
Ar skaitei knygą “Vokiečių 
Kareivio Atsiminimai?” Jei
gu ne, tuojaus nusipirk iš 
“Laisves” Redakcijos.

Ateinančiuose rinkimuose 
visi “Laisves” skaitytojai 
balsuokite už socialistų par
tijos kandidatus.
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j 30 DIENO APSIDIRBS 
SU LAIKRASC1AIS.

Washingtonas, 13 d. spa
lių. — Pactų viršininkas 
Burlesonas, kuris paskirtas 
spaudos cenzoriumi, džiau
giasi, kad į 30 dienų apsi
dirbs su visais laikraščiais, 
kurie kapitalistams nepatin
ka. Jis apart kit-ko pasakė:

“Mūsų mašinerija taip pa
sekmingai dirba, kad į 30
dienų galėsime apsidirbti su listų sutiko dalyvaut tarp- 
visais negeistinais laikraš- tautinėj konferencijoj Stock 
<iais.”

Per 30 dienų turėsią visi 
svetimtaučių laikraščiai gau 
ti tam tikrą leidimą; kurie 
negausią leidimo, tuojaus 
būsią uždaryti.

Ikišiol jau iš daugelio so
cialistų laikraščių atimtos 
pačtos antros klesos teisės,

* bet Burlesonas tuomi neuž
siganėdina, jis nori visus ne
prielankius valdžiai laikraš
čius sustabdyti.

“NEW YORKO CALL” 
REIKALAUJA APKAL

TINIMO.
“New York Call”, — ang

lų socialistų laikraštis, gavo 
iš Washingtono pranešimą, 
atsiųsti į Washingtoną savo 
atstovą pasiaiškinti, kodėl 
iš jų negalima atimti antros 
klesos pačtos teisių. Mat, 
pirmiau atima, o jau paskui 
duoda progą pasiaiškinti, a- 
peliuoti.

“New York Call” nevažia
vo į Washingtona, bet pa
siuntė pačtų viršininkui laiš
ką, kuriame pareikalavo pir
miau apkaltinti, o jau pas
kui reikalauti pasiaiškini
mų. Tame laiške nurodė, 
kad jų laikraštis jau vienuo
likti metai leidžiamas, vi
suomet laiku pristato į pač- 
tą, žinias talpina teisingas, 
—reporterių patirtas ir ne
mato jokio prasikaltimo. 
Kada valdžia apkaltins, nu
rodys, kame “New York 
Call” prasikalto, tuomet ga
lės ir pasiaiškinti.

, Veikiausia, gaus atsaky
mą atėmimu teisių.

DAR VIENĄ LAIKRAŠTĮ 
SULAIKĖ.

Syracuse, N. Y. — Pačta 
atsisakė siuntinėti laikraštį 
Syracuse Free Press. Tas 
laikraštis varė plačią socia
listinę agitaciją centraliam 
New Yorke.

KALBĖJO PRIEŠ KARĘ— 
GAVO 20 METŲ KALĖ

JIMO.
Davenport, Iowa.—Danie

lius Wallace iš Chicagos pa
smerktas ant 20 metų į ka
lėjimą,kad agitavo prieš pri
verstiną kareiviavimą. Be
to, savo prakalboje jisai pa
sakė, kad pasakos apie vo
kiečių žvėriškumą esančios 
pramanytos.

Greta Wallace bus, vei
kiausia, pasodinti kalėjiman 
ddr keli žmonės, kurie rengė 
jam prakalbas. \ 
r^Savo prakalboje jisai pa
sakė, kad kiekvienas žmo
gus, kuris užsirašo kariume- 
nėn, tuomi pačiu r steliuo- 
ja sau grabą.

Iš Francijos socialistų 
suvažiavimo.

Neseniai Bordo mieste į- 
vyko Francijos socialistų 
suvažiavimas. Jame buvo 
labai karštų susikirtimų tar
pe dešiniųjų ir kairiųjų. De
šiniaisiais vadovavo parla
mento atstovas Renodel ir 
buvęs karės ministeris Tho
mas.

Didžiuma francūzų socia- 

holme.
Pabaigoj socialistų suva

žiavimo praėjo rezoliucija, 
kad vistik partija turi rem
ti dabartinę valdžią ir tęsti 
karę toliau.

Už tai kad tęsti karę ir 
remti valdžia toliau balsavo 
1,552, o už neužsitikėjimą 
buržuazinei valdžiai balsavo 
831.

Už kelias tarptautinių so
cialistų rezoliucijas surinkta 
net 1337 balsai.

Už valdžios palaikymą la
biausia agitavo buvęs amu
nicijos ministeris Thomas, o 
prieš valdžią labiausia varė
si Brizon.

KAIZERIS SOFIJOJ.
Vokietijos kaizeris Villius 

atvyko j Bulgarijos sostinę 
Sofiją. Jį ten labai iškilmin
gai priėmė. Sofijps majoras 
išleido proklamaciją, kvies
damas miesto gyventojus 
pasveikinti kaizerį. Iš to 
matyt, kad santikiai tarpe 
Vokietijos ir Bulgarijos val
džios esą geri.

Vokietijos užsieninių rei
kalų ministeris Kueleman 
greitu laiku taip-pat žada 
apsilankyti Sofijoj ir Vien- 
noj.

Iš Berlyno praneša, kad 
socialdemokratai (abiejų 
srovių) balsavo prieš billių, 
sulyg kurio valdžios pinigais 
turįs būti atstatytas privati
nis prekybos laivynas.

KLAUS WILSONO.
Klausimas apie LaFolletto 

išmetimą iš senato užsitęsia.
Kįla išnaujo klausimas a- 

pie Lusitanijos nuskandini- 
mą.

LaFollette sakosi duosiąs 
užklausimą Wilsonui ar Lu
sitania buvus apginkluota.

BUVFS VOKIEČIŲ JURI
NINKŲ MAIŠTAS.

Męs trumpai minėjome pe
reitame “Laisvės” numery 
apie vokiečių jūrininkų mai
štą. Vokiečių cenzūra slė
pė tą žinią, bet paslėpti vis
tik nepasisekė. Pasirodo,kad 
Rugpjūčio mėnesyj, po įtek
me rusų revoliucijos, Wil- 
helmshafene sukėlė maištą 
vokiečių jūrininkų dalis. 
Maište dalyvavo keli tūks
tančiai žmonių. Sakoma, 
kad matrosai prigirdė daug 
aficierių.

Sukilimą, betgi, pavyko 
nuslopinti, nes atsirado val
džiai ištikimų kareivių, ku
rie palaikė kaizerio pusę. 
Tarpe sukilėlių ir ištikimųjų 
prasidėjo kova ir, pagalinus, 
viršų paėmė tie jūrininkai, 
kurie pasirodė valdžiai išti
kimi. '
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Šis paveikslėlis parodo, kas laukia Lietuvos gyventojus besiartinant 
- žiemai. .

Vokiečių admirolas Capel- 
le, pranešdamas reichstagui 
apie sukilimą, pasakė, kad 
areštuoti sukilėliai būsią nu
bausti visu įstatymų sunku
mu.

Iš militario atžvilgio suki
limas, galbūti, buvęs nedi- 
džiausias, bet jo moralė 
reikšmė didelė. Jeigu jau ’ Tarybų suvažiavimo, 
disciplinuoti vokiečių jūri
ninkai pradeda mėtyt savo 
aficierius į vandenį, tai jau 
gana daug reiškia.

Vienas reichstago atsto
vas savo kalboje nu rodė,kad 
tarpe kareivių viešpatauja 
didelis neužsiganėdinimas.

Iš RUSIJOS
PASKUTINIS RUSIJOS 

ORGANIZUOTOS DEMO
KRATIJOS SUVAŽIAVI

MO POSĖDIS.
Petrogradas, 13 d. spa

lių. — Paskutiniame Rusijos 
organizuotos demokratijos 
suvažiavimo posėdyje L. 
Trockis ir L. Martovas 
smarkiai kritikavo Ceretellį 
ir jo pasekėjus, stojusius už 
koalicijinę valdžią ir už su
organizavimą naujo koalici- 
jinio ministerių kabineto.

Visuotinas suvažiavimas 
užsibaigė šauksmais: “Lai 
gyvuoja tarptautinė taika!” 
Paskutiniame posėdyje tapo 
išrinktas komitetas, kuriam 
pavesta parūpinti atsišauki
mą į viso pasaulio demokra
tiją, kviečiant ją prie įvyk
dymo kogreičiausia taikos.

PALIUOSUOJA Iš ARMI
JOS KAREIVIUS.

Petrogradas, 13 d. spalių. 
—Rusų karinė valdžia pra
dėjo pertikrinėti armiją ir 
visus kareivius,kurie jau tu
ri 43 ir 44 metus, paliuosuo- 
ja nuo kareiviavimo. Jie 
visi važiuoja namo specia
liuose traukiniuose. Pake- 
liuje įtaisytos maitinirtiosi 
stotįs.

ANTRAS DARBININKŲ
IR KAREIVIŲ ATSTO

VŲ TARYBŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Petrogradas, 13 d. spalių. 
—20 d.spalių, įjagal seną ka
lendorių, Petrograde prasi
dės posėdžiai antro Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų

LAIKINIS RUSIJOS PAR
LAMENTAS.

Iš Petrogrado praneša 
“Forward” korespondentas, 
kad į laikinąjį parlamentą, 
kurį išrinko visuotinas or
ganizuotos demokratijos su- 
važiavimasį įeina vienas 
trečdalis buržuazijos grupių 
atstovų. Yra parlamente ir 
bolševikų, nors abelnai bol
ševikai nepripažįstą parla
menta užtektinai demokra
tišku.

DARBININKAI IR KA
REIVIAI REIKALAUJA 
MINISTERIO PRASIŠA- 

LINIMO.
Petrogradas, 13 d. spalių. 

—Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Išpildavus Komite* 
tas reikalauja, kad vidaus 
reikalu ministeris Nikitinas 
tuojaus prasišalintų nuo vie
tos, nes jis priešingas dar
bininkų ir kareivių organi
zacijoms.

BURŽUAZINIŲ PARTIJŲ I 
SUVAŽIAVIMAS. T

Iš Petrogrado praneša žy
dų laikraščio “Forwart” ko-j 
respondentas, kad greitu1 
laiku Maskvoje prasidesiąjs 
kapitalistų partijų atstovų1 Ras padėjimas žymiai page

rėjo. Tik viena didelė nelai
mė Petrogrado diplomatus 
patiko, — tai tas, kad L. 
Trockis tapo išrinktas Pet
rogrado Darbininkų ir Ka-

suvažiavimo posėdžiai. Tik
slas to suvažiavimo — suor
ganizuoti visas kapitalistiš
kas partijas.

TARYBA ĮVAIRIŲ 
TAUTŲ.

Petrogradas, 13 d. spalių. 
Prie dabartinės Rusijos mi
nisterijos bus įsteigta tary
ba “tautų klausime.” Į šią 
tarybą įeis visų Rusijoj e- 
sančių tautų atstovai. , s

BUVUSĮ CARĄ SU ŠEI
MYNA PERKRAUSTĖ

Į VIENUOLYNĄ.
Petrogradas, 13 d. spalių. 

Buvęs caras Nikolajus Ro
manovas su visa savo šei
myna tapo perkraustytas į 
Abolasko vienuolyną, kuris 
randasi 14 mylių nuo To- 
bolsko. Romanovas prašė 
valdžią, kad ji perkeltų į 
vienuolyną, nes mieste, kur 
jam pavesta apsigyventi^ie- 
są sodo, o antra,kasdien nuo 
ryto iki vėlai nakties minios 
žmonių neatsitraukia nuo jo 
namo. Mat, kiekvienas nori 
išvysti buvusį savo valdoną 
—kraugerį.

ANARCHISTAI PRIEŠ 
KERENSKĮ IR CERE-

kraščio “Forward” atsiuntė 
iš Petrogrado sekančią tele
gramą:

“Paskutiniame Kronštad- 
to Darbininku ir Kareivių 
Atstovų Tarybos Posėdyje 
plačiai žinomas anarchistas 
Bleichmanas reikalavo, kad 
Kerenskis ir Ceretelli būtų 
mirčia nubausti. Laikraštis 
“Rus” reikalauja, kad Ke
renskis savo vietą užleistų 
Savinkovui.”

L. TROCKIS IŠRINKTAS 
DARBININKŲ IR KAREI

VIU ATSTOVŲ TARY
BOS PIRMININKU.

Petrogrado diplomatai

“Kaip ilgai karė nesitęstų, 
—pasakė ministerių pirmi
ninkas, — Anglija turės ka
riauti greta su savo talki
ninke Francija patol, pakol < 
Francija nepaliuosuos savo1 BININK AI IŠĖJO STREI- 

reivių Atstovų Tarybos pir- sūnų iš po Vokietijos vergi- 
mininku, vieton buvusio'jos —nepaims Alsace-Lota- j 
Čcheidzės. Į Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
Išpild. Komitetą dabar įeina 
4- bolševikai, 2 social-revo
liucionieriai ir vienas men
ševikas. ' . .

RUSIJOS MINISTERIAI 
IŠVAŽIAVO Į FRONTĄ.
Ministerių pirmininkas 

Kerenskis, karės ministeris 
Verchovskis, svetimu reika- 
lų ministeris Tereščenko,lai
vyno ministeris admirolas 
Verderovskis išvažiavo į 
frontą. Ten jie bus kelias 
dienas ir stengsis karei
viams išaiškinti koalicijinės 
ministerijos užduotis. Ap
art to, Tereščenko tarsis su 
talkininkų kariniais agen
tais apie Rusijos reikalus, 
kurie būsią perstatyti talki
ninkų šaukiamojoj konfe
rencijoj.

Važiuojant į frontą, Ke
renskis aplankęs generolą 
Kornilovą, kuris dabar ser-

Jau ketvirta diena, kaip 
Petrograde iš Turkestano, 
kur buvo sukilimai, negauna

Darbo ministeris Grovdio- 
vas nuvyko į Baku. Ten su
streikavo aliejų kasyklų 
darbininkai, tai ministeris 
bandys darbininkus sutai
kyti. Kiti darbo ministeri
jos viršininkai darbuojasi, 

Ikad greičiau užbaigus gelž- 
keliu streiką, t

KERENSKIO VALDŽIA 
IR REVOLIUCIJINĖ 

DEMOKRATIJA.
Petrogradas, 13 d. spalių. 

—Rušijos naujoji ministeri
ja mano, kiek bus galima,ig
noruoti Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybą ir 
stengsis įgyti įtekmę tarpe 
armijos. Jeigu armija eis 
sykiu su dabartine valdžia, 
tuomet ir visiškai kitaip pa
sielgs su Darb. ir Kareivių 
Atstovų Taryba, bet jeigu 
armija palaikys Tarybą, tai 
valdžia priversta bus skai
tytis ir su Taryba.

Ministerių susirinkime bu
vo pranešta, kad bolševikai 
atsisako pripažinti jų val
džią; ministerial tą šaltai 
sutiko; daugelis išsireiškė, 
kad bolševikų intekmė jau 
puola ir jie nesą pavojingi.

ANGLIJOS MINISTERIŲ 
PIRMININKAS TROKŠTA

TAIKOS.
Londonas, 13 d. spalių. — 

Apdraudos komitetų atsto
vų susirinkime Anglijos mi
nisterių pirmininkas George 
savo prakalboj pasakė:

“Aš trokštu matyti pabai
gą karės, bet tos užduotįs, 
kurios stovi priešais mus,tu
ri būt išpildytos.”

George nuomone, praneši
mas Vokietijos svetinių rei
kalu ministerio kaslink Al- 
sace-Lo taringi jos veda ne 
prie taikos, bet tolimesnio

NEW YORKO DOKŲ DAR

K AN.
Keliu numerių New Yor- 

ringijos.” : ko dokų darbininkai išėjo
Buvęs ministerių pirmi-1 streikam Dabar streikuoja 

ninkas Asquith pritarė Ge-jvirš tūkstančio darbininkų.* 
orge kalbai ir kvietė visus e- Bet galimas daiktas, kad 
nergiškai darbuotis dėl toli- greitu laiku išeis į streiką 
mesnio karės tęsimo. v* *visų dokų darbininkai. ,

EXEMPTION BOARD’AI 
PUOTAUS.

Nariai New Yorko mies* 
to 189 local exemption boar- 
d’ų apvaikščios pasekmingą 
užbaigimą pirmojo drafto 
su iškilminga vakariene ko
telyje Waldorf - Astoria 
October 20-tą.

lyvauti vien nariai board’ų 
ir jų svečiai, nors vyresnie
ji clerkai ir egzaminavo 
gydytojai bus priimami, jei
gu rasis kėdžių dėl susodini
mo.

Charles E. Hughes, pirmi
ninkas District Board’o, bus 
to vakaro toastmeistru.

Užkvietiniai buvo išsiun
tinėti karės ministerial Ba
ker, prokurorui gen. Enoch 
H. Crowder, assistentui val
stybės prokuror-generolui 
Roscoe S. Conkling, valsty
bes adjt. - gen. Charles S. 
Sherill, New York valstijos, 
pirmesniam adjt. gen. Louis 
W. Stotesbury, ir Roger B. 
Wood, vietiniui direktoriui 
drafto; majorui Mitchel ir 
gubernatoriui Whitman.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ OE- 
SEL IR DAGO SALAS.
Londonas, 13 d. spalių. —• 

Baltijos jūrėse, netoli Ry
gos, vokiečių laivynas užėmė 
Oosel ir Dago salas, priklau
sančias Rusijai. J

BEDARBIŲ REIKALAI^
Petrapilio profesionalių 

sąjungų Centralis Biuras 
mano, kad tų bedarbių klau
simas, kurie nėra profesio
nalių sąjungų nariai, lieka 
atviras, kol nebus reorgani
zuotos Darbo Biržos. Mat, 
profesionalės sąjungos savo 
nariams, nustojusiems dar
bo, padeda surasti darbo. 
Dabar gi fabrikuose papra
stai yra priimami tik tokie 
darbininkai, kurie yra pro
fesionalių sąjungų nariai. Į 
profesionalės sąjungos na
rius bedarbių nepriima. Be
darbiai, atvažiavusieji iš to* 
kiu vietų, kur tokio amato 
profesionalės sąjungos nėra, 
arba kas paleistas iš kariu- 
menės—jie negalėjo būti 
prof, sąjungos nariai. Tokiu 
būdu, jiems užkertama ke
lias į fabriką.

Taip tas reikalas ir palie
ka neišrištas, kol tokiais ne
organizuotais bedarbiais ne
pasirūpins Darbo Biržos.

(“N. L.”)

NĖRA DARBO.
Maskva. — Paskutinuoju 

metu čia darbininkų daugy
be yra be darbo. * Miesto 
Dūma ėmė rūpinties, kad 
surasti darbo bent ypač rei
kalingiems. Žada netrukus 
daryti uostą, tuomet būtų 
prastiems darbininkams dar 
bo.
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Ar Hillquit turi
progą laimėti?

New Yorko demokratai, 
susispietę apie falšyvų pat
riotu organizacija Tamma
ny Hall, dikčiai susirūpinę. 
Jie, mat, nori pravesti savo 
kandidatą į majorus teisėją 
Hylan.

Seniau demokratai valdė 
visą New Yorko žydiją 
(East Side), Hailemą n I 
Brooklyno dalį.

Bet, panele švenčiausia! 
Tammany agentai šaukia iš 
visų pusių, jog jų balsuoto
jai bėga prie socialistų. Po
litikieriai taip susirūpino dėl 
galimo socialistų laimėjimo, 
kad sušaukė extra konfe
renciją į Delmonico hotelį-. 
Tenais pirmininkavo garsus 
politikierių bosas Murphy.

Draugai socialistai, dirb
kite !

“Pearson’s Magazine” (už 
lapkričio mėn.) tilpo puiki 
satyra ant John Purroy 
Mitchel.

Mat, Mitchel yra didelis a-

prie tos išrinktųjų kompani
jos, kuri vadinasi “400”. Tai 
New Yorko diduomenė.

Toks žmogus tiktų net į 
Amerikos prezidentus, nes 
nuo laikų Jurgio Washing- 
tono dar nebuvo nei vieno 
tikrai aristokratiško prezi
dento.

Wilsonas esąs tik kolegi
jos profesorius. Ot, Mit-

Agentai danešė, kad East. c>hel tai vyras.
Side, Brooklyne ir Harleme: Mitchel puikiai pasirodo, 
iš kiekviemi trijų balsuoto-dar puikiau moka nešiot 
jų—2 balsuos už Hillquita, o, pirštines. Jisai gražiai šai- 
1 už kapitalistii kandidatus. l)0Si u’ moka nuduot didelę

Kas gi tuos žmones tai)) 
baisiai suagitavo?

Maisto pabrangimas, ran
dų pakėlimas, karė ir pri
verstinas kareiviavimas. Tai 
tokie faktoriai, kurie stip
resni už gražiausius žodžius.

Beto, tasai socialistas Hill
quit atsišaukė j kitus kandi
datus į majorus, kad visi 
kandidatai paremtų moterų 
balsavimo idėją. Tuomi Hill- 
quitas gaus pritarėjų ir tar
pe ne socialistų.

Taigi, politikieriai susirū
pinę. Beto, Mitchelis užki
mo, o teisėjas Hylan skaito 
prakalbas iš popieraitės, ant 
kurios jisai pats nieko kyt- 
-ro negali parašyti. Kiti už 
jį parašo.

personą.
Jeigu jisai nepateks majo

ru ant antro termino, tuo-

li’ Hylan ir Mitchel taiko
si prie svetimtaučių.

Jeruzolimą ir Palestinos ka
ralystę. Bet iš pradžių reik i 
su mušt vokiečius.
Italams žada Austrijos pa

kraštį ir sako, jog išnaikino 
jų tarpe juodrankius.

Ir lietuviam ką nors paža
dėtų, jeigu tik žinotų apie 
juos....

Bet ar tiki kas nors tiems ' 
pažadams?

socialistai greitai atsikratė 
nuo tų elementų.

Dabar, kada lietuviai taip 
daug kalba apie visokius 
šnipus, anglų spauda pa
švenčia ištisas skiltis apra
šinėjimui veikimo tūlo Bolo 
Paša, kuris Deutsches Ban- 
k’o pinigais (vyriausias Vo
kietijos bankas) varė agita
ciją vokiečių naudai Franci- 
joj, Ispanijoj, Anglijoj ir,ro
dosi, Amerikoj. Daug labai 
daug pinigų buvo išleidžia
ma laikraščiam papirkt. Pa
ryžiaus “Journal” gavęs be
ne visą miiloną frankų.

Išviso Deutsches Bank 
buvo išleidęs tai a van turai 
apie pusantro miliono dole
rių.

Je, tai pinigai.
Bet įdomu būtų žinoti, 

kiek išleidžia panašioms a- 
vanturoms Anglija ir Fran
ci ja?

Praeis kiek laiko—sužino
sime ir tatai.

Amerikos darbo federaci
ja, išvien su vadinamąja de
mokratijos liiga, siunčia Ru
sijon kelis desėtkus delega
tų. Tų delegatų tikslas — 
skelbti Rusijos žmonėms, 
kad Amerika kariauja 
demokratijos, dėl viso 
šaulio tautų liuosybės.

Gerai, gerai.
Tegul jie ten nuvažiuoja 

ir pasako, kad Amerikoj jau 
prismaugta apie 30 socialis- 
tišku laikraščiu.

Rusų žmonės žinos, kokį 
išvedimą reikia padaryti.

dėl 
pa-

Pašelpinė darbininkų *7

draugija Arbeiter Ring pa- J(nrnl;i1Q Mnrbcnę ir 
aukavo dienraščiui New l^urOllUS IVlurRSuS IT
York Call $500.00.

Dievuli! Ar susilauksi
me męs kada nors, kad mū
sų Susivienyjimas Lietuvių 
Amerikoj šelps kada nors 
socialistų spaudą?

*

4- *

Tautininkai iš “Vieny
bės” neužganėdinti net Rač
kausku su Strimaičiu.

Mat, tuodu perdaug jiem 
pirmeiviški.

Matot, kaip kam bus nau
dos ir iš šnipijados, kad į- 
sibrukus S. L. A. centran su 
naujais žmonėmis...

*
❖ *

Montello socialistai pla
tins “New York Call”.

Turbūt, jo neskaito nei jie 
nei jų mokytojai, nes kitaip 
jie turėtų žinoti, kad apie 
Lenino frakciją New Yorko 
dienraštis begalo prastos 
nuomonės.

Esą, tai “near-anar-
chist” *

Jj: #

daug tokių žmonių,

Jojo gadyne

Is laikrasciŲ.
“Darbininkas” ir šnipai.
Žmonių patarlė sako: Su

duok į stalą, o žirklės tuo- 
jaus atsileps. Tai)) yra ir 
su mūsų kaimynu“Darbinin- 
ku”. Męs pasakėm, kad vie-

■ no j klerikalų redakcijoje 
lankosi šnipai, o “ Darbi n i n- 
Ikas” tuojaus ir pašoko. Pa
šoko ir pradėjo karščiuotis, 
kad pas jį jokių šnipų nesą, 
jis nieko nežinąs. Ir ant 
galo “Darbininkas” reika
lauja, kad męs paskelbtume 
tų šnipų vardus.

“Darbininkas” labai nelio- 
giškas. Juk kuomet kilo 
kalbos apie tautininkų šni
pus, jis nuolatos reikalavo, 
kad tautininkai paskelbtų tų 
šnipų vardus. Kodėl jis pats 
negalėjo jų paskelbti? Nes 
tai ne jo dalykas. Jis nieko 
bendro su tautininkų šni
pais neturi. Jis gal jų ir var
dų nežino. Juos galėjo pa
skelbti tik tai tie žmonės, 
lairie juos pažįsta. Bet 
kuomet kilo klausimas apie 
klerikalų šnipus, “Darbinin
kas” reikalauja, kad jų var
dus paskelbtų “Keleivis”. 
Kur gi jau liogika? Juk 
“Keleivis” ne klerikalu or
ganas. Jis su tais šnipais 
neturi nieko bendro. Tai 
kaipgi galima to reikalauti 
iš “Keleivio”, kas yra “Dar
bininko” pareiga padaryti?

(“Keleivis”)

apie “privatiškus laikraš
čius.” Peržiurėjau komple- 
tus Amerikos Socialistų Rai
tijos išleidžiamo “American 
Socialist” ir jieškojau kelio
nių ir pasmerkimų” “priva- 
tiškų” socialistų išleidžia
mų “New York Call”, “Mil
waukee Leader” ir panašių. 
Neradau.

Liepia dainuot širdyje.
J. J. Jasiūnas, lietuvis, iš 

Worcester, rašo iš Ayer ka
reivių abazo, kad jam vis
kas gerai klojasi, tiktai ne
gerai, kad per daugumą ka
reivių, mažai savųjų suei
na ir nemokina lietuviškai 
dainuoti, bet angliškai. Būk 
ramus, tautieti, širdyje savo 
tą patį dainuok lietuviškai!

(“Amerikos Lietuvis”)

Vieton
apžvalgos.

į - Nerado.
Knisaus po vokiečių socia- 

s Jistų laikraščius, kuriuos iš- 
jį^lldžia partija ir jieškojau

Tįį kolionių ir boikotų so- 
c bendrijų išlei- 

čju,. Nėra;

Drg. G. Liutkevičius rašo 
iš Petrogrado L. Pruseikai:

Atvirutę ir laišką gavau 
vienu ir tuo pačiu laiku. 150 
dolerių gauta. Pas mus la
bai daug darbo. Reikia pi
nigų, literatūros ir žmonių. 
Padėkite. Vincas jau atva
žiavo. Esame linksmi. Pa
talpinome męs jį “Tiesos” 
red. Jau dirba.

(Laiškas rašytas 10 d. lie
pos mėn.)

i ra 
kurie tarpe savų jų, tarpe lie
tuvių, kelia didžiausią ler- 
mą ir kiša priekin savo iš
manymą.

Bet kada susieina su ang
lais, tai tada instinktyviš- 
kai lenkia galvą prieš mažai 
jiems suprantamą anglų 
kultūra.

Tai vis dar liekanos kai
mo žmogaus nuolankumo 
prieš kitokia kalba kalbantį 
poną. H-

* *
Sako, kad drg. Z. Puišiū- 

tė yra gera kalbėtoja.
Tai ne dyvai. Ji visuomet 

turėjo gerą liogiką. O ora
toriaus gabuųią daduria 
praktika.

Sis S):

MARGOS
4 MINTIS

Baltimorės socialistai i- 
ma viršų ne savo skaitlingu- 
mu, bet savo išmintingumu 
ir patyrimu.

Jie perėjo ir per aidabliz- 
mo ugnį ir per Gibbonso gi
zeliu čyščiu. Ir išliko svei-

Montellos korespondentas 
rašo “Kovai”:

“Drg. Grigaičio prakal
ba buvo rimta, nuosaki ir 
pamokinanti. Visi atsi
lankiusieji buvo ja paten
kinti.”
Tai dar kartą pasirodo, 

kad teisingi buvo ne boiko- 
tistai, ne šmeižikai, bet tie, 
kurie elgdamiesi bešališkai 
rengė p. Grigaičiui prakal-

New Yorke gyvenanti fi
nai socialistai įsigijo puikią 
svetainę, kuri lėšuoja jiem 
$135,000. Svetainė randasi 
ant Fifth Ave.

Smagu žiūrėti į finus, į jų 
atliekamus kultūros darbus, 
į jų puikiai išbujojusią spau-lda “Laisvė

Pas juos nėra to žioplo | 
klausimo apie “privatiškus” 
laikraščius, kuriuos tūli lie
tuviški socialistai pasekmin
gai bovijasi jau treji metai. 
Jų laikraščius leidžia koope
racijos, visiškai panašios į 
“Laisvės” bendrovę.

Tiesa, ir tarp jų buvo at
siradusių anarcho sindikali- 
stų, kurie pradėjo šmeižti

<1. *

Atsimenat, koks lermas 
anuomet kilo, kada kelevie- 
čiai važinėjo automobily. 
(Nors, po teisybei, tai buvo 
Matulaičio automobilius).

Ana sako, buržujai!
O dabar kiek šimtu dar

bininku socialistu turi savo 
automobilius ir dėlei to nei 
lapė neloja.

Tai apsipras ir su Prusei- 
kos fraku.

*

(Tąsa.)
Gana didelę įtekmę Berlyno laikais į 

Marksą darė radikališkos jaunuomenės bū
relis,taip vadinamiepi “Freien”*). Jame da
lyvavo broliai Bauer’iai: Bruno ir Edgar ir 
visa eilė jaunųjų hegeliečių, pasekėjų Hė
gelio filosofijos. Į juos visus darė nepap
rastą įtekmę genialio Hėgelio filosofija, 
apie kurią męs kalbėsime vėliau. Tame jau
nimo būrely Markso nuomonė visuomet bu
vo vertinama. Jisai tais laikais buvęs karš
tas tos idealistiškos filosofijos pasekėjas, 
nors, reikia pridurti, kad dar studentavimo 
laikais Marksas buvo pastebėjęs tūlus he- 
gelianizmo trūkumus, nenuoseklumus.

Pavasaryj 1841 metais Marksas baigia 
augštuosius mokslus ir gauna laipsnį filo
sofijos daktaro prie Jenos universiteto.

Mokslai pabaigti. Kas daryti? Tai 
buvo klausimas, kurį K. Marksas turėjęs, 
ūmai išrišti. Advokatūra, kai)) sakėm, jo 
netraukė prie savęs. Advokato biznis jam 
buvęs antipatiškas. Tais abejonės laikais 
vienas jo artymesniųjų draugų Bruno Bau
er, lekcijų skaitytojas Bonn’os universitete, 
pradėjo raginti Marksą apsiūkti prie uni
versiteto ir pašvęsti savo gyvenimą profe
soriaus karjerai. “Teorija—rašo Bauer sa
vo draugui—šiuomi laiku yra didžiausia 
praktika.”

Ir ištikrųjų! Kairieji hegeliečiai, ne- 
pasiganėdindami abstrakte m diskusijom 
idėjų srytyje, lipo žemyn nuo filosofijos vir
šūnių į praktiško gyvenimo verpetą. O čia, 
tame gyvenime, jie volens-nolens (norėda
mi ar nenorėdami) turėjo susidurti su Prū
sų karaliaus absoliutizmu ir jo ramsčiais— 
dvasiškiu bei žandaru. Religija ypač uoliai 
darbavosi, remdama Prūsų valstybę. Ir 
Bruno Bauer atkreipė savo filosofiškos kri
tikos ginklą prieš dvasišką biurokratiją, 
prieš šventraščio karžygius.

Bruno Bauer apskelbė kovą, mirtinę 
kovą religijos prietarams. Visa jaunoji 
Vokietija, žinoma, buvo su juo.

Bet... greitu laiku Bruno Bauer turėjo 
skirties su profesoriaus katedra Bonuos 
universitete. Jo kritika religijos buvo at
rasta pavojinga dėl esančios valstybės tvan
kos, dėl monarchizmo pamatų ir trono bei 
altorių apgynėjai paprašė jo apleist Bonnos 
katedrą**).

Tuomet Marksas pamatė, kad ir uni
versitetuose nėra vietos laisvei žodžio, lais
vai kritikai. Net idealistiška filosofija pa
sirodė esanti pavojinga Prūsų Hohenzoller- 
nų dinastijai.

O buvę laikai—kiek anksčiau—kada 
Prūsų valdžia malonia akim žiūrėjo į filoso
fiją. Mat, nesuprato jos praktiškos svar
bos. Manė, kad tai esąs teoretiškų idėjų 
sandėlynas, uždarytas devyniais užraktais. 
Tarė, kad filosofija tai jau nieku būdu ne
prisidės prie “bunto” prieš dievo užgirtąją

Tūli asmens (sako, kad tai 
socialistai, nors aš tam ne
tikiu) nuolat kritikuoja 
“Naujienas”, visai jų ne
skaitydami.

Ištikrųjų, reikia būti pu
sėtinu vėjavaikiu, kad kriti- 
kuot laikraštį, jo neskaitant.

Taip gali elgtis tik sorki- 
ninkai, o ne rimti vyrai!

* *
“Kova” apšmeižė ir apme

lavo “Laisvę” šešis kartus 
(tik du kartu atšaukė),o ka- 

” jai atsakė, tai 
“Kova” rėkia, būk ją “Lai
svė” atakuoja.

Lygiai kaip toj lietuvių 
patarlėj—žydas muša, žydas 
rėkia.

*
*

Aš jau tūkstantį kartų 
klausiu kur ir kada “Lais
vė” sulaužė Sąjungos taisy
kles. f

Visi tyli! , .
Nar tai ir tylėkit.,

*

Aš nesistebiu, kad tokia 
daugybė pradedančių socia
listų rašinėja eiles.

Mat, nors tuo būdu pasė

* *

Aš esu labai kantrus, bet 
aš visgi išdrįstu paklausti: 

apie kurį redaktorių V. 
Kapsukas pasakė, jog tai e- 
sąs dolerio vertas žmogus?

Dadėk jam pėdės kelis do
lerius, tai liks prie džiabo?

Tas redaktorius lai atsi
šaukia.

* ❖
“Keleivis” boikotuoja “Ko

vą” už tai, kad “Kova” boi
kotuoja “Keleivį”.

Tai juk visai liogiška.
*

* *
Aš stoju už ginčų tęsimą, 

q jie už dipliomatišką jų bai-

Pasakoja, kad karalius Friedrichas 
Wilhelmas buvęs visai neutralus prie filo
sofijos, bet kada kartą jam pasakė, kad 
Wolf o filosofija, jeigu įsikūnytų gyvenime, 
iššauktų kareivių bėgimą iš kariumenės, tai 
nusigandęs senis liepė filosofui kraustyties 
iš Prūsų į 24 valandas, grasindamas sušau
dymu.

Taigi, nei advokatūra, nei profesūra 
neturėjo garbės susilaukti Markso savo

i inteligentijoj nepaprasto pasisekimo turėjo 
idealistiška Hėgelio filosofija. Ja netik 

! interesuotasi, bet prieš ją lenkta galvos. 
Kovon besiveržiąs jaunimas rado joje aps
čiai dvasinio maisto. Marksas buvo to jau
nimo eilėse ir kad supratus, kaip tolydžio, 
pėda po pėdos vystėsi marksizmo pažiūros, 
būtinai reikia susipažint su pamatais Hė
gelio filosofijos.

Georg’as Hegel gimė 1770 m., mirė 
1831 metais. Savo jaunose dienose aiškiai 
simpatizavo Francijos revoliucijos idėjoms. 
Pabaigoj savo amžiaus, leidžianties gyveni
mo saulei žemyn ir žemyn, susilaukė oficia- 
lės pagarbos ir aukso. 1826 metais laike 
tradicijinės gimimo dienos šventės jo pase
kėjas Herderis pavadino jį vienu iš žemės 
dievų. 1831 metais, prieš pat mirtį, kara
lius Friedrichas Wilhelmas III dovanojo 
jam pagarbos ordeną ir mirė jis oficialės 
valdžios globojamas ir gerbiamas.

Hegelianizmas sunki filosofija, sunku 
ji suprasti. Kartą Hėgelis pasakė, pog jo 
mokslą viso labo tik vienas žmogus supran
tąs, bet ir tas pats nesuprantąs jo gerai.

Apie savo filosofiją Hėgelis sakė su
glaustoj formoj ve ką:—vėliausioji filosofi
ja yra pasekmė visų ligi jos buvusių filoso
fijų. Net trupiniai praeities filosofijos ne- 

! prapuola. Visi senesni principai apsaugo
ti. Daug laiko turėjo praslinkti pirm, negu 
atsirado dabartinė filosofija. Kiekviena fi
losofija yra idealis bėgamosios gadynės iš
reiškimas. Kad žmonija einanti pirmyn, 
kad gyvenimo formos keičiasi, tai yra to
dėl, kad visuotinoji dvasia nestovi ant vie
tos. Ėjimas pirmyn yra visuotinosios dva
sios prigimtis. Kartais, rodosi, kad ta vi
suotinoji žmonijos dvasia sustoja progresa
vusi, bet tas sustojimas yra tik iliuzija, tai 
tik tai)) rodosi. Ištikrųjų gi tai ji renkasi 
naujų pajiegų, užsiburia vidujiniame dar
be ir, vėliau ar anksčiau, apsireiškia nau
jais vaisiais.

Gyvenimo eiseną ir jo tikrenybę nenu
stato atskirų asmenų užgaidos bei norai, 
bet ta nesučiupiama visuotinoji dvasia. Tas, 
kas yra pasauly—(ai yra ne priepuolamai, 
ne iš netyčių, ne sulyg atskirų žmonių no
ro, bet yra todėl, kad tai yra išmintinga 
(Was wirklich ist das ist vernunftig). Gy
venimo tikrenybė yra išmintinga, o visa kas 
išmintinga yra tikrenybė.

Kartais, senas gyvenimo principas, esa
moji tikrenybė, susigrumia su nauju prin
cipu, su rytojaus tikrenybe. Naujo princi
po reiškėjai genialiu pramatymu supranta 
' naują tikrenybę, kurios dar nėra, bet kuri 
turi ateiti. Tarpe dviejų tikrenybių — šios 
dienos ir rytojaus — prasideda kova. Kar
žygiai, kurie skelbia naują principą, tan
kiai žūsta, bet jų pastangomis įvyksta nau
ja, ateities tikrenybė, nors gal ir kiek kito
niškesnėj formoj.

Pačią tikrenybę, išmintingą tikrenybę, 
reikia atskirt nuo paprastos egzistacijos, 
nuo laikino buvimo (Wirklichkeit steht ho- 
eher als die Existenz).

Tai ve branduolys Hėgelio filosofijos. 
Aišku, jog ji su savo visuotinąja dvasia yra 
idealistiška filosofija. Tą visuotiną dvasią, 
kuri tvarko gyvenimo bėgį, Hėgelis jieško 
ne pačiame gyvenime ne gyvų žmonių san- 
tikiuose, ne materialiuose jų reikaluose, bet 
kur tai padebesiuose, abstrakcijose.

Tačiaus ta idealistiška filosofija, kuri 
žmonių gyvenimą darė prigulmingu nuo 
kokios tai nesuvaikomos visuotinosios' dva
sios — vist ik buvo pažangos, progreso fi-

Gyvenimas patiekė Marksui dėkinges
nes dirvos. Jam lemta buvo tapti laikraš
tininku. Publicistikos dirvoje išaugo ir su
stiprėjo Markso genijus.

Oficialio mokslo metai tapo užbaigti. 
Bet gyvenimo mokslas, galima sakyti, tik

Sausio mėnesyj 1842 metais Koelne isi-

no Laikraštis), kuriam teko sulošti begalo 
svarbi rolė. Marksas buvo pakviestas į 
bendradarbiu skaičių—o bendradarbiai tie 
tai buvo žiedai kairiosios vokiečių inteli
gentijos. Tų pačių metų pabaigoj jaunasai 
Marksas—jam tada suėjo tik 24 metai— 
užėmė vietą vyriausio redaktoriaus. Plunk
snos dovana iškėlė jį tan publicistikos 
u rėdau.

II.
GYVENIMO KOVOS AUDRON.
Trisdešimtais ir keturesdešimtais me

tais pereito amžiaus Vokietijos pirmeivėj 
------—~r ■

*) Karl Marks — Biographical Memoirs by Wilhelm 
Liebknecht, pusi. 15. it ■ -

Teisingai sako Beltovas: “Hėgelio filo
sofija, kuri viešai skelbė, kad prigimtis vi
suotinosios dvasios esanti tame, jog ji nuo
latiniai eina pirmyn, negalėjo būti filosofija 
atžagareivių.” Tai viena, o antra—Hėgelis 
žiūrėjo į žmonijos praeitį, kaipo į sąmonin
gą evoliucijos—vystymosi eiseną. Visi per
gyventi žmonijos išsivystymo laipsniai buvo 
tai išmintingos tikrenybės apsireiškimai, 
kuriuos nustatė visuotina istorijos dvasia.

Iš šio dėsnio visai liogiškai, visai nuo
sekliai galima buvo padaryti toks išvedi
mas: jeigu šios dienos tikrenybė išsivystė, 
protingai išsivystė, iš vakar dienos, iš pra
eities tikrenybės, tai rytojaus dienos tikre^ 
nybė turi liogišku būdu išaugti, išsitobulin
ti iš šios dienos tikrenybės. Ir visas tas 
procesas bus išmintingas.

Bet apie ateitį, apie rytojaus dienos 
tikrenybę Hėgelis jau nekalbėjo. Jisai ap- 
sirimo ir susitaikė su esamąja Prūsų vals
tybes tikrenybe, su esamąja jos tvarka. Taį J 
buvo neliogiška, tai buvo nenuoseklu. Juk 
jeigu, anot paties Hėgelio, visuotinoji žmo
nijos dvasia nuolatinai.eina pirmyn, griau-^ 
dama esančią tvarką ir pakeisdama ją nau
ja tobulesne tvarka, tai jo laikų tvarka
nAornlSin hiif.i amžina i

tedarė

- ‘ ’

Ml
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ne gale j o būti amžina.
Bet Hėgelis to išve
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ir visokie šauksmai. Ar čia

Jeigu pradėtus ginčus ne-
Burcevui pasakė

tą, visi žiurėjo, kaipo į pir-
Vokietijos miltinę taikos

i

t
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Kcrenskis su keliais tūks-

Męs turime suprasti, kad

Kada nekurie Chicagos

tuo*
i In

5

Mr.

nauja visuomenei, ar liko or
ganais kelių besipešančių

rašytas gana seniai. Jisai i 
mums pristatytas iš tolymos’,

džios esančios autoritetiškos 
ta klausima rišti. Bureevas 
su Plechanovu šaukia, kad 
tie, kurie važiuos i Stockhol- 
m o k o n fe re n c i j ą—v o k i e č i ų

kams suteikė naują pajiegą 
ir sukėlė revoliucijinę dva
sia.

CHORAMS PAMOKOS.
Komp. Mikas Petrauskas, jau

nėdamas su koncertais po 
vių sėdas, darys chorams pam 
kiekvienai progai
Lekcija 10 dol. Lekcija

Kad mums reikia daugiau 
rimtumo, tai faktas, ypač

į laikraštininkams
doku- trūksta rimtumo ir nuosek- 

‘metrikų Hos kritikos.

bilie-! tiems, kurie taip daug be- 
sva-' reikalingo triukšmo daro

.............  Sauja Pipirų
DAUGIAU RIMTUMO, senberniams ir sen* '

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

ga, kad, rodos visas svie
tas nori pamatyti ją.

Knygoj randasi puikus paveiksią} 
Kaina tiktai 35 centai.

Galima gauti pas: A. Pipiminkas, 
2023 St. Paul Ave., Chicago, III. ar
ba “Laisvės” knygyne, 188 Roebling L 
St., Brooklyn, N. Y.

s y

met įvyksianti taika, kuo
met pradėsią užpuolamąją 
karę.

Abelna opinija, apie Rusi
jos situaciją priešaky su lai
kinąja Valdžia, — tai van
duo dėl sąjungininkų impe- 

! rialistinio malūno.
30 d. liepos tapo uždaryti 

visi rubežiai ant dviejų sa
vaičių, kad neišleistų jokios

siais karės priešais.
Laikinoji valdžia jau spė

jo išsireikšti, kad tarptauti
nė socialistų koferencija 
Stockholme nesanti autori- 
tetiška rišti taikos klausima,

brangumas. Izvozcikai (ve
žėjai), jeigu nuveža nuo vie
nos stoties iki kitos, reikia 
užmokėti 25 rubliai. Tokiu 
būdu didesniuose miestuose 
veik negalima gyventi.

Drabužiai taip pat baisiai 
brangus. Už čeverykus rei
kia užmokėti 50 rublių, eilė 
viršutinių rūbų (žiponas, 
kamizelka ir kelines) kaštuo- 
ja 200 rublių ir dar nekokio 
audeklo. Už patį menknie
kį reikia mokėti baisus pini
gas. Sibire viskas perpus 
pigiau.
Abelnai po visą Rusiją rin

kos ištuštėję, kur tik nepasi
suksi, visur matai Amerikos 
arba Ispanijos išdirbystės 
produktus.

Europinėj Rusijoj šiemet

dauguma mūs socialistų 
pradėjo tą darbą nupeikti, 
nes, girdi, tokią organizaci- * 
ją tverti esą socialistų spė
kų ardymas.

L. S. S. 9-tame suvažiavi
me, Chicagoje, kada buvo 
paduotas projektas apie pri
pažinimą L. S. J. L. legališ- 
ku, irgi atsirado priešų, ku
rie griežtai pasmerkė L. S. 
J. L., patys nežinodami, ar 
nesuprasdami jos naudingu
mą. Bet, ačiū nekuriu rim- 
čiaus mąstančių draugų nu- 
rodimams, suvažiavimas vis
gi priėmė L. S. J. L. prielan-

Vokiečiai kareiviai deportuoja belgus. Prieš tai protestavo tik viena vokie
čių partija, būtent socialistai.

Ką sako lietuvis socialistas 
apie Rusijos reikalus.

Revoliucijos audra netik iš mas, visur reikalaujama tai- 
pat pamatų sujudino Rusi- kos ir teisių...
jos liaudį’, bet savo obalsį pa-; Ilgas tęimasis karės ir 
skleidė ir tarpe kitų šalių Rusijos revoliucija darbinin- 
darbininkų.

Milžiniški streikai Vokie
tijoj — Berlyne, Leipzige, 
Varšavoj ir kituose didmies-> 
čiuose, ypatingai amunicijos | 
išdirbystės centruose, Vo-i Viso pasaulio darbininkų 
kietijos valdžią privertė at--akys buvo nukreiptos į Ru- 
kreipti atydą į darbininkų sijos revoliucijinį proletaria- 
reikalavimus: duonos, lais
vės ir taikos, 
valdžia, matydama tą pavo
jų, pradėjo žadėti visokių 
laisvių, visokių reformų, vi
sokių pagerinimų, kad tik 
nuslopinus kįlančią revoliu
cijos bangą. Hindenburgas 
irgi išsijudino iš apkasų, 
kuomet pasklydo įvairus at
sišaukimai į kareivius ir 
darbininkus, kuriuose buvo 
nurodoma pragaištingumas 
šios karės.

Austrijoj didžiausios riau
šės, streikai, aštrios kriti
kos iš kairės pusės iššaukė 
ministerijoj krizį.

Ispanijoj iškilusią revoliu- ’ simainė. Toji taikos žvaigž- 
cijos audrą laikinai valdžiai. dutė ir laisvė vėl pradeda 
pavyko nuslopinti, bet tas slėptis už tamsių debesių, 
nereiškia, kad revoliucijinį 
judėjimą pavyko užgniaužti, tančiais agitatorių išjudino 
ten ir šiandien revoliucija armiją iš tranšėjų ir priver- 
verda, kunkuliuoja ir gali- tė ją daryti užpuolimus — 
mas daiktas, kad rytoj ar po .vesti užpuolamąją karę, 
ryt vėl iškils į viršų ir nu-' Skaitlingi armijos būriai at
plaus monarchišką valdžią.

Švedijos darbininkai išėjo 
ant gatvių ir reikalauja duo
nos ir laisvės.

x Anglijoj, Francijoj ir Suv. 
Valstijose suskubo organi
zuoti Darbininkų Tarybas, 

Bkdami Rusijos revoliu-

apsiniaukusioje padangėje. 
. “Taika be užgrobimų sveti
mų teritorijų ir be kontribu
cijų” padarys galą toms 
skerdynėms. Revoliucija 
paleido obalsį: “šalin impe- 
rialistiškos karės! Lai gy
vuoja socialė revoliucija!” 
Šis obalsis atsimušė ir kitų 
šalių darbininkų galvose ii’ 
jie privers valdžias prie tai
kos...

Bet šiandien, praslinkus 
penkiems mėnesiams nuo to 
laiko, kuomet tapo nuversta 
senoji tvarka, daug kas at-

ją, kurioj buvo šauksmai: 
“Šalin dešimts kapitalistiš
kų ministerių! Valdžia pri
valo pereiti į Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
rankas!”

Tarpe demonstrantų ir 
kazokų, kurie palaiko Ke
renskio valdžią ir užpuola
mąją karę, įvyksta susirė
mimai. Nors susirėmimo 
priežastys galutinai neišaiš
kintos, bet didžiuma spėja, 
kad tai buvo provokatorių 
darbas. Eina gandas, būk 
tūla ypata per langą šovusi 
į kazokus ir tokiu būdu davė 
progą broliškam kraujo pra
liejimui—pradėjo tarpe sa
vęs šaudytis. Kiek krito to
se riaušėse aukų, valdžia 
slepia, bet spėjama, kad ne
mažiau šimto ypatų. Sker
dynių kaltininkais įtarė bol-!

kampų ir rodyti savo juodą 
veidą. Leniną ir kitus vadi
na vokiečių šnipais. Tos 
šlykščios paskalos rado vie
tą tarpe tamsesnių darbi
ninku ir kareiviu. Visus 
bolševikus vadina vokiečių 
šnipais ir jeigu ant gatvės 
eina ginčai apie karę, ta 
reikia būti atsargiam, kac 
nenuvestų į kalėjimą arba 
nesumuštų.

Negana to, kad Leniną va
dina vokiečių šnipu, bet 
Bureevas drįsta sakyti, kad 
ir Maksimas Gorkis esąs

Aš manau, kad tie faktai 
aiškiai duos suprasti, kur 
inkui dabartinė ministerija 
važiuoja.

Neseniai buvo kadetų par
tijos suvažiavimas ir nutarė 
dabartinę ministeriją palai
kyti. Miliukovas — žymus 
kadetų partijos vadas, pas
kutiniame Dūmos posėdyje 
pasakė:

“Męs galime ne su visu 
dabartinės valdžios veikimu 
sutikti; bet aš visgi nesiti
kėjau, kad Kerenskiui pa
vyks taip puikiai suvaldyti 
valstybę. Turime atsiminti, 
kad viena ypata negali daug 
ką nuveikti.”

Jeigu kadetai taip kalba, 
tai reikia neužmiršti, kad jie 
savęs neapgaudinėja ir su
pranta Kerenskio darbus, 
jeigu jį giria.

Šiandien skaitau laikraš
tyje valdžios pranešimą, kad 
jau nevalia kritikuoti bei 
apkalbėti sąjungininkų dip
lomatus; kas prasižengs 
prieš tą įstatymą, tas bus 
kalėjimu baudžiamas.

Šiomis dienomis Kerens- 
kis ir kompanija pakvietė 
kadetus priimti keliato mi
nisterių vietas pastarieji su
tiko pakvietimą priimti ta 
išlyga, jeigu valdžia sutiks 
atidėti neaprybuotam laikui

Kada L. S. J. L. sekreto
rius išsiuntinėjo į visus pir
meiviškus laikraščius L. S. 
J. L. konstituciją, tai neku- 

, - . rie patalpino konstituciją SU
rinėj Siberijoj buvo derlius jaj prielankiais prierašais, 
geras, bet ten stoka darbi- })e^ “Kova” netik konstituci-

Ljos netalj)ino, bet dar pada- 
■ p’ė ištrauką su neprielankia 

. J pastaba. Ačiū tam ir šian- 
m dien —nekurie sąjungiečiai

1 mažai atkreipia domos į L.S.

ninku, visi vyrai paimti 
karę ir laukai likosi neap 
dirbti.

Emigrantų, atvykusių
Amerikos, Australijos, Ka- 1 mažai atkreipia domos j L.S. 
nados ir Sibiro neįsileidžia į j kuopu organizavimą, 
sekančius Rusijos miestus:' Nekurie iš draugų net ma- 
Petrogradą,Maskvą, Kijevą,' no> kad čia yra Socialistų 
Revelį ir Pskovą. Tuose spėku ardymas, 
miestuose stoka maisto, gy
ventojai beveik badauja.

Dabar Rusijaj įtempti 
santikiai tarpe dviejų lage
rių — tęsimo karės ir jos 
užbaigimo. Kuris lageris 
paims viršų, tai ateitis paro- 
dys.

Atvykstančius iš Ameri- 
kos politiškus emigrantus, 
jeigu tik nužiūri,kad jie pri
klauso prie anarchistų, be 
jokio apkaltinimo suareš
tuoja; suareštavo septynius 
atvykusius iš U* ’

sisako eiti į užpuolamasias 
atakas, atsitraukia iš pir
mutinių eilių. Tie pulkai, 
kurie stovi užpakalyje ir 
pritaria Kerenskiui, šaudo į 
tuos, kurie atsisako nuo ata
kų. Tokie atsitikimai labai 
tankiai atsikartoja.

Užpuoląmoji kare iššau-

jų darbininkų vadų suareš
tavo. .Bet faktiškai juos a- 
reštavo valdžia kaipo negei
stinus agitatorius. Bolševi
kų laikraščius irgi uždarė 
uždaryta Petrogrado “Prav
da”, kareivių “Pravda”, Re- 
velyje estų bolševikų laik
raštis ir daugelis kitų.

Tampa išleistas įstatymas 
įvedant mirties bausmę, 
kaip sako “dėl bailių ir ša
lies išdaviku,” — bet tas da
roma tuo tikslu, kad galima 
būtų įvesti geležinę discipli
na ir atimti iš kareiviu tas c 
teises, kurias jie buvo iško
voję. Kareiviams uždrau
džiama varyti tarpe savo 
draugų agitaciją už taiką ir

kiečių papirktas, tai reikia 
būti bepročiu arba didžiau
siu besažiniu.

Juo dašim tis P u r i ške v ič iu s 
irgi pakėlė savo galvą ir 
.pradėjo šaukti, kad būtų 
likviduota Darbininku ir 
Kareivių Atstovų Taryba, o 
visa valdžia priklausytu 
Dūmai, tai juodajai Dūmai, 
kuri visa laiką ištikimai tar
navo carui.

Iš visų kampų, iš visų ply
šių juodosios jiegos pradeda 
rodyti savo galvas. Reakci
ja jau pradeda galvą kelti ir 
reikia tikėtis, kad toliaus sa
vo darbą varys.

Staigi revoliucijos banga 
negalėjo panaikinti visus 
tuos “cinus”, kurie buvo ca
ro įvesti ir paskui tie “ci
nai” jau pradėjo taikytis 
prie gyvenimo aplinkybių. 
Dabar garbingas vardas“so- 
cialrevoliucionieriaus” ir di
džiuma caro bernų greitai 
pasidarė “revoliucionie
riais,” bet didžiuma revoliu
cionierių palaiko užpuola
mąją karę. Sena Miliukovo 
liogika, kad ūkininkai iš
pirktų nuo dvarponių žemę, 
surado sau vietą ir tarpe so- 
cialpatriotų. Didžiuma lai
kraščių, leidžiamų Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta

rną. Prašalinti iš ministeri
jos socialistai Ceretellis ir 
Skobelevas. Ministerių ka
binetas nepaeina po kontro
le Darbininku ir Kareiviu 
Atstovų Tarybos.

Žmonės ir kareiviai trokš
ta taikos, bet neturi supra
timo, kokiais keliais prie jos 
galima prieiti. O čia laik
raščiai ir visokie agitatoriai 
šaukte-šaukia, kad tėvynė 
pavojuje, kad iškovotai lais
vei gręsia pavojus, pražūtis

Kad tvėrimas tokios or- 
•' ganizacijos neskaldo sociali- 

^ .stų spėkų, tad gali kiekvie
nas paimti pavyzdį nuo 
“Young Peoples Socialist 
League,” kuri netik kad ne
trukdo jų veikimo, bet dar 
kas metas pagamina Socia
list Partijai kelis šimtus nau. 
jų narių.

Dabar, kada nekurie Chi
cagos veikėjai sumanė tver
ti Amerikos Lietuvių Dar- 

Chicagos ir bininkų tarybą ir atrada ta- 
Clevelando ir ta padarė VIa- (me darbe tūkstančius prita- 
divostoke, o Charbine areš- rėjų, vėl prasidėjo kivirčiai 
tavo daugiau. ir visokie šauksmai. Ar čia

Politiškus, kurie neturi jo- yra bent krislelis rimtumo? 
kių prirodymų savo ypatos j Kaip liūdna, kad tūliems 
tikrumo (udostoviereniji lič- mūsų laikraštininkams 
nosti), neturi senų doku- trūksta rimtumo ir nuosek- 
mentų—pasporto 
arba kitokių prirodymų,tuo-j Ačiū tiems, kurie nori vis 
jaus areštuoja arba grąžina pastatyti ant savo “aš”, ne- 
atgal, nepaisant į tai, kad kurie mūsų besiginčinančių 
jie iš Amerikos ir turi do- ir besipešančių laikraščių 
kumentus, jog politiški pra- 'pasidarė taip nuobodus, kad 
sikaltėliai. ‘ žmogus skaitai ir pats sau

Visi emigrantai, grįžtanti netiki, ar tie laikraščiai tar- 
į Rusiją ir neturinti 43 me
tų amžiaus, turi tuojaus eiti

jeigu tik tinkamas — ima į 
kariumenę. Beje, jam duo
dama pasirinkti miestą, iš
skyrus tų, kuriuos neįlei
džia, kuriame nori stoti, tai 
į tą ir nugabena. Jeigu po
litiški emigrantai prašo, tai 
duoda ant kelių dienų arba 
savaičių “otsročką” ir jeigu 
kuris per tą laiką gauna to
kį darbą, kuris surištas su v? 
karės reikalais, tuomet 
palieka prie darbo ant 
gesnio laiko, bet visiškai nuo 
tarnavimo n e pa 1 i u o su o j a.

M. Akelaitis.

Laikinoji valdžia pajuto, 
kad tarpe demokratiškos 
armijos jau nieko negelbės 
įvedimas geležinės discipli
nos, tai po įvedimui mirties 
bausmės, įvedė aštriausią 
cenzūrą. Ir taip leidžiami į- 
statymai vienas po kitam ir 
varžoma ta laisvė, kurią 
liaudis iškovojo.

Šiandien jau visokie juo- rybų, varo agitaciją už už-
*wiąi pradedą lysti iš puolamąją karę, nes tik f

būtinai reikia eiti i atakas.
Visur rengiami mitingai ir 

demonstracijos prieš įvedi
mą mirties bausmės ir prieš • 
užpuolamąją karę;visur rei
kalaujama tik apsigynimo— 
ant vietos laikytis ir neleisti 
priešų toliaus eiti.

Maisto visur stokuoja, 
transportacija neatsakanti 
ir į didesnius miestus nespė
ja užtektinai pristatyti mai
sto.

Didesniuose miestuose 
duona išduodama po 
tais, tris ketvirtdaliai 
ro i dieną ant žmogaus ir tai minusų spaudoje, 
pakol gauni paskirtą porci
ją, reikia nuo 4 ryto iki 8 šauksmai, be jokio apsvars- 
val. išstovėti. Tūluose mie-' tymo, yra fanatiškas pasi- 
stuose duonos svaras 45 ka- elgimas. Todėl tą turėtų 
peikos; cukraus svaras 2 ’vengti bent tie, kurie save 
rubliai ir galima gauti tik skaito prie sveikai protau- 
du svaru į menesį; sviesto jaučių. Taip kalbėdamas, 
svaras—3 rubliai 50 kapei- aš turiu omenyje šių dienų 
kų; mėsos svaras 3 rubliai ir apsireiškimus, 
tai ne visur galima gauti.
Kambarių didesniuose mies- 'gabesnių draugų pradėjo or
tuose veik negalima gauti, o ganizuoti Lietuvių Socialią-

tės žmonės, tai galima'pasa
kyti, kad jie nėra tobulus, 
bet kad tas apsireiškia neva 
pas redaktorius, tai jau pa
žeminimas visiems tiems, 
kuriais jie vadovauja.

Draugai, jeigu jūs norite 
vadovauti darbininkų mi
nias ir šaukti jas vienybėn, 

;p sykiu skelbti jiems brolybę, 
'meilę ir solidariškumą, tai 
‘vengkite tokių apsireiškimų, 
kurie netik kad neatneša/ 

1 naudos, bet dar daro blėdį 
Nuo red. — šis straipsnis ir arde/vienybę.

Jisail St. Narkis.’,

——
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Turėkite kantrybės, drau
gai, ir perskaitykite visą 
“Kovos” N41. *»• X

Veik visas numeris pa
švęstas niekinimui ir dergi- 
mui lietuvių socialistų spau
dos ir jos veikėjų. Stačiai 
apskelbta kryžiaus karė. Y- 
patingai bjauriojama “Lais
vė” ir jos redaktoriai. Tie 
žmonės, kurie dirba “Lais
vėje” ir panašiuose laikraš
čiuose (ir net jų šėrininkai) 
apskelbiama prastais sąjun- 
giečiais, kurie savo darbuo
se nesivaduoja Sąjungos ge
rove.

“Naujienoms” prikišta, 
kad jos papirkinėja sąjun
giečius! Pruseika, kuris jau 
11 metų dirba socialistų ei
lėse, pravardžiuojama, “si- 
rata, kuris švaistosi rudens 
nakty,” ant Paukščio meta
ma dėmė, kad jam rūpi Še
rai (biznis), o ne teisybė, 
Grigaičiui prikišama, kad ji
sai nusidėjęs sąjungiečiams.

Tais ginčais ir b j auroj i- 
mais “Kova” užima apie 10 
špaltų (“Laisvės” rašto bū
tų 12 špaltų). Net ant pir
mo puslapio, žinių skyriuje, 
eina ginčai.

Ir šita bjauri ataka prieš 
socialistų spaudą vedama 
dabar, kada ypatingai reik
tą vienybės, nes persekioji
mai gręsia visiem!

Savo šmeižimuose “Kova” 
bent šešis kartus remiasi 
privatiškai nugirstom pas
kalom, ko ligšiol nedarė jo- 
kis socialistų laikraštis. Ji 
prasimano net apie kokią tai 
slaptą konferenciją, nors ne
turi nei mažiausio faktelio, 
kad parėmus tą savo prasi
manymą. Vadinasi, net žio- 
pliausios paskalos jai tinka, 
nors ji pati sako, kad už jų 
teisingumą neduotų sau gal

avos nukirsti. Ginčuose su 
Pruseika įlenda net į Pru- 
seikos širdį. “Kovos” redak
toriai išmoko jau net skaityt 
kitų žmonių širdyse!

Paskaityk žmogaus širdy
je ir atliktas kriukis! Argu
mentų jau nereik! Taip gali 
elgties asmens, kurie prili
po galą liepto, žmonės, kurie 
galutinai nusispjovė ant li
teratiškos etikos ir ant pap
rasčiausio padorumo.

Grand Rapids, Mich. — 
Čia prasidėjo teismas A. 
Germerio nacionalio sekre
toriaus Socialistų Partijos ir

~ Bjkiu dar 12 socialistų.

(Tąsa.)
—Bern to - Ankero gatvė, numeris de

šimtas. Ar tamsta pas jį eisi? Jeigu eisi, 
ar negalėtum jam laiškus nunešti? — ta
rė žmogus.

Ir vėl einu atgal tuo pačiu keliu, ku
riuo ir atėjau. Dailydės sėdi ant nuobliuo
tos lentos ir valgo pietus... Atėjau prie nu
rodyto namo; durys atdaros ir aš laiptais 
lipu į viršų. Išsiimti iš kišeniaus laiškus, 
kad pirmiausia jį nudžiuginti, o jau paskui 
paprašyti pagelbos ir jis, be abejonės, ne
atsisakys tą padaryti.

Prie durų pamačiau užrašytą kortelę:
“H. P. Patersonas, teologijos studen

tas—išvažiavo namo.”
Ir nepasijutau, kaip atsisėdau ant 

grindų palei jo duris. Sėdėdamas kelis sy
kius pakartojau: “Išvažiavo namo! Išva
žiavo namo!” Sėdžiu, žiūriu į laiškus ir 
nežinau nei ką daryti. Taip* man besėdint 
galėjo praslinkti dvidešimts minutų, jeigu 
ne daugiau. Išgirdau žingsnius besiarti
nant prie manęs. Atsistojau ir tariau:

—Aš jieškojau studentą Patersoną, tu
riu jam du laišku.

—Jis išvažiavo j namus, paskui sugrįžš, 
—atsakė moteris. Laiškus, jeigu norite, aš 
paimsiu.

—Ačiū tamstai, kad priimate. Malo
nėkite jam kogreičiausia perduoti, nes juo
se, kartais gali būti kas nors svarbaus. Su
diev !

Kada išėjau ant gatvės, atsistojau, su
gniaužiau kumštis ir balsiai sušukau: “Tu
riu tau, mano dieve, pasakyti, kad tučia vi
sas!” Ištaręs tuos žodžius ir grūmodamas 
kūmščia į dangų, kartojau: “Tu, velniai ma
ne paimtų, visas esi čia!”...

Grauždamas skiedros šmotą, greitai 
ėjau gatve ir nepasijutau, kaip atsidūriau 
ant gelžkelio pleciaus. Išganytojaus bokš
te laikrodis rodė pusę po pirmos. Valandė
lę stovėjau ir mąsčiau. Šaltas prakaitas bė- 
go per veidą. Pats savęs užklausiau, ar ne
galima pereiti per tiltą ir pats sau atsakiau, 
kad galima, jeigu tik laikas pavėlina. Nie
ko nelaukęs patraukiau per gelžkelio tiltą.

Perėjus per tiltą, atsidūriau pajūryje. 
Uoste buvo daug laivų, judėjimas nepap
rastas, darbininkai nešiojo iš laivų ir į lai
vus maišus, skrynias ir kitokius daiktus. 
Netoli nuo manęs sėdėjo moteriškė pasista
čius stalelį, apkrautą visokiais saldainiais, 
pyragaičiais ir kitokiais skaniais užkan
džiais. Pažvelgiau į tuos užkandžius, užuo
džiau pyragaičių kvapsnį ir vėl pasidarė ne
gerai. —Tfu, kokia smarvė! Reikia lan
gą atidaryti! — tariau pats sau. Greta 
manęs sėdi koks tai žmogus, aš jam pra
dedu išdėstyti savo nuomonę apie tą mais
tą, kurį moteris pardavinėja, kad jis nešva
rus ir tam panašiai.... Žmogus suprato, 
kad aš nenormališkas, nelaukė pabaigos 
mano kalbos, atsikėlė nuo suolo ir nuėjo. 
Aš irgi atsikėliau ir sekiau paskui jį, norė
damas pertikrinti, kad teisybę kalbu ir kad 
jis, neklausydamas mano kalbos, stambiai 
klysta.

—Klausyk, tamsta, jeigu tik męs pa
žvelgsime į tą maistą sanitariškomis aki
mis, — tariau jam, suduodamas ranka per 
petį...

—Atleisk, tamsta, aš esu iš svetur at
vykęs ir nieko nesuprantu apie sanitariš- 
kumą,—atsakė jis man su baime.

Na, jeigu jis iš svetur atvykęs, tai dar 
geriau. Ar negaliu aš jam suteikti savo pa
tarnavimą? Ar negaliu po miestą pave
džioti? Tas man suteiktų smagumą, o jam 
nieko nekaštuotų....

Bet nelaimingasis žmogus norėjo nuo 
manęs kuogreičiausia atsikratyti ir, nieko 
nesakęs, tuojaus perėjo skersai gatvę ir lei
dosi kitu šaly gatvių.

Aš vėl sugrįžau ir atsisėdau ant to pa
ties suolo. Jaučiausi neramiai. Netoli ma
nęs girdėjosi lyros balsai ir tas mane bai
siai nervavo. Jauna mergaitė, fleitos bal
sais, dainavo liūdną dainą. Aš, negalėda
mas sulaikyti savo nervų, pradėjau vaitoti, 
neva pritardamas tiems garsams. Kada 
žmogus badauji, tai ir pats nežinai, ką vei
ki ir kaip elgiesi! Man rodėsi, kad tie gar
sai pagriebė mane, aš sutirpau ir pavirtau 
į garsus. Jaučiu, kad lėkioju erdvėje, kįlu 
vis augščiau ir augščiau...

Prisiartina mergaitė, dainavusi liūdną 
dailią, pritariant lyrai, pakiša po nose bio
tinę torielką ir sako:

—Duokite ere. Tik viena ere!
isdaftį

mas ką darau, pašokęs nuo suolo pradėjau 
grabaliotis po kišenius. Mergaitei pasiro
dė, kad aš noriu iš jos pasityčioti, todėl nie
ko nesakius atsitraukė į šalį. Jeigu ji bū
tų mane iškoliojus, jausčiaus daug geriau, 
bet dabar ji nuolankiai atsitraukė į šalį ir 
tas mane dar labiau sugraudino, 
kenčiau, pasišaukiau ją ir tariau:

—Dabar aš neturiu nei vienos ere, bet 
tavęs neužmiršiu, kaip tik turėsiu pinigų, 
tuoj aus duosiu. Galimas daiktas, kad rytoj 
galėsiu duoti... Kaip tavo vardas?... Dai
lus vardas, aš niekad neužmiršiu... Ir taip, 
rytoj mudu pasimatysiva...

Nors ji nepratarė nei žodžio, bet aš ma
čiau, kad mano žodžiams visgi netiki. Aš 
/pradėjau verkti, man buvo skaudu ir grau
du, kad ir gatvinė mergaitė manimi jau ne
tiki. Dar sykį pasišaukiau ją, greitai atsi
segiau žiponą ir norėjau atiduoti bruslotą, 
bet atsiminiau, kad jo neturiu.

Pats nesuprantu, kaip aš galėjau už
miršti, kad jau kelios savaitės tam atgal, 
kaip persiskyriau su savo bruslotu. Mato
mai jau mano protas pradėjo painiotis. Dar 
laimė, kad mergaitė greitai prasišalino. Ap
linkui mane susirinko būrys žmonių ir gar
siai juokėsi., Tuoj aus atvyko policistas, 
pralindo pro minią ir priėjęs klausia, kas 
atsitiko.

Nieko ypatingo! Aš tai mergaitei no
rėjau atiduoti savo bruslotą... dėl jos tėvo... 
Tame, rodosi, nėra jokio prasikaltimo ir 
juoko. Man būtų reikėję nueiti namo ir ap
sivilkti kitu!....

—Ant gatvės meldžiu nelošti jokių ko
medijų! Na, marš i — Jis mane smarkiai 
pastūmėjo pirmyn. Paskui vėl pradėjo 
šaukti:—Klausyk, ar čia tavo popieros pa
siliko ?

Po šimts velnių, juk. tai mano straips
nis, brangus straipsnis, parašytas dėl laik
raščio! Ir kaip aš galėjau jį palikti?...

Pribėgau, pagriebiau savo rankraštį ir 
persitikrinęs, kad jis visas, patraukiau tie
siai į redakciją. Bokšte laikrodis išmušė 
keturias.

Redakcijos durys uždarytos. Tartum 
vagis palengva išeinu ant gatvės, atsisto
ju ir misliju, ką daryti. Palei mano kojas 
guli spilkutė; pasiimu. Kas būtų, jeigu aš 
iš savo žipono išpjaučiau visas sagutes? 
Kasžin, kiek už jas galėčiau gauti? Apžiū
rėjau jas ir pripažinau, kad dar naujitėlės. 
Gera ir išganinga mintis: nupjaustysiu vi
sas sagutes ir nunešiu pas “dėdė”. Padėji
mas eina geron pusėn, nes sagutes visgi 
parduosiu. Tuojaus griebiausi už darbo— 
pjaustyti nuo žipono sagutes. Dirbdamas 
pats su savimi kalbėjau:

—Matai, tamsta, aš esu blogame padė
jime, privertė prie to vargas 
kai, kad perdaug nudėvėtos?.
te niekų! Aš norėčiau matyti žmogų, kuris 
mažiau už mane gali sagutes nudėvėti/ Tu
riu tamstai pasakyti, kad aš jų nenaudoju, 
nes visuomet vaikščioju atsegtu žiponu, tai 
mano Įpratimas, nepaprastas įpratimas, ku
rio kiti neturi... Ne, ne, jeigu tamsta jų ne
nori, tai aš... Bet visgi norėčiau už jas gau
ti nemažiau dešimties ere... O, viešpatie, 
kas gi sako, kad tamsta privalai tą dary
ti?... Geriau nutilkite ir nekalbėkite niekų, 
nes tas mane nervuoja... Taip, taip, labai 
gerai, pašaukite policistą! Aš čia palauk
siu, pakol tamsta jį pašauksi. Nieko tams
tos nepavogsiu... A, sveikas, sveikas! Ma
no pavardė Tangen, aš truputį įtraukiau, 
truputį paūžiau...

Staiga pasigirdo žingsniai ir aš tuo
jaus ateinu į savo protą. Matau einant 
tą patį žmogų, kuris visuomet sėdi redakci
joj. Greitai sagutes kišu į kišenių ir pa
sveikinu jį. Nieko neatsako ir nori pro 

i mane praeiti. Jis labai užimtas—žiūri į 
savo pirštų nagus. Sulaikau jį ir klausiu 
redaktoriaus. 1

—Nėra jo.
—Tamsta meluoji, — sušukau aš ir 

greitai smukau į karidorį' paskui jį. — Aš 
būtinai turiu matyti redaktorių ir su juomi 
pasikalbėti. Gavau svarbių pranešimų, ku-

Daugelis draugų klausia, 
kodėl aš nėjau prie “Ko- 

}vos” dirbti, kuomet mane 
kvietė Pild. Komitetas net 
lu sykiu. Ilgai į tuos už
klausimus nedaviau jokio 
atsakymo, bet dabar priver
stas esu viešai pasakyti.

Atvykus man Amerikon, 
prisiėjo įsivelti į peštynes, 
prisiėjo tankiai ir smarkiai 
išsitarti, smarkiai susikirsti, 
bet tuomet niekas nedarė jo
kių užmetimų, nes “pešiau- 
si” dirbdamas dirbtuvėj, di
dindamas kapitalistams mi- 
lionus... Pagalios pradėjau 
dirbti prie “Laisvės” ir tas 
savo “peštynes” varyti to- 
liaus. Čia jau pasipylė 
šauksmai, kad man rūpi biz
nis, rūpi doleris ir todėl pa
našiai elgiuosi. Ypatingai 
Živatkausko su Bagočiumi 
istorija labai ant manęs at
siliepė, nes tuomet bombar
davo mane ir dabartiniai 
kairieji draugai. Vienok aš 
ir dabar prisilaikau tos pa
čios nuomonės, kokios pir
miau buvau. Ginčai L. S. S. 
60 kuopoj buvo labai dideli, 

1 mano pusę palaikė neskait
linga narių dalis. Kuopa 
buvo arti skilimo. Nenorė
damas 60 kuopą suskaldyti, 
persikėliau į kitą-kuopą,ma
niau, kad tuomi viskas užsi
baigs. Bet vėliaus visgi kuo
pa skilo...

Praktika parodė, kad tas 
Sąjungai neatneša naudos, 
bet daro blėdį Pamačiau 
kad spaudoj diskusijos ne
vedamos rimtai, 
liai, bet rašoma 
užsiganėdinama 
ir ypatiškumais. 
buvau paliauti 
“peštynes”.

tam viskam, ką du “Kovos” 
redaktoriai rašys, arba pra
dėti su jais peštis. Kitokio 
išėjimo nėra.
Apmislijęs, priėjau prie iš

vedimo, kad jokiu būdu ne
galiu prie “Kovos” eiti, nes:

1. Absoliutiškai nesutinku 
su ta polemikų metodą, ko
kią dabartiniai “Kovos” re
daktoriai vartoja.

2. Principialiai nesutinku 
Sąjungą vesti prie skylimo, 
kaip kad Pild. Komiteto įga
liotinis išsireiškė, nes tą 
skylimą pripažįstu Sąjungai 
ir socializmo judėjimui di
džiausiu smūgiu.

3. Negaliu “Laisvę”, kuri, 
mano supratimu, neša Są
jungai didelę naudą, palikti 
dievo apveizdai, kaip kad 
Pild. Komiteto įgaliotinis 
nori.

4. Visą laiką man ir ki
tiems “Kova” prikaišiojo ir 
nesiliauja kaišiojus, kad dir
bame už dolerį, kad mums 
doleris rūpi, o čia kaip tik 
dolerį man ir pasiūlė, nes 
pirmoj vietoj buvo pastatyta 
didesnė alga, antroj — iški
limas, garbė ir jau trečioj,— 
kad Sąjungai atnešiu dides
nę naudą.

Kadangi aš netrokštu to 
dolerio, kuris man ir kitiems 
nuolatos prikaišiojamas, nes 
dar nei sykį dėl dolerio ne
padaviau rezignacijos ir, jį 
gavęs, neatsiėmiau, taipgi 
netrokštu garbės ir iškilimo, 
dėl kurio bėgčiau iš vienos 
vietos prie kitos, todėl atsi
sakiau eiti prie “Kovos” 
dirbti. Būčiau neatsisakęs,

Praslinko keli metai, nesi- 
kišau į jokius ginčus, žiūrė
jau į viską šaltai ir svars
čiau, kiek mano protas da- 
leido, prie ko tos visos “dis
kusijos”,vedamos tokioj for
moj, prives mūsų draugus 
sąjungiečius.

Kada draugas V. Kapsu
kas atvyko iš Anglijos į A- 
meriką, pirmasai iš sąjun- 
giečių su juomi susitikau. 
Pirmoji mūsų kalba buvo a- 
pie laikraščius ir jų santi- 
kius. Stačiai meldžiau jį, 
kad “Kovoje” įvestų rimtą 
ir nuoseklią polemiką, kad 
polemika būtų principialė ir 
faktais paremta. Būnant 
jam prie “Kovos” — irgi tą 
patį kartojau, kuomet tik 
susitikdavau.

Išvažiuojant V. Kapsukui, 
Pild. Koinitetas pakvietė 
mane užimti jo vietą. Tada 
draugui Kapsukui pasa
kiau, kad aš nekenčiu tokių 
peštynių, ypatingai to me
todo, kuris dabar “Kovoje” 
ir kituose laikraščiuose var
tojamas. V. Kapsukas at
sakė :

•

“Nedarykite atakų, bet 
tik jas atmuškite, tuomet 
viskas bus gerai ir galėsite 
dirbti.”

Labai puikus ir pagirtinas 
patarimas. Nieko nelaukęs, 
sušaukiau “Laisvės” koope
racijos direktorių susirinki
mą ir padaviau rezignaciją. 
Tarpe direktorių kilo disku
sijos. Rezignacija likosi at
mesta ir direktoriai pasakė:

“Męs tavęs prievarta ne
galime užlaikyti, bet tu su
teiki “Laisvei” didelį smūgį 
ir apie tai turi pagalvoti.” 
t, Noroms-nenoroms į prisi- 

jo laikraštį/ Prie to straipsnio aš pridėjau pJ0 Pasilikti prie “Laisvės” 
daug darbo ir vargo, pakol parašiau. Kapsukas išvažiavo, z Tai

pe mūsų laikraščių ginčai 
nesimažino, bet didinosi; po
lemikų būdas,—išsireiškimai 
peržengė laikraštijos dorą, 
Sąjungos organas, vieton 
ginti savo poziciją, vieton 
vesti nuoseklią polemiką, vi
sur ir visuomet pradėjo var
toti dolerį, dolerį ir dolerį. 
Vieton privatinių laikraščių 
nurodyti klaidas, jeigu jie 
jas darė, pradėjo šaukti,kad 
jiems doleris rūpi ir kad dėl 
dolerio vedamos polemikos, 
dėl dolerio rašoma, dėl dole
rio kalbama ir 1.1; Toms po
lemikoms faktus pradėjo 
rinkti karčiamose. Jeigu 
bus reikalas, šį išsireiškimą 
faktiškai prirodysiu. Dirb
damas prie vieno tų laikraš
čių, jaučiau, kad čia ir man 
periama kailis, nes ir aš vis
gi skaitausi antruoju redak
toriumi ir gaunu į savaitę 
$16 algos. Vadinasi, už do
lerį dirbu. Jeigu negaučiau 
algos, .tuomet galėčiau sa
kyti, kad meluojate, aš dir
bu už dyką, bet dabar nega
liu taip sakyti.

Negana to, antrasis “Ko
vos” redaktorius Stalioraitis 
nef parsidavėliais pavadino.

Vieną vakarą ateina pas 
mane drg. J. Jukelis ir pra
neša, kad jį Pild. Komitetas 
įgaliavo su manimi pasitar
ti ir kad aš būtinai privalau 
eiti prie “Kovos” dirbti, nes 
nuo 1 d. spalių jau pradė
sianti eiti du sykiu.

Išgirdęs tokią naujieną,la- jeigu būčiau matęs, kad nu- 
bai nustebau. Pirmiausia 
drg. J. Jukeliui nurodžiau, 
kad aš su “Kovos” pakraipa 
sutinku, bet anaiptol negaliu 
sutikti su tais “Kovos” po
lemikų būdais, kokius ji da
bar vartoja.

Drg. Jukelis man ėmė nu
rodinėti, kad pirmiausia aš 
gausiu didesnę algą, antra— 
pakilsiu, pagarsėsiu, o tre
čia—Sąjungai didesnę- nau
da atnešiu, v

Užklausiau drg. J. Jukelį, 
kas bus su “Laisve”, nes 
Pruseika tuojaus apleidžia 
Suvienytas Valstijas. Jis 
numykė, pabėdavojo, kad 
tas blogai, bet nieko neatsa
kė ir visgi kalbino apleisti 
“Laisvę”. Toliaus Jukeliui 
pasakiau: “Ką draugas ma
note apie “Kovos” polemikų 
būdą? Jeigu taip ir toliaus 
eis, mūsų Sąjunga gali skil
ti.” Gaunu atsakymą: “Juo 
anksčiau skils, tuo geriau 
bus.”

Persi skyrėme su drg. J. 
Jukeliu. Jis man davė laiko 
apmislijimui.

Man bemislijant, jau pri
siėjo ir “Kovai” atsakyti ir 
net paprašyti,kad ji visokių 
nesąmonių nerašinėtų. Va
dinasi, dar nepasiekus “Ko
vos” redaktoriškos kėdės, 
jau reikalinga su būsiančiu 
savo personalu pyktis, o kas

ėjęs Sąjungai atnešiu dides
nę naudą, bet to nemačiau, 
dar atbulai — mano prisidė
jimas galėjo blėdį atnešti, 
nes tarpe redakcijos perso
nalo būtų kilę ginčai.- Aš 
amžinai nesutiksiu, kad ma
no straipsniai būtų talpina
mi greta tų straipsnių; ku
riems medega surinkta kar- 
čiamoje ir manau, kad pa
našiai pasielgtų kiekvienas 
save gerbiantis laikraštinin
kas. Apart to, man labai 
neaišku buvo, ką Pild. Ko
mitetas norėjo padaryti su 
“Laisve”, nes veik tuo pačiu 
laiku “Kovos” administrato
rius kvietė ir “Laisvės” gas- 
padorių eiti prie “Kovos” 
dirbti, siūlydamas jam di
desnę algą. Kokie Pild. Ko- ■ 
miteto buvo pienai “Lais
vės” linkui, man ir dabar ne
suprantami.

Kada atsisakiau eiti prie* 
“Kovos” dirbti, drg. K. Vi- 
dikas teikėsi ir mane įtrauk- 
tį “juodąją” (neištikimųjų) 
knygą, kurie tik dėl dolerio 
dirba. Tas man mažai .apei
na, nes pirmiau drg. Vidiko 
tapau socialistu ir nemanau 
anksčiau jo iš jų tarpo pa
bėgti. Tik tiek nesuprantu, 
kas bus tuomet, kuomet visi 
tie, kurie nesutinka su “Ko
vos” personalo taktika, bus 
įrašyti į “juodąją dolerinę” 
knygą? Kas tuomet Sąjun- 

bus',’ kuonwTanZvietos bū-'Saj v‘eiksP °, Juk dabar 
siu?... Juk man tuomet du,Pne 10 einama.
keliu palieka: arba pritarti V. Paukštys.

—Kai]), tamstai viską perduoti?! — Iš
taręs šiuos žodžius, pažvelgiau į jį nuo gal
vos iki kojų.

Tas truputį pagelbėjo. Jis tuojaus pri
ėjo prie redakcijos durų ir mane įleido į vi
durį. Širdis pradėjo nepaprastai smarkiai 
plakti; sukandau dantis, pabarškinau į re
daktoriaus kambario duris ir įėjau į vidų.

—A, tamsta, sveikas! Meldžiu sėsti.
Man būtų buvę daug lengviau, jeigu jis 

tuojaus būtų paliepęs išsinešdinti per duris.
—Atleiskite man, — tariau verkiančiu 

balsu. 1,1
—Meldžiu prisėsti, — atkartojo jis.

'. Kada atsisėdau, tai pasąkiau, kad .tu
riu straipsnį, kurį labai noriu patalpinti į

daug darbo ir vargo, pakol parašiau.
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V 
iKORESPONDENCIJOS

DRAUGAM KORESPON- kuria galime pasinaudoti. 
Naudokimės, nes gal negreit 
sulauksime sekančios.

L. S. S. VII Raj. org.
K. Arminas.

Sekr. V. Saudargas.

DENTAM.
Visi nuolatiniai mūsų ko-' 

respondentai šiomis dieno
mis turėjo gauti dovaną 
“Vokiečių Kareivio Karės 
Atsiminimus” (apdaruose).

Jeigu kuris bent mūsų 
nuolatinių korespondentų 
nebūtų gavęs tos dovanos 
(per administracijos ir pač- 
tos klaidą), malonėkite tuo- 
jaus pranešti, kad galėtume, 
bent išdalies, atsiteisti už 
jūsų, draugai, darbą.

Neužilgio visi nuolatiniai 
mūsų korespondentai gaus 
“Meilės Laipsnius jų Išsi
vystyme. Šiomis dienomis 
ta knyga bus apdaryta.

Męs norim pasiskųsti,kad 
nekurie nuolatiniai mūsų 
korespondentai rašo kores
pondencijas tik tam tikrais 
sezonais. Tuomet, vienu sy
kiu, jų suplaukia perdaug, 
bet užtai paskiau, per ilgą 
laiką, prasideda vakacija. 
Prašytume, kad taip nebūtų. 
Męs visi turim pildyt savo 
priedermes. Koresponden
tai turėtų pasitikėt redakci
ja, taip kain redakcija pasi
liki korespondentais.

Prie progos, mes tariame 
nuoširdų ačiū didelei mūsų 
korespondentų šeimynai. 
Jūsų, draugai, pastangomis 
tasai “Laisvės” skyrius yra 
turtingas ir turiningas.

Tik visuomet, draugai, 
būkite teisus. Atsiminkite 
principą: vely nedasūdyti,, 
negu persudyt.

ia S. S. VII RAJONO PRA
KALBŲ MARŠRUTAI.
Kalbės drgg. S. Michelso- 

nas—“Keleivio” redaktorius 
iš So. Boston, Mass.; J. Ju
kelis iš New Yorko ir K. Pe- 
trikienė—“Moterų Balso” 
redaktorė, iš New Yorko.

Drg. J. Jukelis kalbės se
kamose vietose: spalių 21 d., 
po piet, svet. J. Marcevi- 
čiaus, E. Main St., Ply
mouth, Pa., 1:30 vai. dieną; 
spalių 21 d., svet. Shonak, 
517 Main St., Edwardsville, 
Pa., 7:30 vai. vakare; spalių 
28 d., svet. Griškonio, Wyo
ming Ave., Exeter Borough, 
Pa., 1:30 vai. po pietų; spa
lių 28 d., Wilkes Barre, Pa., 
7:30 vai. vakare.

Dr-gė K. Petrikienė kal
bės temoje “Darbininkai ir 
darbininkų reikalai.”, spalių 
28 d., svet. L. Knygyno, 59 
N. Main St., Pittston, Pa., 
7:15 vai. vakare; spalių 29 
d., Lietuvių svet., 267 Clin
ton St., Binghamton, N. Y., 
7:15 vai. vakare; spalių 30 
d., svet. Nuodaičio, 47 Mar
tyn St., Hudson, Pa., 7:15 
vai. vakare; spalių 31 d., 
svet. J. Macevičiaus, Main 
St., Plymouth Pa., 7:15 vai. 
vakare; lapkričio 1 d., svet. 
Vaičiulio, Frank St., Hano
ver, Pa., 7:15 vai. vak.; lapk. 
2 d., svet. Kavaliauska, 57 
Bank St., Wilkes Barre, Pa., 
7:15 vai. vakare; lapkr. 3 d. 
Glen Lyon,Pa., 7:15 vai. va- 
kare; lapkr. 4 d., svet. Kuni-‘su^į nuo savo melagysčių, 
gonio, 1508 N. Main Ave.,' 
Scranton, Pa., 7:15 vai. vak.

Drg. Michelsono maršruto ’ 
negarsiname, nes jau pervė-

Draugai ir draugės! Kam 
rūpi darbininkų klesos rei
kalai, dalyvaukite ant kiek
vienų prakalbų, o be abejo
nėj, išgirsite daug ko nau
jo vr pamokinančio. Virš- 
minėti drgg. kalbėtojai yra 
vieni iš geriausių mūsų vi
suomenės veikėjų. Ypatin- 

ipkite domą į K.

BINGHAMTON, N. Y.
(Nuo mūsų korespondento).

Spalių 7 d. buvo L. S. S. 
kuopos prakalbos. Kalbėto
jas buvo pakviestas per VII 
rajonų d. J. Jukelis iš New 
Yorko.

Po pietų kalbėjo apie bė
gamus gyvenimo reikalus ir 
apie socialistų veikiamąjį 
darbą. Sakė, jog socialistai 
pralaimėjo du mūšius, bū
tent: vieną, kada šioje šaly
je tapo paskelbta karė ir an
trą, kada tapo įvesta priver
stinas kareiviavimas. Socia
listams nepavyko atsispirti 
prieš tai, nes jų balsas dar 
permenkas ir liaudis jo ne
girdėjo.

Vakare kalbėjo apie karių 
tikslą, iš kur jos prasidėjo 
ir kas kares užbaigs.

Publikos buvo nedaug. 
Turbūt pakenkė nelaiku 
pradėjimas prakalbos, nes 
garsinta buvo nuo 2:30, o 
prasidėjo po 4 vai. po pietų. 
Antra prakalba vakare gar
sinta tik svetainėje, kurie 
svetainėje tuo laiku nebuvo, 
tai ir nežinojo apie vakarą.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta suvirs 8 dol. Lite
ratūros parduota virš 5 dol. 
vertės.

EASTON, PA.
“Laisvės” No. 81 d. J. Gri- 

ciūnas, organizatorius L. S. 
S. 42 kuopos, savo kores
pondencijoj faktiškai meluo
ja, sakydamas, būk lenkai 
pralaimėjo viešas diskusijas 
su lietuviais socialistais. To
kiu savo tvirtinimu Gric. ne
tiktai kad meluoja, bet ir 
šmeižia lenkus socialistus. 
Aš, kaipo sek. L. S. S. 42 kp., 
turiu painformuot “Laisvės” 
skaitytojus, kad kuopa nie
kad viešų diskusijų su len
kais neturėjo. Vieną sykį 
lenkai socialistai atsilankė į 
L. S. S. 42 kuopos extra su
sirinkimą ir užkvietė kuo
pą į viešas diskusijas, pas
kirdami tam tikslui ir die
ną, bet L. S. S. 42 kp, matyt, 
pabūgo, kad lenkai socialis
tai nesuvarytų į ožio ragą, 
taigi į diskusijas iš mūsų 
kuopos niekas nestojo. Tai
gi su kokiu tikslu drg. Gri- 
ciūnas per akis pradėjo me
luot? Kiti jo išvedžiojimai 
irgi mažai teisybės turi. Ir 
kad daugiaus vietos “Lais
vėj” neužimt, drg. Griciūnui 

‘patariu prirodyt L. S. S. 42 
kp. susirinkime, kada ir kur 
lenkai pralaimėjo viešas dis
kusijas su lietuviais,kas link 
atidirbimo viršlaikiais ame
rikoniškų švenčių ir dirbimo 
po 12 valandų į naktį, vieton 
10 vai. ir t. t. Draugas pa
taikei jau antru sykiu per 
“Laisvę” lenkus apmeluotu r 
jeigu faktiškai mokėsi išsi- 

tuo kart aš su mielu noru 
per “Laisvę” visa, ’kas augš- 
čiaus pasakyta, atšauksiu.

V. J. Stankus.

ROCHESTER, N. Y.
(Nuo mūsų korespondento).

Spalių 3 d. įvyko antras 
visų sriovių atstovų susirin
kimas. Priimta rezoliucija, 
kurią tam tikra komisija pa
rašė. Da
daryti su ta\rezoliuciją. O- 
riginalis sumanymas buvo 
^pasiųsta yiatenw laikraš 

svarstyta, ką

siųsti tas rezoliucijas visų 
trijų sriovių didžiosioms or
ganizacijoms, būtent kairia
jai—L. S. S. Centrui^ deši
niąją! S. L. R. K. A. ir vidu
rinei—S. L. A. užklausiant, 
ar jos sutiks tą sriovių vie
nybės klausymą paimti į sa
vo rankas. Toms organiza
cijoms nesutikus, delegatai 
patys žadėjo varyti tą dar
bą pirmyn. *

* *
Spalių 7 d. Glavecko smu

klės salėj buvo prakalbos, 
kurias surengė dabar tik be
sitverianti D. L. K. Keistu
čio draugystė ir sykiu S. L. 
A. kuopa. Publikos, priskai- 
tant socialistus, kurių buvo 
apie desėtkas, susirinko apie 
20. Kalbėjo T. Žlius. 
Iš jo kalbos paaiškėjo, kad 
prie naujos S. L. A. kuopos 
nebus priimami socialistai, 
nihilistai, anarchistai, tero
ristai ir teoristai, bet vien 
tik geri tautiečiai. (Nežinia, 
kur paliūdyjimas reikės 
gauti apie gerumą?<A-“L.” 
Kor.) Ant klausimo, kodėl 
S. L. A. naujoji kuopa vadi
nasi dar ir D. L. K. Keistu
čio draugystė, kalbėtojas at
sakė, kad tai būsiąs ženklas, 
kad toji kuopa tikrai tautiš
ka. Kuopa turinti jau 7 na
rius ; kad gavus charted,rei
kalinga esą 10 narių. Todėl 
jie ir surengę prakalbas,kad 
gavus 3 jiems reikalingus 
narius. Bet, ant nelaimės, 
niekas neprisirašė. Kadangi 
buvo duodami klausimai, tai 
Žilius gavo progą užkviesti 
socialistus į diskusijas. Rei
kia pasakyti, kad socialis
tams eiti į diskusijas su to
kiais sorkininkais, kaip Ži
lius, tai būtų per žemas už
siėmimas.

Spalių 20 ir 21 d. Gedemi- 
no salėj, Dr. A. Montvidas 
skaitys dvi paskaiti ir 
kys prakalbą.

sa-

ant-
CARNEGIE, PA.

5 d. spalių čia buvo 
ras išvežimas paimtų į ka- 
riumenę. Šiuo sykiu paėmė 
du lietuviu; pirmame ėmi
me pakliuvo trįs—viso pa
imti penki lietuviai. Iš so
cialistų, kolkas, dar nepa
kliuvo nei vienas. Vietos 
“Exemption Board’as” ran
dasi miestelyje Crafton, Pa. 
Čia daugiausia turčių rezi
dencijos. Taigi iš mūsų 
miesto visus nuvežė į Craf- 
toną, o ten visi gatvėmis 
maršavo ant stoties, kur bu
vo susirinkus didelė žmonių 
minia. Įspūdis buvo gana 
prastas — vieni verkė, kiti 
stengėsi suraminti dainuo
dami patriotiškas dainas. 
Bet štai tarpe susirinkusių
jų atsirado ir rusų, kurie 
tuojaus užtraukė marselietę. 
Suprantama, kapitalistams 
baisiai n.epatiko, kad “ jų 
mieste”, — rezidencijose, 
dainuojama tokios dainos.

*
* *

kuopos susirinkime, buvo iš
dalintas atsišaukimas C. se
kretoriaus J. B. Mickevi
čiaus. Jis tame atsišaukime 
visaip šmeižia A. P. L. Az 
centro valdybą ir kartu 
“Laisvės” redakciją. Taip
gi jis reikalauja sušaukti 
nenaprastą suvažiavimą. 
3-čia kuopa pritarė tam su
važiavimui ir jau išrinko 
delegatus, tik dar nežinia, 
kada tas suvažiavimas į- 
vyks. “Laisvės” N73 buvo 
aprašytas mūsų kuopos su
sirinkimas ir šv. Antano 
draugystės pirmininko' pa- 
neigimas. Mat, kada kuo 
oos pirmininkas paprašė j ji 
lekelti triukšmą, tai jis pir 
nininkui net grūmoti pęa 

kime buvo truputį švelnes- 
tis, tik prašė, kad kuopa nu
baustų pirmininką už tai^ 
kad jis rašęs apie jį “Lais
vėje” ir dar pavadinęs “šv. 
Antano” draugystės pirmi
ninku, tokiu būdu padaręs 
jam gėdą, kaipo šv. Antano 
draugystės pirmininkui.

Labai keistai atrodo toks 
jo pasielgimas: triukšmą 
kelti galima, negėda, bet 
kada apie tai parašo į laikra 
ščius, tuomet jau negerai, 
nepatinka—sarmatą daro.

Taipgi reikia pažymėti, 
kad čia atsiranda tokių 
draugi], kurie visuomet be
tvarkę kelia ir tie draugai 
kaip tik yra šv. Antano 
draugystės komiteto nariai, 
kurie visuomet užsipuldinė- 
ja ant socialistų, kuomet 
pastarieji kalba ne taip,kaip 
antaniečiams patinka. Ka
da pirmininkas pakviečia 
prie tvarkos, tuomet jie už
sipuola ant pirmininko, kad 
jis neduoda jiems rėkti. Čia 
yra susidarius gegnė, kuri 
triukšmu kėlimu kiekviena
me susirinkime pasižymi.

Sapukas.

CLIFFSIDE, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

4 d. spalių vietos draugi
jų Sąryšis buvo surengęs 
krutančių paveikslų vakarą. 
Kalbėjo drg. J. Jukelis; pa
veikslus rodė p. A. T. Račiū
nas. Publikos susirinko ar
ti 200 ypatų, tarpe kurios 
buvo nemažai ir lenku. Kru
tanti paveikslai buvo rodomi 
iš karės lauko ir p. Račiū
nienė dainavo “Kur Banguo
ja Nemunėlis.”’

Paskui drg. J. Jukelis pa
sakė puikią prakalbą apie 
Amerikos darbininkų sunkų 
padėjimą.

Reikia pažymėti apie p. 
Račiūno nedailų, pasielgimą. 
Pats drg. Jukeliui davė va
landą laiko kalbėti ir kada 
jis, paskirtu Račiūno laiku, 
kalbėjo, tuomet p. Račiūnas 
pradėjo šviesas gesinti ir 
dar kitus kurstė prie to ne
švaraus darbo. Vakaro ve
dėjas tą pastebėjo ir sulaikė 
poną Račiūną. Vietos lietu
viai nesitikėjo, kad p.Račiū
nas taip pasielgs, bet dabar 
ateityje žinosime,kaip su to
kiais ponais pasielgti.
Po prakalbų vėl buvo rodo
mi krutanti paveikslai ir p. 
Račiūnienė dainavo.

Publika Jukelio prakalba 
likosi pilnai užganėdinta ;pa- 
veikslais—neužsiganėdino.

*
* *

29 d. lapkričio bus maskų 
balius L. S. S. 250 kuopos, 
G. Pouzenc svetainėj. Ku
rie bus geriau apsimaskavę, 
gaus dovanų. Tikimės, kad 
ne tik vietos, bet ir apielin
kių lietuviai parems mūsų 
rengiamą vakarėlį.

*
*

5 d. spalių buvo susirinki
mas S. L. A. 70 kuopos, ku
riame tapo paskirta $5 New 
Yorko ir apielinkių Lietuvių 
Draugijų Taikos ir Teisių 
fondui. Tikimės, kad ir ki
tos vietos draugijos ir kuo
pos panašiai pasielgs. Pa
girtinas kuopos pasielgimas.

*
* *

L. S. S. 250 kuopos sekre
torius K. Steponavičius nuo 
pereito susirinkimo jau vėl 
prirašė prie kuopos 4 nau
jus narius. Reikia tikėtis, 
kad ir kiti kuopos nariai 
taip-pat pasistengs nors po 
vieną narį prirašyti iki se
kančio susirinkimo, kuris .į- 
vyks 19 d. spalių G. .Pou
zenc svetainėj arba atsives j 
susirinkimą ir te 1 prirašys

S. L. A. 70 kųc pa rengia
si prie Susivienj jimo Ap- 

draudos ir Sveikatos Savai
tės”, kuri prasidės 22 ir 
baigsis 25 d. spalių. Bus 
prakalbos; nutarta kalbėti 
kviesti J. Neviacka iš Wor
cester, Mass.

SCHENECTADY, N. Y. į
L. S. S. 154 kuopa pradeda 

veikti. 14 d. spalių surengė 
prakalbas; dabar ant 20 d. 
spalių rengia balių, kuris į- 
vyks L. A. Kliubo svetainėj, 
703 Windsor Terrace. Visas 
pelnas skiriamas Sąjungos 
namo naudai. Į

21 d. spalių, vakare, toj t 
pačioj svetainėj, bus persta-1 
tymas — “Kerštinga Meilė”. 
Taigi kviečiame vietos ir a- 
pielinkių lietuvius koskait- 
lingiausiai atsilankyti.

Komitetas.

LAWRENCE, MASS.
6 d. spalių buvo uždary

mas L. S. K. Bendrovės par
ko. Žmonių dalyvavo ne
mažai; Bendrovė turės pel
no. Reikia pažymėti, kad iš 
priežasties vėsaus oro, pik
nikas buvo “lietuviškas” — 
keturi buvo muzikantai su 
armonikais.

* *
Užsibaigus vasariniam se

zonui, L. S. S. 64 kuopa per
sikėlė iš savo kempės į mie
stą ir nusisamdę svetainę 
gana puikioj vietoj ir žada 
smarkiai veikti. Pereitais 
keliais metais negalėjo kuo
pa nusisamdyti tokią puikią 
svetainę, nes buvo mažai na
riu. Dabar svetainė lėšuos 
kuopai apie 40 dol. į mėnesį, 
bet galima bus rengti kon
certus ir šokius. Prie užlai
kymo svetainės prisidėjo L. 
M. P. S. 8 kuopa. Tikimės, 
kad pasekmes turėsime la
bai geras.

kuopos prisirašė 3 vyrai ir 1 
mergina — viso 4 nauji na
riai.

Svetainė randasi po N166 
Maple St., netoli drg. P. Ja- 
tulevičiaus aptiekos. Tiki
mės, kad šią žiemą L. S. S. 
64 ir L. M. P. S. 8 kuopos 
žymiai padidės.

*

Čia Socialist Party sky- i 
rius nominavo į miesto urė
dus šiuos kandidatus: sena
torius — S. Bramhall, re- 
prezentatoriais — 
son ii 
bininkai privalo balsuoti už 
socialistų partijos kandidd- 
tus, nes tai vienintelė parti
ja, kuri rūpinasi darbo žmo
nis reikalais.

*
*

■ A l Rodosi, kad apie šį mies-.kas iš Worcester, Mass. 6 
h- Tnhn wLoall Dar-' tuk;l dar lietuvių laikraš-' d. spalių kalbėjo dėl L. S. S.

' čiuose nieko nebuvo minėta. 105 kuopos, — 7 d. spalių — 
; Miestelis nedidelis — 5,000 L. M. P. S. 40 kuopos.. Jo 
Igyventojų; “sausas”, dailus; prakalbomis publika likosi 
aplinkui lygus, išdirbti lau- pilnai užganėdinta. Dekla- 
kai. Jokių dirbtuvių nėra,, 
tik randasi didelės mokyk
los Photography ir Photo 

,v Engraving, kuriose ir aš 
25 d. spalių bus milzims- mokinuosi. Kas žingeidau- 

ja šiuo mokslu, gali kreipkos prakalbos, kurias ren
gia Socialist Party Centralis ( 
Komitetas; prakalbos įvyks' 
City Hali. Kalbės gabesnie- < 
ji kalbėtojai — kandidatai į 
įvairius urėdus. Bus ir lie
tuvių kalbėtojas. Prakalbos i 
rengiamos rinkimų agitaci
jai. Geistina, kad vietos ii’ 
apielinkių lietuviai atsilan
kytų į šias prakalbas.

*
*

L. S. S. 64 kuopos narys P. 
Strazdas, kuris jau tūli me
tai lanko mokyklą, dabar iš 
Valparaiso universiteto per
sikėlė į Andover, Mass. 
Linkėtina naujoj vietoj gerų 
pasekmių.

* •
* *

7 d. spalių buvo sušauktas 
neprigulmingas parapijos 
viešas mitingas. Mat, kun. 
Mickevičius sumanė sutver
ti “Lietuvių Tautišką Kata
likų Sąjungą”. Nutarta su
tverti. Paskui kun. Micke
vičius vėl padavė sumanymą

Rusijos Valdiškosios
ČĖDIJIMO KASOS

(Gosudarstvennyja Sberegatelnyja K assy)
Dabar priima čėdijimui pinigus be aprubežiavimo ir nuo visos sumos 
moka procentus. Naujoji Rusijos valdžia pripažino visas čėdijimo Ka
sas už atsakančias ir gvarantuoja pinigų čielybę ir neplieČiamybę. Pi
nigus galima atsiimti iš Kasos kiekviename laike net būnant Amerikoje 
ar kitoje šalyje.

Norintieji siųsti pinigus į Rusijos čėdijimo Kasą, ar pirkti obliga- 
jas Rusijos 5i procentinės Paskolos 1916 m. privalo kreipties vien tik 
prie

HENRIKO C. ZARO,
nes jis yra bankierius užtvirtintas New Yorko Valstijos Bankų 

Depart men to.
Šisai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių dienių, 

taipgi parduoda laivakortes, bei sustato ir paliūdyja visokius rejentalifi- 
kus dokumentus. Turi speciali skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 

Rusijos gilumą iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.
Reikalaukite jo dienių, tai sugėdysite daug savo pinigų.
Iškirpkite šį adresą ir užklijuokite ant konverto.

HENRY C. ZARO
No. 1 Third Ave., Cor. 7-th St., NEW YORK CITY

i

“VOKIEČIU KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI”
Tai yra įdomus i r labai įspūdingi 
vaizdai iš karės lauko. Tai įdomiausia 
knyga lietuvių kalboje. Patartina' 
kiekvienam perskaityti.

KAINA be apdarų 
“ su apdarais

Reikalaukit šiuo adresu:

75c.
$1.00

rinkti aukas ir įkurti viešą tis šiuo adresu: J. Sutkaitis, 
knygyną, kuriame rastųsi 900 So. 4th St., Effingham, 
gerų moksliškų knygų. Tam 
tikslui surinkta 75 dol. su 
centais. Išrinkta komisija, 
kuri tuo darbu rūpinsis. Į 

; komisiją įėjo ir Z. Jankaus
kas.

MILŽINIŠKAS 
KONCERTAS!

Kurį išpildys Aido choras 
iš Pittsburgo Rengia L. 
S S 101-ma kuopa Nedė
lioję, 21 d. spalio (Oct.), 
1917 m., nuo 2 v. po pietų, 
Lietuvių Svetainėje, Bent
leyville, Pa.

Šis koncertas bus labai 
gražus, nes jame daly
vaus visi gabiausi artistai. 
Išgirsite puikiausių dai
nų, monologų, dekleiųaci- 
jų ir t. t. Prie to bus su
lošta juokinga komedija 
“Jaunavedžių Naktis” 
Męs užkvietėm į šį kon
certą pagarsėjusius mo- 
nologistus, ir pamatysit 
Senmergę, Lietuvišką Po
naitį, Tai Bent Socialistą 
ir kitus.

Įžanga Dykai!
Kviečia Komitetas.

III., o aš suteiksiu visas in
formacijas. J. Sutkaitis.

LEWISTON, ME..
6 ir 7 d. spalių buvo pra

kalbos L. S. S. 105 kuopos ir 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienyjimo 40 kuo
pos. Kalbėjo drg. J. Neviac-

mavo maža mergaitė ir drg. 
Gudelis. Publikos susirinko 
nemažai.

Geistina būtų, kad ir tan
kiau tokias prakalbas su
rengtų. A. Sankūniūte.

^REUMATIZMAS
Naminė gyduolė, kurią pa

taria vartot tas, kuris 
išsigydė.

Pavasary] 1893 m. mane smarkiai 
kankino Reumatizmas. Kentėjau la
bai sunkiai, ir tik tas gali įsivaizdin
ti, kuris sirgo, daugiau kaip tria 
metus. Bandžiau įvairias gyduoles, 
daktarą paskui daktarą, bet pagelba 
buvo tik laikina. Ant galo radau gy
duolę, kuri mane visiškai išgydė ir 
daugiau neateikartoja. Aš galiu nu
rodyti daug ypatų, kurios sunkiai 
kentėjo ir reumatizmas buvo visai 
apėmęs, bet šios gyduolės mane iš
gydė. AŠ noriu, kad kiekvienas ken
čiantis nuo reumatizmo, kokioj norą 
formoje, pabandytų šitos pastebėtinos 
spėkos. Nesiųsk nei cento, tik pri
sius k savo pavardę ir adresą, o aš 
prisiųsiu jas išbandymui.

Po suvartojimui, jeigu tos gyduolė* 
pagelbėjo nuo Reumatizmo, tada gali 
prisiųsti tik vieną dolerį. Turite su
prasti, kad aš nenoriu jūsų pinigų, 
pakol jūs nebūsite pilnai užganėdinti. 
Ar tas neteisybė? Kam kentėti, jei
gu galima pasigelbėti be jokių iškaš- 
čių. Neatidėliok, bet rašyk tuojau*.

MARK H. JACKSON, No. 483 D. 
Gurney Bldg., SYRACUSE^ N. T.

Mr. Jackson atsakomybę. Jtafįk 
člau ‘ Btaa paakalbtata 
Pab.



Tel. 2372 Greenpoint. SERGANTIEJI!

ORAKULO PATARIMAI

nervų ir

DYKAI’
SOROC

183 Roebling Street Brooklyn, N

Atsišaukimas
raw'li

APTINKA

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA

LAISVES
DENTISTASSPAUSTUVE

1IIMNIHIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

Ncvr
Mm-

i

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *»•*•*•

183 ROBBLIING ST.
BROOKL.YH, IN. Y.

$1.00 ANT
savaites

Ir. Richterie 
PAIN

EX PELKE Jž

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. V.'

r ornisiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly« 
gos. Taipgi parduodame pijanus.

Dvasiškas testamentas 
Tūlas kunigėlis, labai d 
m išvtupdos, turėjo did

nemalimas, dis 
skaus

K. fiJDLAUSKAfl,
Aptiekorius ir Savininkas 

U26 Broadway, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tai, So. Boston, 21014 ir 21018-

74—* O W»»k 
fngton St., 
Naw York

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

THI8INGIAU8IA ir GSRIADS1A 
LI19TUVIfiKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptia- 
ka. Bostone Ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, o aš prisiųsiu per expr«-

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos 
pepsija, diegliai 
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford

metinį skaitytoja “Laisvei” ir prisiųsk 
mums $2.50, o tada gausi dovanų knygų 
vertės 50c.; jeigu prikalbinsi 2 nauju 
metiniu skaitytoju, tai gausi knygų 
vertės $1.00. —

Laisvės Kalinys, kaina 30c
Lietuva Sušals “ 20c
Išvogimas 10 kai. iš Pav. 20c 
Moterų Padėjimas Evang. 20c 
Raudonas Juokas 35c
Kontrabandninkai 20c

Knygas pasirinkit iš čia pade 
surašo:

Gražia) padaryti spaudo* darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinltuaa priduoda žmogui norą eiti ant rengia, 

mą pramogų.
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada renglat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės** 
spaustuvėj. Mea padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

Caras:—Klausyk, ar tu 
pats į Sibirą pribuvai, ar ta
ve taip-pat suareštavę atve
žė, kaip ir mane?

Mikolai Mikolajevičius 
(caro dėdė): — Mane val
džia atsiuntė pas tave, kad 
tau vienam nebūtų taip nuo
bodu.

DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
Tarpe So. 1 ir 2 Sts.
Per pastaruosius 10 metų mano praktikos, aš 

pasekmingai išgydžiau daugiau, kaip 10,000 ligonių. 
Mano ofisai prieinami darbininkams, todėl kad ne- 
dčliniai mokesčiai lengvi; kiekvienas turi progą su- 
taisyt savo dantis kogeriausiai.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPEC1JALIŠKUMAS.

$5 ir augščiau.
— $1 ir augščiau.

$1.00 ir augščiau. '
- 50 c. ir augščiau.

PAlK-EXPELlEff 
<»% alcohol’ 

lEAiRlCHTEfUCo Įfc. jum.iju - 
A\NEWYORK,/f

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plau-

Pristatom i namus ir 
«nas apielinkes, Jersey
York, Central Broklyn, 
peth, Ir tt.

MACYS BROS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford ave’a,
Brooklyn, N. Y.

nausiu 
susaidės 
vyrukas 
kausiu...

Atsišaukite šiuo adresu: 
Nekaltų panelių, kaip avelių 
susaidė, sekretorei Ilgalie
žuvei, sėdinčiai prie tuščios 
bačkutės.

Sekr. Ilgaliežuvė.

Tūlas profesorius išėjo į 
daržą pasivaikščioti ir buvo 
labai užsimąstęs. Beeida
mas užsidūrė ant karvės, 
tuojaus nusiėmė, kepurę ir 
tarė:

—Gerbiamoji tamsta, mel
džiu atleisti....

Ištaręs šiuos žodžius, ap
sižiūrėjo, prieš ką jis nusi
ėmė kepurę, labai supyko ir 
smarkiai leidosi toliau. Bet 
štai staiga vėl užlipo mote
riai ant kojų ir visa gerkle 
sušuko:

—Ir vėl tu, prakeikta kar
ve, painiojesi man po kojų!...

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo 

turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pat 
gerai žinomą:

DR. LEONARD LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ II 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančiu žmonių. 
Persistatykite saa, kiek aš išgydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas 
sėkmėmis kaip

tik jis nepasisukdavo, ar tai 
bažnyčioj, ar klebonijoj, ar 
tai ant gatves, ar savo pri
vatiniame kambaryje, visur 
apie jį davatkos aplipdavo, 
kaip muses apie medų. Su
prantamas daiktas, nors jis 
nuo davatkų perdaug nesi- 
šalino, bet visgi nuolatos 
būti tarpe didelio skaitliams 
ikirėjo. Pagalios jis staiga 
susirgo ir nepoilgam mirė.

Pasklydus žiniai, kad ku
nigėlis mirė, subėgo daugy
bė davatkų ir pradėjo verk
ti. čia pat buvo surastas 
kunigėlio parašytas testa
mentas. Davatkos sujudo, 
ausis pastatė, norėdamos iš
girsti, ką tas kunigužis sa
vo testamente rašo. Testa
mentas buvo sekančio turi
nio :

“Gyvas būdamas, leidau 
visoms davatkoms bučiuoti i 
lūpas ir tas man baisiai įki
rėjo. Taigi nors numiręs 
norėčiau turėti ramuma, to- c- z
dėl meldžiu mane į grabą 
guldyti kniūpsčią, kad da
vatkos negalėtų prieiti prie 
veido ir nebučiuotų į lūpas. 
Kuri norės būtinai pabu
čiuoti, suras vietą ant vir
šaus kniūpsčiam begulint.”

Auksinės kepuraitės — 
Tiltukai (Bridge teeth) 
Užpildymas auksu - 
Užpildymąs sidabru

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

“LAISVES” KNYGYNE
bandas) įvairių naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino Ir jam nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. 'Reikalauk katalogo.

Pasidarbuokit," nes tos knygos neilgai bus duodamos

Tai. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, SUStiM' 
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.

Tik ra šia par 
siduoda pake
lyje šičia nu 
pieštame. At
nešk visus pa* 
kelius, kurie 
nebus užpe- 
ččtyti su 
“ANCHOR” 
85 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A

Ištraukiu nVICAI terpe II ir B2
Dantis 1 vai. kasdieną.

kad tuoni parodyt, Jog ištraukiu
BE SKAUSMO!

Minkšti robinlal prisisiurbianti smegenis 
kurie tinka kiekviena) burnai. r.W8iduo» 
da žema kaina ir gvarantuotl.
Pilnas setas dantų........ $8.00 ir aukščiau
22 k t. auka. kepuraite.... $5.00 
Pripildymas auksu........ $1.60 tr auRŠSito
Tiltelio uždėjimas.......... $5.00 už dantį
Pripildymas platina....$1.50 ir augščiau 
Pripildymas sidabru be gydymo......50e.

„ Cementu w M ......50c«
Dantis egzaminuoju dykai*

CR. J. G. COLEr Dentistas. 
292 Bedford Al, Brooklyn & T.

229 B E D FOR D. Av E KS&į.1
~-^KAMPAS- NORTH . GATV

Buooki.yn; New York

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų 

814 E. 50th St., New York, N. I 
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vėl. y 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išt 

riame ir pasakome visas ligas ir 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiam 
ligoniams parūpiname vietą, kol 
dosi. Reikalui esant, kreipkitis, mąt 
apžiūrėsime ir duosime prieteliškr 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Nr 
užmirškite mano antrašo.

1 DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 814 B. 80th SU

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

turėti po buteli bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
rnui, ar susidaužymui, išsisukimui arba perlenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už 

gevera’s
Gothard Oil

(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lyginti gerai tinka gydy
mui nesveikaviinų, kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susidaiUymy, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių arba muskulų.

Kaino : 25 ir 50 centų — visur aptiekose.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? j

GARSAS AAA’1 KEPTUVE

VISUOMET PIRKIT
ČEVE RYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

Monessen, Pa. — Męs vi
sos nekaltos panelės, kaipo 
avelės, atsišaukiame prie 
vietos ir apielinkių nekaltų 
mergelių ir moterėlių, kvies
damos jas prie savo susai
dės, kuri kovoja su bjaury
bėmis socialistais ir viso
kiais netikėliais. Įstojant Į 
mūsų susaidę reikia turėti 
gerą, miklų ii' ilgą liežuvi, 
mokėti gerai loti, nešioti il- 

rąžančių su dideliu nu- 
kryžavotuoju ir mokėti kas
dien išgerti po kelias pantes 
to prakeikto rudžio, kuris 
skaitosi visų nelaimių prie
žastimi.

Kada męs sutversime to
kią susaidę, tai pirmiausia 
išnaikinsime tą prakeiktą 
skystimą, o paskui užpulsi- 
me ant cicilikų ir juos savo 
liežuviais užkotavosime.

Turiu priminti, kad vy- 
komandieru mūsų 
bus jaunas, dailus 
su praskustu pa-

V SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
(Severos Plotkelės nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitį 

zjV palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

apsireifikia esqs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos J skaudėjimo, nustojimo apetito, u J šalčio galvoje, ect., ect., Šutai- 

nm BO'nas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—35c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. AI). KICIITER A CO.

14—80 Washlngtoo Street, New York.

or©
UTATSYTAS 13 formulos- 
recepto; suteikto i&inintio- 
gu Egypto zokoninku,

Klausimas. — Šventably- 
vas ir cnatlyvas Orakule. Aš 
įpuoliau į didelę desperaci
ją (Ar nori pasikarti?—O- 
rakulas) ir dabar nežinau, 
kaip iš tos bėdos išsisukti. 
Dalykas štai kame: “Tiky
boj ir Doroj” skaitau se
kantį pranešimą: “Religija 
tikra ir gera gali būti tik
tai viena. Tvirtinti, kad vi
sos religijos yra geros, reiš
kia kvailioti.”

Dabar dalykai mano ma
kaulėje susideda sekančiu 
būdu: katalikų kunigas šau
kia, kad jo religija geriau
sia; pravoslavų kunigas, — 
kad jo; protestonų,—kad jo: 
mahometonų—kad jo; žydų, 
—kad jo. žodžiu, visų tikė
jimų kunigai visa gerkle 
šaukia, girdami kiekvienas 
savo tikėjimą. Ir kaip da
bar suprasti tą “Tikybos ir 
Doros” išsireiškimą? Gal 
tu, Orakule, pribūsi man į 
pagelbą ir paaiškinsi?

Viernas Katalikas.
Atsakymas. — Išrišti šį 

klausimą labai lengva, tik 
reikia susipažinti su aritme
tika. Paimk visų tikėjimų 
kunigus ir sudėk į krūvą,— 
padaryk vieną storą, pilvotą 
kunigą ir tuomet paklausk, 
kokis tikėjimas yra geres
nis. Gausi atsakymą, kad 
visi geri, nes bus vienas bo
sas ant visų.

Dabar paimk ir palygink 
“Tikybos ir Doros” išsireiš
kimą: sakyti, kad visi tikė
jimai geri reikia kvailioti ir 
kokią tuomet formula gau
si? Rodosi, kad sekančią: 
visi tie, kurie giria savo re
ligijas—kvailioja. O kur 
kvailiams turėtų būti vieta, 
tai jau ne mano biznis, ma
nau, kad ir pats tą gerai su
pranti.

Ar dabar tau aišku?

Visi lygus.
—Tu valkata, niekšas, pa

leistuvis, girtuoklis ir vagis! 
—šaukia įsikarščiavęs drau
gystės susirinkime narys.

—Klausyk, mano mielas, 
juk negalima draugystės su
sirinkime tokiais žodžiais į- 
žeisti mūsų gerbiamą drau
gą, — pastebėjo pirminin
kas. Turi atsiminti, kad

męs V1S1 lygų8‘ .■

PUIKUS l^SIN.ARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield, Mont., p: 
neša mums savo laiške iš 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Išsinarinau 
sau koj^ kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gothardinišką Alnjų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTOhILS 

£balsaniuoju ir laidoju 'auniraaioi 
ant vištikių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Kari# 
tas Veselijoms, Krikštynoms ii šiai? 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S*, 264 FRONT SI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn. N I

TeJenhonw 7867 Main.

Gyduo’-s vi< • • ėse aptiekose. reikalaudami tiktai "Severos” 
arba užsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

VERA CO., CEDAR RAPIDS, IOWA g
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Žino ir nepaaiškina.
Dabartiniu karės laiku veik 

viso pasaulio socialistai dali
nasi į mažumiečius ir di- 
džiumiečius. Vienur parti
jos skilo, kitur rengiasi 
skilti. Sąjungoj irgi jau tu
rime didžiumiečius ir mažu
miečius — “bolševikus” ir 
“menševikus”. Rusiški pa
vadinimai vartojami todėl, 
kad mūsų doma ir simpati
jos nukreipta link rusų bol
ševikų ar menševikų judė
jimo. Vieni pritariam bol
ševikams, kiti — menševi
kam, žinoma, daugiausia 
šiandieniniame karės klausi
me. Bet męs neturime pa
miršti, kad mus, Amerikos 
Socialistų Partiją, didžiu- 
miečiais ir mažumiečiais pa
darė St. Louis’o “Majority 
Report” ir “Minority Re
port”, nežiūrint, ar męs ru
sais interesuojamos ar ne.

Pripažinstu, kad skirtu
mai, su visomis jų smulkme
nomis, tarpe rusų bolševi
kų ir menševikų man kaip ir 
nežinomi, nes negalėjau sek- 

g tigjų literatūrą, kadangi vi- 
1 sos kitos kalbos, apart lietu

viškos ir angliškos, man yra 
' svetimos. Bet kuomet pers
kaitau laikraščiuose žinias 
apie bolševikų reikalavimus, 
manyje atsiranda simpatijos 
link bolševikų. Kuomet per
skaičiau drg. Pruseikos 
straipsnį—“Ką sako Rusijos 
bolševikai patįs apie save?” 
(“Laisvės” No. 79), tai ma
nyje atsirado dar daugiau 
simpatijų link bolševikų. 
Menševikai gi su savo karin
ga dvasia man yra baisus, 
nęapkenčiami (dabartiniais 
savo darbais) daugiau, ne
gu kapitalistai karininkai. 
Kapitalistai yra tokiais, ko
kiais buvo—tiek daug ne
veidmainiauja, kaip menše
vikai, kurie mokino žmones 
vienaip, šiandieninėse sun
kiose valandose daro kitaip 
—juos apleidžia ir nueina 
tarnaut kapitalistams. Gal

apkęsdamas, gal mano, kai
po darbininko, prispausto 
vargais, kartais sunkioj va
landoj jausmai protą virši
ja. Bet ką gi daryti, kad 
jiems šiandieniniai mūsų 
jausmai yra nejaučiami. Tu- 

i rime patįs kentėdami dejuo
ti* Nekartą manyje atsi
kartoja mintis: Tik tas gali 
būti geras idealistas, kuris 
visas sunkenybes ant savo 
pečių turi panešti.

Šiandieniniuose sąjungie- 
čių ginčiuose “bolševikai” ir 
“menševikai” vartojami kai
po pravardžiavimo, pasity
čiojimo žodžiai. Bolševi
kams primetama, kad jie pa
tįs nežinanti, kuomi esą,kad 
nepažinstanti net nei pama
tinių bolševikų ir menševikų 
principų ir t. t. Bet patįs 
tą visą pažinstantieji neima 
ir nepaaiškina nepažinstan- 
tiems, tik vis lieja tulžį ant 
tų nelemtų ginčų.

Versdamiesi “Laisves” 
No. 80, radau straipsnį — 
“Bolševikai.” Pradėjau
skaityt. Autorius pasisa
ko, kad sekęs abiejų pusių 
literatūrą, daug ko pasimo
kinęs ir priduria, kad pats 
yra bolševikų simpatiku. 
Neiškentęs, pasižiūriu į pa- 
račą,—V. Paukštys! Na, 
msfnau sau, šis drg.yra skai
tomas vienu iš ištikimiau
sių socialistų, kuris' dar iš 
Škotijos važiuodamas į S.. V.

JHUŲžadėjo kovot su

Pašo apie bolševikus, tai ži
nodamas jų veikimą, daug 
ką nušvies. Balsiai perskai
čiau sykį,—neradau, ko ti
kėjausi. Manau, gal nesu
pratau. Perskaičiau antrą 
syk,—tas pats. Klausiu sa
vo draugo, kuris skaitant 
klausėsi, ar jis gavo supra
timą apie “pamatinius skir
tumus”. Pamislijęs sako: 
“Čia nieko apie tai nėra”. 
Na, ir kam gi, drauge, ra
šyt, rašyt ir nieko nepara- 
šyt, apart nusiskundimo ant 
ginčų? Kam sakyt, kad ži
nau ir nepasakyt? Čia rei
kia daugiau nuodugniau, at
virų paaiškinimų, o ,gal ir 
ginčai greičiau užsibaigs 
nors tūluose klausimuose. 
Tų nusiskundimų jau buvo 
tiek ir tiek!

Drg. V. P. sako: “Ir tan
kiai prisieidavo pamatyti 
bolševiku klaidu”. Bet ko
kios tos klaidos buvo — nei 
žodžio, “...absoliutiškas ne
supratimas net pamatinių 
menševikų ir bolševikų prin
cipų.” Kodėl gi nepaaiš
kini? “Ir ką dabar supran
ta didžiuma mūsų taip vadi
namų “bolševikų” apie pa
čius bolševikus?” Kodėl gi 
jiems neduoti to supratimo, 
jeigu matote, kad trūksta? 
“Juk jie žino tik tiek, kad 
bolševikai prieš karę, o men
ševikai už karę.” Ot, ta
me, gerbiamas drauge, šian
dien ir yra didžiausia svar
ba! Męs niekuomet nesi- 
duosime save menševikams 
vesti mus dešinėn prie truš- 
kinimo kaizerizmo po kapi
talistų komanda. Jie patįs 
mus išmokino būti tokiais 
bolševikais ir męs nuo bol
ševikų nebėgsime (karės 
klausime), nežinant, ;,kad 
mūsų mokintojai rengiasi 
bėgti. “Bet argi tik tame 
skirtumas? Man rodosi, kad 
ne”. Tik “rodosi, kad ne”— 
ir užbaigta!

Toliaus drg. V. P. išeita- 
vęs Gorkio straipsnį, suly
gina daugelį sąjungiečių su 
tokiais neva “bolševikais”, 
kaip tose citatose piešia
mas “konduktorius” “apyse
nis kareivis” ir “sportelis.” 
Ir iš tu citatų aiškiai mato
si, kad tie žmonės neturi nei 
mažiausio klesinio suprati
mo ir, be abejo, jie nėra bol
ševikų frakcijos nariais. Ar 
gali tad už jų kvailybes bol
ševikai atsakyti? Ar men
ševikai neturi tokių fanatiš
kų pasekėjų? Dar daugiau! 
Užtikrinu, kad tas “dauge
lis” są-čių turi didesnį klesi- 
nį supratimą už minėtą 
“konduktorių.”

Drg. V. P., baigdamas 
straipsnį, reikalauja dau
giau rimtumo nuo S-gos or
gano, negu nuo kitų laik
raščių. Ar teisingai?

Geistina, kad drg. V. P. 
pa rašytų kada gerą straips
nį apie pamatinius skirtu
mus tarpe bolševikų ir men-

prie tokių aplinkybių paim
tas buvo “Kardas” į Bosto
ną. Visa spaustuvė ir kny
gos, tų tarpe ir Barbara 
Ubrik rankraštis ir prenu
meratos buvo pavesta drg. 
J. Neviackui, tuomlaikiniam 
“Kardo” administratoriui, 
ir dabartiniam “Dilgėlių” 
leidėjui.

Dabartiniai “Kardo” lei
dėjai siuntinėjo “Kardą” vi
siems, kurie buvo užsimokė
ję arba kurie sakės esą už
simokėję, nors iš Worceste
rio nei skatiko negavo nei 
už prenumeratas, nei kito
kioj formoj. “Kardas” reiš
kia atsilygino tiems, ku
riems kiti buvo skolingi. Ir 
dabar, “Kardo” finansams 
sustiprėjus, dabartiniai 
“Kardo” leidėjai apsiima 
“Barbara Ubrik” išleisti ir 
visiems prenumeratoriams 
atsiteisti kad nors tą rank
raštį gavus. Apie tas Ku
činsko ar kitų prenumera
tas, kurių regis yra apie 
$166.00 męs neatbojame ir 
jų neblaukiame.

Prenumeratų sąrašo netu
rime, todėl visų meldžiame 
atsiliepti, tarsimės, ką dary
ti.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centre pirminink. J. M. Maskeliunan, 

2025 Colwell et., Pittsburgh, P*- 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevlčia, 
2135 Sarah Str. 8 S, Pittsburgh, Pa- 
lentro Iždininkas K. Vkr&šis,

12 and Carson st. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija:
M Urlakin, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, Pa. 
J I Alexis P O Box 844 Diamond nta.

Pittsburgh, Pa.
F Pikšrin. 1881 Penn Are.

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 
l-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell et, N S. Pittsburgh, 
2 kuopos P Samulionis

P O Box 68, McKees Rocks, Pa-
8 kp. Svipaa, No. U, Welder St.

Glendale Carnegie, Pa-
4 kp. F. Pikšrius, 13*31 Penne Ave. 

Pittsburgh, "
5 kp. J. W. Bražauskas,

P O. Box 154, Cuddy, 
Žvirblis, 2228 Forbes

Pittsburgh,

J. A. Ruk*«

Pa,

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P.O. Box 749, Melrose Park,Ill. 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 349, Melrose Park, Ill. 

Protokolų raštininkas ir organo pri- 
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1130, 

Melrose Park, Ill.
Fin. Raštininkas W. Strumilia, 

1314 So. 50th Ave., Cicero,Ill.
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose Pairb,, 
Iždo Globėjai: W. Janėnas, 

Box 675, Melrose
K. Samolionis, 
Box 613, Melroso

Maršalka A. Plėštis,
P. O. Box 675, Melrose 

Susirinkimai absibuna

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
.DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.
Pirmininkas A. F. Sabeckis,

802—8th 
Vice-pirmininkas K. Dimša,

812—8th
Užrašų rašt. B. Masiliūnas,

922—10th
Finansų rašt. J. Waičis,

1320 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, 
Glob. M. Rekis,
Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 
Glob. R. Ruleviče,
So. Jackson St., Waukegan, Ill.

st.

St.

St.

Ill.

Ill.

Park,

Park,

Ill.

Ill.

Ill.Park, 
kas trečią 

savaitę kiekvieno menesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Luke 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų.

251
“Kardas” Adm.

Broadway,
So. Boston, Mass.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ 

DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J 
Pirmininkas P. Kardokas, 

122 Court St
Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 

255 Bond St
Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 

249 Pine St 
Turtų raštininkas J. Kentrus, 

111 Pine C„
Iždininkas J. Juozapaitis, 

234 Clark 
Iždo globėjai: V. Budriukė, 

108 Inslee
S. Yuškaitč, 117 Magnolia Ava.

Maršalka J. Brūzge, 
129 Pine St

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis,

1412 So. 49th Avs.
Prezidento pagel. J. Takazauskas, 

1402 So. 48th Ct
Protokolų Sekr. J. Kuzmickas,

1312 So. 48th 
Finansų Sekr. V. Shileika,

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman,
1533

Zuzana Gulbinienė,
1531 

Marijona Dolan,
1533 

Maršalka T. Bartkus,
1500

Susirinkimai atsibūna 
nj nedčldienj kiekvieno 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė, 
Cicero, III.

So.

So.

So.

So. 
kas

60th

49th

60th

48th 
paskuti- 

mėnesio, J.

Na,

“L.” No. 80 “Margų Min
čių” skyriuj tilpo sekanti 
pastabėlė:

“Kasžin, kur dingo lei
dėjai didelės knygos “Bar
bora Ubrik”, kad “Kar
das” nieko nebesako? Dėl 
jos, rodos, daug prenume
ratorių surinko p. T. J. 
Kučinskas”.
Dabartiniai “Kardo” lei

dėjai paėmė ant savo pečių 
tolesnį “Kardo” leidinėjimą 
tada, kada Worcesterio ben
drovė jau buvo sustojusi 
“Kardą” leisti. No. 3 už ko
vo mėnesį jau buvo neišėjęs. 
Bjauriausia betvarkė, adre
sai netaisyti, nei vieno cen
to pinigų, rankraščiai anar
chiškame stovy, agentai

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wi».

Pirmininkas J. Vasilaitis,
1021 La Salle St., Racine, Win. 

Vice Pirmininkaa M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave. 

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas, 1
920 Jackson St.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
1915 Jay Eye See Ave, 

Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View 

M. Kavaliauskas.
L. B. D. laiko savo susirinkimus 

kas trečią nedčldienj kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, Win.

iu netiku- chiskame stovy, agei 
* JejfU lMir skaitytojai įpykinti

U ■•'"L C

Kasos 
1548

Kasos
1330

Maršalas K. Navickis,
1420 So. Victoria St., Waukegan,Ill 

Pagelbininkas J. Wardauskaa,
1448 Jackson St., Waukegan, III.

Susirinkimai atsibūna kas trečią 
nedčlią kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

LIETUVIŲ PAŠELPINES DR-STM 
“LAISVES” EASTON.PA.

Prezidentas L. Tarvidaitė,
1H8 Jackson St, Easton, Pa. 

Vice-Prezidentas S. Masiuleričiani,
820 So. 11th St, Easton,PB 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

312 So. 5th St, EastonJ*a. 
Finansų Raštininkas Mar. Urba,

1939 Fairview Ave., EastonJPa.
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor All., PhillipsburgtuNX
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton,
A. Meškauskas, 56 N. Locuat 

Maršalka P. Urbienė,
1939 Fairview Ave., Easton,

Susirinkimai atsibūna kas pirmi 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 489 
Northampton St, Easton, Pa.

St

Pa.

kp.7

kp.

kp.

10

11

IR

St

Pl.

Pl.

Ct.

Ct Ill.

Ill.Ct.
Ill.Ct
Ill.Ct

Moline, Ill.Ct
Ill.

SK.

St

St

12 
IS

1529 — 10th St
O. Box 80

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 
BALTIMORE, MD. 

Pirmininkas K. Matuliauskas,

Telophaaa 595 drMnpaiat.
Daktaras J. MISEV1ČB

Specialistas 8irto Ir 
Plaičių lin-

Moline,
T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir

mą nedčldienj kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline III.

c.

10c.

15c

20c

Pa. 
St, 
Pa.

A. Paliucis, 2123 Wrights S. 
Pittsburgh, Pa.

A. Budžinauskas,
P O. Box 812, Creighton, Pa-

kp. John Shopis, 718 McKean ava, 
Donora, Pa- 

kp. P Alnis, P O Box 434, 
Courtney, P«- 

kp J Kindaria, Ambridge, Pa. 
kjK V Petravičia, P O Box 21. 

Millsboro, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanpy Avė. 

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine St. 

Prot. Raštininkas A. Ramauckas,
1025 East Pine St. 

Finansų Rašt. P. Petčiulis,
1227 E. Pine St. 

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 39 
—10th St, J. Baukus, 1121 E. Maha- 
noy Avė., J. Mickunas, 819 E.Pine St. 
Maršalka L. Andriuškevičius,

802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedčlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
Main St, Mahanoy City, Pa.

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTE, ROCKFORD, ILL.

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St.

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

Finansų Raštininkas P. G. Aleksynas,
1516 — 14th Avė

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

Kasos globėjai:
St. Vazena»3j
P. Kutra, P.

MarSalka P. Vaitkus,
• 415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibūna pirmą, ne- 
dėldieni kiekviena mėnesio, 1010 So. 
Main Street, X vai. po pietų.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis,

1360—12th Avė., E. Moline,
Vice-prez. M. Dackus,

354—8th St., Moline,
Prot. sekretorius S. Rusteika,

12201 — 7th Avė., Moline
Vapsevich, 
Moline,

Finansų sekretorius ' W.
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška,
825—4th Avė., 

Maršalka F. Barauskas
1220į—7th Ave.,

637 W. Lombard St.
Pirmininko Pagelb. A. Rulis, 

7351 W. Saratoga St
Protokolų Seki. G. Milinavičius, 

708 W. Fayette St.
Finansų Sekret John I. Denkevicz,
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, M d.
Iždininkas A. Pilipauskas, 

614 So. Paca St

Telephone i960 Greenpoint

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tu! moterų Ilgo®.
Gerai įsitemykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

Kampas So. l-mos gatves. *

1SURAŠAS KNYGŲ, KURIAS GALIMA GAUTI 
Į,“LAISVES” KNYGYNE Koenlinif Brooklyn,N.Y. J

1

Laisvės” laidos knygos.
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 

IR ŠL1SSELBURGO BASTILIJA 
Parašė V. Paukštys. Jeigu dar kas 
nežino tų baisenybių, kurios deda- 
siRusijos kalėjimuose, jei dar kas 
negirdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių — tad per
skaitykit šią knygelę Kaina.

MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELI
JOJ IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. 
Parašė Z. Aleksa. Ši knygelė iš
aiškina, kokis moterį} padėjimas 
buvo gilioj senovėj ir kaip link 
moterų atsinešdavo Kristaus apaš
talai ir pats Kristus kurio mokslą 
skelbia dabartinė musų dvasiškija 
Ypač patartina ją perskaityti mo
terims. Kaina.......................

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukai- 
tis. Tai yra labai smagi apysa
kaitė, kuri atvaizdina liūdną liki
mą Lietuvos tarnaitės. Kaina... .15c.

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS, su priedu LYTIŠKOJI 
ETIKA. Labai naudinga knyge
lė. Telpa daug gražių patarimų 
vedusioms, ir tiems, kure mano ves
ti. Antra laida. Kaina.......

MOTERIŠKĖ IR MEILĖ. Sutaisė Bos- 
tonietis. Dailus pasiskaitymas a- 
pie meilę. Tinka kiekvienam, y- 
patingai jaunimui. Kaina.......... 20c

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.
Tai vienas iš geriausiai nusiseku
sių Seno Vinco vaizdelių. Juo! 
šioje knygelėje iki ausų. Kas nori 
valandą laiko smagiai praleisti 
lai užsisako ją. Kaina ...............

SOCIALIZMAS—KUOMI JIS YRA 
KAIP JĮ ĮKUNYT. Parašė O.Ame- 
ringer, sulietuvino Europietis. 
Šią knygelę patartina perskaity
ti kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socializmą ir tam 
kuris netiki. Kaina tik.......

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA. Ją turi 
perskaityti kiekvienas darbininkas, 
kad gauti supratimą koks buvo 
likimas darbo žmonių praeityj ir 
kaip jie kovojo. Kaina..........25

KODĖL P.AžNYėTA PRIEŠINASI 
SOCIALIZMUI? Verta perskaityti 
kiekvienam, ypač tikinčiam žmo
gui. Kaina ............................ 15c

LAISVĖS KALINYS. Justino Tumėno 
poema. Kaina ..................... 30c.

LIETUVA SUŠALS Buvusioji ledų ga
dynė arba žmonių ateitis bei pra
eitis. Kaina ......................... 20c.

VELNIAS. Parašė R. G. Ingersoll, ver
tė Ferdinand de Samogita. Joje 
aprašyta visa velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina ........ 20c.

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS. Naudinga norintiems išmokt 
taisvkliškai rašyti. Kaina......10c.

IŠVOGIMAS Iš P A VI AKO 10 KALI
NIŲ.............................................. 20c.

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. 
Anuriejev. Tai yra gražus aprašy
mas karės baisenybių. Kaina... .35c.

IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVENI
MO. Aprašoma kunigų darbai ir 
pasižymėjimai. Kaina.... .. ..25c.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Peržvelgta 
šeimynos formos ir besiplėtojimas 
senovėj. Kaina...........................

VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS AT
SIMINIMAI. Tai yra įdomiausia 
knyga, kurioje atvaizdinta baisio
sios Europos karės paveikslai ir 
kokią įtekmę kare daro ant ka
reivi!} dvasios. Kaina...............75c.

Apdaryta.................................... 11.00
MEILĖS LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYS

TYME. Parašė švenčioniškis. Mei
lės istorija ir jos vystymasis, pra
dedant nuo primityvio žmogaus ir 
užbaigiant Šiandieniniu. Kaina.. 91.00.

Apdaryta................................  91.25.

20c

20c

15c

.10c
IR

15c

* 
f!

C.L.T.D. DR-JOS MIRTOS VALDY
BA, CLEVELAND, OHIOb

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd St 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
6823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė
1452 E. 83rd St 

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th 

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
2120 St. Clair Ave.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetaines, 6131 St. Clair Ayo. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna Jcaa 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:80 vai. vak. antSchwab svetai
nes 6181 St Clair Ave. Kny 
randasi Neuron krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos ki 
vieną PaaodSlio vakarą aus 7:66 
vakare. i , <,•

Knygius Pranas Tmnosas,

I'1 -ni’ : I

Naa 12—2 po pfet

STS BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. T.

Svetimos laidos knygos.
STEPONAIČIO RAŠTAL IR EILES.

Kaina.......................... . ............... . •
NAUJOS KANTIčKOS arba politiškos 

giesme?. Kaina................. ...
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS. Rai

na.

75c

Me

Me

SOCIALIZMAS SUPRANTAMAI IŠ
AIŠKINTAS. Parašė John Spargo. 
Tai yra puikus moksliškas veika
las ,bet parašyta lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba, šią knygą 
turi perskaityti kiekvienas darbi
ninkas. Kaina ....................... 75c.

Apdaryta ................................ $1.00
PATARMĖS MERGINOMS APIE LY

TIES DALYKUS. Kaina ...... 50c.
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ EVO

LIUCIJA. Kaina ................. 50c.
DARBAS IR KAPITALAS. Pirmuti

nės svarbios žinios iš politiškos 
ekonomijos. Kaina ................. 20r.

POLITIKOS MOKSLO PRADŽIA. Kai
na ........................................... 25c.

INKVIZICIJA. Su paveikslais. Apra
šyta visi kunigijos darbai. Kaina

ATEITIES SURĖDYMAS. Kaina ... 15c.
KUNIGAI, BEDIEVIAI IR SOCIAL

DEMOKRATAI. Kaina................... 10c.
VALSTYBĖ IR SOCIALIZMAS. Kaina 10c.
DARBININKU PRIESPAUDA IR JOS 

PRIEŽASTIS. Kaina............. 10c.
MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Labai 

puikus veikalas, todėl turi rastis 
kiekvieno darbininko stubelėj.
Kaina............................................... $1.00
Apdaryta ...................................... $1.50

GEOGRAFIJA ARBA ŽEMĖS APRA
ŠYMAS. Kaina ................... $2.00

Apdaryta ................... $2.50
ETNOLIOGIJA ARBA ISTORIJA 

AITE ŽEMĖS TAUTAS. Kaina $2.00.
Apdaryta .......... $2.50

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Su daugybe pa
veikslų, gražiais apdarais. Kaina $5.00

RYMAS. Labai puikus Zolo Roma
ną. Kaina ........................... $1.25

Drūtais apdarais..................... $1.50
PAŽVELGUS ATGAL. SocialogPkas

Romanas. Kaina ....................... $1.00
ANGLIŠKOS KALBOS ŽODYNĖLIS

Kaina ........................................... 25c..
ŽODYNAS lietuviškai - angliškos ir 

angliškai lietuviškos kalbų. Abidvi 
dalis. Kaina ........................... $6.00

' PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 
aprašymas musų saulinės siste

mos. Kaina ........................ 25c.
i NEŽUDYK. Dramos vaizdelis. Skiria

mas vaikams Kaina ....... .. 10c.
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS. Apra

šyta, koks buvo doros supratimas 
senovėj ir kaip jis vystėsi Kaina 25c.

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS. Svarbi 
moksliška knyga, aiškinanti, kaip 
ir iš kur atsirado žmogus ant 
žemės. Kaina ..................... 35c.

KODĖL AŠ NETIKIU 1 DIEVĄ? arba 
tikėjimo kritika. Kaina ........ 20c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ VALST 
PILIEČIU? Reikalingi klausimai 
ir atsakymai. Kaina................15 c.

SIELOS BALSAI. Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. 
Daug gražių, spalvuotų paveikslų. 
Kaina ...................................... 75c.
Su apdarais ................................ $1.00

GYVENIMO BANGA. Parašė Senas 
Vincas. Kapitalisto gyvenimas, jo 
darbai ir mirtis..........................15c

PASLAPTIS. Seno Vinco monologai ir 
eilės. Kaina..............................

KONTRABANDNINKAI. Parašė Se
nas Vincas. Kaina..................

GALUTINIS K LESŲ KOVOS TIKS
LAS. Parašė A. Pannekoek. Kaina

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI. Kaina...............................

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Parašė 
Senas Vincas. Kaina. .........

SOCIALDEMOKRATŲ MOKSLO PA
MATAI. Kaina.......................

GLUDI-LIUDI. Eilės. Paraše Kl. Jur
gelionis. Kaina...................... ..

DARBAS. E. Zolo romanas. Kaina .. 
MUZIKOS ŽODYNĖLIS. Sutaisė M.

Petrauskas. Kaina............. .............
RUTVTLĖ, ŽEMAITIJOS MERGEIX 

Sceniškas veikalas. Kaina......
PILINIEčIAL toniškas vrikalaa. Kai

na.

10c

10c

15c

20c

50c 
75c

Me



TIKRA IR TEISINGIAUSIAvietines žinios. ja jam jokio benefito nemo
APTIEKA

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTEKA

NAUJOS KNYGOS

F. KUDIRKA

Manhattan HatK. LUTKAUS
ŽODIS

131 Grand St,
BROOKLYN. N. Y

Manhattan Hat Stores

Abi krautuves Brooklyne
Pittsburgh, Pa

SV1C

Petrausko
KONCERTAS

Sergantieji

p. J. Butėnas ir kiti

DR. LEWIS

Jieškok pageibos ten 
Kur gali ją rasti.

Jeigu reikalauji gydymosi - 
Nepaisant kokią chronišką 

kalauja gydymui specialisto.

638 Penn Avė.

Turime labai

64 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

OFISO VALANDOS: nuo 9 A

Pradžia 7:30 vai. vakare. Į- 
žanga ypatai tik 10 c.

Rengia L. M. P. S. A. 1 
kuopa. Meldžiame susirink
ti. Rengėjai.

Pas mane galite gauti krajavų die- 
lių kiek tik norite.

230 Grand Street 
arti Driggs Avenue

749 SIXTH AVE.
Tarpe 42-ros ir 43-Čios Gatvh

NEW YORK CITI

184 Grand
Taipgi esu

Apart komp. M. PETRAUSKO dalyvauja žymios špoko

479 Grand Street 
arti Union Avenue

Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksli! 
klausias metodas gydymui jų.

25 ir 35c.
$1.00
$1.00
$1.50

50c. ir 75c.

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 
dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dėl 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei
kalų $1 Knyga išsimokinimo notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.50 
parduodu už $1.00 ant visokių instru
mentų ai’ba dainavimo 8 lekcijos.

G. A. BARONAS
P. O. G. D. McKEES ROCKS, PA.

p-lė P. Jurgeliutė
(Soprano)

sveikinti. Verksmas kilo 
kuodidžiausias. Daugelis 
moterų visai ąpalpo.

Parsiduoda grosemė ir bučemė ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Taipgi du 
vežimai ir arklis. Lietuviui gera pro
ga. Pardavimo priežastis — pašauk
tas, kariumenėn. Galima pirkti visą 
arba pusę.

St.Adomaitis ir J. Majauskas 
20 Clermont Ave., Maspeth, N. Y.

DYKAI, DYKAI! AS ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas vlsifekai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberp yra srerai Žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok iSegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas jrvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčlomis ofi
sas uždarytas. Nedeliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuvižka. Lenkiškai, Rusiškai. Tel. StaKR 3698

nėtos, galima gauti per pačtą.
P. A. URBONAVIČIUS, 

151 METROPOLITAN AVH.
BROOKLYN, N. Y. ,

E. Greenough 
(Pianistė)

Nepaprastas susirinkimas.
15 d. spalių Sokolų svetai

nėj, 190 Grand St., bus ne
paprastas susirinkimas L.S. 
S. 19 kuopos. Pradžia 8 vai. 
vakare. Susirinkimas šau
kiamas speciališkai apkal
bėti apie kambarius, kuriuos 
nutarė kuopa paimti.

Sekretorius.

PARSIDUODA 160 akrų farma, ge
roj vietoj, parsiduoda pigiai. Parda
vimo priežastis— turiu Storą. Kas 

gali pirkti. Reikalaukit plates- 
n formacijų.

JOHN' SHEMUKENAS
CLEMENTSON, MINN.
(82—84)

L. D. L. D. 1 kuopos susi
rinkimas bus October 18,Pa
lace Hall, 93 Grand St., Bro
oklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Meldžiu visus susirinkti, 
nes bus renkama Centro val
dyba. S. Laurinaitis.

Lietuvių A. Ukėsų Kliu- 
bas arba ir kitos draugys
tės turės viską išmokėt to 
kareivio šeimynai arba gi
minėms, taipgi nebus tas iš
brauktas iš draugystės tas 
draugas, kuris bus paimtas 
į kariumenę, kad ir nebūtų 
užsimokėjęs mokesčių. Jei
gu draugas nebus pranešęs 
valdžiai, prie kokios drau
gystės priguli, tada draugi-

gali būti. Męs darbo žmonės, 
pagaminę viską, kas tik yra 
šiame pasaulyje, turime su
krusti.

Todėl visi, kas gyvas ir 
kam apeina šis klausimas, 
privalo organizuotis ir ko
voti su maisto brangumu.

Čia jau yra susitveręs 
“Gaspadinių Sąryšis” ir jis 
rengia didelę protesto de
monstraciją ant 27 d. spalių. 
Demonstracija prasidės 1 
vai. po pietų ir trauksis iki 
4 vai.. Susirinks palei New 
Plaza Hall svetainę, kampas 
Grand ir Havemeyer Sts.

Taigi minėtoj dienoj visi 
į tą demonstraciją!

Liet. Gaspadinių Sąryšis.

Liet. A. Ukėsų Kliubo 
konstitucijoj yra pažymėta, 
kad kiekvienas įstojęs narys 
turi tapti šios šalies piliečiu. 
To neatlikęs papuola po 
bausme ir negauna pašelpos.

Kadangi prie dabartinių 
apystovų panašios bausmės 
gali dar labiau kenkti, nes 
daugelis susilaiko nuo pilie- 
tystės ir nenori įstoti į vie
ną ar kitą kliubą bei draugi
ją, tai Ukėsų Kliubas nuta
rė savo susirinkime nevers
ti prie ukėsystės narių įsto- 
jančių. Taigi, paliuosuoja 
nuo paminėtų bausmių tolei, 
kolei tęsis karė. Todėl drą
siai galit rašytis prie Liet. 
Ukėsų Kliubo kaip jauni, 
taip ir senesni. Pilietystė 
nevaržys.

Sekr. J. J. Sadauskas...

“Mūsų Gyvenimo Dienos”.
6 d. spalių, McCaddin sve

tainėj, “Dramos ir Dailės 
Draugija” statė scenoj žy- 

Leonido 
“Mūsų 
Veika- 

Suloštas

DETROITO LIETUVIAMS.
Jieškau Kostanto Dundulio, pirmiau 

gyvenusio po No. 1153—3rd St., Det
roit, Mich. Pas jį randasi mano ku- 
paras (trunk) su drabužiais, kurie 
man labai reikalingi. Todėl gerbiami 
skaitytojai malonėkite man pranešti 
jo adresą, jeigu kas žinot. Patarnąu-

inaus rusų rasėj o 
Andriejevo veikalą 
Gyvenimo Dienos.” 
las labai puikus, 
irgi gerai, išėmus nekurias 
smulkmenas. Publikos buvo 
apie 400.

Dabar girdėjau, kad tą 
veikalą ima tūla firma dėl 
krutančių paveikslų. Visi 
aktoriai, kurie dalyvavo 
McCaddin svetainėj, daly
vaus ir lošime dėl krutančiu 
paveikslų.

nori 
niu

L. M. P. S. A. 1 kp. lavi 
nimosi vakarėlis bus Octo 
be r 18, Sokolų salėj, 19( 
Grand St., Brooklyn, N. Y 
Pradžia 
džiame 
moteris

So. Brookjyno lietuviams.
Seredos vakare, October 

17 bus lošiama puikus vei
kalas “Karės Nuotakos”. 
Taipgi kalbės J. Šaltis. Į- 
vyks tai Shedlow Columbia 
Hal], 736—3rd Ave., kam
pas 24 th St., So. Brooklyn,

Ateinančioje subatoje at
sibus vienas iš gražiausių 
Brooklyno koncertų, kurį 
rengė gerb. M. Petrauskas 
prieš iškeliausiant jam į Ru
siją.

Apart M. Petrausko daly
vaus daugelis ir kitų gabių 
dainininkų. Brooklyniečiai! 
tai paskutinis jūsų pasima
tymas su ger. dailininku, ku
ris nenuilstančiai dirbo dėl 
lietuvių amerikiečių.

Gaukite tikietus iškalno.

p. K. Kriaučiūnas
(Tenoras)

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
BIZNIS.

Parsiduoda kostumieriškas kriau 
čių biznis labai geroj vietoj, lietu
vių, lenkų ir rusų apgyventa. La
bai gerai būtų, kuris dirba mote
riškus siūtus. Atsišaukit. Par
duodu dėl ligos.

A. NIKŠTAITIS
176 Adams St. Newark, N. J 

(85—83)

P. J. LA TVENAS
Box 187, Moundsville, W. Va

Žemiau paminėtas gyduoles galim 
apturėti per pačtą: 
Nuo reumatizmo 
Kraujo Valytojas
Vidurių Valytojas ......................... l.Of
Vidurių Reguliatorius................... 60a.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles n»B

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla- 

kalni*, 
fine ar kitoH 
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
tnane, o gausi 
viską, vertes 
savo pinigų.

Kadangi tarp visu tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos į 
didžiąją Europos karę, kuri yra, reli
gijos 
nas

Diskusijos.
L. S. S. 19 kp. rengia dis

kusijas ant sekančios sere
dos, October 17, Palace Hall 
svetainėj, 93 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Diskusijų tema “Socialis- 
tiškų laikraščių santikiai.” 
Ši tema buvo paduota ant 
pereitų diskusijų,bet dėl sto
kos laiko liko atidėta. Mel
džiame susirinkti.

Komisija.

t
Dr. KOLER yra 
vienatinis tarpe lie
tuvių daktaras Pitt- 
sburghe. Mokinosi 
Varšavoje, studijavo 
bėgyje 26 m. įvai
rias ligas vyrų ir 
moterų, todėl jas 
nuodugniai pažįsta. Gydau užsi- 
nuodinimą kraujo ir silpnybes vyrų, 

spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, į- 
vairias ligas paeinančias nuo neČys- 
tumo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vakare. 
Nedeliomis iki 2 vai.

Bell Phone. Dickinson 3995 M. ,

Dr. Ignotas Stankus * 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvisgydy
tojas ir chirurgas pabaigęs*Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy. 
ru* moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 4 po piet. 7-9 
vakaro. Nedclioms: 9-11 rito 1-4 po piet.

p. A. Kvederas
(Bassas)

didelį pasirinkimą 
rudeninių skrybėlių, todėl męa 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norą. Ateikite ir 
persitikrinkite.

Męs žinome, kad busite pilnai 
užganėdinti musų pritaikymu ir 
prieinama kaina. Taipgi turime 
didžiausį pasirinkimą vaikams 

skrybėlių.

Išsirandavoja kambarys nuo fron
to, ramioj šeimynoj. Pamatyti gali
ma nuo 6 vai. vakare. Skambink du 
kartu.

E. Parfinavičienė,
128 No. 4th St., Brooklyn, N. Y. 

(82-84)

Visų atydai!
Lietuvių Amerikos Ukėsų 

Kliubas savo susirinkime 6 
d. spalio svarstė klausimą 
kaslink tų vyrų, kurie yra 
arba bus prievarta paimti į 
kariumenę, kaip reikės 
draugystėms su tais elgtis, 
ar jie galės būti nariais ir ar 
draugystės turės išmokėti 
pašelpą atsitikus sužeidimui 
arba mirčiai. Ištyrimui to 
dalyko buvo išrinkta komisi
ja pasiteiraut pas advokatą. 
Jis paaiškino, kad sulyg į- 
statymų valdžia imdama vy
rus į kariumenę išklausinė
ja, ar jis priguli prie kokios 
organizacijos, ar yra apsi
draudęs, ar turi nuosavybę 
(namą) ir t. t., ir tą viską 
užrašo.

Taigi Liet. A. Ukėsų Kliu
bas nutarė pranešti per vie
tinius laikraščius štai ką:

Kiekvienas įstodamas, ar
ba jeigu bus imamas.į ka
riumenę, turi paduoti tikrą 
vardą ir pavardę, adres 
prie kokios draugystės pri
guli. Atsitikus kokiai nelai
mei valdžia praneš tai drau
gystei, kurią būsi padavęs.

Pagal įstatymus yra nu
rodyta taip:

1) Jeigu būsi insišiūrinęs 
ir turėsi palisę, tai atsitikus 
nelaimei, kompanija turės 
tavo giminėms apmokėti.

2) Jeigu turėsi nuosavą 
namą, o da bus morgičius— 
skola neišmokėta, tai neturi 
teisės namo nuo tavęs atim
ti, arba nuo tavo šeimynos, 
kolei nepasibaigs karė.

3) Jeigu paliksi šeimyną,o 
neturės iš ko randą užsimo
kėti, tai rendoriui nevalia 
išmėtyt. Ir taip viskas tu
rės būti, kolei užsibaigs ka-

Moterims neleidžia net at
sisveikint.

Ant Pennsylvania stacijos 
galima matyti labai grau
dingų scenų, kuomet paim
tiem į kariumenę vyram ne
leidžia net atsisveikinti su 
savo pažįstamais ir gimi
nėm.

Pastarąjį kartą, kada ga
beno 712 vyrų iš East Sides, 
tai vėlei neleido jiems atši

pę K. Strumskis
(Tenoras)

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

NUSTOS GALVOS SKAUDftJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargl- 
ma»3, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

Išcgzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...

(Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Grand St* 
tarpe Lorimer ir Leonard St, 

Brooklyn, N. T.

8 vai. vakare. Mel- 
nares ir pašalines 

atsilankyti.
A. Juozaitienė.

PERSKAITYK! „ 
• Kiekvienas nau

jas skaityto jas w 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai- 

• svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, au

tis atnaujins, gaus knygų už 50 c. 
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35 C. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 e 

> Kas užsirašys “Naujienas” ak
inėtų ir prisius $5.0$, gaus dovaną 
“Keleivį” ant metų arba knygų 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovaną 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $14# 

liž ’’Moterų Balsą”, gaus knygų 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos lalk* 
raščiua per manę. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui.; Būtinai pasakyk apie tai sava 
draugui ir pažįstamu! Knygas duoata 
tik ^‘Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:»T j. Pocius,

Reikalinga VYRV "><>«”«• HvlKclIlIlgcl barbeno amato. 
a Darbą gausi visada. Reika- 

JS lauk informacijų.
fajWL Nossokoff’s International 

Barber School, 1202 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Skaityk ir tėmyk!
Šiuomi pranešu visiems lietuviams 

ir lietuvaitėms, kad aš užlaikau į- 
vairiausio pasirinkimo knygų 
tiškų ir dvasiškų, įvairios pakraipos 
laikraščių. Taipgi puikiausių atviru
čių šventėms, varduvėms ir šiaip su
sirašinėjimams; fontaninių plunksnų, 
kurios dabar yra madoj; geriausių 
pipkių, geriausio tabako ir šiaip įvai
rių daiktų. IMeldžiame kreiptis 
mane, užtikrinu, kad busit pilnai 
ganėdintais.

STRUMINSKAS, 
St., Brooklyn, N 
agentas įvairių laikraščių 

(81—88)

pasekmė, tai būtinai kiekvie- 
lietuvis turi perskaityti 

NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra

RELIGIJA?

P. Čiurlionis
(Pianistas)

Jeigu jums reikalinga kokia nore 
oda link sveikatos, tai ateik pas ma- 
e ir pasiteirauk arba rašyk aprašy

damas savo ligos priežastis, tuoj gau- 
i tikrą ir draugišką rodą.

Duodu rodąs visiems dovanai. Siun
čiu gyduoles į visus kraštus Ame
rikos, Canados ir Anglijos ir t. t.

Tėmykit! Ypatingai visi mano su
taisyti žemiau paminėti vaistai yra 
gvarantuojami ir užtvirtinu, kad pa
gydys jus be jokio daktaro. Gaukite 
šiuos vaistus:

M. iki 4 P. P. M., nuo6 P. M. iki 
8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A.M. 
jki 2 P M.

Turiu geriausį patyrimą, kuri 
įgijau bėgyje ilgų metų prakti
kuodamas medicinoje. Turiu vė
liausios mados Electro-Medical Į- 
rengęs mašinas, kurios suteikia di
delę pagelbą gydymui chroniškų ir 
nervų ligų.

PATARIMAS VISAI DYKAI’
Ateik pasikalbėti ypatiškai. jei

gu negalima pagyti, aš tau tai pa
sakysiu.

Aš padarysiu fizišką ir labaratorišką egzaminaciją kiekvienam. 
Turiu geriausį pasisekimą gydyme labai užsisenėjusių ligų, kurias 
kiti negali pagydyti.

AŠ išgelbėjau Šimtus nuo operacijos, mano gydymu ir patarimu.
Jeigu reikalauji gydymosi — ateik. Atidėliojimai pavojingi.

nervų ligą turite, kuri tik rei-

Užlaikatj visokių knygų ir kitoldic 
daiktų. Galima gauti pirkti visu* 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius 
taipgi ir Juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryt® Ud 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit krclpth 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes S’, Pittsburgh, P®

J. Pruselaitukas
(Smuiką)

A. Sodeika
(Baritonas)

Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
)at pirmpradinio žmogaus iki musų 
dienų.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
cnygos. Reikalaujant katalogo ar at
sako reikia už 2c. stempą prisiųsti.

F. MILAŠAUSKIS
13 Atlantic St., So. Boston, Mass.

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 c. 
Nuo nuospaudų ant kojų 
Plaukų stiprintojas 
Pleiskanų naikintojas 
Nuo reumatizmo 
Vidurių valytojas

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00
Kartus —dėl apetito 50c. $1.00 
Visokios šaknys, žiedai, žolės ir t. 

;. Aptieka atdara dieną ir naktį. 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas

Subatoje, 20 Spalio-Oct., 1917 
McCaddin Hali,

Berry St. (tarpe So. 2 ir 3 gatvių), Brooklyne.
BILIETŲ KAINOS NUO $L00 iki 25c. Pradžia lygiai 8:15 v. 
Bilietus iškalno galima gauti: “Vien. Lietuvninkų”, “Laisvės”, 
ir“Tėvynės” ofisuose. Taipgi ir pas pp. K. Liutkų, J. Ambra
ziejų, K. šliką, Masulevičių ir “Labo” bendrovėje.
Visi širdingai užkviečiami į tą M. Petrausko išleistuvių koncertą

Saliūninkai dejuoja.
Brooklyno ir New Yorko 

saliūninkai dejuoja. Alus 
vėlei pabrango, o viskės 
stikliukas tuoj aus turės pa
šokti iki 25 centų.

Je, je! Tai jums, vyrai, 
balsuoti už republikonus ir 
demokratus. Dabar, mato
te, į kokią bėdą papuolėte.

Nuo kostumierių reikės 
daugiau imt, o į kišenių ne
bus ko pasidėti.

Bar-viskė dabar jau kaš
tuoja 15 centų, o apie Kalė
das ar tuoj po Kalėdų bus 25 
centai.

Ant saliūninkų uždėjo 
naujų taksų. Ant olselių 
taip-pat uždėjo. Tai olsel- 
ninkai perkels taksas ant 
saliūninkų, o saliūninkai ant 
kostumerių. Ir biedni žmo
nės, galų, gale turės viską 
sumokėti.

Ligišiol Amerikoj sunau
dodavo virš 100 milonų ga
lionų viskės, dabar, viskei 
pabrangus, bus sunaudota a- 
pie 80 milionų. Taigi, vis
kės užteks ant pustrečių 
metu.

Protesto demonstracija 
prieš maisto pabaran- 

gimą.
Visi, kas tik gyvas, kas tik 

gyventi,kas tik nori pa
laikyti gyvastį, turi kelti pro 
testo balsą prieš maisto pa
brangimą. Brangsta viskas 
ir maistas, ir anglis, ir rau
dos. Rodosi, turime val
džią, kuri nesykį save skel
bė plačiam pasauliui, kad tai 
yra žmonių valdžia, kad ji 
įsivėlė į šią karę, kad ap
saugojus arba išgelbėjus pa
saulį nuo brutališkumo ir 
apgynus demokratijos prin
cipus. Amerikos valdžia, į- 
sikišdama į Europos karę, 
skelbė, kad karės našta tu
rės lygiai pulti ant visų,kaip 
ant biednų, taip ir ant tur
tingųjų. Bet tie paskelbti 
žodžiai jau šiandien palieka 
tik svajone.

Prezidentas Wilsonas pa
skyrė komisiją kontroliavi
mui maisto pabrangimui. 
Bet kaip tik ta komisija bu
vo paskirta, gyvenimo reik
menis, lyg tyčioms, pradėjo 
brangti.

Męs, darbo žmonės, nega
lime ilgiau tylėti ir nešti to
kią sunkią gyvenimo naštą, 
kuri ir pirmiau jau buvo 
mūsų nepakenčiama, o da
bar vienintelė mūsų išeiga, 
tai mirti badu. Bet taip ne-
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