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V PRAŠO SENATORIAUS NESIŲSTI LIETUVIŲ 
Į AFGANISTANĄ

Sen. R. C.- Byrd vadovavijama 
senato delegacija rugsėjo mėne
sį vyksta į Maskvą, kur. numa
tytas pasitarimas su Gorbačiovu. 
Amer. Liet. Taryba ‘ senatoriui 
Byrd ir kitiems delegacijos na-' 
rįams pasiuntė laiškus, kad Mas
kvoje darytų pastangų išlaisvinti j 
JAV pilietį V. Skuodį, kiru.-S.- 
Tamkėvieių, kurt. A.. Svarinską 
ir -kitus lietuvius sąžinės kalinius, 
taip pat, kad siektų palengvinti 
perskirtų "šeimų sujunginią, lei- 
džSaat stirnos nariams emigruo
ti į JAV, . ■ j' ' -

Senatorių delegaciją ALT pa
prūsė, kad dėtų pastangas užtik-, 
ritėti ląiškų ir siuntimų perdavi
mą o taip; įat Swietams prį- 
mįhtų, kad. okupuotos Lietuvos 
vytu- mobilizavimas irjsiūrifimas 
į Ąfg?.nistąiĮą yra prieš tąrpt-au- 
tiiįius; nuostatus. Delegacijos įta
riai paprašyti' Maskvai priminti, 
žmonių teisių varžymą-ir rusifi
kacijos neleistinumą. '

•Su senatorium Byrd į Mask
vą skris senatoriai: Štrom Thur
mond (resp-,: So. Car.) Ctąibor- 
nėlP-ėll-Įdem., - KEode Iš^ndi, 
Sam Nūn n (dem., Georgia), Dę- 
nnis DeConcinį (dem., .' Ariz.į, 
P-aiil<S. Sąrb«^^*(d,ęm.į -M?utY-;

cord 1985 m. liepos 30 d^ tiks
lią Helsinkio swsftacimu inter
pretaciją:. “Galutinis Helsinkio 
aktas nebuvo mainai, kaip dau
gelis vaizduojasi; tai nebuvo va- 
kartečių suteiktas. Sovietų hege- j 
monijos. Rytų Europoje pripaži
nimas už Sovietų-pažadą gerbti 
žmogaus teisęs. Ypač žinotina, ! 
kad JAV niekada nepripažino, 
prievarta ir- neteisėtai įvykdyto

; Latvijos, Lietuvos ir Estijos in
korporavimo į Sovietu Sąjungą'’.

AMERIKOS-’BALSAS STENG
SIS PLĖSTI TRANSLIACIJAS

' f LIETUVĄ : ;

-.Atsiliepdnsnws į Amerikos Lie- : 
tuvių Tarybos pirmininko ras- '; 
tą. Amerikos Balso di rektorius Į 
Gene Pell ALTųi pranešė apie • 
savo notą stiprinti infoi hiacijas j 
Lietuvai ir jas plėsti, tačiaū-da- | 
bar tai neįmanoma, nes trumpų 
bangų komunikacijos laikas visas 

: užimtas. Tačiau' nėtoliitieje atei
tyje numatomos naujos galimy
bės.
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CHICAGOS TEISĖJAS LE FEVOUR GAVO 12 METŲ 
KALĖJIMO

MISSISSIPPI FEDERALINIS TEISĖJAS TURĖS < 
AIŠKINTIS APIE GAUTUS KYŠIUS

teismo išlaidas. Reikia turėti ealCHICAGO. Ill. — Visa Amer
ka Darbo Dieną planuoja ramiai voje, kad jo byla tęsėsi 8 savai- 

’ ir gražiai praleisti užpelnytą
šventę, tuo tarpų Amerikos teisė j 

; jams kinkos dreba. j
Chicagos apskrities teisėjas 

j Richard F. Le Fevour, kelias 
■ dienas neįtikinančiai aiškinęs pri 
: siekusiems teisėjams, gavo 12 
j metu kalėjimo. Jis išdėstė visas 
' priežastis, dėl kurių jis buvo pri.; 
; verstas imti kyšius trafiko teis

me, bet visi tie pasiaiškinimai 
nieko nereiškė.

Prokuroras atvedė į teismą liū
• dininkus, kurie prisiekė ir tvir- j 
! lino, kad jie surinkdavo kyšius 
Į iš advokatų ir atiduodavo teisė - ] 
I j ui. Teisėjas negalėjo išsisukti, 
i nes jo brolio vaikai liudijo prl-
• siekusiems apie surinktus kyšius 
I iš apdraudos bendrovių ir-n uneš
• davo teisėjui. , į

Teisėjas Le Fevcur į metus 
i gaudavo $64.000. Jis turėjo pen- 

kis namus, pavyzdingą i_
. išaugintus, vaikus, be kyšių nepa 
jėgdavo. apsieiti. Už parkinimo

l

kos dalyviams grįžus iš Helsinkio j Štockholmą, “Bal
tic Star” laivu, Stockholme Įvyko didžiulis susirinki
mas —; demonstracija miesto centre, kurios metu susi
rinkusius sveikino Švedijos parlamento atstovai ir ki
ti. Nuotraukoje dalis susirinkusios minios. .

Nuotr. M. Samatienės
---------------------------- -----------------------------—.----- --------

SURADO ERDVĖJE BESISUKANTĮ BIRŽELIU 
įMĖN. PALEISTĄ LAIVYNO SATELITĄ

į...?CAEE^eĄNAVERAL, Fla.
Erdvėlaivis; pakilo vėliau negu
planavo, bet praeitą antradienį
erdvėįąėviG kapitenąs rado plyšį 

« tarp .dviejų audrų, surizikavo 
ir laimingai išdilo virš- audrų. 
Vėliau skriedamas aplink Žemę,

■ žiūrėjo į žaibuojančią Floridos pa 
dangę, bot tie' žaibai erdvėlaivio 
jau nepasiekė.

Astronautai pasinaudojo pro- 
iga ir pirmą dieną pąleido du sa
telitus. Už abu gavo po $35 mi-
■ lijonus dolerių. Vėliau leidosi 
ieškoti' prieš mėnesi paleisto lai
vyno satelito. Jie nujautė, kur 
iis gali sukinėtis. O kai gavo ž.i- 
nių iš Houstono, kuria kryptimi 
galėtų jį įžiūrėti; tai-tuojau ^pas
tebėjo. Už pusvalandžio jie Jau 
buvo ten- Erdvėlaivio vadovybė 
nutarė panaudoti sulenktą meš
kerę.

Ji? marė, kad ualėb užkabinti* < > 1

ir įtraukti į ridų, bet paaiškėjo, 
kad satelitas Leasat 3 buvo ga- 
na toli nuo erdvėlaivio, 
meškere jie nepasiekė, nes meš
kerė buvo tiktai 50 pėdą 
lelitas buvo toliau.

Pranešė apie reikalą Houston 
stočiai. Pasirodo, kad du astro
nautai turės eiti erdvėn “pasi
vaikščioti” ir pasiekti satelitą, 
bandyt jį pristabdyti, o kai ji

.-sustos^tai tada įtraukti į erdvė-!
I laivio dangti., viską uždaryti, sa
telitą-pataisyti ir yel išstumti.

• Satelitą sustabdyti, tai didelis 
darbas. Dviem astronautam teks 
dirbti po 7 valandas. Planas sa-: 
ko, kad vienas astronautas turės! 
pasiekti satelitą-šeštadienį, ban-j 
xlyti jį sustabdyti, o kitas turės 
išeiti sekmadieni, tai per 7 valau- Į 
das gal galės sustabavti ir itrau- i
Hi į vidų. Astronautai yra įsiti- i tas. Hellenbroichaš buvo įsitiki- 
kinę kad šeštadienį galės įtrauk- . nęs, kad Tiedge pradėjo gir
ti į vidų ir pataisyti sugedusį tuokliauti nuo žmonos 
elektroniznią. Jiems teks tą dalį j Vonioje ji atsistojo, 
’šsukti jos vieton įdėti

Savo

o sa-

< Argentinos peronistai buvo paskelbę streiką, jie no
ri didesnių algų, bet streikas nepavyko, mažai kas strei
kavo. , , _ 'v,.

Helleiibroicho į prežhfehto WeĮ-' tikieto paiiaikinuuą jis nieko ne. 
szacker kanceliariją įsitaisė Mar- gaudavo. Tuo pasinaudodavo tik- 
garete Hoke, kuri ,persiųsdavo 
Maskvai ambasadorių praneši
mus. Vokretįos finansų ministę- 
rio sekretorė suskubo pabėgti į 
Rytus, su visa eile dokumentų- 
Ji paliko visas zeraksavimo ma
šinas.

Hellenbroichąs žinojo, kad 
Tiedge paskutinių metu girtuok
liavo ir išleisdavo daugiau pini
gų, negu jo . žinioje būdavo. Pi
nigus išleisdavo, kai būdavo gir-

mirties.
», paslydo ir 

itą, iš- labai sunkiai susitrenkė galvą, 
kelti satelitą ■ reikalingo n aukštu- Hellenbroich A dažnai į Koelni 
men ir paleisti
. Satelitą-kainuoja 85 milijonus ' 
dolerių. Ne tik laivynas, bet ir j 
astronautai rori satelitą pataisy-' 
ti ir vėl išstumti Į erdvę. J»s tu- j 
2’ės užsidegti, pakilti tūkstanties Į 
mylių aukštumon, o vėliau turės j 
vėl pridėti suktis apie Saule ir 
apie Žemę. Jis galės pranešti lai-' 
vyno vadovybei juaejimą visa-! 
me Pacifike.

Reikia manyti kad astronau

vėliau turės parą dienų pasidai- į 
ryti erdvėje ir laiku grįžti Į Ed
wards nusileidimą lauką išdžiu
vusioje Amerikos jūroje

tai įvairūs-inekleriai, dirbusieji 
larpjįsfetyjĮio laužytojų ir teisė- i 
lo, bet užjidideshįus trafiko ak- 
cideįtįis;/: apdraudos bendroves 
jis nulupdavo.

Proktiroiiėš. prašė, kad.teisėjas 
Charles R. - Norgle Sr. paskiri u 
teisėjui Le- Fevoiir 300 metų ka- 
lejnjio.- Už ■. tejsiamits 53 įrody
tus •nSidkąltimiis jam paskirtų 
mažįŠHŠfeti •'^0G-.'tFR?tų5 kalėjimo. 
Prokuroras’pasakė, kad Le Fe
vour' netui-etų išeiti iš kalėjimo. 
Teisęjąnis t mokama didelė algą, 
ka d" jie ga 'ėt ų. gražia i. ištaigMigai 
pragyventi. ir-'.yiereikėtų jiem, 
siekti kyšių. Bet gaunamos dide
lės ■ algos kaikuriems tei>ėjam> 
neužteko. i

Teisėjas Norgle. apsvarstęs sil
pną teisėjo Le Fevour sveikatos 
stovį, degtinės suėstas kepenis ir 
nustojimą svorio, jam paskyrė 
12 metų kalėjime ir sumokėti

tes.
54 metų teisėjas Le Fevouf ne

teko visu savo titulų ir negalės 
būti advokatu arba teisėju. Rug
sėjo 2 dieną jis privalo nuvykti 
į Kentucky policiją ir pranešti 
Lexington kalėjiman, kad jis ten 
turės būti laikomas 12 metų.

— Kai savo laiku mirė 6 mė
nesiu mano sūnus, tai aš taip 
blogai nesijaučiau, kaip aš jau
čiuosi dabar, — pasakė teisėjas 
po teismo sprendimo.

Chicagoje jau yra nuteisti du 
teisėjai už kyšių ėmimą.

— Jeigu neapvalysim Chica
go^ trafiko teismo, tai mes visi 
nugrimsim? į dugną, — pa.sakė 
Bichard Daley lietuvių teisėjui. 
Trafiko teismas buvo apvalytas 
nuo kyšininkų, bet kai teisino 
priešakiu atsistojo Le Fevour, 
tai trafiko teismas ir vėl darė 

žmoną,' gedą visai Amerikai.
Mississippi teisėjas Walter L- 

Nixon turės aiškintis Hatteisbur- 
go teismui, kuriais sumetimais 
iis gaudamas didelę algą ėmė 
kyšius.

Krašto gyventojai šaiposi ir 
kinka< drebina teisėjai. Jokioje 
kitoje valstybėje teisėjai netei
kiami. Rusijoj jie pirtis statosi iv 
vanojasi su partijos vadai: 
tesmo nebijo, nes ten visi 
sius ima.

be

— Beirute ginkluoti šijUci 
ištraukė iš buso kelis krikščio
nis ir pagrobė. .

— Cape Toune juodžiai norė
jo suruošti protesto demonstra
ciją. bet policija išvaikė. Policija 
šaudė i viršų, buvo atsivedusi 
šunis.

— Diktatorius Zia paskyrė na 
m areštą A. Buto, savo 28 meti; 
brolio Sachinavazo laidotuvėms 
Buvo susirinkusi milžiniška m< 
nia. -

buvę

KANCLERIS KOHL PAVARĖ ŽVALGYBOS 
VIRŠININKĄ HELI ENBROICH

Nauju viršininku paskirtas Hans G. Wieck, ambasado- ; 
rius prie šiaurės Atlanto valstybių

BONA. Vokietija. — Kancle- Pastarasis kelis metus buvo 
ris Helmut Kohl, išrinkęs infer-Į Koelno žvalgybos skyriaus vir-j 
iracru apie padėti Vokietijos | šininkas. Ji- buvo įpareigotas sek 1 
žvalgyboje pabėgusio Koelno : ti iš Rytu Vokietijos atvažiavu-i 
įstaigas viršininko Hans Tiedge] sius sovietu šnipus įsipininius į, 
j Rytų Berlyną ir visos eilės mo
terų įsipareigojimą teikti rusams
žinias apie finansų ir užsienio lerio Willv Brandto buvo įta I 
politiką, vakar pašalino iš žval- i kingas
gybos viršininko pareigų Heri- kuris siųsdavo rusams svarbes-Į 
oei tą Heilenbroichą.

grįžtančiu vokiečių tarpą. Dar-I 
bas jam nevyko, nes prie kanc

sov;etų šnipas Gillaume.!

li u va žinodavo ir su Tiedge išsi
kalbėdavo. Jis pažine ir kitus 
tarnautojus, dirbančius Koelno 
įstaigoje, tai jis ten dažnai už
sukdavo ir duodavo tarnauto
jams instrukeiias. Iv ♦

J

Viena Tiedge duktė buvo nu- ' 
važiavusi į Rytų Berlvną ir pa- : 
urnai ė su tėvu. Ji patarė jam 1 
orižti i Vak. Berlvną. Kai buvo 
blaivas, tai prižadėdavo grįžti, 
bet kai išgerdavo, tai pažadą už-. 
miršdavo.

Amerikiečiai Briuselyje ap-1 
gailestauja, kad Hellenbroichas 
d leistas iš žvalgybos pareigų. Jis 

gerai informuotas žmogus.
Amerikiečiai mėgdavo su juo 
pasikalbėti, nes patirdavo tikslių 
žinių Hellenbroich ir dabar dar 
mano kad Tiedge tragediją su-j 
kėlė žmonos mirtis. j

Paaiškėjo, kad šveicarai pasi
naudojo vokiečiu valstybėje vy
kusia suirute ir >uėmė vieną po- 
rą .kuri gaudavo prezidento 
WeLzacker sekretorės ryšius zc- 
raksuotas kopijas iš Vokietijoj 
persiusti Maskvai, šveicarai Lu
cerne] -uemė pora, palaikiusius 
rvšnis šnipe Hoke.

Vokiečiai taip pat suėmė kelis 
šnipus, kurie bendradarbiavo su 
moterimis, dirbusius finansų ir 
vidaus reikalų ministerijoj. Vo

nių Brandto laiškų kopijas. Prie Į kiečiai pasitiki naujai paskirtu

— Floridoj 
uragan ix Elei 
>cko i jūrą.

KALENDORĖLIS

ii> vėl nu

— Prez- Reaganas planinga 
Įšaldyti darbininkų algas iki^Lj 
nif.tų pabaigos.

Rugpiūčio 31 d. — ^v Raimųn 
das. Uolkeit’s. Roželė

Rugsėjo 1 d. — šv. Egidijus, 
Gitis, Gunda, Mindė.v. Caspar Welaberjer

Sckr. Casper Weinberger vy
kusiai tvarko krašto apsaugos 
reikalus. SusUbdxmas nexyku- 
sių priešlėktuviniu patrankų ga
myba.] is Amerikai sutaupys tris 
bilijonus dolerių.

Rugsėjo 2d. — Darbo Diena, 
šv. Leonidas, Tugaudė. Prute- 
nis.

žvalgybos vršininku 57 metų 
Hans Geog Wieck.

Rugsėjo 3d. — Sv. Grigalius 
D. Sv Bronislava Jaugailis, Mir< 
ga, Valdone.

Saulė teka — 6 14. leidžiasi — 
7:27. Debesuotas, drėgnas.


