ------------ ------------ .. _______
r +
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žlnimtd nemokamai be jokiu įsipareigojimu

Pavardė ir vardas
I
Adresas ----------

Naujieną vadovybe ir Platinimo vajaus komisija kreipia# į visus skai* 
“ ‘ --- " ‘dygriešių bei lietuviškos spau-

____ ____ ________ą Amerikos lietuvių dienraštį, 
L užsiprenumeruojantį, tikslu- sudaryti nenutrūk-

M. i I M K U S 
Notary PuWk 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T«L 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kžtoki blankai-

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
Namu Statyba įr Ramentas;;

Žaidimų

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skiltięg “Aplink mus ir mūsų Tarnus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė ’ $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių, vertingos 'dovanos1 bus -skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ., , 7,? j

Visas ir visus kviečiame I diffiąją' talką. 
- /• '-'į. < J

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei gaHmų įkaitytųjų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis?

. V JI į.’< ' . ■* • -

APIE 45 METŲ amžiaus dirbanti 
moteris nori susipažinti bei susira
šinėti su rimtu ir atsakomingu ats
enkamo amžiaus vyru, suinteresuotu 
menu ir kitais gerais bei laimingo 
gyvenimo dalykais. Prašau rašyti;

Box Nr. 218, 
c/o Naujienos, 
1739 So. Halsted St 
Chicago, IL 60608.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200 arba 737-8534

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumerata, taupydamas laiką lt 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol

Pavardė Ir vardas

- GLXTARELe DANA MARIE RADZEVIČIŪTĖ, Marijos ir 
Vito Radzevičių dukra. Fox River Grove, DL, lankė Šv. M.M.

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS,

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS BSIMOKBJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFOS Į.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

PETRAS KAZANAUSKAS, Pret defltos
2212 W. Cennak Road Chicago, HI. Virginia'7^747

RKNT1NG IN GKNKRAL

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYltf

Pardavimu ir Taisymu 
2644 WEST 69* STREET
T*Mu RlwWk 

n —/

L. t . . ; . cr WĄNT£l)«r : - ^3^1 p M ‘
k ? GEAR SPECIALIST .

Major manufacturer of custom gearing-for the market in 
’ Chicago. Excellent - opportunity open’ for GEAR ENG5\TEER Jog. re- 1 . 
-quirements will include engineerųig and experience- and' knowledge s : 
in the mathematics of gearing processing as well as metaUurgical 
experience jiLlhb-area of heat treating. ' ' ° 1

Send Resume to:

ELECTRO$JRENGIMAL J 

PATAISYMAI z 
Toriu ChlciRot mltšto Jtldiiną, 

Dirbu Ir - užmUsčhjo^e fa- 
rantuotai Ir šakningai . \ 

KLAUDIJOS PUMPUTIS ; \ ; 
4358 So. MfMhfMMnr Ars. ** 

Tok 9274559 .

HELP WANTED — JAAL1 
Dtrbfalftky lUIkU , _

WATCHMAN

willing to work any shift. 
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Tnsn-rance and other benefits. 

Steady work. Previous work record

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ąve. - 
An equal opportunity employer.

#it dirbti dėl Lietuvos atsta- 
l tymo ir bendrų reikalų kėli
mo“. Dėkui už laišką ir už au
ka. ___

Albinas O. Hoffman iš Regina Sfmokailienė iš
Brighton Parko.. pratęsdamas Marquette Parko buvo išvyku- 

parėinė Naujienų si pciikionis savaitėms j Elofį-prenumeratą 
leidimą 17 dolerių auka, los a py 
linkės tautietis užsisakė Nau
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neskelbti Dė
kui už auką ir už dėmesį. Taip 
pat dėkui tautiečiui, atsiuntu- 
siom penkine ir prašiusiam sių
sti Naujienas tinkamesniani su
sipažinimui.

dą. Aplankė gimines bei pažįs
tamus 'rampoje, SI. Petersbur- 

! ge ir Miami Bench.

— Dovilė ir Jonas Kalpokai, 
nuolatiniai Tampos gyventojai, 
neseniai nupirko Sunshine Sky
way motelį, 2330 34 St. So., St. 
Petersburg, EL 33712. Tel. 81-4- 
3211. Motelis yra prie 19-to ke
lio, patogus privažiuoti atva
žiuojantiems į Floridą. J. KaĘ 
pokas yra veiklus visuomenėje 

kierns reikalams ir jų- rėminiu ir visuomet renkamas į Tam* 
n tįsi pel nedidelės pagarbos. Jau pos Lietuvių klub^ yaldybųjjei 
eilė metų ji remia Naujienų lei- pirmininku. Atvykęs į St. Pe- 
dimą dalyvavimu renginiuose, 
prisidėdama darbu ir aukomis. į įsijungė į lietuvių veiklą, visų 
Dėkui už ankstybą prenumera pirma įstodamas į Jūrų Šaulių 
tos pratęsimą, gerus linkėjimus 
Ir už $7 auką.

— Ponia Aleksandra* Sakas, 
Lanchester, Ohio, rašydama lie 
tuvfškos spaudos reikalais pa
rėmė Naujienų leidimą $10 au
ka. Tautietis iš Klevelando už
sisakė Naujienas trims mėne
siams tikslu tinkamiau susipa- 
lintL todėl pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui abiėms.

t-— Steve L> Everlinas iš Ave
nel, Newiįtecsėy. tarp kita taip 
rašo: belaukdamas raginimo da 
bar jums siunčiu tik 6 mėn., o 
penkinę JąįJ^yųą už kalendorių.- 
1? spaudosIpaiaikymui. žinote, 
rudenį išeinu į pensiją ir dar 
dabar nežinau, kur apsigyven
siu. Būkite tikri, kad aš savo 

^naująjį adresą pranešiu- *ir pre
numeratą vėl pratęsiu. Tuo- tar
pu linkiu Jums ir toliau sėkmin

— Ponia Helen Buchinskas iš 
Marquette Parko savo darbu, 
laikysena, atsidavimu lietuvis

pirmininku. Atvykęs į St. Pe- 
tersburgo apyinlkę, jis taip pat

kuopą. J. Kalpokas yra elektri
kas ir mielai patarnauja saviems 
tautiečiams.

— Si- Petersburg^ ,sj>aį?dosj 
pranešimu, Balandžio 18 d. tra-j 
giškai žuvo Justinas Valys, su-j 
laukęs 82 m. amžiaus, gyv. Gulf 
port apylinkėje, Str Petersburg, 
Fla. Jis ėjo skersai gatvę ir ant 
jo užvažiavo neatsargus jaunas 
vairuotojas. Sužeidimai buvo 
mirtini. A. a. J. Valys anksčiau 
gyveno Chicakoje, buvo veik
lus Vilniaus Krašto Lietuvių Są 
jungoje ir kitose organizacijo
se, kur tik galėdamas dalyvavo 
patriotinėje ir tiftitinėjė Veiklo
je. Gausiai rėmė lietuvišką

ką: “Linkiu visiems linksmų pa 
vasario dienų, o svarbiausia, kad 
Naujieną vasarinis banketas* 

.gėįti'.^ayykf ę. Rasite $5 viršaus; 
tai; dM 'kąJėndoriaūš* \ Dėkui už < 
gerus linkėjimus ir už auką.
— čieagos Lietuvių Moterų KJu 
bo tradicinio Gintaro baliaus ko 
mitetui pirmininkauja darbšti 
ir nuosekli Praurimė Ralienė. 
Jai gelbsti vice-pimtAldona Era 
zenė, sekr.. Karilė Rudienė ir 
ižd. Alina Eipskienė. Taipgi, ko 
mitele talkininkauja G. čepai- 
tytė. L. Dargienė, A. Daukienė. 
F. Juškienė, C, Kassarskytė, M. 
Krauchunienė, T. Kuzienė, V. 
lapienė, C, Matulytė. V. Mažei
kienė, E. Norbutienė, B. Opel- 
kienė, S. Petroshienė, K Požar- 
niukienė, W. Radavičienė, L. Ra 
man. L. Rimkienė, S. Semėnie
nė. V. Shaulienė, S. Uginchienė, 
J. Vance, S. Whelan. ČLMK lo
tasis debitančių Gintaro baHus 
įvyks birželio mėn. 10 d. Con
rad Hilton, viešbučio didžiojoje 
salėje, kur aštuonios jaunos lie
tuvaitės bus pristatytos čieagos 
visuomenei.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus ruošia keramikos kur 
sus jaunimui ir suaugusiems. 
Mokys Marija Gaižutienė. Kur- 
saiprasiės gegužės 4 d. ir tęsis 
6* ketvirtadienių vakarus. Juos

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai,žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Gimimo parapijos pradinę mokyklą. Ji baigė Cary Grove įremia Illinois meno taryba.
. Sės. Bertha Jodwalis. SŠC> 

• dirbanti Lorettoriigomnėje. pra
dėjo akcija dėl savo brolio Jono 
ir sesers Lorraine Vaičekauskie 
nęs grįžimo į JAV iŠ okupuotos 
Lietuvos. į kurią buvo griže dar 
prieš okupaciją, o dabar vis ne 
išsidžiami. Sės. M. Bertha krei

aukštesniąją mokyklą ir dabar studijuoja biznio admini
straciją Harper kolegijoje. Aktyvą'skautė ir lietuvių studen
tų organizacijų narė. Puikiai kalbą>lietuviškai ir pasižymi* 
muzikaliniu talentu. Chicagos Lietuvių Moterų Klubas pr— , 
statys Dana Marie Radzevičiūte 18-me Gintaro baliuje, bir
želio mėn. 10 d. Conrad Hilton yi^^ūfyje.. ■

XųdSNaXnoS^PnXkS il-L “ Paula_"skaf’ 9 mįngai ^gdė sj^nL^|pėsi j kongreso atstovą John Gj

sameeio skaitvtouHr' ' rėri&o r ro; 1U’’ ua,J'"av?s ’icmamo sano 10, unoro pirmūnais yra
< v ’ikare, išrinktas Amerikos Legio- Aleksas Kiišinskas, Erikas Roj«siunčia Hiuosirdzią užuojautą jo^ ---- &

artimiesiems

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo- susipažįstant ir. jį užsiprenumeruojantį tikslu- sudaryti nenutrūk
stamą grandišę ne tikbettiviskps spaudos klestėjimui, bet .Ir visos išeivijos

icėfby Kį dalyvavęs Vietnamo sario 16. Choro pirmūnais yra: Faiy, demokratą iš 5-to distrik 
i a r Tr v. , -.-i.,. to, kuris aktyviai prisideda prie

3 no VFW 9115 posto komandie- kis, Petras Venskus, Antanais] akcijos. Sbuthtown Economist 
num. Jis yra baigęs lituanistinę! Gatautis, Stasys Holvaiša, Pra-i balandžio 19 laidoje yra plačiai 
mokyklą, dalyvauja skautu vy-Jnas Visockis ir Gediminas Re- aprašyta Jodwaliu šeimos odisė- 

čių organizacijoje. f jnęikis.. Ji vadovaują taip įjat ja ir okupanto žiaurus elgesys:
l J. Muz/-Danguolė-Remtfkne^ži^ gyventojais, ir nesiskaitymu
Rotkien^Biidbury, OnL, m0ko‘ | .pagrindinėms žmogaus te.se-
ir diriguoja neseniai . Įsisteigu-įsPonia Ehzabeth Narv£sli| mis'.' panašus
Siam -Vyrų chorui, kuris ^ek-^jQcala. Fla,, atsiuntė tokį laiž»»S m6S 'eQ

ksiu renesanso. ’ LrS '
. . J VIS PLEeiANTIS SĄJOMfUI

, : .j - i- ' ? "i. M* 1
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojam. y.

Mykolas Karaite sav. Grand Sliorįs motelio ir Rezrtfencžiio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd.; St Petersburg, EL 33708, tel, 813-391-9753, paskyrė, 
trijų dienų atostogas dviems^ -asmenims? Laimingieji -turės progos 'būtT 
svečiais puikiame motelyje prie pM pajūrio, naudotis privačiu paplūffiniu? 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

• , ■ * < ■*»•* £ ■ J ’LL7-! *4—‘

Chicagos Lietuvių laryba 
š^ąnybalandžio mėn. 30 d., 3 v. 
pc p;: šaulių namuose, 2417 VA 
43rd Street, šaukia metinę dar
bo konferenciją, kurios metu 
bus patiekta 1977-8 metų veik-

2635 W. MediU Ave.
Chicago, Illinois 60647

Naujienoms reikalingas' 
LINOTIPININKAS

• Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis telefonu: : . z .

-- -
• Užsakai Naujienas kaip dovaną savo _ L.
yra naujas skaitytojas. Priede doL
i • *

Pavardė ir vardas ______ __

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė _

Pavardė ir vardas

Adresas ----------

Pavardė ir Tardo 
t

,-dresM ----- -—

9MML 
--------- - kuris

SIUNTINIAI I LIETUVO J-
MAUDA NOREIKIEN1 f/

M08 Wert Alth St, Chloro, HL M62t • TeL AVA 5-27S7
OWU vMirtakfaM* «•€•« rUtot frilrlf 

MAUTAS U SUMOTOS SANOSUŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAItOUrm MPT PARCKLS SRVK*4

“LIETUVOS AIDAI 
KAZt BRAZDŽIONHE, 

PROGRAMOS VEtHJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10^0 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 m.

2646 W. 71 st StrMt, Chicoįo, Illinois 60629 
Tskf. - 778-5374

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽŪS BUNGALOW, 6 kamb.. 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, mašinų garažas, 
63-čia ir Narragansęt. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman, $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
UŽ akrą

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W; 63rd St Tel. 436-787b

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
., Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

4 . ________
jas gani šildymas. Našlė atidubda už 
S38.800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800. ,
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
•r garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuo i pažiūrėti 
ir nupirkti už $28350. Marquette Pk.

MODERNUS 15 jnetu .mūro namas. 
2 butai ir profesionalui 4iuksus-ofi- 
;o patalpa. Daug priedų. A^ieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina.

GRAŽUS SKLYPAS £ garažas Ma
quette Parke. _ t L s

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpą 2autoža- 
ražas. Savininkas nusileido iki $38500.

DIDĖT 1$^ ir patvarus ~ 
ąuette Parke gabiampdr ’ tvarfcmgam 
žmogui. Pigus — $16,900.
. LIETUVIŲ MĖGTMfGJ gahStoj ne

toli nuo Chicago# priė ežero didelis 
namas ir 3 akrai- žemės. Daug gerų 
priestatų._.SvaEusjqęas. aplinka, ir da
mas. tinkamas.. pastoviam -^veninnii. 
$45,000. • --r;\

V ALDI S—

PARDUODAMAS didelis na
mas prie Wolf River, Fremont,- 
Wis. Greit prasidės geras žuva- 
vimas. Atvykite apžiūrėti tą 
gerą namą ir sėkmingai pažve
joti ta pačia proga. Rašykite: 
Mr. C. Gavcus, Route 1, Fre
mont, Wis. 54940, arba telefo- 
nuokite 414—446-3573.

ln^ nnv^ksita. Tain na t bus work. Previous work recor40S apysKauą. iaip pat dus pi Must read and write
siminta; lietuvių ’dautinės dva-t 
sos pasišventimas, siekti pilnu-j 
tiriio. lietuvių tautos idealo — 
laisvės. Chicagos Lietuvių Ta
ryba .maloniai • kviečia. lietuvių 
visuomenę ir visas organizaci
jas-minėtoje,konferencijoje da- 
iyyauti.v- s <Pr.) \ v .

‘ ♦ 1978 m. kelionių Lietuvor 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chicago, 
UI. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

HELP WANTED — MALE
JparbĮninky RdkU __ _ _ _

MACHINISTS!
We’ve Raised Our Top Wages.

- If you’r an experienced machinist 
we’ll start you $^50 under top with 
additional $50 in 3 wks.

s * Horizontal Boring Mills
. * Vertical Boring Mills

* N.C. Programmer Operator 
for 3 Cincinnati Mills

WiU Train person with some exper.
$ N.C. Operators
e Turred Lathe Operators
* Engine Lathe Operators
Year around work. No layoffs. 

Overtime if desired (10/20 hrs), pro
fitsharing, hosp. sick pay, Bonuses, 
New Addition.

Call Mr. Hill NOW!

IŠNUOMOJAMAS miegamas kam
barys su virtuvės ir kitomis privile
gijomis vyrui arba moteriai Mar
quette Parke. Tek 778-3702.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu bu- 
tas pirmame aukite Cicero apyUn- 
Me. 4ė-ta Avė. Skambinti 656-4389.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS/..

Mechanic
WANTED 

EXPERIENCED 
MECHANIC

Have immediate need for Me- 
chanic with background in hy-; 
dralics electrical & transmis- ‘ 
si Anę.

Please call: 
312—331-6362 

Ask for Mr. FRAY

Didžlausktf kailiu 
pasirinkimas

PMTUnlDt®U 
lietuvi tauiM-ski

(ptaigoa) k 
' 677-8459

185 North WaUah Aw* 
fed Floor Chictfo. DL 80801

NOaMA?4Ą 4 
\BURŠTEINAl

IUM Mt*

BEST THINGS IN LIFE

— Illinois valstijos loterijoj 
balandžio 20 d. Big Pay Day k>- 

f sime laimėjo 535, 67, 5 ir 5972.
Gold Strike lošime laimėjo 07. 
47,12 ir 38..




