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Ko Mes Išmokome
Ir Neišmokome per

Dešimti Metu
Minint “Laisvės” ėjimo1 triūso daugelio mūsų drau- 

dienraščiu d e š i m tmetines i gų- Tasai perdidelis “kai- 
sukaktuves, būtinai turime [ rūmas” likvidavosi tuo, kad 
platėliau pažiūrėti į tuosius; dalis mažo supratimo mark- 
darbus, kuriuos mes nudir-j sistiniame - leninistiniame 

moksle ir strategijoj drau
gų, besiskelbiančių “tikrai
siais bolševikais,” apleido 
Partijos eiles, kuomet pa
staroji mušėsi visais gali
mais būdais į viešumą. Jie 
pasiliko mūsų priešais, šis

bome, pastatydami ant ge
resnės revoliucinio judėji
mo papėdės, ir į tuos, kurių 
mes neišmokome nudirbti, 
arba, išmokę, tiksliai aplei
dome. Kodėl apie tai viską 
turime kalbėti ryšyje su | pasiliko mūsų priešais, šis 
“Laisvės” jubilėjum? To-! laikotarpis nemažai lėšavo 
delei, kad “Laisvė,” kaipo' mūsų Partijai ir visam ju- 
laikraštis ir kaipo dienraš- dėjimui. Jame mes, tačiau, 
tis, nėra kokis tai atitrauk- išmokome labai daug ir y- 
tas daiktas nuo viso mūsų | patingai, laike Partijos pa- 

' >, mes išmo
kome rišti slaptą judėjimą 
su viešu, kas ateityje mūsų 
Partijai bus neįvertinama 
pamoka.

Į Dešinę
Einant į Antrąjį Periodą 

kapitalistinės ekonomikos, 
i kuomet kapitalizmas pradė
jo įžengti į laikiną daliną 
stabilizaciją, Komunistų In
ternacionalas išleido obalsį 
Bendro Fronto “ Į Mases” 
ir tik natūralu, kad mūsų 
Partija, kaipo jauna, nepri
tyrusi ir neužsiartavojusi 
revoliucinėmis kovomis, pa
darė visą eilę paklaidų, ku
rios šiandien yra aiškios 
kiekvienam mąstančiam ko
munistui ir iš kurių kiekvie
nas iš mūs gavo neišsemia
mų pamokų ateičiai.

Per tą laikotarpį, ar kas 
sutiks, ar ne, mes esame pa
darę visą eilę nukrypimų— 
nukrypimų j dešinę. Par
tija paskendo frakcinėse, 
dažnai beprincipinėse kovo
se, kurios tęsėsi iki šių me- 
tų.

Įžengus į Trečiąjį Perior 
dą kapitalistinei ekonomi
kai, kuomet kapitalizmas 
savo gamyba ir technika 

\ perviršijo net prieškarinį 
! laikotarpį, Komunistų In
ternacionalo Šeštojo Kong
reso vyriausiu šūkiu buvo: 
Į kairę. Trečiasis Periodas 
kapitalistinės e k o n omikos 
yra tuo ženklyvas, kad ta 
gamyba, ta technika, ta ra
cionalizacija, kuria kapita
lizmas pajėgė atsistatyti ir 
pagaminti daugiau, negu 
kada, įvedė patį kapitaliz
mą į suirutę, tarpusavines 
niovynes ir galvatruktišką 
ruošimąsi į kitą imperialis
tinį karą, rišėją kapitalisti
nio krizio; kad kapitalisti
nės valstybės, visų pirmiau
siai ruošiasi pulti ir sunai
kinti Sovietų Sąjungą — 
avangardą pasaulio proleta
riato. Šitame periode, be 
to, darbininkų išnaudojimas 
pasiekė didžiausio laipsnio 
ir tas pastūmėjo darbinin
kus į kairę, į kovas prieš 
kapitalizmą.

Komunistų Internaciona-

judėjimo, bet, atvirkščiai, ji j lopinio periodo
yra nedalinama šaka to vi
so judėjimo — komunistinio 
judėjimo.

“Laisvę” pradėjome leisti 
dienraščiu, kuomet priėjo
me socialistiniame judėjime 
tąjį Rubikoną, per kurį tu
rėjome peršokti į komunis
tinę pusę; kuomet tais lai
kais Chicagoje einąs dien
raštis mums ne4tk -netarna
vo, bet kenkė visomis jėgo
mis laikydamas lietuvius 
darbininkus sub ankrūtiju- 
sio Antrojo Internacionalo 
garde. Ir mūsų dienraštis 
suvaidino n e į v e r t i namą 
vaidmenį ne tik laike to di
džiojo persilaužimo Ameri
kos darb. revoliuciniame ju
dėjime, bet jis nemažesnės 
rūšies rolę tebevaidina ir po 
šiai dienai. Vadinasi, Ame
rikos lietuviai darbininkai 
pasirodė moką įvertinti sa
vo spaudą reikiamu momen
tu. Jiems nebuvo jokios pa
stangos ir aukos perdidelės, 
kad palaikyti dienraštį. Po 
septynerių metų leidimo 
“Laisvės” dienraščiu, įkūrė
me Chicagoje antrąjį dien
raštį “Vilnį,” kuris, šian
dien kiekvienas pripažins, 
vaidina nepavaduojamą ro
lę vakaruose. Tie mūsų 
draugai, kurie kadaise buvo 
priešingi “Laisvės” leidimui 
dienraščiu, šiandien, vadi
nasi, jie patys jau prisipa
žįsta klydę.

. Metames į Kairę
Jaunas -revoliucinis dar

bininkų judėjimas, tarytum 
tasai kūdikis, auga ir mo
kosi iš savo pergyventų 
klaidų, laimėjimų ir pralai
mėjimų. Atsikratę Antro
jo Internacionalo, esant 
Pirmajam Periodui kapita
listinės ekonomikos, kuo
met Europoje ir visam pa
saulyj siautė revoliucinės 
kovos, mes metėmės per
daug toli į kairę. Turime 
pripažinti, kad tas mūs jau
nam judėjimui lėšavo ne
mažai. Veik per porą me
tų gyvavimas dviejų—Ko
munistų ir Suvienytos Ko
munistų — partijų išeikvo
jo nemažai energijos ir
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Amerikos Komunistų Partijos Pasveikinimas 
Dienraščiui “Laisvei”

New York City, Rugs. 13, 1929.
“Laisvei.” 3

Komunistų Partijos Centro Pildomasai Komitetas 
siunčia savo revoliucinį pasveikinimą mūsų Rytiniam 
Lietuvių Komunistų dienraščiui “Laisvei” Dešimtme- 
tinėse jo Sukaktuvėse, šio dienraščio istorija ir ko
vos, kurias “Laisvė” vedė, išreiškia taipo pat istoriją 
ir kovas, kurias vedė mūsų Komunistų Partija nuo 
pat josios gimimo dešimt metų atgal. Centro Piki. 
Komitetas sveikina išlaikytą revoliucinę kovą mūsų 
Rytinio Lietuviško organo prieš fašizmą, prieš So
cialistų Partiją ir prieš Amerikonišką ir Lietuvišką 
reakciją. Centro Pildomasis Komitetas didžiuojasi 
revoliuciniais pasiekimais “Laisvės”, tapusios įtakin
giausiu Lietuvišku dienraščiu tarp Amerikos Lietu
vių darbininkų.

Dabartiniame laikotarpyje aštrėjančių kapitalizmo 
prieštaravimų, kuomet kyla nauja banga augančių 
kovų, besivystančių Jungtinėse Valstijose ir kitose 
šalyse, Komunistų Partija ir josios Spauda pasidarys 
vadu Amerikos darbininkų kovų ne tiktai už geresnes 
ekonomines sąlygąs, bet prieš pačią kapitalistinę sis
temą, kaipo tokią. "Rędidėjant reakcijai prieš Ame
rikos darbininkus, ko pavyzdžius matome Gastonijos 
streike ir streiko vadų teisme, beaugant karo pavo
jui, “Laisvė”, kaip ir visi kiti komunistų laikraščiai, 
turės atlikti pareigą Lietuvių darbininkų mobilizavi
mo kovoj prieš Amerikinį ir pasaulinį imperializmą.

Centro Pildomasai Komitetas
Amerikos Jungtinių Valstijų 

Komunistų Partijos.
MAX BEDACHT.

jas nedvejodamas pareiškė, 
kad šitame aštrėjančių kla
sinių santikių laikotarpyj, 
trečiame periode, komunis
tinės partijos privalo būti 
kovingesnės, jos privalo ap
sivalyti nuo dešiniųjų ele
mentų; josios turi sukrista
lizuoti savo eiles, kad galė
jus vadovauti plačiosiom 
darbininkų masėm jų kovo
se prieš kapitalistinę racio
nalizaciją, prieš ruošimąsi 
prie karo, prieš puolimą ant 
Sovietų Sąjungos; prieš 
tį kapitalizmą.

Mes Neprisirengę
Ilgus metus graužta frak

cinio vėžio, Amerikos Ko
munistų Partija, tačiaus, 
negalėjo vieningai vykinti 
gyveniman šeštojo Kongre
so nutarimus. Mes nebuvo
me pasirengę. To pasek
mėje, atsirado trockininkai- 
cannoniečiai, to pasekmėje, 
atsirado lovestoniečiai, ku
rie, niekas negali užginčyti, 
padarė revoliuciniam darbi
ninkų judėjimui žalos. Ta
čiaus, einant Komunistų 
Internacionalo patvarkymu, 
sekant jo Dešimtojo Plenu
mo liniją, mūsų Partija vis- 
tiek nugalėjo tuos piktu
mus ir skerspaines ir Par
tija žygiuoja pirmyn.

Taigi, išvada trumpa, bet 
aiški: per tą dešimtmetį gy
vavimo Amerikos komunis
tinio judėjimo, mes esame 
padarę visą eilę klaidų — 
stambių klaidų—žalingų nu
krypimų, kurie nemažai 
mums kainavo. Tačiaus, 
sudėjus pliusus ir minusus, 
mes vis tik plaukiame gal
vas iškėlę ir į ateitį žiūri
me pilni optimizmo.

Nepalankios Sąlygos
Kiekvienas, k a 1 bedamas 

apie Amerikos komunisti-|

pa-

nio judėjimo dešimtmetinį 
jubilėjų, būtinai privalo tu
rėti omenyj ir tąsias nepa
lankias sąlygas, kuriose jis 
randasi. Mūsų Partija di
džiumoje dar vis svetimša
lių Partija ir todėl tie kapi
talistų puolimai, kuriuos 
pergyvenome, negalėjo ne
atplėšti geros dalies ge
rųjų darbininkų, kurio nėra 
mūs eilėse tik del baimės 
būti išdeportuotais į fašisti
nes gimtines. Antra, per
siorganizavus Partijai į 
dirbtuvių kuopas, panaiki
nus kalbines federacijas, ge
ra dalis darbininkų, mums 
pritariančių ir aktyviai re
miančių, pasitraukė iš Par
tijos eilių del nemokėjimo 
sukalbėti angliškai. Trečia, 
puolimas darbo unijų biuro
kratų—pav. angliakasyklų 
srityse—mėtymas iš darbų 
komunistų, nemažą dalį 
mūs draugų išstūmė net 
prieš j’ų norą iš Partijos ei
lių. Tarpe lietuvių, pana
šios rūšies Partijos eilių an- 
leidėjai įstoja į A. L. D. L. 
D., L. D. S. A. ir kitas mūs 
pagelbines organizacijas ir 
ten širdingai darbuojasi tam 
pačiam tikslui. Bet tarpe 
kitų tautų, del viršminėtų 
priežasčių apleidę Partiją, 
neesant kitokios organizaci
jos, darbininkai lieka palai
di, negali organizuotu bū
du prisidėti prie Partijos 
darbų pravedimo gyveni
man, bei parėmimo josios 
svarbiųjų vajų.

Reikia tikėtis, kad nese
nai įkurtas profesinių są
jungų centras—Darbo Uni
jų Vienybės Lyga—Dikčiai 
padės tokiems darbinin
kams patiems stotį į darbo 
unijas ir darbuotis už į- 
traukimą kitų darbininkų.

(Tąsa ant S-to pusi.)

Dėdelė

Tarptautinė Raudonoji Diena
Pirmoji Rugpjūčio

Puola Mūsų Spėkos, ar Auga? Šimtai T ūksiančiu Darbininkų Demonstravo Prieš 
Imperialistinio Karo Pavojų ir už Gynimų Sovietinių Respublikų Sąjungos.

Kokių Išvadų Reikia Daryti iš Rugpjūčio Pirmos Demonstracijų
Rudonosios Spėkos Auga
Komunistinio Internacio

nalo iniciatyva Rugpjūčio 
Pirmoji buvo nuskirta, kai
po diena, kurioj tarptauti
nis proletariatas turėjo pa
reikšti savo pasiryžimą ko
voti prieš imperialistinius 
karus ir ginti šalį proleta
rinės diktatūros—S. S. R. 
S. Tą dieną kaip tiktai su
ėjo penkiolika metų nuo pa
skelbimo pirmojo pasaulinio 
karo, kuriame oficialis so
cializmas prasmego, kaipo 
revoliucinė spėka.

Rugpjūčio Pirmoji yra 
gyvu įrodymu, kad neteisy
bę sako pesimistai ir skepti
kai, kurie per savo juodus 
akinius ir per savo asmeniš
ką nusivylimą nemato žen
klų naujos energijos, naujo 
pasiryžimo, apimančio pro
letarines minias. Kas žiūri 
į darbininkų kovas iš savo 
siauro užkampio, kas apau
go vijoklėmis smulkburžua- 
zinio individualizmo, ką ap
kurtino trimitai ameriko
niškos dolerinės gerovės, tie 
vargiai supras rūsčias ko
vas ir kančias tarptautinio 
proletariato.

“Socialistinis” Internacio
nalas pasiskyrė savoms “de
monstracijoms” k e t v i r tą 
rugpjūčio. Buržuazija del 
to nei kiek neišsigando. Ji 
žinojo, 
žmonės kiek tiek 
kad tai bus visai 
mingas paradas.
pu prie pirmosios rugpjū
čio buržuazinės valdžios 
rengėsi didžiausiu griežtu
mu. Visos priemonės kapi
talistinių valstybių, nei tos 
kanuolės, buvo atsuktos 
prieš komunistus ir jų šali
ninkus. Vadinamieji socia
listai visur sudarė bendrą 
frontą su viešpataujančia 
klase. ‘

Pasiremiant bend romis 
suvadomis Raudono sios 
Dienos įvykių, kurias mes 
radome “Pravdoje,” “Daily 
Worker’y” ir kai kuriuose 
kituose laikraščiuose, duosi
me čia paveikslą raudonųjų 
spėkų stovio ir jų pasiryži
mo kovoti ne vienoj kurioj 
bent šaly, bet jose visose.

Vokietijoj ir Francijoj
Vokietijos d a r b i n inkai 

vėl išėjo į gatves demonst
ruoti. Jie nusispjovė į Zo- 
ergibelių draudimą. Berly
ne demonstracijoj dalyvavo 
150,000 darbininkų. Vadi
nasi, proletarijus jau nepa
jėgia išgąsdinti policijos 
ablavos ir skerdynės, kurios 
įvyko pirmą diena gegužės. 
(Pažymėsime, kad socialis
tų suręngtoj demonstraci

kad tai saviškiai 
paplepės, 
nekenks- 
Tuo tar-

tiktai 50,000 žmonių). Esė-! pinosi neprileisti prie jokių 
ne įvyko demonstracija,1 demonstracijų, kur polici- 
kurioj dalyvavo 10,000 drau- jos orlaiviai skrajojo virš 
gų. Ant kaminų milžiniškų d i r btuvių — demonstravi- 
Kruppo dirbtuvių plevėsa- mas tokiose sąlygose aiškiai 
vo raudonos vėliavos. Du- įrodo, kad užkariavimas 
seldorfe, Leipzige, Chemni- ; dirbtuvių yra visiškai gali- 
tze, Karaliaučiuj ir kituose mas dalykas.”
miestuose demonstracijose• Francijos p r o v i n cijose 
dalyvavo tūkstantinės mi- pirmoji rugpjūčio praėjo 
nios. Hamburge, Bavari- dar didesniu pasisekimu, 
joj ir Wiurtemberge vai-, Ten, kur yra susikuopę pra
džia griežtai uždraudė de- monės centrų darbininkai, 
monstruoti. O vis tik ir įvyko didelių streikų ir dar 

I ten įvyko demonstracijų, didesnių d e m o n s t racijų, 
į Kaip kur ant gatvių pasiro- i Nekuriose apielinkėse strei- 
dė raudonųjų frontovikų kuose dalyvavo daugiau, ne- 
organizacija, kuri paskelb- gu 80 darb. nuošimtis. Kur 
ta esant nelegale. Tą die- tik komunistų partijos kal
ną daugelyje Vokietijos bėtojai kreipėsi į minias su 
miestų s u s io r g a n i z avo karštu paraginimu kovot 
priešfašistiniai susivieniji- prieš karo pavojų ir visais 
mai. galimais būdais remti S. S.

Tą dieną Vokietijos Ko- R. S., ten ir bepartyviai 
munistų Partija buvo suor- darbininkai rodė didžiau- 
ganizavus brolišką pasitiki- sios užuojautos.
mą ant rubežiaus su atsto
vais Francijos, Lenkijos, 
Danijos, Čechoslovakijos ir 
kitų šMių kompartijų. Kaip 
kur valdžia išardė tas pa
sienio demontracijas. Ben
drai į demonstruojančius 
darbininkus daugely vietų 
šaudyta. Apie areštus tai 
jau nėr ką nei kalbėti.

Pažymėsime, kad komu- ji gauna pusketvirto milio- 
nistų partija nutarė kreip- no balsų. Tikrenybėje 

I ti kuo didžiausios domės į. simpatikų skaičius yra dar 
| tas vietas, kur gyvena ka- didesnis. Tie, kurie eina su 
talikai darbininkai, esanti! mumis demonstruoti, tie, 
klerikalų įtakoje. Miunste-j kurie balsuoja už mus, yra 
ry, kur darbininkai ligi šiol 
buvo beveik išimtinoje ka
talikiškų politikierių globo
je, įvyko demonstracija, ku
rioj dalyvavo virš astuoni 
šimtai žmonių.

Komunistų partija paro
dė savo didele šneką. Troc- 
kininkai, tie kairiosios fra
zės didvyriai, ėjo išvien su 
socialistais. Sabotažuoda- 
mi demonstracijas, jie* ži
noma, joms neužkenkė, o 
tik parodė savo tikrąjį vei-

Francijoje pirmoji rug
pjūčio buvo daug pasekmin- 
gesnė, negu tikėjosi Franci- 
jos Komunistų Partija. Pa
ryžiun buvo sutraukta 50,- 
000 žandarų, policistų ir 
kareivių. Buržuazija su
prato, kad tai ne žertai. Ir 
vis tik Paryžiuje įvyko 
daug streikų ir bandymu 
demonstruoti. Y p a t ingai 
pasižymėjo darbininkai au
tomobilių firmos Citroyen. 
Jie faktinai virto dirbtuvės 
šeimininkais. “Pravda” dė
lei to rašo: “Darbininkų de
ni o n s t r a ei jos Citroyen o 
dirbtuvėse, kur tik pirmuo
ju 1929 metų pusmečiu bu
vo prašalinta 150 aktyviš- 
kiausių komunistų, kur pir
mą dieną rugpjūčio polici
ja daugiau, neoru kitur rū-

I • j I3

Sąryšy su tuo štai kas | 
reikia pasakyti: vienas par
tijos narys, paprastai, veda 
paskui save dešimtį bepar- 
tyvių, komunistų judėjimui 
pritariančių draugų, 
kietijos kompartija 
150,000 narių (šiuo 
tasai narių skaičius smar
kiai kyla). Gi rinkimuose

Vo- 
turi 

tarpu

potencialiai partijos nariai. 
Juos reikia raginti ir šauk
ti patapti komunistinių par
tijų nariais. Francijos par
tija taipgi nėra labai skait
linga nariais, tuo tarpu 
partijos dienraštis “L’Hu- 
manite” turi 300,000 skaity
tojų, o šių metų rugpjūčio 
demonstracijose ir streikuo
se dalyvavo milionai.

Apielinkeje Troi. kur dir
ba 20,000 audėjų, šimtapro
centiniai pavyko streikas. 
Kareiviai, kurie buvo pa
kviesta saugoti dirbtuves, 
broliavosi su darbininkais. 
Abelnai imant, į kareivius 
ir propagandą jųjų tarpe 
nebuvo kreipta tinkamos 
domės. O tatai yra viena iš 
iš pačių svarbiųjų užduočių 
visoje šalyje. Francijoje, 
laike pastarųjų streikų, ka
reiviai jau ne kartą parodė 
savo aktyvę užuojautą dar
bininkams.

Francijos valdžia jau se
nai rengiasi uždrausti Ko
munistų Partiją. Visa eilė 
Kompartijos vadų jau sėdi 
kalėjime. Bausmės darosi 
vis aštresnės, labiausia už 
antim iii taristinę propagan
dą. Pirmoji rugpjūčio, pa
rodė, kad Francijos Komu
nistų Partija turi labai

(Tąsa ant 0-to pusl.)t
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.1 Ko Mes Išmokome ir Neišmokome per 
j ! Dešimtį Metų

auksas skaito- 
v ai d y t o j u . 
ten galia, ten 
jis gali lošti 

prie kapitalis-
Perkeitus

sm tunus, 
trauks c 
elemento, 
trūkumus

Kaip Yra su Lietuviais 
Darbininkais?

y Drg. V. A. “Vilnyj 
stebėjo, kad per tą 
mėtį

ti. metalu, aptepant jį kokiu 
tik norima storiu. Net ir 
būdavo j imo medegą galima 
būsią metalizuoti. Šis išra
dimas dar gyvenime nevar
tojamas, dar tik daromi 
bandymai. Bet jeigu jis ti
krai pasirodys tokiu, kaip 
išradėjas perstato, tai šioje 
srityje įvyks tikra revoliu
cija.

penkiolikos metų žmonės 
dėvės metalinius drabužius.

Ir taip, mes matome, kaip 
civilizacijos Viešpatis meta
las, kuriuomi mokslas susi
domėjo pastaraisiais laikais, 
pradėjo triumfuoti. Bet jis 
dar neapsistoja ant vietos. 
Nesenai vienas rusu moksli
ninkas, Vladimiras Einštei
nas, išrado būdą, kad kiek
vieną daiktą—medį, popierą, 
drabužį, paly va ir t. p.—

Lai gyvuoja Jungt. Valstiji 
Komunistu Partija Amerikoj

Lai gyvuoja komunistų dien 
rastis “Laisve” ir visa komu 
nistine spauda!

Lai gyvuoja proletarinis so 
lidarumas ir klasių kova!

D. M. Šolomskas.

1. Per tą laikotarpį mes 
Surinkome ir pasiuntėme 
Lietuvos darbininkams ne
mažiau 15,000 dolerių para
mos; mes visuomet atsilie
pėme į kiekvieną Lietuvos 
darbininkų svarbesnį judė
jimą ir jį gyvai rėmėme.
*’2. Mes gerokai rėmėme ir 
stiprinome seniau Škotijos, 
Vėliau Pietų Amerikos lietu
vių darbininkų judėjimą, y- 
patingai argentiniečių. Mes- 
išmokome protauti pasauli
niai ir matyti gyvenimą 
Lietuvos emigrantų visuo
se žemės kamuolio kam
puose ne tik Jungtinėse 
Valstijose.

/Bet mes, tuo pačiu sykiu, 
dfar turime ir silpnybių, 
kurios pasireiškia visoj ei
lėj sričių mūsų judėjimo.

Mūsų spauda, nors di- 
'<jelė, turiniu nėra pastatyta 
atatinkamoj a u g š t u m oj. 
Eferdažnai įsiskverbia nu
krypimų; korespondencijos 
persilpnos; permažai raštų 
iš fabrikų; neretai telpa 
hįeko bendro su darbinin- 
Rišku judėjimu neturį raš
tai: jjiioldžla.m?. netinkamu

gyvavimo visaip j j 
pranašauja mirtį.
perėjo prie dien

raščio, daugelis priešų prana
šavo, kad ne tik ji negalės il
gai eiti kaipo dienraštis, bet 
ir visai bus priversta sustoti. 
Per 10 metų sąmoningi prole
tarai, lietuvių kalba kalbanti, 
surėmę pečius, išlaikė dienraš
tį, išlaikys jį ir ant toliaus. 
Per JO metų “Laisvė,” kaip ir 
Komunistų Partija buvo apgu
loj ir atlaikė sunkios artileri
jos ugnį iš priešų pusės, atlai
kys ir ant toliaus. Tik dau
giau energijos, daugiau pasiti
kėjimo savimi, daugiau komu
nistinio vieningumo, daugiau 
atydos į bendruosius savo kla
sinius reikalus

Šalin apatij 
m as!

1. Mūsų federacija 
likosi dalimi partijos.

' 2. Mes turime du 
dienraščiu, kurių įtakai Ame
rikos lietuvių darbininkų visa 
lietuvių buržuazijos spauda ne
atsveria.

3. Mūsų broliškos organiza
cijos taipjau nevien “lietuviš
kuoju darbu” užsiima, bet ima 
dąlyvumą abelnai Amerikos 
darbininkų judėjime.
«• 4. Išauklėjome gerą skaičių 
jaunų žmonių, čiagimių, Ame
rikos darbininkų judėjimui, šis 
darbas ypač pastarais metais 
•žymų šuolį pašoko pirmyn.
- 5. Mes privertėme visą mū
sų buržuaziją atsisakyti visais 
žvarbiais klausimais savo mažų 
Skirtumų ir eiti bendrai, o tas 
atidengė darbininkams tą svar
bų faktą, kad tarp socialisto ir 
sandariečio ir klerikalo ir fa
šisto nėra taip didelio skirtu
mo, kaip jų liežuviai kartais 
nukalba.

komunistinei spaudai skel
bimu, etc. Vadinasi, čia V z z

mes dar neišmokome, kaip 
dirbti.

2. Negalima sutikti su d. 
■ V. A. ir tame, kad mes jau

“išauklėjome gerą skaičių 
jaunų žmonių, čiagimių.” 
Toli to! Toje srityj mūsų 
priešai mus pralenkė. (Aiš
ku, jie turi palankesnes są
lygas). Jeigu šiandien mes 
turėtume pakankamą skai
čių jaunų žmonių, tai ir ta
sai pesimizmas, tasai daž
nai pasireiškiąs apsileidi
mas mūsų organizacijose 
nerastu sau vietos.

3. Neišmokome atkreipti! 
atatinkamos domės ir į mū
sų nukrypimus pašalinėse 
organizacijose. Savišalpos 
ir apdr atidos draugijose 
mūsų darbas dar vis nėra 
pastatytas reikiamoj vietoj.

4. Permažai, apskritai, 
surišome savo broliškas or
ganizacijas su tarptautiniu 
judėjimu. Tiesa, pastaruo
ju laiku kiek-tiek pasivary
ta pirmyn, bet toli gražu 
nepakanka. Tarptautiškos 
konferencijos, susirinkimai 
dar vis labai mažai temato 
atstovu nuo mūsų A. L. D. 
L. D., L. D. S. A?, P. M. S. 
ir kitu.

5. Dailės srityj dar vis 
nemokame pravesti atatin
kamo darbo; kenčia mūs 
scena, kenčia daina del ne
turėjimo veikalų ir dainų; 
dažnai (grynai del gavimo 
dolerio) griebiamos už net
gi' neleistinų veikalų vaidi
nimo, pamiršdami net prin
cipus.

6. Teoretiniame darbiniu-1 
kų gilinime, švietime, dar 
toli gražu, neišmokome ■ 
darbuotis. Dikčiai mūsų 
judėjimas delei to kenčia ir 
dar kęs, jei nemokėsime pa
gilinti savo darbuotojus 
marksizme ir leninizme.

7. Savikritikos srityj dar 
vis tik esame kūdikiai. Daž
nai imamasi skaldyti plau
kai, o paliekami rąstai. Jei 
pažvelgsime į mūsų darbą 
tokioj Amalgameitų unijoj, 
pašalinėse organizacijose ir 
atydžiai panagrinėsime — 
tuojau suprasime, kad taip 
yra.

Šitie ir dar kiti nesumi
nėti smulkesni dalykai liu
dija, kad mes, apart daug 
per . tą dešimtmetį išmoki
mo, labai daug dar turime 
ydų, kurios apsireiškia tik 
del nemokėjimo tam tikrų 
darbų dirbti. Jie, betgi yra 
būtini ir mes juos privalo- ' 
me išmokti.

Ir štai, minėdami savo de- 
šimtmetines sukaktuves nuo 
įsikūrimo komunistinio ju
dėjimo Amerikoj, nuo įsi- 
steigimo mūs dienraščio, 
draugai, mes turime į tai 
gyvai atsižiūrėti; taisyti 
paklaidas, lopyti skyles, 
tverti spragas. Ypatingai ' 
dabar, esant trečiajam pe
riode kapitalistinės ekono
mikos, stojant į naują ke
lią mūsų Partijai, to nepri
valome užmiršti!

musų pusėj 
nes istorija ir 

materialės sąlygos dirba Ko
munistu Partijos naudai.

kų priešai vėl džiaugiasi ir 
stato kryžių ant Partijos ka
po, bet apsiriks jie, kaip ir pir
minius. Jungtinių Valstijų są
moningi proletarai ir abelnai 
biednuomenė atlaikys ir šiuos 

psivalius Partija į- 
ugiau proletarinio 
prašalins ir tuos 
kurie dar vis yra 
vadas proletariato, 
Proletarų biednuo- 

menėj Partijos tvirtėjimo ir 
augimo garantija. Kominter- 
ug vadovybėj jai užtikrinta 
pergalė ant buržuazijos.

Jau 10 metų Partija, kaip 
didvyriškas tvirtumos garnizo
nas, išlaikė nuolatinį apsiau- 
bimą, apgulimą iš visų pusių. 
Priešai daug kartų galinges
ni, su milžiniška spauda, gi
gantiškais turtais, nepajėgė ir 
nepajėgs sunaikinti revoliuci
nį proletariatą 
Mūsų pusėj tie

rūdis. Viską, kas buvo da
roma, tai stengdavosi meta
lą dažais apdengti, kad rū
dys neprieitų arba aliejuje 
laikyti.’ Ir tik pastaraisiais 
metais chemija atėjo pagel- 
bon ir jau išrado plieną, ku
ris nebijo rūdžių. Dabar 
jau pradedama gaminti taip 
vadinamas nerūdijantis plie
nas.

Vienok, ir tuomi nepasi
tenkinta. Pradėjus vystytis 
orlaivi j ai, atsirado reikalas 
jieškoti naujo metalo, kuris 
stiprumu prilygtų plienui ir 
būtų lengvas. Teisybė, čia 
jau pasirodė naujas metalas 
—aluminum, kuris labai 
lengvas ir kurį orlaivinin- 
kystės reikalams naudoja. 
Bet jis neturi tokio stipru
mo, kaip plienas. Čia che
mija vėl tapo pakinkyta 
darban ir jai jau pavyko 
pagaminti naują metalą, va
dinamą “ d u r aluminumu.” 
Šis naujas metalas yra mi
šinys aluminumo ir magni- 
jo. Jis labai lengvas ir savo 
stiprumu pralenkia plieną. 
Taipgi laisvas nuo rūdžių. 
Išrastas dar ir kitas miši
nys, iš kurio taipgi pasida
ro panašus duraluminumui 
metalas, nebijantis nei jūrų 
sūraus vandens, šis meta
las jau vartojamas laivų šo
nų apkalinėjimui.

Taigi, svarbesnę rolę, kaip
kur, pradeda lošti aluminu-
mas, negu plienas, nes iš 
aluminumo išvystoma nauji 
metalai, pasižyminti lengvu
mu ir stiprumu.

Bet dar ne viskas. Jeigu 
pirmiau mokslininkai mažai 
kreipė domės į metalurgiją, 
tai dabar, d v i d e š i mtame 
šimtmetyje, jie tuo klausi
mu daugiau susidomėjo..Jie 
suprato, kad metalas—civi
lizacijos Viešpatis ir, kaipo 
tokiu, reikia daugiau rūpin
tis. Chemikai išrado, kad iš 
aluminumo, su tam tikrais 
mišiniais, galima gaminti 
ploniausią popierą, kurios 
storis lyginasi 0.009 milli
metre. Dabar jau plačiai 
vartojama metalinė popierą, 
ypatingai prie cigarų ir ci- 
garetų išdirbinio, nes į ją 
vynioja cigarus ir cigaretus. 
Jau gaminama metalinė po- 
piera stubų sienų išlipini- 
mui. Ji graži ir nebrangi. 
Metaline popierą apvelka
ma skūra, medžiai ir kiti 
daiktai. Randašį'jau alumi- • 
ninių rankadų ir jĮeverykų. 
Randasi labai gražaus me-

Prie dabartinės kapitalis 
tinės tvarkos 
mas pasaulio 
Kur auksas, 
teisybė. Bet 
tokią rolę tik 
tinės tvarkos 
tvarką, jo galia nupuls ir jis 
nesiskirs nuo kitu metalu, 
naudingų visuomenei.

Bet abelnai metala reikia 
pavadinti civilizacijos vieš
pačiu. ’ Kas būtų, jeigu da
bar, staiga, del kokių nors 
priežasčių, pasaulyje išnyk
tų metalas? Viskas pakrik
tų, viskas susmuktų ir žmo
nija negalėtų gyvuoti. Tai 
būtų didžiausia pasaulyje 
katastrofa.

Buvo laikai, kada žmonės 
nežinojo metalo ir viską at
likinėjo akmeniniais įran
kiais. Mes dabar negalime 
nei įsivaizdinti, koks tuo
met jų buvo gyvenimas ir 
kaip mes, atsidūrę tokioj 
padėtyj, galėtume gyventi?

Laikui bėgant, tapo išras
tas varis, kuris jau pakeitė 
akmeninius įrankius. Tų 
laikų žmonija Jau negalėjo 
atsidžiaugti variniais įran
kiais, iškeistais ant akme
ninių. Dar vėliau tapo iš
rastas bronzas, kuris pasi
rodė tinkamesnių už varį. 
Jis pavadavo varį.

Bet žmonija nepasitenki
no bronzų. Laikui bėgant, 
tapo išrasta geležis, kuri 
užėmė bronzo vietą. Už
viešpatavus geležiai, užgimė 
plienas, kuris visame kame 
geležį atstūmė į šalį. Ir de
vynioliktame š i m't m e tyje 
plienas pasidarė civilizaci
jos viešpačiu. Iš plieno pra
dėjo dirbti visokius įran
kius, mašinas, gelžkeliams 
bėgius. Kur nepasisuksi, 
kur nepažvelgsi, visur plie
nas.

Plienas virto galingiausiu 
ir tapo devyniolikto šimtme
čio civilizacijos viešpačiu. 
Bet jis, kaip ir jo motina 
geležis, negalėjo atsikratyti 
nuo m i r tino priešo—nuo 
rūdžių, kurios begailestin- 
gai jį naikina.

Kaip rūdys metalus—ge
ležį ir plieną—naikina, galL 
ma bus suprasti iš šių skait
linių* Anglijoj bėgiu pas
kutinių 30 metų buvo iškas
ta ir pagaminta 1.7 bilionų 
tonų metalo, bet per tą lai
ką rūdys spėjo suėsti 700 
milionų tonų metalo, t. y., 
apie 40 nuošimčių.

■ Iki Šiol metalas buvo to
bulinamas, bet Veik niekas 
nekreipė domės į jo priešą—

aktyvo," 
lietuvių 
“Laisve 
laikraštis 
rodančios, kur darbų varguo
lis turi eiti, sakanti, ką jis tu
ri daryti, kad pasiliuosavus, 
kad išsipainiojus iš kapitalis
tinio išnaudojimo žabangų, ir 
kaip sutraukyti pavergimo 
retežius, kaip pasiliuosuoti iš 
protinės kapitalistinės pri
klausomybės.

Ir kuo stipresne mūsų spau
da, kuo galingesnis dienraš
tis “L.,” tuo tvirtesnis darbi
ninkų judėjimas, tuo didesnį 
skaičių darbininkų ir darbi
ninkių liuosuoja iš kunigijos, 
tautininkų ir socialistų proti
nio pavergime.

Todėl darbininkų klases ne
prieteliai, nuo pirmų dienų 
dienraščio 
puola ir 
Kada “L.

Vienu mes galime pasi
džiaugti, kad per tą dešimt- 
.inetį, neskaitant tos katas
trofos, kuri ištiko išeinant 
^partijai į viešumą, tarpe 
lietuvių darbininkų buvo iš
rengta bent kokio skaldy- 
■mosi, bent kokio revoliuci
nių pajėgų plėšymo, iš kū
no mūs priešai galėtų pa
sidžiaugti. Atskylant nuo 
^Partijos trockininkams, iš 
lietuvių, berods, neatsirado 

.’Ifiei vieno, kuris būtų su jais 
Stuejęs; dabar, pravedant 
'gyVeniman Kominterno At- 
<viro Laiško ir Atsiliepimo, 
o taipgi Dešimtojo Plenu
mo dėsnius, gal tik keli bus 

,'^uėję su lovestoniečiais. 
jf’iesa, mūsų eilės, organi
zuotų lietuviu komunistu ei- 
>s, suretėjo didžiumoj del’ 
$jršminėtų priežasčių, bet 
josios randasi mūsų broliš
kose organizacijose. Tik 
!inaža dalis pasidarė renega
tų, atvirų priešų komunisti
nio judėjimo.

Ką Daugiau Esame 
Nuveikę?

Rugsėjo 2 dieną sukako ly
giai 10 metų nuo įsikūrimo 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos—partijos proletariato 
ir visos darbo biednuomonės. 
Mūsų Partija neturi kitokių 
reikalų, kaip tik visos darbi
ninku klasės reikalus.

Išnaudotojų klasė greitai 
“pavaišino” mūsų Partija Pal- 
merio užpuolimais. Arti 5,000 
draugų ir draugių buvo areš
tuota, sugrūsta į kalėjimus, 
daugelis deportuota. Knygos, 
rastos pas draugus, sudegin
tos, sunaikintos. Daugelyj 
vietų grindys ir sienos išlupi
nėtos, išdraskytos, išlaužė du
ris, kur greitai nešpėta atida
ryti. Tai buvo pirmas “krikš
tas” Amerikoj bolševistiniam 
judėjimui. Partija buvo pri
versta pereiti į palėpio gyve
nimą ir jame pasiliko nuo pra
džios 1920 iki 1922 metu.

Pagrindyj veikimas buvo 
sunkus. Darbininkų masės 
dar nespėję buvo susipažinti 
su komunistinėmis idėjomis, 

i su bolševikais. Jas mes tik 
per lapelius ir atatinkamą 
spaudą pasiekdavom. šnipų 
įsigaudavo ir jie išduodavo 
lapelių dalintojus, susirinki
mus ir, pagaliaus, Philadelphi- 
joj niekšas Ashword, Partijoj 
jis vadinosi “Day,” prasi
skverbė į Partijos suvažiavi
mą ir jį išdavė Michigano 
miškuose. Džiaugėsi buržua
zija, džiaugėsi socialistai, tau
tininkai ir klerikalai, kad da
bar jau tikrai bus padalytas 

’galas bolševikams, bet veltui, 
ir šį smūgį Partija atlaikė. 
Kad išvengus atakų, Partijos 
draugai Lenox’ai pavirto į 
Storm’us, ir tt.

Vasarą 1922 metais J. V. 
Komunistų Partija per Darbi
ninkų Partiją išeina viešumon, 
arčiau prie masių. Buržuazi
ja ir ant toliau puola, areš
tuoja ir kankina darbininkų 
pirmutinių eilių k o v oto j u s— i 
komunistus, tačiaus Partija at
laiko puolimus. Vadovauja 
daugelį streikų: Passaic’o,1 
New Bedfordo, Fall River; 
ima Valyvumą mainierių, kai
lių, kriaučių, audėjų ir kitų 
šakų darbininkų kovose. Ir 
dabar Gastonijos kovoj mūsų 
draugai yra pirmoj eilėj ir 
jiems prisieina nukentėti nuo 
buržuazijos smūgių.

Partija įsikūrė iš daugelio į 
svetimkalbių federacijų. Iš-Į 
karto tari buvo partija partijų. 
Tūlą laiką gyvavo net dvi par
tijos, paskiau daugelį kartų 
prisiėjo pergyventi aštri frak- 
cijinė kova. O šiais metais 
ypatingai daug Partija ken-, 
čia: atsirado trockistai su Ga
nomi priešakyje; sukilo prieš 
Kominterną ir bolševistinę dis
cipliną Lovestono ir Gitlowo 
vadovaujama grupė ir atsidū
rė renegatų tarpe. Darbinin-

Dar daugiau. Nesenai 
spaudoj buvo žinių, kad vie
nas Anglijos inžinierius- 
chemikas išradęs naują me
talą, kuris neturi savyje 
traukimo arba, geriau sa
kant, besvarį. Jeigu kokį 
nors daiktą uždedi ant to 
metalo, tai daiktas atšokąs 
ir pasiliekąs orė kabančiu.

Mokslininkai dar neper
tikrino šio išradimo ir todėl 
negalima sakyti, kad jis tik
ras. Bet reikia tikėtis, kad 
jei ir būtų šis išradimas ne
teisingas, tai greitoj ateityj 
gali būti išrasta kas nors 
panašaus.

Civilizacijos Viešpatis me
talas triumfuoja. Be jo pa
saulis negalėtų progresuoti, 
be jo dingtų visa dabartinė 
civilizacija. Bet ve kame 
visas blogumas. Prie da
bartinės tvarkos, prie da
bartinio surėdymo, civiliza
cijos Viešpatis randasi-kapi- 
talistų rankose ir tik jiems 
tarnauja. Kapitalistai jį iš
naudoja ir su jo pagelba dar 
labiau darbininkus spau
džia. Juo daugiau metalas 
tobulinamas, juo geresnės 
mašinos ir įrankiai išranda
mi, tuo labiau darbininkai 
spaudžiami, tuo didesnės 
darosi bedarbių armijos, 
tuo blogesnis darbininkų 
gyvenimas. f

Darbininkų užduotis susi
organizuoti į Komunistų 
Partiją ir vis^ą galią paimti 
į savo rankas. Tuomet ci
vilizacijos Viešpatis, meta
las, tarnaus darbo žmonių 
klasei. Tuomet jis sutrum-l 
pins darbo valandas, paleng- ’ 
vins darbus. Tuomet jis'] 
taps geriausiu darbo žmo
nių draugu. Tuomet ir dar- | 

falinio audeklo. Specialistai I bininkai 
tame klausime

šiais metais, 16 (L rugsėjo, 
sukanka lygiai dešimts metų 
ir nuo mūsų dienraščio “Lai
svės” patupimo dienraščiu. 
“Laisvė” tai yra vienas darbi
ninkų klasės ginančių įrankis. 
“Laisvė” yra nešėja ii’ platin
toja komunistinių pažvalgų, 
mokytoja ir kelio rodytoja į 
pasiliuosavimą iš kapitalisti
nės alginės vergijos, iš prie
spaudos, vargo, skurdo, bedify- 
bių ir visokių nelaimių, į švie
sesnę, geresnę, malonesnę, 
prakilnesnę ir laisvesnę at
eitį. . “Laisvė” yra ne at
skiru asmenų 1 a i k r a š - 

išd a vas re vol i uci n i o 
revoliucinių proletarų, 

kalba kalbančių.
’ yra Kom. Partijos 

todėl yra akys,

KODĖL “LAISVE” 
ĮTAKINGA?

Dienraštis “Laisve” pata
po įtakingiausiu Amerikos 
lietuvių darbininkų laikraš
čiu tik todėl, kad jis visuo
met drąsiai gynė plačiųjų 
darbininkų masių reikalas! 
Tą patį jis darys ir ateityje.

S’, 
vania 
N. J. 

metalą. Rusijos darbo liau
dis savo užduotį jau atliko, i 
ji visą galią turi savo ran- Dėkitės prie Jungtinių Vals- 
kose. Kitų šalių darbiniu- Komumstų Partijos, nes 

irgi neprivalo atsilikti, A vadovauja a mei'ikos pro
letariato kovomis.

Kiekvienas pirmeiviškas dar
bininkas ir darbininkė ne kad 
loska turi priklausyti Amerikos 
Li etuvių Darbi n in kų 
ros Draugijai.

Gėda bani žmogui, 
priklauso prie A. L.
Visais Draugijos r c i k a l a i: 
kreipkitės prie Centro sekreto

I. Baches, 909 Pennsyt 
Ave., Union Co., Union
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Tarptautinė Raudonoji Diena 
Pirmoji Rugpjūčio J'.

(icpia nuo 1-to pusi.) I Ir vis tik, nežiūrint to, vi- 
daug įtakos miniose ir ji įsoje eilėje miestų įvyko de- 
mokės kovoti legaliai ir ne-i monstracijų ir streikų, taip 
legaliai už savo teises. Fa- pat ir susikirtimų su poli- 
šistų ir buržuazijos agentų i cija.
užpuolimai ant darbininkų) Bulgarijoj, dar liepos mė-l 
stato klausimą apie apsig-y-' nesį, buvo suimta visi ak-; 
nimą, apie organizavimą at-; tyviškesni darbininkai. Ka-I 
sikirtimo 
spėkas.
Fašistų Valdomose šalyse

Italijoj, nuo fašistinės te
roristų klikos įsiviešpatavi
mo, ligi šiol nužudyta aš- 
tuoni tūkstančiai geriausių i 
komunistinės partijos dar
buotojų. O ką jau kalbėti 
apie tūkstančius draugi] iš
trėmime ir kalėjimuose? 
Ir vis tik prieš pirmą die
ną rugpjūčio išplatinta šim
tai tūkstančių Partijos la
pelių ir laikraščių. Visoje; 
eilėje miestų įvyko darbi-! 
ninku susirinkimai. Fašis-i 
tinė policija siuto. Jau iš-| 
anksto buvo suimta šimtai!? 
draugų ir šiaip jau nužiūri- " 
mų darbuotojų. Ir vis tik -

arlg?.^Ki0 i bininkų streikavo.'
Iš Kauno buržuazinės j 

spaudos matyti, kad Lietu
vos buržuazija tą dieną jau-! 
tesi labai nejaukiai, 
veltui “Lietuvos

TZ .. . , . .skundžiasi, jog komunisti- masinę demonstraciją
Kompartijos įtakoje,; njs veikimas vėl atgijo.

prieš juodąsias Įėjimuose juos mušė ir kan-
; kino. Visi legaliai darbinin-
i kų laikraščiai buvo uždary
ti. Atėjus pirmai dienai | vienas iš “Laisvės 
rugpjūčio, policija užėmė!jų ir leidėjų 
visas Sofijos ir kitų didės-! mėnesio 30 d

MYKOLAS MIZARA

su manyto- 
Mirė birželio 
1929, Walsen- 

į niu miestu aikštes ir ap_ 1 Colorado, kur jis tapo ir 
siautė dirbtuves. _ Nepal- ..Laigve-. buvo pradgta lcial 
sant to, Sofijoj ir kitur s0. Bostone keletos asmenų 
darbininkai demonstravo 
augštai iškėlę raudonas vė
liavas.

Lietuvoje, ypač Kaune, i 
pirmoji diena rugpjūčio bu-į 

i vo darbininkų nubudimo 
i diena. Kaune ir Šančiuose 
) darbininkai mėgino suorga- 
i n i z u o t i demonstracijas, 
i Juos vaikė ir mušė polici

ja. —-- -----------------------
i žmonių. Nekurie iš jų jau 

j ._v. i nuteisti. Kaune dalis dar
omoji, tai ant daugelio dirb

tuvių pasirodė 
liavos.

Išrodo, kad 
bininkų klasė 
lijos Darbo Federacija, 
yra 
taip pat vis smarkiau pra- i 
deda veikti, organizuodama 
slaptas unijas.

Lenkijoj Komunistų Par
tija labai ir labai nukentėjo 
nuo pilsudskininkų prakti
kuojamo baltojo teroro. Ir 
vis tik pirmąją dieną rug-l 
pjūčio darbininkai, -__
partijos vadovaujami, pa
minėjo labai gerai.

Kaip 
buvo pradėta leist

Tik vėliau jinai patapo koope 
iratyviška. (Paveikslas nuim- 
itas metais laiko pirm mir- 
i ties).

sekamos pirmos rugpjūčic 
bus geriau prisirengta.

Argentinoje, kur mes tu
rime mažą Komunistų Par

Kaune suareštuota 120 Buenos Aires įvyko de-
monstracija, kurioj dalyva
vo 15,000 žmonių. Laba: 
didelė demonstracija įvykt 

; ir Meksikos Mieste. Pietį. 
! Amerikoj Raudonoji Diem 
praėjo nekaip.

Ne Į Anglijos Kompartija dai 
Aidas”; 28 d. liepos suorganizavt 

♦ I • I • -« • • ., ant 
Trafalgar Sq., Londone, ku
ri pavyko labai puikiai. De 

i i monstracijoj dalyvavo ats 
naiu įveliu 101VUU, KclU „ . v v i* i

Chinijoj jau visiškai nuslo- ,oval V1-°? i^’F 
pintas revoliucinis judėji- č?.a Įžymėsime, kad ir An- 
mas. Tai ne tiesa. Kaip Jai.' ’s,kurc .rau(.lonlJJt- 

v- . . . . ‘ frontoviku organizacija.pirmoji gegužes, taip ir pi r-I "
I moji rugpjūčio parode, kad j 1 d. rugpjūčio Partija su- 

Kom- i Chinijos Kompartija smar- i rengė visą eilę demonstra- 
kiai veikia. Cantone tą die- ■ cijų, kaip pačiame Londone. 

Didelis buvo paskelbtas apgulos 
skaičius Varšavos darbinin- stovis. ^as rt°^> kad bur- 
kų streikavo kelias valan-i znuazl?a Pusėtinai bijo rau
das. Tas pat įvyko ir viso-1 donojo pavojaus.
je eilėje kitu miestų. Tą! Šanchajus tą dieną buvo 
'faktą pripažįsta ir socialis- paverstas kaip į kokią karo

raudonos ve-!

atgyja.
dar-
Ita- 
kuri

Chinijoje
Kaip kam išrodo,

Čia pažymėsime, kad ir An

tų “Robotnik.” Varšavoje 
įvyko demonstracijų gatvė
se. Verta paminėti demon
straciją ties kalėjimu Pa- 
viak.

Didelių demonstracijų į- 
vyko Lenkijos pramonin- 
giausiam ^centre Lodziuj ir 
anglies kasyklų distrikte. 
Demonstravo taip pat Vil
niaus ir Lvovo darbininkai.

Lenkijos Kompartija yra 
nelegalė, bet ir nelegalės 
būklės sąlygose jinai pajė
gia pasekmingai mobilizuot 
minias. Dirbančiųjų minių 
balsas vis labiau girdimas 
kaip kovoje prieš fašizmą, 
taip ir prieš jo pastangas 
organizuoti karą prieš So
vietus.

Vengrijoje, prieš pirmąją 
dieną rugpjūčio, buvo suim
ta daug draugu, įtariamų 
komunistais. Vis tik Par
tija išleido daug specialių 
lapelių ir išplatino juos. Iš
leista specialis( leidinys ne- 
legalio Kompartijos laik
raščio. Po Budapešto mie
stą visą dieną, vaikščiojo
kareivių ir policijos būriai. Valstijose

Šatagorian apskrity įvy-! milžiniškas demonstracijas 
ko mainierių streikai. i New Yorke ir tūlose įmo

nėse dalinus streikus. Iš 
viso šioj šaly į revoliucinio 
protesto judėjimą buvo į- 
traukta apie pusantro šim
to tūkstančių žmonių. Chi- 
cagoj ir kitur buvo susirė
mimų su policija, taip pat 
ir Bronxe. Visuose dides
niuose šalies miestuose įvy
ko demonstracijos. Žinoma, 
tai buvo tiktai praba. Prie

stovykla. Visą dieną po 
miestą siautė pėsčioji ir rai
toji policija ir kariuomenė. 
Strategiškose vietose buvo 
išstatyta kanuolės ir kulka- 
svaidžiai. Tūlose gatvėse 
žmonėms buvo uždrausta 
išeiti iš namų. Ir vis .tik 
Šanchajuj ir kituose mies
tuose (Hankou, Tientsien, 
Hongkonge ir kitur) įvyko 
stambių streikų ir demon
stracijų. Delei to daugelis 
komunistų ir šiaip jau re- 
voli u c i n i a i nusistačiusių 
darbininkų buvo . areštuota, delio'lermo. 
Kaip kur įvyko ginkluotų 
susirėmimų su policija.

Jei Chinija, imperialistų 
kurstoma, eis karan su S. 
S. R. S., tai išanksto gali
ma žinoti, kad Chinijos vi
duje nebus ramybės, kokios 
pageidauja Kuomin tango 
budeliai. Ar sąryšyje su 
karu ar ir be karo, Chinijos 
darbo minios, Kompartijos 
vedamos, dar tars savo žo- 

i'dį.
Amerikoje ir Kitur

Jungtinėse Amerikos 
mes turėjome

taip ir priemiesčiuose. Ga
na pasekmingos demonstra^ 
cijos įvyko Glasgowe, Edin 
bųrge, Bristoly ir kituose 
stambesniuose centruose 
Vis tik negalima sakyti 
kad Anglijoj pirmoji rug
pjūčio būtų pavykusi visiš
kai gerai.

Švedijoje per visa liepos 
mėnesį valdžios ir socialfa- 
šistų spauda kurstė fašisti
nes klikas pulti komunistus. 
21 d. liepos Gotenburge į- 
vyko didelė prieškarinė 
konferencija, kurioj buvo 
atstovauta keli šimtai tūk
stančių Švedijos, Finliandi- 
jos, Norvegijos ir Danijos 
darbininkų. Del tos konfe
rencijos buržuazija kėlė di-

ko mainierių streikai.
Jugoslavijoj policija ir 

žandarai darbavosi išsijuo
sę. Splite sušaudyta de

šimts komunistų. Bosnijoj 
ir Hercogovinoj suareštuo
ta virš tūkstančio darbinin
kų. Keliolika draugų sušau
dyta tiktai už tai, kad pas 

.juos rasta atsišaukirųų. 
Belgrade ir Oseka kalėji
muose pritrūko vietų.

Pirmą rugpjūčio visuose 
miestuose policinė apsauga 
buvo smarkiai padidinta. 
Karlšteine jūrininkai priė
mė rezoliuciją, kurioj jie iš
reiškia solidarumą su Rau
donąja Armija. Švedijos 
Kompartija tą dieną suren
gė daugiau, kaip du šimtu 
mitingų ir demonstracijų. 
Ant Finliandijos, Danijos ir 
Norvegijos rubežių įvyko 
broliškas susitikimas, su tų 
šalių darbininkais, c.

čechoslovakijoj raudonoji 
diena praėjo tik vidutiniai. 
Ruošties prie tos dienos 
Kompartijai teko nelega
liais būdais, nes visi trisde
šimts Partijos laikraščių 
buvo uždaryta. Nors darbą 
buvo metę keli desėtkai 
tūkstančių darbininkų, o de
monstracijose dalyvavo dar 
daugiau, bet vis tikėtai ne
buvo masinis

Finliandijoj 
pjūčio buvo

masinių demonstracijų. Dar- 
b i n i n k a i streikavo, de
monstravo ir kovėsi su po
licija. Nors Finliandijos 
Kompartija yra nelegalė, 
tačiaus jinai turi labai dide
lės įtakos miniose, ką paro
dė ir nesenai įvykę rinki
mai į seimą, kur Partija ga
vo daugiau balsų, negu ka
da nors praeity. Helsing- 
forse, susikirtime su polici
ja, 20 darbininkų sužeista 
ir tiek jau areštuota.

Latvijoj pirmoji rugpjū
čio praėjo gana pasekmin
gai, nes tą dieną streikavo 
daugelis darbininkų ne tik
tai pramonės centruose, bet 
ir sodžiuj. Nors Rygoje į- 

' vyko masinių areštų, bet 
vis tik buvo bandoma pra

lieti demonstraciją. Liepo
joj suimta apie 50 žmonių. 
Tačiaus ant dirbtuvių buvo 
iškeltos raudonos vėliavos 
ir išplatinta labai daug ko
munistinės literatūros.

Graikijoje raudonoji die
na praėjo labai puikiai. Bu
vo streikų, demonstracijų 
ir, kas taip pat labai svar
bu, Kompartija jau turi ge
ros įtakos armijoj.

Rumunijos sostinėj Bu- 
chareste visos dirbtuvės bu
vo saugojamos policijos ir 
kariuomenės. Visų dides
niųjų miestų gatvėmis vaik
ščiojo patrulės. Didelės de
monstracijos įvyko Bucha- 
reste ir Kišiniove. Yra 
daug areštuotų ir sužeistų.

pasirodymas.
pirmoji rug- 
diena plačių j ką ateityje.

Buržuazija Nervuojasi ir 
Siunta

Nors buržuazinei spaudai 
r buvo duota įsakymas kuo 
mažiausia rašyti apie rug
pjūčio pirmą dieną, bet tas 
manevras nepavyko. Per
daug jau didelis buvo poli
cijos, žvalgybų ir kitų rūšių 
ginklų prisirengimas. Tai 
š vienos pusės. O iš kitos 
nusės, darbininkų pasirody
mas taip pat buvo labai 
stiprus ir aiškiai tarptauti
nis.

Komunistai nesakė, kad 
pirmą rugpjūčio bus revo
liucija. Komunistų tikslas 
šiuo momentu yra—užka
riauti vyraujančią rolę pa
sauliniam darbininkų judė
jime, kas yra būtina sąly
ga pasekmingos revoliuci
jos. Visai .suprantama, kad 
buržuaziją apėmė panika. 
Ji žino, kad jai tik viena 
tėra perspektyva—tai ka
pai. “Pravda” rašo: “Ner
viškumas, kurį parodė bur
žuazija 1 d. rugpjūčio, yra 
įrodymas to, kad valdančio
sios klasės nepasitiki savo 
spėkom ir tatai proletaria
tas turi atsiminti savo bū
siančiose kovose. Policijos 
ir ištikimųjų kavaleristų 
būriai gali vieną kitą kar
tą apsaugoti buržuaziją nuo 
revoliucijos, bet ne visuo
met.”

1 d. rugpjūčio smarkiai 
patriuškino legalistines tra
dicijas visos eilės europinių 
komunistinių partijų. Dar
bininkai dar kartą ir tai vi- 
sapasauliniam maštabe pa
matė, ką reiškia buržuazi-’ 
jos diktatūra ir tatai pa
skatins jas (ne tik Euro
poje, bet Azijoje ir Ameri
koje) praktiškai pastatyti 
klausimą apie darbininkų 
klasės apsigynimo būdus, 
ne tik pastatyti tą klausi
mą, bet ir išrišti jį.

Kokie nedatekliai, trūku
mai ir paklaidos padaryta 
šių metų pirmąją dieną 
rugpjūčio—reikia suprasti 
ir išmokti prašalinti tą vis-

Rengkites Prie Vajaus!

“U/SVĖS” VAJUS PRASIDĖS SU 1 DIENA SPALIO 
IR BAIGSIS SU 15-tti DIENA LAPKRIČIO

Vajus yra gavimui “Laisvei” daugiau naujų skaitytojų. Kad se mm- 
gai gavus naujų skaitytojų, direktoriai nupigino naujiems s aitytojams 
“Laisves” prenumeratą vienu doleriu. Regulare “Laisves pienumeia- 
ta metams yra $6.00, pusei metų $3.00

GI LAIKE VAJAUS, PER PUSANTRO MeNESIO NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS BUS DUODAMA “LAISVE” Už

$5.00 METAMS IR $2.50 PUSEI METŲ

Seniems Skaitytojams “Laisvės” Kaina ir Laike Vajaus Pasilieka Senoji:

$6.00 METAMS IR $3.00 PUSEI METŲ

Visų skaitytojų prašome gauti nors po vieną skaitytoją. Kurie iš se
nų skaitytojų gaus 2 naujus skaitytojus laike vajaus, tiems duodama tei
sė atsinaujinti savo “Laisvės” prenumeratą už $5.00 metams.

KVIEČIAME SKAITYTOJUS KUO SKAITLINGIAUSIA DALY
VAUTI KONTESTE RINKIME “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ

KONTESTANTAMS SKIRIAME SEKANČIAS DOVANAS

Pirma $30.00, Antra $25.00, Trečia $20.00,Ketvirta $15.00 
Penkta $10.00, Šešta $5.00 <

Tuojau pradėkite darbuotis ir darbuokitės be atleidimo energijos iki 
galo vajaus, kad gautumėte kuo daugiausia naujų skaitytojų ir kuo 
augščiausias dovanas. Rūpinkitės platinimu savo dienraščio.

Brooklyne paprastai “Laisvės” kaina yra $8.00 
metams ir $4.00 pusei metų, nes čia reikia ant 
kiekvienos kopijos lipdyti po 1c štampą. Laike 
vajaus naujiem skaitytojam bus $7.00 metams ir 
$3.50 pusei metų. NAUDOKITĖS PROGA!

PRAŠOME ĮSITĖMYTI TAI:

Pernai turėjome keblumų su miestais. Draugai darbavosi kolekty
viai miesto vardu ir nieko nepranešė iš pradžios vajaus “L.” administra
cijai, kad jie dirba miesto vardu. Administracija kreditavo ne miestui, 
bet asmenims, kurie prisiuntė prenumeratas. Todėl prašome draugų 
siunčiant prenumeratas pažymėti, kam priskaityti jas, miesto vardu ar 
prisiuntė jo vardu.

KURIE DALYVAUSITE KONTESTE, TUOJAU PRANEŠKITE

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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orlaivio

Instituto

Priimame by laiku

GALITE GAUTI

——

Visi Dalyvaukite 
Dienraščio Parengime

/

vaikisciu 
pusi.)

ziaus
mentų specialistą: 
galva orlaivininky 
slinių Tyrinėjimų 
Maskvoje.

Dar būdamas
(Tąsa ant 12-to

pasi- 
“Nau- 
•už de- 

Grigaitis bėga

organizacijos 
laiku, kuo- 
” i s i k ū r ė, 

“Pirmyn,” 
esą dar- 

gy nė jais,

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Ave., cor. 14th St.

New York.

mėnesinis 
Nau- 

pat am pa jos 
redaktorium p. 
Šio žurnalo po- 

dviveidė. Redakto-

61-38 CLINTON AVENUE 
Maspeth, N. Y.

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Dienraščio “Laisves” de- 
šimtmetinių sukaktuvių pa
minėjimui Brooklyn*) darbi
ninkai ruošia masinį mitin
gą, kuris įvyks rugsėjo mė
nesio 22 d., sekmadienį, La
bor Lyceum svetainėje, 
Brooklyne. Kalbės L. Prū- 
seika, R. Mizara ir kt. kal
bėtojai. Dainuos Lyros 
Choras. Bus ir daugiau pa- 
marginimų. K v i e č i a m e 
Brooblyno lietuvius darbi
ninkus ir darbininkes atsi- 
lahkyti.

Minėkime savo dienraščio 
jubilėjų iškilmingai ir tin
kamai !

issi- 
revohucija, 

carinėje

Norint turėti skania ir PASEKMINGĄ VAKAR IENŲ 
VARTOKITE

stengiasi nutylėti apie So
vietų Sąjungos darbininkų 
ir valstiečių nuveikiamus 
darbus, apie sovietinius 
technikos pasiekimus, apie 
jų pažangą orlaivininkystė- 
je ir kitose pritaikomojo 
mokslo srityse. Buržuazi
jos spauda užtat susiriesda
ma garbina šiokius bei to
kius imperialistinių, kraštų 
pasižymėjimus.

Amerikonų laikraštija nei 
prisisotint negali pasako
mis apie gyvenimą ir prie
tikius kapitalistinių šalių 
lakūnų ir kitokių “dideny
bių.” Bet apie minėtus So
vietų lakūnus tyli susičiau
pus, kaip oisteris.

Todėl šičia matome reika
lą supažindinti mūsų skai
tytojus su tais keturiais so
vietiniais narsuoliais, ku
riuos tikimės matyt neužil
go atlekiant į New Yorką.

Šestakovo Rekordas
Šestakovas, vadas orlaivi-

A. M. BALCHUNAS, Savininkas
54 Maujer Street, Brooklyn, N. Y 

Tel. Stagg 6533

REIKALINGA 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 
Išmokite automobilių kursų ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuvės darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, degimas, 
atydus prižiūrėjimas. Patyrę mo
kytojai. Mažiausia kaina. Infor
macijos dykai. Surasime darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo 
kursas už $25. Važinėjimo lekci
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Nedeldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

Vienatinis Įrankis— 
' Reakcijoj

Reakcija pradeda kelti 
galvą. Palmeriniai šunys 
puola revoliucinius darbin- 
kus. Daugelį Komunistų 
Partijos narių areštuoja, 
kitus deportuoja. Tiesiogi
niai Partijos organai užda
roma. Partija patampa ne- 
legale.

Tuo laiku užgniaužiama 
ir Liet. Komunistų Sąjun
gos leidiniai “Mūsų Tiesa” 
ir “Žarija.” “Laisvę” irgi 
buvo užpuolę, tačiaus, ne
uždarė. Jinai todėl pasilie
ka vienatinis geriausias į- 
rankis tarpe lietuvių kovai 
su reakcija. Jinai patam
pa geriausias lietuvių darbi
ninkų organizatorius: ren
ka reakcijos {skaidytas spė
kas, cimentuoja jas ir gelb
sti sudaryti vėl tvirtą judė
jimą. '

Už kiek laiko pradeda iš
eidinėti savaitraštis “Vil
nis” Chicagoj. “Laisvė” 
džiaugiasi sulaukusi myli
mos sesutės ir abu mūsų

nu- 
baliūninio orlaivio 
tolimoje, ledinėje 

Mat, šestakovas 
geresnių patyrimų

BŪDAVO J AME NAUJĄ KEPTUVĘ
Jau baigiame budavoti naują keptuvę. Galėsime 

prikepti duonos tiek, kiek tik bus pareikalavimų.
Norintieji grynos ruginės, kvietinės duonos ii’ įvai

rių pyragaičių-cakes, tuojau rašykite:

J. Gasiūnas.

“Laisve—Mūšy Judėjimo Organizatorius

“KRASSINAS”
Pagelbos laivas oficialiuose krutumuose paveiksluose Ru
sijos ekspedicijos, kuri išgelbėjo mirštančią Nobilio gru

pę dirižablio "Italia” bus rodoma
Rugsėjo (September) 21 ir 22, 3014 Yemans, Hamtramck,

Pradžia 5, 7 ii
Rugsėjo (September) 28

Pradžia Su baloj 7
Nedėlioj

Spalio 6, S. Slovik
Pradžia 5, 7 ir

Įžanga: Suaugusiems 75c

Tikrai stebinantis šiaurės polio paveikslas, kokio 
niekas nėra matęs filiuose.

Sensaciškai populiariška drama, kuri sudrebino 
šaulį!

nuo 
pata- 

sesutė 
metus 
Mūsų 

spauda šiuo laiku daug dau
giau sutvirtėjus, subolševi- 
zėjus, daugiau apsivalius 
nuo nacionalistinių ir soci
aldemokratinių tendencijų. 
Mūsų spauda dabar pilnai 
atstovauja abelną Komunis
tų Partijos ir Komunistų 
Internacionalo poziciją.

Kas Reikalinga Taisyti?
Tačiaus, negalima sakyti, 

kad mūsų spauda yra pil
nai tobula, Dar jai daug 
dalykų yra taisytinų. Vy
riausi bus bene šie:

i

1. Spaudos tiražas pakel
ti. “Laisvė,” “Vilnis” ir 
“Darbininkių Balsas” ma
žai turi skaitytojų, palygi
nus su lietuvių darbininkų 
skaičium. Šimtai tūkstan
čių lietuvių darbininkų dar 
nėra matę mūsų laikraščių. 
Reikia todėl visiems dar
buotis, \kad pasiekus kuo 
plačiausias mases. Ateina 
A. L. D. L. D. ir spaudos 
vajus. Visi organizuoki- 
mės darban. i

2. Serga trūkumu darbi
ninkų raštelių, korespon
dencijų iš darbaviečių ir 
abelno darbininkų gyveni
mo. Turime dar permažai 
korespondentų. Pačios ko
respondencijos dar nėra to
bulos. Kad padarius laik
raščius pilnais veidrodžiais 
darbininkų gyvenimo, rei
kia gauti šimtai naujų ko-1 
respondentų, d a r b i n inkų' 
bendradarbių, kad jie' nuo
latos rašinėtų iš darbinin-

gyvenimo.
3. Nepakankamai, kovo; 

jama prieš socialį reformiz- 
mą, kuris yra gana tvirtas 
ir tarpe lietuvių, ir net tar
pe mūsų judėjimo rėmėjų. 
Reikia grieščiau kovoti 
prieš dešiniuosius nukrypi
mus mūsų judėjime ir pa
čioj spaudoj.

4. Reikalingas d i d e snis 
susiartinimas su kasdienine 
klasių kova.

5. Reikalinga nuodugnes
nės savikritikos.

Yra ir daugiau taisytinų 
dalykų.

Minėdami šias sukaktu
ves, kaip tik ir pasiryškime 
dar daugiau tobulinti mū
sų spaudą, daugiau ją bol- 
ševizuoti.

Lai gyvuoja “Laisvė!” 
Lai gyvuoja J. V. Komunis
tų Partija! Lai gyvuoja 
Komunistu Internacionalas!

laikraščiai bendrai eidami Tg 
darbuojas tvirtindami ko
munistinį judėjimą. Dabar, 
kuomet mes' minime dešimt- 
metines sukaktuves 
“Laisvės” dienraščiu 
pimo, jos mylimoji 
“Vilnis” jau trečius 
eina dienraščiu.

Tik šiais metais pradėjome kepti sielenuotą kvie 
tinę duoną—"Whole Wheat Bread” ir visokios rū 
sies kėksus-pyragaičius. Mūsų vežimai suka desčt 
kus mylių po New Yorko apielinkę ir pristatome sa 
ve duoną ir pyragaičius j krautuves ir stubas.

Sueina jau dešimts metų, 
kaip mūsų laikraštis “Lais
vė” eina dienraščiu, šie
met todėl prisieina turėti 
dienraščio “Laisvės” jubilė- 
jų tam, kad tinkamai pami
nėjus šias svarbias dešimt- 
metines sukaktuves, kad 
nuosekliai peržvelgus mūsų 
spaudos praeitį, dabartį ir 
ateitp Tuo labiau svarbu 
šis įvykis pažymėti, kuomet 
jisai supuola su Komunistų 
Internacionalo ir Amerikos 
Komunistų Partijos dešimt- 
metinėmis sukaktuvėmis.

“Laisvė” per savo gyvavi
mą sulošė labai svarbią ro
lę amerikiniam darbininkų 
judėjime, ypatingai tarpe 
lietuviu darbininku. Tai 
buvo pirmutinis lietuvių į 
darbininkų kooperacinis lai- j 
kraštis ir pirmas dienraštis1 
Amerikoj. Iš pat pradžių ji-i 
sai pradėjo skiepyti liet. Į 
darbininkams kooperacijos 
ir klasinės < 
idėją. Tuo 
met “L a i s v č 
“Keleivis” ir 
nuduodami 
bininkų reikalų 
būdami privatinėse rankose, 
neprisileido darbininkų prie 
laikraščio k o n t r oliavimo, 
ypatingai bijojo darbininkų 
partijos kontrolės. Vėliau 
“Naujienos,” nors organi
zuotos neva “kooperacijos” 
pagrindu, grieštai kovojo 
prieš darbininkų kontrolę. 
“Laisvė” gi pasisakė prieš 
tokį žalingą anų menševi- 
kiškų laikraščių nusistaty
mą. šiandien jau matome 
pasekmes. “Keleivis” ir 
“Naujienos” pasilieka Ge- 
gužio-Michelsono - Grigaičio 
rankose su pilna socialfa- 
šistine ideologija.' O dien
raštis “Laisvė” randasi są
moningų darbininkų ranko
se—pilnai komunistinis lai
kraštis.
“Laisvė” Neaiškioj Pozicijoj

Reikia, tačiaus, pripažinti 
tas faktas, kad “Laisvės” 
pozicija ne visados buvo 
aiški. Ypatingai jinai pu
sėtinai svyravo didžiuoju 
persilaužimo momentu, kuo
met Lietuvių Socialistų Są
jungoj bolševistinė kova 
vertė menševikus iš pat pa
matų ir stūmė juos iš orga
nizacijos. Sąjungos orga
nas “Kova” tuo laiku buvo 
vyriausias ginklas kovoj 
prieš menševizmą.

Pradėta leisti 
marksistinis žurnalą 
joji Gadynė 
vyriausiu 
Grigaitis, 
zicija 
rius su keliais bendradar
biais rodo jame menševikiš- 
ką veidg; Angarietiš, Kap 
sukas ir keletas kitų trau 
kia jį bolševistinėn pusėn 
Pagalios, atvyksta drg 
Kapsukas ir sustiprina bol 
ševistinę frakciją mūsų or
ganizacijose. “Kova 
sako už kairiuosius. 
jienos”‘ir “Keleivis”- 
šiniuosius 
iš “Naujosios Gadynės” ir 
pasidaro didžiausis kairiųjų 
šmeižikas.

Tokiu svarbiu laikotarpiu 
‘‘Laisvės” pozicija buvo svy
ruojanti. Laisviečiai bando 
būti tarpininkais, taikstyto- 
jais tarpe dešiniųjų ir kai
riųjų. Jie pabara ir vienus 
ir kitus. “Laisvės” redak
cija dar vis nepajėgia galu-

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytinį gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meiles slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj "Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų 'lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra dideles, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

su prisiuntimu

Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 
skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegaunanios knygos, vardu “MEILĖS IšSl- 
VYSTY^'IAS ŽMONĖSE.” Tai moksline knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meilė. Tai buvo vienatinė tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00. .

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y.

tinai nutraukti ryšius su 
menševizimu. Tačiaus, ta
sai laikotarpis buvo neilgas.
Spalių Revoliucija Atidaro 

Akis
Jungtinėms Valstijoms pa

skelbus karą Vokietijai, 
naujieniniai ir keleiviniai 
pasisako už rėmimą impe
rialistinio karo, už siuntimą 
darbininkų į imperialistines 
skerdynes, už liejimą darbi
ninkų kraujo ant kapitalo 
aukuro. Čia vėl pasidaro 
didesnis plyšys tarp kairių
jų ir dešiniųjų. Laisviečiai 
irgi daugiau pakrypsta prie 
kairiųjų.

Rusijos carizmas nuver
čiamas, menševikai, patapę 

I valdininkais, dar labiau nu- 
į simaskuoja. Didžiausia dar-, 
bo žmoniii kūaujo upė visai 
perskiria kairiuosius nuo! 
dešiniųjų. Laisviečius, kai-į 
po taikstyto jus, bolševisti- 
nės bangos taipgi nutraukia 
nuo menševizmo ir pastu
mia prie kairiosios sriovės.

Pagalios, Spalio Didžioji 
Revoliucija. Bolševikai pa
ima viršų. Tasai pervers
mas milionams darbininkų j 
atidaro akis. Kitose šalyse; 
revoliucinis judėjimas tvir-J 
tėja, sąmonėja.^ Kairysis! 
sparnas auga, kristalizuoja-! 
si. “Naujienos” ir “Kelei
vis” virsta kontrevoliuci-' 
niais šlamštais. “Kova” už 
prieškarinį veikimą nukry- 
žiavota. Pradedama leidi
nėti “Apžvalgą,” “Mūsų 
Tiesa,” Chicagoj eina “Žari-! 
ja.” “Laisvė” jau stovi su 
kairiaisiais, grieštai kovoja 
prieš dešiniųjų kontrevoliu- i 
cinius žygius. Jinai gina 
Lietuvių Socialistų Sąjun- 
gos nusistatymą, stovi už 
kairiasparnių poziciją.

Organizuojasi Komunistų 
Internacionalas. “Laisvė” 
sveikina jį ir pasisako už 
vykinimą gyveniman visų jo 
tarimų. Organizuojasi A- 
merikos Komunistų Parti
ja. “Laisvė” visais gali
mais būdais prisideda prie 
vedimo agitacijos už tą Par
tiją. Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Dešimtas Suvažia
vimas oficialiai prisideda 
prie Komunistų Partijos ir 
pasivadina Lietuvių Komu
nistų Sąjunga. “Laisvė” 
pilnai tam pritaria.

Viena iš sunkiausių oro 
kelionių tai keturių sovieti
niu lakūnų dabartinis skri
dimas iš Maskvos į New 
Yorką. Jokios kitos šalies la
kūnai Iki šiol nebuvo nei už
simoję nieko panašaus. Tik 
įsivaizduokite —tūkstančiai 
mylių vandeniuotų, apledė
jusių Sibiro dykumų; Berin
go jūros ūkanų ir audrų 
sritis, didžiausias Pacifiko 
Vandenynas, per Alaska, į 
Jungtines Valstijas, į New 
Yorką, o paskui atgal į 
Maskvą.

Kapitalistinė spauda, ku
ri mylių mylias špaltų pri- 
pliaupia apie įvairių buržu
azinių kraštų orlaivininkų 
kiekvieną pasijudinimą, re
tai kada beduoda colį kitą 
vietos žiniai apie ► Sovietų 
lakūnus. Tuo gi tarpu jų 
žygis yra nepalyginamai 
drąsesnis, negu, sakysim, 
vokiečių baliūninio, paties 
oro palaikomo 
“Grafo ZeppelinO.”

Sovietinis lėktuvą;
Sovietų” yra nedidelis dvi- 
motorinis aeroplanas, viena 
pora sparnų, o leidosi į ke
lionę aplink visą žemes ru-

9 vai. vakare
r 29, 4959 Martin Avė., 

9 vai.
7 ir 9-tą vai. vakare

ome, 1343 E. Ferry
l-tą vai. vakare
i Vaikams 25c

nes “Šalis Sovietų” keliones, 
yra gimęs 1898 metais. Jis 
yra vienas iš labiausia pa
tyrusių pasaulyj lakūnų. 
Jam priklauso Sovietuose 
rekordas už ilgiausią oro 
kelionę be pertraukos. Lėk
tuvui “Šalis Sovietu” buvo 
paskirtas Šestakovas vietoj 
Čuknovskio, nors Čuknovs- 
kis ir buvo pasauliniai pa- 
skilbęs, kaipo didvyris gel
bėtojas Italijos Nobilės 
kritusio 
lakūnų 
šiaurėje 
turi dar 
lekioti po ledines dausas 
šokiame ore.

Kuomet 1917 met 
veržė Ru 
Šestakovas buvo 
armijoje, bet tuoj 
į revoliucionierių pusę ir jų 
eilėse kariavo, iki baltagvar
diečiai caristai buvo už- 
baigtinai supliekti ir išvyti 
iš Rusijos. Paskui jis, at
vykęs į Maskvą, dirbo, kai
po mokslinių bandymu du
ry toj as Rau d o r> o s i o s Armi
jos OHaivinčj Mokykloj.

Bolotovas
Antras Sovietų aeroplano 

lakūnas yra Bolotovas, 
trumpas ir stiprus, vyriau
sias iš visų keturių, gimęs 
1889 m. Permės mieste. Jis 
tarnavo caro armijoj laike 
karo su Vokiečiais. Bet 
kaip tik kilo Rusijoj revo
liucija, Bolotovas stojo po 
josios vėliava prieš caro re
žimą. Paskui jis pasižymė
jo Raudonojoj Armijoj; su
sitaisydamas palaikius, nuo 
caro bei Kerenskio likusius 
lėktuvus, jis bombardavo iš 
jų revoliucijos priešus. Jo 
specialumas yra hydropla- 
nai, tai yra tokie^ lėktuvai, 
kurie gali ir ant vandens 
nusileisti.

Steriingovas
Sterlingovas, trečias lakū

nas, dar tik 28 metų am- 
yra orlaivinm instru-

******
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PASVEIKINIMAI “LAISVEI”I

A. L. D. L. D. C. K. SVEIKINIMAS
Darbininkų Literatūros Draugija, kuri augo ir stiprė

jo kartu su “Laisvės” dienraščiu, kuri kariavo, išvien su 
laisviečiais, bendrame fronte, sveikina savo karingąjį 
organą ir žada jį remti tokia jau energija, kaip ir vi
suomet.

Save kritikuodama, savo paklaidas taisydama “Lais
vė” išaugo į stiprų faktorių proletarinės apšvietos. Ne
abejojame, kad ji eis senu išmėgintu komunistiniu keliu, 
didindama savo idėjinį arsenalą naujais patyrimais ne 
tik iš savo locnos praktikos, bet ir iš praktikos viso pa
saulio komunistinės spaudos.

Bendromis pastangomis mes stiprinsime “Laisvę,” kai
po plačiųjų minių spaudos organą, atkariaudami iš bur
žuazijos ir “socialistų” įtakos naujus darbininkų sluogs- 
nius.

Šia dešimtmetinių sukaktuvių proga mes raginame vi
sus A. L. D. L. D. narius skaityti “Laisvę” ir auginti ją 
visais galimais būdais.

A. L. D. L. D. Centro Komitetas.

SVEIKINAME PIRMĄ LIETUVIŲ DARBININKŲ 
DIENRAŠTĮ

Vienas iš nepavaduojamų įrankių darbininkų judėji
mui yra gera, tvirta ir nuosekli spauda. Negalima nei 
įsivaizdinti, kaip mes galėtume apsieiti be tokio dienraš
čio, kaip mūsų “Laisvė.” Fašistinės, tautinės ir socialis
tinės jėgos vis tampriau rišasi į bendrą frontą visu tarp- ■ 
tautiniu, pasauliniu maštabu. Mes tai labai gerai mato
me ir mūsų vietiniam lietuvių veikime. Tas turi būti 
mums akstinu stiprinti savo spaudą, kad daryti ofensy- 
vą ant to darbininkų priešų fronto.

Darbininkų dienraštis “Laisvė” visuomet buvo mūsų 
ginklu visose kovose. Jos pajiega toj kovoj priklauso 
nuo mūs visų rėmėjų. Juo mes daugiau remsime, stip
rinsime “Laisvę,” tuo ji galingesnė bus ir skaudžiau ga
lės priešus atakuoti.

Per tą dešimtį metų, kuomet “Laisvė” išeidinėja kas
dien, ji įgijo didelės įtakos pas darbininkus ir darbinin
kes. Mūsų priešai irgi priversti su ja skaitytis.

“Laisvė” mums, Lietuvių Darbininkių Susivienijimui, 
yra pasitarnavus labai daug ir ji daug dar mums padės 
ateityj. Mes nei nesvajotume apie sėkmingą veikimą 
ir vajų vedimą be “Laisvės” paramos. Jos skiltys mūsų 
organizacijos reikalams visuomet atdaros, ir mes, tatai 
pilnai įvertinę, esame dėkingos mūsų dienraščiui.

Sveikindamos dienraštį “Laisvę,” siunčiame jam ir pa
ramos 20 dolerių. Sykiu pasižadame, kad mūsų organi
zacija rems “Laisvę” ir ateityj. Mūsų narės, kaip ir vi
suomet, dirbs už stiprinimą “Laisvės” ir visos darbinin
kų spaudos.

E. N. Jeskevičiutė.
L. D. S. A. Centro Sekr.

SVEIKINAME DEŠIMTIES METŲ JUBILĖJUMI
Jau dešimtis metų, kaip “Laisvė” dienraščiu! Dešim

tis metų, kaip diena iš dienos grumiasi sūkuryje aštrių 
kovų su nuožmiais darbininkų klasės priešais, su lietu
viška ir kitatautiška buržuazija. Dešimtis metų, kaip 
kasdieną skleidžia darbininkišką apšvietą, klasinį sąmo
ningumą miniose lietuviškai kalbančių alginių vergų. 
Dešimtis metų, kaip atmuša melus, šmeižtus ir provoka
cijas, plėšriųjų kapitalistų sugalvotus, smaugimui ko
munistinio judėjimo del palaikymo dirbančiųjų masių 
karčioje vergijoje. Dešimtis metų, kaip “Laisvė” karžy
giškai gina proletarinės revoliucijos laimėjimus—Sovie
tų Sąjungą! Dešimtis metų, kaip kiekvieną dieną mūsų 
kovos dienraštis šaukia lietuvius darbininkus bendrai su 
amerikonais ir kitų tautų darbininkais į mūšį, kad su- 
kriušinti kapitalistinę, plačių biednuomenės masių prie
spaudos, sistemą ir kad įsteigti komunistinę tvarką.

“Laisvė” nors užpildyta raštais iš lauko didžiųjų dar
bo žmonių kovų, vis viena duoda gražios vietos savo 
špaltose Augščiausios Prieglaudos Lietuvių Amerikoje 
reikalams. Todėl A. P. L. Ą. Centro Komitetas, varde 
arti dviejų tūkstančių šios draugijos narių, (iš kurių 
veik 99 nuošimčiai yra darbininkai), su giliu širdingu
mu sveikina Dienraštį “Laisvę” dešimties metų jubilėju
mi! Sveikindami, mes linkime savo dienraščiui “Lais
vei” gyvuoti ir kovoti už darbininkų klasės reikalus iki 
galutinai pergalei!

A. P. L. A. Centro Sekr. J. Miliauskas.

Amerikos Komunistų Partijos tarp, kuopa, Cliffside, 
N. J., taria padrąsinimo žodį bolševikiškai “Laisvei,” jo
sios, kaipo dienraščio dešimties metų sukaktuvėse.

“Laisvė” turi būti dar stipresnė ateityje, negu kad ji 
buvo praeityje.

Kviečiame visus susipratusius darbininkus dėties “Lai
svės” bendrovėn.

Kviečiame visus dalyvauti “Laisvės” vajuj.
Kuopos Komitetas.

SVEIKINKIM DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”
Jau dešimts metų štai šiandieną, 
Kaip “Laisvė” dienraščiu jau eina.

Tad sveikinkime ją, skurdžiai, kiekvienas 
Už tai, kad ji mus mokino per dienas, 
Kaip kovoti prieš skriaudas 
Ir kitas visas bėdas.

Linkėkim “Laisvei” visad eiti
Ir stengkimės mes ją skaityti.

Per ją gi pažinsim ponų suktybę 
Ir, susispietę visi į vienybę, 
Pakratysime ponus
Ir kitus visus tranus. Juškutis.

Gerbiami Draugai Laisviečiai:
-----

Su “Laisve” turėjau laimę susipažinti jau pulkas me
tų, kur kas dar j prieš jos virtimą dienraščiu. Pamenu 
ir tą šėrininkų suvažiavimą, kuriame tapo nutarta leisti 
“Laisvę” dienraščiu. Ir šiandien, po dešimties metų, ne
sigailiu atidavęsl savo balsą už tą sumanymą. Tiesa, 
nedaug kuo teprįsidėjau prie išauginimo “Laisvės” į di
džiausią ir įtakingiausią lietuvių darbininkų laikraštį 
visame pasauly, bet net ir tais mažmožiais šiandien ten
ka, pasidžiaugti. Man ypatingai smagu konstatuoti fak
tą, kad per tiek daug metų, per asmeninių kivirčių ir 
frakcinių kovų idbirintą—man teko išgyventi su “Lais
ve” ir laisviečiais kuodraugingiausiuose santikiuose. Jei 
mano nuopelnai laikraščiui maži, tai aš džiaugiuosi bent 
tuo, kad fiiekad nebuvau “Laisvės” priešu, jai nekenkiau, 
jos negrioviau.

Minint šį taip reikšmingą Jubilėjų, aš linkiu, kad per 
sekamą dešimtmetį “Laisvė” taptų dar stipresne jėga 
lietuvių darbininkų gyvenime. Parėmimui gi savo lin
kėjimų, įdedu šin laiškan penkinę.

Su draugiškais linkėjimais,
Mislinčius.

NUO DRG. S. PELECKO
Gerbiama “Laisvės” Dienraščio Administracija:

Sveikinu dienraštį su jo dešimties metų jnbilėjum; su 
pasveikinimu pasiunčiu ir $2. 
dirbu, bet 
maža auka

Nors jau tūlas laikas ne- 
dienraŠtį “Laisvę” pagerbsiu kad ir su šia 
ir sveikinsiu su paskutiniais centais.

Su draugiška pagarba,
S. Peleckas.

DIENRAŠČIUI “LAISVEI”
dešimts metų, kaipo pirmajam lietuvių dar-Sukakus i . x.. x.___ _________ _

bininkų laikraščiui, kovojančiam su savo politiniais ir 
ekonominiais priešais ir esančiam ištikimu darbininkų 
klasei, ir tatai įvertindamas, siunčiu geriausius linkėji
mus ir pritarimą tolimesnėj ir dar sunkesnėj kovoj už 
darbininkų teises.

Tam tikslui aukoju $10.00.
A. žagaras.

nansinis smūgis, nes bėgyje palankių sąlygų. Nes lietu- 
kelių mėnesių reikėjo išmo-vių darbininkų išeivija vis 
keti, šėrų vertės $800 tiems, į daugiau domisi savos klasės 
kurie nuėjo su extra-kairiai- reikalais. Savo spaudos ro- 
siais.

Kaip jau visiems žinoma, gausesnės paramos: pav., 
darbininkų spaudai, ypatin-lvasaros metu jau beveik vi
gai vasaros laiku, reikalin- sose apielinkėse piknikai 
ga pašalinė parama, o čia, rengiami komunistinių laik- 
vietoj jos gauti, verkiant raščių naudai, 
reikėjo atmokėti reikalauja- toliau taip veiksime, 
mus pinigus už Šerus. Su- daugelis mūsų apvaikščiosi- 
sidarius tokiai padėčiai, 
“Laisvės” šalininkams pri
siėjo suglausti paskutines 
spėkas, kad tik dienraštis 
nesustotų ėjęs.

Vienok, visos tos kliūtys 
liko nugalėtos, ir šiandien 
mes garbingai minime per
galės dieną sykiu su dauge
liu tų draugų, kuriems tuo
met reikėjo atmokėti už Še
rus.

Bet atsiminkime, kad ne 
visi pamatė savo principi
nes klaidas; ne visi sugrįžo 
ginti darbininkų klasės rei
kalus, vadovaujant Komin- 
ternui, bet žymi dalis jų pa
sekė pėdomis, kuriomis nu- 
klemšiojo “kairieji” menše
vikai, buržujėliai J. Baltru
šaičiai su jų Johannomis ir 
kitais, norėjusiais liktis kai
resniais už Komunistu In
ternacionalą. Garbės žodis, 
tačiau, priklauso tiems sąži
ningiems darbininkams, ku
rie, pamatę tuos klaidžiata- 
kius, sugrįžo į Amerikos 
Komunistų Partiją, Komin- 
terno Sekciją, ir visomis pa
jėgomis stojo į josios dar-

lę įvertindami, jie teikia jai 
pav.,

Ir jeigu ir 
tai

me ir dvidešimties 
“Laisvės” dienraščio 
le jų!

metų

KAS YRA TIE SOVIETŲ 
LAKŪNAI?

(Tąsa nuo 10-to pusi.) 

jis tarnavo carinėj armijoj.

svajoja ir sapnuoja; gerai, 
velkantis motoras, kaip sa
koma, tai yra gražiausia 
muzika jo ausims.

Klasiniai protaujantieji 
Amerikos darbininkai pasi
tiks Sovietų lakūnus su di
džiausiomis demonstracijo
mis, reikšdami šios šalies 
proletarų vienybę su Raudo
nosios Respublikos darbo 
žmonėmis.

Prisirengimams pasitikti 
Sovietų lakūnus Amerikoje 
vadovauja Friends of Sov
iet Russia (Sovietų Rusijos 
Draugų Sąjunga), kurios 
vyriausia ‘raštinė yra New 
Yorke, 175 Fifth Ave., ' 
Room 304.

Nenorėdami vien tuščio
mis rankomis pasitikti tuos 
oro svečius iš Sovietų šalies,

Paskui, prasidėjus revoliu- A^epkos darbininkai daro 
cijai prieš carizmą, Sterlin- rinkliavas nupirkimui tam 
govas patapo žvalgas revo-|tikro skaičiaus traktorių ir 
liucinės armijos.

Jis turi sovietinį rekordą 
už ilgiausius ir geriausiai 
atliktus naktinius orlaivių 
lėkimus.

Fufajevas

didelių darbinių automo
bilių, kaipo dovaną Sovie
tų darbininkams ir valstie
čiams.

Draugės darbininkės! Jums 
vieta Amerikos lietuviu Darbi- 

Jauniausias iš minimu ke- ninkių Susivienijime! Ši orga- 
tūrių Sovietų orlaivininkų nizacija praeityje nuveikė di- 
yra mechanikas Fufajevas, dėlių darbų ir dar daugiau^ 
gimęs mieste Oriol’e 1902 ; veiks jų ateityje. 
metais. Jis yra laikomas 
vienu iš labiausiai patyru
sių orlaivi jos mechanikų vi
soje šalyje. Tai lėktuvų 
motorų mylėtinis; apie mo
torus jis kalba, apie juos • Brooklyn, N. Y.

V-

Susivie/niji- 
mas leidžia savo organą “Dar- 
b inin kių Balsą. ’ ’

Visais reikalais kreipkitės 
prie Centro Sekretorės, B. 
Jeskevičiūtės, d 6 Ten Byek St.,

SVEIKINU SAVO DIENRAŠTĮ JUBILĖJUMI
Su džiaugsmu ir Į entuziazmu sveikiname savo dienraš

tį “Laisvę” dešimties metų jubilėjumi. Augimas mūsų 
dienraščio turiningumu, raštais ir cirkuliacijos plėtimo
si liudija augimą klasinio susipratimo Amerikos lietu
viuose darbininkuose.

Sveikindami jubilėjumi, prisidedame prie “Laisvės” 
bendrovės. Pasižadame būti jos savininkais, rėmėjais 
ir platintojais.

K. ir M. Krasnickai, 
Waterbury, Conn.

SVEIKINU DARBININKŲ DIENRAŠTĮ!
I

Buvau entuziastas už leidimą “Laisvės” dienraščiu ir 
jaučiau, jog ji, ktjipo darbininkiškas dienraštis, turės 
gražų pasisekimą. Dabar, su dar didesniu entuziazmu 
sveikinu dienraštį “Laisvę” dešimties metų jubilėjumi!

Bendrai, su skaitlinga minia klasiniai susipratusių 
darbininkų, rėmiau’ savo dienraštį moraliai ir materia
liai per ištisus dešimtį metų. Džiaugdamosi, kad mūsų 
parama pakėlė “Laisvę” puslapiais ir raštais, pasižadu 
ir ant toliau būti eilėse “Laisvės” rėmėjų.

M. Liepus,
324 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

J. N.

KA. PERGYVENO “LAISVES” DIENRAŠTIS PER 
DEŠIMTĮ METU?

Minint “Laisvės” dienraš
čio dešimtį metų gyvavimo 
jubilėjų, reikia pasakyti, 
jog tame laikotarpyj “Lais
vė” turėjo ir gana rupių 
dienų. Nors tos diėnos mū
sų šėrinirikams ir skaityto
jams dar ;nėra užmirštos, 
vienok nebus pro šalį atsi
minti jąsias, idant kiekvie
nas draugas rėmėjas ir skai
tytojas matytų savo atlik
tus uždavinius darbininkų 
spaudos naudai. Prie to, 
gal, kam bus nejauku ma
tyti praeities klaidas, kurios 
atsiliepė gana skaudžiai į 
“Laisvę.” Bet klaidų netu
ri tik tas, kas stovį nuoša
liai darbininkų judėjimo. 
Būnant jame, ne kiekvienas 
išeina nesuteptas kokiu nors 
nenuoseklumu.

Čia noriu pabrėžti tik 
tuos metus, kurie buvo sun
kiausi “Laisvei” pergyventi. 
Tie metai buvo 1922 metai, 
tai didžiųjų frakcijų laikas,

kada įvyko ir šturmingas 
šėrininkų metinis suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 175 
delegatai iš visos Amerikos 
kampų. Tai buvo pirmutinis 
dviejų komunistinių sriovių 
susikirtimas, kuris tęsėsi še
šias valandas. Tokios ko
vos ėjo iki buvo išrinkta di- 
rektoriatas, sekantis Kom- 
interno liniją.

Išrinkus direktoriatą, ma
žesnioji frakcija, kaip tuo
met vadinta “extra-kairie- 
ji,” ne demonstratyviai, bet 
lyg ir nematant apleido šė
rininkų suvažiavimo posėdį 
ir sutvėrė “Darbininkų Tie
są.” Gal skaitytojas pa
klaus : Ką tas turi bendro su 
“Laisvės” dešimties metų 
jubilėjum ?

Dalykas,. draugai, trum
pas ir aiškus. Kada buvo 
sutverta “Darbininkų Tie
sos” bendrovė su politiniu 
kerštu prieš “Laisvę,” tada 
“Laisvei” buvo skaudus fi-

Antras sunkmetis ir bai
mės laikas buvo kunigo 
Petkaus $100,000 byla. Tai 
buvo tautinė-k 1 e r i k a line 
klyka, kuri sudarė spygliuo
tas pinkles ir manė po jomis 
pakasti “Laisvės” skeletą, 
idant paskui, niekeno ne
kliudomi, galėtų vesti šmu
gelį: vieni viliodami iš žmo
nių pinigus visokioms bend
rovėms, o kiti pardavinėda
mi tuščią padangę ir dar ta
da, kada žmogus bus numi
ręs, kada jo viskas bus už
baigta !

Vienok, ir čia “Laisvė” 
buvo laimėtoja! Žinoma, 
minint šį nuotikį, būtų ne
leistina užmiršti darbininkų 
duosnumą, suteiktą vedimui 
bylos prieš tautiškai-kleri- 
kališką apuokiją, kuri taip 
geidė “Laisvės” mirties. 
Bet priešai su kun. Petkum 
priešakyj gavo tokį smūgį, 
kurio jie niekad neužmirš.

Kaip visiems yra žinoma, 
visas “Laisvės” “prasikalti
mas,” tai buvo aprašymas 
Petkaus parapijonų susirin
kimo ir padavimas “Laisvė
je” Petkaus gaspadinės kal
bos apie jįjį.

Ne daugiau laimėjo ir 
šnipas Pilėnas su savo skun
du. Jis patraukė “Laisvę” 
atsakomybėn už nuplėšimą 
jam garbės. Mat, jis buvo 
pavadintas net “tarptauti
niu” šnipu. Tai va kokiam 
gyvename sviete. Vienas 
nesisarmatija šnipinėti, ki
tas prisiverda košės su gas- 
padine ir parapijonais, tre
čias razbaininkauja arba 
užsiimdinėja kokiu kitu ne
doru darbu, o tu, “Laisve,” 
sėdėk sukandus dantis ir 
nieko nesakyk. Pasakei 
teisybę—teismas, lėšos, ko
va be galo, pagaliais ir grū
mojimas mirčia.

Baigiant šį trumpą raši
nėlį, reikia atžymėti, kad 
dalykai sąryšyj su mūsiškės 
spaudos palaikymu po tru
putį gerėja, nepaisant atei-’ 
vijos suvaržymo ir kitų ne-

iki

Vajus! g Vajus!
DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 
ĮSTOJIMO KAINA

Vajus prasideda su Spalio 1 diena ir tęsis
Nauju Metų. Centro Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

Visi nariai su dideliu skubumu rašykite į APLA 
naujus narius. Skaitykite, ką jums Centro Komi

tetas siūlo už gavimą naujų narių:
Nutarta duoti kiekvienam nariui, gavusiam ne 

mažiau kaip 10 naujų narių labai gražią plunksną 
(fountain pen), ant kurios bus pažymėta, kad tai 
yra dovana nuo APLA Draugijos.

Narys, kuris gaus ne mažiau kaip 20 naujų na
rių, gaus minėtą plunksną ir $5 pinigais.

Narys, kuris gaus ne mažiau 30 naujų narių, 
gaus minėtą plunksną ir $10 pinigais. Ir taip to
liau, už kiekvieną 10 naujų narių bus mokama 
$5 pinigais.

Apart viršuj paminėtų dovanų, dar kiekvienas 
APLA narys gaus už kiekvieną naują narį po 50 
centų, kaip yra nutarta APLA 22-ro seimo.

Ko geresnio begalite norėti?!
Pasitarnausite savo draugam ir dar gausite gra

žų atlyginimą už savo darbą.

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę
Pirmame Skyriuje $7.00 
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtinės:
Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 

Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.




