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PRANCUž^
WEINBERGER ĮTIKINĖJA OLANDUS 

GINTIS AMERIKOS RAKETOMIS AFGI

IIAGA, Olandija. — Ketvirta
dienį sekretorius Caspar Wein- ( 
berger atskrido j Hagą, priėmė 
olandų karių garbės sargybą ir 
tuojau nuėjo tartis su Olandijos 
gynybos minister] u, o po to — 
su Olandijos kariuomenės va
dais. Sekretorių lydėjo Olandijos 
gynybos ministeris Jol de Rui- 
ter.

Islamabad

Rawalpindi® .
\ A. A m n tsar

< ■ Lahore

New Ddhi

Sekretorius turėjo eiti diplo
mato ir gynybos sekretoriaus 
pareigas. Susirinkusiems jis pa
sakė, kad jis pradės posėdį ka
riškai — Arumpai ir aiškiai: , 
Privalote įsijungti į kovą su ru-1 
sais Amerikos vidutinio dydžio 
raketų frontan. žinokite, kad ru
sai turės į Olandiją nukreipę 
SS-20 atomines raketas. Jeigu 
jūs manote, kad rusus sulaiky
site pasipriešinimu raketrj išdės- f 
tymui, tai labai klystate. Juos j 
sulaikysite, kai Olandijoje turė
site vidutinės galios raketų, nu
kreiptu prieš Maskvą. L. :

' r
Sunkus' olandę kabmetlf ' 

nutarimas!
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NEW YORK, N.Y. — Ketvir
tadienį visose Rytų valstijų pa
kraščiuose siautė nepaprastai 
didelė audra. Pūtė iabai stiprus 
ir šaltas vėjas, trankėsi perkū
nija, o toliau į šiaurę krito snie
gas. Vėjas išlaužė medžius, iš
vartė telefono ir elektros stul
pus, nutraukė laidus ir paliko 
apie milijoną namų be šviesos ir 
ši’ūmos.

Audros metu žuvo 10 žmonių, 
apie 1,000 peršalusių teko pa
guldyti į ligonines. Ypačiai nu
kentėjo New Jersey pakraščio 
gyventojai Laimė tiems, kurie 
suspėjo laiku pasiekti namus ir 
rasti prieglobstį.

Audra trečiadienio naktį siau
tė Pietų ir šiaurės Karolinos 
vai sti jose. K e t vi rta di enį a u dra 
persimetė į šiaurę, kankino Vir- 
ginijos^New Jerąey, ISLewYork, 
Maine ir Connecticut valstijas. 
Po t° <££!£? nešėsi į šiaurės Ka-
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Tailando pakraščių sargai

metų liepos mėn. pabaidos-tirė
ti' šį klausimą išspręstą, 
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Jeigu šiaurės Atlanto Sąjun-* . , . - ; . ,;v

gos valstybės apsisinklues, tai įeinamo kanu, pen
ias privers rusus ateiti j pasita- rus,1J i 311 ° leiiloriją. 
rimą. Jeigu mes nesiimsime jo
kių griežtesnių žingsnių, tai jie 
vilkins reikalą. Kada rusai pa- 
matys, ka.d jų prąmpnės centrai ( 
gali būti pakelti į padanges, tai 
jie pradės tartis, šitas argumen
tas, atrodo, paveikė kelis minis- 
terius.

—i Kongreso komisija' nutarė 
JAV- taimeriams mokėti už/ ne- 
sėjinaą'javų.Ų f •

i —į'Teisėjas įsakė laikyti ka
lėjime Mafijos altsovą Accardo,

• kol jis pradės liudyti. Accardo
I vis nesutinka liudyti Kongreso 

Olandija gaus 43 vidutinės komitetui. ’’
galios Amerikos raketas. Kada —--------—-----
rusai žinos, kad olandų-raketos! — Pietų Karolinos valstijoje 
galės pasiekti bet kurį Sovietų vėjas nudraskė slogus, išrovė 
pramonės centrą, tai tada rusai 
sutiks tartis atominių raketų 
skaičiui sumažinti.

medžius kaliuose -miesteliuose. 
Audra padarė virs bilijono do
lerių nuostolius.

Indijoje vakar vyko papildomi
Kongreso partijai trūksta Iii

— Vaisių Administracija 
tarė gyventojams nevartoti 
eutane vaistų. Pavojingi.

pa-t — Policija neranda 30 melų 
Ac- Gregory Hill, praeitą savaitgalį 

pabėgusio iš Chicagos kalėjimo.

— JAV laivyno vadovybė pra- J 
šo Kongresą leisti prezidentui 
vartoti ginkluotas pajėgas pavo
jaus metu.

Oras vėsus, giedria.

kino olandu Ameri
kos atominėmis raketomis 

nuo rusų invazijos.

KALENDO ReLIS
Kovo 31: Benjaminas, Kalbi

na/Ginas, Joteikė, Dsė, Ginutis/ 
Tyrėnas.

Balandžio 1: Teodoras, Rin
gaudas, Gaivimas, 
Pergrūdė.

Balandžio 2: Pranciškus, Jo- 
tautas, Jorė, Normantas, Dim- 

‘gaila, žintė.
Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:14. ’

•irkimai. Indiros Gandhi vadovaujamai 
11! atstovų, kad turėtų 2 3 daugumą.

KAZYS OKSAS LAIMĖJO PIRMINIUS 
RINKIMUS, GAVO 4,965 BALSUS

JAM BUS REIKALINGI LIETUVIŲ BALSAI, 
KAD IAIMĖTŲ LAPKRIČIO RINMMl'S

CHICAGO, Ill.— Ketvirtadie
ni oficialiai paskelbta šių metų 
kovo kovo 20 dieną Chicagos 
mieste ir (Look apskrityje vyku
sių pirminių rinkimų rezultatai. 
Visą savaitę norėjome žinoti, 
kas kiek balsų gavo, sąrašuose 
ieškojome Kazio Okso gautų 

j balsų skaičiaus, bet. niekur ne- 
igalėjome patirti jo gautų balsų 
skaičiaus.

gavo

gavosus, kai Artijur J. Jones
321 balsą, o Richard J. Murpry 

gavo 1,1(H) balsus. Paskutinis' 
gavo tiktai 17 balsu mažiau, ne- 
gu Oksas sunko.

Oksas dabir turės pasidar
buoti, kad būtų išrinktas į Kom 
gresą. Jeigu jini pavyktų, tai jis 
būtų pirmas lietuvis JAV Kon
grese.

KENNEDY NORĖJĘS 
TARTIS SU F. CASTRO

WASHINGTON, D.C 
Castro pareiškė, kad 
privatų prezidento John 

j dy pranešimą tą dieną,
buvo i buvęs nušairas.

Dabar jau žinome, kad res
publikonų veikėjas Casey Oksas 
kovo 20 d. rinkimuose 3-cianie 
kongres niame dial rikte 
1.935 balsus. Marquette 
jis gavo 1,426 balsus.

Sen. Frank Savickas
renkamas Demokratų partijos 
komiteto nariu. Jis surinko 
8,350 balsų.

Lietuviai balsuos 
už Oksą

Rudenį, lapkričio mėnesį, visi 
Chicagos lietuviai turės balsuoti 
už Kazį Oksą, jeigu jis pasi- 
spaus ir pajėgs išjud ėti lietu
vius. kad už jį balsuotų.

Be Kazio Okso, kovo 20 dieną 
trečiame rinkiminiame distrikte 
dar kandidatavo kiti du Ameri
kos politikieriai respublikonai. 
Jiedu gavo žymiai mažiau balsų.

Oksas surinko net 36.8% vi
sų respublikonų paduotų balsų. 
Jis buvo pirmas respublikonų 
sąraše.

Jau minėjome, kad Cook ai> | 
skiltyje Oksas gavo 1,426 bal- 
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MEESE’O GOBŠUMAS
— BE RIBŲ

WASHINGTON, D.C.

dJITAI TIKfJOS! PAGROBTI KELIS PASTATĘS 
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Į BEIRUTAS, L b ir.-s. Ke
. virtadienį iš Be ruto mic-Ao ce 
tro išvažiavo paskuliirai pra 
eūzu Užsienio legiono kariai J 
suėjo mieslo <_en*rc, nule’do s

‘ vo vėliavą, o mieslo centro vai- pa
ims ir Į vu

biausią Beiruto dalį 
, si pagrobti le 
centro pastatus 

’ neišėjo. Francu
\ ruto savo ginklus ir atsargas i
: laukiantį laivą. Nei vienas diir
zas neįkėlė kojos į Beiruto svar-

i biausią. uosto gatvę, kol prancū
zm neatidavė los L’bano srities

į pol'cijos ir kariuomenės dali
niams. Uoste stovėjo prancūzų 
transporto ir karo laivai.

šijitams labai rūpėjo pagrob-
Amerikos ambasados sritį. Jie 

buvo pasiruošę prasiveržti ir įsi- 
į veržli i vidų. Prancūzu kariai j . .
i nieko neprileido prie ambasa- 
i dos. Be U>. ten buvo pasiruošę 
r AmerikosŲjESfc®au*'JTęig,ti -šijitai 
' būtų bandę artėti prie anibasa

• dos, lai marinai juos būiŲ su-

P. 
įsitvirtino žinia, kad preziden 
: patarėjo Edwin 
gobšumas neturi ribų.

Pernai jis, kartu su kitais pa
tarėjais, nulydėjo prezidentą į 
Pietų Korėją. Pietų Korėjos vy
riausybė apdovanojo visus Pie-1 
tų Korėjoj buvusius amerikie
čius įvairiomis brangenybėmis.; 
Meese gavo (>75 dolerių vertės 
deimantu.

,. Fidel
jis gavęs

Kcnnc- 
kai jis

Tad Szulc

pareiškim

Laikraštininkas 
“Parade Marazme” 
žinią apie (’-astro 
Vieni mano, kad Szulc paskelbė
tokią žinią balandžio Pirmosios 
proga, nes takios datos yra tas 
“Parade Magazine”.

Szulc tvii ina, kad jis nese
niai pasimatė su Fidel Castro, 
jiedu kalbėję apie Kiaulių įlan
koj vykusias kovas ir pastebėjo, 
kad jis gavęs is prez. Kennedy 
privatų laišką apie norą page
rinti JAV ir Kubos santykius* 
Castro neturėjęs progos prezi
dentui atsakyti, nes tą pačią die
ną atėjo žinia apie jo nušovimą.

RUOŠĖSI SPORTININKUS 
APSVAIGINTI NARKOTIKAIS

MIAMI, Fla.— Narkotikų par-

■in Gemajcl praneš? polLli- 
s. kad prancūzų kariuonie- 
švažiuoja, bet svarbiausią 

■o zoną prancūzai atidėtos 
no kariams ir pozicijai. Va- 

abdvti ko-

į nėjo šiokių tokių nuolaidų. Drū- 
! zai sutiko sumažinti artilerijos 
į ugni. kol prancūzai nužygiuos 
; i uostą. Būtų, girdi, labai nema- 
į lenu, jei artileriojs šovinys pa- 
! ta;kylų prancūzams, t

>l. 1 Gema i ei bando
“‘I jus

pradėti nau- 
pasitarimus sugyvenime 

re:kalu. Dabar užsienio karių — 
britų. pianęūziL Ltąių.^amęrikie- 
c:ų jau nebus, tai galime patys 

usavio

1 Dabar lieka Izraelio ir Sirijos 
Į karių klaus’iuas. Izrąeiilai neiu- 
I dės. kol nebus susitarimo, kad ir

Prancūzu zonon įvažiavo .'ar- 
vuoti automobiliai. Greta jų žy
giavo m o d ern-ais šautuvais 
ginkluoti policininkai. Skirtu
mas tarp policijos ir Libano ka
rių labai mažas. Kaip vieni, taip -ris * 
ir antrieji yra apsirengę šviesiai jo L 
žalios spalvos švarkais, kariš
kais batais, beretėms ir visi yra- Sen. Hart užsuko i viev- 
ginkluoti šautuvais su durtu-į būtį ir pasveikino 
vais. Beveik tuo pačiu melu di
džiąja pajūrio alėja įžygiavo 
kariuomenės kuopa. Ji perėjo 
miestą ir oasiekė buvusia italu

j savo karius.

Čilės policija nušovė k 
demonstrantus, kai ne>k

Meese, kaip teisininkas, žino
jo, kad kiekviena dovana, ku-’ 
rios vertė viršija -$1 10, turi būti į 
atiduota valstybės iždui, kai pa-į 
reigūnai grįžta iš užsienio kelio- ’ 
nės. Jis gali pasilik ii mažesnės 
vertės dovana.

Trys valstybės Isrnautojai, jų 1 
tarpe McFarlane, Michael Den- Į 
ver ir George Shultz atidavė iž-’ 
iui, o Meese ^užmiršo”. Jis tą 
dovana buvo atidavęs vaikams, j *■ . • bet vaikas pranešė, kad j s ah-1 
duos valstvbės iž

davėjai pasakoja, kad Kolumhi 
jos narkotikų pirkliai šią vasa-j 

apsvaiginti narkofi-1 
sportininkus, kur e

rą planavo 
kais visus 
šią vasarą 
žaidvnes Los Angeles mieste.

Narkotikų agentas Peter Sha- 
nen iš Kolumbijoj lėktuvu ruo
šėsi atvežti (127 svarus kokajino. j 
Už jį turėjo sumokėti 70 milijo-’ 
nų dolerių. Kolumbijos policija ; 
patyrė apie transakciją ir suėmė 
vyriausius narkotikų pardavimo 
vadus Fernando Aleman Ve
lez ir Benita Carmen Gomez.
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