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PERSIJOS ĮLANKOJ PADEGTAS
“TIBAR0NAIS” DAR TEBELIEPSNOJA
8 jūreiviai užmušti, 3 labai sunkiai sužeisti.
Mašinų skyrius baigia degti.
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PREZIDENTAS RE AG ANAS ATSISAKĖ'
PRIIMTI JESSIE JACKSON

t-EB/Damascu!

Mediterranean Sea
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y'^^Golan
Heights

SYRIA

■

Castro atsisakė kalbėti apie skolas, grąžinimą
pagrobtų Amerikos bankų

MANOMA, Bachrem. — Prą- skiratynias dar' galioja. I^aive
WASHINTGON, D. C. — Ke- Castro paleistuosius, bet nieko
; tvirtadienio vakare grįžo į Ame-j nenori žinoti apie Amerikoj esan
eitą Trečiadienį Persijos įlankoj dar yra daug aliejaus,
į riką Jessie Jackson ir parvežė! čių 125.000 kubiečių.
apšaudytas didelis šveicarų tan
ye tik šveicarai “Tibaron” sa>- ■
įE^Tel Aviv4
J namo 48 Castro išleistus ameri-j
keris "Tibaron” dar - tebeliepš-] vininkai, bet ir statytojai domi- ;
ARGENTINOS PREZIDENTAS
noja.
; .’
j si tahkerio likjmu. Jeigu jis iš- Į
kiečius ir politinius kalinius.
e Amman
BIGNONE IŠTEISINTAS
Jessie Jackson sutiko didokas i
Irako lakūnas paleido nedide ■ silaikė
•
. 3 dienas ir dar nenusken,
*
■būrys Washington atvežtų kali- į BUENOS AIRES. Arg. — Vy
lį “Exocet” šovinį, kuris patai do, tai gali kartkis ir nenuskęsti. !
kė.} mašinų'Skyrių ir sukėlė di Penktadienį liepsnos buvo zynių'artimųjų. Jie buvo dėkingi' riausias Argentinos kariuome
Jacksonui už kslinių išlaisvini nės teismas vakar išteisino gen.
delį gaisrą. Tankeris jau pra miaį mažesnės, feuvo daug dū-.l
Suez
dėjo skęsti, bet dar turi daug mų, bet sumažėjo liepsnos. Be
mą ir parvežimą į \Vashingtoną. i Raynol-do B. Bignone.
Canal
Praeitą ketvirtadienį iš Hava-j Civiliai patraukė teisman gen.
aliejaus.
to, tankeris nepaikrypo ir labai1
nos buvo atėjusi žinia, kad pats! Bignone už tai, kad jo valdy
Nuo balandžio pradžios Per mažai nuskendo..
!
Cairo
Castro norėjęs įsakyti Kubos lėk- j toj kariuomenės architektūros
sijos įlankoj jau nukentėjo 15
i
3
tankerių.-./Dešimt tankerių .pa
PASIKEITĖ BELAISVIAIS
I tuvui atvežti paleistus-kalinius' srityje dingo du jauni kareiviai.
Suez &
JORDAN
į Washingtoną, Dūles aerodre- į Be to, civiliai jį laikė atsakingu
lietė Irako karo lakūnai, o pen
GOLANO AUKŠTUMOJE
i
1
I mą, bet Castro negavo leidinio!
kis pakete Irano lakūnai. Irakie \ JERUZALĖ,. Izr, — Iš Golą-į
už prezidentavimą karo valdžios
čiai paskelbia^.kada jų lakūnai
siųsti Kubos lėktuvo į Washing- metu.
no. aukštumu ateinančios žinios !
puola Irano’ ąliėjų.’ vežančius
toną.
Argentinos Karių chąrta Įpa
sako, kad. vakar Sirija ir Izraelis ■
transporteriai vu$, tuo tarpu iraDidžioji Amerikos spauda la
reigojo prez. Bignone pravesti
pasikeitė. belaisviais.
bai plačiai rašė apie Jessie Jsck- mėčiai ijiekd besako.
Viską tvarkė Raudonasis Kry
krašte rinkimus ir perduoti vy-v/ -s"
* sono kelione i Salvadora, Kuba. !
Birželio’ 3 čL buvo apšaudytas, žius. Buvo pasiektas Golano t
ria/usybę rinkinius laimėjusiai
Nicaragua, ir vėl į Kubą ir net į
turkų aliejaus -' laivas J^Bujak aukštumų Kundręita. miestelis, Į
grupei. Rinkimus laimėjo adv.
į AVashingtoną. Fotografai pa
Haii”. Trys jūreiviai buvo už esantis .visai .Sirijos pasienyje.!
darė visą eilę nuotraukų apie I Raul Alfonsin. Gen. Bignone
ARABIA
mušti. ~Irakiečiai prisipažino, Sargybas ėjo . Sirijįs -ir Izraelio Į
perdavė adv. Alfonsin vyriausy
Jessie Ja-cksono susitikimą su •
kad jų lakūnai padegė, turkų kariai.
bę ir prižadėjo netraukti teis
Fidel Castro, Salvadoro prezi-J
laivą. '
A- - . ; ,
- .<
man jo paties ir kitų jo kabineto
dentu Napoleonu Duarte, Nica- ’
I Kun deitra - izraelitai atvežė
Prancūzų gaminami ^E^oeet”
.
Occupied
maguos- karo ministeriu ir visa : narių.
72 sirijiečių lavonus. Kiekvienas
yra nedidelė,-bet kai-ji pataikė,
Civiliai patraukė teisman atžuvusio Sirijos kario vardas bui eile* kitu žmonių,
sista lydinusį Bignone. Pradžio
■vo
ant karst&j Kas Į
Golano aukštun^se Siriją atidavė į nelaisvę paimtus karininkus,
- - Fidel Castro nutarimas iš- je jis buvo pasiruošęs - bėgti i
šveicarams riaSariC-dąuir žalos netup^į-^^^, tai an. karsto 1
Šjpi Izraeliu atidavė 284 belaisvius
įkąsti 22 Amerikiečius, prijungti; užsienį, bet prezidentas patarė
hujvo^kario Z ASijieris.
.26 pelitinius kalinius Ir leisti{ jam nebijoti, bet eiti į teismą,
Speeiafi&aTi
lęįd paanelij
'gūlės
iš.
tarky^iąį^lS^ro^^ięėisIfams
mėsos. Inž. Pr. Surasavadė su ’’ dvasiškiui" Jessie Jackson juos i aiškintis ir prašyti, kad
__
^Įojo vardą,
BULGARIJA NEPATENKINTA
padarė j. labai <faag', jž^S^Fai
darė- pačias geriausias sąlygas išvežti yrą didelis projiagandcs; sintų. Jis paklausė prezidento
Švei^.įąį'i'^ę^į^ęt'iišiu sąrašą
buvo psttS/dįrižįaųšii^. s^lę^rų
ITALIJOS
PROKURATŪRA
'
piranėms veistis. Paaiškėjo, kad laimėjimas, — pareiškė sekre-; ir nuėjo į teismą. Jis buvo ištei
.'ir' Į^ę^veJ Sitybš'; jkąro atstok
< •’ . r
;
• f.-’;.'
’/<
‘
ci
transporfe’čiaiyaąs-jįi Jį. supiS|a-.
labais to rijoj e piranės labai grei torius George Shultz. Kubos va t sintas. Jį pasiliko Argentines
'.yains,_
sIpvėju^i^S~įj>.&utra
lioje
Jie
pradėjo
Įtarinėti
Italijos
vyriausybę
dėl
vo la bm. ('daii g •^e^iūš. • : Te|gt.;
tai veisiasi. Per vieną dieną pri- dovas neparodė nė vieno ženk.i. prez. Alfonsin. Bignone labai
'žemėje .tatrpt/a^^ri^i^tybių.
pasikėsinimo prieš popiežių
‘‘Exoce^t-bųtų.
į lo, kad jis nori keisti maišlin-! patenkintas ezideiito padrąsi
siveisia 500 piranių.
'šoną, W,ę^ri<bQlū’.buvę, puse
gają savo politiką Ontro ir Pi e j nimu ir buvo išteisintas.'
. .Izraelis^ gavo? -^A^Vo karių .į
VIENA, Austrija. — Bulga- šiandien iš Vietnamo sostinės
Miesto
valdyba
išsigando,
kad
bėdos.. Set kai kulka ’ pramuša -karštus, kuriuos atvedė Sirijos' rijos vyriausybė vakar paskel- išvyko 69 vaikai Į Bangkoką,
tu Amerikoje.
. .
- -į
jos
nepabėgtų
į
labai
vandenin

laivo luobą toje vietoje,' kur-bu kareiviai. '-Vėliau Sirija prie šie/
Sekretorius Schultz pareiškė, j vandens ir jūros pakraščiu.
bė oficialų pranešimą, kuriuo Tailando- sostiię. Vaikai jau su gas gatves ir nenueitų į šlapius
vo pačios ;svarbiaų§įos. mašinos. hos atvėde'5 Izraelio'karius irkad JAV veda griežtą politiką Į — Britų Kolumbijoj helikop
kaitina Italijos prokoratūrą dėl augę po 14-151 melų,
daržus.
Tailando
vyriausybė
iš

Kulkai pralaužus"luobą? tuojiau leido’ Raūdotiojė Kryžiaus atstoKubos ir Nicaraguos klausimais. teris bando gelbėti salose už
bylos popiežiui Jonui Pauliui II
Kartu su vhikais į Ameriką leido įstatymą, kuris draudžia jav aprėžė Kubos; diplomatų kliuvusius gyventojus. - Laivai
užsįdar^'-Visos durys einančios, .vui po Vieną! vesti p Izraelio pu- nužudyti. Bulgarai tvirtina, kad
į mašinų(/įkyrių. “Tibaron"’ tū- sę. ' Dar' vėliau
vėliau"' buvp
buvo pervesti italai, neturėdami jokių duome vyksta ir xaikų tėvai, broliai ir specialistams išleisti piranes. Nicaraguoj, kada abi valstybės- prie pakrančių negali privažiuo
kiti giminės. Iš viso išvyko j
ir agentų judėjimą Amerikoj ir ti, labia didelės bangos’
ii labai ’ stiprius suskirstymus. 284 Sirijos ’fcsųiai betaisviai.
nų, kaltę nori primesti bulga
Bangkoką, be vaikų 121 vietna kad piranės gali sukelti pavojų baigs įsiveržimus į kitas valsty-j
Statytojavtaip viską statė, kad
---------- — ——
rams. Italijos prokoratūra ne
ugnis iš vieno skyriaus neperei- —- Penktadienį aukso uncija kreipianti dėmesio į spaudoje miečiai. Tėvai, grižo kartu su Bankoku!. Jeigu kas paleistų bes ir pradės tolerancijos poli-: — Aukso šventykloje rasti
Amerikos marinais ir kareiviais, piranes į Bankoko vandenis, tai
Kinijoje gaminti ginklai, bet jie
tų į kitąr Atrodo, kad tas su- kainavo $375.
pąsirodžiąsias žinias, bando kal
už
metų
vanduo
būtų
piranėni-s
o vaikai pasiliko Vietname. Juos
nekreipdamas jokio dėmesio i buvo atvežti j Amricaną per
tę primesti bulgarams. Didžiau
užleistas.
Priimtas
labai
griež

prižiūrėjo motinos. Dabar su
abiejų vaistytų santykius, skren Pakistaną.
sias kaltinimas metamas proku
tas
įstatymas
prieš
piranių
pa

vaikais atvažiuoja motinos ir ki
, da į Kubą, bei Nicaragua, kai-i
rorui Antonio Albano.
leidimą.
ti vaikai.
- Sichai labai pasipiktinę si
į basi su abiejų kraštų vyriausy-[
Italų teisino pirmininkas pra
i bes atstovais ir tvirtina, kad ga-; ch u Bindranvalc, kuris pačioj t
Tie vietnamiečiai išvyko į ■
eitais metais specialiai važinė
SALVADORE BUVO
I Įima su šiomis valstybėm s drau šventykloje buvo įsteigęs kelis
jo į Sofiją, bandė susitikti su Bangkoką. Ten turės laukti,
PAGROBĘ UŽTVANKĄ
giškai susitarti. Jis parvežė 48 ginklų sandėlius.
Romoje pasikėsinimo metu bu kad pasitaikytų vieta lėktuve ir
SAN SALVADORE, Sal.
vusiais bulgarais, bet niekur jis galėtų išskristi į Ameriką. Ten
vaikams ir tėvams reikia gyven Ketvirtadienio ryte kairieji mai
negalėjo surasti.
Amerikos žurnalistė Claire ti. Daugiausia ten visais rūpina štininkai pagrobė Lompa upės
Sterling labai atidžiai seka šios si Raudonasis Kryžius. Yra ame užtvanką. Jie sutraukė 600 ko
bylos eigą. Ji stebisi tokiu bul rikiečių, kurie savo vaikams pa votojų, nukirto elektros laidus
garų pareiškimu.
siunčia pinigų, kad galėtų gy ir rengėsi sugadinti užtvanką. i•
venti. Anksčiau atvažiavusieji
Prez. Duarte įsakė karo va
69 AMERIKIEČIŲ VAIKAI
priprato prie Amerikos gyveni dovybei pasiųsti karius į LamVYKSTA Į JAV
mo, pramoko angliškai ir m o-1 pos upę ir likviduoti įsibrovėlius. ’
HO CHI MIN, Vietnamas/^- kosi amatų.
Karo vadovybė pasiuntė 900 ge
■

■

■

■

;

Romoje netrūku
padėjęs Mohom

rintis bulgaras,
i pasikėsinimą
JT

*

rai ginkluotų karių. Tuojau pra
TAILANDAS BANDO
sidėjo kovos prie užtvankos.
APSISAUGOTI NUO PIRANIŲ
Žuvo 60 karių. Galvas prie
BANKOKAS, Tailandas/ — užtvankos paklojo 63 maištinin
Visi'žino, k;ad piranios ^veisiasi,
kai, bet 10 valandą ryte užtvan
Pietų Amerikos upėse. Tai pe-Į
KALENDORfcLIS
kos kontrolė jau buvo karių ran
didelė žir ė, kuri puola žmo- i kose. Maištininkai bandė pa
Birželio 30: §y. Teobaldas,
nes žuvis
kitus gyvius. Pira- sitraukti į kalnus, l>et kariai,
Liepos 1: Šv. .Arenas, Jutvara nė puola ne viena, bet didžiau ypatingai aviacija juos seka ir
siais būriais. Jos nužudo bet kulkosvaidžiais kapoja.
GGendrutis, liepa
kokį gyvį upėje, o vėliau jį ėda.
Prez. Duartė pareiškė, kad
Liepos 2: šv.'Aristonas, MoneTailando žuvų departamen tokį užpuolimai nepakenks vy
gunda, Lengvini s, Žilvine
tai nutarė ištirti piranes Suda riausybei. Ji yra pasiryžusi gin
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29 I
Sekretorius Shultz pareiškė, kad Fidel Castro nekeičia tavo
rė pakankamai giltas vandens tis nuo visų įsibrovėlių.
1 politikos, bet planuoja ir toliau sėti nerimą Centro Amerikoje
Šiltas
■
. • '•
į ' J i m sątypn ir prileido pakankamai

