
DEL VIETNAMO

Fulbrightas ir

:os pilietinių teisių sąjun-

intojam,

kam ji neiškeitė

Vietname

, kad jis 
Į tai atsa-

fu priežastis 
automobilio pradžios dėl alko
holio "žuvo jau keliuose 1.25 
mil. žmonių. Visų katastrofų 
87 procentai yra buvę- važiuo
jant greičiau, mažesniu kaip 35 
mylios.

— MonfroHy 1987 tarptau
tinėje parodoj Sovietai turės 
savo paviljoną ir rodys kosmo-

— ItaHjos preddontu nau
ją vyriausybę sudaryti pavedė 
vėl Moro.

— Paryžius apkaltino Vokie
tiją, kad- ji labiausiai priešinasi 
Prancūzijos planui susiaurinti 
vykdomojo komiteto galią. Mat 
to komiteto pirmininkas yra 
prof. Hallsteinas, Vokietijos at
stovas. Kiek Adenaueris buvo 
išlyginęs santykius su Prancūzi
ja, tiek Erhardas vėl pablogino.

tai gana 
nešvarus vandenėlis smegenim 
perplauti.

nes tai duos klimatą, palankų 
derybom. — Tai buvo padary
ta. Sustabdyta. Klimato nebu-

Tribune) sako: gandai be pa
grindo; “Dean Rusk yra tinka
mas žmogus tinkamoje vietoje 
ir tinkamu laiku 
kiekvieną dieną”

5. Vardan paramos

— Vakary Vokietija slaptu 
susitarimu su rytų Vokietija 
davė pastarajai 26 mil. dol. kre 
dito, kad paleistų 2,600 politi
niu kalinių, nuteistų iki penke- 
rių metų. Taigi už kalinį po 
10,000.

nas 
ties

Organizuojant dvasininkų ko
mitetą kovai prieš oro atakų 
atnaujinimą, skelbiama, kad ko
mitetas turis paremti... prezi
dento nusistatymą priešintis 
oro atakų atnaujinimui.

Šiokie argumentai ir triukai, 
kuriais nukreipiamas dėmesys 
nuo tikrosios padėties, iškrei
piama tokroji mintis, sunieki
nami asmens, stoją skersai ke
lio aniem siekiamam

x — Vietnamo karo 1965 Ame
rika neteko 351 lėktuvo bei he
likopterio. Apsaugos sekr. Mc- 
Namara mano, kad 1966 nuos
toliai tarės būti didesni.

Prezidentas Johnsonas sausio do, kad oro atakų sustabdymą 
25 tarėsi su Kongreso atšakiu- komunistai išnaudoja savo jo
gais asmenim. Pareiškė, kad nė- gėta stiprinti ir- įom infiltruoti 
ra dar nusprendęs atnaujinti 
oro atakas š. Vietname. Bet ka
rinės informacijos ir atstovų iš 
įvairių sostinių pranešimai ro-

VIETNAME — Vietkongo susisiekimo keliai.

prezidentas pasikvietė Kongre
so įtakinguosius vadus ir išdės
tė padėtį, jog oro atakų atidė
liojimas negali būti neribotas, 
tas pats J. Restonas kaltino 
prezidentą: esą tai ne Kongre
so atsiklausimas, bet Kongresui zidentui 
primetimas.

4. Vardan pažangumo:
Valstybės sekr. Dean Rusk 

aštriausias priešininkas liberalų 
ekstremistų siekimam. Prieš jį 
nukreipta ataka gandais, kad 
jis nepalankus kaip Budds, 
kad prez. Kennedy jį norėjęs 
atleisti (Schlesingerio tvirtini
mas); kad jo vertinimas padė
čiai Vietname yra abejotinos 
vertės (J. Restonas), 
jau pasitrauksiąs. — 
kydamas R . Drummond

opinijos tyrimss rbdė, kad L. 
Johnsono vyriausybę vertina 
labai gerai ar gerai 58 proc. 
1964 liepos mėn. buvo tik 53 
proc. Prezidento vertinimas ne
pakilo rytuose, smuko tol va
karuose, stipriai pakilo pietuo
se ir vid. vakaruose

Respublikonai aiškina, kad 
Johnsono pasipriešinimas ko
munistų agresijai daugumos 
esąs sutiktas kaip neišvengia
ma būtinybė, ir prezidentas lai
komas to pasipriešinimo hero
jum. v

Toki sprendimą priėjo, kacfe 
Anglija pareiškė valstybės de
partamentui griežtą protestą ir 
muitinėse konfiskavo milijoną 
egzempliorių pornografinių lei
dinių, atgabentų iš Amerikos.

Tačiau viduje Amerikos vy
riausybė nesiima jokių priemo
nių sustabdyti porhografijos ga
mybai, kurios metinė apyvarta 
siekia 2 bilijonus dol. Net dau
giau — to šlamšto ketvirtada
lis naudojasi Amerikos pašto 
patarnavimais. Kaip vyriausy
bė imsis priemonių, kada “A-

atnaujinti oro atakas bus neiš
vengiama. Nebent komunistai 
paskutiniu momentu pakeistų 
savo , nusistatymą ir leistųsi į 
derybas.

(J. Alsop rašo H. Tribūne, 
kad komunistai nusistatę nesi-

DEL VIETOS KAPUOSE
Mirė Robert G. Thompson, 

kuris 1949 buvo nuteistas drau
ge su kitais 10 komunistų ka
lėti už sąmokslą vyriausybei nu
versti. Bet jis buvo antrajame 
pasaulio kare ir buvo apdovano- 

laikų neiš- /as medaliu, taigi buvo vetera
nas ir kaip tokis turėtų būti lai
dojamas karių kapuose Arling- 
tone. Veteranai, Pentagonas ir 
daugelis kongresmanų pareiškė 
protestą. Įsikišo net Maskva, 
kaltindama, kad skriaudžiamas 
“Amerikos patriotas“.

— Senate sausio 26 vyriau
sybės siūlymas panaikinti Taft 
Hartley įstatymo 14 (b) skyrių 
buvo sutiktas filibusterio kal
bom. Vyriausybė siekia paten
kinti unijų reikalavimą, kad 
darbo gavimas būtų priklauso
mas nuo unijos.

Prezidento Johnsono politi
kai Vietname labiausiai prieši
nasi liberalai ekstremistai Jie 
siekia įtikinti vyriausybę ir vi
suomenę, kad Vietname reikia 
sustabdyti oro atakas, reikia jų 
nebeatnaujinti, reikia derėtis 
su p. Vietnamo komunistiniu 
“išlaisvinimo frontu” net per 
P. Vietnamo vyriausybės galvą, 
reikia sudaryti su komunistais 
koalicinę vyriausybę, reikia jos 
veikimą palikti tarptautinei 
kontrolei, kurioje būtų ir kom. 
Kinija; reikia * pagaliau Ameri
kai savo jėgas atitraukti. Nu
tyli, kad šio kelio gale neišven
giamas bus vaisius — krašto 
perdavimas į komunistų rankas.

Būdingi šioje propagandoje 
argumentai žmonėm įtikinti.

Komunistų partija atitrūko nuo 
socialistų, pasijuto izoliacijoje. 
Nors partijoje yra 1,615,000 na
rių, bet ir skaičius mažėja ir 
kovingumas silpsta.

rijos fedžta k&Vėf ~
Kongrese, Įdėk buvo keliami 

pornografijos reikalai, vis su- 
kliūdavo. Dabar juos atnaujino 
šen. Mūndt. Sykiu panašų pro
jektą pasiūlė ir Atstovų Rūmuo
se N. Jersey kongresmanas D. 
Daniels. /

FBI direktorius Hooveris dėl 
pornografijos rolės Amerikos 
gyvenime: “Seksu pakvaišę ma
gazinai nusikaltėlių pridaro dau
giau, negu galima pastatyti 
kalėjimų jiem sutalpinti”.

Italijos komunistai sausio 
25 turėjo kongresą. Partijos 
pirmininkas Luigi Longo metė 
mintį ieškoti bendradarbiavimo 
su . katalikų kairiuoju sparnu 
(gal turima galvoje Fanfani?).

j p. Vietnamą. Prieš oro atakų 
atnaujinimą pasisakė šen. Ful
brightas ir šen. Mansfieldas. 
Betgi stiprėja nusistatymas, kad

Pasakotojas mėgino perduoti kių šventę 25 pavergimo metų 
nuotaikas bei, vertinimus, ku- jubiliejui.
risis lietuviai sutiko dainų ir šo- “Kas mumi ja šventė“, sakė, 

“bet mums bus džiaugsmo, kad 
galėsime ja pasinaudoti; kad 
mūsų jaunimas iš miestų ir kai
mų pamatys mūsų gražiąją sos
tinę, kad vienas su kitu susi
pažins. Pasinaudosim ir tuo, 
kad Maskva gal šventės proga 
duos daugiau pinigų, atveš į 
Vilnių daugiau prekių“.

Ir atvežė. Gedimino, ir Jab
lonskio gatvėse atidarė krautu
vę batam, piniginėm. Žmonių 
buvo tokia spūstis, kad sulaužė 
stalus, išnešiojo batus, iki su
spėjo miliciją atkviesti. O vie
na atstovė iš Amerikos, nety
čiom pakliuvusi į spūstį, ėmė 
šauktis ir Dievo: “Dievulėliau 
mano, gelbėkite, kaulus sulau-

Sovietai, norėdami išsiteisin
ti dėl turisto Mott mirties, pa
skelbė kaltinimus Amerikos vy
riausybei 
suimtojo į sovietinius piliečius, 
kurie yra suimti Amerikoje

kveer nuo 1944 vadovavo visai 
politikai Lietuvoje — sovietiza
cijai, kolektyvizacijai ir genoci
dui. Red.).

Iš Vilniaus buvo prašę Mas
kvą, kad tas šeštadienis būtų 
laisvas, nedarbo diena. Gavo at
sakymą — <jiet. Žmonės per 
dieną dirbo, o vakare ėjo i dai
nų šventę Vingio parke. Paskui 
pasakojo: “Ir čia apgavo—prieš 
dainas padarė mitingą, porą'va
landų atstovai mitingavo; žmo
nės pavargo; jei būtų žinoję, 
būt vėliau atėję — tik TUaF

Dainos nusitęsė iki nak-
- prie šviesų. Kitą dieną, 

sekmadienį, buvo šokių šventė, 
kur pasirodė jaunimas.

Dieve mano, kalba pasako? 
tojas, koks gražus jaunimas, 
kuklus, malonus. Man teko bū
ti autobuse, kur važiavo mer
gaitės atvykusios iš provincijos. 
Buvo trošku, ir jos norėjo, kad 
konduktorė atidarytų duris — 
gryno oro įleistų. Konduktorė 
buvo rusė, lietuviškai nemo
kėjo. Viena mergaitė buvo be- 
bandanti kreiptis | ją rusiškai. 
Kitos sudraudė, kad nekalbėtų 
rusiškai. Sakė, gali prašyti ang
liškai, prancūziškai, bet ne ru
siškai. Na, ir pradėjo: viena 
prašo angliškai. Ta nesupranta. 
Kita kreipiasi prancūziškai ir t

Liko akyse vienas senas 
žmogus, važiavęs autobuse. Jis 
garsiai skaito reklamą apie 25 
Lietuvos sukaktį ir garsiai sam
protauja: “Tai jau žmonės, ar
gi jie tiki, kad Lietuva turi tik 
25 metus? Ji turi tūkstantį mė
tų“. Visi kiti autobuse tyli, pa
nosėj vienas kitas šypsosi. Tik 
du kokhozininkai, kaip buvo 
matyt iŠ jų pasikalbėjimo, tarp 
savęs patylom samprotavimą pa
pildė: “Taip jau 25 metai — 
mes juos atitupėjome; ką gi 
darysi, tupėsime ir toliau“ (ati- 
tupėti žmonių kalboje vartoja
ma kalbant apie kalėjimą.Red.i.

Reikia neatnaujinti oro 
kų taip greitai nes Azijos 
vojimas ir apsisprendimas 
tas, reikalauja daug laiko, 
amerikiečiai viską greitai daro. 
(Sulzbergerio argumentas). — 
Neatnaujinta visą mėnesį. Ne- 
atnaujinimo tikrą vaisių patyrė 
vyriausybė: komunistai sustip
rėjo š. Vietname, sustiprino ka
rinę infiltraciją į p. Vietnamą; 
sustiprino savo tikėjimą, kad 
Amerika silpna, reikia ją spaus
ti, ir pergalė bus tikra.

2. Vardan nesikišimo Į vi
daus reikalus:

P. Vietname rungiasi dvejo
pi režimai. Tai jų vidaus reika
las. Amerika priims net ir ko
munistinį režimą, jei tauta jį 
pasirinks. Tuo nurodymu į 
“vidaus karą” Sulzbergeris (N. 
Y.T.) nori nukreipti dėmesį nuo 
tikrosios padėties, nes tai ne 
pilietinis karas, o svetimos jė
gos iš šalies karinė agresija, 
kaip tai buvo ir su Baltijos vals- 
bėm. šis aiškinimas apie “pilie
tinį karą“ yra tradicinis komu
nistų aiškinimas. Juo siekiama 
nukreipti akis nuo fakto, kad 
tai nėra tik vidaus reikalas, kad 
laisvas tautos apsisprendimas 
sukliudomas kaip tik tos agre
sinės jėgos iš šalies.

3. Vardan Kongreso teisių:
Kai prezidentas ėmė įsitikin

ti, kad oro atakų sustabdymas 
nedavė laukiamų rezultatų, kad 
sustabdymas negali būti atidė
liojamas iki begalybės, tai J. 
Restonas (NYT) ėmėsi sprendi
mą nuo prezidento perkelti į 
Kongresą: esą po prezidento pa
reiškimo demokratinėse valsty
bėse eina pasisakymai parla
mente. Nepatenkintas, kad 
Kongrese to nebuvo, ir kad 
klausimas palieka prezidento 
rankose.

Šen. Fulbrightas įtikinėjo, 
kad prezidentas prieš sprendi
mą dėl oro atakų turįs atsi
klausti senato komisijos. Kai

— Maskvos Pravda sausio
26 paskelbė, kad iš Haiphongo.

■ -r x , . . , .. š. Vietnamo uosta, esą evakuo-
— J. Tautos šelpia ir Lenki- u visi ralk>i dvi_

ją — paskyrė 3.5 mil. apsaugai linžų gyventojų. Laukiama bom- 
nuo vandens užteršimo. bardavimo.

Kas bendro tarp 
rūsy ir kiny 
koiministy
— Amerikosužsienių politi

kos eskpertai vis labiau ima ti
kėti, kad Sovietų ir kom. Kini
jos bendras noras 
laimėti tari komunizmas. Ski
riasi tik dėl to, kas turi komu
nistų kovai vadovauti — Mask
va ar Peipingas.

— Kalifornijoje tarp respub
likonų daugiausia pritarimo į 
gubernatorius turi aktorius Ro- 
nald Reagan, bet jam konku-

• fe 4 ■ Mūsų tų atstovų iš Amerikos
H H" buvo bene

f z ' ■ būtį ir maistą dovanai. Ir gra-
“^ėringos” kavinė (kurios, 

sako. Maskva Vilniui pavydi!), 
buvo kitiem uždaryta, čia vis- 
kas buvo skirta tik atstovam ir

. - Mūsų atstovai būti iš 
rekomenduoti. Tik toki ga

ji ■ Įėjo pakliūti į minėjimą šešta-
C » dienio rytą Kultūros salėje, nes

■ joje telpa tik 20 0 0. Valdžios, 
| | partijos pareigūnam, atstovam

PASIPRIEŠINIMO SULAI: vatet-sek. Rusk. Ir apsaugot sekr. McNamara. vietų, bet eiliniam Ste-
. — —- i ■ ■...... ■ i bėtojui neteko joje pasižmonė-

* . ' ti. Ten pasakytas kalbas ir ce-

PORNOGRAFIJA - konstitucija-jos ne- ~
^ draudžia, pilretiniy laisviy s-ga ję gina Susiovas, kuris, sako, ue-

: . • . . f ... tuvių labai nekenčia ir kurio
-Amerikos vyriausybe sutiko -menkes pilietinių teisių sąjun- iįetuviai dar labiau nekepčia 

daryti žygių, kad Ameriko^B^E ------- --------
mtaama pornografija

Alkoholis nužudė 
keliuose 1.25 mil. 

t

Teismo advokatų sąjunga pra
dėjo propagandinę kovą prieš 
“didžiausią mūsų 
spręstą žmogžudysčių paslaptį“ 
—automobilių katastrofas. Nuo 

vasario 2 sąjunga paskelbė pra
dedanti “perauklėjimo” progra
mą. Jei mirtys keliuose eis 
kaip ir dabar, tai 1975 keliuose 
žus' 100,000 dvigubai daugiau 
nei_dabar. Didžiausia katastro- 

alkoholis. Nuo

Oro puolimu S. Vietname abyujins - tik įjada 
Opozicija dar stengiasi sutrukdyti, bet kariniai ir diplomatiniai patarėjai jtikjn 
prezidentą, kad kito kelio nėra komimisty agresijai atremti

— Nmw Ynrlco vmtotyM šen. 
R. Kennedy siūlo sumažinti bal
savimo amžių iki 18 metų, pa
naikinti raštingumo reikalavi
mą.

Valstybės departamentas atsa
kė, kad tokių sovietinių pilie
čių Amerika turi suimtą tik 
vieną — šnipą Igor Ivanovą, ku- 

•a 
riam gresia 20 metų bausmė.

RONALD REAGAN, stipri<usiM 
i eopuMIkonų kandidatas i Kalifor

nijos gobernatorius.

leisti į derybas, kol jiem slap
tai nebus užtaoaatas Amerikos 
sutikimas pribūti visas jų sąly
gas prieš derybų konferenciją).

Prezidento hrimsi ir diplo 
matiniai patarėjai sausio 26 re
komendavo prezidentui atnau
jinti oro atakas š. Vietname. 
Atakos turėtų liesti ir Hanoi bei 
Haiphongą. Prezidentas jų pata
rimų išklausė, bet nepaskelbė, 
kokis bus jo sprendimas. Mano
ma, kad oro aMfeos bus atnau
jintos netrukus

Daromos dar kraštutinių li
beralų pastangos prezidentą 
sulaikyti Kongreso 76 demok' 
ratai įteikė jam pareiškimą raš
tu. Iš 50 apklaustų senatorių 
nuomonės pasidalino pusiau. 
Bet iš 20 atsakingų Kongreso 
narių, kurie buvo pakviesti į 
Baltuosius Rūmus, prieš pasisa
kė tik du 
Mansfieldas.

Paskelbtas ir gen. Tayloro, 
buvusio atstovo p. Vietname, 
pasisakymas už atnaujinimą. 
Taip pat adm. Radfordo.


