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CHULIGANAI PIKIETU0JA JAV
KAREIVINES VOKIETIJOJE . ,

FRANKFURTAS, Vokietiją. >Roberl Wetzel paprašė guber , 
Nuo ppereito-ketvirtadienio keli J natorių suvaldyti narkotikus ir 
tūkstančiai vokiečių demonstruo nusikaltėlius. Gubernatorius at- 
ja, kad Amerikos kariai važiuo
tų namo. y. . j L

Nešiojau tieji plakatai sako, 
kad turi išvažiuoti ne vien ame
rikiečiai, bet ir* kitos šiaurės At
lanto Sąjungos karo jėges. Jie 
kreipiasi *'j Amerikos karių va- mą į kareivinių sritį ir nsikinan- 
dą, reikalaudami uždaryti bazes, čius turtą amerikiečių įrengimus 
Šios demonstracijos • ruošiamos , . _
kasdien. Jos pradeda įgrįsti! ūmta 169 triukšmadariai. Juo; 
Amerikos kariams. gali išsiųsti į Rytų Vokietiją.

FRANKFURTAS, Vokietija.

sakė, kad jis negalįs vartoti 
griež-tesilių metodų. Jie būtų . 
prieš veikiančią konstituciją. j

Amerikos karo vadovybė pa-! 
skelbė vokiečiams viešą protes
tą prieš civilių žmonių įsiverži-

‘ čius turtą amerikiečių įrengimus 
Vokietijoje Frankfurte jau su-

KOMISIJA NUSTATĖ, KAD MANILOJ 
SEN. AQUINO NUŠOVĖ KARIAI

MANILA, FiL K omįleto sęų. kad gėn. Fsibano Vor gali pa- 
Beningno Ąquinov mirčiai ištirti 
bet bevejk visi žinoĮ kad grįžusį, 
senatorių nušovė Filipinų ka
riai, mažos karo vadų grupės įsa 

kyli- -i:: ■ ;
(Oficialiame 'pranešime pasa

kyta, kad prezidentas Fernando 
Marco ‘nebuvo.. įveltas. į kėlių 
žmonių žudynes, bet visi kalba, 
kad geri; Ver, buvęs Filing ka
riuomenės 
vo tos

mirties j

naudot prievartą jprieš komite- 
to nariu v. nustačiusius faktus 
apie kitas žmogžudystes, suriš
tas su Benigno Aquino nužudy 
muž /-'■ į

Pirmininkė Aqrave
nebijojai, kaip pi pasakoja, 
bet ji ..nori, kad būtų nužudyti ■

i kiti komiteto nariai. Jeigu gen.
Ver imtųsi griežtų priemonių 

komiteto narius, tai tada 
as gžli būti

ganizato^K. 
taitai

rzmciĘ 
bar dį 
tarpu

issivędey A15
vo nušautas
me. Karo vadafsjsakęyĮąeriį
ma -saugujusjfems' kardais

vo- 
me. 
ma 
šauti Galmaną,-' ųž-į 
namų išvestai Gatriiano žmona- 
ir dingusi. Vsįikai paliktu -"t>ė. 
motinos. Niekas apie ja niektc.‘ J<- -.iA: r--nežino. ! .

1 . 1 s
Komisijos pirmininkė 

kenčia baimę

Teisėja Corazon Aqrare 1A- 
•bai drąsiai piayedė lyrinėj ienų, 
bet dabar, kada pranešimas bai
giamas ir teks jį paskelbti, tai ji 
pradėjo nerimauti. Ji prisibjo,

esto d

suitM^į’5Ūau^n^;<;reik8 
JiĮsa&rtj visųš'žiusilaltėliu. 
je. bylojė.* f

demon- 
7U1.O- 
btįvo

sio-

• '^'iąpdųai sučiupo rasų žve- 
jų- <la.iv4, -žvejojusi japonų van
denyse;;-Iki. šio meto tiktai ru- 
sai - nutvilkdavo japonų laivus. 
Japonai atiduos j rusams laivą 
“Pblevčn” ir. paleis kap'. Jakišen- 
ką, kai ambasada sumokės 
$2.000?*' ‘

t—.- Geraldine Ferraro sūnus 
John Zaccaro Jr. ragina žmo
nes balsuoti už jo motiną.

entejo nuo audrų ir 
intj kaimelį Kaesong 
ir 754 dėžes vaistų.

Pietų Korėjoj 200 
lietaus. Siaurės K 
7 J00 tonus ryžių,

JAV POLITIKA PAVADINO ĮSIUTUSIU
Amerikos vrldžics oficijolai

■ duoda suprasti, kad paskutiniu 
laku l.bai p. d dėjo s svietų at-

' sirrr.l liu (:hf?kk -iu, skaičius? 
ir jie dabar Cen ral’nei lnteli-«

; gentijos agentūrai r'
' daug paslapčių iš anapus Gele-1 vielV užsienio reikalų mimst-ris

Sako, ka,d pa-|^^rei fh’omyka atvyko j Bal- 
yra labai daugj tueiius Bumus. Jj pasiliko pa’s 

manybkų, užėmusių ! I 
dž’cj ir karduomenė-

MILITARIZMU
Gromyka pusantros valandos kalbėjo su Mondale, 

pirmą kartą nusišypsojo
i iivi WASHINGTON, 1). C. —
.neša labai! Vzkar lygiai 12-tą valandą so-i

bėgėjių tarpe 
į svarbių ■ 
Į Savi: tų 
i je aukš 
1 Mv-tsų
' Įvardiną tų paliegėlių

Andrei Grcmyka

Andrei Gromyka atvy 
tuosius Bumus. Jį 
prezidentas.

Prie Baltųjų Bumų laukė vi
ja eilė fotografu — laikraščių 
reporterių. Fotografai turėjo 
progos nufotografuoti preziden
tą Reaganą, . besisveikinant su 
sovietų užsienio ministeriu. Pre 
zidentas pasikeitė trumpais svei 
kinimo žodžiais. Fotografai nu
stebo, kad visą laiką sovietų nii- 
nis'erLs buvo labai rimtas. Vakar 
sakytoje Jungtinėms Tautoms 
paruoštoj kalboj buvo net susi
raukęs, o Washingtone prie Bal 
tųjų Rūmų net nusišypsojo.

Prezidentas Reaganas tuojau!

valdžics pareigūnai ne- 
n?s ne_ 

s smalsu- 
rusai ncz;nu. k u*: ie as- 

" ;■ mens Ameriką informuoja, tai 
N-e negali pakeisti savo šnipinė-

* KF - M Hnęfr ir juosiamu kariniu veiks-
• f j , inri.

R - < Mrncnn, kad su
®; pabėgėlių b r 

- j nes valstijas, bet i
: karų demokratijas galės komu- 

:' n;’st,J šnipinėjimai ir prevoka-
• Jf ’ tūriams pakišti koją. | nusivedė užsienio inmfeterį į ap-

į Per pereitus kelius mėnesius Į ^kritojo stalo karnbarį, kur j:e- 
Rugelio demokratijos buvojau galėtų aptarti visą eilę abi

■ ištremta labai daug Sovietu di-! valstybes liecbsncius kausimus 
■.'j^plometų, kurie tikrumoj yra

> j.Krem-fiaūs Ampai.
Prezidentas Reaganas vakar priėmė Gromyka Baltuose Rūmuose , 'Sakoma, kad naujai gaunama turns.
ir svę^S^^tkivetė pietums. m formacija is pabėgėlių ne tik j Rvte flfCnivka buvo užsukę

---- . ...... - • ~ ‘ - - ,i.c i..ųa, bet ir susūprina L-Į - Valstybės departamentą ir ap-
i r‘,as pox..ines irį ,ar^ kelis reikalus. Pietums bu
Į ekonomir<_-s problema, žincn- į yb pakyiesta3 ir sekr. (’eorgt 

Šhullz. .
.NEW YORK, N. Y. — Ketvir 

tadienio popiete sovietų užsie
nio reikalų minist?ris Jungtini: 
Tautų atstovams paskyrė pustr 
cios valandos paruoštą kalbą, lie 
barnia Sovietu Sąjungos užsi? 
nio politiką. Jis daugiau liet’ 
JAV’, negu kitas valstybes.
Klausytojus, ypač diplomatus

adidčjusia. 
ne tik į J ungti-1 

į kitas Va

ausi mus
Vėliau prezidentas Reaganas pa- 
kvietė' m&lšteri -Gromyką- pie-

000 kareivių ir iki šio meto avi
acijos bombomis žudo begink
lius gyventojus, o Amerikos už
sienio politiką vadina “jsiutUiju 
militarizmu”.__  . _

Lietuvių Tarybos valdybos posėdis .
. •, x , , ... ž-tieji tvirtina, kad šis* pabėgėliupie kontaktus su amenkie-I .. ' . ‘|r ... .............. i skaičiau^ padidėjimas įsaiskma

- v -, , . , t r, i, - kodėl Reagano administracijanešė, kad gauU prek J. Balkų- gali dal)ar sif . .
no kalba, kur, įrašyta į juostė- jimi| aiį.ei„ti Kr.nl)i.us |an>|ai, 

tinę veiklą. L
i Masltyos defektoriai, sako.
, vienbalšiai- patyirtina, kad So
vietų ekonomija labai nusilpus, 
o politiniai, tai raudonoji impe
rija nėra niekad buvus tokia

. silpna. Tiems nesiseka mulkiu. SUSI- .. , . ,ti pavergtuosius žmones ir kas- Ini. dien darosi sunkiau juos valdv- 
ti.

Savo būstinėje Čikagoje Ame-, jo
rikes Lietuvių Tarybos valdyba šių spauda ir radijo stotimi. Fra • 
rugsėjo 14 d. buvo sušaukusi 
posėdį, kurį pravedė dabar, vie
ton persikėlusių į Floridą dr. 
Kazio Šidlausko einąs pirminin
ko pareigas Teodoras Blinstru- 
bas. ' *

T. Blinstrubas pranešė, kad 
jis dalyvavo St. Petersburge 
Beach surengtame Pavergtų 
Tautų minėjime, turėjo progos 
pasikalbėti su tos apylinkės va
dovaujančiais veikėjais. Sveiki-! 
no Vyčių seimą, iškeldamas .jų 
pastangų didelę svarbą lietuviš
kuose reikaluose.

* I

no Ka na, Kun įrašyta į juostė- +- ->• ., ■ . . .pmu atremti Kremliaus tarotavles ir issiuntmeta bet. radijo va- -
landėlėms, papasakojo apie in-j 
formacijas Amer. Liet. Kongre
so reikalu.

ALTo valdyba savo posėdyje 
smulkiai apsvarstė Amer. Liet. 
Kongreso dįenotvarkę ir nu
sprendė kitam posėdžiui 
rinkti spalio 12 d. ALTo

PIRATŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA PASAULYJE

LONDONAS, Angį. — šiomis

— Sen. Charles Percy yra tur 
tingas žmogus, turi virš 7 mili
jonų. Jeigu nebūtų pigiai par

Dr. V. Šimaitis pairdormavo i dienomis paskelbtas Lloyd ben- <]avęs šėrų, tai būtų dar turtin
kad LRKA Susivienijimo seime drovūs plaukiojimo kalendorius 
jis padarė platų pranešimą apie tvirtina; kari paskutiniais me- 
ALTo pastangas Lietuvos lais- tais pradėjo smarkiai didėti pi- j

___ . I A 1 ____ ____________

vinimo darbuose. Taip pat pa-
pasakojo apie jo paties atliktą 
uždavinį, nuvykus į veiksnių at
stovų pasitarimą Clevelande, o 

kaipgi apie jų svarstymus lietu
vių teisėms ginti reikalu bei pa
sitarimus su vietas ALTo veikė
jais. •

Jun. J. Pnrnskis papasako-

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 29: Šv. Mykolas ir 
Arkangelai, Kęsgailą, Litą

Rugsėjo 30: šv. Jeronimas,
Sofija, Žymantas. Inga

Spalio 1: §v. Remigijus, 
Teresė K. J, Girdu tis. Levini ja

Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:42

šiltesnis, tvankus, palis

ratu skaičius pasaulyje.
Labiausiai piratai pradėjo 

augti Tailando vandenyse. Nuo, 
1980 metų .pradžios Tailando 
vandenyse buvo nužudyti 1376 
žmonės ir atimtas jų turtas.

Tuo pačiu metu į vandenis 
išvežtos 2,263 moterys. Jos iš-1 
prievartautos ir po kiek laiko 
paleistos. Bet 592 išvežtos į van < 
denį ir dingusios.

Tailando vyriausybė imsis 
priemonių piratams suvaldyti, 

bet tai yra gana brangus daly
kas. Ji rengiasi nawtoti aviaci
ją

Piratai siaučia Nigerijoj, Fili
pinų salose. Malajų įlankoje, 
Indonezijoj ir Karibų jūroje. Ni- j 
gerijoj reikalai, kiek' pagerėjo,1 

I kai kairiai tvardą įvedė, bet vis-;
■ tiek susidaro didelis pavojus.
I _____________

— Walter Mondale reikalaut 
' ja, kad prez. Reaganas jo atsi- 
Į prašytų, nes savo kalboje jį įžei !

gesnis visą milijoną.

f— Pirmadienį aukso 
kainavo $341.

uncija

Jahai nustebino teks žiauriu Grc 
uiykos tonas ir palyginimai. Vi 
^iems JT atstovams jis pareiškė 
kad nuo 1915 metu Amerika 
ižsienio politika nėra niekas ki- 
as, kaip ikįsiutęN militarizinss” 

Xuo Lenino laiku, vadinama so 
Tetų laikai, kurios pagalba, tu 

:'i specialią KGB sovietinei vai 
džiai ginti, Rytų Vokietijoj, Pa
baltijo valstybėse la kosi tiktr 
karo jėg^nrs. Prieš penkis me 
lūs pasiuntė j AfganStaną HM),

Sek r. Shultz sėdėjo pirmuo- 
' se suoluose ir susiraukęs atidžiai 
klausė Gromykos ka’bos, -kurio
je penašių deimančiukų' buvo 
gana daug. Andrei Gromyko, 
oabaigęs savo kalbą Jungtinėm-, 
Tautoms, pasikvietė į Sovietų 
kambarį Walter Mondale, 
dmicikralų partijos kandidatą 
prezidento pareigoms. Su jūo 
kalbėjosi pusantros vsiendos. 
Vėliau pasikvietė fotografus, 
kad nufotografuotų. Gromyka 
pare’škė laikraštininkams, kad 
Mondale pažiūra užsienio poli
tikos klausimu jam artimesnėj.

Mondale pasakė, kad su Gro
myka jis jokių derybų nevedė. 
Jis Liktai išdėstė savo pažiūras 
Užsienio politikos klausimais. 
Jis priminė, kad nepritaria So
vietų karo jėgų įsiveržimui į Af
ganistaną ir kurstymą Artimuo
se Rytuo>e. ,

— Egiptiečiai labai patenkia- 
i. kad Mubarakas atnaujino san 

tykius su Jordanija .

Sovietų užsienio reikalų ministeris Andrei Gromyka vakar buvo atvykęs į Baltuo
sius Rūmus ir tarėsi su prezidentu Rca ganu. -


