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SVETLANA IR NIKOLAI OGORODNIKAVAI PRISI 
PAŽINO KALTAIS

ŠMITAI SUTIKO IŠLEISTI 
AMERIKIEČIUS

Birželio 30: Teobaldas, Em 
Ii ja na. Skaldąs. Novilė.

PARTIJOS SEKRETORIAUS KALBA LABAI 
VEIDMAINIŠKA

BEIRUTAS, Libanas.— Penk
tadienį bu.yo__ pasklidę, gandai, 
kad šijitai sutiko išleisti 39-su
laikytus amerikiečius Į Damas
ką. Ten juos turėjęs perimti Si
rijos karo policija, kuri būjįįį 
perdavusi Amerikos ambasadai 
Damaske. j

A---.Kąš;neiškeis pesu į austra 
ląLW’-sio'inėiiesjo..pabaigos,, ta 
ArsmtinosF i bėsasF bus.' veber.

Uepos 1: Aronas, Jutvara 
Bendrutis. Liepa.

Ant rytojaus kalėjime buvo 
dar 4

BRITAI KIŠA Už GROTŲ FUTBOLININKUS 
ŽMOGŽUDŽIUS

Didžiosios Britanijos gyventojų dauguma pasmerkė Liver 
poolio futbolininkus mušeikas. Teismas spręs 38 

rugtynių stebėtojų nužudymą.

Atsakingi valstybės departa
mento pareigūnai atidžiai peržiū 
rėję Gorbačiovo kalbą Dniepro- 
petrovske ir palyginę ją su anks 
čiau jo padarytais tvirtinimais, 
priėjo išvadas, kad Gorbačiovas 
yra didelis veidmainys. Tarptau
tinėje politikoje Jissako" vieną 
dalyką, o elgiasi visai kitaip.Vie. 
ną dalyką jis pasakoja Maskvo
je, o visai kitaip kalba Driiepro- 
petrovske;

.o* Angeles miesie mirė 47 
is. žmonės mirė nuo sal
os neišvirtame piene. A

Dabar jis jau prasitarė, kad 
prrz. Reiganas labai jau daug 
reikalauja, kad su juo veik "neį
manoma tartis.

— Indijos siekų vadovybė tvir 
tina, k-d sienai nepadėjo bom
bą į kebivinj lėktuvą.

— Nikaraguos vjdaus minis. 
teris aštriai kritikavo JAV Kon
gresą už nutarimą kisti JAV 
prezidentui ■'jusli JAV karius 
Nikaraguą, jei kiltų reikalas.

— Atstovų rūmai negali susi
nti dėl sveikatos apdraudimo 
okesčiu išaldvmo.

Britai būtų galėję kelis mu
šeikas suimti tuojau po mušty
nių. Britams labai nepatiko, kai 
aukščiausioji sporto vadovybė 
uždraudė britams bet kada vyk
ti į Europą ir dalyvauti futbolo

— Soljdarumo vadovybe pra
nešė, kad penktadienį trijose 
Varšuvos dirbtuvėse sustreikavo 
50,000 darbininkų. Jie protesta
vo prieš mėsos kainų pakėlimą.

Kadiljakus atvežė ir perdavė 
automobilius pagaminusi Ame. 
rjkos Cadillac bendrovė. Mašinos 
yra 18 pėdų ilgio, turi vėsintuvą 
ir šildytuvą, televiziją ir barą 
stikliukui išgerti. Didelį namą 
pastatė Los Angeles O'Gara 
bendrovė.

Dviračiais pravažiuojantieji 
kiniečiai sustoja pasižiūrėti į 
nurodytą namą ir jo priešakyje 
pastatytus automobilius. Kiek
vienam patinka automobiliai, 
bet ar jie pajėgs eiti dulkėtais ir 
siaurais Kinijos keliais, stebisi 
praeiviai.

Amerikoj,?, tokie kadiljakai 
kainuoja $30,000, tuo tarpu Kj-

— Bolivijos kariuomenė 
ėmė Čuk sakos provincijos 
tinę Sucre, kai maištininkai 
puolė porą administracijos 
mų toj provincijoj.

šeštadienio rytą buvo kalba
ma, kad amerikiečiai bus suso
dinti i didelį autobusą ir bus nu
vežti į Damaską. Pirmieji gan
dai sakė, kad jie skris į Sirijos 
sostinę pagrobtu lėktuvu.

Beirute patirta, kad Sirijos 
milicija nuvežė A. Canwell Į 
amalu vado Nabih Berri bu-ta, 
kur jam buvo pasakyta, kad vi
si amerikiečiai bus nuvežti į 
Damaską ir paleisti, b? t tuo tar
pu visi amerikiečiai saugojami, 
kad kas nors jų neužpultų.

Aukštas Izraelio 
pranešė Amerikos 
Washingtone, kad 
stovykloj laikomi šiji 
vežti i Damaaka

Praeitą savaitę sovietų spauda prasitarė, kad 
vas Ameikon nevažiuos

— Atstovas Thomas O’Neil 
pasiūlė daugiau uždirbantiems 
pakelti socialinės apdraudos mo
kestį iii- reikalas bus išspręstas. 
Dole patenkintas Atstovų rūmų 
pirmininko pasiūlymu.

WASHINGTON, D. C.—Pra
eitą trečiadienį Michailas Gor
bačiovas buvo nuskridęs į Dnie- 
propetrovską ir pasakė labai 
svarbią kalbą apie tarptautinę 
ginklų kontrolę. Jo kalbą klau
sėsi Sovietų Sąjungos darbinin
kų unijos vadai,keli sovietų mar 
šalai ir visa eilė įtakingų Sovie
tų Sąjungos pareigūnų.

Pilnas kalbos 1,'kstas tiktai 
ketvirtadienjo vakare pasiekė 
vastybės departamentą.

Gorbačiovas ten prasitarė, 
kad iš Ženevoje vykstančių pa
sitarimų nieko gero neišeis. So
vietų Sąjunga jokiu būdu nega
lės sutikti su Amerikos atstovu 
reikalavimais.

Jis, papasakojo/ kaip pfįef jo 
prik^oyN.y OgOTodriŠRėvaš/- - so
vietų ianšhašfedos- paUrėjaA Jam 
met^imįntis/galyeh, kad reikia 
įtrajktJAIili^f'į; Į isaytr-snipiif^i-, 
moJiftklą’. ... ’ y r

MiUęris atėjo pas Ogorodniko.
vą ir susipažino .Su jo 35 nąetų ’ — Irakas nutraukė diploma, 
žmona Švėtlaria. Jos pareiga .bu- tiriiuš7 santykius su Libija, šio- 
vo daryti viską, kas įtrauktų R. .mis dienomis atšauks savo dip- 
Millerį į. sovietų šnipinėjimo lomatus iš Libijos.

Bjj’ždio 29: Petras ir Povilas 
Manligirdas, Gedrime.

Yra pagrindo manyti, kad po 
licija suims dar kelis mušeikas. 
Britų spauda ir radijas kelia vie 
šumen žiaurias futbolininkų 
žudynes. Bus nubausti žudikai 
:r bus nuimta kaltė nekalboms 
britams.

PEKINAS; Kinija.— šiandien 
Kinijos vyriausybė perduoda 20 
puošnių kadiljakų prie didžiau
sios sostinės gatvės, kur pasta
tytas aukščiausias sostinės na
mas.

Library oi Congress dr
periodical Division 
Washington/ D, C.. 20541

nijos darbininkas turėtų dirbt 
115 metu tokiai sumai uždirbti 
Joks kinietis tokios maišnos sa 
vo darbu negalės įsigyti, be 
Tengas Hsiaoping pataria ban 
dvti.

tartis su prezidentu 
nu.

Gorbačiovas buvo 
kad Sovietų Sąjungai r 
gyti naujas mašinas ginklams ir 
kraštui reikalingiems produk
tams gaminti. Savo laiku jis rei
kalavo ,kad laukai privalo būti 
geriau prižiūrėti ir sudarytos ja
vų atsargos. Jis pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga negali prilygti 
Amerikai. Jis važinėjo po kol
chozus ir ragino visus dirbti il
gesnes valandas .kad tiktai gau
ti daugiau, daržovių, javų ir pa
šaro .Jis net ragino pačius kol- 
chczinink’us skųsti valslybinio 
turto vagis. •v -.si: n

Valstybės departamento pa
reigūnai greitai išvadų nedaro. 
Jie mėgsta remtis faktais, o ne 
kalbomis. Bet ji? priėjo išva- 
dos„ kad Gorbačiovas yra .veid
mainys. Jis kalbėjo apie taiką, 
apie sovietų ūkio atgaivinimą, 
l>et tikroji kalba apie so
vietų karo jėgas. Jis kalba, apie 
tai-ką, bet tikrumoje Stiprina 
rusų karo jėgas.

šis nutarimas sukėlė pasipik- 
tinimą įbritų tarpe. Anglijoj yra 
tūkstančiai sportininkų, kurie 
nebuvo Briuselyje ir “rungtynėse 
nedalvvavo. Nusikaltimas nelie
čia visų britų, karia kraštui gė
dą užtraukė tiktai keli futboli
ninkai. Žaidynėse nedalyvavo 
risi Liverpoho futbolininkai.Vi
si norėjo laimėti. sumušti italus, 
bet ne visi norėjo mirtinai su. 
mušti Turino jaunuolius.

Ant lytoj aus buvo suimti dar 
du muštynėse dalyvavusieji Li
verpolio futbolininkai, o du pa
tys atėjo į policiją ir prisipaži
no, kad jie dalyvavo, bet pasa
kė, kad jiems ramumo nedavė 
sąžinė.

nos prez. Alfcnsin 
oj d’delę paskolą 
ė Ii.

MUferis teismui aiškino, kad 
Mviė-tų šni 
'BŲ akyse

Nikolai Ogorodnikov gavo 8 metus kalėjimo už šnipinė 
jimą Kremliui

LOS ANGELES, Cal.—So vi e- tinklą, 
tų agentas Nikolai Ogorodnikov 
prisipažino prisiekusiųjų teis
umui kad jis bandė. įtraukti į šni
pinėjimo tinklą Amerikos 
agentą Richardą Millerį.

— Aš darnu viskam ko rš 
nęs reikalavo. Aš padariau dau-

-J 'giau, negu iš manęs buvo parei- 
kalattte. Aš -tapau visos šios by
los auka, -— verkdamas.? pasakė 
N. Ogorodnikov, kai teisėjas Da 
rid Kenyon jam perskaitė teis
mo Sprendimą.*

Vi^as reikalas susipynė, kai
FBI agentas įsimylėjo į 35 metų ' ris dudtų 
Svetląną Ogorcdnikovienę. Rei
kalai dar labiau ’. susipynė^" kai 
35 metų Svetlana Įsimylėjo į R.
MiM^i .'■ ■'

Teisme paaiškėjo, kad Ogo- 
rcdriikoviėnei .gresia Ilk- metų 
kalėj imo, bet teisėjas dar nepa
skelbė jąį- sprendimo. ji$ turės 
per«į^tyti visą byįoy eigą, , pą- 
tikrinti jos žodžius, liktai tada Suvarė visus futbolininus Į salę ir parodė belgu 

. parų estas'“video' žudynes
LONDONAS, Ang. — Britų žaidynėse. 

prokucaįĖura'gavo iš belgų visaš 
ykŲę^jpaiiaiytas muštynių ir 
italų futbolininkų žudynių foto 
nuotraukas, nuvyko į Liverpolį,: 
sukvietė visus -geriausius Liver- 
polio futbolininkus ir parodė vi
są lungty-nių eigą.

Vaizdas buvo
Žuvo 38 žmonės, 
ko jauni Turino 
pirmą kartą išvykę užsienin par 
si vežti sportininkų laurus. Bet 
įvyko visai kitaip.

Belgai italus buvo atskyrę plo 
na mūro siena. Bet kai pradėjo 
groti orkestras, tai britai pradė
jo daužyti mūro sienelę, o kai 
ją nuvertė, tai pradėjo akinėni- 
miis ir peiliais mušti italus. Iš 
rodomos video i filmos ? atpažino 
tris mušeikas. Visi išėjo namu, 
bet šie trys buvo atskirti ir nu
vežti tiesiai į kalėjimą.

Britų prokuratūra juos tardo 
ir ruošia jiems bylą už sporti
ninku žudvma.

— Gorbačiovas patarė kinie
čiams laikyti su Maskva, o ne 
su Amerika.

Prancūzai r švccaraj sutinka priglausti 39 sulaikytus ame
rikiečius ir yra pasiryžę juos išvemti j Kipro salą. Bejrute 

kalbama, kad sulaikytieji bus nuvežti į Siriją.

.Naujame pelitiniam? biure j:.£ 
paiko tiktai vieną maišalą, so
vietų karo jėgų vyriausią visų 
jėgų vadą Sokolova. Jis buve 
dešinioji ranka maršalo Diinit 
rijaus Ustinovo. Pastarasis, pas. 
kirtas maršalu Greckos rūpino
si vien tiktai alcmo ginklų rei
kalais ,o Sokolovas tvarkė visų 
kitu šakų kariuomenės reikalus. * c
Į partijos politiką jis nesikišo, 
bei jis kontroliavo visus marša
lus, generolus, admirolus, lakū
nus. Dabar politiniame biure su
sodinti visi asmeniški Gorbačio. 
vo draugai, kurie buvo pasiruo. 
šę šaudyti komunistų partijos 
pareigūnus, vogusius valstybė' 
turtą iš kc’chozų. stačiusius pi: 
tis ir ūžusius su gražiausiomis 

učių rusaitėmis 
doš mt ūžusių k< 
įlė. c dabai poli. 
Alų ievas vra de-

MiUeris beveik su viskuo su-; 
tiko, kad tiktai sutiktų Svetla
na. Pradžioje ji nenorėjo sutik
ti ,gi atsiklausė savo viršininką. 
Tas visą reikalą aptaręs, įsakė 
jai sutikti. Bet už kiek laiko rei
kalai pasikeitė. Svetlana pamilo 
Millerį. Tadą jau jT norėjo su
sitikti su Milleriu. Bet ji turėjo 1 
slapstytis nuo savo vyro. Ji’ ma- Į 
nė, kad jos vyras nieko nepaste- Į 
bėjo. Ji pasiskundė savo virsi- ‘ 
riinkams. Viršininkai liepė ne-j 
kreipti dėmesio/ kad tik Mills- i 

rūšaniis” žinias apie j 
šnipinėjimo eigą.

* Sovietų valdžia1 viską žinojo, 
ir Svetlaną viską žinojo. 'Ūktai 
vyras visko nežinojo.

Jis pradėjo teismui sakytj vi
sa tai, -ka viršininkai ir advoka
tai. jam šakė. Tiktai dabar da
rosi'išspaustos jo ašaros ir teisu 
mui'tpanukti žodžiai, kai tęisę- 
.jas jain paskyrė 8- metus j^lė- 
jimo. — ‘ - *' •

Kiek Svetlana gaus, dar he- 
aisku/-^,
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