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PART ONE

Šioj vietoj aną dieną aš už
klausiau Grigaičio, ką jis būtų 
daręs, jeigu jis būtų atsidūręs 
teisme, bet jeigu jis būtų bu
vęs visai nekaltas daromuose 
kaltinimuose. Klausiau labai 
rimtai ir tikėjausi tikrai rimto 
atsakymo. Dalykas, mat, tame, 
kad iki šiol jau trysdešimt 
du ar trys trockistai prisipa
žino kaltais kriminališkuose 
darbuose ir buvo tinkamai nu
bausti. Nė vienas nesakė, kad 
juos kaltina nekaltai. Nė vienas 
nesišaukė teisme į pasaulį gel
bėti juos prieš Sovietų teismą, 
nors tai daryti jie turėjo auk
sinę progą, kadangi visi teismai 
buvo atdari ir lankomi daugy
bės užsienio laikraštininkų ir 
diplomatų.

Grigaitis davė man atsakymą. 
“Naujienose” sausio 30 d. pri- 
piškino pustrečios ilgos smul
kaus rašto špaltos. Pradėjo pu
sėtinai rimtai, bet tuojaus išva
žiavo į lankas ir pradėjo vėl 
suktai kaltinti Sovietus ir tei
sinti trockistinius kriminalistus.

Reikalauja Kongreso 
Ištirt General Motors

Apie save, tačiau, Grigaitis 
sako šitaip:

“Norint teisingai atsakyti į 
šį klausimą, reiktų pareikšti: 
'Kaip Grigaitis, tokioje padėty
je būdamas, pasielgtų, nežinia.’

“Nei Grigaitis, nei kas ki
tas negali tikrai pasakyti, ar 
jisai, akivaizdoje tų visų aplin
kybių, kurias Bimba nupiešė, 
‘sušuktų,’ ar ‘nesušuktų’...

Tai labai įdomi Grigaičio iš
pažintis. Jeigu, pavyzdžiui, 
fašistai jį suareštuotų ir pri
mestų jam ir jo kolegoms bai
sius kriminališkus darbus, tai 
jis nežino, ką jis darytų: gal 
jis ne tik pats*1 savęs negintą, 
bet gal tiesiog išduotų ir visai 
nekaltus savo draugus!

Kaip sau norite, bet jau to
kiais vadais darbo žmonės ne
gali pasitikėti nė per nago juo
dymą.

Washington, D. C.—West 
Virginijos senatorius Ma
thew M. Neely įnešė rezo
liuciją kongresan, kurioje: 
reikalaujama, kad valdžia, 
tuojaus ištirtų General Mo
tors korporacijos finansinę 
struktūrą ir josios bjaurią 
prieš-darbininkišką politi-l 
ką. Pasirodo, kad vyriau
siu tos kompanijos šėrinin- 
ku yra amunicijos išdirbys- 
tės karalius du Pont. Neži
nia, ar kongresas užgirs se
natoriaus Neely rezoliuciją.

tų Sąjunga gyvuoja 20-tus 
metus, tą faktą visi mato. 
Atskiri valstiečių ūkiai su
sijungė į kolektyvus, žemės 
darbo žmonės pasidarė ge
riausiais talkininkais prole
tariato socializmo budavoji-

General Motors Bosų 
Džiaugsmas

Flinto Automobilių Darbininkai Kovos 
prieš Teisėjo Gadola Bjaurų Indžionkšiną

Francija Ruošiasi 
Apsigynimui

par- 
Blumo

Komunistams gi nereikia fi- 
lozofuoti, ką jie darytų. Labai 
puikų pavyzdį davė draugas 
Dimitrovas, kuriam Vokietijos 
naziai bandė užmesti padegimą 
Reichstago. Puikų pavyzdį yra 
davę desėtkai komunistų Lietu
voje, kuriuos teisė ir baudė 
Smetonos valdžia. Puikų pavyz
dį Amerikoje davė Debsas, Ru- 
tenbergas, Browderis, kuriuos 
laike pasaulinio karo suareštavo 
ir teisė įdūkus kapitalistinė 
valdžia ir nubaudė ilgų metų 
kalėjimu.

Paryžius.—Franci jos 
lamentas išreiškė 
valdžiai pasitikėjimą apsi
gynimo reikalais. Bendro 
fronto valdžia siekia, kad 
iki 31 dienai kovo naciona
lizuoti karo įmones, o pir
moje vietoj Schneider-Cre- 
usot karo pabūklų gamini
mo fabrikus. Franci jo j da
bar armija turi 700,000 ka
reivių. Karo orlaivynas pa
augo ant 37% nuo pereitų 
metų birželio mėnesio. Per 
tą laiką gausiai padidėjo 
paruoštų ginklų ir amunici
jos kiekis.

Karo Pelnai prie Širdies
Washington, D. C.—Sena

to užsienio reikalų komisi
joj buvo nemažų diskusijų 
karo pabūklų prekybos rei
kalu su užsieniu. Nors yra

Washington, D. C.—Pas 
draugą Aleksandrą Troja- 
novskį, Sovietų Sąjungos 
ambasadorių, buvo atsilan
kę spaudos reporteriai ir 
statė kelis klausimus apie 
trockistų teismą. Jie klau
sė: Jeigu Stalino valdžia me, klasės Sovietų Sąjungoj 
yra revoliucinė, tai kodėl ji išnaikintos, 
šaudo senus revoliucionie- davojimas n e g i n č i jamas 
rius, kurie priešingi jai?

Trojanovskis atsakė: Jūs į vieton atsisakyti savo senų 
turite suprasti tuos skirtu- klaidingų pažvalgų, tai jie 
mus tarp dviejų mokslų. To- virsta reakcionieriais, jun- 
li prieš Lapkričio Revoliuci- giasi su užsienio Sovietų 
ją—1917 metus, dar 1904 priešais, užsiima sabotažo ir 
metais viena grupė stovėjo terorizmo žygiais, kad tik 
pozicijoj, kad negalima so-! pakenkti socializmo budavo- 
cializmą išbudavoti vienoj i jimui. Aišku, kad prieš to- 
šalyj, Rusijoj, kuri buvo mokius elementus turi valsty- 
dustriniai atsilikus, valstie- j bė panaudoti aštriausius bū
čių šalis ir nebus galima dus.
gauti valstiečių bendradar- j Į pareiškimą, kad būk 
biavimas. Jie manė, kad šaudo 
valstiečiai yra reakcinė spė- drg. Trojanovskis nurodė, 
ka. Gi be valstiečių pagel- 
bos vieni darbininkai nega
lės socialistinę tvarką išlai
kyti, turės pasiduoti kapita
lizmui. Tokios,buvo Troc
kio pažvalgos.

Toliau drg. Trojanovskis 
nurodė, kad Lenino — Sta
lino, abelnai Bolševikų Par
tijos pažvalgos buvo kaip tik 
priešingos, kad buvusioj Ru
sijoj galima socializmą bū
davot]. Dabar, kada Sovie-

socializmo bu-

faktas. Ir štai trockiečiai,

Flint, Mich.—Williams S. 
Knudsen, General Motors 
korporacijos vice-preziden- 
tas viešai pareiškė • didelį 
džiaugsmą del teisėjo Gado
la duoto indžionkšino prieš 
streikierius. Knudsen sako, 
kad tas parodė, kad Ameri
koje nuosavybė yra šventai 
apsaugota ir kad teisėjas 
Gadola atliko didvyrišką 
darbą! Aišku, kad teisėjas 
Gadola puikiai pasitarnavo 
General Motors bosams.

‘ Pavaryta iš Darbo 7,958 
Valdžios Darbininkai

“senus bolševikus,”

kad trockiečiai nėra joki se
ni bolševikai. Kad Lenino 
draugai, seni bolševikai, yra 
Stalinas, Kalininas, Voroši- 
lovas, Ordžonikidze, Molo
tovas, Petrovskis, Litvino
vas ir kiti, kurie visi solida
riai veikia. Taigi dar kar
tą atmušama buržuazijos 
melai, būk Sovietai šaudo 
“senus bolševikus,” nes nei 
Trockis, nei jo pasekėjai ne
buvo ir nėra seni bolševikai.

Washington, D. C.—Per 
paskutinį laiką iš įvairių 
valdžios darbų pavaryta 
7,958 darbininkai. Vien Wa
shingtone atleista 1,213 as
menų. Kažin ar tai vis pris- 
kaitoma prie “bedarbės nai
kinimo” ?

Kartu sako, kad dabar 
federates valdžios visose įs
taigose yra 831,095 darbi
ninkai ir darbininkės.

Gen. Kleber Pasitraukė

Liaudiečiai Pliekia Fašistus
Madrid.—Pagerėjęs oras 

suteikė progą liaudiečiams 
tuojaus užduoti du smūgius 
fašistams. Vieną nuo Aran
juez į šiaurius, linkui Mad
rido, užduodant fašistamsnet 10 bilių įnešta griežtam iš už kaIio ties Va]- 

uždraudimui karo reikme- dem^0 mjesteliu o
Nors anie savo užsilaikymą PrekyU su kamujan- Madrido j .;t •
nors apie savo uzsuaiKymą clomis valstijomis, bet eile r

uždraudimui karo reikme- demoro miesteliu, o antrą

tą patį gelžkelį linkui Pinto 
ir Voldemoro.

| Fašistai pliekiami iš trijų 
-----  ------- ------ v pusių: šiaurių, rytų ir pie- 
mus, kad nekaltas vokietys fa-1 Kooseveltas stoja uz daliną j atsidūrė baisiai blogoj

Grigaitis sakos nieko nežinąs, I 
• tačiau jis puikiai žinąs apie fa
šistų užsilaikymą tokiam atsiti
kime. Jis stačiai i---------

senatorių nurodinėjo, kad 
tas labai kenkia Amerikos . 

užtikrina bizniui. Tūli sakė, kad' ir j

Vienok kasdien generolas 
Franco kalba per radio, 
kas parodo, kad jis mobili
zuoja naujas jėgas puoli
mui. Fašistų veikime mato
si ta pati taktika, kokią vo
kiečiai naudojo pereitame 
kare. Iš to galima pilnai 
spręsti, kad vokiečiai fašis
tai vadovauja tarptautinio 
fašizmo gaujas, puolančias 
Ispanijos liaudį.

Madrid.—Generolas Emi
lio Kleber, kuris komanda
vo Madrido fronte Tarptau
tinę brigadą, pasitraukė iš 
vadovystės ir išvažiavo. Bri
gadoj yra apie 3,000 įvairių 
tautų kovotojų, kurie sėk
mingai kaunasi su fašistais.

Meksikiečiai su Ispanija

Bosų Agentas Teisėjas Gadola Patvarkė, kad į 24 Vai. Plin
ta Streikieriai Turi Apleist Dirbtuves ir Turi Liautis Pikieta- 
vę, o Jei Jo Patvarkymo Neišpildysi?, tai Turėsią Sumokei 

General Motors Kompanijai 15 Milionų Dolerių

jokios nuosavybės
Taip pat už-

John L. Lewis Nusiskubino 
į Kovos Lauką

John L. Lewisas, pripa
žintas vadas šio didžio ju
dėjimo už suorganizavimą 
automobilių ir plieno darbi
ninkų, skubiai pribuvo į 
Flintą ir tuojaus atlaikė su
sirinkimą su unijos vadais 
del teisėjo Gadola išduoto 
indžionkšino. Kokią strate
giją jie išdirbo, dar nežinia. 
Lewis pareiškė, kad unija 
visados buvo ir yra pasiren
gus vesti derybas su Gene
ral Motors. Unija norinti 
taikiu būdu susitarti.

Unijos Prezidento 
Pareiškimas

Kuomet laikraščių repor
teriai užklausė United Auto 
Workers unijos prezidento 
Martin, ką jis mano daryti 
su teisėjo Gadola indžionk- 
šinu, jisai atkirto: “Pasi
klauskite pačių streikierių.” 
O streikieriai yra pasiryžę 
laikytis vienybėje ir neši-: 
traukti iš pozicijų.

IJ

S

t
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šistas rėktų gvoltu. Ir, girdi, prekybą. 
Sovietų valdžia bijojus teisti 
tūlą vokietį fašistą inžinierių 
šteiną, kuris buvo teisme kalti
namųjų paminėtas. Sako jis:

Sovietų “žvalgyba prisibijo
jo, jogei tas nacių inžinierius 
jeigu jisai matys, kad jam 
gręsia mirties bausmė) gali 
kartais teisme sušukti, kad ji
sai nekaltas.”

padėtyj. Jie čia metė į mū
šį savo žiauriausius karei
vius, Užsienio Legioną, kurį

žinoma, dabar yra sunku 
atskirti, kur karo medžia
gos ir kur ne. Iš čia gali vežt su(jaro visokios pasaulio iš- 
paprastą, plieną, bet kanau-1 ma^0So Bet įas nieko ne- 
janti sahs ji gah paversti lbė-0- Liaudiečiai daUK jų
į kanuoles, kulkas ir kitus 
karo ginklus.

Rumunijoj Dideli Šalčiai

Lietuvoj Peršauta Dak
tarė—Šovikas Nusišovė

Valencia, Ispanija.—Čia 
atvyko naujas Meksikos 
konsulas Roman Negrin, 
kuris savo kalboje išreiškė, 
kad Meksikos liaudis yra su 
Ispanijos liaudžia, kad jos 
simpatijos yra liaudiečiams 
kovoje prieš fašizmą. Jis 
sakė, kad kada važiavo iš 
Meksikos, tai susirinko 40,- 
000 minia ir išreiškė savo 
solidarumą su Ispanijos 
liaudiečiais.

Tai kur dabar dingo tasai 
pirmesnis Grigaičio tvirtinimas, 
kad tie trockistai tiesiog revo
liucijos tėvai, kad jie baisiai 
drąsūs ir čysti žmonės buvę? 
Jeigu jau jie taip supuvo, taip 
išsigimė, kad net fašisto šmotas

Bucharest, Rumunija. — 
Šiaurinėj Rumunijoj prasi
dėjo taip dideli šalčiai, ko
kių jau per kelis metus ne
buvo. Besarabijoj, Kišine- 
vo'apylinkėj, yra keletas 

šteinas turi daugiau už juos .žmonių užšalusių. Gelžkelio 
stotyj Bukovina sulaikyta 
traukiniai iš priežasties di
delių sniego audrų.

moralinės doros ir drąsos?

išmušė, kitus varo iš gelžke- 
lio srities. Valdžia užbai
gus šią operaciją galės ati
daryti Madrido susisiekimą 
su jūromis gelžkeliu.

Ties Granada liaudiečiai 
padarė didelio progreso ir 
artinasi prie tos fašistų 
tvirtumos. Malagos prie
plaukos srityje liaudiečiai 
yra sulaikę fašistus. Į Ma
lagą plaukė liaudiečių laivas 
“Delfin”. Jį užpuolė fašistų 
karo lėktuvas. Lėktuvas bu
vo iš priešorlaivinių kanuo- 
lių nuvytas. Bet ir “Delfi
nas” užėjo ant seklumos.

Reikia pasakyti, kad nėra 
pas fašistus tos drąsos, ko
kia buvo pradžioj sukilimo.

Sausio 19 d. 15 vai. Uk
mergėje, Sodų gatvėje įvyko 
šiurpi tragedija.

V. Mackevičius šaligatvyj 
peršovė dantų gydytoją p- 
lę Eleonorą Zvicevičiūtę ir 
pats save nusišovė. E. Zvi- 
cevičiūtė paguldyta ligoni
nėn. Yra pavojaus gyvybei.

V. Mackevičius gyveno 
Kaune, Šančiuose. Ukmer- 
gėn atvyko tą pačią dieną 
prieš įvykį už poros valan- 
dų.

Apžiūrint pat V. Macke
vičių rasta testamentinis 
raštas, laiškų iš susirašinė
jimo su p-le EI. Zvicevičiūte 
ir fotografijų.

Šis įvykis ukmergiškius 
labai sujaudino.

Nulinčiavo Negrą Jaunuolį
Abbeyville, Ala.—Baltųjų 

gauja iš apie 100 žmonių iš
vilko iš kalėjimo negrą We
sley Johnson, 22 metų am
žiaus, ir nulinčiavo. Kaip 
ir paprastai pietuose, prieš 
šį negrą buvo iškeltas ap
kaltinimas, būk jis buvo už
puolęs baltą moterį R. Bar
nes. Gauja išvilko jį iš ka
lėjimo, pakorė ir dar su
šaudė.

Belgradas, Jugoslavija.— 
Parlamento narys Žyvota 
Milanovich pareiškė, kad 
Vokietijos fašistai finansuo
ja Jugoslavijos fašistus ir 
tuom sudaro šalyj pavojų.

Flint, Mich. — General 
Motors laimėjo vieną mūšį 
teisme prieš darbininkus. 
Bosai surado savo ištikimą 
agentą, apsirengusį teisėjo 
rūbais, būtent, teisėją Ga- 
dolą, kuris išdavė indžionk
šiną prieš streikierius. Jis 
įsakė streikieriams į dvide
šimts keturias valandas ap
leisti dirbtuves, nesugadi
nant
dirbtuvėse.
draudė Automobilių Darbi
ninkų Unijai ir jos viršinin
kams pikietuoti General 
Motors dirbtuves. Ir, paga
lbaus, nustatė, kad streikie
riai, unijos viršininkai ir vi
sa unija turės kompanijai 
užmokėti penkioliką milio
nų dolerių, jeigu teisėjo Ga
dola indžionkšino neišpil
dysi

Tai vargiai kada Ameri
kos istorija yra mačiusi to
kį bjaurų indžionkšiną ir to
kį kompanijai ištikimą tei
sėją.

Darbininkai Kovosią
Unija ir 'streikieriai, ku

rie turi užėmę dirbtuves 
sėdėjimo streiku, sakoma, 
yra nusprendę nepasiduoti. 
Jie neklausysią to bjauraus 
indžionkšino ir nepasiduo
sią General Motors, kol bo
sai neišpildys darbininkų 
reikalavimų.

Streikieriai pasiuntė Mi- 
chigano valstijos gubernato
riui Murphy telegramą, ku
rioje jie protestuoja prieš 
teisėją Gadolą ir sako gu
bernatoriui, kad jeigu val
džia spėka bandys streikie
rius išvaryti iš 
tai bus kraujo 
Bedarbiai yra 
bet jie neapleis 
nes jie kovoja už savo duo- Yonai; karo reikalų—gene- 
ną ir gyvenimą.

Nežinia, Ką Darys Gub.
Murphy

Šiuos žodžius rašant, dar 
nežinia, ką pasakys Mur
phy. Jis turi į Flintą atsiun
tęs daug milicijos, kuri kol 
kas nebuvo vartojama prieš 
streikierius. Milicija kol kas 
net leido streikieriams mai
stą pristatyti. Committee 
for Industrial Organization 
sekretorius John Brophy 
sako, kad jam per telefoną 
gub. Murphy užtikrinęs, jog

Naujas Japonijos Kabinetas

■W.

dirbtuvių, 
praliejimo, 
beginkliai, 
dirbtuvių,

Tokio. — Japonijos impe
rialistai sudarė naują mini- 
sterių kabinetą, kuris bus 
armijos fašistinių gaivalų 
valdomas. Štai jo sąstatas: 
Ministerių pirmininkas, už
sienio ministeris ir apšvie- 
tos ministeris — generolas. 
Senjuro Hayashi; agrikuL 
tūros, miškų ir komunikaci
jos—Tatsuosuke Yamazakiį 
prekybos, industrijos ir 
gelžkeliu—admirolas Takuo 
Godoh; vidaus reikalų—Ka- 
kichi Kawarada; finansų— 
Tokotaro Yuki; karo laivy-

- - • •fno—admirolas Matsumasa

rolas Kotaro Nakamura. 
Kaip matome, tai generolai, 
admirolai ir kiti fašistai. 
Vienas asmuo užima net po 
tris vietas. Šį Japonijos 
ministerių kabinetą galima 
pavadinti—karo kabinetas.

Areštavo Italus Šnipus

Barče lona. — Ispanijos 
liaudies valdžia areštavo ke
lis italus šnipus, kurie dirbo 

.LTxvix h o v Italijos generaliame konsu-
milicija nebūsianti vartoja- šnipinėjo Ispanijos

v * Tn m cirii 1/

t

L St.

r®

Roma. — Charles Lind
bergh ir jo žmona sėkmin
gai nusileido Romos orlaivių 
lauke.

Dar vienas labai įdomus da
lykėlis. Grigaitis stebisi, kodėl 
Sovietų valdžia tuojaus nesu- 
ėmė ir nepastatė prieš teismą 
visų, kuriuos įvardijo trockistai

(Tąsa 2-ram pusi.)

ma prieš streikierius.
Tuo tarpu Flinto policija 

mobilizuojama puolimui ant 
streikierių.

fašistų naudai. Kaip mato
me, Italijos ir Vokietijos fa
šistai kiekvieną prėgą iš- ' 
naudoja, kad tik pakenkus 
liaudiečiams.
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Rimta Padėtis Michigane
Teisėjas Paul V. Godola išdavė Gene

ral Motors kompanijai indžionkšiną, rei
kalaudamas, kad sėdėjimo streikieriai 
pasitrauktų iš fabrikų ir podraug už
draudė streikieriams pikietuoti. Strei- 
kieriams įsakyta pasitraukti iš fabrikų 
per 24 valandas.

Šiuos žodžius rašant, nežinome, ką da
rys unija, ką darys streikieriai, bet naci- 
jonalės gvardijos (valstijos milicijos) ka
reiviai jau “daro tvarką,” vykindami tei
smo įsakymus.

Atgabenti kareiviai neprileidžia pikie- 
tininkų prie fabrikų ir, be abejo, gainios 
ėdinčius streikierius laukan.
Ku kosvaidžiai, šautuvai tapo atremti 

prieš streikierių krūtines ir neprileidža- 
ma jiems maistas. Kitais žodžiais, val
džios pajėgos perėjo tarnybon kompani
jos, kuri jau senai nesiskaitė nei su strei- . 
kieriais, nei su jų unija, neigi pagaliau su 
"ederale valdžia, bandžiusia sutaikyti. ,

Ir šis teismo nuosprendis padarytas 
taip tik tuojau po to, kai prezidentas 
Rooseveltas andai pareiškė noro, kad 
eismai būtų liberališkesni, kad jie, da- 
ydami tarimus, atsižiūrėtų į tą'sunkią , 

pad"”1! kurioje šalis randasi!
; T -d padaryta po to, kai prezidentas 
Jiooseveltas, beje, savo inauguracijos 
kalboje pareiškė, jog daugelio žmonių pa
dėtis apverktina, jog milionai skursta 
varge!

Šio faktai rodo, kąj^^ą kas nors 
“something wrong in Dew*wk,” kad pri- 

' sieina visiems laisvę mylintiems žmonėms 
smarkiai susirūpinti ta padėtimi, kurią 
sudarė šis teismo sprendimas.

General Motors kompanijos streikie
riai ir visi darbininkai privalo tuo pir
miausiai susirūpinti ir jų pareiga stovėti 
su savo unija, tai yra United Automobile 
Workers of America Unija ir su CIO.

Visų kitų darbininkų pareiga stovėti 
šitoj kritiškoj valandoj su General Mo- 

‘ tors kompanijos streikieriais.

Sušaudė, Atgaivino ir Vėl 
Sušaudė

Be abejo, jei Amerikoj reikėtų 
skirti dovanos laikraščiams už mela
vimus, tai pirmąją dovaną laimėtų 
Hearsto spauda. Nenorime eiti į praeitį 
ir parodyti, kaip ji kiekvienam atsitiki
me, kur buvo paliesta demokratija ir fa
šizmas, visuomet melavo gindama fašiz
mą ir smerkdama demokratiją.

Trockistų teismo laiku ši spauda pasi
rodė taip pat šlykščiai, kaip ir dėl Ispa
nijos reikalų.

Štai N. Y. “American” pirmadienio lai
doj išspausdino “žinią” apie sušaudymą

Cleveland, Ohio

Ketvirtad., Vasario 4, 1937

13-kos trockistų, kuriuos teismas nu- 
smėrkė pereitą savaitę. Ne tik pranešė 
apie sušaudymą, bet ir tai, ką sušaudy
tieji kalbėję, ką sakęs Piatakovas, ką sa
kęs tas ir kitas kontr-revoliucininkas.

Tūliems galėjo atrodyti, kad tai ištik- 
rųjų tiesa. Bet tas pats “American” ant
radienį pranešė kitą žinią apie sušaudy
mą tų pačių žmonių. Pasirodo, kad pir
madienio “žinia” buvo niekas daugiau, 
kaip melas, sugalvotas dalykas apmulki- 
nimui savo skaitytojų. Ne vienam dabar 
atrodys, sekant “Americano” praneši
mus, kad Sovietai nusmerktuosius sušau
dė, atgaivino ir vėl sušaudė.

To paties verta ir kita “žinia,” kurią 
paskelbė visa eilė kitų buržuazinių laik
raščių, būk Lenino našlė, Krupskaja, yra 
areštuota. Tai irgi melas, kokiais bur
žuazinė spauda nuolat esti užpildyta.

Sovietų Sąjungos priešai pasirengę da
ryti viską, kad tik labiau pašmeižus, pa
niekinus socializmo šalį.

Vėl Ispanija
Kol ėjo trockistų teismas Maskvoj, 

Hearsto spauda kiek drūta skatino apie 
“Stalino nuožmybes,” o Trockį skaitė an
gelu. Pasibaigus teismui, toji pati Hear
sto spauda pradėjo senovišku įpročiu 
pulti Ispanijos liaudiečius. Girdi, jie su
šaudė tiek ir tiek žmonių ten, tiek ir tiek 
minyškų ir kunigų ten, ir t. t. * ,

Kai eina kalba apie Sovietų Sąjungą, 
tai Hearsto spauda suranda komunistus 
velniais, o trockistus-kontr-revoliucinin- 
kus—angelais.

Kai eina kalba apie Ispaniją, toji pati 
Hearsto spauda suranda liaudiečius-val- 
džios šalininkus velniais, o fašistus — 
angelais.

Kai ėjo kalba apie Amerikos preziden
tinius rinkimus, tai Hearsto spauda 
krikštijo visus pažangesniuosius žmones 
velniais, o fašistiškus republikonus ir de
mokratus—angelais.

Jeigu ne kas kitas, tai bent tas turėtų 
įtikinti žmones, kas yra trockistai, kas 
yra Ispanijos fašistai ir Amerikos reak
cininkai ir, pagaliau, kas yra pats Troc
kis. Jie visi sudaro reakcijos frontą 
prieš pažangiųjų darbo žmonių ir visų 
laisvę mylinčių žmonių frontą!

Nutarė Išleisti Priešfašistinę 
Knygą

“Vilnis” praneša, kad pereitą savaitę 
įvyko Amerikos Lietuvių Kongreso Vyk
domojo Komiteto (jo’ buveinė Chicagoj) 
posėdis, kuriame tartasi apie praplėti
mą priešfašistinės veiklos. Komitetas 
nutarė išleisti “Kongreso darbų ir Lietu
vos žmonių gyvenimo po fašistine letena 
klausimu knygą.” Tokios knygos žmo
nės pageidauja. Pasak suvažiavimo da
lyvio :

Del greitesnio darbo ir kad knyga būtų 
įvairi, tai nutarta kreiptis į literatus, kad 
jie pagamintų įvairius knygos skyrius: Kon
greso šaukimas ir atstovybė jame—E. Mi- 
kužiūtė; kongreso eiga ir po kongresui— 
Di]. Montvydas; apskričiai ir jų veikla—L. 
Jonikas; Lietuvos valstiečių padėtis ir jų 
kova prieš fašistų valdžią—L. Prūseika; 
Tautininkų diktatūra ir kova už demokrati
jos atsteigimą Lietuvoj — P. Grigaitis; Lie
tuvos politiniai kaliniai -i— R. Mizara.
Nors jau biskelį pavėluota, tačiau vis- 

vien tokios knygos išleidimas gali suvai
dinti didelę rolę kovoje prieš, fašizmą^ 
Būtų gerai, kad Vykdomasis Komitetas 
savo nutarimą greit vykintų gyveniman.

j Clevelando Progresyvius Pi
liečius ir Organizacijas.
Streikas Fisher Body 7,000 

darbininkų įžengė šeštoii sa
vaitėm Fisher Body kompani
ja laiko viršminėtą skaičių pi-1 

, liečiu be darbo savo atsisaky- 
mu įstatymiškai su savo darb 
ninkais kolektyviai tartis ir 
tuom pat kartu grąsina jų 

H įgytom teisėm. Taigi, tuomi šis 
streikas pasidarė tuojautiniu 
reikalu ne tik streikierių, bet 
kiekvieno progresyvio piliečio 
Clevelande.

■ a Šituo supratimu kviečiame
jumis Clevelando piliečiai im- 
ti dalyvumą greito reikalo 
laukiamo  j konferencijoj, kuri 

^fvyks nedėlioj, 7 d. vasario, 
ki:30 vai. po pietų Miesto Au- nizuotis bus apsaugota ir jie

Įditorijos salėj “A.” Konferen- galės kolektyviai derėtis su 
cijos tikslas išsklaidyti ūkus darbdaviais klausime algų, va- 
neaiškumo, kurie stelbia šį landų ir darbo sąlygų ? Pama- 
streiką ir nušviesti visuomenei tuojame šį klausimą ant jau 
patį streiko dalyką.

Prie šio reikalo
i pripažinto fakto, kad tik per 

viečiame Patikimą uniją darbininkai ga- 
jumis” imti daiyvumJ žemiaus « atsiekti Paminimo savo ger- 
išd etų klausimų-reikalų: būvio ir pakėlimo Amerikos

. . -i- v. . darbininkų ant augštesnės gy-1. Kaip Clevelando piliečiai . , _ ,v j vemmo lygmalos. galėtų padėti Fisher Body 
streikieriarti apginti taikų ir 
įstatymiškai legalų, pikietavi- 
mą nuo pasamdytų rpušeikų ir 
streiklaužių? šį klausimą iš
keliame aštrioje formoj, kaipo' miesto gyventojų turi būt prie-
_ - - . « a - v 1 • • • i •

3. Kaip Clevelando piliečiai 
galėtų atkreipti atydą G. M. 
Korporacijos linkui to fakto, 
kad gerbūvis visos draugijos—

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

Grupė šiauliečių tėvų, kurių 
vaikai yra nubausti kalėti už 
politiką sunkiųjų darbų kalėji
mu, parašė peticiją seimui, pra
šydami paskelbti plačią amnes
tiją politiniams kaliniams.

Br. Pogužinskio byla bus 
svarstoma sausio 19 dieną. Tai 
pirmoji Panevėžio Apygardos 
teisme byla, kuri gavo tokią 
skubią eigą. Pogužinskis, kaip 
žinoma, Fogelių šeimą išžudė 
gruodžio 18 d., to pat mėnesio 
22 d. buvo sulaikytas, o sausio 
19 d.'už savo darbus gaus pri
klausantį atlyginimą. Jo byla 
bus svarstoma pusiau uždaro
mis durimis,—kas norės į teis
mo salę patekti, turės iš anksto 
apsirūpinti bilietais. Netik vie
toje, bet ir užsienyje šia byla 
didelis susidomėjimas. Kelių už
sienių laikraščių atstovai jau 
pareiškė norą šios bylos svars
tyme būti.

Br. Pogužinskis gynėjo dar 
kepyklos^ laikytųsi nustatytos neturi; manomaj kad jis prašy- 

sis kurio nors advokato iš 
skyrimo.

RASEINIAI
Sudegė Daržinė

šiomis dienomis Klembarko 
dvare Ariogalos valse, sudegė 
to dvaro daržinė su pašaru 
karvėms. Gaisro priežastys 
riamos.

lankė. Kunigas nenorėjo ją 
priimti nei į bažnyčią, nei į 
kapines, bet per didelį vaikų 
prašymą, kunigas Ribakas ją 
priėmė.

Tas įvykis turėtų visiems 
lietuviams atidaryti akis, ži
not gerai, kad mes turim sa
vas kapines labai gražioj vie
toj. “Lotai” pigiai parsiduoda 
ir daug mūsų draugų jau am
žinai ten ilsisi.

Linkime Jekščių šeimynai 
gilios užuojautos.

Viską Girdėjęs.

75 
ti- Worcester, Mass

(Tąsa iš 1 pusi.)
teisme. Na, o jeigu tuos visus 
elementus Sovietų valdžia būtų 
suareštavus, atvedus į tą patį 
teismą ir kartu nubaudus su 
Piatakovu, Radeku ir kitais, 
tai Grigaitis būtų gvoltu ant 
viso svieto šaukęs, kad Sovietų 
teismų sistema yra necivilizuo
ta, prakeikta, kruvina. Tik įsi
vaizdinkite: Kriminalistas teis
me įvardins kokį nors žmogų 
(o gal iš pykčio) ir tuojaus 
tas žmogus bus suimamas, 
vedamas teisman ir sykiu 
baudžiamas!

at-
nu-

Nehigieniškos Kepyklos
‘ Vasarą, siaučiant mieste kru
vinajai, buvo prižiūrima, kad ir į

švaros. Dabar kai kurios kepyk
los vėl nesilaiko higienos reika
lavimų ir leidžia pirkėjams, 
kaip ir pirmiau, išsirinkti bul- 
kas ir pan. savo rankomis.

Negaus “Kultūros”
Iki šiolei viešojoj skaitykloj 

galima buvo gauti pasiskaityti 
ir “Kultūrą”. Dabar gi praneš
ta, kad daugiau to žurnalo pasi
skaityti negaus, nes neišrašy
tas.

Skaityklos lankytojai 
dauja, kad “Kultūra” būtų 
narna ir per 1937 metus.

Apvogė Moteriškę
Naktį į sausio 8 d. nežinomi 

piktadariai, išėmę prieangio 
langą, apvogė neturtingą mote
riškę Litkienę. Pavogė kelis ki
logramus lašinių, dešros ir kit. 
vąlg. daiktų. Vagių būta gana 
gudrių, nes norėdami paslėpti 
nusikaltimo pėdsakus, vagys nu
sinešė su savim ir išluptą lan
gą.

pa-

faktą akyvaizdoj Clevelando 
piliečių , kurie didžiuojasi li
berališkom tradicijom Tbm. L. 
Johnsono ir kitų, suprasdami, 
kad jie niekados U 
Clevelandą padaryti antru te
rorizuojamu Fliiitu!

2. Ar darbininką teisė orga- 
t • ‘1 • • •

edasileiš

šakyje — pirmoj vietoj, o ne 
saumyliškas geismas bile vie
nos kompanijos arba indivi- 
dualo ?

Akyvaizdoj svarbumo šių 
klausimų pasitikime, kad jūs 
imsite dalyvumą šioje konfe
rencijoje ii* pagėlbėsite išdirb
ti konkrečias planus del gavi-

1

Tikrai stebėtis reikia iš to
ls ALDLD 11 Kuopos Įvykusio kio Grigaičio protavimo. Juk jis 

į pats yra advokatas, advfikato 
mokslą baigęs. Jeigu taip kal
bėtų gatvinis berniokas, taip 
nereikėtų stebėtis, bet reikia 
stebėtis iš tokios kalbos advo
kato ir laikraščio redaktoriaus.

Pasakysiu sekretą. Savo lai
kais aš labai gerbiau advokatų 
profesiją. Netgi pats galvojau 
apie tą profesiją. Kartą taip 
buvau užsidegęs, kad prisipir
kau daug knygų ir pradėjau 
studijuoti. Deja, beskaitydamas 
atšalau ir pamečiau.

Dabar, kuomet aš girdžiu ad
vokato Grigaičio ir kitų pana
šius vaikiškus painiojimus, mai
šymus, tai pradedu visai blogai 
žiūrėti į tą visą advokatų biznį.

žinau, kad Grigaitis daugiau 
žino apie tokius dalykus, negu 
jis kalba šiame atsakyme. Bet,

Susirinkimo 24 d. Sausio
Šiame susirinkime likos pri

imta nauja narė Milda Dovi- 
doniutė (jaunuolė). Finansų 
sekretoriaus raporte pasirodė, 
kad gerame stovyje randasi 
82 nariai mūsų kuopoj. Kny
gius drg. E. Dovidonienė me
tinio raporto iš savo darbuo
tės neturėjo, bet mėnesinis 
raportas pagirtinas. Šis susi
rinkimas ją išrinko eiti kny- 
giąus pareigas per 1937 m.

Iš įvykusio Clevelando Kon
greso veikimo komiteto susi
rinkimo davė pranešimą ,drg. 
Sukackienė. Ji sakė, kad grei
toj ateityje įvyks prakalbos. 
Atstovais į veikimo komitetą 
1937 metams išrinkta draugai 
V. Norkus, J. Palionis ir F. 
P e t k ū n a s. ALDLD vajaus

MARIJAMPOLE
Mirė šimtametė Senutė
šiomis dienomis Marijampo

lėje numirė 104 metų senutė 
Akelaitienė. Ji dalį savo am
žiaus praleido kaime, savo ūky
je dirbdama sunkius darbus, bet 
pačią senatvę, apie 40 metų, gy- 

) veno mieste, gyvendama iš tos
pagei- rentos, kurią gavo, užrašiusi 

gau- savo ūkį augintiniui. Senutė 
buvo visą laiką stipra, linksma, 
mėgo juokauti ir pasakoti apie 
praeitus laikus, kuriuos ji gerai 
atsiminė. Būdama labai geros 
atminties, ji žinojo daugybę 
dainų, pasakų, patarlių ir kt. | klausimu buvo diskusijos. Vi- 
Nors senutė pergyveno savo 1 si susirinkimo dalyviai pasiža-
augintinį ir savo meto gimines, 
nors ji giminių kartai buvo sve
tima, į kapus ją palydėjo didelė 
minia žmonių, ypač senukių ir 
senukų.

Virš 400 Cukraus Fabriko 
Darbininkų Atleista iš

Darbo
Sausio 1 d. Marijampolės cuk

raus fabrikas baigė 1936 metų 
kampaniją, išdirbęs be pertrau
kos 100 dienų ir perdirbęs į 
cukrų apie 90,000 tonų cukrinių 
runkelių. Buvo manyta, kad 
kampanija užtruks kiek po nau-

dėjo gauti naujų narių. Lauk
sime ateinančio susirinkimo.. .

Kuopos koresp. J. M. L.

Rumford, Me

sinami visi būdai, netgi savęs 
pasistatymas ant juoko viso 
svieto akyse.

Sovietų teismų sistema yra 
labai rimta ir teisinga sistema. 
Nėra jokios anarchijos. Jeigu 
yra reikalas žmogų suareštuoti, 
tai jį areštuoja, uždaro kalėji- 

(man, paskui visapusiai ir rim
tai visus jam daromus kaltini
mus ištyrinėja ir tiktai tada,

PANEVĖŽYS
Smilgių įvykių byla bus na
grinėjama sausio 19 dieną

Tardytojas p. Tamašauskas
Smilgių įvykių byloje tardymą 

i jau baigė. Byla kelias dienas 
j užtruko Panevėžio prokuratūro- 
' j e kol buvo išaiškinta kuriam 

teismui ši byla yra teisminga. 
Sausio 8 d. prokuratūra gavo 
atsakymą, kad byla skiriama 
nagrinėti Panevėžio Apygardos 
teismui. Tą pat dieną 13 va
landą kalėjimo prižiūrėtojams 
lydint į Apygardos teismą bu
vo iššauktas šiurpiosios tragedi
jos vykdytojas Br. Pogužinskis, 
kuriam čia įteiktas kaltinamojo 
akto nuorašas.

Kaltinamasis aktas susideda 
iš mašinėle rašytų šešių pusla
pių. Kaltinamąjį aktą surašė 
prokuroro padėjėjas p. K. Gri
gaitis.

Iki šiol, kiek iš bylos matyti, 
daviniai rodo, kad bus iššaukti 
22 liudininkai, medicinos eks
pertas ir kt. Galimas dalykas, 
kad liūdininkų skaičius bus pa
didintas.

Apskritai, byla tik su pirmai
siais įvykio daviniais ir vietos 
apžiūrėjimo planais jau dabar 
sudaro storoką tomą, 

'v Kai Br Pogužinskis gavo kai- 
tiriamąjį aktą ir jį gavęs pasi- n,'et'balšuodaVo'7ž 
rašė, jis laikėsi žymiai šalčiau, 
negu tardymo metu. Iš jo lai
kysenos buvo galima matyti, 
kad ^is tikisi švelnesnio spren- w-r ^ag cenįro valdininkas daro 
dimo arba pasigailėjimo. i perdaug išlajdų mQsy įstaig.ai

Velionis buvo palaidotas
laisvai, be bažnytinių ceremo-' remonijomis, kitas—protesto- 
nijų, Lietuvių Laisvose kapi- niškomis. Katalikiškas “tėve- 
nėse. Velionis sirgo tik 8 die- lis” laidojant saviškį barėsi ir 
nas ir mirė sausio 25 d., 1 v. gązdino savo žmonelius pekla, 
fyte. Jis tapo palaidotas sau- Gi protestonų “fateris 
šio 27 dieną, 10 v. ryte. Lai savo laidojamo apie peklą nei 
būna lengva šios šalies žeme-' žodelio neprisiminė, bet dar ____ _ ___ _________ _____
lė. Velionis paliko dideliame pareiškė, kad velionis su mir- mane O aš spaudžiu

Apie Ukesų Kliubą
Pirmiau šis kliubas visados jeigu suranda rimto pamato, 

teisia. Taip bus ir su nuteistų 
trockistų įvardintais žmonėmis. 
Jie tapo sulaikyti. Jie bus visa
pusiai, šaltai, rimtai ištirti. Ir 
jeigu tiktai prieš kurį iš jų bus 
rasta rimtų darodymų, pare
miančių šių trockistų parody
mus, tas bus patrauktas teis
man ir rimtai nubaustas. Tai 
užtikriname Grigaitį. Bet, pa
matysite, Grigaitis vėl šoks tuos 
kriminalistus teisinti ir ginti. 

REDAKCIJOSATŠAKYMA!

prisilaikydavo to, ką yra nu
sitaręs! Bet pastaruoju laiku 
kaž-kodel lyg pradedama 
krypti.. . .

Štai kad ir tokį svarbų da-
'jų metų, tačiau ūkininkai, ne- lyką. Apie du metu atgal buvo
turį cukriniams runkeliams au- nutarta įsteigti fondą palaiky- 
ginti sutarčių visus cukrinių mui tų senelių prie kliubo, ku- 
runkelių išteklius suvežė anks- rie negali užsimokėti savo 
čiau ir, be to, ne tiek tų cukri- * duokles; t. y., iš tokio fondo 
nių runkelių buvo, kaip many-1 apmokėti duokles už juos.

Dabar tokių kliube jau yra, 
kurie seni, nedirba ir darbo 
gaut negali. Suprantama, to
kie negali nei duoklių užsimo
kėti. Per 20 metų mokėję, da
bar turi eit lauk iš organizaci
jos. Kas tave paiso, kuomet 
tu nelaimėje....

Seniau, būdavo, iš sumokė
tų minėtan fondan pinigų, ne
įstengianti duoklių 
ti,—pasiskolindavo 
kėdavo duokles, o 
davo, tai fondui 
paskolą. Tai buvo labai prak
tiškas dalykas. '

Bet štai pereitas metinis, 
kliubo susirinkimas tą viską 
atmetė, panaikino. Daugelis,, 
negalėdami užsimokėti duok
lių, bus priversti apleisti kliu- 
bą. Manau, jog mes klydome 
panaikindami paramos fondą 
negalintiems užsimokėti duok-i 
les.

ta. fabrikas atleido iš darbo 
virš 400 darbininkų, dirbusių 
tik kampanijos metu.

Rumford, Me
Mirtys ir Laidotuvės

Netekom gero draugo—Ka
zimiero Pievlako. Velionis bu
vo .laisvas žmogus ir uolus 
darbininkų klasės rėmėjas. 
Nors jis nebuvo komunistas, 
bet buvo nuoširdus draugas ir 
prigulėjo prie šv. Roko Pašal- 
pinės Draugystės ir buvo na
riu Ukėsų Kliubo. Jis kalbin
davo draugūs tapti Amerikos 
piliečiais. Velionis taipgi buvo

'geras SLA 299 kuppos narys. 
Centro rinkimuose jis visuo- 

; progresy
vius žmones ir nebijodavo 
balsą pasiėmęs atsistoti ir 
draugams paaiškinti, kad tas

mo iš visuomenės kaip moralės 
taip ir materialės paramos del 
sėkmingo baigimo šio streiko. 
" šis atsišaukimas-laiškas yra 
adresuojamas jūsų organizaci
jų viršininkams, pabriežiant 
dar kartą svarbą Šios nepa
prastu laiku šaukiamos konfe
rencijos. Taip ūmus šaukimas 
daugelyj atvejų neduos laiko
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rinkimuose, tuomet paskirkite ’ 
du atstovus dalyvauti svečiais- 
delęgatais arba dalyvaukite, gyventoja-—Augustina Jekštis, 
kaipo organizacijos 
kai

nuliūdime draugę Pievlakienę 
ir tris sūnus. Mes linkime gi- 

apsvarstyti organizacijų susi-.lios užuojautos šeimynai.
. .. ....... I

Pasimirė ir kita sena mūsų

užsimokė- 
ir pasimo- 
kada galė- 
grąžindavo

Pas mus nesenai buvo dve
jos šermenys. Vienas buvo lai-, 
do j amas su katalikiškomis ce-

prie

viršinin- 
atsto vau darni jas.

J Draugiškai,
Louis F. Spisak, 

Prez. tJAWtf. local 45.

53 metą amžiaus. Ji nepri
klausė nė prie vienos draugys
tės »ir visą gyvenimą sunkiai 
dirbo. Visą savo amžių ji bu
vo tikinti, bet bažnyčią mažai

Z a n a v i ku i, Wo re ester, 
Mass. — Jūsų “Juokų ir Ne- 
juokų” negalėsime sunaudoti 
/‘Laisvėje”. Parašyti taip, kad 
ne visi galės suprasti, kam iš- 
tikrųjų jie taikomi; Be to, ne
apsimoka su tais žmonėmis 
tuo pačiu senu klausimu vesti 
ginčus.

ŠYPSENOS
Daina Be Galo.

Ponas turėjo mažą šunelį 
Ir labai jį mylėjo, 
Bet jam pavogus mėsos 

šmotelį,
Ponas jį liūdėjo!
Nudėjo ir užkasė, 
Ir ant kapo užrašė: 
“Ponas turėjo mažą šunelį 
Ir labai jį mylėjo, 
Bet jam pavogus mėsos 

šmotelį,
Ponas jį nudėjo!”

Šaipokas.

šaipokiški Nusiskundimai.
(Nugirstą)

Kliaučius: Bosas spau-
* < . ė • UZJlcl JLUCUIV, V do OUdUUZslUčia baigė visus savo vargus ir; Droga
sunkenybes. Esą, velionis nu-, v v « « .ėjo i pasauli, kul nėra skurdo I Valgyklos darbinm k a s j 
ir vargų. Mano bosas lupa mane, o as

Nežinau, ar katalikų dievas lupu bulves.
kuom skirtingesnis už protes-1 Jonas: Maniškė metė pik- 
tonų dievą, bet kuniguose tai tą žvilgsnį, kuomet jai pa
yra skirtumas. Pirmas daž- sakiau einąs į kliubą.
niausiai kalba apie peklą,
kitas—visados apie dangų.

Viską Girdėjęs.

o' Baltrus: Tu laimingas! — 
• Maniškė metė prosą.

šaip.




