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MASKVA APSUNKINA PAŠTŲ TARNYBĄ
’ Kongresmanas Benjamin A. Gilman (resp., N.Y.) la-, 

bai susirūpinęs Maskvos daromais trukdymais pašto su- 
šišiekime. Jo pastangomis, šis reikalas buvo praetais me
tais iškeltas tarptautinėje paštų konvencijoje.

. Savo atsiųstame Amerikos Lietuvių Tarybai laiške, 
kongresmanas Gilman džiaugiasi, kad jo pasiūlytos ke
turios- rezoliucijos buvo JAV delegacijos pravestos toje 
tarptautinėje paštų konvencijoje. Jei iškiltų naujų nusi
skundimų, prašome perduoti juos ĄLTui. Bus perteikti 
tie duomenys kongresmanui B. A. Gilman.

BUKOVSKIS SU MŪSŲ 
JAUNIMU

Prieš Maskvos priespaudą uo
liai kovojantis Vladimiras Bu- 
kovskis dabar jau pasiekęs lais
vąjį pasauli, liepos 25 d. pasakys 
pagrindinę kalbą pradedant lie
tuvių. latvių, estų jaunimo Tai
kos ir laisvės žygį laivu Baltijos 
jūrai | f

■ Jis prisijungs ir prie kitų įžy
mių žmonių, kurie dalyvaus Ko
penhagoje niotuiamame teisme, 
nagrinėjančiame sovietinę pries
paudą. .
FR. SAVICKAS PASIRŪPINO. 

~ REZOLIUCWVSPRE^G-
FIELDE

ATIDAVĖ KINIJAI TORPEDO 
LAIVĄ

SEOUL, Korėja, — Trečiadie 
ni, kovo 27 dieną, jūroje buvo 
atiduotas Kinijai Kinijos torpe
do laivas. įplaukęs Į Pietų Korė
jos vandenis.

Bet Pietų Korėjos jūreiviai ne 
atidavė Kinijai torpedom leisti 
laivo, kol Kinijos karo vadovybė 
neįteikė laiško, kuriame atsipra- ‘ 
šė už Kinijos torpedų laivų Įp
laukimą i Pietų Korėjos vande
nis. Gavę Kinijos raštą, atidavė ' 
torpedinį laivą.

Pietų Korėjos jūreiviai pranė-

Frank Sąyickasfe. lietuvis ats-

vėlavo laivo a’tidavymą.. Kartu 
su laivu korėjiečiai atidavė ki
niečiams du nušautus jūreivius 
i‘r 11 tarpe buvo užmuš
ti 6 k^S^^\.4r.kiti sužysti.

Pavasaris Lietuvoje (Augustino nuotrauka;

NELEIS POLITIKAMS KIŠTIS Į AUKŠČIAUSIĄ 
KRAŠTO TEISMĄ

Kariai sušaukė saugumo tarybos pasitarimą, neleis 
j ardyti tvarkos

TEGUCIGALPA, Honduras---- ti santvki
: Penktadineį Hondūro karo va-i Hondūre
■ devybė pasiuntė gerai ginkluo- 
• tus sargus ir apsupo karo parla- 
' men tą ir aukščiausį teismą.

Kariuomenė patyrė, kad po- 
; lilikai pradėjo kalbėti apie gali-, 

ma perversmą. Gandai paskli- j 
do ir liberalų partijos vadovy- ‘ 
bes įtakingas vadas pareiškė,

1 kad jis neįeisiąs daryti pakaitų
■ aukščiausiam teisme. Kaip vie

nas žmogus gali leisti arba ne
leisti daryti pakaitas administra

. cijoje. ,
I Kiro vado\-ybė suprato, kad- 
; jis bus priverstas naudoti vieną į 
: ar kitą kariuomenės dalinį savo j
■ valiai primesti. Kad neįvyktų jo 1 

kių klaidų ir nesusipratimų, ka- j
. nuomonės štabas pasiuntė sar-į 
' gybs-s prie parlamento ir aukš- 
i čiausio teismo rūmų.

is su amerikiečiais, 
yra Amerikos karių, 

kurie manevruoja, stato aero
dromą. bet tuo pačiu metu se
ka ,kad Nicrraguos kariai ne
naudotų Hondūro teritorijos įsi

Hondūro pasienio sargai sau
go sieną, bet niekam ne paslap
tis, kad Kubos ir Nicaraguos 
agentai įsiveržia į Salvadcrą ir 
ten sprogdina tiltus ir trauko 
elektros laidus.

j j i etuyjųi ^a^ybos ' spįrmi pink u i 
inž. Jasiūnui,'. .prabešda- 
ma'4Jlkd ’jis buvopašiūięs‘'asam^ 
blefai priimti rezoliuciją . Lietu-- 
vos nepuikiausomybės y reikalu 
Ta; revoliucija buvo prikirtą ir 
Fr.? Savickas atsiuntė -jos kopiją' 
ALTbi. Pažvrhėtina, kad dabar 
Fr. Savickas yra asamblėjos dau 
gumos pavaduotojas.
ČEKŲ DĖMESYS LIETUVAI

Čikagoje leidžiamas čekų laik
raštis “Nedelni Hlasatel”. su ku
rio redakcija Amer. Liet. Tary
bos Įstaiga palaike artimus ry
šius, savo vasario 17 d. Durne
lyje į pirmą puslapi įsidėjo Lie
tuvos žemėlapį su lietuviškais 
parašais, su Lietuves herbu, su 
lietuvišku užrašu. “Vytauto Di
džiojo laikų Lietuva” ir dar pri
dėjo priminimą apie Lietuvos] 
nepriklausomybes paskelbimą! 
bei okupantų užslopintą laisvę.

’ ALTo INF.

■'gteįžlįį
ISPANIJA

SUVIENODINS KAINAS

GORBAČIOVUI NEPATINKA JAV KONGRESO
; PASKIRTOMIS SUMOMIS

MASKVA, Rusija. — Sovie
tų Sąjungos valdovas Michail 
Gorbačiovas vakar pareiškė sa
vo nepasitenkinimą Amerikos 
Kongreso bilijoninėmis suma- kelti į satelitus ir 
mis MX raketoms gaminti.

Gorbačiovas naudojosi vokie

BRIUSELIS, Belgija.— Ispa-j 
nija ir Portugaliją, .vedę dery
bas 6 mėnesius, .nutarė’ suma-1 
žinti abiėjų vailštybių produktų 
kainas. . T .. |

Ispanija jau seniai norėjusi 
prisidėti pire Europos rinkos, j 
■bet susidarė įspūdis, kad Euro-]
•pos rinkos, valstybės nenorėjo čių Indijos kaimiečiams pasiųs- 
Lspanijos priimti į Europos rin_ ] tu laišku, kuriame kaltna apie 
ką. Ankščiau svarbiausioji prie* atominio karo pavojų. Sovietų 
žąstis buvo ta, kad Ispanijoj bu- “Tasso” agentūra paskelbė vo. 
vo diktatorius, išnaudojo dar- kiečių ir Indijos kaimiečių laiš- 
bininkus ir pagamindavo piges- kus ape 
nius produktus. • . ! jų.

Praeitais melais Ispanijos ne-j L-- — 
priėmė, nes ji nebuvo suvieno- pi nepaprastai didelis prez. Rea- 
dijusi Ispanijos ir Portugalijos 
produktų kainas. !

Europos valstybėmis buvo 
sunku vesti prekybą,nes kainos 
buvo skirtingos. Kada jos kai
nas sumažindavo, tai europie.

atominio karo pavo-į

Bet labiausiai Gorbačiovui rū-

GENERAL ELECTRIC
NEGAUS VALDŽIOS

užsakymų

čisms lengviau.
Ispanų išauginti apelsinai 

vynuogės, figos, alyvos, pagau
tos žuvys dabar bus tos pačios 
kainos, kaip port u galų. Dabar is
panai mano, kad Iberijos pu- 
siausalis bus priimtas į Euro
pos rinką.

KALENDORĖLIS

Sekr. Shultz pareiškė, kad bus rastas būdas susitarti 
dėl .ginklų kontrolės

gano užsispyrimas gauti iš Kon- < 
greso pusantro bilijonų dolerių! 
MX raketoms statyti. Šias ra-1 
ketas amerikiečiai planuoja iš

naudotas jo-
Į ms gynybai. Gorbačiovac pa-' 

siūlė rasti bendra kalba . Žene- 
voje.

Raketa MX kainuos S250 
milijonų

WASHINGTON, IX C.—Kon
gresas nu’arė paskirti Sl.») bili
jonų doleriu MX raketoms ga
minti. Demokratai buyo pa>iry- 
žę neduoti prez. Reagano admi
nistracijai tokios didelės sumos’ 
MX raketinis gaminti. Apie į 
MX raketą iki šio meto mažai į 
viešumon buvo paskelbta, l>el j 
šiom;s dienonrs pasirodė ne! • 
josios brėžinys.

Pasirodo, kad minėta raketa : 
bus nepaprastai galinga, susi-; 
dedanti iš 3 dalių. Pirmosios j 

ys iškels ją lūkstant;e> i 
aukštomon, prie jos bus! 

p netaisai, kurie ją nu- į 
slą. Kada ji jau artės. 
o, tai tada bus pssė- , 
bombos. Vien .1 s to- 
»s pagaminimas kai- 
milijonų.
akėta bus iškepa ir

Kcvo 30 d. šv. K virinas, Da. 
nulis.

Kovo 31 d. Verbų sekmadie
nis. šv. Benjaminas, šv. Aidas, I 
Ginu lis. t

L. Žurnalistų Chicagos skyriaus dalyviai: Iš kairės 
sėdi: J. Vilutis, kun. V. Bagdanavičius, Z. Juškevičienė,
profesorius Eringis—svetys. Stovi: J. Kapačinskas, Br. 
Juodelis, J. Žemaitis, Ig. Petrauskas, A. Siutas, Ig. An- 
drašiūnas, Al. Pužauskas, Bagdonas.

Balandžio 1 d. Didysis Ihr- 
madienis. Sv. Teodoras, Ringau
das, Dainora.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 6:13. j
Rytas šaltas, lynos, bet gali 

snigti.

WASHB'GHTON. D. C. - 
Aviacijos vadovybė viešai pas
kelbė, kad General Electric ben 
drevė negaus jokio kontrakto 
Pentagone. Ji nustatė, kad ben
drovei rūpi lupikauli ir pasipel
nyti, bet neatlikti rekalingo 
darbo.

Savo laiku General Electric 
bendrovė gaudavo didžiausius 
Pentagono kontraktus, bet pas
kutiniu metu šiai bendrovei rū
pi tiktai lupikavimas, pareiškė 
aviacijos sekretorius Vern 
Orr.

Už vieną plastikinę išeinamo
sios sėdynę parašė S600.00 sąs
kaitą, kari ta sėdynė, pirkta pas 
gamintoją kainavo tiktai $8.00, 
o reikalavo -^600.00.

Anksčiau General Electric 
liendrovė nereikalavo tokių di-

dvi d; 
myliu 
į ren gt 
kreip
site U 
los at< 
kios rakė 
nucs $2'.i
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Garba Ovas vakar

— Pustrečių melų 
Triehe išėjo iš namų j 
kee sodą 
t čir 3 
ji at 
mo.

įgav

r susalo. Jos 
kė 60", bet 
ir jau

Mihvau. 
t empora- 
igoninėje 

nuvežta na-

— Elektros, anglies ir ge<o kai
no Lenkijoj pabrangs ateinan 
tį pirmadienį.

Daugelis pamanė, kad karo 
vadovybė jau suruošė naują 
perversmą. Net parlamento na
riai stebėjosi, kuriam tikslui 
kariai apsupo parlamentą, bet: 
jie tuojau išaiškino kad jokio 
perversmo nėra.

Karo vadovybė ėmėsi priemo- j 
nių, kad niekas jokio pervers-' 
mo nesiimtų.

Taip pat buvo pasklidęs gan-, 
das, kad Amerikoje ir
Centro Amerikos valstybėse 
ves krašto prez’dentas. gen. 
cer Mctta, generalinio štabo 
smuikas, savo laiku apsupo

kelieset
bu-.
Era i

i pre 
zidentūra ir patarė tuometiniam į 
prezidentui isskris’i ir užmiršti į 
prezidentūrų. Kaip jis prieš 31 
metus išskrido, dabar gali griž- Į 
ti. Gera tiek, kad kariai, šalin
dami vieną prezidentą, jo nebe
šaudo. Jam leidž a išvažiuoti ir 
duoda kelionpinigių.

Karo vadovybė sukvietė sau
gumo tarviios posėdi. Jame dad ' t
lyvavo ne tikisi karo vadai, I r'. Į 
ir civ li.ri.

Saugumo taryba turės spręs.

dėlių švinu už m,'nkn:ekius, bet 
dabar kriia r.c tikėtinas pasa
kiškas kainas. , ’ ’

Gulf of, Mexico
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SEKR. SHULTZ APRAMINO 
GORBAČIOVĄ

WASHINGTON, D.C.—Sekr. 
Gr. rge Shultz, patyręs apie So
vietų Sąjungos valdytojo M. 
Gorbačiovo susirūpinimą MX. 
vakar laikraštininkams pareiš
kė kad JAV karo su Sovetu Sa 
junga nenori vesti, bet nori Že
nevoj susitarti, siekti taikos ir 
susitarti dėl atomo ginklų kon
trolės. Iki šio meto su rusais ne 
buvo galima susitarti, nes jie 
reikalavo specialių privilegijų. 
Jokių specialių privilegijų nie
kam nebus. Reikės susitarti ne
gaminti daugiau atomo rakelų 
ir sunaikinti jau pagamintas pi
ketas. Bet turės būti sustatyta 
kontrolė.

Sek r. Shultz pabrėžė, kacŲŽe- 
rfevoje turi būti rasta bendri 
tarptautinė raketų naikinimo 
kalba ir susitarta, o vėli:u rei
kės susitarimo laikytis.

— “Tass" buvo paskelbęs, kad 
Amerika kalta dėl maj. Nechel- 
>on nušovimo, bet sovietų nm- 
basador us VVa.-hingtone pareiš
kė. kad “Tass' žinios netikslios.

— Gorbačiovas gali pasitikę i 
ikrai karo vadais ir policija, ka l 
šsilaikytu valdžioje. Darbimn-

— Peru vyriausybė nutari 
mokėti Sovietu Sąjungai Skolas 
moteriškomis kelnėmis ir džio
vintomis žuvimis. a

300 Miles

' Bahamas<5 k, -—
CUBA DOMINICANS

JAMAICA:RICO

VENEZUELA
■b *■’*»

COLOMBIA

Hondūro karo vadovybė apsujw parlamento ir teis
mo rūmus Tegucigalpoje. kad niekas neruoštų per
versmo.




