
The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
— HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
VOL. LXI Price 15c , Chicago, Ill. — Trečiadienis, Ragsėjo-September 10 d., 1975 m.Kaina 15c** 1 ' 211
> . • ♦ B B

PRAŠO SKIRTI 200 AMERIKOS 
SPECIALISTŲ SINAJAUS KALNUOSE 

Jie dabos Gidi ir Mitla tarpeklius, kad 
arabai nekoncentruotu karo jėgų

WASHINGTON, D. C. — Sekretorius Henry Kisingeris prašė 
kongresą paskirti 200 Amerikos elektronikos specialistų, kad ga
lėtų sekti Sinajaus kalnų apylinkėse koncentruojamas karo jėgas.

Izraelis sutiko atiduoti egip
tiečiams .strateginius Sinajaus 
kalnų kelius, jeigu amerikiečiai 
paskirs elektronikos specialistus 
apylinkėse vykstančiam karo jė
gų judėjimui sekti.

Pradžioje manyta, kad bus ga
lima apsieiti su mažesniu spe
cialistų skaičiumi, bet prieita iš
vados, kad geriausia paskirti 200, 
kurie galės atlikti reikalingą dar
bą. Nustatyta, kad sargybas 
eiti tiktai dviejuose kalnų ke
liuose. Teks budėti dieną ir nak
tį. Tinkamai pareigoms atlikti, 
reikia 75 žmonių. Turint galvoje, 
kad jiems tektų budėti po 8 va
landas, toks skaičius būtinai rei
kalingas. Budėtojai neturės jo
kių kariškų pareigų. Jie nebus 
kariškiai, bet civiliai savanoriai.
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.JAV nelabai norėjo pasiimti, 
šias pareigas, bet kai bei Egip
tas, nei Izraelis nesutiko leisti 
kitų valstybių stebėtojams dirb
ti Sinajaus kalnuose, tai jam te
kę sutikti šias pareigas prisiim
ti.

Taika parenita Amerikos 
stebėtojais

Sekrfetorius pranešė kongre
so komiteto nariams, kad visa 
Artimųjų Rytų taika yra parem
ta šiais Amerikos stebėtojais.. 
Abi pusės pasitiki tiktai Ameri
ka, todėl abi sutiko Įsileisti JAV 
stebėtojus.

Sekretorius pastebėjo, kad Iz
raelis prašė tuojau duoti jiems 
pustrečio bilijono dolerių vertos 
paramos. Netolimoje ateityje 
jis prašys dar puškevirto bilijo
no.

Jeigu Įsigalios taika Artimuo
se Rytuose, tai ši parama Izrae
liui nebus reikalinga, pareiškė 
kongresas. Komiteto nariai yra 
pasiryžę smulkiai apklausinėti 
sekretorių KisingerĮ.

Infliacija Anglijoje
LONDONAS. — Infliacijos 

nusilpninta Britanija pereina Į 
“ilgos, gilios ir rimtos depresi
jos periodą, kurio galo nematy
ti”, pasakė Energijos sekreto
rius Tony Benn. Britų infliaci
ja gilėja kasmet po 25 nuošim
čius ir bedarbių skaičius pasie
kė virš milijono žmonių, tai yra 
5 nuošimčiai visos darbo jėgos.

KETURIOS KUNIGĖS
WASHINGTON. — Keturios 

moterys, kurios nepaklasė savo 
bažnyčios (Episkopalų) hierar
chijos vadovybės draudimo imti 
episkopalų kunigų priesaiką, bu
vo perspėtos vienos, kuri anks
čiau buvo tokią priesaiką pada
riusi, kad “jūs kentėsite ir jums 
skaudės”, bet kita kunigė tų 
keturių ordinacijos metu pasa
kė: “jūs turėsite džiaugsmą ir 
jūs turėsite ramybę”.

IŠ VISO PASAULIO

LONDONAS. — Scotland Yar- 
dui pasisekė išaiškinti 21 metų 
amžiaus visada besišypsančią 
šviesiaplaukę airę Ellen McCear- 
ney, vadinamą “pavojingiausia 
ir veikliausia moterim teroris
te”, bet-policija jos neranda; spė
jama, kad ji dirba dėl Airių Res
publikonų Armijos. Miss Mc- 
Kearney “už akių” kaltinama 
vieno Britanijos policininko nu
šovimu ir penkių kitų policininkų 
sužeidimu ir teroro bombų mė
tymu.

PATNA, Indija. — Prieš ke
liolika dienų dideliam lietui už
ėjus ir patvinus upėms, potvy
nio apsemtame mieste prasidėjo 
choleros epidemija, nuo. .kurios 
jau pirmomis dienomis mirė ma
žiausiai 50 žmonių. Nešvarioms 
upėms aptvindžius miestą Pat
na iki 10' pėdų vandens gilumo 
gatvėse, choleros epidemijos pa
vojuje yra daugiau kaip milijo
nas žmonių. Nors valdžia ne
skelbia nuo choleros mirusių 
skaičiaus, bet neginčija, kad cho
lera ir gastričiu sergančių yra 
apie 5,000 žmonių.

REGGIO CALABRIA, Italija. 
— Apie 300 žmonių nekantriai 
nuo ankstybo ryto laukė ir su
laukę bandė prasilaužti per po
licijos užtvarą, kad galėtų savo 
būdu nubausti Į kalėjimą veža
mus septynis niekšus, kurie pa
grobę 18-metę mergaitę Chris
tina Mazzotti ją nužudė ir jos 
sužalotą kūną pakasė sąšlavy
ne po to, kai jos tėvas sumokėjo 
už ją $1.6 milijono išpirkimo. 
Policija areštavo 15 Įtariamųjų, 
dauguma kalabriečių, kurie iš 
Italijos pietų buvo atsikėlę Į 
šiaurę, Į Šveicarijos pasienį.

TRIPOLIS. — Libija okupavo 
ir atėmė iš Čado apie 30,000 ket
virtainių mylių smėlio dykumos, 
kur spėjama bus galima rasti 
naftos. Libijos laikraštis Al Fa
tah pranešdamas apie tos teri
torijos prisijungimą, nė žodžiu 
nepaaiškina, ar Libija ją gavo 
susitarimu ar jėga.

WASHINGTONAS. — Kaip 
trys prieš vieną amerikiečiai pa
sisakė, kad Kongresas neturėtų 
duoti Izraeliui tokią didelę — 
bilijonų dolerių pašalpą, prane
ša laikraštis Gannett News, kurs 
apklausęs tūkstantį visokio luo
mo žmonių nustatė, jog.64 nuo
šimčiai yra priešingi, o 24 nuo
šimčiai linkę Izraeliui duoti $2.5 
bilijonus.

TOKIO. — Sovietų Rusijos 
patruliniai laivai apšaudė ir nu
sigabeno japonų 99 tonų žvejų 
laivą Fukuju Maru, kuris netoli 
Sachalino salos pietiniame gale 
žuvis gaudė. Laive buvo 9 žve
jai, apie kurių likimą kol kas 
nieko nepatirta.

Metus žvilgsnį gali atrodyti, kad šie vyrai žiemines pupas sodina. Nieko panašaus. Jie pakasa 
dinamitą, kad galėtu išjudinti didžiulius žemės klodus ir būty lengviau ją nuvežti. Šioje vietoje 
bus tiesiami plieno vamzdžiai, kuriais bėgs Aliaskos žibalas į pietus. Pratiesus vamzdžius, šiau-

VĖLIAUSIOS ŽINIOSPORTUGALAI KONTROLIUOJA KARIUS
LIEČIANČIAS ŽINIAS

LISABONAS,-Portugalija. — Kariškoji Portugalijos taryba 
Įvedė visų karius liečiančių žinių kontrolę. Dabar spaudai žinias 
galėjo teiktLkiekyięnas-karys. ne tik apie-ve^ąpassr darbus, bet ar 
savo nuomonę apie vadovybės Įsakymus.

Ateityje laikraščiai ir radijo 
stotys galės skelbti tiktai auto
rizuotas karo vadovybės žinias, 
šis patvarkymas Įsigalioja nuo 
paskelbimo valandos. Jeigu ku
ris dienraštis šio Įsakymo ne
paklausys, tai bus sustabdytas 
dešimčiai dienų, o savaitraščiai 
"bus uždaryti iki 40 dienų.

Spaudą informuos prezidentas

Paskelbtas patvarkymas sako, 
kad spaudą ateityje galės infor
muoti tiktai prezidentas, karo jė
gų revoliucinė taryba, karo jė
gų štabo viršininkas ir kariško 
saugumo, laivyno ir aviacijos 
štabų viršininkai.

Premjero pareigoms paskir
tas adm. Pinheiro Azevedo vis 
dar tariasi su politinėms gru
pėms krašto vyriausybei sudary
ti. Admirolas pareiškė viltį, kad 
už poros dienų jam jau pavyks 
sudaryti naują vyriausybę.

Proteinų užtenka
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Prekybos Komisija (FTC) 
pareiškė, kad $100 milijonų pa
jamų duodanti papildomų pro
teinų gamyba amerikiečiams 
yra nereikalinga, o kai kuriais 
atvejais yra net žalinga, ypač 
mažiems vaikams.

Tie proteinų pakaitalai gami
nami iš sojos miltų, kiaušinių 
ir pieno, pridedant kai kurių pa
skaninimu. FTC reikalauja tiems 
produktams prie pokelių pridėti 
sekantį paaiškinimą: “Daugu
mui amerikiečių proteinų papil
domai nereikalingi. JAV Viešo
sios Sveikatos Įstaiga nustatė, 
kad daugumos amerikiečių kas
dieninė dieta turi pakankamai 
proteinų”.

♦ William Colby viešai paskel
bė, ČIA nesiųs nei vieno agento 
į Sinajaus kalnus. Elektronines 
stotis operuos privačių bendro
vių samdyti specialistai.

Nušovė Kolumbijos 
karo inspektorių

BOGOTA, Kolumbija. — 
Pirmadienio rytą teroristai nu
šovė gen. Ramon Arturo Rin
con, Kolumbijos-karo inspekto
rių ir vadovą kovai prieš teroris
tus. '

Gen. Rincon iš namų išvažia
vus Į krašto apsaugos ministeri
ją, teroristai paleido kulkų sal
vę ir vietoje nušovė karo vadą. 
Užpuolimo metu šoferis buvo 
sunkiai sužeistas. Praeitą mė
nesį buvo paskelbtas karo stovis 
visame krašte.

Tuo tarpu teroristai pagrobė 
22 Įtakingesnius biznierius ir 
veikėjus, pareikalaudami milijo
ninių sumų. Pagrobtieji jau išmo 
kėjo 14 milijonų dolerių tero
ristams.

Čado “respublikoje”
N’DJAMENA, Čadas, Afrika. 

— Specialus Prancūzijos prezi
dento Valery Giscard d’Esting 
pasiuntinys atvyko Į Čadą derė
tis dėl gyvybės 37 metų amžiaus 
prancūzės antropologės Francoi- 
ne Claustre, kurią rengiasi su
šaudyti Toubou genties lauki
niai “revoliucionieriai”. Jie an
tropologę Claustre pasigrobė 
prieš daugiau kaip metus laiko 
ir reikalauja 10 milijonų fran
kų (apie 2.5 milijono dolerių) iš
pirkimo.

Prancūzija sutinka mokėti, bet 
“sukilėliai” reikalauja pusę tos 
sumos pinigais, o kitą pusę gin
klais. Mrs. Claustre egzekucijai 
data nustatyta šio rugsėjo 23 
dieną. Vieną prancūzų karinin
ką, kurs bandė su toubou anks
čiau derėtis dėl pagrobtosios iš
pirkimo, jie nužudė.

♦ New Yorkui reikalinga dvie
jų bilijonų dolerių paskola, kad 
galėtų tęsti pagrindinius patar
navimus, ižde nėramei cento, bet 
N. Y. mokytojai vis dėlto nutarė 
streikuoti.

o Inland Steel bendrovės pir
mininkas Ferdinand Jaicks pa
reiškė, kad nubausta plieno ben
drovė skųsis aukštesniam teis
mui. Bendrovei atrodo, kad Chi- 
cagos teisėjas Nathan M. Cohen 
neturėjo užkrauti veik dviejų mi
lijonų dolerių baudos už ežero 
vandens teršimą.

♦ Tripolyj vyksta smarkus 
susirėmimai tarp musulmonų ir 
katalikų. Vyriausybė bijo siųsti 
kariuomenę, kad neprasidėtų dar 
didesni neramumai visame kraš
te.

♦ Prezidentas Niksonas buvo 
įsakęs sunaikinti visas nuodingas 
dujas žmonėms žudyti, bet vie
name sandėlio kambaryje vakar 
rasti du indai su pavojingomis 
dujomis.

'♦ Gengsteris Giacalone atsisa
kė liudyti teismui apie James 
Hoffa pagrobimą-

♦ Tajaus vyriausybė paskelbė 
patvarkymą, aprėžiant žodžio 
laisvę. Valdžią rengia įstatymą 
krašto saugumui sustiprinti. Vy
riausybė turi bėdos su besiver
žiančiais agentais.

♦ Pirmas Amerikos lėktuvas 
iš Angolos atvežė bėgančius por
tugalus. Tūkstančiai portugalų 
laukia progos išskristi iš Ango
los. Pačioje Portugalijoje vy
riausybė turės bėdos atvyku
sioms portugalams surasti dar
bo ir pastogę.

LONDONAS. — Laikraštis 
Sunday Times kaltina amerikie
čius, kad jie siųsdami airiams 
dolerius tuo būdu remia jų eks
tremistus respublikonus, kurie 
paskui mėto bombas, terorizuo
dami nekaltus žmones. Laikraš
tis skelbia, kad airių kilmės ame
rikiečiai kasmet persiunčia savo 
giminėms po kelis šimtus tūks
tančių dolerių, tuomi netiesiogi
niai finansuodami IRA ir karin
gas airių respublikonų grupes.

NENORI LEISTI JUODŽIŲ
Į BALTŲJŲ APYLINKES

Bostone dar 80 demonstruojanciŲ suimta 
ir Kennedy šeimos namas padegtas

BOSTONAS. — Priemiestyje Brooklyne pirmadienio naktį 
Kennedy šeimos name,kuriame gimė buv. prezidentas John F. 
Kennedy, kilo gaisras. Tame name niekas nebegyvena;; jis buvo 
paliktas kaip istorinis paminklas. Ant šaligatvio prie to namo 
išpaišyti du žodžiai: “Bus Teddy”.

Aišku, tie du žodžiai taikomi 
iš trijų brolių išlikusiam, sena
toriui, Edward M. Kennedy, po
puliariai vadinmam mažybiniu 
vardu “Teddy”. Senatorius Ted
dy Kennedy yra vienas iš labai 
.nedaugelio Bostono politikierių, 
kurs viešai remia Bostono vie
šųjų mokyklų desegregaciją.

Kennedy name gaisras kilo tą 
dieną, kada prasidėjo veikti mo
kyklos ir mokinių autobusais ve
žiojimas teismo įsakymu. Tą die
ną suimta 80 žmonių demons
trantų, daugiausiai miesto da
lyje Charlestown, airių darbinin
kų šeimų apgyventoje, kur ypa
tingai gyvai reiškėsi jaunikliai, 
bėgiodami gatvėmis, apversdami 
automobilius ir vieną kitą pa
degdami. Kennedy namas buvo 
-padegtas Įmetus pro langą Į vir
tuvę padegamąją bombą. Ugnis 
iš virtuvės beregint pasiekė ant-, 
rąjį aukštą. Kaimynai pamatę 
degantį namą pašaukė gaisrinin
kus apie 10:15 vai. vakaro, žmo
nės matė kaip vi'enas asmuo iš 
to namo išbėgo, peršoko tvorą 
ir skubiai nuvažiavo jo laukusia
me automobilyje.

Sen. Edward “Teddy” Kenne
dy nebemėgstamas Bostone nuo 
tos dienos pernai, kai pasisakė 
už federal, teisėjo sprendimą au
tobusais vežioti vaikus Į ne savo 
apylinkių mokyklas rasinio suar- 
tinimo tikslais. Sen. Kennedy 
praeitais metais jam pasirodžius 
užmiestyje Quincy buvo piktų 
demonstrantų apmėtytas kiauši
niais ir pomidorais.

Praeito pirmadienio naktį Į 
pradžios mokykla Charlestowne 
buvo Įmesta padegamoji bomba, 
o Jamaica Plain suimti du vyrai, 
kaltinami bombų gaminimu.

Bostono mokyklos, išskiriant 
Charlestown, rudens mokslo dar
bą pradėjo palyginamai be dides
nių incidentų, “Mes bendrai esa
me patenkinti”, pareiškė polici
jos komanderis Robert diGracia. 
“Mokyklose reikalai visiškai 
tvarkoje. Atsitikę sunkumai at
sitiko toliau nuo mokyklų”.
Louisville mokslas prasidėjo be 

incidentu
Lousville, Ky. — Kiekvieną 

autobusą ginkluotiems gvardie- 
čiams lydint, teismo įsakytas de- 
segregacijos planas Louišvillėje 
pirmąją mokslo pradžios dieną 
praėjo sklandžiai. Nors 95 auto
busų šoferiai tą dieną į tarny
bą neatvyko, bet “busavimas” 
buvo be incidentų, bet nusista
tymas prieš vaikų priverstiną 
maišymą vietomis tebėra labai 
griežtas, praneša Sun Times 
korespondentas Paul Galloway. 
“Šiandien valst. kariai ir miesto 
policininkai, su ginklais prie šo
no, mus lydi ir jokių demonstra
cijų nėra; federalinis teisėjas su
sirinkimus prie mokyklų uždrau- 
dė. Šioje dalyje gyvena mėlyn- Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:10.

kalnierių darbininkų šeimos ir 
jie yra aistrigi “busavimo” prie
šininkai. Bet šiandien nebegir
dėti nė automibilių sirenų Teki
nimo, kaip buvo vakar”, rašo ko
respondentas.

N

Šachas kels 
žibalo kainas

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no šachas Pehlevi pranešė par
lamentui, kad jo vyriausybė ren
giasi ir vėl pasiūlyti pakelti ži
balo kainas, kai suvažiuos žibalą 
gaminančių valstybių atstovai.

Jis tvirtina, kad nuo paskuti
nių kainų pakėlimo infliacija pa
kėlė pramonės gaminių kainas 
27 %, tpdėl jis siūlo tinkamai pa
kelti ir žibalo kainas.

.Jam atrodo, kad žibalo kainų 
pakėlimas yra “natūralūs”, nes 
viskas brangsta. Kad žibalo kai
nos neša infliaciją, jis nieko ne
pasakė.
t . . —

Maureen Dean 
parašė knygą

NEW YORK, N. Y. — Mau
reen Dean, buvusio prezidento 
Niksono patarėjo John Dean fo
togeniška žmona parašė knygą 
apie visą Watergate biznį. Kny
ga vadinsis “Jeigu žmonos būtų 
žinojusios...”.

Ji tikisi uždirbti kokį šimtą 
tūkstančių dolerių, nes ji apra
šinėja visą bylos eigą ir sąlygas 
nešvankiai atmosferai sudaryti.

Jeigu patarėjai viską būtų pa
pasakoję savo žmonoms, tai pre
zidentui Niksonui nebūtų reikė
ję atsistatydinti, nes žmonos 
būtų neleidusios padaryti nusi
kaltimu. V

Ginkluotiems plėšikams
SACRAMENTO, Cal. — Ka

lifornijos senatas pirmadienį vi
sais 32 balsais priėmė preziden
to Fordo indorsuotą bilių, ku
riuo einant kriminalistai, pavar
toję ginklą žmogžudystei, api
plėšimui. išprievartavimui, žmo
gaus pagrobimui, pirmo laipsnio 
apiplėšimui, iš kalėjimo pabėgi
mui ir užpuolimui, nuo šiol be
sąlyginiai baudžiami kalėjimu. 
Be to, teisėjai spręsdami proba- 
cijos klausimą čia išvardintų ka
tegorijų nusikaltėliams, nebe
galės tai atlikti diskrecijos būdu.




