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Kennedy ir Nixonas turės rungtynes dėl Baltųjų Rūmų
Nixonas susitarė su Rockefelleriu dėl programos, ir buvo išrinktas 1321 balsais

už “pilietinių tei-
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ŽODŽIŲ KOVA DĖL AMERIKOS LĖKTUVO BAIGĖS
Maskva vetavo Amerikos ir Italijos siūlymus, bet Lodge sumaniai demaskavo Maskvos 

melus ir šnipinėjimo faktą
Respublikonų konvencija nu

kreipė dėmėsi ir nuo Maskvos 
naujos propagandinės agresi
jos prieš Ameriką — kelti A- 
merikai kuo daugiau bylu Sau
gumo Taryboje, Jungtinėse Tau 
tose, kur galima varyti propa
gandą šūkavimais, bet jokiu bū
du nesileisti j teismą, kur Įvy
kius vertina pagal įstatymus.

Sugriuvo Saugumo Taryboje 
net trys skundai. Ir visus juos 
rėmė Maskva su kaltinimais 
Amerikai dėl lėktuvo RB-47. 
dėl Kubos, dėl Kongo.
DĖL LĖKTUVO:

Saugumo Taryboje liepos 22 
buvo Sovietų skundas prieš A- 
meriką dėl liepos 1 nušauto 
Amerikos lėktuvo RB-47. Sovie* 
tų atstovas Kuznecovas kalti
no, kad tai “Amerikos agresi
ja" ir reikalavo Ameriką pa
smerkti už agresijos aktus.

Amerikos atstovas Cabot 
Lodge jr. liepos 25 nušvietė, 
kad Sovietai apie Amerikos lėk
tuvą melavo. Amerikos apara
tai visą lėktuvo kelionę sekė 
ir Lodge žemėlapy rodė, kokiu 
keliu RB-47 skrido ir kur buvo 
nušautas.

— Lėktuvas RB-47 buvo nu
šautas visai ne tuo laiku ir ne 
toje vietoje, kur buvo sakę So
vietai (12 myliy nuo Sovietu 
krantų kelyje Archangelsko 
Ii n). Sovietų kovos lėktuvas už
puolė Amerikos bombonešį 200 
mylių nuo kranto, mėgindamas 
ji išmušti iš kelio ir nuvaryti 
į Sovietų teritoriją. Tačiau jam 
nepavyko. Amerikos lėktuvas 
nė sykį nebuvo arčiau kaip 50 
mylių nuo Sovietų krantų.

— Cabot Lodge vadino tai 
Sovietų piratiniu veiksmu ir 
reikalavo, kad Saugumo Tary
ba juos pasmerktu: reikalavo, 
kad Sovietai grąžintų du gyvus

— Belgai nutraukė ginklų 
siuntas Kubai. — Sovietai ir 
Lenkija karinius reikmenis sku
biai siunčia j šiaurės Korėją.

Respublikonų konvencija Chi- 
cagoj liepos 25 prasidėjo ašt
riu pasisakymu prieš demokra
tus. W. H. Judd. Minnesotos 
kongresmanas, 

atsakomybę už komunizmo ir 
Sovietu Įsigalėjimą ir tautų pa
laidojimą už geležinės uždan
gos priskyrė demokratam

lakūnus ir sumokėtų atlygini
mą žuvusių šeimom.

— Įvykiam patikrinti siūlė 
perduoti reikalą komisijai, su
darytai Amerikos ir Sovietų ir 
jų pasirinktos trečios valstybės 
atstovų, arba perduoti Tarptau
tiniam Teismui.

Sovietų Kuznecovas tuos siū
lymus tuojau atmetė.

Veto Nr. 88 ir 89
Liepos 26 balsuojant Sovie

tų siūlymas buvo atmestas 9: 
2. prieš Amerikos siūlymą per
duoti reikalą ištirti Sovietai pa
sakė veto Nr. 83. o prieš Itali
jos siūlymą, kad tarp, raudo
nasis kryžius aplankytų suim
tus lakūnus, buvo taip pat ve
to Nr. 89.

Abeji šaudo
Cabot Lodge-jr. Saugumo Ta

rybos nariam papildomai pa
demonstravo, kad Sovietų lai
vas “Vega" elektroniniu būdu 
šnipinėjo Amerikos raketų ban
dymą gegužės mėn. ir kaip A- 
merika ji nušovė. “Skirtumas 
tarp Amerikos ir Sovietų Są

Kongo ir Kubos gaisru gesinimas
C o Cz

DĖL KUBOS
Saugumo Taryba liepos 18 - 

19 svarstė Kubos skunda prieš 
Ameriką ir nutarė jį perduoti 
Amerikos valstybių organizaci
jai. Kuba kaltino Ameriką, kad 
ji ėmėsi “ūkinės agresijos”, at
sisakydama nuo Kubos cukraus. 
Sovietam, kurie stipriai rėmė 
Kubą ir kaltina Ameriką agre
sija, Amerikos atstovas Cabot 
Lodge jr. taikliai priminė Bal
tijos valstybių ir Vengrijos ag
resiją.
DĖL KONGO

Saugumo Taryba liepos 22 
svarstė Kongo skundą prieš 
Belgiją. Kongo reikalavo, kad 
Belgija pasitrauktų su savo ka
riuomene iš Kongo. Taryba pa
ragino Belgiją pasitraukti ga
limai greičiau, bet termino ne

Jaltos, Potsdamo susitarimai, 
Berlyno atskyrimas nuo Vaka
rų Vokietijos. Aukštino respub
likonų sugebėjimą išlaikyti tai
ka ir "prosperity”.

Konvencijoje didžiausias rū
pestis buvo platfor^ps vienas 
punktas — "pilietines teisės".

Demokratai 

jungos — sakė Lodge — tas, 
kad mes šaudome foto kame
rom. o Sovietai kulkosvydžiais 
ir raketom ir mūsų įgulos na
rius žudo ar laiko kalėjimuo
se. . ." 

H. CA3«i u’JoUh į . Saugumo 
Taryboje. J-je buvo susčSę publi- 
kc:e i' Ane-ikos žuvusiu ar ka- 
lėjime la:komj lakūn žmonos

ragino Belgiją pasitraukti ga
limai greičiau, bet termino ne
svarstė.

Kongo ir kitos bylos Saugu
mo Tarybai'davė proga Sovie
tų atstovui grasinti raketom, 
grasinti karine pagalba Kongo 
ir Kubai. Tačiau į tą grasini
mą pažiūrėta tik kaip į grasi
nimą.

VIENU SAKINIU:

Sovietų atstovybės trečiasis 
sekretorius Ežov liepos 22 turė
jo dįngti iš Amerikos už pa
pirkinėjimą fotografo, kad jam 
nufotografuotų aviacijos įrengi
mus. —« Tibete iš 4.000 dvasi
ninkų. kuriuos komunistai bu
vo uždarę į kalėjimą. 1.000 mi
rė. kiti sukilo ir pabėgo. 

šių” lygybę savo platformoje 
buvo pasisakę labai griežtai. 
Nixonas ir Rockefelleris reika
lavo taip pat, kad respubliko
nų platformoje būtų griežčiau 
pasisakyta. Tačiau pietų atsto
vai rodė didelę opoziciją. Lai
mėjo Nixonas: -

Nebuvo rūpesčio dėl kandi
dato Į prezidentus. Nixonas vi
sur buvo sutinkamas su ovaci
jom ir vadinamas jau “Mr. Pre- 
sident”.

Liepos 27 prieš Nixono kan
didatūrą buvo siūlomas tik kon
servatyviųjų respublikonų lyde
ris šen. Golduater. Tačiau jis 
savo kandidatūrą atsiėmė. Ro
ckefelleris jau užkulisiuose 
anksčiau buvo pareiškęs, kad 
nesutiks būti siūlomas, ir prie 
švarko atlapo nešiojo ženklą 
‘Tm for Nixon”. Balsavime 
1321 balsas teko Nixorui, 10 
Goldvvateriui. Pripažinta, kad 
Nixonas išrinktas vieningai. Vi
ceprezidentas buvo renkamas 
ketvirtadieni. Daugiausia buvo 
kalbama užkulisiuose apie Ca- 
bot Lodge jr. Kiti minėti kon
gresui. Judd, partijos lyderis 
Mortonas, .Andersonas.

Liepos 26 prezidentas Eisen- 
hovveris aštriai pasisakė prieš 
“iždo eikvotojus”, kurie nori vis 
didesnių sumų. Kalbėjo, kad 
Amerika tebėra galingiausia jė
ga pasaulyje. Pasiūlė Chruščio
vui padaryti laisvi/s rinkimus 
visam pasaulyje klausimu: ar 
žmonės pasirenka sovietinę sis-
———— — — ' —— priešas’’.

RESPUBLIKONŲ 
ARGUMENTAS

Respublikonai kreipia dėme
sio į amerikiečius, kilusius iš 
rytų ir vidurio Europos, nes jų 
yra 19 milijonų svarbiausiose 
19 valstybių. Jie daugumas ka
talikai. Juos norėtų atitraukti 
nuo Kennedy.

MACMILLANO ATSARGUMAS
Macmillanas numato kreiptis 

į Ameriką, kad jos lėktuvai iš 
Anglijos bazių neskristu arčiau 
prie Sovietų kaip per 100 my
lių. Kitokiu atveju turi būti su
sižinota ir su Anglijos vyriau
sybe.

KONGO IR MASKVA
Chruščiovas pakvietė į Mask

va Kongo min. pirm. Lamum- 
bą. Žada ūkinės pagalbos.

KUBOS CUKRUSKONGO ELEKTRA
Amerikos finansininkai pasi- * 

rašė sutartį su Kongo finansuo
ti hidroelektros statybą. Viso 
arti už 2 milijardus dol. Jie 
tariasi atmušę Kongo nuo Mask
vos pasisiūlymo. Bež Kongo 
ministeris paskelbė, kad Kon
go min. pirmininkas neturėjo 
teisės tokios sutarties pasira
šyti.

teiną ar laisva, tokią kaip 
menkos.

Konvencija demonstravo 
deli pritarimą Eisenhovverio 
nijai ir Amerikos galybės 
augimą.
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JAY LOVESTONE, AFL-CIO tarptautinio skyriaus pirmininkas, kalbėjo 
Pavergtų Tautų Savaitės mitinge New Yorke Manhattan Centre liepos 
24: “Chruščiovas yra žmogaus vertės, žmoniško padorumo ir laisves

Nuotrauka V. Maželio.

Kas nuvyko iš Amerikos į Vilnių
Vilniuje, liepos 21, minint 

Lietuvos okupacijos 20 metų 
sukaktis, iš Maskvos buvo at
vykęs Suslovas, dabar laikomas 
stalinistų lyderiu. Į Lietuvą jis 
atvyko nebe pirmą karta. Jis 
buvo atkomandiru&tas į Lietu
vą 1944 rudenį ir tada diri
gavo komunistų partijos veiki
mui, įkurdinant sovietinį reži
mą. Taigi dabar jis atvyko pa
sigrožėti savo darbo vaisiais.

Buvo atkviesta dalyvių ir iš 
laisvojo pasaulio — tų. kurie 
yra pritarę Maskvos ir jos at
stovo Suslovo Įvykdytam smur
tui Lietuvoje. Iš Amerikos pa
tylom buvo suorganizuota ir iš
siųsta grupė, daugiausia iš Chi-

Kuba liepos 24 pasirašė su
tarti su komunistine Kinija dėl 
Kubos cukraus. Iš Kubos per 
penkeris metus paims po pu
sę mil. tonu. Sovietai paims po 
milijoną. Tačiau jie nemokės 
Kubai dsiejir centu svarui prie 
rinkos kainos, kuliuos mokėjo 
Amerika.

Platformos — tai partijų “ti
kėjimo išpažinimas”, tai jų sie
kimų, principų pareiškinjas.' Ki
tas reikalas, kiek tą “tikėjimą” 
pasiseka darbais vykdyti. Tai
labai daug priklauso jau nuo 
konkrečių vadovaujančių asme
nų.

Šiemetinės platformos stebi
na savo netikėtumu. Netikėtas 
atrodo demokratų platformos 
pasisakymas dėl pavergtųjų 
kraštų, kai ji palygini su Kon
greso pernykščiu pasisakymu 
dėl pavergtųjų tautų savaitės. 
Ta pavergtųjų savaitė buvo 
naujas ir konstruktyvus žygis 
Kongreso, kuriame dauguma 

cagos. Joje buvo šie asmenys: 
iš Chicagos J. Pauliukas. E. 
Pauliukienė, A. Margeris. L. 
Jonikas, A. Zinauskas. J. Zal- 
gus, N. Botyrienė - Siri, V. Do- 
bendris — Vešis, J. Zdanavi
čius, Julija Kasko. K. Budrys. 
P. Malinauskienė, O.. Mockie
nė, A. Petronis, K. Morkūnas, 
M. Vasiliauskienė, iš Detroito 
— M. Tvaskienė. N. Astraus
kienė, V. Kirvalas. Jie atskrido 
lėktuvu. Su sveikinimo kalbom 
pirmiausia pasireiškė Vilnies 
žmonės Pauliukas, Jonikas, taip 
pat antru kartu nuvykęs Mar
geris.

Jie buvo nuvežti, kad padė
tų gėles prie sovietinio karei-
vio kapo. Nuvežė į Palangą, 
Klaipėdą, o paskui atgabeno 
į Vilnių iškilmėm.

Iškilmėm parkviest! taip pat 
iš Kanados lietuviai, jau ma
žesnė grupė: E. Birienė. K. 
Juška. S. Karvelis. P. Kisielie
nė. A. Maldeikienė. A. Rusienė. 
J. Svirplienė, P. Suplevičius. 
Pastarasis ir sveikinimo kalbą 
sakė. Kanados grupė Vilnių pa
siekė traukiniu liepos 15.

ANT DVIEJŲ KĖDŽIŲ
Vokietijos socialdemokratai 

pasisakė prieš Vokietijos ap
ginklavimą atominiais ginklais.

Fanfani vyriausybė
Italijoje nauja vyriausybę 

liepos 26 sudarė ir pristatė pre
zidentui Fanfani. Visi 22 vy
riausybės nariai yra vienos par
tijos. Tarp jų 15 yra buvę 
Tambroni vyriausybėje. Užsie
nių min yra A. Segni. Tai lyg 
ženklas, kad užsienių politika 
bus ta pati. Vidaus reikalų — 
Scelba. Tai ženklas, kad nera
mumam turi būti padarytas ga
las. Vyriausybę rems Saragato 
socialistai, respublikonai ir li
beralai. 

yra demokratų, o šiemetinėje 
demokratų platformoje pasisa
kymas tik negatyvinis ir labai 
blankus — pažada nepripažin
ti status quo. Tai pažadas nie
ko pikto nedaryti. O padaryti 
ko gero — nesiryžo žadėti. Kad 
savo nieko nedarymą prideng
tų, demokratų platforma pa
smerkė respublikonų 1952 me
tais paskelbtą “išlaisvinimo” 
šūkį. Girdi, tai' buvo balsam 
medžįoti: tai buvo apgaulingas 
pažadas, kuris praliejo kraują 
Vengrijoje.

N. Y. Times tos demokratų 
platformos dalies nė nepaskel
bė.

Tame laikraštyje paskelbta 
respublikonu paruoštos platfor
mos užsienių politikos dalis 
blanki savo politine konstruk
tyvia programa — tėra tik Ei- 
senhovverio politikos pagarbini
mas. Bet joje yra aiškiau ir 
daugiau pasisakyta dėl paverg
tųjų:

"Respublikonu partija pa 
tvirtina savo pasiryžimą varto
ti visas taikingas priemones pa
dėti pavergtom tautom j u pa
stangose atgauti nepriklausomy 
bę, taigi ir laisvę gyventi ir 
tikėti pagal savo sąžinę. Mes 
neatieidžiame Vengrijos, Lenki
jos, rytu Vokietijos, Čekoslova
kijos, Rumunijos, Albanijos, 
Bulgarijos, Latvijos, Lietuvos, 
Estijos ir kitu kitados laisvu 
tautu pavergimo. Mes nesusvy
ruojame savo viltyje ir tikėji
me, kad kada nors jos vėl val- 
dysis savarankiškai".

Kiek respublikonų platfor
moje yra aiškesnis pasisakymas 
už pavergtuosius, tiek demokra
tų programoje yra aiškesnis pa
sisakymas už santykių išplėti
mą su komunistiniu pasauliu.

»
Demokratam, matyt, nesvar

bu balsai, kuriuos jie gali gau
ti iš Amerikos piliečių, solida
rizuojančių su pavergtaisiais 
kraštais. Respublikonai Į tai 
daugiau dėmesio kreipia.

Tačiau tokia ' išvada galioja 
ne apie visus demokratus, kaip 
ir ne apie visus respublikonus. 
Yra demokratų eilėse ir tokių 
kovotojų prieš komunizmą už 
pavergtuosius kaip senatorius 
P. Douglas ar Th. Dodd. Į tai 
ir balsuojantieji turės atsižvelg
ti.

MASKVOJE GALI IŠSINUO
MOTI AUTOMOBILĮ TAIP PAT

Chruščiovas sugalvojo, kad 
geresnė santvarka yra automo
bilį išsinuomoti negu turėti sa
vą automobilį. “Pravda” jau 
pranešė, kad dabar Maskvos pi
lietis jau gali išsinuomoti. Tik 
reikia atlikti tam tikrą opera
cija. Ją laikraštis nurodo tokią:

Pilietis turi stoti Į uodegą 
ir laukti prie nuomojimo biu
ro. Jis turi būti pasiruošęs pa
rodyti leidimą automobiliu vai
ruoti. dvi savo foto nuotrau
kas, darbovietės pažymėjimą. 
Atėjęs į kontorą, jis turi užpil
dyti anketa, kurioje tarp kitų 
klausimų reikia atsakyti, ar esi 
partijos narys. Jam duoda kor
telę, kurią reikia nunešti dar
bovietės vedėjui užpildyti. Ta
da patikrina jo vairavimą ir po 
keleto dienų jau gali gauti au
tomobilį išsinuomoji.

Bėgliai iš rojaus
Danijos vandenyse iš sovieti

nio laivo liepos 25 iššoko i van
deni tėvas su vienu vaiku, mo
tina su kitu, ir pasileido plauk
ti į krantą. Danai juos priglo
bė ir nugabeno i ligoninę. Bėg
liai yra Prahos profesorius ir 
jo šeima. Nori gauti Danijos 
azyli. Liepos 24 tokiu pat būdu 
j vandeni sušoko ir pabėgo 
Prahos inžinieriaus šeima, tarp 
jų ir 62 metų senelė.

Kongo 100 studentų, kurie 
buvo Čekoslovakijoje ir rytų 
Vokietijoje, skubiai atšaukti na
mo.


