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KRISLAI
Tai bent teisinimas. . .
° Naujienos” ir S. D. 
Imigracija Amerikon

A. Žilėnas
‘‘Draugas’’, panašiai kaip 

“Naujienos” ir kiti reakciniai 
lietuviški leidiniai, kaip ži
nia, sveikino generalinj pro
kurorą Mitcheirį ir Washing- 
tono policiją, kai gegužės mė
nesio pradžioje sostinėje buvo 
suimta net 13 tūkstančiu de
monstrantų už taiką.

Kad ir pavėluotai, “Drau
go“ korespondentas New Yor
ke V. Alseika teisina tuos su
ėmimus. Jis smerkia New 
York o ‘Times” už vedamą 
straipsnį, kuris tuos suėmi
mus peikė. Anot Alseikos, 
tai buvo ne demonstracijos, o 
riaušės, “tikras srautas pur
vo”.

“Times”, sako Alseika, ne
rašė apie tų įvykių esmę, slė
pė aršiausius dalykus. Alseika 
skundžiasi:

“Dienraštis visai nepaminė
jo, kad vienas tų jaunuolių 
prieš pat kongresą buvo nuo
gai išsirengęs...”

Ir dar:
“Kaip tenka suprasti elge

sį, kai 15-metė mergina ne
švankiais žodžiais plūsta po
licijos atstovą:”

Matote, išsirengia jaunuolis 
arba mergina nemandagiai 
kalba į policininką — suimk 
13.000 jaunų žmonių, suva
ryk juos Į s t a d i oną ir laikyk 
kaip koncentracijos stovyklo-

Tokia “Draugo“ korespon
dento logika.

Pasaulyje yra įvairiausi] so- 
cialdemokrotinių laikraščių: 
vieni kiek kairesni, kiti deši
nesni, treti svyruliuoja kur 
nors savo judėjimo centre. 
Bet “Naujienas” gali skaityti 
kasdien mėnesį po mėnesio, 
nesurasdamas nieko — nei ži
nių, nei straipsnių, apie tarp
tautinį socialdemokratų judė
jimą, apie Amerikos so/ahs- 
tus arba net apie pačių betu
riu socialdemokratus!

Amerikos imigracijos įsta
tymai, kurie buvo žymiai pa
keisti 1965-ais metais, jau 
pradeda rodyt rezultatus. Kaip 
žinia, pakaitos padarytos ta 
linkme, kad žmones is Pietų 
Europos, Artimųjų Rytų ir 

* .Azijos Pietryčių turi didesnes 
kvotas, negu turėjo praeityje, 
šiaurės Europos kraštams ir 
Kanadai dar vis duodama 
pirmenybė, bet ne tiek, kiek 
praeityje.

1965-ais metais Amerikon 
imigravo 40,013 kanadiečių 
ir 29,747 britai. Bet 1970-aias 
metais tik 12,291 kanadietis 
ir 13,880 britų. Iš kitos pu
sės, 1970-ais metais daugiau
sia imigrantu atvyko iš Fili
pinų -—25,417 (1965 m. tik 
2,628.) Antroje vietoje stovi 
italai, trečioje graikai, ket
virtoje kinai, penktoje jamai- 
kiečiai. Tik po jų seka bri
tai ir kanadiečiai.

Daugiau imigrantų atvyksta 
ir iš Indijos: 10,739 1970-ais 
metais (1965 m. tik 2,100).

Diskriminacija, kuri veikė 
anglo-saksų, germanų ir kitų 
šiauriečių naudai, pamažu 
nyksta.

JAV miestu majorai
už karo pabaigimą

Skandalas del dokumentų, 
kuriuos spausdino Times

Taikos jėgos vis 
stiprėja senate

’ I

Philadelphia. — Amerikos 
miestų majorų konferencija 
54-ais balsais prieš 49-is 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama, kad preziden
tas Nixonas dar prieš 1972 
metų pradžą ištrauktų visas 
karines jėgas iš Vietnamo. 
Tai buvo 38-a iš eilės metinė 
Amerikos miestų galvų kon- 
ferencijja. Joje dalyvavo 
didmiesčių ir vidutinio dy
džio miestu išrinkti vadovai.

Balsuojant viršminėtą re
zoliuciją, beveik visi did
miesčių majorai balsavo už 
jėgų ištraukimą. Taip pat 
balsavo Rytinio pakraščio, 
vidutinio dydžio miestų ma
jorai. Pietų ir Vidurvaka- 
rių vidutinio dydžio miestų 
majorai daugumoje rėmė
Nixono politiką.

New Yorko majoras Lind
say labai aktyviai darbavosi 
už taikos rezoliuciją ir, ži
noma, už ją balsavo. Už 
taipgi balsavo San Francis
co ir Los Angeles majorai, 
bet Chicagos miesto galva

Amerikiečiai bombardavę
Šiaurės Vietnamo miestą

Tokio. — Vietnamo Liau
dies respublikos (Šiaurės 
Vietnamo) radijas sako, 
kad Amerikos sunkūs B-25 
bombonešiai bom bardavo 
miestelį Huon Lap apskri
tyje, šiaurėje nuo demilita
rizuotos zonos.

Vietnamo Liaudies res
publikos užsienio reikalų 
ministerija išleido pareiški
mą, kuriame šis karo aktas 
griežtai smerkiamas ir ku
riame reikalą ujama, kad 
Amerika baigtų visas Viet
namo L. R. teditorijoje ir 
ore agresijas.

Atsistatydino Meksikos 
policijos viršininkas

Mexico City. — Miesto 
majoras Dominquez ir po
licijos viršininkas Curiel at
sistatydino. Tai skaitoma 
šalies prezidento Echeveria 
laimėjimu.

Miesto majoras ir polici
jos viršininkas laikomi at
sakingais už dešimties stu
dentų nužudymą. Kaip tai 
jau buvo pranešta, policija 
leido sunkiai ginkluotiems 
ir miesto busais atvežtiems 
vyrams a p s u p t i demons
truojančius studentus ir 
juos apšaudyti. Ko daugiau, 
dabar Meksikoje plačiai ži
noma, kad tie ginkluoti vy
rai buvo civiliniai apsivilkę 
policininkai. priklausą ul- 
tra-dešinei policijos organi
zacijai. Miesto majoras ir 
policijos viršininkas apie 
tai žinojo.

(New Yorke ketvirtadienį 
prie Meksikos Turizmo biu
ro įvyko demonstracija, pro
testuota prieš studentų žu- 
rymą Mexico City).

Daley balsavo prieš.
Lindsay savo kalboje sa

kė, kad iki karas Pietryti
nėje Azijoje nebus baigtas, 
Amerikos miestai negali iš- 
siroplioti iš ekonominės kri
zės.. Taipgi buvo pabrėžta, 
kad į miestus grįžta dešim
tys tūkstančių veteranų iš 
Vietnamo, kurie ten pripra
to naudoti narkotikus ir ku
rie tampa pavojingais gai
valais miestuose, ypatingai, 
kai jiems sunku surasti nuo
latinį darbą.

Jeruzalė. — Izraelio karo 
reikalų ministras Dajanas 
sako, kad karas Vidurio Ry
tuose gali atsinaujinti bet 
kurią valandą. Jeigu toks 
karas prasidėtų, sakė j is,
“izraeliečiai okupuotų Kai-
rą, Damaską ir Amaną.” Iš 
Kairo pranešama, kad prezi
dentas Sadatas po Dajano 
kalbos įsakė visiems egiptie
čiams karinės įgulos na- 
nariams prie Suezo budėti 
diena-nakti. C- v

Kariniai veiksmai Pietų 
Vietname šiuo tarpu sulė
tėjo. Bet iš Laoso prane
šama, kad ten kariniai susi
rėmimai tarp Liaudies gin
kluotų jėgų ir taip vadina
mos karališkos armijos bei 
Pietų vietnamiečių ir ame
rikiečių “patarėjų” vis smar- 
kėja.

Washingtonas.—Perdavus 
Okinawa Japonijai, Ameri
ka iš ten ištrauks branduo
linių ginklų sandėlius. Ma
noma, kad jis bus perkelti į 
Taiwana. I

Genoa tapo raudonu 
Italijos didmiesčiu
Genoa. — Šis industrinis 

Šiaurės Italijos miestas da
bar turi darbininkišką dau
gumą miesto taryboje. Ji 
susideda iš 80 narių. 41 
jų priklauso prie Komunis
tų, Proletarinės Vienybės 
arba Socialistų parti j os. Tos 
trys partijos Genoa sudarė 
koaliciją, nors bendrai ša
lies mastu Socialistų parti
ja įeina į koaliciją su krikš- 
čionimis-demokratais.

Į darbininkišką daugumą 
Genoa miesto taryboje neį- 
skaitmi keli deputatai iš 
Saragato vadovaujamos So
cialdemokratų partijos.

Las Cruces, N. M.. — Ar
tilerijos šoviniai iš Fort 
Bliss karinės stovyklos su
kėlė didelį miškų gaisrą. 
Sudegė apie 5,000akrų miš
ko. Naujojoje Meksikoje šią 
vasarą siaučia sausros.

Dublinas. — Airijos Ko
munistų partija pradėjo 
leisti teoretinį žurnalą 
“Irish Socialist Review.”

New Yorkas. — Per tris 
dienas ’New York o “Times'’ 
spausdino tam tikrus doku
mentus iš Pentagono archy
vo apie Vietnamo karą. 
Tuose dokumentuose deta- 
liškai aiškinta, kaip Ameri
ka paslaptingai, be Kongre
so patvirtinimo, vis labiau 
įsivėlė i Vietnamo kara. c . . c

“Times” nesakė, kaip laik
raštis gavo tuos dokumen
tus, bet vedamajame straips
nyje pareiškė, kad laiko sa
vo visuomenine pareiga do
kumentus spausdinti. Bet 
Justicijos departamentas 
patraukė “Times” teisman 
ir praeitos savaitės pradžio
je gavo teismo nutarimą 
bent lakinai sustabdyti do

TARYBŲ LIETUVOJE
GRAŽŪS DARBAI

Druskininkai. — Maždaug 
prieš porą metų per visą ša- 

\ lį nuaidėjo garsas apie 
Druskininkų vyr. miškinin
ko A. Valavičiaus sukons
truotą našią ir patikimą
miško sodinimo mašiną. Ji 
buvo eksponuojama TSRS 
LŪPP, daug specialistų vy
ko į Druskininkų miškų ūkį 
pasikonsultuoti.

Mažiau kas žino, kad A. 
Valavičius, žemės ūkio moks
lų kandidatas, suprojektavo 
originalų Druskininkų miš
ko muziejų, kuris jau bai
giamas statyti. Varėnos ra
jūno laikraštis “Raudonoji 
vėliava” neseniai atspausdi
no šio savito pastato nuo- 

luką.
100,000 STAKLIŲ ..

Vilnius. — “Komunaro” 
staklių gamykloje pagamin
tos 100-tūkstančiosios stak
lės. Šios įmonės produkcija 
siunčiama į 35 užsienio šalis. 
Devintajame pen k m e t y j e 
“Komunare” trigubai išaugs 
precizinių staklių gamyba.

DEVYNAUKŠČIAI 
NAMAI

Kėdainiai. — Statybinin
kai pradeda dideles pirmųjų 
haujojo penkmečio metų 
statybas. Pietinėje miesto 
dalyje išaugs naujas mikro
rajonas. 24 hektaruose gy-

Santiago. — Grupė gin
kluotų vyrų įsiveržė į Čilės 
policijos detektyvų štabą, 
nušovė du pareigūnus ir 
sužeidė kelis kitus.

Berlynas.—Vokietijos So
cialistinės Vienybės Partijos 
suvažiavime pirmašis sekre
torius Honekeris sakė, kad 
Vokietijos Demokratinė 
Respublika pageidauja nor
malizuoti santykius su Va
karų Berlynu.

Reikjavikas. — Liaudies 
santarvė reikalauja, kad Is
landija išprašytų amerikie
čius iš didžiosios Kaflaviko 
aviacijos karinės bazės. 

kumentų spausdinimą; 
“Times” taip ir padarė. Jus
ticijos departamentas ta
da prašė teismo įsakyti 
“Times” vedėjams nespaus
dintus dokumentus grąžinti 
valdžiai. Beveik tuo pačiu 
metu už taiką stojantis se
natorius Fulbright prašė, 
kad “Times”; dokumentus 
perduotų Kongresui, nes tie 
dokumentai buvo laikomi 
sla p t y b ė j e nuo Kongreso 
narių.

Fulbright sakė: “Federa
linė administracija neinfor
mavo Amerikos žmonių iš
rinktų atstovų, Kongreso, 
apie tuos svarbius įvykius ir 
nutarimus. Mes reikalauja
me, kad dokumentai būtų 
perduoti Kongresui...” 

vens 8,000 žmonių. Čia bus 
ir devynaukščių namų. Mi
krorajonas turės savo vidu
rinę mokyklą, prekybos ir 
buitinį centrą.

TAUPOMOJI KASA 
KOLŪKYJE

šakiai. — Lukšiuose Leni
no kolūkio, kuriam vadovau
ja Socialistinio Darbo Did
vyris K. Glikas, centrinėje 
gyvenvietėje veikia taupo
moji kasa. Rajono laikraš
tis “Draugas” rašo, kad ten 
laikomų gyventojų santau
pų suma jau viršijo milijo
ną rubliu, •c. . C-

Trumpai iš visur
Washingtonas. — Robert 

Ci Cudak prisipažino prieš 
senatinę komisiją, kad per 
ketverius metus jis pavogė 
šimto milijonų dolerių ver
tės daiktų, bonų, pinigų ir 
kitų gerybių įvairiuose ae
rodromuose. Jis taipgi pa
vogė nemažai slaptų val
džios dokumentų, sakė jis.

Cudak jau sėdi kalėjime, 
nuteistas 8-eriems metams.

Washingtonas. — Atstovų 
butas nubalsavo neduoti 
fondų F-14 orlaivių gamy
bai. Reikalas sukasi aplink 
$801,000,000.

Maskva.— Tarybiniai kos
monautai, kurie s k r i e j j a 
erdvės stotyje “Salint,” ten 
pradėjo “ūkininkauti”: jie 
augina kopūstus ir kitus au
galus eksperiment a u d a m i 
erdvės sąlygose.

Valletta. — Darbo parti
ja laimėjo rinkimus Maltos 
saloje. Darbiečiai dabūr tu
rės vieno deputato daugu
mą salos parlamente. Nacio
nalistų partijos vyriausybė 
atsistatydino ir naująją su
darė darbiečių lyderis Dom 
Mintoff. Malta yra Brita
nijos kolonija Viduržemio 
jūroje. Darbo partija rei
kalauja, kad britai ištrauk
tų savo karines bazes iš 
Maltos ir suteiktų salai pla
čią autonomiją.

Washingtonas. — Praei
tais metais, kuomet senato
rių McGovern ir Hatfieldo 
pasiūlymas ištraukti kari
nes jėgas iš Vietnamo buvo 
patiektas, 39 senatoriai bal
savo už, 55 prieš. Praeitą 
savaitę tas siūlymas vėl bu
vo svarstytas ir balsuotas. 
Už pasitraukimą iš Vietna
mo prieš metų pradžią bal
savo 42 senatoriai, prieš 55.

Taikos jėgos Senate susti
prėjo, stebėtojai pažymi, 
kad šie skaičiai dar nė vis
kas. Ir tarp tų 55 senato
rių, kurie balsavo prieš re
zoliuciją, bent 8 davė su
prasti, kad jie irgi už pilną 
pasitraukimą iš Vietnamo 
kiek galima greičiau, bet 
jie nenori “surišti preziden
tui rankas.”

Senatą labai nustebino 
North Dakotos senatoriaus 
Milton Yourfį balsas. Jis 
skaitomas konservatyvių re- 
publikonų simboliu Senate 
ir pilnu Nixono rėmėju. Bet 
šiuo kartu jis balsavo už

Teisėjas atmetė prašymą 
išleist Davis po kaucija

San Rafael, Calif.—-Aukš
tesnio teismo teisėjas R. E. 
Arnasonas atmetė prašy
mą išleisti garsią kovotoją 
Davis po.v4j<aucija. Jis nu
sprendė, kad ji “per daug 
pavojinga visuomenei” ir tu
tu ri litki kalėjime. Pačios 
valdžios probacijos parei
gūnai buvo rekomendavę, 
kad ji būtų išleista, laisvėn 
po $100,000 užstatu.
Angelos gynėjas advokatas 

Howard Moore sako, kad 
teisėjo nuosprendis bus ape

Užteršti vandenynai 
baigtą žmonią rasę
Washingtonas. -— Vienas 

žymiausių pasaulio ekeano- 
logų, prancūzų profesorius 
Jaques Pica r d , sako, kad 
vandenynų teršimas gręsia 
mirties pavojum visai žmo
nijai. Vandenynai labiau
siai teršiami išpilta nafta, 
aliejum. Tas teršimas labai 
kenkia phytoplanktonui, sū
raus vandens mažiesiems 
augalams, kurie suteikia že
mei daugiausia deguonies 
kvėpavimui.

Picardas apskaičiavo, kad 
jeigu vandenynų teršimas 
eitų dabartiniu greičiu, tai 
po 30 arba daugiausia po 
50 metų žemėje nebūtų pa
kankamai deguonies ir žmo
nių rasė išmirtų, taipgi mir
tų visi kiti gyvuliai.

Washingtonas.—Buvęs pre
zidentas Eisenhoweris 1968- 
ais metais sakė, kad jis ma
no, jog Nixonas bus išrink
tas į prezidentus, bet laiky
sis tik vieną terminą. Taip 
rašo žurnalistas Rowland 
Evans.

McGovern - Hatfield planą 
pasitraukti iš Vietnamo 
prieš naujus metus.

Prokuroras kaltina ir 
J. P. gynybos advokatą

Baltimore. — Prokuroras 
kaltina, kad New Yorko 
jaunas advokatas Arthur F. 
Turco, baltveidis, įsakė Juo
dųjų panterų skyriui Balti- 
morėje nužudyti Leroy An
dersoną, J. P. narį, kuris 
pasirodė esąs valdžios šni
pu. Prokuroras sakė, kad 
adv. Turco dalyvavo kartu 
su J. P. skyriaus nariais, 
kuomet Andersonas buvo 
tardomas skyriaus būstinė
je.

Advokatą Turco gina gar
sus advokatas Kunstleris.

Seattle. — Leslie Bacon 
paleista po $10,000 užstatu. Ji 
kaltinama dalyvavime bom
bų sprogdinime New Yor
ke. Jai tik 19 metų amžiaus.

liuotas. Įvairios Angelos 
gynimo grupės visoje šaly
je renka fondus, kad kai bus 
galima, pakankama kaucija 
būtų prirengta. New Yor
ke, Los Angelese ir kitur 
dailininkų grupės surengė 
parodas ir už visus parduo
tus paveikslus gauti pinigai 
perduoti Angelos Davis gy
nimo komitetams.

Angela kol kas laikoma 
vienutėje San Rafael kalėji- 

Ime.

Kataliką kunigai jau 
pasmerkė savo vyskupą

Chicago. — Čia įvyko Chi
cagos arkivyskupijos kata
likų kunigų suvažiavimas, 
kur 144-ais balsais prieš 136 
buvo pasmerktas arkivysku
pas kardinolas Cody. Rezo
liucijoje sakoma, kad kardi
nolas nesirūpina eilinių ku
nigų gerbūviu, kad bažny
čios vadovybė Chicagoje el
giasi autokratiškai.

Suvažiavime taipgi keltas 
klausimas, ar katalikų kuni
gai turi teisę vesti. Pasiro
do, kad visos šalies kunigai 
raštiškai buvo apklausinėti, 
koks jų nusistatymas vedy
bų klausimu. Dauguma lai
kosi nuomonės, kad kunigas 
turi teisę, jeigu jis to pagei
dauja, vesti, ir tuo pačiu 
laiku likti kunigu.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Rogers priė
mė Tarybų Sąjungos amba
sadorių Dobryniną. Tarta
si apie Amerikos ir TSRS 
karių skaičiaus sumažini
mą Vakarų ir Rytų Euro
poje.
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dutiniškai tekti 34 gydyto
jai.

Pasitarime taip pat aptar
ti sveikatos apsaugos dar
buotojų uždaviniai, kaip to
liau gerinti profilaktinį dar
bą, tobulinti sanitarinę tar
nybą, rūpintis motinos ir 
vaiko higiena, taikyti medi
cinoje mechanizaciją, kiber
netikos metodus.”

Jie bijo dienos šviesos
PASKELBIMAS “The N. Y. Timese” kai kurių doku

mentų iš Pentagono ir Valstybės departamento archyvų 
pastatė ant kojų visus Vietnamo karo šalininkus. Pradė
tos didžiausios pastangos užgniaužti tolimesnį tų doku
mentų spausdinimą. Tiesiai Justicijos departamento, o 
tai reiškia Nixono Administracijos įsakymu New Yorke 
federalinis teisėjas išleido uždraudimą dokumentų spaus
dinimą tęsti. Žinoma, “Timeso” leidėjai prieš uždraudimą 
nusilenkė ir spausdinimą nutraukė. Tiesa, nusilenkė pro
testuodami, bet galėjo uždraudimui ir nepaklusti. Tiesa, 
tokiame atsitikime gal jie būtų susilaukę kokios nors 
bausmės, gal būtų prisiėję ir kalėjime dieną kitą patupėti, 
bet tikėtis, kad prie to dasileistų kapitalistinio didlapio 
bosai, nebuvo galima.

Desėtkai tūkstančių jaunų amerikiečių užmuštų, 
šimtai tūkstančių sužeistų skerdynėje už dvylikos tūks
tančių mylių nuo šios šalies krantų, kuri jau tęsiasi dau
giau kaip dešimt metų ir kuriai galo dar vis nesimato, 
o prezidentas Nixonas ir jo paskirtas Justicijos departa
mento sekretorius Mr. Mitchell sako, kad mes, Amerikos 
žmonės, dar ir šiandien neturime teisės žinoti, kaip ir 
kas mus į šią baisią skerdynę įtraukė! Reikalauja toliau 
aklai remti tą pačią palitiką, toliau skirti bilijonus dole
rių ir aukoti tūkstančus brangių jaunų gyvybių! Jums, 
žmonės, nevalia žinoti tiesą. Taip jums diktavo demo
kratas Johnsonas, taip jau pustrečių metų diktuoja re- 
publikonas Nixonas!

Karo krankliai bijo dienos šviesos. Jie dar kartą tą 
įrodė šiuo uždraudimu spausdinti Vietnamo karą liečian
čius dokumentus...

PILNAI PATEISINA 
KANADOS PREMJERĄ

Draugų kanadiečių “Liau
dies Balsas” (birž. 11 d.) 
vedamajame sako:

“Nekurie konservatų po
litikieriai, taiksty d a m i e s i 
ateivių nacionalistams, 
smarkiai užsipuolė ant 
premjero Trudeau už nuty
lėjimą, neiškėlimą ukrainie
čių nacionalistų reikalavi
mų Tarybų Sąjungos. vy- 
riausybei nepersekioti 
ukrainiečių nacionalistų. 
Ypač labai griežtai pasmer
kė premjerą Ontarijos pro- 
vincialis sekretorius John 
Yeremko, ukrainiečių kil
mės, ir parlamento narys 
Steve R a p r o s k i, taipgi 
ukrainiečių kilmės, abu kon- 
servatai. Paproskis nuėjo 
taip toli, kad net teigė, jog 
premjeras buvo paėmęs per; 
daug vodkos ir pamiršęs sa
vo pareigas.

Bet premjeras Trudeau 
pasielgė teisingai. Kaip jis 
pats sakė, kaip Tarybų Są
junga neturi teisės kištis į 
Kanados reikalus, taip Ka- sios kritikos republikonų 
nada neturi teisės kištis į kandidatui Goldwate r i u i.

' Jis kaltino pastarąjį, kad jis 
nori mus įvelti į kruviną 
skerdynę Indokinijoje, o 
Johnsonas ir HumphreyIspausdinimą.

SKAUDŽIAI NUSIVYLĘS 
IR BAISIAI 
PASIPIKTINĘS

John Kenneth Galbraith iš 
Qambridge, Mass., yra vie
nas iš labiausiai žinomų de
mokratų. Pasiskaitęs “The 
N. Y. Timese” dokumentus 
iš Pentagono archyvų, jis 
rašo tam laikraščiui ilgą 
laišką (birž. 14 d.), išlieda
mas pusėtinai daug tulžies 
prieš karo šalininkus.

Savo laiške šis žymus de
mokratas primena, kad jis 
1964 metų rinkimuose suši
lęs agitavo už Johnsoną ir 
Humphrey ir nesi gailėjo 
karčiausių žodžių, aštriau- 
__  ______ ; republikonų

Taj’ybų Sąjungos reikalus.1 
Jei Kanada siunčia į kalėj ji-' 
mą FLQ teroristus, tai ką ji 
gali pasakyti kitiems, kurie 
tą patį daro?”

mus užtikrino, kad jie į to
kią pavojingą situaciją mū
sų Amerikos neįstatys. O 
jie kaip tik taip ir padarė!

Dar daugiau. Galbraith 
sako, kad šita grupė mora
liškai sukrypusių ir intelek- 
tuališkai nedakepusių žmo
nių sąmoningai nuo Kongre
so, nuo visos visuomenės ir 
viso pasaulio žmonių slėpė 
savo tikslus ir planus mus

Politinės nuotrupos
JAV visuomenė eina iš 

kantrybės dėl karo Indoki
nijoje. Kiekiveną dieną ko
kios nors organizacijos ma
siniai atsilanko į Washing
ton, D. C., pamatyti senato-! 
rius, kongresmanus ir pa
tį JAV prezidentą Richar
dą Nixoną. Birželio 8 die
ną į Washingtoną pribuvo

trūkumas $30,000,000 naf
tos sąskaitoje. O galimas r 
daiktas, kad nei tų medžia
gų, nei to aliejaus Vietna
mas nematė, — sunyko čia 
vietoje.

rveiu. r c c -------- »------ c *------- --
Labai teisingai Mr. Gal- Amerikos Teisių Gynėjų

(Lawyers) organizacijos at
stovai, 1,500 jų, tuo vienu 
tikslu: reikalauti karą su
laikyti Indokinijoje.

O tai tik dalis tos milijo- 
nės jėgos, tų organizacijų, 
kurios irusi stačiusio s prieš 
karą, 
daug kartų yra pasakęs, 
kad j U nebus tas pirmas 
JAV prcUdentas, kuris ka
rą pralaimėtų. Gerai, ne
pralaimėk. Susitaikyk. Bet 
karą baik!

braith su pasipiktinimu 
smerkia Nixoną ir jo pa
stumdėlius, kurie dabar mus 
nori įtikinti, kad šių 
dokumentų paskelbimas pa
tarnaus “mūsų priešams.” 
Jis nurodo, kad tie tariami 
mūsų priešai, kaip Tarybų 
Sąjunga, Kinija ir visas ko
munistinis pasaulis seniai 
tas visas “slaptybes” žino. 
Argi jie savo pasisakymuo
se ir spaudoje nuolat ne
skelbė, kad šita agresija 
prieš Indokiniją buvo slap
tai suruošta mažos karo 
kranklių klikos?' Iš tikrų
jų, jis sako, tai visa buvo 
slepiama pirmoje vietoje 
tik nuo Kongreso ir Ame
rikos žmonių.

Aišku, kad Mr. Galbraith
labai karštai užgiria šių do-|jįe paruošti Guerilla War
kumentų paskelbimą ir 
smerkia Administraciją, kad 
ji nori sulaikyti tolimesnį jų

Dėdė Samas—vargšas. Jis 
negali atsikratyti nenaudė
lių, kurie nori karą vesti 
dar kitą desėtką metų. 
Vesti karą iki paskutinio 
kareivio, iki paskutinio do
lerio.

Už kiekvieną žuvusį Ame
rikos kareivėlį vis kas nors 
pasipelno. O bus daug sta
tinių naftos (aliejaus) iš-

Bet R. Nixonas jaulsemta iš tų šaltinių prie 
Vietnamo krantų. O sugrį
žę GI neturės už ką narkoti
kų nusipirkti. Jie bus varg
šai, ujami, stumdomi. Jie 
nieko iš šio karo nepelnė, 
išskyrus lytiškas ligas, blo
gus papročius ir pažemini
mą!

Net baugu, kokiais žmo- x 
nėmis juos padarė! Grįž- 1 
tančius iš Vietnamo iškrato, 
išklausinėja, išč i u p i n ė j a, 
kaip didžiausius kriminalis
tus.

Vargšai jie. Juos ten nu
siuntė žmogžudžiauti, ir už 
tai nėra garbės, o tik pa
smerkimas. Stovėk eilėje, 
nes norime žinoti, kas tu 
toks esi? Bet, argi jie ka-

Kaip ne prieš gerą, Ame- 
raika jau atrodo kaip ka
riška stovykla. Kai kuriuos 
miestus valdo ir tvarką iš
laiko ne policija, o ginkluo
ti bernai, kuriuos vadina 
riaušių malšinimo pulkais.

padėčiai, kokia yra Vietna
me. Kas kaltas, kad tokia 
padėtis yra?

J. Edgar Hoover, FBI vir-

Kovingas kongresmaiias
LAIKAS nuo laiko spaudoje suskamba vardas Ronald 

V. Dellums. Tai vardas kongresmano demokrato iš Berke
ley, Calif. Jis yra juodas. Jis buvo išrinktas tiktai 1970 
metų rudenį. Jis yra narys “Juodojo kokuso,” kuris su
sideda iš trylikos kongresmanų. Ypač įdomus yra jo nu
sistatymas politinių partijų klausimu.

Tiesa, šiuo laiku Dellums yra demokratas ir buvo 
išrinktas kaip Demokratų partijos kandidatas, bet jis nu
mato ateitį, kai gali būti neišvengiamas susikūrimas nau
jos partijos. Žmonėse nusivylimas senosiomis kapitalisti
nėmis partijomis auga. Jos nenori arba nepajėgia at
sakyti į svarbiausius gyvenimo iškeliamus klausimus. 
Tai parodo dabartinė padėtis šioje šalyje.. Neatrodo, kad 
ji taisytųsi. Viskas rodo, kad ji dar toliau pasunkės. Mr. 
Dellums ir sako:

“Galutinas alternatyvas gali būti tiktai trečia partija. 
Bet mes neturime mintyje tiktai protesto partiją. Mes 
kalbame apie tokį judėjimą, kuris pakeistų šalį ir jos 
rasistines, militarines ir seksualines formas. Trečioji 
partija turi būti daugiau negu protesto partija. Mes tu
rime sukurti tokią partiją, kuri galėtų veikti už dviejų 
partijų sistemos ribų ir tapti efektinga jėga. Aš manau, 
kad žmonės ne he pasitenkina tiktai protestais. Jie ieško 
realių kelių pašalinimui savo bėdų.”

Ar tokios partijos susikūrimo galima tikėtis greitoje 
ateityje? “Ne,” sako Dellums. “Aš nematau, kad tokia 
efektinga trečioji partija gimtų trumpoje ateityje. Mes 
tokiai partijai dar neturime suradę efektingos progra
mos. Dar daugiau: žmonės patys turi nuspręsti, kada 
toks žygis turi būti daromas.”

Mr. Dellums mano, kad Amerikos žmonių dauguma 
dar nėra visiškai nusivylę dviejų partijų sistema. Todėl 
ir su trečiosios masinės partijos kūrimu mums tenka 
palaukti. .; <

Įdomu, kad Mr. Dellums nusistatymas apie trečiosios 
partijos perspektyvas yra labai artimas Amerikos Ko
munistų Partijos pozicijai. Kaip žinia, komusistai seniai 
trečiosios masinės liaudies partijos idėją propaguoja. Bet 
jie teigia, kad tokios partijos pagrindu turėtų būti mūsų 
didžiosios darbo unijos.

8-ERIOPAI NAŠESNĖS 
Už VOKIŠKAS

Klaipėda.— Bandomajame 
medienos darbininkų kom
binate iki šiol naudojo prieš 
dešimtį metų įsigytas vo
kiškas stakles. Jų našu
mas — 600 kilogramų drož
lių per valandą. Įmones 
konstruktoriai ir mechani
kai sukūrė tokias stakles, 
kurios duoda 5,000 kilogra
mų drožlių per valandą, 
gražiai dera prie pusiau au
tomatinės linijos, sudaro 
galimybę ateityje visiškai 
automatizuoti cechą.

: Monumentas ■ ■
KRYžKALNYJE

Raseiniai. — šiemet, ant
roje vasaros pusėje Kryž- 
kalnyje numatoma atideng
ti m o n u mentą T a r y b i n e i 
Armijai, didvyriškai triuš
kinusiai hitlerininkus kalvo
toje Žemaitijoje. M o nu men
te statyboje kruopščiai ruo
šiasi Tau rages kilnojamos 
mechmanizuotos kolonos ko
lektyvas. Jam čia teks at
likti darbų beveik už 300 
tūkstančių rublių.

NUOLATINIS RŪPINI
MASIS SVEIKATOS 
APSAUGA LITUVOJE

Žmogaus sveikata ir rū
pinimasis jos apsauga turė
tų būti vienas pačių svar
biausių klausimų kiekvieno
je visuomenėje. Deja, kaip 
žinia, čia, pas mus Amerikoj, 
toli nuo to. Tai pripažins 
kiekvienas amerikietis.

Kitaip šis reikalas yra pa
statytas Tarybų Lietuvoje 
ir visoje Tarybų Sąjungoje. 
Ten, kaip žinia, rūpinimasis 
sveikata ir jos apsauga pri
einamas be vargo kiekvie
nam gyventojui. Ten gydy
mas nemokamas.

Antai, Vilniaus “Tiesoje” 
(birž. 11 d.) skaitome pra
nešimą, kad Vilniuje sveika
tos apsaugos darbuotojai 
laikė susirinkimą, kuriame 
buvo plačiai apsvarstyta 
“TSKP XXIV suvažiavimo 
iškelti uždaviniai gerinti 
medicininį darbo žmonių ap
tarnavimą.” Susiri n k i m ė 
buVo teisingai pasididžiuota 
pasiektais gražiais toje sri
tyje laimėjimais ir numaty
ti būdai siekimui naujų lai
me j imu ate i ty j e. Tarp kit
ko, “naujajame penkmetyje 
btis toliau tęsiami moksli
niai tyrimai širdies ir kraū- 
jagyslių susirgihių, audinių 
ir organų persodinimo, reu
matologijos, onkologijos, hi
gienos ir sanitarijos srity
se.” •

Toliau pranešime sako
ma:

“Stiprinant sveikatos ap
saugos materialinę bazę, pa
statyta nemaža gydymo 
įstaigų. Ligoninėse lovų 
skaičius praėjusį penkmetį 
kasmet padidėdavo beveik 
80O ir šiuo metu 10,000 gy
ventojų jų vidutiniai tenka 
100. Ateityje daugiausia 
bus statomos stambios, dau- 
giaprof ilak t i n ė s gydymo 
įstaigos. Iškils 1,000 lovų 
respublikinė Vilniaus ligorii- 
nė, vaikų atstatomojo gydy
mo fr onkologijos centrai.

.Devintajame penkmetyje 
bus paruošta beveik 3,000 
gydytojų, ir 1975 metais 
10,000 gyventoji turėtų vi-

Aplinkui pasižvalgius
Kunigai gina 
Angela Davis

Suvienytų Presbiteri jonų 
Bažnyčia turi įsteigusi ne
numatytų būtino reikalo iš
laidų fondą, kuriame ran
dasi $100,000 suma. Pres
biteri jonų bažnyčios taryba 
numatė reikalą ir paskyrė 
iš to fondo $10,000 apgyni
mui Angela Davis, kuri yra 
laikoma Kalifornijos kalė
jime.

Kadangi Angela Davis yra 
komunistė ir dar juodos ra
sės, tai kai kurie rasistiniai 
ir prieškomunistiniai nusi
statę presbiteri jonų parapi
jiečiai pradėjo protestuoti 
dėl tokio reikalo pinigų pa
skyrimo. Kad prie to bal
tieji rasistai neturėtų prie
kaištų, šeši žymūs juodi 
presbiteri jonų kunigai paža
dėjo sukelti $10,000 ir įmo
kėti į tą fondą. Juodos ra
sės kunigai pareiškė, kad 
JAV istorijoje teismai nie
kuomet nebuvo palankūs 
juodam žmogui. Užtai mes 
pilnai stojame ir remiame 
visas pastangas garantuoti 
ir užtikrinti, kad Dlr. Ange
la Davis turėtų teisingą 
teismą.

Visi žino, kaip jauna, gabi 
filosofijos profesorė buvo 
neteisingai pašalinta iš Ka
lifornijos universiteto pro
fesūros. Vėliau apkaltinta 
prasižengime, kuriame ji 
nedalyvavo. Tai ir kunigai 
tą matydami stoja ją Ap
ginti.

Ne visiems mokslas 
suteiks laimę

Atėjo gražus pavasario 
menuo birželis. Po daug 
metų studijų, 816,000 Ame
rikos jaunuolių baigė uni- 
veršite t ą-kolegiją. Pasiruo
šė darbui ir gyvenimui. Bet 
šiuo taikli universiteto iš
duotas atestatas negaran
tuoja teisės gauti darbą. Iš 
New Yorko Columbia Uni
versiteto praneša, kad apla
mą! iš 120 baigusių mokslą 
tik 20 gavo dūrbūs.

Visur Spaudoje rašote a ir

keliamas klausimas, ką rei
kės daryti su jaunimu, bai- 
baigusiu aukštuosius moks
lus. Nes daug inžinierių ir 
visokių techniškų specialy
bių žmonių, su darbo paty
rimo stažu, negali surasti 
darbo.

Prieš kelerius metus IBM 
kompiuterių gamykla jau iš 
anksto užverbuodavo uni
versitetuose studentus, bai
giančius matematišką, kom
piuterių specialybę. Dabar 
jau ir šios profesijos spe
cialistų pasidarė perviršis. 
New Yorko valstijoje esa
mos gamyklos aprubežiuoja 
imti tik New Yorko valsti
jos universitetus baigusius 
studentus. I

Kaip žinoma, Lietuvoje 
kiekvienas studentas, baigęs 
universitetą, yra tuojau pa
skiriamas į savo studijuo
tos specialybės darbą. Tai 
vaisius planuotos ekonomi
jos.

Amerikoj gydytojų 
trūksta

Bilijonai dolerių švaisto
mi imperialistinio karo ve
dimui Vietname. O tuo pa
čiu sykiu mūsų šalyje trūks
ta medicinos mokyklų. Kas 
metai daugiau kaip 26,000 
jaunuolių paduoda prašy
mus įstoti į medicinos mo
kyklas. Tačiau medicinos 
mokyklos turi vetos ir gali 
priimti tik 11,800 studentų 
į metus. O kiti tūkstančiai 
jaunuolių, norėję tapti gy
dytojais, tūri ieškoti kito
kių specialybių studijuoti.

Tuo pačiu sykiu, kaip D?. 
Roger 'Egeberg, buvęs svei
katos, mokslo ir pašalpos 
pasek reto ris, apskaičiuo ja, 
šaliai reikalinga 50,000 gy
dytojų, 150,000 medicinos 
techniškų darbuotojų ir apie 
200,000 gailestingų seselių.

Kaip matosi, sveikatos ap
saugos sritis JAV yra labai 
apleista. Žmonių gydymas 
likosi pagrįstas pelno biz
niu. Gydymas ir vaistai ne
paprastai brangūs. Ligos 
nelaimei ištikus, daug dar
bo žmonių subankrutuoja 
ir paskęsta skolose.

šininkas, jau reikalauja 
daugiau pinigų skirti jo šta
bo — slaptų agentų — iš
laikymui. Jų yra daug ir 
vis reikia daugiau. Reikia 
duoti apsaugą ne tik šalies 
valdininkams ir jų jų šei
moms, bet ir buvusiems val
dininkams ir jų šeimoms.

Tokią apsaugą gauna bu
vęs JAV prezidentas Harry 
S. Truman ir jo šeima, buvu
sio prezidento Dwight D. 
Eisenhower žmona, Lyndon 
B. Johnson ir šeima, visi se
natoriai ir kongresmanai ir 
jų šeimos. Kur jie keliauja, 
ten su jais eina slaptosios 
žvalgybos agentai.

Šiandien TV parodė, kokia 
yra Pietų Vietnamo kariuo
menė, kaip ji gražiai aprė
dyta ir puikiai atrodo. Tik 
žvilga aprėdalai, tik žvan
ga ginklai, o tai Amerikos 
milijonai dolerių ten suklo
ta. Ši kariuomenė paruoš
ta žudyti kitus vietnamie
čius ir azijiečius dėl Ame
rikos turčių pelnų. Jau Ame
rikos ir kitų kapitalistinių 
šalių in ve storiai, ne tik 
Vietname, bet ir mariose 
prie Vietnamo krantų ati
daro naftos (aliejaus) šalti
nius. Ten darbininkas pi
gus, pelno bus daug. Jei ne
reikės išsinešdinti...

*

Vietname ir vėl susekta 
didelė vagystė. Ten 5 kon- 
traktoriai (amerik iečiai) 
verčiasi statybos darbais. 
Ką jie ten stato? Pastatė 
puikų “Baltąjį Namą,” ku
riame apgyvendino Amba
sadorių Bunkerį. Kiek jis 
lėšavo, niekas nepasako, bet 
tik pasako, kad skaičiai ro
do, jog yra $18,000,000 trū
kumas medžiagų sąskaitoje. 
Praeitais metais šiuo laiku 
buvo paskelbta, kad buvo

Šimtai straipsnių buvo 
parašyta mūsų spaudoje, kol 
prezidentas Rooseveitas 
įvedė socialinę apdraudą dėl 
nedarbo ir vėliau senatvės 
pensiją. Dar daug reikės 
rašyti ir k o v o t i, kol bus 
įvesta socialinė sveikatos 
apdrauda.

KazVs Rimbas

rą skelbė? Ne!
Dzūkelis

Vieną liepos sekmadienį 
anglų aktorius E. Viljamas 
Londono teatro salėje turė
jo skaityti Č. Dikenso kū
rinius. Norėdamas būti šiek 
tiek panašus į autorių, akto
rius nutarė prisiklijuoti 
barzdą. Tačiau dėl jos pa
sirodymas buvo perkeltas į 
pirmadienį. Senas Anglijos 
įstatymas draudžia akto
riams išeiti sekmadienį 
sceną su teatriniais kostiu
mais. To kostiumo dalimi 
ir buvo netikra Viljamo 
barzda.

Europoje vis daugiau 
reikalaujama Afrikos roplių 
odos. Tik viena Pary
žiaus odos firma kasmet 
perdirba keletą tūkstančių 
gyvačių, 150 tūkstančių kro
kodilų ir apie milijoną igua
nų odų. 

c.

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. Redaktoriau, 
Gerb. laisviečiai,

Pirmiausia daug laimės 
ir sėkmės kilniame jūsų 
darbe atšventus tokį gražų 
jubiliejų. Jūsų laikraštits 
įdomus ir turiningas, jį ma, , 
lonu pavartyti ir mums, 
gyvenantiems tėviškėje. Ta
čiau ne visada pavyksta 
gauti norimą numerį.

Gerb. Redaktoriau, norė
čiau sužinbti kokiu būdu 
galima gauti “Laisvę” re
guliariai. Manau, mano 
prašymas bus nepamirštas 
ir iš anksto dėkoju.

Dar kartą kuo nuošir
džiausių linkėjimų!

Raimondas Venclovas
Lithuania
Kauna
LTSR 25-mečio g. 76-13

Nuo Redakcijos: Vienin
telis būdas jums “Laisvėje” 
reguliariai gauti, tai jeigu 
kas nors Amerikoje ją jums 
užprenumeruotų. Kaina tik 
12 dolerių. Gal turite Jung
tinėse Valstijotse giminių. x 
Paprašykite juos jums pa- r 
dėti įsigyti “Laisvę”.
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JOS GIMTADIENIO PROGA Iš VILNIAUS

"Ilgamete ir atsidavusia kova 
pelnyta mūšy jai pagarba

(Pabaiga iš pereito num.)
Kovoje už taiką

Drg. Sniečkus pažymėjo, 
kad sukaktuvininkę mes ži
nome kaip įžymią tarptau
tinio judėjimo dalyvę. Lie
tuviu moterų darbininkių 
susivienijimo siųsta, ji dar 
1932 metais išvyko į tarp
tautinį antikarinį kongresą, 
kuris vyko Amsterdame, ir 
ten pasakė liepsningą kalbą 
prieš karą. Ji tada tapo Pa
saulinio taikos komiteto na
riu. O po 30 metų ji, kaip 
Sanf rancisko organiza c i j ų 
atstovė, dalyvavo Tokijyje 
įvykusioje konferencijoje 
prieš atominį ginklą.

K. Karosienė — daugelio 
tarptautinių įvykių dalyvė. 
Ji yra žinoma ir kaip kovo
toja už moterų teises. Jubi- 

i liatė ypač daug pasidarbavo 
* kaip darbininkų profsąjun

gų, amerikietiškųjų unijų 
organizatorė, vadovavo 
stambiai tekstilininkų orga
nizacijai Sanfranciske. K. 
Karosienė dalyvavo bedar-Į 
bių demonstracijose, protes
to prieš karą mitinguose ir 
kitur. Visur ji reiškėsi kaip 
energinga organizatorė ir 
aktyvi dalyvė. Šiandien ji 
aktyviai dalyvauja demo
kratiniame amerikiečių ju
dėjime prieš žiaurų karą 
Vietname, prieš imperialis
tinę agresiją, prieš rasizmą, 
už Angelos Davis išlaisvini
mą.

Bet jos nepalaužė
Amerikietiška demokrati

ja žiauriai keršijo šiai nar
siai moteriai už jos atsidavi
mą darbo žmonių reikalui. 
Ji, jaunutė motina, buvo 
įmesta į kalėjimą. Kai ji 

n prądėjo organizuoti darbi
ninkus kovai už būvio 
pagerinimą, ji vėl atsi dū
rė kalėjime. Po to K. 
Karosienė buvo dar kelis 
kartus kalinta. Demonstra
cijose ji buvo mušama ii’ 
žalojama. Tačiau reakcijos 
persekiojimai jos nepalaužė, 
o tik dar labiau užgrūdino, 
tik dar labiau sustiprino 
meilę darbo žmonėms ir pir
majai darbo žmonių valsty
bei — Tarybų Sąjungai.

sukaktimi — jos septynias
dešimtmečiu.

—Visas Ksaveros Karo- 
sienės gyvenimas, — baig
damas pabrėžė drg. Snieč
kus,—atiduotas darbo žmo
nių reikalui, kurio idealai 
įgyvendinti mūsų krašte. 
Sveikindami ją su jubilie
jumi, linkime mūsų mielai 
Ksaverai daug sveikatos, 
energijos, ištvermės, taip 
reikalingų jos sunkiame dar
be. Tikimės, kad ši viešna
gė gimtajame krašte padės 
jai sukaupti naujų jėgų. O 
kai grįš į Ameriką, j savo 
antrąją tėvynę, tegul ji per
duos geriausius linkėjimus 
visiems bendram i n č i a m s, 
gyvenimo ir kovos draugui, 
puikiam pažangaus judėji
mo dalyviui Juozui Karosui, 
savo dukrai ir žentui Euge
nijai ir Eugenijui Stane- 
liams, savo anūkams ir vi
siems artimiesiems.

Tegul visos Ksaveros die
nos būna tokios pat jaukios 
ir saulėtos, tokios pavasa
riškos, kaip ir per šią vieš
nagę jos gimtojoje Tarybų 
Lietuvoje.

—Neseniai mes su dide
liu džiaugsmu sveikinome 
Jus, atvykusią paviešėti gim
tajame krašte, — kreipėsi 
į jubiliatę Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
teto pirmininkas V. Karve
lis. — Šiandien malonu Jus 
pasveikinti garbingos su
kakties proga, malonu pa
linkėti geros, sveikatos, sėk
mės kovoje už pažangą, de
mokratiją, už taiką visame 
pasaulyje.

Kaip viena žymiausių 
kovotojų

Partijos Istorijos insti
tuto direktorius R. Šarmai
tis pažymėjo, kad K. Karo
sienė įeis į Amerikos darbi
ninkų judėjimo istoriją kaip 
viena žymiausių kovotojų 
už darbo žmonių interesus. 
Jis padėkojo jubiliatei už 
knygas ir laiškus, kuriuos 
ji atsiuntė į Lietuvą ir ku
rie padės išsamiau išgvil
denti pažangiųjų Amerikos 
lietuvių veiklą ir jų kultū
rinį gyvenimą.

Jos artimais bičių-'tušis.

K. Karosienės socialistinę 
pasaulėžiūrą ugdė ir didy
sis mūsų revoliucionierius 
V. Mickevičius-Kap sukas, 
kuris buvo Baltrūnų šeimos 
bičiulis.
liais buvo ir kiti žinomi pa
žangūs lietuvių veikėjai.

Jubiliatė Lietuvą pamatė 
tik I960 metais. Maža iš- 

f vykusi iš Lietuvos, ji pasi
rodė nepamiršusi gimtojo 
krašto. Su kiekvienu nauju 
apsilankymu ji mato naujus 
mūsų gyvenimo laimėjimus 
ir jais džiaugiasi. Tačiau 
ši viešnagė, pabrėžė drg, 
Sniečkus, mums ypač malo
ni: mes galime ją pasvei
kinti su gražia, garbinga

Daug šiltų žodžių jubi
liatei pasakė Respublikinio 
taikos gynimo komiteto pir
mininkas, Lietuvos TSR 
liaudies rašyytojas J. Bal- 

Jis pažymėjo, kad ji 
yra tarybinių kovotojų už 
taiką bendražygė, bendro 
taikos fronto kovotoja.

Ksavera Karosienė, kaip 
ta lietuviška liepa, nepalūžo 
audrose, bet skleidė naujas 
šakas ir telkė aplink save 
naujas kovotojų atžalas, — 
sveikindama viešnią revo
liucinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvių vardu, kalbėjo šio 
judėjimo veteranė M. MeŠ- 
kauskiene.

— Ksaveros darbai puošia 

ne tik ją, bet ir visą Jung
tinių Amerikos Valstijų pa
žangiųjų lietuvių gyveni
mą,—pasakė Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas R. Petraus
kas. — Visą sąmoningą gy
venimą ji buvo ir yra nuo
širdi Tarybų Sąjungos bičiu
lė, aktyviai propaguoja Ta
rybų šalies pasiekimus, pla
tina marksistinę literatūrą 
Amerikos darbo žmonių 
tarpe. Draugijos vardu jis 
padėkojo jubiliatei už tokią 
plačią veiklą ir palinkėjo iš
tvermės ateities darbuose.

Kauniečių sveikinimus ir 
linkėjimus atvežė Kauno 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoja J. 
Nark e v i č i ū t ė, medicinos 
mokslų daktarė, profesorė 
R. Lukoševičiūtė ir Respub
likinio literatūros muzie
jaus direktorė M. Macijaus
kienė. Jos įteikė jubiliatei 
rūtų ir pinavijų, P. Stausko 
skurtą K. Karosienės por
tretą.

“Tiesos laikraščio redak
toriaus pavaduotojas S. Bis- 
trickas perdavė K. Karosie- 
nei redakcijos kolektyvo ir 
skaitytojų linkėjimus.

Šiltais žodžiais sukaktu
vininkę sveikino Karosų šei
mos bičiuliai, pas juos Ame
rikoje viešėję respublikos 
užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas V. Zenkevi
čius, Vilniaus universiteto 
rektorius p r o f e s o r i u s J. 
Kubilius, visuomenininke L 
LaurinČiukienė.

“Gimtojo krašto” redakci
jos kolektyvo ir skaitytojų 
sveikinimus K. Karosienei 
perdavė laikraščio redakto
rius V. Reimeris, Lietuvos 
profsąjungų organizacijų— 
Respublikinės profsąjungų 
tarybos atstovės O. Vai
nauskienė ir A. Davalgienė, 
Lietuvos TSR Kultūros mi
nisterijos, Dailininkų sąjun
gos, Dailės muziejaus ir vi
sų muziejininkų — Dailinin
kų sąjungos valdybos atsa
kingasis sekretorius P. Gū
dy nas. Viešniai buvo įteik
ta atminimo dovanų, pava
sarinių gėlių.

Išliks atmintyje visą 
gyvenimą...

Susijaudinusi K. Karosie
nė, dėkodama už sveikini
mus, pasakė, kad šie šilti žo
džiai ir aukštas jos veiklos 
įvertinimas išliks atmintyje 
visą gyvenimą. Ji papasa
kojo, kaip kūrėsi pažangio
sios Amerikos darbininkų 
organizacijos, kaip telkėsi ir 
tebesitelkia taikos kovotojų 
gretos, apie kurių masinius 
veiksmus mums vis dažniau 
praneša pasaulio spaudos 
agentūros. Kovai už taiką, 
už karo nutraukimą Viet
name ir visos Jungtinių 
Valstijų kariuomenės išve
dimą iš šios šalies dabar su
sijungė visos pažangiosios 
Amerikos jėgos, kaip lygiai 
tokį pat masinį pobūdį įga
vo ir judėjimas už komunis
tės Angela Davis išlaisvini
mą.

Savo nuoširdžiausius lin
kėjimus jubiliatei minėjimo 
dalyviai išreiškė tradiciniu 
lietuvišku “Ilgiausių me
tų.”

J. Žukauskas

Ramygalą. Pažangios 
JAV laietuvių Veikėjos Ksa
veros Karosienės gimimo 
70-ąsias metines paminėjo 
ir jos gimtinė. Ramygalos 
kultūros namuose susirinkę 
miesto visuomenės atstovai, 
moksleiviai, aplinkinių “Mū
šų laisvės,” “Pažangos,” 
Naujasodės ir kitų kolūkių

Rygiečiai Vilniuje
Pas Vilniaus mokytojų 

namų saviveiklininkus buvo 
atvykę Rygos mokytojų na
mų vokalistai ir mokytojų 
mišrus choras. LTSR vasty- 
binėje konservatorijoje ry
giečiai saviveiklininkai su
ruošė dviejų dalių koncer
tą. Rygos operos ir bale
to teatro solistės Ž. Heine- 
Vagnere ir A. Pilė kartu 
su choru, diriguojant Lat
vijos nusielnusiam meno 
veikėjui R. Medniui, išpil
dė A. Vivaldi oratoriją 
“Gloria.” Solinėse ir dueto 
partijose ypač išsiskyrė so
listės Ž. Heines-Vagneres 
sopranas, sužavėjęs klausy
tojus savo švelnumu ir ly
riškumu. Abi solistės pa
dainavo keletą arijų iš kla
sikinių operų.

Choras, padainavęs J. Haid
no “Metų laikus,” V. A. Mo
carto kontatą “Himnas sau
lei,” L. Bethoveno “Naktis,” 
pasirodė, kaip subrendęs 
meninis kolektyvas, kuris 
šiais metais švenčia savo 
veiklos 25 metų jubiliejų. Iš 
jaunimo tarpo yra sudary
tas ansamblis, kuris atliko 
V. A. Mocarto “Avė verum,” 
L. Bethoveno “Lochnagar,” 
J. Haidno “Pavasario bal
sus” ir J. S. Bacho kanta
tos fragmentus. Jaunimo 
ansamblis nustebino tai, kad 
jauni pedagogai, atsisakę 
estradinių dainų, puoselėja 
klasikinę muziką., Ansam
blis pasirodė gerai susidai
navęs subtiliai interpretavo 
skirtingus savo braižu kūri
nius. ■ ■ ■’ ;

Po koncerto rygiečiai sa
viveiklininkai Mokytojų na
muose susitiko su Lietuvos 
sostinės pedagogais drau
gystės internacionaliniame 
vakare, kuriame skambėjo 
įvairiomis kalbomis dainos, 
buvo pravedami išradingi 
atrakcionai ir žaidimai.

Br. Jauniškis

Įvairenybės
Garsiausiai aidas skamba 

Airijoje virš Kilarnijos eže
rų, vadinamajame “Erelio 
lizde.” Medžioklinio rago 
aidas čia girdėti 100 kartų 
garsiau.

Kai kurie pasaulio mies
tai pavadinti augalų var
dais. Štai Alma Ata išver
tus reiškia obelies tėvas. 
Pchenjanas—gluosnių mies 
tas. Adis Abeba — nauja 
gėlė.

Apskaičiuojama, kad 7.5 
metro aukščio ir 150 metrų 
ilgio bangos, sklindančios 15 
metrų per sekundę greičiu, 
vieno metro ilgio ketera tu
ri 700 arklio jėgų galingu
mą.

žemdirbiai nuoširdžiai pa
sveikino čia atvykusią vieš
nią gimimo dienos proga, 
palinkėjo jai gerbs sveika
tos, apdovanojo gėlėmis.

K. Karosienė papasakojo 
apie JAV pažangiųjų lietu
vių veiklą, pasidžiaugė gim
tojo krašto laimėjimais, pa
dėkojo už šiltą sutikimą ir 
linkėjimus. ’

Ao Ambraška

Tarp mūsų naudojamų 
daiktų, kaip nustatė statis
tika, pirma vietą pagal uni
versalumą tenka lagaminui. 
Pasirodo, išradėjai sukon
stravo lagaminus valtis, pa
lapines, lovas, virtuves, kir
pyklas, seifus, valgyklas ir 
netgi lagaminus roges.

Lawrence-Haverhill, 
Mass.

Septintosios apskrities pik
nikas, rengiamas birželio 27, 
eina pagal planą. Komite
tas darbininkus suverbavo, 
o gaspadinės nusitarė kuo 
geriausių valgių priruošti, 
kad svečiai būtų pilnai pa
tenkinti. Patariame val
giais nesirūpinti: Draugė 
E. Repšienė su savo drau
gėmis aprūpins skanumynų 
stalą. Bet ji prašo, kad, kam 
galima, atvežtų skanėsių.

Girdėjome geras naujie
nas, kad Bostonas, Montel- 
las, gal ir Norwoodas orga
nizuoja busus. Bet to dar 
negana — mes prašome 
iš visos apylinkės, kaip tai, 
iš Lowellio, Lynno ir Hud- 
sono svečius atvykti.

Pranešta, kad galvoja 
atvykti du newyorkieciai, 
jei nepabijos abipusės kelio
nės tą pačią dieną.

Dar ir tai turime primin
ti, kad dabar jau nelengva 
pikniką surengti. Todėl pra
šome iš visur suvažiuoti ir 
maloniai pasisveikinti su 
gerais prieteliais, draugais.

Dar norime priminti, kad 
mes turėsime valgių pilnai, 
tai jei ir be pusryčių kas 
atvyktų, mes patenkinsime.

Nuoširdžiai kviečia
Haverhillio-Lawrenco 
Rengėjai-rengėjos

Komisija

Miami, Fla.
Padėka

Adelė, Birštonienė širdin
gai dėkoja visiems gimi
nėms ir dalyvavusiems lai
dotuvėse mano mylimo vy
ro Juozo Birštono, ir vi
siems draugams, prisidėju- 
siems su visokeriopa pagal
ba, patarimu ir paguoda. 
Didelis ačiū gaspadinėms, 
pagaminusioms pietus Lie
tuvių Socialiame Klube po 
laidojimo apeigų, Ramoškai
tei už dainavimą prie kars
to, Zaviui, Clarence Ericso- 
nui, A. P. Gabrėnui už pa
sakytas kalbas, draugijoms 
ir pavieniams už gausą gė
lių, puošusių velionio kars
tą ir draugams, prisiuntu- 
siems daug paguodos atvi
ručių ir laiškų liūdesio va
landoje. Sunku suprasti ir 
jausti liūdesio gylį žmogaus 
širdyje laike skyrimosi su 
savo mylimu asmeniu amži
nai. Tik tas gali suprasti, 
kuris pats asmeniškai yra 
tą skausmą pergyvenęs.

Draugė Adelė Birštonie
nė dar sykį taria daug daug 
didelių ačiū visiems, atjau- 
tusiems ją šioje liūdesio va
landoje.

Adelė Birštoniene

Waterbury, Conn.
Pakvietimas

Birželio 27 d., sekmadie
nį, LLD 28 kuopa rengial 
pietus spaudos naudai, ku
rie įvyks K. J. Vaitonių so
de, 25 Roosevelt Dr.

Pietūs bus 1 valandą.
Tai pirmas parengimas 

šią vasarą. Todėl kviečiame 
dalyąvuti šiame mūsų pa
rengime, > kad būtų pasek
mingas.

Šeimininkės paruoš gerus 
pietus svečiams priimti. Už
tikriname, kad nebūsite su- 
vilti.

Taip pat turėsime svečių 
iš kitų kolonijų. Tai bus 
smagu pasimatyti su se
nais draugais ir susipažinti 
su naujais. Bus sveika pra
leisti popietę tyrame ore,

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Electrician-Wireman. Small com

pany in Linden desires back-up man 
for electrical dept. Interesting work 
consisting of wiring special auto
matic machines and our standard 
units. Must have knowledge of 
wiring schematics. Blue Cross/BIue 
Shield, profit sharing, 9 hrs. per day, 
vacations, life insurance.

201-486-6108. 43-51

HELP WAHTED-MALE-FEMALB
MACHINE TOOLROOM FOREMAN 

Top pay, all benefits.
LEWIS WEINER 

INDUSTRIES, INC.
44-02 — 11th St.

IND Subway, 23rd and Ely St. Stop
L. I C NY

212 ST 6-0560 ’ (40-49)

PRODUCTION WORKERS. No ex
perience required. Excellent bene
fits, profit sharing, steady work. 
Apply week days, 8 AM — 4PM. 
201-369-4343. Wilson Products Co., 
Division of Dart Industries, Nesh- 
anic, N.J. An Equal Opportunity 
Employer. (47-52)

GUARD. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding police and secu
rity. Minimum height 5’ 8”, 150 lbs. 
On-the-job training Electrical and 
clerical knowledge helpful. Write 
P. O. Box: 737, S. Paterson St,, Pa
terson, N. J. An E.O.E. (47-54) l

REFRIGERATION MECHANICS.
Commercial, industrial and air-con
ditioning servicemen, Experience 
necessary. Top wages and fringe be
nefits. TEMPO INC., 95 Central 
Ave., Newark, N. J. 201-623-0222. 
10 AM to 4 PM. Ask for Mr. T.

(47-50)

KNITTER MECHANIC 
Experienced on modern flat 

machines.
Excellent opportunity. 

Call 201-243-3299
(47-49)

COUPLE WANTED. Man to take 
care of grounds, general mainten
ance, woman household part time. 
4 room apt. 201-377-3561.

(48-50)

WOMEN. For light factory work. 
Two shift operations. Weaving ex
perience helpful, but not essential. 
Call 215- DA 9-2267 for appointment.

(47-51)

BUSINESS OPPORTUNITY

Restaurants, Bars, Grills. Beauti
ful waterfront property, 2 bars and 
Restaurant, 2 apts. building. Clam 
bar, Riparian rights, 308 feet on 
water, 280 feet on busy highway. 
Route 37, Pelican Island, Seaside 
Hts., N. J. $140,000 takes it all. 
Call owner after 11 AM. Mr. Ru
bino, 201-793-9607. (43-50)

FOR SALE

Large Resort in White Mts. Out
standing oppty in the heart of N. 
H.’s beautiful White Mts. close by 
many major ski areas. Lovely old 
Inn in & mod. motels and cabins, 
pvt. swim pool, spac landscapd 
grnds, hotel dining rm & kitch. A 
great oppty to get out in the count
ry and make money doing it. Ask
ing $280,000. Owner will accept 
$75,000 down and take 1st mtg for 
balance. Barbara G. Curry, Inc. 
Bkr. East Swanzcy, N. H. 603-352- 
6560. (46-48)

Pirmosios pasaulyje kro
kodilų varžybos buvo su
rengtos Australijoje. Daly
vavo 36 nuo 15 centimetrų 
iki 2 metrų ilgio krokodilai. 
Kovodami 9 krokodilai ne
teko uodegų ir letenų. Nu
galėjo 120 centimetrų kro
kodilas.

Mažiausia Tarybų Sąjun
gos vandenų žuvytė (3 cm) 
yra Bergo vilkutis, gyve
nantis Juodojo je, Azovo ir 
Kaspijos jūrose.

nes parengimas įvyks gra
žioje ramioje vietoje.

Noriu priminti, kad kitos 
kolonijos nebeįstengia su
rengti vasarinių pobūvių. 
Jų gretos sumažėjo. Bet ku
rie dar esate gyvi, bandyki
te susiorganizuoti grupes ir 
dalyvauti mūsų pramogoje.

Tikimės pasimatyti birže
lio 27 d., šį sekmadienį, Wa
ter būryje.

KIem Yenkcliūniene

Guard. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding, police and se
curity. Minimum height 5’ 8”, 150 
lbs. On-the-job training. Electrical 
and clerical knowledge helpful.

Write P. O. Box 737, So. Paterson 
Sta., Paterson, N. J. (44-57) 

An E. O. E. Employer.

Concrete Pipe Foreman. Exper
ienced in manufacturing of packer 
head and dry cast concrete pipe 
&nd manholes. Starting salary * com
mensurate with experience. Call Mr. 
Bolen, 201-835-2131 from 7 to 5 
daily. (42-48

Maintenance handy man, involving 
maintenance and janitorial work 
with ability to do lubrication, greas
ing and odd jobs that occur. Minor 
amount of tools required, many 
fringe benefits and periodic raises. 
Contact Mr. Szakats, 6 Henderson 
Dr., W. Caldwell, N. J. 201-228-2060.

(46-48)

NURSERY AND LANDSCAPE

MEN. Full time.
Some experience preferred.

Call 9 AM to 4 PM. 201-377-3561.
* (48-50)

“REGISTERED NURSES AND 
LICENSED PRACTICAL NURS
ES. Good pay, good fringe bene
fits, vacation, meals, hospitaliza
tion, etc. Call Nursing Office, 
Preakness Hospital, Paterson, N. J. 
201-278-6800’'. ' (43-49)

REAL ESTATE
$87,000 buys restaurant, property 

and 2 bedroom house, overlooking 
the River. 10 yrs. old. All newly 
decorated. Stoney Point, N. Y: 
Gross $80,000 per yr. Excellent 
terms availiable. Call Mr. Guerra. 
914-NE 4-7612 or 914-NA 3-6300.

(44-50)

VERMONT LAND

259 acres farm with old building, 
360 degree outstanding view of Lakes 
and Mountains. $285 per acre and 
20% down.

ROBERTS REAL ESTATE, INC.

Newport, Vermont 05855.
(47-48)

Lowville located foothills of the 
Adirondacks, 5 miles from Snow 
Ridge Turin, New York, 1 hour from 
Lake Ontario. House with attached 
garage, (garage 28x32). House has 
fireplace, wall to wall carpeting, big 
picture window overlooking valley, 
very good water supply, new drilled 
well, hot water heat, 1 acre lot 
with pond behind house, 1% baths, 
new paneling. Make me an offer. 
Reason for selling relocate. For ap
pointment call 315-348-8716.

(47-53)

Frackville, Pa.
Gegužės 29 dieną mirė 

Matthias Zoba, 82 m., Cro- 
zer Chester Medical Center.

Ilgą laiką sirginėjo nuo 
Miners Asthma. Mirė po 
penkių dienų ligoninėje nuo 
“ruptured ulcer.” Šeimyno
je paliko savo nuliūdusią 
žmoną Oną Krasnitskiūtę - 
Žobienę, du sūnus Edward 
ir Elviu, a u kieti n ę Jean 
Korn, sepytnis anūkus ir 12 
proanūkių.

Palaidotas Schuylkill Me
morial Park, Schuylkill, Ta. 
Buvo daug gyvų gėlių ir 
lankytojų. Palydovai buvo 
skaniai pavaišinti. '

Matthias Zoba gimė Lie
tuvoje, Rūdos kaime, Šilavo
to apylinkėje. Atvyko į JAV 
1907 m. i Minersville, Pa. 
Išgyveno Frackvillėj dešimt 
metų.

Suzanna



4 puslapis LAISVE Antradienis, Birželio (June) 22, 1971

KOSTAS LIANDZBERGAf 

Pramones išdės
“Spartūs Lietuvos liaudies 

ūkio industrializavimo tem
pai seniai kele eilę gamybi
nių jėgų ugdymo ir išdėsty
mo klausimų. Teisingas ga
mybinių jėgų, visų pirma 
pramonės, išdėstymas turi 
ypač svarbia reikšmę toliau 
didinant gamyba, geriau pa
naudojant gamtos bei darbo 
išteklius”, — rašo Lietuvos 
ekonomikos žurnale “Liau
dies ūkis” respublikos Vals
tybinės plano komisijos sky
riaus viršininkas Algirdas 
Ivanauskas.

Per visą pokario laikotar
pį, iki pat 1958 metų, pažy
mi autorius, pramonės ug
dymas iš esmės koncentra
vosi trijuose didžiausiuose 
miestuose — Vilniuje, Kau
ne ir Klaipėdoje. 1958 me
tais juose buvo sutelkta 
daugiau kaip 60 procentų 
pramonės darbuotojų ir ga
minama du trečdaliai visos 
respublikos pramonės pro
dukcijos.

Taip gimė moksliškas 
sprendimas

Kadangi darbo jėga ir 
gamtos resursai yra pasi
skirstę žymiai vienodžiau 
1958-1960 metais subrendo 
idėja tolygiau išdėstyti pra
monę po visą Lietuvą. Ten
ka priminti, k a d pramonė 
priklauoso prie pagrindinių 
miestą ugdančių veiksniu, 
todėl buvo labai svarbu nu
statyti, kur ir kokio dydžio 
tikslinga sparčiau statyti 
Įmones bei aptarnaujančių 
liaudies ūkio šakų objektus 
Siekiant pagrįstai ir teisin
gai atsakyti į šį klausimą, 
buvo sudaryta moksliškai 
pagrista respublikos gamy
binių jėgų ugdymo ir išdės
tymo schema perspektyvi-

End the War Now!
I read in some place that 

President N i x o n ’ s war 
pattern was put in these 
words: “It is bombing four 
countries, and has invaded 
two, in order to withdraw 
from one?’

People’s pressure to end 
the war now has been very 
heavy. The people from 
church leaders to college 
professors and students 
have spoken out. Groups 
like over 400 student pres
idents and college editors 
signed an open letter to 
President Nixon condemn
ing his policies in Vietnam 
and charging that the Ad
ministration “seriously mis
in teprets the mood of both 
the campus and the country
side.”

There we re hundreds of 
lawyers d e m o n s t r a ting 
again as well as many in
di vidua 1 acts, such as a 
woman from Massachusetts 
walking to Washington in 
protest against the war.

Isn’t it about time to 
end this war?

Burke Marshall, deputy 
dean of the Yale Law 
School, says: “Me know, or 
at least we should know, 
that our war in Indochina 
is based on killing civilians. 
We know, or at least we 
should know, that the num
ber of civilians that we a re 
responsible for having 
killed, or disabled, or made 
parentless, or made child
less, is far greater propor
tionately, and may be even 
absolutely, than in any 
other war.”

Use

tymas Lietuvoje 
niam laikotarpiui. Sudary
damas šią schemą, kelerius 
metus intensyviai dirbo ne
mažas mokslininkų ir ūki
nių darbuotojų būrys.

Parenkant naujus mies
tus spartesniam pramonės 
ugdymui, buvo atsižvelgia
ma į istoriškai susiklosčiu
sias gyventojų pasiskirsty
mo sąlygas. Reikėjo atsi
žvelgti į didelį pramonės 
augimo mastą, žemės ūkio 
Įmonių sustambinimą ir 
vienkiemių sistemos kaime 
likvidavimo problemą. Tai
gi, kuriems iš 115 vidutinių 
ir mažų Lietuvos miestų su
teikti augimo pirmenybę, 
kaip, ugdant šiuos miestus 
ir pramonę juose, išsaugo
ti tinkamas gyventojų poil
siui teritorijas bei vandens 
baseinus kaip patobulinti 
žemės ūkio aptarnavimo 
centrų išdėstymą?

Gyventojų pasiskirstymas 
vra ne tik ekonominė, bet 
ir socialinė problema, glau
džiai susijusi su jų kultūri
nio ir buitinio aptarnavimo 
sistema, pabrėžia Ivanaus
kas. Remiantis šiais prin
cipais, gamybinių jėgų iš
dėstymo ir miestų ugdymo 
schemoje buvo atliktas res
publikos regionavimas. Nu
statyta, kad Lietuvos sąly
gomis, kur pakankamai tan
kus komunikacijų tinklas, 
regiono centras turi būti 
pasiekiamas maždaug per 
60-70 minučių, rajono cent
ras — per 30, o vietinis — 
per 15 minučių. Tokiu būdu 
kuriama trijų pakopų ap
tarnavimo centrų sistema: 
vietinis — rajoninis — re
gioninis.

Nauji regionai
Į kiek regionų reikia su

skirstyti respubliką, kad bū
tų pasiekti optimaliausi re
zultatai? Teko atsižvelgti į 
tai, kad miestas, kaip regio
no centras, gali gerai atlikti 
savo funkcijas, turėdamas 
ne mažiau kaip 50 tūkstan
čiu gyventojų.

Lietuvos miestų ugdymo 
schemoje priimtas varian
tas su dešimčia regionų 
centru, pasiskirsčiusių ga
na tolygiai po visą respub
liką. Du iš jų — Vilnius ir 
Kaunas — jau 1959 metais 
turėjo 236, kitas 219 tūks
tančių gyventojų. Pagal 
schemos reikalavimus jų to
lesnis augimas apribojamas, 
nenumatant juose statyti 
naujų pramonės įmonių. 
Kiti trys regionų centrai — 
taip pat seniai susiklostę 
respublikos miestai su pa
jėgia pramone, — Klaipėda, 
Šiauliai ir Panevėžys. Tre
ciąja grupę sudaro penki 
maži miestai, reikalaujan
tys paspartinto ugdymo iki 
regiono centrui būdingo gy
ventojų skaičiaus. Tai — 
Alytus, Utena, Kapsukas, 
Plungė ir Jurbarkas.

Vidu t i n i s aptarnavimo 
spindulys pagal schema sie
kia 50-70 kilometrų. Kiek
vienas regionas susideda iš 
kelių rajonų. Regiono plo
tas svyruoja tarp 5,000 ir 
7,000 kvadratiniu kilomet
rų, o gyventojų skaičius ja
me — nuo 200,000, iki 600,- 
000 žmonių.

Regionų centrai nėra vie
ninteliai miestai, kuriuose 
ugdoma pramonė. Atsižvel
giant j patogią Mažeikių, 
Jonavos, Kėdainių, Švenčio
nėlių, Ukmergės, Nl Akme
nės, Tauragės, Kretingos, 
Telšių ir Varėnos padėtį ke
lių, geležinkelių, gamtos są

New Yorkas. — Pažangi 
jaunimo organizacija, YW- 
LL (Young Morkers Libera
tion League—Jaunųjų dar
bininkų Išsilaisvinimo Ly
ga) smarkiai auga. Nauji 
skyriai Įsisteigė Kentucky, 
Maine, Ohio, Minnesotos ir 
Louisianos valstijose.

Neseniai New Yorke bu
vo laikytas tos organizacijos 
centro komiteto posėdis.

27 metus Semionas Krivo- 
šejenka buvo nebylys. Ne
teko klausos ir kalbos 1943 
metais po sužeidimo. Ne
seniai jis pateko į avariją 
ir, atgavęs sąmonę, ligoni
nėje staiga pradėjo kalbėti. 
Visų pirma jis paprašė ne
bausti avarijos kaltininkų.

lygų ir darbo išteklių po
žiūriu, šiuose miestuose taip 
pat plečiama pramonė. Kur
šėnuose, Rokiškyje, Gargž
duose, Anykščiuose, Vievy
je ir Grigiškėse, noris jie ne- 
ugdami kaip pramonės mies
tai, numatyta statyti atski
ras didesnes įmones.
Kaip įgyvendinama schema?

Pramonės išdėstymo ir 
miestų ugdymo schemą ap
robavo vyriausybė. Įgyven
dinant šią schemą, jau ne
maža nuveikta. Visiems re
gionų centrams ir industri- 
jos požiūriu ugdomiems 
miestams suprojektuoti nau
ji pramonės mazgai. Dauge
lis įmonių pastatyta arba 
statoma. Pagal numatomą 
planą sparčiai augo pramo
nė tokiuose miestuose, kaip 
Kėdainiai, Jonava, N. Ak
menė. Smarkiai ugdomas 
regiono centras Alytus. Čia, 
be kita ko, naujame pra
monės rajone pradėjo veik
ti didelis medvilnės kombi
natas, buitinių šaldytuvų 
gamykla, statomi mėsos ir 
skydinių namų kombinatai. 
Naujos įmonės auga regio
nų centruose — Kapsuke, 
Utenoje ir Plungėje. Kiek
vieno iš trijų miestų gyven
tojų skaičius 19 7 5 m. pa
didės 5-7 tūkstančiais. Per
kėlus iš Jurbarko į Mažei
kius naftos perdirbimo ga
myklos statybą, kuri turėjo 
sudaryti regiono centro ug
dymo pagrindą, šio miesto 
augimas kiek atsiliks. Laiko 
požiūriu regiono centru jis 
taps gerokai vėliau.

Mažeikiai, ryšium su naf
tos perdirbimo gamyklos 
statyba padarys didelį šuolį. 
Atsižvelgiant į gana žymų, 
nors ir ribojamą Klaipėdos 
augimą, galima teigti, kad 
tarp Mažeikių ir Klaipėdos 
esančio Plungės miesto per
spektyvinės statybos bus 
kiek apsunkintos, ir jo au
gimo tempai gali būti kiek 
lėtesni, negu anksčiau buvo 
numatoma.

• • •• • "" •

Nors, sudarant konkretų 
naujojo penkmečio (1971- 
1975) planą, galimi ir kai 
kurie kiti pakitimai, tačiau 
jau šiandien galima pasaky
ti, kad ugdomų miestų ten
dencija visiškai aiški—nau
ji regionų centrai ir pramo
nės miestai šio penkmečio 
metais žengs naują žingsnį 
į priekį. Respublikos regio
navimas padės išspręsti 
svarbias socialines - ekono
mines gyventojų pasiskirs
tymo, gamybinių jėgų toles
nio ugdymo ir racionalaus 
pramonės išdėstymo proble
mas. Teritorinio planavimo 
tobulinimas, pabrėžia baig
damas autorius, turi dide
lę reikšmę visam Lietuvos 
liaudies ūkiui.

Paruošė 
Vilnius

HD re
LLD 2-osios apskrities 

konferencija įvyko birželio 
6 d. Lietuvių svetainėje, 15 
Ann St., Harrison, N. J.

Pirmininkas J. Grybas ati
darė konferenciją 11:30 v. 
ryto. Konferencijos pirmi- 
nninku išrinktas J. Grybas. 
Pirmininkas paskyrė. į man
datų komisiją M. Stakovą ir 
Ig. Beches. Kol mandatų 
komisija tikrino mandatus, 
iškviestas Centro narys A. 
Bimba pakalbėti apie Cen
tro veiklą. A. Bimba pra
nešė, kad Centras rūpinasi 
knyga LLD nariams už 
šiuos metus. Taip pat “Švie
sa” išleidžiama reguliariai. 
Jis pastebėjo nariams, kad 
nereikia trauktis iš darbi
ninkiško judėjimo dėl se
natvės. Reikia veikti, kiek 
galima.

Mandatų komisija rapor
tavo, kad yra 17 delegatų, 
kurie atstovauja 7 kuopas.

1 kuopa, Brooklyn, N. Y., 
4 delegatai...

136 kuofia, Harrison, N. 
J., 2 delegatai.

77 kuopa, Cliffside, N. J., 
1 delegatas.

185 kuopa, Brooklyn, N. 
Y., 4 delegatai.

81 kuopa, Ozone Park, 2 
del. ir vienas delegatas nuo 
Apskrities.

Protokolas praeitos kon
ferencijos perskaitytas ir 
priimtas.

Valdybos raportas
Pirmininkas J. Grybas ra

portavo, kad 2-o j oje apskri
tyje praeitais metais pavy
ko suruošti tris parengimus. 
Harrisone suruoštas banke
tas pagerbimui veiklių na
rių P. Ramoškos ir K. Po
ciūno. Pielnas ($158) paskir
tas .“Laisvei.”

Brooklyne, Bručo svetai
nėje buvo rodymas filmų iš 
Lietuvos. Gerai pavyko. Li
ko pelno.

Trečias parengimas įvyko 
Maspethe, Lietuvių Klubo 
svetainėje. Buvo banketas 
ir filmų rodymas. Filmus 
rodė J. Grybas.

Visuose parengimuose 
publika buvo skaitlinga.

Sekretorė A. Rainienė ra
portavo, kad turėjo keletą 
valdybos susirinkimų, kur 
buvo nutarta paaukoti 
“Laisvės” vajui $25 ir “Dai
ly World” $15. Ji susiraši
nėjo su kuopomis, skelbė 
konferenciją.

Iždininkas M. Stakovas 
pateikė smulkmeningą fi
nansinį raportą. Sakė, kad 
dabar ižde randasi $121.70.

Valdybos raportai priim
ti su pagyrimu.

Kuopų raportai
1 kuopa stovi gerai na

riu skaičiumi ir finansiš
kai. Tik jos delegatai nu
siskundė, kad nariai nesi
lanko į susirinkimus ir kad 
negali pramogų suruošti 
Brooklyne dėl jų gausos.

185 kuopa, Brooklyne, 
raportavo, kad ji yra veik
liausia. ruošia pramogas ir 
daug aukoja laikraščiams.

81 kuopa veikia kartu su 
Moterų klubu. Nariai yra 
užsimokėję už šiuos 1971 
metus.

77 kuopa, Cliffside, N. J. 
Nariai užsimoka į Centrą. 
Geo. Stasiukaitis gavo 6 
naujus narius.

54 kuopa, Elizabeth, N. 
J., taipgi veikia, gavo vieną 
naują narį. Finansiškai sto
vi gerai. Daug aukoja laik
raščiams.

136 kuopa, Harrison, N. 
J., gerai veikia. Bendrai su 
2-ąja apskritimi suruošė

Mieste pasidairius
Prie Gamtos istorijos mu

ziejaus (Museum of Natur
al Histori) randasi Theo
dore Roosevelto paminklas. 
Prezidentas T. Rooseveltas 
raitas, heroiškas didvyris, o 
šalia jo žirgo stovi dvi fi
gūros su nuleistomis galvo
mis, nuolankumo pozoje. 
Viena figūra amerikiečio 
indėno, kita negro.

Anądien grupė indėnų 
studentų tą rasistinį pa
minklą apipylė smala. Jie 
tą padarė ne paslapčia, o 
viešai, publikai matant, ir 
nebandė pasišalinti.

Kuomet policija juos su
ėmė, indėnė studentė pa
reiškė : ’

“Amerikos indėnai per il
gai toleravo tokią padėtį. 
Mūsų istorijos vadovėliuo
se, filmuose, apysakose mes 
vaizduojami kaip žiaurūs 
laukiniai žmonės, kuriuos 
baltieji turėjo naikinti kaip 
kokius žvėris, kai jie 
taip vadinamai “civilizavo” 
Ameriką. Mes to ilgiau ne
toleruosime. Mes reikalau
jame, kad Amerikos istorija 
mus traktuotų su pagarba, 
kad būtų gerbiama mūsų 
tautinė kultūra, nacionalinis 
palikimas.”

New Yorko miesto radijo 
stotis WN Y C ir televizijos 
stotis WNYC-TV sugrįžo 
prie pilnalaikio transliavi
mo. Šį pavasarį miesto ad
ministracija žymiai apkarpė 
stoties fondus, taip, kad 
WNYC atleido 55 tarnauto
jus (iš viso ji turėjo 136). 
Transliavimo laikas buvo 
sutrumpintas nuo 11 valan
dų per dieną iki 6 valandų.

Bet dabar miesto taryba 
nutarė sukelti pakankamai 
fondų, ir pilnas 11 valandų 
transliavimas atgaivintas. : 
, W N Y Cv yra viena 

riaušių stočių mieste. Jos

ikalai
banketą. Pelnas buvo pa
skirtas “Laisvei.”

72 kuopa, Great Neck, L. 
L, delegatų neprisiuntė, bet 
prisiuntė raštišką raportą. 
Sako, kad jie veikti negali 
dėl narių senatvės ir ligų. 
Bet nariai yra pilnai užsi
mokėję už 1971 metus. Mo
kesčius iškolektuoja finan
sų sekretorius ir pasiunčia į 
Centrą.

212 kuopa, Bayonne, N. J., 
nieko neveikia, bet nariai 
yra užsimokėję už 1971 m.

Kuopų raportai priimti.
Buvo kalbėta, kad reikia 

dar šią vasarą surengti ko
kį pikniką New Jerseje. Tai 
palikta elizabeth i e č i a m s. 
Tuo pasirūpinti išrinkta ko
misija — V. Paulauskas, K. 
Paciūnas ir Ig. Bechis.

Buvo kalbėta apie Cen
trą. Nariai pageidavo, kad 
Centro sekretrė dažniau pa
teiktų finansinį raportą. 
Kalbėta apie sekančią kny
gą. Didžiuma pageidauja, 
kad būtų išleista knyga 
sveikatos klausimais.

Nutarta sekančią konfe
renciją laikyti vėl Harriso
ne, N. J. U

Valdyba sekantiems me
tams palikta ta pati: J. Gry
bas, A. Rainienė, M. Stako
vas, M. Šukaitienė ir Geo. 
Warisonas.

Delegatams pietus paruo
šė F. Šimkienė ir B. Lutz. 
2-osios apskrities Vayldyba 
dėkoja joms.

Konferencija baigėsi 3 v. 
po pietų.

A. Rainiene, sekr.

kultūrinė programa gan li
berališka ir įvairi; ji neturi 
komercinių garsinimų, ku
rie teršia visas kitas pro
gramas, išskyrus visuome
nišką T V kanalą 13. Tik 
vienas blogas dalykas, kad 
eiliniu televizijos aparatu 
negalima įsijungti į WNYC- 
TV (kanalas 31), tam rei
kia specialių aparatų, ku
rie pagauna “silpnas” stotis. 
Bet WNYC radijo progra
ma plačiai girdima per kiek
vieną radiją.

Šio mėnesio 28 dieną New 
Yorke įvyks taip vadinama 
Italu Civiliniu teisiu diena 
(Italian Civil Rights Day). 
Įvyks didelis mitingas Co
lumbus Circle aikštėje. Vi
sos New Yorko itališkos 
apylinkės, ypatingai pietinė
je miesto dalyje esanti “Ma
žoji Italija,” jau per savai
tes pasipuošusios itališko
mis ir amerikietiškomis vė
liavomis, kaspinais, plaka
tais.

Bet ne visi New Yorko 
italai tą dieną remia. Pa
žangūs italai sako, kad or
ganizacija, kuri tą visą ren
gia, Italian Civil Rights 
League, nežiūrint savo 
skambaus pavadinimo, sa
vyje turi daug neaiškių gai
valų, kurie gal surišti su 
Mafija, ir kuriems vyriau
siai rūpi, kad FBI paliktų 
ramylbėje italų kilmės ra- 
ketierius. Didžiausias italų 
laikraštis New Yorke, dien
raštis “Ill Progresso Italo- 
Americano,” nors konserva
tyvus, irgi tos dienos nere
mia.

Nežiūrint to, praeitą va
sarą, kai ta Italų Civilinių 
teisių diena pirmą kartą 
kartą buvo suorganizuota, 
dešimtys tūksetančių žmo
nių susirinko į Columbus 
Circle. Manoma, kad taip 
bus ir šiemet.

Vyks j Waterburio ir 
Haverhillio piknikus
Kaip žinia, šį sekmadienį 

įvyks net du spaudos pikni
kai — vienas Waterbury j e, 
kitas HaverhiUyje. Džiugu, 
kad abiejuose piknikuose 
“Laisves” kolektyvas bus 
gerai atstovaujamas. Į Ha
verhillio pikniką yra susi
tarę vykti “Laisvės” Direk
torių Tarybos prezidentas 
Povilas Venta ir sekretorius 
Steponas Večyks. O j Wa
terburio pikniką važiuos 
“Laisvės” administ r a t o r ė 
Lillian Kavaliauskaitė ir A. 
Bimba. Galimas daiktas, 
kad ir daugiau New Yorko 
laisviečių dalyvaus šiuose 
svarbiuose parengimuose.

Rep.

Viename Čikagos laikraš
tyje buvo išspausdinta ži
nutė: “Parduodu už $10,000 
savo akį.” Tai vairuotojas 
Bill Rose, negalėdamas už
simokėti už butą ir išlaikyti 
šeimos, nutarė parduoti sa
vo akį.

MIRĖ
Praetą ketvirtadienį po il

gos ir sunkios ligos mirė se
nas laisvietis Mikas Riške- 
vičius, kadaise buvęs veik
lus pažangaus lietuvių judėji
mo dalyvis. Jo kūnas buvo 
pašarvotas Ballas šermeni
nėje Williamsburge, o plai- 
dotas pirmadienį Cypress 
Hills kapinėse. Liūdesyje li
ko jo žmona Marytė ir daug 
artimųjų bei giminių. Vi
siems jiems mūsų nuošir
džiausia užuojauta.

Pramogų Kalendorius
Haverhill, Mass.

y

Piknikas “Laisvės” nau
dai įvyks birželio 27, lietu
vių parke, Bradforde. Pra
džia 12 vai-

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

Waterbury, Conn.
Birželio 27 d., sekmadienį, 

LLD 28 kuopa rengia pietus 
spaudos naudai, kurie įvyks 
K. J. Vaitonių sode, 25 Roo
sevelt Dr. Pietūs bus 1 vai.

Komisija

Liepos 18 — Woodhavene
Laisviečių pietūs Forest 

Parke. Prašome sekti vė
lesnius pranešimus.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

.— - - ■ ■ ■—-- <
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Mūsų posėdis tūri įvykti 
šį pirmadienį, biržealio 28.

Esate prašomi susirinkti 
4-ą valandą. Turėsime per
svarstyti posėdžių laiką.

Sekdetorius (50-51)

Ilgiausių metų’
Praeitą trečiadienį į “Lais

vės” raštinę atvyko iš Man- 
hattano Anna Quater-Kve- 
dariūtė. Ji užsimokėjo $9 
už prenumeratą ir pareiškė 
sekamai:

“Laisvės” 60 metų Jubi
liejaus proga prisimenu ir 
savo gimtadienį, birželio 24 
d. Man bus tą dieną 75 me
tai amžiaus. Esu labai dė
kinga “Laisvei,” kad per 
tiek daug metų išlaikė 
teisinga liniją ir kovojo užf'” 
darbo žmonių reikalus. Lin
kiu “Laisvei” sulaukti dar 
daug daug sėkmingų metų. 
Šia proga įteikiu $75 — po 
doleri už kiekvienerius ma
no išgyventus metus. Lai 
gyvuoja “Laisvė” ir jos ko
lektyvas !”

Varde viso “Laisvės” ko
lektyvo, mielai Onai — Il
giausių metų, stiprios svei
katos ir sėkmės gyvenime!

L. K—tė

Klaidos pataisymas
Praeitame “Laisvės” nu

meryje, rašydami apie išvy
kimą į Lietuvą mūsų aidie- 
tės Nastės Buknienės, pa
stebėjome, kad apie vidurį 
liepos mėnesio ir žurnalis
tas A. Sinkevičius su žmo-* * 
na žada vykti į Lietuvą 
atostogų. Mūsų informaci
ja neteisinga. Atsiprašome.

“Vilnies"’ kalendorius 
1971 metams

Kalendoriuje telpa daug įdo
mių raštų, informacijų apie 
pasaulio šalis, gyventojus, 
miestus ir šalių valiutas; pa
tarimai kaip būti sveikiems, 
receptai šeimininkėms, matų 
ir saikų sistemos lentelės... 
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako ženklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, 
Svarstyklės, Skorpionas, šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir Žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.00, 
Persiuntimas 15c.

Kreipkitės i LAISVĘ 
102-02 Liberty Avė., / 
Ozone Park, N.Y. 11417




