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BREŽNEVAS SUVEŽĖ 100 TŪKSTAN
ČIŲ Į M. SUSLOVO' LAIDOTUVES 
UŽSIENIO ATSTOVAI NEKREIPIA DĖMESIO I SUS

LOVO UŽSISPYRIMĄ KOMCNISTINTI RUSIJĄ

•Michailas Suslovas, žiaurus 
rusų ir pavergtų tautų valdy
tojas, sausio’ 25 d. mirė nuo 

širdies smūgio, pragulėjęs ligo-
ninėje penkias dienas.?

MASKVA, Rusija. — Ketvir
tadieni ir penktadienio ;rytą 
Brežnevo vadovaujama vyriau
sybę šimtais autobfisų vežė žmo-’ 
nes į Darbininkų profesinių są
jungų didžiąją sale, kad galimai 
didesnis žmonių skaičius galėtų 
pamatyti mirusia Michailo Sus- 
lovo lavoną. ; v

Prie Suslovo , karsto garbės 
sargybą ėjo politinio’ biuro na
riai, policijos ir kariuomenės at
stovai ir didelė daugybė pa
prastų . žmonių. Valdžia veltui 
autobusais vežė žmones į Mask
vos centrą, paleisdavo Raudono
joj aikštėj, kad jie galėtų įžengti 
i salę ir pamatyti mirusį Suslovą.

Žiūri į blizgančius 
automobilius

Oficialiai darbininkai autobu
sais važiuoja į centra ir stovi 
valandas Raudonojoje aikštėje, 
kad galėtų pamatyti mirusį Sus
lova, bet iš tikrųjų jie žiūri i 
blizgančius užsieninius automo
bilius. Rusijos politinio biuro 
nariai Maskvoje važinėja Kadi- 
lakais, Mercedes-Benz ir kitais 
brangiais automobiliais.

Žibančiais automobiliais atva
žiuoja valdžios atstovai, kariuo
menės vadai, policijos viršinin
kai, koncentracijos stovyklų 
prižiūrėtojai, o viršininkų vaikai 
važinėja užsienyje gaminiais 
Porsche, Volvo ir kt.

Brežnevas įtikinėja, kad Sus
lovas buvo pats įtakingiausias 
komunistas. Suslovas padėjo 
teoretinius pagrindus dabartinei

KALENDORftLIS

Sausio 30c Aleksandras, Hia
cintą, Aivaris. Svarba, Manvilis, 
Viešgailė.

Sausio 31: Jonas Bosko, Skir
mantas, Brėkšta, Mindė, Alūnas.

Vasario 1: Ignotas, Gytis, Tu- 
legaidė, Skirgaudas, BrukšVė.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 5:03.
Ora$ debesuotas, gali snigti.

sistemai. Jaunimas nebetiki di
dele Suslovo išmintimi. Jis buvo 
žiaurus, o ne protingas.

Kremliuje nebus 
didelių pakaitų

Savaitės pradžioje Brežnevą- 
bijojo’, kad Suslovo mirtis gali 
padaryti didelių pakaitų Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos po
litiniame biure. Manvta, kad 
Brežnevas, netekęs Suslovo, ne
pajėgs politiniame biuro palai
kyti reikalingos lygsvarc’s. Bet 
visi įtakingesni politinio biuro 
nariai rado reikalo pareikš ii 
Brežnevui pilniausią pasitikėji
mą. Pradžioje Brežnevas kai 
kurių politinio biuro narių pa
reiškimais netikėjo, manė, kad 
jie melagingi, bet dabar jų pa
reiškimais pilniausiai pasitiki.

Manolha, kad Brežnevas pasi
naudos yogx:ir įves į politinį 
biurą, kelis - ramesnius narius. 
Galimas daiktas, kad didesnių 
pakaitų politiniame biure ir 
nebus. -

— Nutrūko automobilių dar
bininkų unijos ir General Mo 
tors bendrovės pasitarimai nau
jam darbo, kdntraktui. Nauji 
pasitarimai, prasidės tik rudenį.

— Automobilių darbininkų 
unijos nariai nepatenkinti uni
jos vadovybe, nepajėgiančia ras
ti bendrą kalbą ir įtraukti dau
giau bedarbių į darbą.

— Kolumbijos vyriausybė da
vė septyniems maištininkams 
nedidelį lėktuvėlį, kad iš Kolum
bijos išskristų į Kubą.

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba pradėjo svarstyti priemo
nes, kuriomis galėtų nubausti 
Izraelį už Golan aukštumų pasi
savinimą.

— Irako kariuomenės vado
vybė paneigė gandus, kad Ira
nas laimėjo’ mūšius kovos lauke.

— Ketvirtadienį Los Angeles 
mieste buvo nušautas turkų 
konsulas Kernai Arikan.

Prezidentas Rcaganas pade 
kOjo Italijos prezidentui tiž 
italų policijos ir kariuome
nės pastangas surasti gyvą 

generolą JaęKS Dozier.

Raudonosios armijos kariai Suslovo laidotuvių metu pra
žygiuoja pro Maskvos Raudonąją aikštę.

HAIG TIKISI SUSTIPRINTI
SANTYKIUS SU EGIPTU

KETVIRTADIENĮ IR PENKTADIENĮ TARĖSI SU VYRIAU
SYBĖS NARIAIS IR PAČIU PREZIDENTU

KAIRAS, Egiptas. — Sekreto
rius Al. Haig, dvi dienas pralei
dęs su Izraelio vyriausybės at
stovais, ketvirtadienį atskrido į 
Kairą ir pradėjo pasitarimus su 
Egipto premjeru, užsienio reika
lų ministsriu ir pačiu preziden
tu Ilosni Mubaraku.

Buvo pasklidęs gandas, kad 
Egiptas, negavęs reikalingos pa
ramos, iš Amcriko’s, rengiasi at
naujinti santykus su Sovetų Są
junga. Prezdcnlas Mubarakas 
vokiečių repo'rteriams pareiškė, 
kad būtų naudinga turėti nor
malius santykius su- Sovietų 
Sąjunga. Jis mano, kad būtų 
lengviau pasiekti taikos Arti
muose Rytuose, jeigu Egiptas 
atnaujintų santykius su rusais. 
Geri santykiai su rusais galėtų 
sušvelninti santykius su Sirija ir 
Alžirija.

Mubarakas rengiasi atskris*!
j Wash ingi aną

Sekretorius sietai dviem die
nom turėjo progos plačiau išsi
kalbėti su prez. Mubaraku. Jam 
papasakojo apie kelias nuolai
das. kurias jam pavyko' išside
rėti iš Izraelio. Jis norėtų gali
mai greičiartt baigti sutvarkyti 
Izraelio santykius su palestinie
čiais, esančiais dešiniajame Jor
dano upės krante ir Gazos sri
tyje. Sekretorius bando susitarti 
su prezidentu apie galutinę jo 
kelionę į Washington^. -Haig 

manei, kad pasikalbėjimas su 
prezidentu padėtų išspręsti kelis 
svarinus abiejų valstybių klau
sinius.

Saudi Arabijos radijas patarė 
sekretoriui patyrinėti ne tik 
Egipto, bet ir kitų valstybių pa
dėtį Artimuose Rytuose. .Saudi 
Arabija nori, kad sekretorius 
Haig pastudijuotų visų šių vals
tybių ateities klausimą.

PASIKORĖ SĄŽINĖS 
GRAUŽIAMA MOTERIS

TEQUESTA, Fla. — Prus po
rą dienų puikiuose namuose pa- 
sikdrė graži moteris, labai susi
rūpinusi dėl savo vyro sąžinės. 
Ponia Cynthia M. Weinberg ne
galėjo rasti ramybės dėl savo 
vyro Melvin Weinberg liudijimo 
federaliniam teismui.

Josios vyras teismui tvirtino, 
kad šeši Kongrese/ atstovai pa
ėmė didelius kyšius, siekiančius 
iki $50,000, už pažadą išrūpinti 
turtingiesiems arabams teisę ap
sigyventi Amerikoje ir gauti 
JAV pilietybę. Tie Kongreso at
stovai paėmė pinigus ir prarado 
teisę būti Kongreso atstovais, 
nes tą kyšių reikalą prižiūrėjo 
FBI agentai, kurie paskui apie 
lai liudijo teismui.

— CTA turi 1,100 autobusų, 
bet važiavimui tinka tik 787. Ki
ti sugedę ir neturi reikalingų 
dalių.

JAV TEIKS PARAMĄ 
SALVADORU1

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Rcaganas, pastudijavęs 
dabartinės Salvadoro vyriausy
bės planus ir jos darbus, tvirti
na, kad- vyriausybė susirūpino 

j vietos gyventojų pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, lodė! JAV 
yra pasiryžusios duoti dabarti- 

{ nei Salvadoro vyriausybei dides
nę paramą.

Prez. Rcaganas. pastebėjo, 
kad šiomis dienomis Salvadoro 
priešai bombardavo aerodromus 

! ir padarė didelius nuostolius. 
Į Prezidentui aišku, kad Salva- 
i doro vyriausybė privalo gauti 
j didesnę paramą.

1 Prez. Rcaganas pasiuntė laiš- 
į ką Kongreso’ komitetui, kuria- 
. me prašo šilą klausimą tuojau 
patyrinėti' ir paruošti teigiamus 
pasiūlymus. Jki komitetas ilgiau 

į užtruks, nuostoliai gal-i būti la- 
! bai dideli.

TURTINGI ŪKININKAI 
IŠNAUDOJA KITATAUČIUS• ‘ T » ’ *

[• ■■'sicn^Mancisco; Gal. — 
į Valstybės gynėjas patraukė teis- 
į man; kelis turtingus Kalifornijos 
Į farmėriūs už tai, fed jie labai 
.jau žiauriai išnaudoja a įvyk u- 
- sius užsieniečius žemės ūkic ■» . • • 
! darbams.

j Prokuroras kaltino pąčius d! 
! džiausiąs- farmęrius dĮ<ieliū In 
i donęžijos darbininkų-. išnaudoji 
mu. Pei7iai.fkeJi;ū-kininkąi Įįsiga

i beno'..grupe -darbininkų iš'indo- 
1 nezijo$ laukąjį .dirtJtl ’Kai dar
bininkai atvažiavo, taf farme- 
riai iš jų atėmė J>ąsus,;kitns dd- 

į kumenlūs ir vėliau riėfeįdo iš 
ūkių išvažiuoti; :

Teisėjas pareikalavo . atvesti 
tuos Indonezijos" laukų ^darbiniu 
kus į teismą, kad'jie paliiHlytų 
ką farmeriai jiems daro. Teisė
jai paskyrė 0,000 užstatą, jei 
gu jie neatvyktų į teismą. Teisė 
jas yra pasiryžęs nubausti įsta 
tymų* besilaikančius turtingus 
Amerikos farmerius.

- Penktadienį už aukso unci
ja mokėjo $381.

į Sekretorius Haig. pasitaręs 
su Egipto kabineto nariais 
ir prez. Mtrl>araku, prašė 
juos stipriau susirišti su

JAV, negu su kitomis 
valstybėmis.

GENEROLAS BUVO LAIKOMAS DEVY
NIŲ AUKŠTŲ NAME, VIRŠ TURGAUS

— GERAI, GERAI, VISKAS BAIGTA! — POLICIJOS 
KARININKAS PAGLOSTĖ GENEROLĄ PER PETĮ

ROMA, Italija. — Europa ir 
Amerika nustebusios, kaip italu 
policija pajėgė taip vykusiai ii 
saugiai išlaisvinti Raudonosios 
brigados teroristų pagrobtą ii 
12 dienas išlaikytą “liaudies ka 
Įėjime” generolą Dozier.

Italų policija labai daug na
mu. ūkiu ir butu iškrėtė, kol nu
statė, kad pagrobtas Amerikon 
generolas dar gyvas, slepiama4 
Italijoje ir jam ruošiamas “liau 
dies teismas”.

Italijos policija jau trečiadie
nį tiksliai nustatė, kur buvo lai 
komas generolas Dozier. Ji būti; 
galėjusi tuojau įžengti į namą ir 
bandyti išlaisvinti pagrobtą ge 
nero’Ią, bet ji norėjo taip viską 
sutvarkyti, kad jis būtų išlais 
vintas gyvas. Paruošiamieji dar 
bai buvo aptariami visą vakar 
:r naktį.

Pirmiausia policija apsupo d 
vynių aukštų namą. Išaiškino 
kur ir kas gyvena ir ką darr 
Pirmame namo aukšle buvo d 
delis įvairiausių prekių, ypa 
maisto’, turgus. Persirengę pol: 
•ijos atstovai apžiūrėjo visą tu? 
^ų ir taip viską sutvarkė, k u 

’visa prekyba eitų normai' 
tvarka.

Pirmąjį aukštą buvo užėm 
Raudonosios brigados nariai. Ji 
arpe buvo dvi moterys, kuri/ 
'amino maistą ne lik pirm 
lukšto gyventojams, l>et ir gi 
nerolui J Dozier ir visiems j 
sargams.

Kad triukšmas būtų didesni- 
kq]i darbininkai pradėjo suk 
nėli vandentiekio vamzdžiu? 
juos atsukti ir prisukti. Tuo pa 
?iu metu prie turgaus atsirad 
sunkvežimis, pradėjęs krau! 
nuo dėžių užsilikusias vakarykš 
čias atmatas. Jeigu ir būtų kilę 
koks susišaudymas, tai sunkvež.' 
nis būtų revolverių tarškėjim. 
ižgdūšinęs. Apie 50 žmonių gre 
imuose namuos? užėmė pozici 

jas, kad Raudonosios brigade 
nariai neišbėgtų. Persirengę po 
icininkai rinko atmatas, nešiojo 
aiškus, atvežė reikalingas inais 
o atsargas.

Be paprastos policijos, sun 
kesniems darbams atlikti Hali 
jos vidaus r ikalų ministerijoj 
buvo pnlicisinkai smogikai, vadi- 
lami karabinieriais. JL turėjo 
šarvuotus drabužius, gerus šau- 
uvus, stiprius šalmus. Paruo 

šiamuosius darbus atlikdavo po
licijos daliniai, bet sunkųjį dar 
bą atlikdavo karabinieriai.

Lygiai 11:36 vai. į devynių 
aukšrų namų įžengė 10 šarvuc 
tų karabinierių, pasiruošusių už 
imti “liaudies teismo” butą ir 

visus tame bute buvusius 
Ramlsnosios brigados narius ir 
išlaisvinti generolą Dozier. i

Pirmąjį teroristą jie sutiko | 
buto užpakalyje ir laiptais in-si 
leidžiantį žemyn. Vienu smūgiu 
jis buvo parblokštas, kaip pra
neša Uli Scbwatzer, specialus 
Chicago Tribune koresponden
tas.

Sekantį smūgį karabinieriai 
kirto į duris buto, kuriame buvo

tė teroristą laikantį revolverį, 
priemenėje. Jis nepasijuto, kai 
stipri ranka suspaudė jo kaklą 
ir išmetė revolveri.

Kitame ka mba ry j e karabinie
riai pamatė tris Raudonosios 
brigados narius, griebiančius 
savo ginklus. Jiems praėjo no
ras šauti, kai pamalė į juos at
kištus stipresnius ginklus ir įsa
kymą nešauti. Jie tuojau gink
lus padėjo.

Trečiame kambaryje karabi
nieriai pamatė dar vieną Raudo
nosios brigados naią, atkišusį 
'inklą į užrištomis akimis sė
liu tį gen. Dozier. Buvo labai 
nerami sekundė. Teroristas ži
nojo, kad jis bus kulkomis per
gertas, jeigu paleis bent vieną 
šūvį. Jis ginklą nuleido. Visi 
lenki teroristai buvef nugink
luoti.

Į pusantros sekundės visi gink
lai buvo karabinierių rankose, o 
karininkas nuplėšė generolui Do- 
:ier skudurą nuo akių ir tarė 
tališkai: “Gerai, gerai! Viekas 
jau baigta!”

Generolas buvo apžėlęs plau
tais, basas, darbininko* drabu
žiais aprėdytas.

Visi Raudonosios brigadas na- 
iai buvo sulaikyti ir išvežti. Po- 
icijos centran išvežtas ir gene- 
•olas Dozier. Netrukus jis buvo 
švežtas į amerikieč’ų karišką 
igoninę, esančią Vincenza mies
telyje, netoli Veronos.

Niekad nejaučiau tokio s I- 
o ir reikšmingo paplaksnojimo 
oer petį, kaip italų policijos ka
rininko, — Amerikos ambasado
riui pasakė gen. Dozier.

Ligoninėje gen. Dozier gavo 
netikėtą žinią. Pats prez. Rca
ganas, patyręs apie jo išlaisvini
mą, pašaukė gen. Dozier, jį pa
sveikino ir pasidžiaugė, kad jis 
€aip gerai laikėsi ir kad dabar 
iau yra laisvas. Pasikalbėjimas 
u prezid.ntu labai šiltai nutei

kė išlaisvintą generolą.
(ien. Dozier pirnion eilėn no. 

rėjo pasikalbėti su savo’ žmona, 
bet jos namie nerado. Pasirodo, 
kad ji buvo išvažiavusi į Vokie
tiją, kur josios duktė Chcryl tar
nauja JAV aviacijoje.

Gen. Dozier netrukus buvo 
sujungtas su dukterimi Cheryl 
ir tuo larku pasikalbėjo su žmona 
ludith.

Prez. Rcaganas tuojau pa
kam bino Italijos prezdentui 
Sandro' Perlini, p?gyrė Italijos 
policijos ir gyventojų suderintas 
veiksmus, padėjusius išaiškinti 
teroristų veiksnius, JAV g ne- 
rolo slėpimo vietą ir pajėgumą 
jį surasti ir išlaisvinti gyvą. Pre
zidentas prašė padėkoti visiems, 
kurie padėjo šlaisvinti suimtąjį 
šiaurės Atlantos Sąjungos karį.

Policijos dalinys iškrėtė “liau
dies kalėjimą“, rado daug dūkll- 
mejitų ir adresų. Paduvos polici
ja tuojau suėmė visą <ilę Raudo- 
ndsios brigados l>cndradarbių. 
Policija rado daug telefonų, 
pagal juos susekė teroristų 
draugus ir nemažai kitos infor
macijos apie grobikus, kurie

laikomas gen. Dozier. Jie pania-Jpus patraukti teisman.




