
KALENDORĖLIS

AFGHAN

p«»haw«r

Rawalpindi

INKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS

NfWDILHl

Mažosios L

-Londbne bulgarai 
nunuodijoMarkovą
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tas žinias paimti.

Lėktuvams Azorų salos 
nereikalingos

Ja.ponai pasiruošę išvengti 
prekybinio karo, jeigu amerikie
čiai jiems padės.

Tai buvo bulgarų darbas, 
— sakė Markovas

J*laiaba 
aerodromą ir sunaikino 10 malūnsparnių

Iš Pešavaro atėjusi žinia sako, kad Afganistan 
užpuolė rus

Britų policija labai nuodug
niai ištyrė nuodus ir, kol gyvas, 
apklausinėje Markovą. Jis buvo 
įsitikinęs, jog tai buvo bulgaru 
darbas. Jam atrodė, jog tai bu
vo bulgarų kerštas už sakomas 
kalbas per BBC radiją.

Karo metu palestiniečiai gau-

t — Kongreso komisija nusta
tys, kiek gydytojai ir ligoninės 
<galės imti už daromus patama- 
. vinį u s.
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— Prezidentas Reaganas pri 
žadėjo sustiprinti JAV karo jė

Iškrėtus ir ištardžius Vadi
mova. KGB vadovybė jam pra
nešė, kad jis dar turi užeiti į Le
fortovo kalėjimą, kur jis I 
toliau tardomas. Policija jam 
pranešė, kad į Lefortovo kalė
jimą privalo ateiti ir jo žmona 
Nataša.

garž ‘Grfėgorijų N. Markovą. Jis 
S;Ugdiėįo paMgli iš- Bulgarijos, 
pasiekė Londoną Įr per Londono 
r^Sij ą'; BrjHJsh ?Bt'pądcastij3g
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sdose ir papildyti degalų atsar
gas. Tuo tarpu naujieji transpor
to lėktuvai iš Texas valstijos 
skrenda tiesiai j Vokietiją arba 
net j Egiptą, jeigu reikia.

JAV kariuomenės vadovybė 
norėtų turėti uostą Portugalijo
je. Jis būtų naudingas Atlantu 
vandenimis plaukiojanti:ms lai
vams.

Jeigu Portugalijos kariuome 
nė būtų buvusi moderniškesnė 
tai josios kolonijos nebūtų pa
tekusios j komunistų rankas. Da
bar dėl jų teks vesti kovą su So
vietų karo laivais ir aviacija.

Vadimovas mano, kad abu 
gali būti ištardyti ir uždaryti ta
me pačiame kalėjime. Anksčiau 
policija atvažiuodavo į namus ir 
išsiveždavo įtariamąjį, o dabar 
liepia jam pačiam atvažiuoti ir 
net žmoną pasiimti.

Be to/vasario, mėnesį baigiasi 
JAV susitarimas su Portugalija 
dėl Azorų salų. Dabar Azorų sa
las naudoja JAV lėktuvai ir įvai
raus dydžio laivai.

Dabartiniu metu transporto 
lėktuvai jau turi tokius moto
rus, kad gali apsieiti be sustoji
mo Azorų salose. Anksčiau visi 

bus I h’ktuvai turėdavo sustoti Azorų

ir aiškinb
V h 

•^eįą/ v^cąr^3<ahk^vas/' baį-; 
įmaino/ 

l^į^^ūi fekqr laukti ^aulobušo. 
Ęfeį^ri^feintihtobusQ, prie; jo su 
1 ^Sargiu pr^ėjocyten^ nepažįs- 
t&ma< žmogus,' lietsargiu dorelį 
d^Šinę^koją, sėdo į čia ipat pri- 
vąžiavusį automobilį ir dingo. 

5* Ant .rytojau Markovas blogai 
jautėsi, tarytum būtų apsvaigę^.

Itajįmią^rūpi patirti iš bulga- 
'liepė atvežti Agca 

ir kHus du pasikėsintojus 
Roma.

Gruodžio 31: Silvestras, Vis- 
gaila, Skanulė, Kantas, Mastė 
Likvtis.

Partijų. vadai yra įsitikinę, 
kad Andropovas žinojo apie pasi
kėsinimą prieš popiežių, bet tuo 
tarpu nėra jokių įrodymų. An
tonovas tvirtina, kad jis rūpino
si tiktai keleivių transporto rei-

LISABONA, Portugalija.
Paskutinėm keturiom dienom 
pietų Angoloj įvyko kova tarp 
Tautinės Sąjungos Pilnai Nepri
klausomybei ir Angolos vyriau
sybės karo jėgų. Kovų metu žu
vo 101 vyriausybės kariai. Žuvu
siųjų tarpe buvo 70 kubiečių. Jie 
nesitikėjo, kad krašto gyvento
jai pajėgs taip smarkiai pulti 
vyriausybės karius ir išvyti juos 
iš didelės teritorijos dalie s. Ko
vų metu žuvo 15 martininkų, 
o du pateko į Angolos vyriau
sybės gynėjų rankas. Maištinin
kai paėmė nelaisvėn 21 valsty
bės karius.

Kovos vyksta prie Zairės pa
sienio, kur augipama kava.

H«3 m. sausio 1: NAUJIEJI 
METAI, Mečislovas, Gaila, Ers
la, Snegė, Kotis, Uka, Margelis.

\ vykusiai kovojo prieš Izraelį/ leistų jam pasimatyti su juo. J 
1 Izraelio žvalgyba nustatė, kad ^3° Arvazovo.
Arąfąlas tuos ‘ginklus gaudavo iŠ 
Bulgarijos.

Du bulgarai, , atvežę M. Agcą, 
r Į Romą, taip pat vertėsi ginklų j 
-kontrabanda. Jie vežė ginklus į j 
‘Libaną ir į Romą.'Susidaro įspu-

' The Fust and Greatest \
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ISLAMABADAS, Pakistanas. - 
Gerai informuoti asmenys tvir
tina, kad gerai ginkluota parti
zanų grupė. Sovietų karo jėgų 
įsiveržimo 3 metų sukakties die
ną puolė Jalalabado Sovietų ae
rodromą, sunaikino 10 Sovietų 
malūnsparnių, apgadino kelis Tautom 
aerodrome stovėjusius lėfchrvus dimo 
ir išardė aerodromo lėktuvų ta 
kus. Kai Sovietų 
buvo užpultas, jis nebuvo stro
piai saugomas, todėl pradžioje 
nebuvo susirėmimų, bet Sovietų 
kariai, išgirdę sproginėjimus, 
pradėjo organizuotis ir pulti Įsi
veržusius afganistaniečius. Ąf- 
ganistanieciams pavyko užmušti 
21 Sovietų karius ir sužeidė apie 
30. Nukentėjo ir. afganistanie
čiai. Buvo 18 užmuštų. Keli bu
vo sužeisti. Jiems suteikta pir
moji pagalba. Afganistaniečiai 
pajėgė sužeistuosius išsivežti į 
kalnus; r

Pasirodo, kad didelei pariiza-’gas, tai bus lengviau susikalbėti, 
nu grupei vadovauja Juniis Cha-; — ------- —

rfiC? Jrs yra;7f^nTrkranTžiails, b-:t, ‘ — Vėjas phmadienf* nuneša
Imdamas Salto kraujo žmogus, nuo Himalajų kalno žemyn li- 
labai gerai orientuojasi kovės pančius du sportininkus.
lauke. Jis pats nebijo išeiti į pir-į - ----------- -------
mąsias fronto linijas ir stebėti ’ —Babrakas Karmalis tvirtina 
prįešą. « .Kabule, kad JAV ginkluoja ko-

Junis Chalis grupę daugumo-j vojančius musirlmosus. 
je sudaro? musulmonai, turintie-i ___________

ryšius’su musulmonai Sovietų |

o V?MirrjA», y

IŠARDYTI JALALABADO AER0DR0 
M0 TAKAI, ŽUVO 24 KOVOTOJAI

JUNIS CHALIS PASAKOJO, KAD JIS TURfS 
30,(KM) PASIRYŽUSIŲ KOVOTOJŲ

MASKVA, Rusij
nes Tautos didele baisų daugu
ma nutarė paraginti Sovietų Są
jungą kuo greičiau atšaukti vi
sas savo jėgas iš Afganistano. 
Sovietų atstovas Vladimir N. 
Petrovsky patarė Jungtinėms 

eškoti politinio spren- 
Afganistano problemai, 

bet nekurstyti ‘^krašto gyvento- 
aerodromas jų aistrų”.

Sovietų atstovas pareiškė, kad 
amerikiečiai kuršio afganista
niečius priešintis, jiems padeda 
Šiaurės Atlanto Sąjunga, bet ši
tomis priemonėmis taikos Afga
nistane neatstatvs.

labai gerą centrą Bulgarijoje, iš 
kurio5’ veda . Maskvai naudingą 
politiką.Ttalijos užsienio reikalų 
-ministęris^Colombo netjdrtina, 
"kad pęganizav^^si-
.kėsinimą^^iėš/jĮč^i^ių, 

[4^galėjo .būti Maskvosankjai. * <
i"'.'- ’ ’’N . • * W *'■ V-■

■a;^eh^(^kA^a buyė . '^G ' 
; ~ J5 Bulgarijoje

į; -Rradžioje; Mėhmet Ali .Agea; 
: tvi rfcno/kad jis vienas bandė kė- 
- sintis/prieš popiežiaus gyvybė. 
Jfš pasakojo, kad jis buvęs Grai- 
'kijoj, Bulgarijoj> o vėliau atvy- 
ik'ęs Į Rbmą. Čia jam butą surado 
‘Sergejns L Antonov.

■v- Vėliau, kada patyrė, kad su 
juo nori 
buvęs bulgarų ambasados tar- 
nautojas, tai prašė italų, kad ne-

.^ROMĄ. —.Italijos parlamem 
tex; politinėse partijose ir diplo
matų tarpe ląbai plačiai disku
tuojamas praeitais,metais įvyk- 
dyląsL pasikėsinimas prieš po- 
pjJ/aus Jočio Pauliaus II-ojo 
gyvyįg./v ? \ ; ;
' Vieni t virtma, kad tai buvo 
£^0%bulgarų; darbas,.o kitiems 
atrodo, kad patys bulgarai prieš 
popiežių nebutiį ėmęsi tekio 
žingsnio.- Jiems atrodo, kad-tąi 
buvę .Maskvos darbas. Oficialiai 
Sbyiėtų valdžia- pasikėsinimo gal 
iF nėbūfų organizavusi-, bet And; 
roppvQ. vacfovaujama KGB. pu: 
^tau-kariška ir užsienyje pusiau 
sĮap^-_ Sovietųvaldžios organ*-.davo naujausių girnių, kuriais 
s^Lcija, to žygio galėjo imtis. Šta- 
l^£TiX)dq išsiuntė į užsienius, 
of^Vėliau -pasiuntė. žvalgybinin- 
l£ūš<jkąd jį nužudytų Meksikoje 
tutųname bute: !

NELEIDO KOMUNISTŲ 
“FILOSOFAMS” ĮVAŽIUOTA

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės deparlamentas nedavė vi
zos dviem Kubos “filosofams”, 
kad galėtų dalyvauti šaukiama
me filosofų pasitarime.

Alan Rombergas pasakė, kad 
Amerikoje veikia įstatymas, ku
ris leidžia vyriėusybęi neįleistieji

kurie gali pakenkti I lonoje. ChaDo vadovaujami ąf- 
visuomenės- intere-į ganistaniečiai padėjo nulaipdin- 

t» rusus nuo Afganistano/kalnų. 
Vietomis jie buvo priversti pa-’ 
likti savo mantą ir maistą. Ge
rai organizuoti vyrai dabar pra-. 
dėjo rusus pulti ir slėniuose. 
Viską Sovietų valdžia atgabena 
savo kariams lėktuvais ir ma
lūnsparniais, Jodei jie ir pradėjo 
pulti Jalalabade.

Junis Chalis pareiškė, kad iki 
šio meto afganistaniečiai gynėsi. 
Jie manė, kad Sovietų valdžia 
atšauks karius, kaip pradžioje 
buvo pažadėjusi. Rusai malūn
sparniai užėmė Kabulo karinį 
aerodromą, ten nuleido pirmą 
Sovietų divizija 1979 m. gruo
džio 22 dieną. Ksda jiems pavy
ko užimti Kabulo radijo stotį, 
kada pradėjo veržtis Sovietų di
vizijos iš šiaurės pasienio. Afga- 
nislanieJaj dabar puls Sovietų 
pozicijas slėniuose. f

GANIZAVĘ POPIEŽIAUS NUŽUDYMĄ
r ĮSAKYMĄ BULGARAMS TURĖJO DUOTI MASKVA, 

A \ ; - ANDROPOVAS TURĖJO REIKALĄ ŽINOTI

Jis pastebėjo dešniėj kojoj rau-* 
doną dėmelę. Buvo nuvežtas į 
ligoninę, kur ketvirtą dieną mi
rė. Britai ištyrė, kad jis buvo 
apnuodytas labai ‘ pavojingais 
nuodais.

Saus o 3: GenovaKė, Danie
ls, švylris, Gidonč, Alpis, 
zaigždė, Aimas.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 1:30. 
Oras sauietss, smarkus vėjas.

SUTINKA APGINKLUOTI PORTUGALIJOS KARIUS 
BET NORI ĮSTEIGTI SATELITINĘ BAZĘ

LISABONA. — Portugalijos 
vyriausybė prašė JAV duoti mo
dernių ginklą^ Portugalijos 

jis padėjo, bet neturėjo, mažfah- riams ir apmokyti karius tuos 
šio supratimo apie M. Agcos ginklus vartoti, 
tikslus. " i 1

Atrado, kad JAV suliktų ap
ginkluoti portugalus, bet nori 
gauti .paramos iš Portugalijos, 

į|Pirmon eilėn JAV norėtų įsteig- 
Jti bazę ryšiams su satelitais. Spe
cialistai apskaičiavo, kad Portu
galija ębūlų patogiausia ryšiams; užsieniečių, 
su satelitais. Jeigu reikia pęt-. Amerikos visuomenės-’ intere- 
duoti žinias satelitų pagalba, laii sams. Valstybės departamentas 
Portugalija galėtų lengviausiaij dažnai' nenaudoja šio įstatymo, 

bet |į kartą panaudojo. Jis yra: 
informuotas, kad abu “filosofai” 
— Cruz Miranda ir Arnaldo Sil-’ 
va. Leon — yra.Kubos komunrs- 
tų.partijos centro komiteto na
riai. Amerika jų “filosofija” vi
sai nereikalingą, nes tiktai ko
munistinę propagandą varo.

S V ,g:f

Nebraskoj čiuožikai jau čiuožia kalnų pašlaitėm

MASKVA, Rusija. -— Sovietų 
KGB — saugumas prieš savaitę 
pradėjo krėsti Tarptautinės Am
nestijos organizacijos narius. 
Policija praeitą antradienį atėjo 
į Vadimovo butą ir 6 valandas 
vartė visus jo popierius, rank
raščius ir laiškus. Policininkai 

pasimatyti Arvazovas,' pasakė, kad jie nori nustatyti, 
kokius ryšius jis palaiko su te
roristu Borodinu.




