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IZRAELIS ĮSAKĖ LIBANUI ATŠAUKTI 
KRIKŠČIONIS IŠ PIETŲ

IZRAELIO KARIAI TURĖS TRAUKTIS Iš VISOS 
LIBANO TERITORIJOS, SAKO SEKR. SHULTZ

■ SIDON, Libanas. — Izraelio 
kariuonaenės vadovybė įsakė Li
bano krikščionims trauktis iš 
visos Libano pietų srities, — sa
ko iš Beiruto atėjęs praneši
mas. -

Ginkluoti Libano krikščionių 
daliniai nenoriai traukiasi iš Si- 
donjo ^siįties;- bet; Izraelis prane- 
šė, kad krikščionys turės trauk
tis iš visos pietų Libano srities. 
,.1-WA^flINGTON, D.ę. — Sek
retorius. George Shultz, pralei
do tris: dienas įsu Izraelio užsie
nio reikalų miriisterįu I. šamiru 
ir gynybos minisferiu M.ZArenš. 
Su jais tarėsi.dėl Izraelio karių 
atšaukimo iš Libano^ Vyravę 
įsitikiBįmas, kad Izraelis, laiki
nai kairius ^atšaukęs, netolimoje; 
atęityję totus pačioms^Lginklūd- 
toms • paj ėgoms - įsakys' žygiuoti 
pirmyn, . '"'Z4 f ■

Izraelitai pasimatė
'Ą sų prezidentu A ’

Sekretorius Gj- Shultz įtikino, 
IzraeKoZūžšrėnio" rėikalų miniš- 
terį Šainir ir gynybos: minisferį 
Arens; kad pasitraukusios Izrae
lio ginkluotos ępajęgoš:, daugiair 
nebegr^ų

. Sekr^fppųs. ^huItžĄ|Į^tu -iir: 
ąfvykg^fe::įk<*d£ 
ėjo pąs|j^^/ftęaganą> 
kart^j-'^ė^^š ’^čtas^į^^i, 
kur^sj f d^p’
riai& ^tal^Wėžįdėr^p^iną^’ 
nė atvj^įišiėTftš-ižr^itŽ.ĮnŠ,.1^d 
ir SirĮ^Šzkiriai t^reŠ.kraus^’ 
lis iš ,Ęjbaiip.:Z-> ..z? LZ

IzraSi tėlĄ AapTeisdaiŠL ■ 
jas Libane,^^^tĮkčjbsi grįžti sirijie
čių vyti’laukan iš šiaurės Liba
no. šiokis dienomis paaiškėjo, 
kad bus.'kitos jėgos sirijiečiams 
suvaldyti. Susidaro įspūdis, kad 
Beginąs žinojo šią paslaptį, to- ’
dėl jį ir spaudė toks didelis ntt-/kainavo $425.

siminimas. Jis,nenorėjęs važiuo
ti į Washingtoną. ,

Krikščionys protestuoja 
prieš izraelitus

Pietų Libane yra didelė krikš
čionių bažnyčia Hanba mieste- 
lyje. Ji yra. viena didžiausių vi
same pietų. Libane.

Izraelitai visą laiką labai švel
niai elgėsi su senais krikščioni
mis, bet dabar įsakė krikščionių 
daliniams kraustytis į šiaurę. 
Gyventojai gali pasilikti, -• bet 
ginkluoti krikščionių 2 daliniai, 
visą laiką v globoję tikinčiuosius, 
privalo išvykti. - ,

Senoji Hanbos bažnyčia yra 
didelė. Ji turi -• penkių!ratų sto
gą. Tikintieji’jon sutelpa ir ran- 
dsf šešėlį nuo kaitrios ^saulės.

Izraelio kariuomenės vadai 
^nuvyko į Sidoną, į Nabatiją ir 
Shut kalnus, užėjo . į kariuome- 
;nes vadovybės centrą ir trumpai 
papasakojo, kodėl krikščionys 
tUi'ės-iškelianti į Aiaurę. Krikš
čionys patekinti . j|ranėsimo 
forma, bet j jiems nepatinka kel
tis šiaurėni i; . v

i H. Jac

tmani&^ūgtų 
’bereikamSgą pinigų..

k Yj&SšteįZ,‘i ‘z , p ’ J .>
'■R&spųblikon'ai reika lauj a 
aiškumo apie į>ręž Carterio pa-' 
vogtus ,dokumentus Ar j uos vo< 

■igė / respųblikbhąi, ai- paties Car- ■ 
'tend' samdyti. dėmbkratai ?

Sovietų rublis; tąxp tautinėj 
rinkoj bevertis, todėl apie jį su
tartyje nekalbama.

Penktadienį aukso uncija
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Izraelio kariuomenės vadovybė jankė ginkluotiems krikš- 

čiorlių daliniams išsikelti iš pietų Libano.

DOLERIS PABRANGO VISOSE 
PASAULIO BIRŽOSE

VIENOJE DERYBOS ĖJO NET DVEJUS METUS

INDIJOJ SK ILAI SAUWJAUJA, 
PATYS KARIA VAGILIUS

PUNDŽIABO PROVINCIJOJE gaudomos- gražesnės 
MOTERYS IR PARDAVINĖJAMOS PELNUI

NEW DELHI, Indija. — Pra- 
eitą-.^S^^ę; Pundžiabo province 

,joX'^^r^ri''Šjchai sučiupo perič 
^s^aįi'IrtisTr aikštėje pakorę/ 
■’Norėta laukti, teisino, advokatų, 
bet sieliai, nieko nelaukė ir va
karė visus pakorė.

Labiausiai visus nustebino 
pkarfųjų fotografija/ atspaus
dinta liberalinio dienraščio, iU 
gus dešimtmečius kovojusio už 
žmogaus teises. ,

Vakare sielių minia nuėjo į 
pakartųjų namus ir pagrobė 
rastas žmonas .kad galėtų par
duoti prostitucijai į Indijos did
miesčius. Pastebėta, kad gražes
nių moterų gaudymas ir vogi
mas prasidėjo ir kitose Pundžia- 
bo provincijos vietose. Pagau
tos moterys sielių pardavinėja
mos pasipelnymo tikslais.

Susipratusieji sichai 
protestuoja

Indijos sostinėje ir aplinkinė
se provincijose gyvenantieji si
eliai sukvietė didelį mitingą 
ketvirtadienį ir protestavo prieš 
Pundžiabo provincijoje prasidė
jusią sielių sauvalę.

Jie protestuoja prieš įtaria
mųjų pagrobimą, vilkimą į aikš
tes ir korimą. Penkių įtariamų 
vagiliąvime, pakorimas sukėlė 
tokį didelį pasipiktinimą, kad 
susipratusieji -prašo valdžios im
tis griežtų priemonių prieš šių 
fanatiškų sielių sauvaliavimą, ir 
žudymą. Netrukus Pundžiabo 
provincijoj rimti žmonės nebe
galės gyventi.

Mitingą sušaukusieji prašo vy
riausybę imtis labai griežtų 
priemonių prieš kartuves viešo
se aikštėse be teismo. Be to, la
bai griežtas protestas buvo pa
skelbtas prieš gražiau nuaugu
sių moterų vogimą ir pardavinė
jimą didmiesčiuose. .

— Manevrų metu JAV avia
cija ir Ha.ro laivai neįleis ginklų 
į Nikaraguą.

RADO DU SOVIETINIUS
* PLŪDURIUS

. .^GRONNEDAL, Grenlandija.— 
Ketvirtadienį danų karo laivai 
vietos vandenyse rado apskritą 
plūdurį, kurį Sovietų karo lai
vai vartoja susisiekti su Maskva.

Plūdų rys buvo apie 80-mylių 
atstumoje nuo šios danų laivyno 
bazės. Matyt, kad Sovietų nar- 
laivis, prabuvęs kurį laiką gilu
moje, iškilo į paviršių ir norėjo 
susisiekti su Sovietų laivyno va
dovybe, esančia Kronstadto uos
te. Po vandeniu narlaiviai ne
gali susisiekti su Kronstadtu, bet 
kai iškyla paviršiun ir paleidžia 
plūdurį, tai jis padeda rusams 
nustatyti, kur jie yra ir praneš
ti ,kad dar gyvi.

Šių melų liepos 19 dieną da
nai ištraukė iš vandens kitą so
vietinio narlaivio plūdurį. Danai 
žino, kai Sovietų narlaiviai suki
nėjasi apie Grenldandiją.

GUBERNATORIUS ATLEIDO 
POLICIJOS VADĄ

SAN JUAN, Puerto Riko. — 
Gubernatorius Carlos Romero 
Barcelo ketvirtadienį atleido 
Puerto Riko policijos vadą už 
tai, kad jis norėjo užvesti bylą 
dviem kovotojams už Puerto 
Riko nepriklausomybę. Guber
natorius turi nuovoką apie pa
bėgusius žmones, žino, kad jie
du nieko nepadarė ir kad tardy
mas buvo bereikalingas laiko ir 
pinigų eikvojimas. Gubernato
rius taip ir pasakė policijos 
vadui. Pastarasis įteikė atsista- 

i tydinimo pareiškimą. Guberna
torius pareiškimą priėmė ir poli
cijos vadą atleido.

Kada viskas aprimo ir buvo 
surastas kitas policijos viršinin- 
.kas, tai gubernatorius Barcelo 
.dar pridėjo:

— Man nepatiko kita polici
jos vado yda: jis naudodavo 
valdišką lėktuvą mokyti drau
gus skraidyti...

NEVYKUSI JUNGT. TAUTŲ 
ŠVIETIMO KOMISIJA I

NEW YORK, N.Y. — Prie 
-JuBgtinių4TautH yra. sudaryta 
didelė švietimo, mokslo ir kul
tūros organizacija. Metinis jo
sios biudžetas - yra 197 iniL do-: 
lerių. JAV, norėdamos padęti 
Jungtinėms Tautoms, inokėd^YPŠ 
50 milijonų dolerių kasmet...'.

Švietimo ir kųJtūroš reikalams 
komisija išleidžia ? informacijai j 
milžiniškas ■sunfas/.'JĄV nėra 
priešingos šioms- informacinėms 
išiauloms. Bet ši komisija kar
tais metasi. į politinius reikalus. 
Be jokio rimto ’.pagrindo ši ko
misija pasmerkė Izraelį. Pa
smerkė todėl, kad Izraelis gy
nėsi nuo Egipto, Jordanijos ir 
Sirijos užpuolimo. Nei iš šio, 
nei i što ši komisija išmetė Iz
raelį iš švietimo komisijos dide
le balsų dauguma.

Amerikos ambasadorė Jea 
Shevlin Gerund pasiūlė iš šios 
komisijos išeiti už paskelbtą ne
tikslią informaciją apie Izraelį, 
ir nemokėti metinių mokesčių.

— Sekretorius Caspar Wein
berger pranešė Senato komite
tui apie planuojamus manevrus 
Karibų jūroje.

Sovietų valdžia pasižadė
jusi už Amerikos javus mokėti 
doleriais ar auksu. Kremlius 
dažniausiai moka auksu.

SUSITARĖ TIKTAI KET

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį vakare Vienoje pasi
rašyta nauja sutartis su Sovietų 
Sąjunga Amerikos javams par
duoti, penktadienio ryte pa
reiškė žemės ūkio sekretorius 
John Block.

Naujai pasirašyta sutartis ga
lios penkerius metus, prade
dant šių metų spalio 1 d. Iki šio 
meto Sovietų Sąjunga kasmet 
pirkdavo po šešis milijonus met
rinių torių įvairių javų. Susitari
mas pasibaigė 1981 metais. Nuo 
to laiko nebuvo jokios sutarties 
su Sovietų S-ga javams pirkti. 
Sovietų valdžia buvo nepaten
kinta prez. Reaganu, nes jis ne
norėdavo tartis tomis pačiomis 
sąlygomis, kokias gaudavo ir ki
tos valstybės. Rusai norėjo gauti 
lengvatų, bet prezidentas tų 
lengvatų nedavė.

Be to, prezidentas norėjo par
duoti daugiau javų. . Amerikos 
f a emeriai:-gali /išauginti žymiai 
daugiau Javų, riėgū išaugindavo 
iki šio meto. Naujai išaugintus 
javus reikėdavo laikyti javų 
įąruoduosę. Juos reikėdavo pri
sižiūrėti, kad jie negestų, pelės ar 
įvairūs ,>|ų nesugadintų.

Sovietų.^valdžia ’ pirkdavo ja-v 
bus Kanrtdpje, Australijoje, Ar 
geniinojevįr; kitose vietose. Pre
zidentas nenorėjo, kad Ameri
kos farmėrįų javai.gnlėtų aruo
duose. Nežiūrint -į visus tarp
tautinius ’ * fiesušipratimus, atei
nantį penkmetį rusai, vietoj še
šių milijonų,mMrinių tonų, kas 
met pirks iš JAV devynis mili
jonus metrinių tonų.

— Amerikos farmerįai turėtų 
būti patenkinti nauja sutartimi 
nes galės pravalyti visus aruo
dus, — pareiškė sekretorius J. 
Block.

Nauja sutartis įpareigoja ru
sus pirkti kviečius, rugius, mie
žius ir kukurūzus. Jeigu rusa
is anksto praneš, tai galės, vietoj 
javų, pirkti dalį sojos pupelių, 
■kurių Amerikos taimeriai išau
gina ypač daug.

VIRTADIENĮ VAKARE
Visi žino, kad tarptautinė 

įtampa gana stipri ne tik Arti
muose Rytuose, bet ir Centro 
Amerikoje bei kitose vietose. 
Buvo susidaręs įspūdis, kad dėl 
Nikaraguos gali kilti nesusipra
timų, nes prezidentas buvo pa
siryžęs išprašyti visus Kubos 
karius iš Nakaraguos. Pats Cas
tro pasiūlė tartis tuo reikalu. 
Dabar, kai pasirašyta nauja ja
vams pirkti sutartis, yra vilties 
laukti, kad Nikaraguoj ir Arti
mųjų Rytuose įtampa kiek su
mažės.

Ketvirtadienį pasirašyta sutar
tis gerokai pakėlė dolerio vertę 
visose tarptautinėse biržose. 
Aukso vertė gerokai nusmuko, 
o dolerio pakilo. Diktatorius Fi
del Castro gana smarkiai pašū
kavo, bet jis pats pasiūlė tartis 
ir atšaukti Kubos patarėjus iš 
Nikaraguos. Atrodo, kad Ame
rikos kariuomenės vadovybė tuo 
nepatenkinta. Amerikiečiai rei
kalauja. kad Kubos-kariai būtų 
atšaukti ne tik iš Nikaraguos, O z 
bet ir iš Salvadoro.

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Ketvirtadienio naktį Paryžiaus 
priemiesčio parke rastas Gilber
to Zemūro lavonas, paplūdęs 
kraujuose.

Paryžiuje penki broliai Zemū- 
rai buvo didžiausi didmiesčio 
gangsterių vadai. Nušautasis 
buvo pats vyriausias. Visi penki 
broliai veikė kartu, bet įsaky
mus duodavo nušautasis, vyriau
sias, d:džiausią galią turįs 
gangsteris.

Policija nustatė, kad jis visą 
naktį praleido pas savo draugus, 
lošdamas kortomis. Paryčiu jis 
grįžo namo ir panoro išvesti pa
sivaikščioti tris savo šunis. Par
ke jam buvo pale stos trys kul
kos į pakaušį. Parbėgę šunys 
davė suprasti apie nelaime. Bro
liai jį rado. Įsimaišė policija.

Ištisus 20 melų Zemūrai val
dė Paryžiaus gangsterius, bet 
nuskriaustieji sekė vyriausiąjį ir 
su juo suvedė turėtas sąskaitas.

KALENDORĖLIS

Lie|x>s 30: Judita, Adelė, Vi
lius, Ulė, Bijūnas. Garbė, Kvie- 
tis. - i

Liepos 31: Ignas, Lėtutė, Gp- 
' žė, Daugaudas, Tau t minas.

Rugpiūčio 1: Petras, Gilšė, 
Sūduvis, Gauda, I>akstė, Vy
kintas. , •

Saulė teka 5:42, leidžiasi 8:11.
Oras šiltas, tvankus, lis.

Sekretorius Shultz nurodė atvykusiems izraelitams, 
kad Izraelio kareiviai nebepuls Sirijos karių, 

nes jie patys iškeliaus iš Libano.


