200
DC
::ASUINGTOS
y - b
•įsas
^
JDAUGAS. CHl.

TJE L13RA3Y 0F CJSSRESS
f'.EFEKEriCE DEPAHTKENT
SESIALS DIVI310N
WAS:!NGT3K, D.C. 20025

GRAT!S

LA>evOOO

P A « A U U O UCTUVIU

4545 WEST 63rd STREE7T

"TME LITHUAINIIAIVI W O R L D - W ! D E

OICNRA6TIS

CHICAGO, ILLINOIS 60629

TELEPHONE: (312) 585-9500

DAILY

->e;.~-; -v-ai

VoL LX\TII

Kaina 15 c

KATALIKAI
PASAULY

Printed in two parts

ŠEŠTADIENIS

ASARIS — FEBRUARY 9. 1974

Astronautai
grįžo laimingai

šiandien Draugas 14 p*L

Nr. 34

Šoferiai atmeta
pasirašytą susitarimą

HOUSTONAS. — Erdvių la- i
boratorijos astronautai vakar
Pakeitimai Atgailos laimingai nusileido laiku ir tik!
3 my'ias nuo numatytos vietos •
sakramento
Pacifike, 175 mylios j pietva
karius nuo San Diego. Pirmos i
liturgijoje
žinios sako, kad labai išvargę,
Vatikanas. — Vatikanas pa- • bet sveiki, kraujo spaudimas'
skelbė naują Atgailos sakramen normalus. Jie erdvių laborato
to liturgiją, daug ką pakeisdamas rijoj be svorio ir Žemės trau
ir nauja įnešdamas. Paskelbtas kos figyveno 84 dienas, atliko ;
ilgas 121 puslapio dokumentas^ daugybę mokslinių tyrinėjimų
lotynų kalba. Apie pakeitimus ir atvežė daug filmų ir nuotrauplačiau parašysime vėliau. Tiek kų iš aukštųjų padangių ir 2e- :
galima (pasakyti, jog ateity ku-; mės, kaip ji atrodo iš viršaus.
ragams nurodyta daugiau kredp- i Padarė 34.5 milijonus mylių ke- j
ti dėmesio į nusikaltimus prieš lio.
socialinį teisingumą, kas iki šiol;
būdavo mažiau minima.

Keliams saugoti gali prireikti reguliarios kariuomenes

Teroristai iš

WASHINTGTONAS. — Su Į nestreikuojaučius buvo ir vasunkvežirnių vairuotojais nėra j kar, bet neatrodo, kad jų būtų
taip gerai, kaip atrodė kontrak daugiau, nei pirmiau. Apie sunk
to pasirašymo valanda. Iš visko vežimių apšaudymus vakar bu
atrodo, kad streikas nebus nu vo pranešta iš Iowos, Indianos,
trauktas, o oficialūs asmenys i Delaware ir Dlinojaus,
sako, jog prireiks net regulia„. - . . .
,a
, J .s ^ .
,, *
Ko šoferiai nori?
nos kariuomenes pagalbos sau
goti plentus. Visose vietose, kuri Iš atskirų vietų įvairių pavakar vyko balsavimai, nepri- reiškimų aiškėja, kad pasirašyklausomieji vairuotojai balsavo j tas kontraktas vairuotojų neprieš sudarytą sutartį.
patenkina ir neužtenka valdžios
Kol kas nepastebėta, kad sunk- garantijos, kad bus skysto kuvežimiųpriešingai,
judėjimas pirmomis
būtų sumavisur, kur
jo reikia,
kad susi
bus
išmokėti
skirtumai,
kurie
zejęs,
va ro
daro
dėl
dizelinio
kuro
pabran
landomis po pasirašymo ant ke
lių jų buvo net daugiau, bet gimo, kad bus padidintas jų at
vakar vėl kiek sumažėjo. Ket lyginimas dėl pragyvenimo pa
virtadienį niinojaus valstijoje brangimo. Jie nori, kad dizeli
sunkvežimių buvo trečdaliu dau nio kuro kaina būtų tokia, ko
giau, o Chicagos apylinkėse dau kia buvo 1973 gegužės mėnesį.
giau buvo apie 4 0 - 4 5 proc.,
Dėl streiko nuo vakar dienos
"VVisconsine buvo sakoma, kad atsirado 100,000 naujų bedar
sunkvežirnių judėjimas buvo bių, daugiausia maisto ir auto
"normalus".
mobilių pramonėje. 21 mėsos
Baltųjų rūmų spaudos sekre perdirbimo fabrikas buvo visai
toriaus pavaduotojas Gerald uždarytas, šią savaitę į skerdyk
Gerald Warren sako. jog vy las buvo atvežta 25 proc. ma
riausybė numatė ir tokį atvejį, žiau mėsos. Daugely vietų kitą
kad kontraktas gali būti atmes savaitę pritrūks krautuvėse mė
tas, i r tam pasiruošė. Tautinė sos, nežiūrint, kaip išsispręs
gvardija į paga'.bą policijai su streikas. Normalus pristatymas
mobilizuota aštuoniose valstijo yra nutrūkęs, ir pilnas pristaty
se. Smurto ir vandalizmo prieš mas nedaug ką galėtų padėti.
Daugiausia paliesta sritis yra Amerikos šiaurės rytai, ir
ten maisto prekių trūkumas jau
čiamas stipriausiai.

Vatikanas. — Apeigų kongre- i
gacija paskelbė dekretą, pagal ku j Kuwaito išskrido
4 naujos Ligonių sakramento tei
Chicagoje Jaunimo Centro dalis, naujasis priestatas. Laisvos paminklas, sodelis. Jau šj savaitgalį šio pasta
kimo apeigos įsigaliojo ne 'nuo KUWATTAS. — Kuwaitas pa to įvairiose salėse prasideda atskirų organizacija Va »*ano 16 minėjimas.
(Liet. Foto Archyvo nuotr.)
šių metų sausio įpirrnos dienos I keitė savo ankstesnį nusistaty
kaip buvo skelbta, bet įsigalios vė-' mą ir leido keturiems teroris
liau, kai bus parengti vertimai įi tams iš Singapūro nusileisti Kuvietines kalbas Naujos ligonių\ waite. Japonija pakartotinai
Serga Pompidou
sakramentų teikimo apeigos loty- ' prašė, norėdama išgelbti savo
nų kalba gali būti jau naudoja ambasados žmones. Tas lėktu
PARY2IUS. — Vakar pirmą
mos.
vas su teroristais paėmė ir de
kartą buvo pranešta apie pre
vynis teroristus, kurie laikė 12
Ukrainiečiai paminėjo
zidento Georgės Pompidou ligą,
japonų ambasados tarnautojų.
šv. Klemensą
Įkaitus paleido. Išskrido visi j Washingtonas. — Ketvirtadie
Lietuvos neprikiausomybės mi ir Paryžiaus laikralčiai ėmė spėRoma. — Romoje gyvenantys Pietų Jemeną.
nį, vasario 7 d., JAV Senate buvo nėjime Senato posėdyje dalyvavo į lioti, kad prezidentas neilgai ga
rytų apeigų ukrainiečiai katali
minima Lietuvos ncpriklausomy iš Lietuvos atstovybe dr. S. Bač- \ lės pasilikti savo pareigose. Likai iSkilmingai paminėjo savo
bė. Kalbą pasakė senatorius! kis ir Amerikos Lietuvių Tary-jga oficialiai vadinama "gripu",
tautos globėjo pop. šv. Klemen
Kanalas
Charles Percy, primindamas, kad j bos delegacija: pirmininkas dr. j ^ g ^ ^ M , i s ^ ^ į ^ .
so I šventę. Ukrainiečių šv. Sofi
šiemet sueina 56 metai nuo Lie- \ Kazys Bobelis informacijos vadojos bažnyčioje Mišias aukojo vyr.
grąžinamas
tuvos nepriklausomybės paskelbi-į vas Jcufn. dr. J c y a i Pnaosids, va! čiau, gal net kaulų vėžiu.
ukrainiečių arkivyskupai kardi
mo. Pabrėžė, kad Lietuva tvarkė -dybos narys Eugenijus Smilgys ir
Panamai
nolas J. Slipyj kartu su dešimčia
si pagal demokratinę konstituci-! ALT atstovas Washingtone dr.
užkrainiečių kunigų, dirbančių įją ir pasiekė daug laimėjimų. De- Jonas Genys.
vairiose pasaulio šalyse. Savo pa PANAMOS MIESTAS. — Kis- ja, 1949 m. ji buvo Sovietų oku-i „
.
_
„. .
moksle kardinolas Slipyj ta proga singeris su Panamos užsienio
^
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D„„„ m n c
• - - - -ooo^i ion^ltcike rezoliuciją dei Kudirkos is-1 . . , ' .
.
V
moje įkurtas ukrainiečių katali
sumažinti iki 1973 metų geguPanamos vaetybei. Pagal 1903!.laisvinimo.
. . .
Ją ^drauge pasirašė se \ atitinkamai patais** savo raštą
Washingtonas. — Septinto- j mininkai — Fethi Tevetoglu, ir žės mčnesio normų, yra nereakų universitetas, kuris rengia nau
Dr
- Bobelis ir dr. Genys lietumetų susitanmą kanalas buvo natoriai Philip A. Hart Hubert j
jus misionierius ukrainiečių tau
paliktas visiems laikams Ame Humphrey, Henry M. Jackson irjvių reikalais turėjo pasikalbėji- ji Pasaulinė antikomunistinė' Jose Roy. Dalyvaus ir buvęs Pie- ; \ U s. Tada reikėtų atsukti visą
tai ir tyrinėja ukrainiečių tautos
Adlai Stevonson. Atstovų rūmuo-jnią Valstybės departamente, taip konferencija bus Washingtone i tų Vietnamo premjeras dr.Phan; ekonomiją atgal, sustabdyti jurikos nuosavybėje.
dvasinę kultūrą.
dienos. į rluy Quat.
dėjimą. Galima kalbėti tik apie
Nežiūrint tokio Amerikos ges se tokią pat rezoliuciją įteikė kon j pat su kongresmanu Edvvard J.,nuo balandžio 8 iki 1
antikomunistinės
kitus pagerinimus, bet ne kaito, apie 2.000 demonstrantų bu gresmanaT Robert P. Hanrahan Denvinsid » su t -kų ambasada j J ^ dai>vaus^ daugiau nei
Apie krikščionių susivienijimą
dėl Bražinskų. Eugenijus Smilgys! ^legatų iš 65 kraštų. Konieren- į lygos prezidentu yra prof. Rai-i nų mažinimą,
vo susirinkę prie ministerijos su 50 kitų atstovų.
ir kun. J. Pranskis Lietuvos ir Ku I c i J o s i*nmnink« bus gen Tho- j ^ ^ o Guerrero iš Meksikos.
Canterbury. — "Visų krikščio rūmų ir šaukė prieš Ameriką.'
Senatorius Percy prašė, kad re dirkos reikalais aplankė senato- į ^ Lane Pirmosios šešios kon- L y g a b u v o | k u r t a 1966 ir pasinių Bažnyčių susivienijimo kelias
zoliucija
dėl Kudirkos būtų per riu Henry M Jackson ir kongres-1 ferencijos buvo Meksikoje ir Azi- I į ^ s k o v a i rf žmogaus vertyeina per gilų vidinį atsinaujini
Nuteisė
kunigus
teikta JAV atstovui prie Jungti maną Frank Annunzio. Dr. Bo-;! os sal>^. ^ ų metų ^koriferenci-j bes, taiką pasauly, demokratiją,
Watergate
mą, kuris liečia visas Bažnyčias"
05 t e i n a
nių
Tautų,
kad
ją
persiųstų
žmo
'Taika
reiškia
visiems
j
paremtą
teisingumu,
laisvu
apsi— nurodė anglikonų Canterbu
belis, dr. Genys ir kun. Prunskis;]'
'
už prezidento
komitetas dar
gaus teisių komisijai. Senatorius vakare dalyvavo Joint Baltic A- \ l a i s v « i r teisingumą .
ry arkivyskupas Ramsey, kalbė
sprendimu ir tautų nepriklauso
Percy pabrėžė didelį lietuvių į- jmerican komiteto posėdyje. Ko-j Konferencijos garbės
damas Londono katalikų rašyto
kritikavimą
mybe.
nesilikviduos
pirmijų draugijos susirinkime. Arkivys
našą į šio krašto gyvenimą. Yra
:
Posėdžiai
VVashingtone
bus
.miteto vadovavimą nuo šių me- ninkais bus Kongreso atstovai:
kupas plačiau apžvelgė katalikų
;EOUL. — Pietų Korėja nu
WASHXNGTONAS. — Vakar
I
perima lietuviai. Naujuoju k o | s m . Jesse Hebns (resp., N. C.) Statler-Hilton viešbuty.
v anglikonų susivienijimo sąjūdį, teisė keturis krikščionių kuni shingtone ir Paryžiuje turėjo ii- Į tų
miteto pirmininku lietuvių dele- ir kongresmanai CIement ZabDeon
Jaworski buvo susitikęs
kuris ypač išsiplėtė. Jono XXIII gus po 15 metų ka'ėjimo, o du gus pasikalbėjimus Kudirkos rei- gacija parinko dr. Genį.
locki (dem., Wisc.) bei Philip Pagrobimas buvo su prezidento Nixono advokalaikais. Paskutiniuoju metu jau po 10 metų. Jų nusikaltimas bu
kalu
su
aukštaisiais
sovietų
parei
,. . . .
. 1 tais ir tarėsi apie kai kurių doAtstovų
rūmu>se
Vasario
16-os
j
Grane (resp. 111.). Kalbėtojais
yra pasiekti kai kurie konkretūs vo tik toks, kad jie kritikavo
bus
žinomi
antikomunistai:
Wilp
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S k u m e n t ų ir užrekordavimų pa
minėjimas
bus
kovo
5.
sutarimai.Pats arkivyskupas Ram prezidento Kirk konstituciją gūnais.
liam Buckley, J r., Nathan Ross
rodymą Watergate bylos tardy
sey susivienijimo tema jau du kar kaip nedemokratinę, dirbo ne
iš Liberijos sen. Sergio Jarpa iš
BERKELEY. Cal — Pogrin tojui.
tus yra kalbėjęs katalikų West- turtingųjų kvartaluose ir buvo
Čilės, dr. Han Lih-wu iš Kinijos džio teroristinė organizacija,
Cenato VVatergate komitetas
minsterio katedroje ir vieną kar suorganizavę
demonstraciją.
(Taiuano), Mario Lažo iš Ku "Išlaisvinimo armija*' atsiliepė, nubalsavo savo surinktą me
tą Belgijoje. Prieš dešimt metų Naujoji konstitucija leidžia pre
bos ir Suzanne Labin iŠ Pran kad jie pagrobė Hearsto dukte džiagą perduoti Atstovų rūmų
visa tai būtų buvę neįsivaizdloja- zidentui pasilikti valdžioje ne
cūzijos.
rį Patricia. Sakoma, kad pagro Teisiniam komitetui,
renkan
ma.
ribotą laiką ir suteikia beveik
Tarp 300 delegatų ir stebėtojų bimas buvo "politiniais sumeti čiam medžiagą prezidento apdiktatūrinę galią.
bus svetimų valstybių valdžios mais", bet nesako, ko jie nori. kaJtinimui. Komitetas taip pat
Zairo vienuolės
atstovų, parlamentarų, akademi Grupę sudaro juodųjų ir baltų nutarė vasario 28 dieną dar ne
Kinshasa. — Buvusiam Konge,
kų, laikraštininkų, prekybininkų, jų teroristai ir grasina, kad nie paskelbti galutinio savo prane
Sunaudojama
Rinkimai vasario 28
dabartinėje Zairo respublikoje,
rų. Enoca Powel! atsisako kan kariškių ir kitų profesijų. Žadėjo kas nebandytų j o s išlaisvinti
šimo, kad nebūtų užbėgta už aAfrikoje, tikinčiųjų sielovadoje ir
LONDONAS. — Britanijos didatuoti į parlamentą. Tai bu atvykti Turkijos ir Filipinų sena jėga. Jei taip bus daroma, ją kių ir padaryta įtakos teismo
mažiau
elektros
švietimo bei socialinės globos sri
ministeris pirm. Edward Heath vo nemažas smūgis konservato to užsienio reikalų komiteto pir- nušaus.
sprendimams į Watergate įvel
tyse dirba 4,400 katalikų seserų
riams.
paleido
parlamentą
ir
naujus
tųjų byloms. Kad komitetas ga
New York. Elektros energijos
vienuolių. 38 procentus seserų
rinkimus
paskyrė
vasario
28.
Kas laimės rinkimus, neaišlėtų veikti ir po vasario 28. iš
krašte jau sudaro vietinės kilmės praeitą savaitę buvo sunaudota daugiau, negu metais anksčiau j
vienas laikraštis ir privaku
iždo paprašė dar 300,000 dol.
5.1
proc.
mažiau
nei
pernai
tuo
vienuolės. Paskutiniaisiais metais
prieč pasibaigiant
terminui., t ū g sp ėjikai. nujausdami visuopačiu
metu.
Abejojama,
kad
prie
čia labai padidėjo naujų dvasi
Heath siekia naujo mandato • „ w l į-„ opiniją, sako, kad Heath
nių (pašaukimų skaičius. Seserų to būtų prisidėjęs vasaros švie penkeriems metams kovoti m laimės santykiu 7:4. bet atsarKALENDORIUS
naujokynuose dvasiniam pašau sos taupymo laikas, bet prisidėjo infliacija ir angliakasiais, su
amerikiečių
taupumas,
sumažin
gesni
ir
turį
daugiau
patyrimo,
kimui rengiasi 470 naujokių ir
Vasario 9: Sv. Donatas, Sv.
tas elektros naudojimas nebūti kuriais negali susikalbėti.
sako, kad baisa; pasidalins 'y*
kandidačių.
Apolonija.
Girvydas, Algė.
nai reikalingose vietose, kaip rėk
Heath kreipėsi j angliakasius j g'icmis tarp ko" servatorių ir,
Vasario 10: šv. Silvanas, šv.
Ratchabouri: Katalikų ir budis lamai ar apšvietimui. Prisidėjo iri dar su vienu pasiūlymu: jie tu-j darb erių. Apie liberalų partiją
Cholastika,
Skaistutis, Gražutė.
tų bendradarbiavimas Tajuje ne Šiltesnė žiema nei pernai.
ri atsižvelgti tautos reikalų ir i nekalbama, ji jau seniai neturi
Vasario
11:
šv. Paskalis, šv.
ša labai gražių vaisių ypač kraš
didc'.ės reikšmės. Britanijoj 1I streiką atidėti ikirinkimų.Unii
Felisė,
Algirdas,
Dailė.
to kultūrinės ir socialinės pažan LCNDONAS. — Naujausio-' jos prezidentas Joe Gormley ?rėti tačiau ncVngva. Reikia
Saulė teka 7:55. leidžias 6:15.
gos srityje. Bendromis katalikų ir mis žiniomis, angliakasių uni tam pritaria, ir v:kar tą reikalą atsiminti praėjusius rirkimus.
budistų
pastangomis vien tik jos vadovybė atmetė Heath siū dar kartą sprendė unijos vadų kai visi visuomenės opinijos ty- '>
ORAS
Ratchabouri vyskupijoje buvo pa lymą susilaikyti nuo streiko, ir susirinkimas.
rinėtojai iš anksto buvo numa-;
;. _
;. ^. -.
statytos ištisos naujų butų kolo streikas nuo ryt dienos bus tik
Da'.inai saulėta, kiek šilčiau.
Vakar paaiškėjo, kad Heath j tę darbiečių laimėj imą, o išėjo į Br .tam joj labai trūksta aaftoa produktų. Automobilių euė« prie gazopartijoe viena ryškiausių f igū-1 priešingai.
I Uno stočių
I apie 30 laipsnių.
nijos.
rai.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
JAV SENATE

PASAULINE ANTIKOMUNISTINE
KONFERENCIJA

HEATH PALEIDO BRITŲ
PARLAMENTA

