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POPIEŽIUS JONAS XXIII

Rockefelleris kelia mokesčius

LIAUDIES TEISIMAI KUBOS NAUJAS
TEBESAUTĖJA

PĖDOM?
TEISMAS VEIKIA

MAS?

NIXONAS KYLA

Guateinala ir Meksika nesikalba

šių dviejų.
vauja.

Potvynio sritis

orio
Prezidentes pranešė, kad

COtl

kaip ir federalinį, išskaityti iš 
savaitinio atlyginimo. Tokiu bū
du tikisi turėti papildomai 150 
mil. .pajamų., >

VAKARŲ EUROPOS VALSTYBES! 
YRA! 2.001) MASKVOS AGENTŲ

Po tokio įstatymo visa Mic- 
hailoyo propaganda už grįžimą 
nustoja prasmės.

čios vienybes reikalu

proc., kur jų 
pabrangęs

Sovietu agentų viršininko pa 
vaduotojas atbėgo į Vakarus 
su Vakaruose veikiančių a- 
gentų sąrašais.

KUBOS liaudies teisme maj. Jesus Sosa Blanco

Ralfo centre gauta žinių, kad 
Lenkijos komunistinė valdžia 
pradėjo persekioti lietuvių vei
kėjus Punske. Vienus ištrėmė, 
kitus tardo.

lyderis W. 
kad 1947-57

Popiežius Jonas XXIII . sausio 
25 pareiškė, kad atsižvelgda
mas j šių dienų pavojus Bažny
čiai ir sustiprėjusi klaidų bro- 
vimąsi į tikinčiuosius, numato 
sušaukti visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą. To susirinkimo pa- 
grindinys uždavinys ' atstatyti 
Bažnyčios vienybę.

- Iš paskutnių kalbų, kuriose 
popiežius Jonas XXIII reiškė di- 

'delį susirūpinimą dėl katalikų 
bažnyčios likimo Kinijoje, dėl 
Rytų Bažnyčios taip pat, spėja
ma, kad

popiežius siekia ne tik išgel-

— Kipro salos anglų guber
natorius paleido 61 kalinį, kai

— Korėjos kare yra dingę 2, 
147 vakarinių sąjungininkų ka
riai. Spėja, kad jie komunistų 
nelaisvėje. Komunistai reikala
vimą juos grąžinti atmetė.

Maskva paskelbė bausmes už 
negrįžimą

Amerikos potvyniij nuostoliai už 100 mi Ii jonu

PUNSKO LIETUVIUS 
PERSEKIOJA

bėti Kinijoje bažnyčią nuo at
skilimo, bot vienybės su prasvo- 
sfevi ja ir angHjconų Bažnyčia.

Pravoslavų ir protestantų baž
nytinės vadovybės popiežiaus 
iniciatyvą sutiko palankiaL

Pareiškė susiartinimo norą. 
Tačiau ir su tam tikru atsargu
mu, keri nepaaiškėjo sąlygos.

Kada ir kur visuotinis Bažny
čios susirinkimas bus, nepas
kelbta. Tik spėjama, kad Romo
je ir šių ar kitų metų eigoje.

Paskutinis visuotinis Bažny
čios susirinkimas buvo 1869. 
Jame buvo paskelbtas popie-

Numatė kelti mokesčius už 
cigaretes dar 2 cn. Tokiau kel
ti asmeninių pajamų mokesčius. 
Lig šiol atleidžiami buvo nuo 
valstybinio pajamų mokesčio as
meniui 1000 dėl, šeimai 2500 
doL, už kiekvieną kita išlaiko
mą asmenį dar 400 doL Dabar 
numato atleisti tik 800 ar net 
600 dol. už kiekvieną iš asmens

amaTiwnia<<*
AHCM.

Graikijos ir Turkijos vyriau
sybės derasi dėl Kipro likimo. 
Atmestas Graikijos reikalavi
mas prijungti Kiprą prie Grai
kijos. Atmestas Turkijos reika
lavimas Kiprą padalyti. Beliko 
bendra išvada: duoti Kiprui ne
priklausomybę, apstatytą įvai
riom sąlygom —' kad Kipras 
pasižadėtų niekada nesijungti 
su Graikija, kad nesidėtų į to
kias sąjungas,. kuriose nedaly
vauja Graikija ir Turkija; kad 
butų paliktos bazes Anglijai 
Anglija tose derybose nedaly-

žiaus neklaidingumas tikėjimo 
ir doros dalykuose. Susirinki
mas buvo nutrauktas, kai Ro
mą užėmė Italijos kariuomenė.

Viso tokių susirinkimų buvo 
tik 20.

Pagal kodeksą visuotiniame 
Bažnyčios susirinkimę dalyvau
ja kardinolai, arkivyskupai, 
vyskupai ir vienuolynų viršinin
kai. šiom sąlygom susidarytų 
apie 1,800. Būtų pakviesti taip 
pat tituliariniai arkivyskupai 
bei vyskupai — apie 900.

šalia visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo popiežius numatė dar 
Romos diocezini sinodą ir Ka
nonų kodekso pritaikymą nau- 
mom sąlygom.

,Elta praneša, kad Kalėdų pir
mą dieną Sovietų aukščiausia 
taryba (parlamentas) drauge su 
tautybių taryba priėmė naujus 
baudžiamuosius nuostatus. Pa
gal tuos nuostatus prie sunkiau
sių nusikaltimų priskiriamas 
“tėvynes išdavimas”?tėvynės 
išdavimu laikomas ir "pabėgi
mas i užsieni" ir "atsisakymas 
grįžti iš užsienio į Tarybų Są
jungą" ir pagalbos teikimas 
užsienio valstybei vykdant prie
šišką veiklą prieš Tarybų Są
jungą".

O Bedarbių skaičius nemąžta
N. Y. Times surinktom žiniom, 

bedarbių skaičius nelinkęs šiuo 
metu mažėti. Visoje Amerikoje 
vidutiniškai iš 16 yra 1 bedar
bis. Detroite iš 8 yra 1 bedar
bis, New Yorke iš 13 yra 1. 
Pittsburghe, kur .susitelkia an
glies ir plieno gamyba, šiuo me
tu esą dvigubai daugiau bedar
bių nei pernai sausyje, švieses
nė žinia iš Kalifornijos — gruo
dyje ten dirbančių skaičius bu
vo didesnis nei bet kada anks
čiau.

Tik sausio 22 paskelbta, kad 
iš rytų Vokietijos atbėgo į va
karus pulk. lt. Siegfried Dom- 
brovrski, rytų Vokietijos kari
nės šnipų organizacijos viršinin
ko pavaduotojas. Atbėgo apie 
Kalėdas.

Spaudai jis dabar pranešė, 
kad šnipų organizacija yra kon
troliuojama rusų. Joje yna 60. 
000 rtarių. Iš jų 12.000 yra pa
siųsti Į vakarų Europa. Kiti 48. 
000 yra infiltruoti i organizaci
jas bei Įmones'iytų Vokietijo
je ir seka bet koki pasireiški
mą prieš Sonetus.

Dombrowski atsigabeno ir 
perdavė Vakaru Įstaigom sąra
šus. svarbiausiu agentu, kurie 
veikia dešimtyje Europos vals
tybių, daugiausia vakaru Vokie
tijoje.

Papasakojo ir kaip organiza
cija agentus verbuoja. Esą la
bai sekami rytų Vokietijos gy
ventojų susirašinėjimai su va
karų Vokietija. Iš tų Susirašinė
jimų organizacija mato, kokį

Formozos vyriausybė bai- 
komunį^ty oro puolimo 

ir nutarė valdžios įstaigas iš
kilnoti Į netolimus kaimus.

Gallupo institutas vėl pati
krino, ką rinktų respublikonai 
į prezidentus. Už Nizoną pasisa
kė 56 proc. Lepkrityje buvo 51, 
bet kovo mėn. prieš iškylant 
Rockefellerio žvaigždei, už Mir
oną buvo 64 proc. Nepriklauso
mieji taip pat pasisakė daugiau 
už Nixoną nei už RockefeUerį. 
Kiti kandidatai toli atsiliko nuo

It.j
— Šen. Style* Bridge, resp., 

sausio 22 pasmerkė tuos kapi
talistus ir pramonininkus, kurie 
lenktyniavo, kas iškels pietus 
Mikojanui. Tą pat pasakė ir a- 
pie savo kolegas senatorius.

reikalingi. Guatemala dabar a- 
liarmuoja, kad Meksikos kariuo
menės jėgos prie Guatemalos 
sutelktos. Meksikos pasiūlymą

Meksikoj* kova dėl naftos
Meksikos spaudoje pasipylė 

kaltinimai suvalstybintai naf
tos pramonei. Kaltinama, kad 
jos administracijoje yra korup
cija, kuri per 5 metus padarius 
nuostolių už 114 mil. dol. Ad
ministracija pasiteisina tik tuo. 
kad naftos kompanijos nori at
gauti naftą į savo ranko^Rlėl 
to skleidžia spaudoje tokias ži
nias.

Kubos užsienių reikalų mi- 
pogrindis paskelbė šešių savai- nisteris pareiškė, kad Kuba 
čių paliaubas. Tuo metu derasi neužmegs diplomatinių santy- 
Tukijai ir Graikija dėl Kipro įdų .ąu ,Sovietais, ų komi . 
likimo. pašalins iŠ vyriausybes postų

perduoti bylą Haagos teismui 
Guatemala atmetė.

Meksika sausio 23 nutraukė Guatemala aiškina, kad to ne- 
diplomatinius santykius su klausė Meksikos laivas. Meksika 
Guatamala. Priežastis — kad aiškina, kad po to įvykio Mek-

gyventoją reikia paspausti, kad 
iškviestų savo giminaitį atvyk
ti į rytų Vokietiją. Kai atvyks
ta. tada jau už pinigus ar grasi
nimo būdu jis verbuojamas į 
agnetuą, ■

Pats Dombrovvski yra 43 me
tų, sakėsi nuo 1933 esąs komu
nistų partijoje, už tai sėdėjęs 
Hitlerio koncetracijos lageryje, 
1945 buvo sovietų išleistas. Ap
mokomas buvo Maskvoje. Dar 
neseniai taip pat dalyvavęs kon
ferencijoje Maskvoje. Jo šeima 
taip pat pergabenta į Vakarus.

Po jo pabėgimo sovietai tu
rės iš pagrindų perorganizuoji 
visų savo agentų tinklą Europo-

GELBSTISI nuo -potvynio, kurio iitiko Ptnnoylvania. Ohio. Michigan, New York© ir kaimynines 
valstybes.

Guatemalos lėktuvas gruodžio sika mėginusi kelis sykius tar- 
31 apšaudė Meksikos žvejus. 3 tis dėl incidento likvidavimo, 
užmušė, 14 sužeidė ir 11 suėmė. Bet Guatemala nenorėjo kalbė- 
Mat, Guatemala pasiskelbė, kad tis. Tada diplomatiniai santy- 
vandenys per 12 myl. nuo kran- kiai. sako Meksika, toliau ne
to jai priklauso, kaip tai pa
darė Sovietai ir kom. Kinija.

Fabriku darbininko vidutinis krity ir 4.30 dol. daugiau nei . . . . .... . . - , , .. . . - X AUVinomZ kori ^US telslami P^T 400 karo nu- terų delegacijos reikalavo aki- ni hlnk_ Dabartinė nniia ni«»-atlvgmimas lapkrityje buvo 72. pnes metus. Aiškinama,, kad . , nl mošą, uaoarune unija me-
10 vienam asmeniui ir 79.60. jei perkamoji galia darbininkui pa- sikaltėlių’, kūne nužudę 20, vaudoje užsienio žurnalistų, kad neverta, kol iš jos neiš- 
jis išlaiko trijų asmenų šeimą, didėjus 1.5 proc. 000 Kubos piliečiu. bausmes vykdymas nebūtų ati- mesti diktoriai. Turėjo galvo-

detas. je labiausiai tris valstybes —
Nors Castro paskelbė, kad jvicaragua, Paraguay ir Domi- 

bus teisiami dar p«r 400 kalti- ninkonų respubliką. Venesuelai 
ninku, bet jau Castro suprato, gį^ panaikinti vizas į Kubą, 
kad minios teismas yra pasity- ka(j įmonės galėtų kuo daugiau 
čiojimas iš teismo ir užsieniuo- bendrauti 
se kelia nepasitikėjimą juo pa
čiu. Jis įsakęs toliau kariuome- Castro pastangos jungti Ame- 
nei organizuoti teismus be mi- rikos valstybės panėši į Nasse- 
nios. rio pastangas jungti arabus.

Pragyvenimas nebrangsta
Darbo statistikos biuras ap- 

uždarbio išlaikomą asmenį. Be Maskvos ir Vakarų santykiuo- skaitė, kad gruodyje pragyveni- 
to, numato valstybinį mokestį, se naujų įvykių nėra, bet gan- mo kainos buvo 0.2 proc. mažės . ~ .--------------------------------------------- dai ir šėliojimai virte verda iš nės nei lapkrityje ir lygios su LIAUDIES TEISMAI a- , ». ' S- , ... ___________ ____________  

■BAire TAU DAT . .AnniM menkiausių pareiškimų. Toks biržebo kainom, arba 1.7 proc. Kuboje sausio 22 pradėti vie- ^amii nužudę viso 200 Kubos TEBESAUTĖJA DIKTATORIUS NASSERIO
IRAKE TAP PAT LIAUDIES pareiškimas buvo Mikojano, didesnės nei prieš metus tą ši karo teismai, dalyvaujant mi- ©^entojų^ Jie kaltinimus atme- Havanoje nuteistas sušaudy-

kad terminas pasitraukti iš Ber- pat mėnesį. Sausyje pasikeiti- niai. Pradžiai paimti į teismą minia saukė, ti majoras Blanco. Teismas bu- Venezuelos parlamente kal-
Irake sausio 24 paskelbta, kad ^'no Sali būti pratęstas dienom mų nenumatoma, nors kai ku- ________ j_______________________  . e a£iai, nužudyt juos, tzsie vo paverstas komedija, kurioje bedamas porą valandų, nauja-

liaudies teismas pasmerkė Ab- ’r mėnesiam, jeigu eis derybos. rios maisto prekės rodo, mažos - ’orespbndentų buvo pn- turėjo teatrališkai dalyvauti ir Kubos diktatorius Castro
dėl Salem Arif už “išdavimą.” Amerika priėmė ta žinią su pa- tendencijos brangti. Tai 1.20 dol. daugiau nei lap- kviesta 350. Revolieionienu va- vaikai, reikalaudami nubausti jtikinėjo> j^d reikia sudaryti
Ar jis bus pakartas ar sušaudy- sitenkinimu. Ji pareiškė pasi- Fabriku darbininko vidutinis krity ir 4.30 dol. daugiau nei ^.P xU*_teV/..Ž“dl^S_ "IT Amerikos valstybių demokrati-
tas, neskelbia. Arif yra tas pats, ryžusi konferencijai. Vakarų 
kuris su dabartiniu ministeriu ministerių konferencija gali 
pirmininko Abdel Harim ei- būti vasario 2. Su ja skubama. 
Kassetn nužudė karalių Falšai ir Anglijos min. pirm. Macmila- 
pasiėmė valdžia. Arif buvo Kas- nas nepatvirtino, bet ir nepanei- 
sem pavaduotojas ir vidaus rei- S® gando, kad jis vyks vizito į 
kalų ministeris. Bet jfc buvo Maskvą. 
Egipto Nasserio Šalininkas. Jo 
nuteisintu Kassem pademon- KIPRAS BUS NEPRIKLAUSO-

AFL-CIO lyderiai stojo kriti
kuoti prezidento Ei$enhowerio 

pranešimo dėl biudžeto.
Labiausiai jiem nepatiko pre

zidento įspėjimas, kad infliaci
ją gali priartinti unijų reikala
vimas kelti algas. Unijų komi
tetas apkaltino prezidentą da
vus neteisingas žinias. Esą per 
1956-8 metus tose srityse, kur 
labiausiai veikia unijos, kainos 
pakilusios tik 5.2 
nėra, gyvenimas 
11.1 proc.

Tekstilės unijų 
Pollock pareiškė, 
pramonės darbininkų atlygini
mas pakilęs 15 proejų jo kainos minasi 
53 proc.

— Penkiose valstybėse pot- — Belgijos Kongo riaušės tę- 
vyniai. kaip lig šiol paaiškėjo, siasi. Minia vėl demonstravo 
pridarė nuostolių už 100 rnH. prieš belgus ir akmenim apdau- 
dol., 25,000 žmonių liko be žė katalikų bažnyčią bei valdžios 
patogės. Žuvusių nuo potvynių, pastatus. «
tornado ir keliuose per tą lai
ką priskaitoma 115, namų su
griauta 3,500* parodai Maskvoje yra paskirta

3,600,000 dol. Prezidentas aiš
kino, kad tai labai naudinga 
investacija, nes Maskva susida- 

lupistus rysianti teisingą vaizdą apie A-

Mg-.'"
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S. Sui

Lietuvos atstovybės prie Ve- riuos sovietai nuolat vykdo

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. b. KUČINSKAS

ė galą savo pirmtako fjlijojr Prancūzijoj, Vokietijoj,

fi- Kun. M. Pierožynskio ir jo

mo.
' r ■

matu pašalinimas H Vatikano pa 
gerintų Lenkijos ir Lietuvos ka
taliku padėtį, yra gerokai nai-

Gerai suprasdamas, kiek pats 
mažai žinau apie Lietuvą, ma-

mesnės kultūros tautom nepa
keliamas.

- Į tuos klastojimus šveicarų 
laikraštis atsako:

“Tafiau lenkai ir lietuviai, ku
rių nuomonės mes esame pa
klausę, apie šį reikalą visai ki-

dradarbių. Visi kaltinami, kad plačios diskusijos.
“pridarę valstybei nuostolių, Laikraščio kryptis, svarstomi 
spekuliuodami juodoje rinkoje klausimai ir ypač jo įtaka bei

už savo automobilio apdraudę i
Virš 21,000,000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 

Jūs esate kvalifikuotas:

sustojo tarp Dono ir Volgos pje j A.
meriką. Jie apgyvendinti Far- 

žinės uždangos, eventualus Va- mingdale, N.J. Čia gavo žemės 
tikano palinkimas susitarti su ir kitų darbų.

prie Vatikano, kad galėtų pa
gerėti katalikų padėtis Lenkijo
je ir Lietuvoje, laikraštis atsa
ko:Taip skelbė italų spauda. Bas-

kitas lietuvis jatinnęĮis

baigė leitenanto laipsniu Joms

DARBININKAS

savo darbą gausumu žMy, ku
rias susirinkau. Mano senolių 
žemė, kurioje tavy tėvai gyve
no, kovojo Ir mirė, dabar man

dus ir paliudyti faktai Tačiau 
ir persijoti faktai jo darbe liu-' 
dija, kokia sunki buvo vokie
čių okupacija Lietuvoje. Savo gi 
įžangą autorius baigia tokia pas-. 
traipa: '

itu gryna sąžine sakyti, jog la
bai didžiuojuos savo lietuiškąja 3 
kilme ir krauju. "

MOKSLO KELIU
Didžiai gražius ir teisingus 

-žodžius apie savo sentėvių krafc 
tą Lietuvą yra parašęs 22 me
tų jaunolis. Jis yra gimęs 1936 
rugpjūčio 17 Du Bok, Pa. Vai
kystės dienas su tėvais pralei
do Sykesville, Pa., kur pradėjo 
mokytis pradinėje mokykloje. 
Vienerius metus dar mokėsi 
Du Beis,, paskui vėl Sykesvil- w ...
le. Tėvam nusikėlius į Punxsu- ž^erijoT^gavęs pagyrimo" dip- 
tawney, Pa., ten baigė pradi- lomą jj- pasiekęs dar teitenan- 
nę ir vidurinę mokyklą. Besi
mokydamas grojo mokyklos 
orkestre, dalyvavo iškalbos klu- „ 
be, žaidė futbolą, priklausė P® QuanUco, Va. Tun ryžta, jei 
skautam, buvo ir jų vadu (Assis- bus galimybė, pasiekti marinų 
tant Scoutmaster), atžymėtas aviatoriaus karjeros.

JOHN A. RA8AVAGE (Radaevi- 
e*u»)

Erelio medaliu su trintis pal
mėmis.

Aukštesnįjį mokslą nuo 1954 
metų ėjo Anapalio Jūros Aka
demijoje, kurią 1958 birželio 
mėn. baigė BS laipsniu iš in-

baigiant jam teko rašyti moks- 
4inį darbą savo paties pasirin
kimu. Jisai pasirinko pastudijuo
ti ir parašyti apie vokiečių o- 
kupadją Lietuvoje praėjusio 
karp metu (The Genhan Oc- 
cupation crf Lithuania during 
Worid War H). Kodėl jisai tokią 
temą pasirinko, pasako jo dar
bui surašyta įžanga. Ir ji pasa
ko kai ką daugiau, kas kreipia 
mūsų ypatingą dėmesį, kadangi 
nei jis pats nei jo tėvai nėra 
gimę Lietuvoje.

“TIRPIMO KATILAS" 
AR DIDELĖ PASLAUGA?
“Jungtinės Amerikos Vals

tybės dažnai yra pavadinamos 
pasauliniu “tirpimo katilu.” 
Taip vadinama dėl to, kad A- 
merikos piliečiai atstovauja di
dėlei gausybei tautų — savo 
senolių. Amerikiečiui yra gar-

t bė pripažinti savo senąją už
sieninę kilmę, kaip ir būti A- 
merikos piliečiu. Toji daugybė 
tautų, gyvenančių santarmėje 
jau metų metus ir jungiamų 
bendro ryšio, mūsų kraštą pa
darė žymų ir klestntį. i

Kai lankome šio krašto mo
kyklas, tai jau nuo jų pradžios 
tebetveria nusistatymas ir rei
kalavimas pažinti šio krašto is
toriją. Tos žinios yra būtinos 
ugdymui jaunulių, kurie turi 
subręsti ištikimi ir sąmonin
gi Amerikos piliečiai Mes visi 
mokomės Amerikos istorijos, 
bet kiek iš mūsų randa laiko . . - «

- - pastudijuoti praeitį savo seno- >itano losimas jau išspręstas, prieš katalikus anapus geležė
lių, kuriais mes pasididžiuoja- 735 klausiinas buvo sukėlęs di- nės uždangos. Jo žodžiai yra 
me? Aš pribįjau kad tai daro <^io atSarsi0 spaudoje, priešingi tvirtinimams, kad nau- 
nedaugelis. ' sP^udos komentarus ture- jas Popiežius eventualiai ketinąs

jo atitaisyti pats Oss. Romano, paimti kitokią negu jo pinnta- 
Kiausimas rado atgarsio ir švei- kas Pijus XH laikyseną komu- 
carų katalikų dienraštyje Bas- nistų atžvilgiu. Ir tikrai yra aiš-

, . .. ~ . ... 16* Nachrichten net trijuose ku, kadlaisva valia savo žinias pagiliu- ... » ......« Raunant JAV Jūros Aka- straipsniuose. Juose padėtis ne kataliku Bažnyčia negali eiti 
a informuojama, betjr plačiai į susitarimus su valstybe, kuridemila ta mmano narui aus- .. z,, ... . . ... /
sine progą davė rekalavimas vertinama. Tie vertinimai ne- skelbta ir platina ateizmą, nes 
^ftti\X tyrinėjamąjį darbą, ”USt0JLrei^T- h
kurį aš pategaliunSirinkti. Je pa™J°’ k*d pa«rin<,W5’ k*
Pabrinkdamas savo darbui vie- faj0S atstovybių likimas yra ma- riy stovi ji pati ir viso kata- • 
na epizodą iš Lietuvos praeities tos P°utinės kovos, kuri likiškojo pasaulio tikėjimas."
3 žinau, kad tai tėra maža da- ^andien vy^ tarp Rytų ir Va- Lenkijos kard. Wyszynskis rei- 
lelė ilgos Baltijos kraštų istori- ^anl* kalavęs panaikinti atstovybes
jos ir kad šis mano darbelis VATIKANO ,KURSO
tėra susijęs su pačiais paskuti- PASIKEITIMAS MASKVOS

< niais Lietuvos laikais.” ATŽVILGIU?

to laipsnio marinuose, šiuo me
tu atlieka pratimus marinų kor-

Laisvu laiku mėgsta sportuo
ti, medžioti ir žuvauti; renka 
pašto ženklas ir pinigų kolek
ciją, daug skaito, bet ir paste
bi: “nėra daug laiko skaityti 
tik malonumui”. Pomėgis skai- 

mivedė ir į Lietuvos pra-
eities pažinimą.

TREČIOSIOS KARTOS 
JAUNUOLIS

Praeitis jį domino dar visai 
mažą, ir jis išsiteiravo tėvų a-

* pie savo giminę.

- Jo tėvas Jonas J. Radzevi
čius yra gimęs Amerikoje — 
Amsbury. Pa., ir jau 29 metus 
tarnauja Pennsylvanijos valsty
bės policijoj yra dabar seržan
tu Motina —-. Ona M. Vaškevi- 
čiūtė — taip pat gimusi Ame
rikoje — Sykesville, Pa. Tėvų 
tėvai buvo dzūkai. Senelis Jur
gis Radzevičius, buvo kilęs iš 
Rudaminos, senelė—Marija Ųš- 
kevičiūtė — iš Suvalkų Kalvari
jos. Motinos tėvas Andrius Vaš- ' “ 
kevičius, dar gyvas, kilęs iš Lei-, 
palingio; senelė — Agota Rač
kauskaitė —iš šventažerio. Su 
giminėm Lietuvoje dėl okupa
cijos ryšiai nutrūkę. Giminių 
dar yra Du Bois, Pittsburghe ir 
Clevelande. Lietuviškos kilmės

co, Va.
Vedęs 1958 lapkričio 27 

Phyllis Jeane McCracken. Jau
čias laimingas, gyvena 4339 
Taney Avė., Alezandria, Va.

AR PAVARDĖS PAKEITIMAS 
DUODA KĄ GERO?

Minėtas rašinys ir asmeninės 
žinios apie autorių yra gautos 
tarpininkaujant motinai Ligori-

• jai Bfocktone {Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolyne). Sa
vo laiške autorius paštetu: “Mū
sų giminės originali lietuviška 
pavardė turėtų būti Radzavich 
(Radzevičius), bet tėvas vesda
mas pakeitė į Rasavage, kad 
būtų lengviau ištarti. Kai ku
rie jo broliai turi senas pavar
des, kiti pakeistas. Deja, pakei
timas mažai ką davė palengvin
ti ištarimą. Mūsų pavardė visą 
laiką kitų klaidingai ištariama 
ir spelinama”.

Manome, kad tas pats yra 
atsilikę ir su kitais lietuviais, ku
rie norėjo pasilengvinti, savo 
pavardes nulietuvindami. Tre
čios kartos lietuviai tai supran-

LIETUVOS ATSTOVYBE ITALŲ IR ŠVEICARŲ SPAUDOJ
ITALŲ VALDŽIAI ARTIMA SPAUDA NORI ĮKALBĖTI VATIKANUI NUOLAIDAS MAS-. 
VAI. ŠVEICARŲ LAIKRAŠTIS DEMASKUOJA VISUS TOS SPAUDOS ARGUMENTUS IR 
SĄMONINGUS MELUS.

Jonui A. Radzevičiui, kuris 
parodė tie ryžto, drąsus ir pas
tangų pabrėžti savo lietuvišką 
kilmę ir savo darbe priminti 
Lietuvą aukštosios Jūrų Akade
mijos dekanui, kuriam savo dar
bą įteikė, tebūnie čia leista iš
reikšti padėką ir palinkėti sėk
mės jo troškimui būti marinų 
aviatorium.

Toliau autorius pastebi, kad
jis laikėsi didelio objektyvumo ler Nachrichten svarsto, ar tai 
ir nešališkumo, užmiršdamas galėtų būti.
savo jausmus ir neigiamai ne- “Jonas XXIII savo kalėdinia- 
liesdamas kitų tautų bei asme- me pareiškime rimtais žodžiais 
nų. Jam rūpėjo tiktai akivaiz- apgailestavo persekiojimus, ku-

“Dievo žmogus” patrauktas į teismą
Lenkijoje sausio 19 prasidė- laisvo reiškimosL Tais klausi- 

jo teismas, į kurį patrauktas mais, laikraščiui rašinėjo prof. 
kun. M. Pierožynskis, vienuo- Swierzawskis, laikomas žymiu 
lis redemtoritas, ir 17 jo ben- dabarties lenkų filosofu, ir ėjo

KALMUKAMS Philadelphijoje {teikiami dokumentai.

1

KALMUKAI BĖGLIAI AMERIKOJ
prie Kaspijos jūros. Jie čia gy
veno pusiau klajoklišką gyve
nimą. Rusijos carų laikais nie
kas jų nelietė. Po bolševikų re-, 
voliucijos buvo sudaryta neva 
autonominė kalmukų republi- 
ka. Kadangi kalmukai nesileido

mi Italijos vyriausybei dienraš
čiai yra paskelbę vienodo turi
nio ir aiškiai aukštesnių įstai
gų inspiruotą pareiškimą, ku
riame. patikrinama, kad Vatika
no laikysenos Lenkijos ir Lie
tuvos dipl. atstovų klausimu pa
keitimas yra “Romos katalikiš
kų sluogsnių sveikinamas ir už
tariamas ir kad šis Vatikano 
žingsnis turi būti aiškinamas 
kaip ženklas padidėjusio Baž- 
nyčios susidomėjimo milionais mės. E Azijos jie paslinko i Kadangi Indija ir pati
katalikų, gyvenančių anapus ge- rytus prieš kokius 7000 metų ir nereitais metais a-
ležinės uždangos’.

Sovietų Sąjungoje priskaito- 
• ma apie 174 tautinės grupės. Iš 

jų apie 60 yra pasiekusios aukš
tesnės kultūros ir tautinio są 
moningumo. Nors bolševikai 
skelbia, kad tautas globoja ir 
saugo jų kultūrą, bet*tai yra 
tušti žodžiai. Visas atskiras tau
tas siekiama surusinti, o kurios si budistų tikėjimo tai po pra- 
nepasiduoda — išnaikinti. Ypač ėjuso karo, kalmukų respubli- 
tokio naikinimo susilaukia ma- ka buvo panaikinta, o jie pa- 
žesnėš tautos, tarp jų ir kai- tys išsklaidyti po Sibirą. La- 
mukai. bai nedaug bepaliko prie Kas-

„ , . . * * i -i PU08 jūros- Dalis jų per dide-Kalmukai yra totoriškos kil- f. J ;J _ ų vargą ir pavojus paspruko į

M f MISTERIS STASYS GIRDVAI- laukiamos iš sovietu nuolaidos/ 
Mintis, kad abieję ty diplo- NIS, Lietuvos atstovas prie Sv. liečiančios geresnį kataliky tra- 

Sosto* ktavimą, būty veikiausiai labai
nežymios, o kiekvienu atveju darytų spragą vieningame mo- j,--....:-—

raliniame Vakarų fronte santy- ' pa$a
kiuose su soviete. ' ”

krikščionybe ir Bažnyčia nepa- 
KOMUNISTŲ DŽIAUGSMAS sikeisty. Iš kitos pusės psicbo- 

D6L VATIKANO "NAUJO loginis efektas, kurį toks Baž-
KURSO" nyčios žingsnis sukeltų pas ti-

jų laisvės ir nepriklausomybės Kalmukų pavyzdys rodo, kad 
budeliais, būtų sunkiausias Sovietų Rusijos režimas nei že- 

taip galvoja. Jie mano, kad e- smūgis.” 
ventualus Vatikano kurso pa- (Bus daugiau)
keitimas duotų kaip tik priešin
gų rezultatų. Iš vienos pusės -

rinima su Katalikę Bažnyčios 
pasauline misija.

Juk kiti Sovietų pavergti kraš
tai kaip Čekoslovakija ir Vengri- _ .. .. ,
ja neturi efflHniu atstovu prie Sitokiu 7ardu«“ P3*3 laflcraš- tmčlusl,ls 8®^“ & 
Sv. Sosto, bet niekas negali & “rformavo kitame str. apie dangos n- viso pasaulio katali- 
tvirtinti, kad tuose kraštuose itah* komunistų pasisakymus, kų tarpe, būtų labai žymus ir 
su katalikais elgiamasi geriau. Juos * komunistų dien- neigiamas.
Pasiūlymai “peržiūrėti” Lenki- raščio <Taese S“*’? “Nereikia taip pat mžmiršti,
jos ir Lietuvos diplomatinių at- “Vos praėjus 2 mėnesiams kad tie lenkai ir lietuviai, ku- 

. . „ _ « . stnvii krpdęncialn galiniima Vii- < nuo savo išrinkimo, Jonas XXIII rie gyvena Jungtinėse Valsty-
telSm° P°Puliarun,as įgalėjo patikti bovo npri pripaju. nedvejodamas ir aiškiu bū- bėse, Kanadoje, Argentinoj, An-

užkulisiai yra kitokie. komunistinei Gomulkos valdžiai. Umi (nors pirmu du padarė galą savo pirmtako gliM Prancūzijoj, Vokietijoj,
Kun. M. Pierožynskis. suim- Reikėjo rasti kokį priekabį. Jis galėtų atrodyti fonnalu- . Pijaus XH politikai duodamas Italijoj ir kituose Vakarų kraš

tas jau prieš keletą mėnesių, rastaą: “redaktorius leidėjas pažymėk tikruo- suprasti, kad jis yra nusistatęs tuose, tai nėra tik keli tūks-
buvo redaktorius ir leidėjas kun. M. Pierožynskis nelegaliai vartju būtent, taip labai sva- eiti nauja linija santykiuose su tančiai emigrantų, jie sudaro po 
katalikiško laikraščio “Komo, apsirūpinęs juodoje rinkoje po- patink Hngsnis kuris ra- demokratiniais Rytų Europos vieną trečdalį lietuvių ir lenkų 
Dei” (Dievo žmogtis). Tas laik pierium”. Tai nebe naujas iš- u—...^*.4---------— tautu vm mmiatiniamo Vnn.
raštis buvo skiriamos tiktai ku- galvojimas. Savo metu vokiečių i 
nigam, bet plačiai plito tarp naciai suėmė daug žmonių už 
pasauliečių, ypač inteligentų, “spekuliaciją juodoje rinkoje’. 
Tai buvo vienintetia laikraš- Dabar tą pat| daro lenkų ko
ris, kuriame buvo galima lais- munistai. 
vai svarstyti teoretinius 
losofinius klausimus. Paskuti- bendradarbių teisinas rodo, kad i 
niu metu plačiai buvo diskutuo- komunistinė Lenkijos vyriau- 
jamas asmenybės klausimas, sybė vis daugiau suveržia anks- 
Kaip žinia, komunistinėje san- čiau duotąją katalikam laisvę, 
tvarkoje žmogus nusmelkiamas Vargu ką gali padėti ir kardi- / 
masės — kolektyvinio gyveni- nolas SL Wyszynskis, rūpinę- 
mo, kolchozo. Toks “gyvulinės sis, kad dėl šventos ramybė* 
bando*’ žmogus lengviau vai- butų uždaryta egzilinės len- 
dyti ir išnaudoti. Bet žmogus kų vyriausybės atstovybė prie 
tieka žmogum: jis ilgisi sava- Vatikano. O su tuo jo pražy- 

individualumo

kraštais. Sis nusistatymas ne tautų. Jie yra nuolatiniame kon- 
tik parodo naujo Popiežiaus re- takte su savo tautiečiais abie- 
atizmą, bet taip pat sukelia juose pavergtuose kraštuose, ku 

♦naujų vilčių. Būtent, vilčių, kad nų pažiūras ir jausmus jie ge- 
- šis gestas (atstovybių klausimu) rai žino. Jie sako, kad jų tau- 

bus svarbi korta Višinskio ra n- tiečių anapus geležinės uždan- 
kose vedant derybas su Var- nuomone dalykas liečia ne 
Šuvos vyriausybe ir, be to, Imis tik fizinius sovietų vykdomus 
pirmas žingsnis į atnaujinimą persekiojimus, bet dar dau- 
pasikalbėjimų tarp Bažnyčios ir #au išlaikymą moralinės ir dva- 
ištikimo savo idealams sociali?- sinės rezistencijos. Jie mato 

Bažnyčioje vilties šviesą, kuri 
palaike juos visais šitais sunTai komunistų norai.

Tačiau šveicarų dienraštis nu ^iais laikais. Jeigu dabar toji 
rodo, kad tokius norus turėjo šviesa užgestų, jų moralinė re- 
ir faktus klastojo net Italijos risNncija būtų giliai sukrėsta, 
vyriausybei artima spauda. Esą “Abiem tautom, lietuviam ir 
‘Giornale dltalia” ir kiti arti- lenkam, šiapus ir anapus gele-
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