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nežinau

kad atominiai bandymai nebus 
slaptai vykdomi- Anglijos at
stovai aiškinasi, kad slapta da

romų pasirengimų bandymam 
vis" tiek negalima sukontroliuo
ti.

— Aš nieko apie tai
- Bet gal žinote, kaip 
paskambinti Maskvai...
Nors ministerių, Rusk, Gro- 

myko, Home pasikalbėjime nie
ko neprieita, tačiau daug ką * 
pasako apie santykius tarp Va
karų ir Maskvos pasikalbėjimo 
tonas. M- Higgins (NYHT) to 
pasikalbėjimo dalį dėl Berlyno 
oro koridoriuose Sovietų daro
mų kliuvinių taip atvaizdavo:
Gromyko (į Rusk): Aš nieko 

nežinau apie kliūtis, kurias jūs 
minite oro koridoriuje.

Rusk: Aš galiu pastebėti, po
ne užsienių reikalų ministeri, 
kad jeigu jūsų informacijoje 
dėl oro koridorių yra kai ku
rių spragų, tai jas lengvai ga
lima pašalinti paskambinant į 
Sovietų apsaugos ministeriją 
Maskvoje, kurią, esu tikras, jūs 
žinote kaip pasiekti.
Gromyko (geliamai): O man 

tebus leista pastebėti, pone 
Rusk, kad netinka Amerikos 
valstybės sekretoriui nurodinė
ti Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų ministeriui. kaip jis tu
ri tvarkyli savo reikalus.

Rusk (nuleisdamas negirdom 
aną pastabą): E tikrųjų, pone 
Gromyko, aš seniai pastebėjau, 
kad ponas Chruščiovas atrodo 
kalbąs dviem balsais. Vienas 
Chruščiovas yra taikos žmogus- 
Antras ponas Chruščiovas da
ro sprendimus, kurie kelia kliu
vinius oro koridoriuose. Yra 
sunku žinoti, kuris ponas 
Chruščiovas kur reiškiasi. Nuo 
šiol aš esu pasiryžęs klausyti 
abiem ausim ir mėginsiu nu
statyti. kuris ponas Chruščio
vas yra tikrasis.

i
DEAN RUSK, kai ne diplomato 
pareigose.

Trys ministeriai nieko nesutarė. Gromyko užsigynė dėl pro
vokacijų. Kennedy: provokacijos kliudys susitart dėl Berlyno

Ženevos fronte — nieko nau
jo. Nieko naujo nedavė trijų 
ministerių pasikalbėjimas sek
madienį ir pirmadienį.

Maskva nelinkus daryti nuo
laidų nei dėl Berlyno nei dėl 
atominiy bandymy kontrolės ir 
toliau vykdo provokacijas Ber
lyno oro koridoriuose.

Amerikos ir Anglijos nusi
statymas dėl kontrolės išlygin
tas: kontrolės siekia abi. Ta
čiau iš tikrųjų Amerika reika
lauja griežtos tarptautinės kon
trolės. Tokį reikalavimą pare
mia ir Amerikos spauda, nuro
dydama, kad Sovietų sulaužytos 
sutartys neleidžia pasitikėti žo
džiais.

Anglija' būtų linkus pasiten
kinti tik iškilmingais pažadais,

Nusiginklavimo derybos eina, bet. . .
Ženevoje kovo 14 prasidėjo 

ir nusiginklavimo konferenci
ja. Nieko nesutarus trim mi- 
nisteriam, pirmų dienų nuotai
kos apniūkusios Prieš akis sto
vi grėsmė — jei nieko nebus 
sutarta, ateina nauji atominiai 
bandymai Amerikoje, o taip ir 
Rusijoje. Nuotaikas dar labiau 
slegia Vakarų pusėje, kad kon
ferencijoje nedalyvauja Pran
cūzija. Tai laikoma įsakmiu Va-

karų nevienybės ženklu.
Dalyvauja konferencijoje 17 

valstybių. Vakarų pusėje — 
Amerika, Anglija. Italija ir Ka
nada; Sovietų pusėje — Rusi
ja. Lenkija. Čekoslovakija, Ru
munija ir Bulgarija; tariamų 
neutraliųjų — Brazilija, Bur- 
ma, Etiopija, Indija, Meksika, 
Nigerija, Švedija ir J. Arabų 
Vafctybė-

Spauda konferenciją sutiko 
be vilčių.

MRS. KENNEDY INDIJOJE sveikinosi vietos papročiu 
rankas sudėdama. Ją priėmė šūkiais daug kur kaip 
"Amerikos karalienę”.

INDIJOJE. Kai vieni badavo, kiti | 
Jahan prieš 300 metų statytas ma 
Stati 18 metų.

— Castro kovo 12 įsakė su
varžyti maisto produktų parda
vinėjimą. Mėnesiui nustatyta 
asmeniui tik tiek: 6 svarai ry
žių. 1.5 svaro pupų. 1 gabalas 
muilo, trys ketvirtadaliai sva
ro mėsos.

NUSIGINKLAVIMO NEGALI BŪTI BE KONTROLES
Prezidentas Kennedy spaudos 

konferencijoje kovo 14 pakar
tojo ir stipriau pabrėžė jau ži
nomus Amerikos vyriausybės

firmos yra prašiusios leidimų 
gabenti į kom. Kiniją kviečius. 
Ar leidimai bus duoti, nepa
sakė- — Labai stipriai pabrėžė,

— Prez. Kennedy kovo 13 
pateikė Kongresui užsienio pa
ramos programą — viso 4,878, 
500,000. Tos sumos 3,378,500,

KAS YRA LANKS
Amerikoje palankiai atšilk 
Maskvos naujas diplomate 
kaip ją supranta vieni ir k

Lanksčioji politika — tokiu 
vardu apibūdinama dabartinė 
Amerikos užsienio politika. Vie
ni tuo vardu norėtų pažymėti, 
kad ji skiriasi nuo velionies 
Duiles linijos, kuri buvo laiko
ma kieta ir principais parem
ta. Kiti joje mato derybas su 
nuolaidom vienoj vietoj ir lai
mėjimais kitoj, siekiant prakti
nės politinės naudos.

Apie lanksčiąją politiką kal
ba ir Maskva- Kaip Maskva ją 
supranta, paaiškino Adžubei, 
Chruščiovo žentas, žurnalistas, 
siunčiojamas su diplomatinėm 
misijom. Į jo paaiškinimus dė
mesį atkreipė Leon Dennen 
(World Telegram), primindamas 
Adžubei kalbą partijos dvide
šimtame kongrese, kur jis pa
sakojo apie Chruščiovo žygdar
bį su batu J. Tautose.

★

“Su savo draugais žurnalis
tais aš keliavau po Jungtines 
Valstybes, kada ten buvo Niki
ta Sergejevič Chruščiovas. Ta 
mūsų kelionė buvo leninistinės

POLITINES LINIJOS KLAUSIMAS
FAKTAI:

1. Dean Achesonas, buvęs 
valstybės sekretorius ir akty
vus prezidento Kennedy užsie
nių politikos patarėjas, kaip 
praneša NYHT, pasitraukęs nuo 
New Frontier užsienių politikos. 
Priežastis — nepritarimas Ber
lyno politikai, kurią Achesonas 
laiko pavojingai švelnia.

2. Komunistinės Kinijos klau
simą N Y. Times iškėlė ry
šium su konferencija Ženevo
je. Esanti nerealistinė politi
ka nepripažinti fakto, kad ko
munistinė Kinija yra. Daro su
gestijas. kad jos pripažinimas 
būtų realistinis žygis, kuris ne
reiškia jos darbų pripažinimo, 
kaip tai vra ir su Sovietine Ru-

DEAN ACHESON traukiasi?

nusistatymus:
Amerika siekia nusiginklavi

mo su efektyvia kontrole. — 
Prezidentas vyks į viršūnių
konferenciją ne tik tada, kai 
bus susitarta ir kai reikės iš
vengti karo pavojaus, bet — 
pridėjo — ir tada, kai tai bus 
Amerikos interesas..— Parėmė
užsienio pagalbos reikalą ir stip
riai pripažino, kad remiamy 
kraštu vidaus reformas pada
ryti nėra lengva. — Pranešė, 
kad Kinija nėra prašius Ame
riką maisto, bet dvi Amerikos

3. AcUm Stevensonas, JV 
ambasadorius JT, pasisakė už 
Sovietų Gagarino ir Amerikos 
Glenno bendrus žygius tolimes
nei kelionei- Tai esą suartintų 
Rusija ir Ameriką.

IŠVADOS:
Ar tai yra ženklai, kad Bal

tųjų Rūmų užsienių politikos 
patarėjų tarpe persvara tenka 
Harvardo auklėtinių ir jų šali
ninkų švelniajai linijai?

Piety Azijoje
Skandalas tarptautinėje 

... kontrolėje
Laose ir Pietų Vietname vei

kiančios tarptautinės kontrolės 
komisijos 9 nariai, Kanados pi
liečiai, tuose kraštuose speku
liavo opiumu ir auksu- Į skan
dalą įvelti ir du užsienių rei
kalų ministerijos pareigūnai.
....— Piety Vietnamo preziden
tas atsisakė atnaujinti sutarti 
su amerikiečiu profesorium dr. 
Stanley Millet. kurio bute po
licija suėmė du vietnamiečius,

Amerikos kantonas virto kcmimistų šnipu
Komunistų ir jiem parsida- tų Vokietijos agentais ir išda-

įtartus dėl prezidento rūmų

kad Soviety kliudymai laisvai 
radarui veikti Berlyno korido
riuose yra rimta kliūtis ir dėl 
Berlyno susitarti.

000 numatyta ūkinei paramai, 
1.5 bilijonų karinei paramai, 
šiemet vienu bilijonu pasiūly
ta parama didesnė nei pernai.

tvirtumo ir lankstumo kombi
nacijos pavyzdys vykdant už
sienių politiką“.

“Tvirtumą” ir “lankstumą“

Naujos rezoliucijos Kongrese
dėl Baltijos valstybių laisves

Kongresmanas Gordon L. 
McDonough (R. — Calif.), eilę 
kartų dalyvavęs įvairiuose Los 
Angeles lietuvių parengimuose 
bei šventėse, 1962 kovo 5 įne
šė į Atstovų Rūmus naują re
zoliuciją (H. Con. Rdš. 444) Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos bylos 
reikalu- į

Toje rezoliucijoje reikalauja* 
ma Pabaltijo kraity bylą perkel
ti i Jungtines Tautas, priver
čiant sovietus pasitraukti iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos; su
grąžinti visus kalinius ir trem
tinius iš Sibiro ir kalėj imy bei 
vergy stovykly Rusijoje; ir pra
vesti laisvus rinkimus Jungti- 
niy Tauty priežiūroje Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje.

Tą pačią dieną (kovo 5) kon-

L. McDonough. House Office 
Building. Washington 25, D. C. 
Jis Vasario 16-sios proga pa-

toliau taip vaizdavo, kaip tai 
perdavė Izvestija: “Buvo tiesiog 
puiku, kada vienu tarpu, Va
karų diplomatui provokatyviai 
kalbant (Jungtinėse Tautose),
Nikita Sergejevič Chruščiovas 
nusimovė batą ir ėmė juo dau
žyti stalą.

vusių Amerikoje, sakoma, yra 
tiek nedaug, kad jie nėra jokis 
pavojus Amerikai. Tačiau tokio 
pavojaus gali padaryti ir vie
nas. kaip tai atsitiko su avia
cijos kapitonu Joseph P. Kauff- 
man. kuris virto šnipu rytų Vo
kietijos komunistam. Kapito
nas yra 43 metų, aviacijoje iš
tarnavo 19 metų, 1960 būda
mas Vokietijoje susirišo su ry-

vinėjo jiem Amerikos aviaci
jos Grenlandijoje ir Japonijo
je paslaptis. Pakliuvo tik dėl 
to, kad iŠ rytų Vokietijos per
bėgo į vakarus saugumo agen
tas Guenther Maennel ir vis
ką papasakojo.

— Bedarbiy vasario mėn. bu
vo 4.5 mil., arba 5.6 proc. Sau
syje buvo 5.8 proc-

bombardavimo, kuris- taip pat 
buvo viešai kritikavęs Vietna
mo režimą.

— Indonezijos Sukamo pri
ėmė Amerikos siūlymą derėtis 
su Olandija dėl N. Gvinėjos, 
dalyvaujant trečios valstybės
stebėtojui. Indonezija pasisakė 
už tokį stebėtoją amerikietį.

— Atominiai bandymai, ku
riuos Amerika numato Angli
jos saloje Christmas, kaštuos 
apie 130 mil. dol.

gresmanas Gordon L. McDo-
nough įnešė į Atstovų Rūmus 
kitą rezoliuciją (H. Res. 555), 
kuria norima įsteigti spocialy 
komitetą Atstevy Rūmuose po- 
voryty tauty reikalams (a Spe- 
cial Committee on the Captive 
Nations). Be abejo, ir viena ir
kita rezoliucijos yra labai svar
bios Visi geros valios lietuviai 
kviečiami parašyti po trumpą 
padėkos laiškuti kongresmanui 
Gordon L. McDonough. Jo ad
resas: The Honbrabte Gordon

sakė Kongrese puikią kalbą. Už 
šią kalbą gavęs padėkos laiškų 
iš eilės lietuvių. Ypač paten
kintas gautu padėkos laišku iš 
vyskupo Vincento Blizgio. IT.

Izraelis ir 
tikėjimo laisve
Izraelio teisme atsidūrė keis

ta byla. — Lenkijoje prieš 42 
metus buvo gimęs žydas Os
valdas Rufeisen. Karo metu jis 
gavo nežydo dokumentus ir tar
navo vokiečių įstaigoje kaip 
vertėjas. Bet buvo išduotas ir 
suimtas. Pabėgo. Slapstėsi vie
nuolyne. Per 16 mėnesių dėvė-
jo vienuolio drabužiu. Ten jis

AD2UBEI SU ŽMONA buvo Bal
tuosiuose Rūmuose.

priėmė ijc katalikybę. Po karo 
1959 Lenkijos vyriausybė jam 
kaip žydui leido išvykti- Jis no
rėjo pakliūti į Izraelį. Atvyko 
į Haifą, įstojo į karmelitų vie
nuolyną ir tapo “broliu Danie
lium”. Laukė vizos iš Izraelio
vidaus reikalų ministerijos. Vi
daus reikalų ministeris Chapi- 
ro kelis kartus jo prašymą at
metė. Brolio Danieliaus advo
katas aiškino, kad jis priimda
mas katalikybę, nėra atsisakęs

žyflų tautybės. O Izraelio įsta
tymas leidžia kiekvienam žydui 
įsikurti Izraelyje, “Įstatymas ne
taikomas apostatam“, atsakė mi 
nisteris Dabar teismas turės 
reikalą išaiškinti.

> Katangos prezid Tshom- 
be kovo 15 atvyko į Leopold- 
ville derėtis su Adoula dėl 
Katangos įjungimo į Kongo 
valstybę.


