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Prezidentas Reaganas pasveikino 
Lietuvos atstovą Stasį Bačkį

VAKAR JAV! ĮTEIKTAS 
KALTINAMASIS AKTAS

Čikagos meras H. AVasIiingtonas bišku padėkojo Lietu
vos generalinei konsulei J. Daužvardienei ir vicekonsule! 
M. Kraučiūnienei už. dalyvavimą jo smiioštame pirmame 
EUmic Heritage baliuje gruodžio 10 d. Donneley sąlėje. Jis 
pastebėjo, kad jų ir kitų konsulatų ponių tautiniai drabužiai 
pagražino ir suteikė spalvingiario baliui, kuris taps Čikagos 
metine tradicija. Baliaus pelnąs Čikagos varguolių sušelpi- 
mui bei maitinimui. Chicago Tribune paminėjo geri, konsulės 
ir vicekonsulės dalyvavimą - baliuje ir jų gražius tautinius

. : La t drabužius.

ws

PLIENO BENDROVĖS UŽDARINĖJA Į 
CHICAGOS DIRBTUVES į

DAN’ ROSTENKOWSKI LABAI NEPATENKINTAS BENDRO- i
Vės vadovybe; kitu nesilaiko duoto žodžio i

CHICAGO. Iii; —:Vakar U.S. kowski tvirtina, kad UŠ. Steel j 
StėeF atstovas pareiškė, kad va
dovybė priversta uždarinėti Ga
ry srityje esančias plieno dirbtu
ves. Iš,užsienio, atvežtas plienas: 
yra daug pigesnis, tegu Ameri-U 
koje gamintas. Be to, darbinin
kų unijos atsisakė daryti bet kok 
Irias 'nuolaidas, Unijų ^adai su
tiko kaiėfc'sumažinti atlyginimą, 
bet reikalauja kitų- lengvatų, 
kurioj "palieka tą pačią kainą.

■ Po - visos eiles posėdžių su uni
jos' at^p4bisri'^i^AI^nd*bend-:r 
rovėsJHrfąrę uždaryti ' 
:<eliaš;^^r|4tfstje^it^|ig^getežiiF- 
kelių ^jg^.AJ&^tūybęŲ^ieag3jg 
atidarj^^.l^m^bvė ^-.»v-<c-..--
neno-^?'^ 'TyL-AjA

Dany'^pstenl^^s^įv 'ĄtsįoyiĮ ^?bihmkų'. yR^en£®^ski savo 
Rūmiiv^ayš - aMtfjMeąns k&nji-į' 
tęto Urmininkas, pareiškė; kad^ 
pliendr*^i^ov^męsftaikio> duoto* į 
žodži^Afe;^-.^ į^tiį-pžŽąilėj.ajiA 
Chicagį|^a^^jyiūgtMežfnkęliU:, 
•bėgiųj^*t&.tuv^?o dąbari ’ jos it-, 
stovai pf2ihęsė? kad jokios dirtė 
tuvėš nežtidėryst K .; ; - A ‘ 

-*A.< ■ \ ; ■* • ž
GaVė? pinigus, užmiršo

b bendrovės pareigūnai 'nesilaiko < 
žodžio. Praeitą rudeni atstovas i 
Rostenkovski padėjo plieno ben- 
drovei gauti lengvomis sąlygo
mis 225 milijonų dolerių-pasko

lą. Jie prižadėjo pastatyti gele---------------
lankelio bėgiams lieti . plieno . 
dirbtuvę. Tuo reikalu jis ir Ga-1 
ry atstovas Kongrese tanesi dėl j 

‘paskolos plieno bendrovei Jie- .
reikalingi pasko.ai _ K - -s ei lės. smr d u, buvo

gauti, o kai pinigus gavo, tai 
r parei^iBak-jta neno-. 

^įže.savo pažadus. Tik . ,
‘. ■ ■ « -u -• tuviu. aesĮrjuFžokios pheiAkdirb-, _ - -;i ruošta no v č&efefc'j^eng^^-

ri kalbi 
■pranėjįj 
tuyesA

beaaroves rengiasi uždaryti kebas dirbtuves, nes .

BENDROS KŪČIOS
tEEJO

kalendos^ pakito į “ka
lė gal buL įr į ’kūčias*. Se-

valgytrmalda prie bendro' 
bet; stalo tave vadinam 4\Tga|)ė'k 

krnde šventoji vakarienė, primenanti i

tradicija j

Paga-

ginos nešė trobon gaidį, pylė 
prieš jį krūveles grūdų. Kurios: 
merginės papiltus grūdus gai 
dys pradė^pirma lesti šitoji pir
ma ištekės.

(.Nukelta į 4-Ui p<«.'

FOTOGRAFAS NETEKO
SVARBIU NUOTRAUKŲ

. ___ , . . Bug-
*ta šventine proga, nneri pefeetxž-i dabartitao meto Kūčių vakarie- ■'piū£o 21 d; Raiuon-’.Baiaųg.tUr- 
frauti prie feScin stakx. ką rodo’ ~ 

’TTfTTT--' a-A- . i gausus dalyviu skaicūus^ Taip-
ySffb«vo ir šiemet, gnac^žia mėa..F 

f^iieagos jąi^giį^ 6 ma^; jg žentntinene še. Kazimiero t

JIS PIRMAS iy7C) METAIS NEVERTĖ IZABELĘ 
PERONIENĘ IR PAVARĖ CIVILINĘ VYMAUSYBĘ

BUENOS AIRES. — 1976 me mas. Kai paaiškėjo, kad pr 
j tais Argentinos generolas Jorge valstybės pinigų ji nepriėjo, i 
[ Videla kariuomenės vadų komi- generolas Videla pakeitė str 
sijos (chuntos) vardff nuvertė i nuomonę apie ją.
tuometinę prezidentę Maria Es-j Generolas Videla kiliems k 
tela Martinez Izabelę Pero- riams nurodinėjo, kad bereS 
nienę, o vėliau tos pačios chun-; lingai nemėtytų vaLstj’bi-s 1 
tos buvo paskelbtas krašto pre-!nigų. Bet laikui bėgant, veil 
zidentu.

Pradžioje kariai norėjo Pero 
nienę patraukti teismas už vals
tybės pinigų eikvojimą, bet kai; 

-paaiškėjo, kad pinigus ji nau-į 
dojo iš specialaus fondo, ne sau, J i' 
bet partijos reikalams, tai bylą 
nutraukė, o ją pačią išvežė į 
An du kalnus ir laikė laivyno I . "ivasarvietėje. Kariai josios net ei-1 
sė, bet leido jai išvažiuoti j Is-i 
paniją.

Generolui Videlai prezidento 
pareigas einant, dingo keli tūks
tančiai argentiniečių, nepaten
kintų tvarka. |

Visi buvusių chuntų nariai yra 
j atiduoti Argegntinos karo teis- 
į mui. Gen. Videla atvyko į karo 
! teismo rūmus ir tuojau užsida- 
; rė .su prokuratūra. Ten jam bu
vo perskaitytiJ kaltiniam Mr "
mesta, kaip jis galės gintis. Ptįi- [ 

f kurątūroj generolas Videla pfį.r 
leido virš ldviejų valandų? G^n^l 
rolas- Vklęla, prabuvęs 3 me^V

į lai Argentinoj pasikeitė; Ne v 
: kariai buvo tokie teisingi. V 
: liau kariai praturtėjo. Tada s 
ncrolas Videla pasitraukė is k 
riuomenės. Jis įsitikino, kad h 
nai valstybei padarė daug žak 
visai sugniuždė Argentinos p 

’ zą. Pastaruoju metu jis reikal 
i vo atiduoti vvriausvbe ei" ■■ *
; liam.N, bet d>bar jis pirmas p 
trauktas teisman.

MONAKO PRINCESĖ
JAU IŠTEKĖJO

Monako pricesė Caroline < 
metu laukė popiežiaus leidin 
susituokti Monako bažnyčioj 
bet tokio leidimo ji negavo. V 
tikanas jai pranešė, kad ji pi 
ma turinti persiskirti su sa’ 
pirmuoju vyru, už kurio ji big 
ištekėjusi prieš ketverius; met 
ir persiskyrė priestdarinėtu.
; Vatikano leidimo'Ijesulaukjj 
ii nutarė dąugiau nelžtukti.;.

jis vis -. Vies; darbininką ms nepa
dės,; nę$ hendreyės netari pinigų 
didelėms algoms. Ų: *

parapijos srJeJe.

. — Rusu vvriaušybęs orga t virs < zuojamąs teroras sudaro pavojų į 
Kinetikai. Ji nepajėgia organk: 
žuoli 1 kovos priemonių ; prieš

Kotnifetp^firminiiikas Romiem planuotą valstybių terorą.
■ n ■ -■       Moia ” i* m

lietuviškai 
valgiais s
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lierius Stefapb Casiraghi ■>. thr 
sutuokti civiline ceriempnri 
Monako kunigąikšpjur. būna;

1 . • - ■ • ■ * '".■♦I t" -*■ > ■- Į, • . ? - - . ’ - J' 4

! bo prie lėktuvo, kuriuo senato-jkraš to -prezidentu, atšislatydijįr 
Aqmno\'^rįžo ’iš' iš prezidento'pareigų ir išėjo ąt- 
' ■ - .j: . {-sargon iš.kariuomenės. Ą ’

Laikraštininkai norėjo pass’- 
kalbėti su gen. Videla. kai jis į|- 
ėjo iš prokuratūros kambario,’
Sett jis atsisakė daryti bet ko- tikanas būtų radęs būdąjuos s 

patarė ’ tuokti, bet princesė apsigalvcj 
neteko kantrybės ir nutarė su: 
tuokti be bažnyčios.

Tautos fantazija apsagstė išra-; rįus Benįano
dingais papildiniais tradiciją, Amerikoš^

Balang matęs, kai^šęnatoriūs;.
I ~ ’ i Aquino laipteliaisr- nusileido iš

gdžio Yt&smų Uetuvoje. kaip irilėktuv0. jį..(aip par mate, kur’ 
kitan, atsirado poetiškų padavi- »o Roiando Galiftata kaltina,

- ’s' mas Aquino nužudymu. Galinau, 
' ir grupė kariškių buvo apie še- 

”';ų sumetimų! šių pėdų atstumoje nuo senatd- 
ą spėlioti apiejriaus. Jis buvo sargų apsuptas.

Balang tvirtina, kad į senatorių

įpaprociaL Šalia religinio pobū.

P'azžra trusespa • §į šventa

f naį. paslaptingumo, pasakų ei 
i mentų. burtu.

Ate'rado prdktisk

į kulka buvo paleista iš užpaka- 
rode. kad.'’ 

geros nuotaikos Kalėdų švęsi-1 guc reikalu labai domėtasi kū- tai 
rrs. Pakvietė saud.u. ktsvpo;! vakare. Vvresnio amžiaus: šor

taniais, 
ir

Kti-t sis būrinnčtam žmogui?
s®- Burtų ivairum

j Bartuvą sukalbėti ūrral«fa. «> ku j Kūčių? Merginom;, rūpėjo pa- ;
j ricK <ekė rlctkelių Isnžyir-Ks ir! tirti — ar ištekės
’ kveikininjaTs su draagads ir kai-į metais^ koks bus busimojo var-
į mynaJs, p.-'Jristarnais ir įce^žzĮs-j eįtg, tš kur atkaks piršliai?
i taniais. Iš dv-asšškh? sese Kū.i _ , , . .

t-. » » - t 1 or’et. baigusios kūčiauti mer-ciose drlvvav© dar ir prei. ar t . » . . , , - . ,
, .4»Kr ?»3OS -kubejo kukant ir klausė-,

si kur loja šunys? Iš tos kryp- į 
pasireniy piršliai! Klausė 

karmo gatvėje pirmo sutikto vy- 
n>: ^kuo vardu?" Taip suž’ro-l
lavo busimojo vyro vardą. Mer-,

Į dažnai p.« f rodanfį;jyjbwoseį 
Į Los Anteles ISetavm romgintao- 
I <e.

X Pisžem pakvietė

drnri Kūčių kilme ir caproehis. 
• ka laureatas Jnrgfe GJiauAt ro- 
j skė šiais. Hbad šA-imrri pavsiz-

kiltis nner-

1 vna

poeto Mairom» ž”dži«« rirore- 
I čs»u prikelt bent v*'—ą sendj 
į £ a~ Tikruu fe am.

Z was.

liudininku.

Tėvas būtu norėjęs,; kad jn 
eji būtų kiek palauke, gal V

lio. Jeigu Galman būtų šovęs, 
i kulka būtų pataikiusi iš 

šono.
Be to, tuo pačiu metu ten bu

vo fotografas Jose Mendoza. Jis 
teinančiais buvo padaręs 7 nuotraukas, 

vaizduojančias nužudytą sena
torių. Bet iš jo kariai'atėmė fo
te aparatą ir nuotraukų jis nie
kad daugiau nematė.

— Grenados vyriausybė nori 
gauti taikos korpuso specialistų 
padėti gyventojams įsikurti sa
los kalnuose. ,

KA1ENDOML1S

Gruodžio 31: Silvestras,

— Pietų Afrikos sprausminia: 
lėktuvai apšaudė komunistuk, 
norėjusius įsiveržti į Namibiją.

— Amerikos mokslininkų pa- 
į tirtis erdvėje padidino dolerio 
I zertę. . i 1 yĮĮJ

'kius pareiškimus. Jis 
laikraštininkams jo neklausinėti į 
ir nieko nelaukti, nes jis nieko’ 
nesakysiąs, kol byla nepysi i 
baigs.

Ketvirtadienį karo prokuralū- 
ron taip pat buvo atvykęs ir ge [ 
nerolas Roberto Viola. Prezi i lis apie suimtų argenlinic? 
dentuf^ Videla pasitraukus iš 
prezidentūros, prezidento parei
gas penmė armijos komendan
tas gen, R. Viola. Prokuratūron 
turės atvykti ir paskutinis tre
čiosios chuntos narys ir k rask 
prezidentas gen. Leopoldo Gal 
lieri. Jis suplanavo Falklands 
salų karą ir labai žiauriai jį prr 
laimėjo.

I Generolas Videla buvo labai 
griežtas karys. Jis pats, be savo 
algos, iš niekur nepaėmė nė cen
to. Jis įsakinėjo, kad kariai pri
valo būti pareigingi ir pavyz 
dingi. Jis buvo pasiryžęs į austi 
kiekvieną, kuris drįso eikvoti 
valstybės pinigus. Jis ir Pero- 
nienę išvarė iš prezidentūros, čiupo 
nes buvo įsitikinęs, ksd saviems hard:.

— Kalėjime jau sėdi Jniv 
Argentinos laivyno komendai 
;as Emilio Massera, turįs aiški

dingimą. Karo teisme turės ai 
kinlis ir aviacijos generolai T1 
silio Lami Dožo bei Ortanr 
Agosti bei admirolas Jun 
Anaya.

— Jeigu kariai nušovė grižu 
senatorių Aquino, tai prezide 
tas Mait os galėjo būti’ nejvell 
į suokalbi.

Filipinų komisijos nari; 
išklausę dviejų civilių liūdi; 
mus. priėjo įsitiktoimii, kati s 
natorių Aquino nužudė stiek; 
bininkai ksriai.

— Pietų Afrikos žvalgyba y 
karininką Dieter Ge 
teikusį žinias • Scv>* 

su- agentams.

Vis

Lakytis.
Į

Sausio I: Naujieji metai, Me-;
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NAUJIENŲ
SKAITYTOJAMS

IR VISIEMS GEROS


