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

Ateinančiuose rinkimuose 
visi “Laisvės” skaitytojai 
balsuokite už socialistų par
tijos kandidatus.
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SOCIALISTAI GALI 
UŽKARIAUT NEW YORK.
New Yorko “World’o” pa

siuntiniai apvaikščiojo dau
gybę namų ir dirbtuvių 
New Yorko East Sidej. Jie 
išdalino popierėles su pavar
dėm visų keturių kandida
tų į New Yorko majorus ir 
su užklausimais, kaip perei
tais metais balsavo.

Balsavimai buvo padaryti 
šeštame ir keturioliktame 
distrikte.

Pasekmes pasirodė tokios, 
kad buržujai dikčiai nusi
gando.

Balsavimas ve ką parodė 
šeštame distrikte:

Hylan, demokratas 443 
Mitchel, Fusion 106 
Bennet, republikonas 152 
Hillquit, socialistas 668

Viso 1,389
Keturioliktame distrikte:

Hylan, demokratas 1,161
Mitchel, Fusion 329
Bennet, republikonas 517
Hillquit, socialistas 893

Viso 2,900
Taigi, pirmoje vietoje ei

na Hylan, o antroj vietoj 
veik ant kulnų Hylanui min
damas, eina socialistas Hill- 
quitas. Gi Mitchelis kari
ninkas) su Benettu—repub- 
likonu labai toli atsilikę.

Sulyginus su pereitų metų 
rinkimais ve kas pasirodo. 
Tie, kurie pereitais metais 
balsavo už socialistus,visi li
ko socialistais. Gal koks 
desėtkas žmonių pabėgo pa
skui Spargo ir Russelį. Gi 
demokratai ir republikonai 
nustojo daugybės balsuoto
jų, kurie perėjo prie sociali
stų.

Apie Mitchelį nėr kas nei 
kalbėti. Su juo visai blogai. 
Jokio “show” neturi.

Žinoma, tas balsavimas 
apima tik du distriktu. Ki
tus socialistai irgi prisižy- 
mėtų. Štai Harleme daugy- 
,bė negrų rengusi balsuoti už 
Hillquita.

PREZIDEN. WILSONAS 
MOBILIZUOJA AUKSĄ.
Washingtonas, 17 d. spa

lių. — Wilsonas išleido atsi
šaukimą į visus Suv. Valst. 
bankierius, kad jie savo ban- 
kose laikytų auksą rezer
vuose ir kontroliuotų išve
žimą į užsienius. Wilsonas 
pripažįsta, kad auksas lošia 
labai svarbią rolę ir gali 
daug prigelbėti tolimesniam 
karės tęsimui ir prigreitini- 
mui taikos.

TRAUKS TEISMAN
KELIS VOKIETIJOS 
SOCIALISTŲ VADUS.

SCHEIDEMANAS APIE 
TAIKOS IŠLYGAS.

Amsterdamas, 17 d. spa
lių. — Berlyne buvo didelis 
socialistų mitingas, kuriame 
kalbėjo ir didžiumos sociali
stų reichstage lyderis Schei- 
demanas. Jis savo kalboje 
“liejo” ašaras, kad priešai 
neatkreipę jokios atydos į 
tai, jog Vokietija norėjusi 
su jais taikytis. Apart kit
ko jis pasakė:

“Męs neatiduosime nei 
vienos pėdos savo žemės.” 
Užbaigdamas kalbą pridūrė, 
kad dabartinis Vokietijos 
kancleris Michaelis esąs 
netikęs kanclerio vietoj.

VOKIEČIAI ŠAUKIA Į 
KARIUMENĘ 47 METŲ

AMŽIAUS VYRUS.
Kopenhagas, 17 d. spalių 

—Iš Berlyno praneša, kad 
dabar į Vokietijos armiją 
jau šaukiami 47 metų am
žiaus vyrai. Iš to aiškiai 
matosi, kad jau trūksta ka- 
nuolinės mėsos.*
SUV. VAL. DALYVAUS

KARINĖJ TARYBOJ.
Washington, D. C.—Nors 

oficialiai dar nieko nepra
nešta, bet tikrai galima sa
kyti, kad Suvienytos Valsti
jos dalyvaus talkininkų kon
ferencijoj, kuri atsibus ne
užilgo Paryžiuj.

10 TŪKSTANČIŲ 
GALVIJŲ SUDEGĖ.

Kansas City, 17 d. spalių. 
—Čia užsidegė gyvulių sker
dyklos. Gaisre atsidūrė 60 
tūkstančių gyvulių. Apie 50 
tūkstančių išspruko iš gais
ro ir užpildė miesto gatves, 
o apie 10 tūkstančių sudegė. 
Nuostoliai labai dideli.

ADVOKATAS K. GUGIS.

Adv. Kazimieras Gugis, Chicagie- 
s plačiai lietuviui visuomenes, y- 

judčjime 
kandida- 
teisėjus 

of Cook

Cook

[f Kopenhagas, 17 d. spalių.
. —Hamburge išeinantis vo

kiečių laikraštis praneša, 
kad vokiečių valdžia bandys
teisman patraukti Haasę, 

4 Ditmaną ir kitus, kurių var
dai esą surišti su neseniai
įvykusiu sukilimu. Valdžia 
jau padavė Leipcigo teis
mui apkaltinimo aktą ir visą

y.

Rusijos valdžia taiso maisto Rusijai. Kaip matot, receptų daugybė ir vis naujų
pribūna.

Visa Rygos užtaka 
vokiečiu rankose.

pač darbininkų socialistij 
veikėjas, yra nominuotas 
tu į Augštesniojo Teismo 
(Judge of Superior Court 
County) ant socialistų tikieto.

Chicagos ir aplamai viso 
Apskričio lietuviai turi pasirūpinti, 
kad rinkimais lapkričio 6 d. butii iš
rinktas K. Gugis ir visi kiti socialis-- 
tų kandidatai, jeigu nori, kad kapi
talistai (republikonai ir demokratai) 
paliautų plėšę žmones gyvenimui 
reikalingi! daiktų brangumu ir darę 
jiems kitokių neteisybių.

UŽPUOLĖ ANT

VOKIEČIAI UŽĖMĖ [Kareivių Atstovų Taryba 
V ° OF7FT TO QAT A armiJ°h k*ip tik gavo žinią, 

OEZLL1O SALĄ. kad vokįečiai jau igHpo ant 
Vokiečių kariumenė, veik’sausumos salos Oeselio, iš- 

visiškai, užėmė Oezelio 
(skaityk Eželio) salą, kuri 
randasi Rygos užtakoję. Oe
zelio vyriausias miestas A- 
rensburgas taip-pat yra vo
kiečių rankose.

Vokiečiai, beto, užėmė sa
las Runo ir Abro. Taigi, 
kaizerio kariumenė užėmė 
gan stambius strategiškus 
punktus pakeliu j į Petrogra
dą.

Iš Londono praneša, kad 
užėmimas dviejų mažyčių 
salelių :f Runo ir Abro yra di
delės strategiškos svarbos 
dėl vokiečių. Užimdami jas, 
jie įgijo naujų bazų dėl to- 
lymesnių operacijų.

Vis daugiau ir daugiau vo
kiečių kareivių gabenama 
ant Oezelio salos.

Taigi, dabar galima pasa
kyti, kad visa didžioji Rygos 
užtaka esanti vokiečių laivy
no valdoma.

Matomai, kad vokiečiai 
rengiasi prisiartint prie Pe
trogrado. Dabar jiems rei
kės prasimušti per Finlian- 
dijos užtaka. Tačiaus rusų 
laivyno ir karės ministerial 
sako, jog bus ginamasi iki 
paskutiniosios.

Petrogrado darbininkų ir 
Kareivių Atstovų taryba 
kurios pirmininku yra tarp- 
tautietis Trocki ) išleido at- 
sišaukima i kareivius ir ma
trosus, kad gintų Petrogra
dą. I

Pereitą nedėldienį tarpe 
rusų ir vokiečių įvyko nedi
delis jūrių mūšys.

leido atsišaukimą, kuriame 
kviečiame užmiršti viduri
nius vaidus, bet griebtis už 
darbo, kad neatidavus vo
kiečiams tų salų. Komisa
rai su tam tikromis instruk
cijomis išvažiavo į Helsing
forsą.

Buvo pasklydus žinia,kad 
rusų laivynas esąs neprisi
rengiąs prie mūšių ir nega
lįs vokiečių sulaikyti. Da-

prašo augštesnės valdžios 
suminkštinti jiems bausmę, 
nekuriems iki trijų metų 
katorga, o kitiems discipli- 
narno bataliono bausme.

Visur jaučiamas didžiau* 
sias neužsiganėdinimas Mi
chael iu ir, veikiausia, jisai 
neilgai galės viešpatauti.

greitai bus atidaryti posė
džiai parlamento, kurį išrin
ko visuotinas Rusijos orga
nizuotos demokratijos suva
žiavimas. Manoma, kad 
parlamentas bus atidarytas

už aštuonių dienų prieš ati
dengimą posėdžių įsteigia
mojo seimo.

NORI ATSTATYTI
VISUS MINISTERIUS.

Petrogradas, 17 d. spalių. 
—Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba iš
nešė rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama, kad koalicijinė 
ministerija atsistatydintų ir 
visą valdžią pavestų Darbi
ninku ir Kareiviu Atstovu 
Tarybai.

Naujai išrinktasis Darbi
ninku ir Kareiviu Atstovu 

i Tarybos pirmininkas drg.
bar centralio laivyno^ komi- Trockis savo prakalboj pa

sakė, kad įsteigimas koalici- 
į ministerijos — tai 

smarkus suduotas antausis 
R u si j o s d e m o k r a ti j ai.

teto pirmininko pagelbinin- S£‘ 
kas praneša, kad ta žinia e- jinės
santi neteisinga, laivynas 
galįs su vokiečiais stoti į jū
rių mūšius.

Helsingforse jūreiviai, 
perskaitę tą atsišaukimą,pa
liovė rengę gatvinius mitin
gus.

AMER. AMBASADORIUS 
PERDAVĖ BREŠKAU- 

SKIENEI WILSONO 
TELEGRAMĄ.

Petrogradas. — Sevasto
polyje jūrininkai, kareiviai 
ir darbininkai užpuolė ant 
maksimalistų įstaigos ir vis
ką išdaužė, sunaikino jų li
teratūrą, vėliavas ir kitus 
daiktus. /

ATSIŠAUKIMAS
Į LAIVYNĄ.

Petrogradas, 17 d. spalių. 
—Centralis laivyno komite
tas, kuris laivyne tą ( patį 
reiškia, ką ir Darbininkų *

RASPUTINO DRAUGĖ 
VĖL PETROGRADE.

Petrogradas* 17 d. spalių. 
Nelabai seniai buvusios ca- 
rienės ir Rasputino geriau
sia draugė Virubova ir kiti 
buvusio caro tarnai tapo iš
tremti Į Helsingforsą. Bet 
vietos Darbininkų Atstovų 
Komitetas nepanorėjo, kad 
tokios ypatos gyventų Fin- 
liandijoj ir išsiuntė atgal į 
Petrogradą. Kada Virubo
va pribuvo į Petrogradą, tai

—Amerikos ambasadorius 
Petrograde gavo nuo Wilso- 
no telegramą, pasiųstą Rusi
jos revoliucijos “močiutei” 
Breškovskienei ir jai įteikė.

Wilsonas savo telegra
moj išreiškia pasitikėjimą,

sveiku protu.

PETROGRADE RAMU,
RIAUŠIŲ NESIGIRDI.

Užėmimas Oeselio salos, 
atidaro vokiečiams kelią į 
Petrograd. Vienok telegra
mos praneša, kad Petrogra
do gyventojai tą žinią labai 
šaltai pasitiko ’ ir jokio su
mišimo nebuvo. Gyvenimas 
eina savo keliu, tartum nie
ko ir neatsitiko.

“Birževija Viedomosti” 
sako, kad atidavus tas salas, 
[męs vokiečius paliekame Fi
nų užtakoj pilnais gaspado- 
riais.

Ministerių kabinetas pra
šė per telefroną Kerenskį 
pavelijimo atsišaukti į visus 
Petrogrado gyventojus, kad 
jie mestų politiką j šalį ir 
griebtųsi bendro darbo—su
laikymo to pavojaus, kuris 
dabar gręsia Petrogradui.”

RUSIJOS MAŽŲJŲ
TAUTŲ SUVAŽIAVIMAS

IR REIKALAVIMAI.
Pietų Sibiro tautu suva

žiavimas nusprendė savo 
krašto valdymą pavesti Al
tajaus kalnų dūmai, į kurią 
išrinkta 5 įvairių Altajaus 
tautų atstovai. Suvažiavi
mas nutarė prašyti valdžios 
duoti lėšų dūmos užlaiky
mui. Mokyklose nutarė į- 
vesti mokymą prigimta kal
ba, rusų kalbą laikyti pri
verstinu dalyku.

Čeremisai suvažiavę Ja- 
ranske, nutarė įsisteigti kul
tūros ir švietimo draugiją; 
valsčiaus teismą pakeist tai
kos ir vartoti teisme Kalti
namojo kalbą. Taipogi pri
pažinta reikalinga turėti

eilę leidinių ir įkurti čere- 
misu tautos banka. C- 4

Iš LENKIJOS

Buvusį lenkų legijonų bri
gados vadą Pilsudskį vokie
čių valdžia areštavo. Areš
tavę už tai, kad jis pereida
mas Lenkų sieną naudojąsis 
netikru pasportu.

Įvykus Rusijoj revoliuci
jai lenkų valstybės taryboje 
pasidariusi dvi priešingi vie
na kitai pusi. Pilsudskis 
prisidėjęs prie kairiųjų. Jis 
mėginęs Lenkijoj ir Galici
joj sudaryti lenkų kariume
nę, kuri darytų intaką į len-

veiks: kus.

Už ATSISAKYMĄ
EITI Į ATAKAS

Pastaruoju laiku Minske

Reikalauja, kad 
Michaelis rezignuotų.

kareiviai turėjo ją ginti nuo|dienaį teismas, kuriame bu- 
’vo nagrinėjama byla pra
porščiko Dievkino ir 67 ka
reivių, atsisakiusių eiti į. a- 
takas. Suareštuotieji karei
viai — tamsus, nieko nesu
pranta politikoj. Prisiek
dintieji praporščiką Dievki- 
ną ir 44 kareivius pripažino 
nekaltais; 23—kaltais.,Teis
mas išriešė nuosprendį, pa
smerkdamas 22 ant 6 metų 
į katorgą ir vieną ant ketu-

darbininkų užpuolimo, vė- i 
liaus prisiėjo aficieriams ją' 
ginti nuo kareivių užpuoli
mo.

RUSIJOS PREM1ERAS
KERENSKIS SERGA.

Petrogradas, 17 d. spalių. 
Rusijos ministerių pirmi- 
riinkas Kerinskis buvo 
smarkiai susir ?ęs, bet* dabar 
jau pradeda i veikti. Kaip

ir i greitai jis p įsveiks, taip

KARĖS PABĖGĖLIAI 
SKUBINASI “NAMO”.

Minskas. — Karės ir vi
suomenės organizacijos ru- s 
pinasi apie tai, kokiu būdu 
sulaikyti tremtinių bangas 
iš užimtosios Lietuvos ir ' 
Gudijos. Pasitikėdami, kad 
karė greit baigsis, tremti
niai veržiasi į savo gimtinę. 
Jie nueina į vakarus nuo 
Minsko, nors tenai skaitosi 
plotas prie fronto, t. y. karės * 
vieta.

ARGENTINOS GELŽKE- 
LIŲ STREIKAS JAU

UŽSIBAIGĖ.
Buenos Aires, Arg., 17 d. 

spalių. — Argentinos gelž- 
kelių streikas, kuris tęsėsi 
apie tris savaites, jau užsi
baigė. Kompanijos su dar
bininkais susitaikė. Trau
kiniai pradėjo važinėti.

PRIEŠKARINIAI

Buenos Aires, Argentina. 
—12 d. spalių čia buvo su
rengta milžiniška prieškari
nė demonstracija. Demons
trantai reikalavo, kad būtų 
užlaikytas neutralitetas. 
Tarpe taikos ir karės' šali
ninkų įvyko susirėmimai. 
Policija paleido darban kar
dus ir išvaikė minią. Yra 
sužeistu. fe

KURIE TURI ŠEIMYNAS 
PALIUOSUOS NUO 

KAREIVIAVIMO.
Washingtono valdžia gau

na labai daug skundų nuo 
kareivių, kuriuos priėmė į 
kariumenę, nepaisant į tai, 
kad jie buvo vedę, turėjo šei 
mynas ir jas savo uždarbiu 
užlaikė. Valdžia dabar pra
neša, kad visi skundai būsią 
peržiūrėti ir tuos, kurie turi 
šeimynas ir skaitosi jų mai
tintojais, paliuosuosią iš ka- 
riumenės.

18.000 KRIMINALISTŲ
PABĖGO Iš KALĖJIMŲ.
Dabartinė Rusijos valdžia 

paduoda apyskaitą, kad nuo 
pradžios revoliucijos iki 
šiam laikui iš kalėjimų pa
bėgo 18,000 kriminalistų 
prasikaltėlių. Mat, visur 
buvo betvarkės ir toms pro
gomis naudojosi kriminalis-

RUSŲ VALDŽIA REN
GIASI PRIE ŽIEMINĖS .

KOMPANIJOS.
Petrogradas, 17 d. spalių. 

Rusų karės ministerija jaU 
rengiasi priė žieminės kom- .

Vokietijos reichstago at- panijos. Išsiuntinėjo tam 
stovai reikalauja, kad pasi-j tikrus komisarus į visus ar- 
trauktų atžagareiviškas mijos frontus,kurie turės iš- 
kancleris Michaelis. Vienas j dirbti pienus, kaip aprūpi- 
vokiečių socialistų laikraštis i nūs ant žiemos kareivius, 
praneša, kad reichstago at- ,kad jie galėtų tranšėjose lai 
stovai socialistai balsuosią,kytis. 
prieš naują pinigų prašymą 
karės vedimo reikalams.

Iš Londono praneša, kad 
visoj .Vokietijoj, Austro-Ven
grijoj ir riet Bulgarijoj au;

^valdžia, , kuri yrą atžagarei- 
rių metų. Vienok teismas vių rankose.

ŠAUKIAMAS FINLIAN-
DIJOS SEIMAS.

Petrogradas, 17 d. spalių. 
—Vėl šaukiamas Finliandi- 

ga nepasitenkinimas Prūsų] jos seimas ant 1 d, lapkričio.
Rusų valdžia negali jį panai 
kinti. ■, L..

s



jlaikraščiiĮ ir Gyvenimo Apžvalga ^^p^i.ir
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jas socialdemokratų laikraš
tis “Vilnis”, kurį leidžia 
Lietuvių Rajonas prie Rusų 
Socialdemokratų Darbinin
kų Partijos.

Sveikiname iš numirusių 
prisikėlusį bendradarbį. 
(“Vilnis” ėjo Rygoj 1914 m., 
prieš karę.)

joj tokią poziciją, kokią Lie
tuvių Soc. Sąjungoj užima d. 
Grigaitis. Jų pažiūros be
galo panašios.

Tuo tarpu, pas mus tūla 
dalis sąjungiečių žiūri į Gri
gaitį beveik, kaipo į socia
lizmo priešą...

Tai iki ko dasigyvenom!

gimąsi. Ir Amerikoj taip-i 
pat, po St. Louis’o konven
cijai, išvien darbuojasi, vi- 
duriečiai su kairiaisiais 
prieš socialpatriotus. (Tik
tai Liet. Soc. Sąjungos orga
ne varoma diametraliai 
priešinga politikė)

Karolius Marksas ir 
Jojo gadyne

Męs taip ir manėme, kad 
D-ras J. Šliupas, nuvykęs 
Rusijon, susidės su klerika
lais.

Štai “Lietuvių Balse” (tai 
organas kunigo J.Tumo par
tijos) Šliupas jau rašo apie 
Lietuv-Latvišką respubliką!

Biedni tie mūsų tautinin
kai!

“Laisvės” redakcija, siun
čia savo seserims iš “Moterų 
Balso” širdingiausių pasvei
kinimų iš priežasties meti
nių sukaktuvių nuo pasiro
dymo pirmojo numerio mū
sų draugių progresisčių or
gano.

Tarpe progresisčių, jų or
gano ir “Laisvės” visuomet 
viešpatavo geriausio drau
giškumo ryšiai. Dabar, ka
da “Moterų Balsas” eina di
dyn, mūsų laikraščiui jau 
nereikia taip daug, kaip bu
vo seniau, tarnauti jų šau
niai veikiančiai organizaci
jai, tačiaus ir dabar dar vie
nas iš mūsų redakcijos 
draugų labai arti stovi prie 
“Moterų Balso” redakcijos.

Męs taip-pat esame dė
kingi draugėms iš Progre- 
syvio Susivienyjimo, kad 
pereitą vasarą, kada “Lais
vei” buvo labai sunkus lai
kai, jos ir geru žodžiu ir do
leriu parėmė mus.

Apie nepiliečių ėmimą 
kariumenėn.

Gana platų straipsnį 
klausimu duoda “ 
field Republican” 
rimtųjų buržuazinių dien
raščių Amerikoj).

Tasai laikraštis priešingas 
tam, kad nepiliečius imtų A- 
merikos kariumenėn, sulyg 
įstatymais šios šalies. Jisai 
atranda, kad tai būtų tarp
tautinių teisių laužymas.

Tūli Massachusetts’o poli
tikai ypatingai varėsi už tai, 
kad nepiliečiai būtų imami 
kariumenėn, visai nepasi- 
klausus tų valstybių, kurių 
piliečiais jie yra. Tačiaus iš 
to nieko neišėjo ir, kaip ži
note, klausimas atidėtas ant 
tolesnio laiko.

Kongresmanas Olney pra
neša, kaip dabar tuo klausi
mu dalykai stovi.

Nepiliečiai, gyvenanti A- 
merikoj, dalinama j tris da
lis: neutralių šalių pilie
čius, priešų šalių piliečius ir 
draugiškų šalių piliečius. 
Pirmuosius ir antruosius 
neims ir negali imti kariu
menėn. Gi dėl trečiųjų, tai 
dabar vedama tarybos su vi
somis talkininkų valstybė
mis. Tų tarybų pamatan 
padėta sekama mintis: A- 
merika pavelys talkinin
kams imti kariumenėn savo 
niliečius, gyvenančius kitose 
šalyse. Gi talkininkai turė
tų pavelyti Amerikai imt 
kariumenėn jų piliečius, gy
venančius Amerikoj. Bet, 
jeigu kuris nors Amerikoj 
apsigyvenęs talkininkų ša
lies pilietis nenorėtų stoti A- 
merikos kariumenėn, tai 
turi būti duota proga vykt 
namo ir ten stoti kariume
nėn.

Taigi, sulyg šia taktikos 
linija dabar vedama tary
bos, kurios nežinia dar kada 
pasibaigs.

Kuomet buvo rusų organi
zacijų suvažiavimas, tai am
basadorius Bachmetjev, už
klaustas, ką mano apie rusų 
piliečių ėmimą į kariumenę, 
susilaikė nuo išreiškimo aiš
kios nuomonės.

tuo
Spring- 
(vienas

Ką jie sakė apie kaizerį 
Dar prieš karę?

Kapitalistiški laikraščiai 
diena dienon sako, kad Ame
rikos socialistai palaiko kai
zerio pusę, kad jų, socialis
tų agitacija nešanti naudos 
kaizeriui.

Gi didžiausi kaizerio ir jo 
valdžio's priešai esą Taftas, 
Rooseveltas, ponai profeso
riai ir kapitalistiški laikraš
tininkai.

Ar ištikrųjų taip yra? 
Štai, trumpai prieš karę di
džiuma Amerikos kapitalis
tiškų laikraščių garbino kai
zerį, garbino jį ir Taftas su 
Rooseveltu.

Klausykite, ką pasakė apie 
kaizerį mūsų Teddy Roose
veltas :

“Taikydamas RusijįJ. su Japonija 
Portsmoutho tarybose aš gavau para
mos tik nuo vieno žmogaus už rube- 
žių Amerikos — lai nuo Jo Dideny
bės Wilhelmo II. Tai buvo tikra pa
galba dėl internacionalas taikos.”

Kaip matot, Rooseveltas 
tuomet vadino kaizerį Jo Di
denybe ir sakė, kad kaizeris 
gelbsti tarptautinei taikai.
Dar geriau apie kaizerį at

siliepė ex-prezidentas Taf
tas. Jisai sake:

“Istorijos teisybė reikalauja, kad 
būtų išduotas verdiktas, kad jisai 
(kaizeris) buvo didžiausia individua
te spėka, kuri per 25 metus prisidė
jo prie palaikymo taikos pasauly.”

Kaip matot, tai ex-prezi
dentas Taftas rokavo Vil
helmą kuone taikos apašta
lu.

Tūli draugai mėgsta nu
siskųsti inteligentais, dir
bančiais darbininkų eilėse. 
Girdi, inteligentai esą politi
kieriai, oportunistai ir beva- 
dovaudami darbininkais, 
tankiai juos parduoda.

Ir todėl kįla šauksmas — 
tegyvuoja darbininkai, tegy
vuoja žmonės, kurių rankos 
pūslėtos ir tegul jie patįs va
dovauja.

Šitokį šauksmą tenka gir
dėti gana tankiai. Ant in
teligentų jokios vilties nede
da, o ant darbininkišku va- 
dovų — dedama visa viltis.
Šitokį šauksmą seniau nuo

latos skleisdavo anarcho-sin- 
dikalistai, ypač Francijoj. 
Francijos anarcho sindika- 
listai (nelyginant mūsų ai- 
dablistai) buvo didžiausi žo
džio revoliucionieriai.

Bet kantrybės, draugai. 
Sekite jums žiupsnį faktų.

Leninas, rusų bolševikų 
vadas, inteligentas, universi
teto privatdocentas.

K. Liebknecht — inteli
gentas, daktaras.

F. Adler, vadas Austrijos 
revoliucionierių — inteli
gentas, teisių daktaras.'

Lazari, Italijos revoliuci- 
jinių soc. vadas — inteligen
tas.

čcheidze
mokytojas.

Amerikos kairiųjų soc. va
dai iš “Class Struggle” ir In
ternational” — inteligentai 
(Fraina, Lore, Budin).

Patsai Mayksas buvo in
teligentas, Lassalis, inteli-

gimnazijos

M. Hillquito 
atsakymas.

Drg. M. Hillquit yra So
cialistų Partijos vėliavos ne
šėjas New Yorko miesta- 
vuose rinkimuose. Jisai yra 
partijos kandidatas į majo
rus.

Kapitalistiški laikraščiai, 
pradėjus “Times’u”,baigiant 
“Globe”, gana plačiai rašo 
apie tai, kad kaip, tai dar 
socialistai paims viršų. Už
tat d. Hillquitui ir prisieina 
prisiklausyti visokių šmeiži
mų. Vieni pasakoja, kad 
Hillquito laimėjimas būsiąs 
“kaizerio laimėjimas’,, antri 
pranašauja New Yorkui 
bankrūtą, treti asmeniškai 
šmeižia jį.

“The New Republic” pa
talpino prieš Hillquito kan
didatūrą gana didelį straips
nį. Tenais Hillquit išvadi
nama “tarptautiniu anarchi
stu”. Atsakydamas į tuos 
nedailius šmeižimus d. Hill
quit rašo savo atvirame laiš
ke į to paties laikraščio re
dakciją:

“Aš tikiu, kad karė turi pasibaigt 
taika. Mano oponentas mano, kad tai
ką atnešianti karė. Tai yra dvi pa
žiūros, atstovaujančios dvi minties 
„mokyklas... Išvien su visos Amerikos 
socialistais, su socialistais Italijos ir 
Rusijos ir su vis didėjančiu skaičium 
socialistų Vokietijoj, Anglijoj Fran- 
cijoj ir Austrijoj, aš raginu visų ša
lių žmones balsuoti už antikariškus 
kandidatus...”

Gerai, visai gerai.
Mūsų Socialistų Partijoj 

d. Hillquit užima tą poziciją, 
kuri vadinama vidurio pozi-i Mums svarbu pabriežti, 
cija. Jisai priešingas social-į Italijos partija esanti 
patriotams ir —.v. 
kairiemsiems. r“ 
kandidatūrą remia visa 
New Yorko socialistų snau-

“Avanti.”
“Avanti” (Ateitis) yra tai 

Italijos socialistų partijos 
centralis organas. Jame 
darbuojasi viduriečiai ir 
kairieji (draugų Turati ir 
Lazari pasekėjai).

Nuo karės pradžios iki 
dabar “Avanti” cirkuliacija 
pašoko iki 100,000 egz. Tai
gi, tasai broliškas laikraštis 
yrą didžiausiu socialistų or
ganu visoje Europoje. (Ber
lyno Vorwaerts’o męs nero- 
kuojam socialistišku).

Nuo karės pradžios drau
gai darbininkai sumetė “A- 
vanti” palaikymui $100,000. 
Beto, italai draugai turi de- 

Išimtis kitų soc. laikraščių.
Mums svarbu pabriežti,

priešingas į priešinga socialpatriotizmui. 
Tačiaus Jo i Socialpatriotai (su Bissolat- 

ti išvien) nuėjo karininkų 
keliais. • , y

Italijos partijos elgimasis 
karės laiku labai primena

Columbijos universiteto 
(New Yorke) prezidentas

venimo tikrenybėje. Vadinasi, ne idėjos, 
ne kokios tai viršgamtiškos idėjos tveria 
gyvenimą, bet pats gyvenimas tveria idėjas.

Prie tos teisingos minties Marksui, bet
gi, nepasisekė prieiti, būnant universitete. 
Bet tas jo nerimavimas rodė, kaip troško 
jisai sutverti idealę filosofiją.

Markso darbas prie “Rheinische Zei- 
tung” (įsisteigė sausio m. 1842 m., o tapo 
valdžios uždaryta kovo m. 1943 m.) paro
dė nevien jo nepaprastą talentą, bet sykiu 
ir jo pasauliožvalgos trūkumas. •

Jo straipsniuose, tilpusiuose “Reino 
Laikrašty” visur, kaip veidrodyje, atsimuša 
Hėgelio filosofijos įtekmė. Paimdamas riš
ti bile klausimą jisai neiškenčia nepaskrai- 
dęs abstrakčių, atitrūkusių nuo gyvenimo 
idėjų miglyne, jieškodomas idealės teisy
bės kur, tai augštai padangėse.

Naują laikraštį įsteigė turtingi atsto
vai Pareinio buržuazijos. Pramoningasai 
Pareinis, kuris produkcijos spėkų išsiple- 
tojimo žvilgsniu, buvo pralenkęs visas kitas 
Vokietijos šalis, bruzdėjo prieš atžagarei- 
višką Prūsų valstybės sistemą. Buržuazija 
vis labiau kėlė galvą, reikalaudama konsti
tucijos, kuri buvo pažadėta dar 1815 metais.

Marksas buvo pastatytas to dienraščio 
vairininku.

Įsivaizdinkite 24 metų vaikiną vedėju 
drąsiausio tuomet ir originališkiausia spau
dos organo visoj Vokietijoj!

Tai jau ką nors reiškia.
1840 metais mirė senis karalius Fried- 

richas Wilhelmas III. Tai buvo atžagarei
vis gryniausio kraujo.

1815 metais, po įtekme smarkaus na- 
cionalio bruzdėjimo Vokietijoj, kada tapo 
apsiginta nuo francūzų, jisai buvo pažadė
jęs įvesti konstituciją. Tuo savo pažadėji’ 
mu jisai patiešijo liberalus, bet ligi savo 
gyvos galvos nei nemanė išpildyti prižadą.

Sostan užlipo naujas karalius Fried- 
richas Wilhelmas IV. Vokietijos biurgeriai 
tikėjo, kad dabar tai jau pradės snigti re
formų baronkos. Iš jaunojo karaliaus daug 
ko laukta. Tikėtasi, kad Prūsu absoliutiz- 
mo sistema persikeis, persimainius valdo
vui karališkam dvare. Bet tai buvo tik sva
jonės, tik iliuzijos, kuriomis dažnai serga 
liberališki visuomenės sluoksniai, vengianti 
kovos, bet trokštanti palengvinimų..

Jaunasai karalius išpradžių mėgino nu
duoti laisvą žmogų, lygir rūpindamos, kad 
neužgestų liberališkos vilties žiburiai. Bet 
veidmainio rolėj jisai neilgai teišbuvo. 
Pagaliaus, jisai didžiu balsu prapliupo ei
siąs tėvelio pėdomis. Vienoje iš savo pra
kalbų tasai Hohenzollernas kaip kirviu nu
kirto: “Aš drūčiai atmenu gavęs savo ka
rūną nuo Augščiausiojo Viešpaties ir prieš 
jį esu atsakomybėje už kiekvieną dieną, 
kiekvieną valandą savo valdymo.”*)

Taigi, apie savo atsakomybę prieš žmo
nes karalius nei kalbėti nenorėjo. Jisai, 
matote, turįs reikalų tik su ponu dievu ir 
prieš jį už viską atsakąs. Žmonėms jisai 
liepiąs būti paklusniems ir pasitikėti tėviš
ka valdžios globa.

Reakcija siautė visoje šalyje, kuomet 
K. Marksas įėjo literatūros seklyčion. Ži
noma, visųpirmiausia jam prisiėjo susidurti 
su cenzūra, kuri visur kišo savo nosį. Ka
ralius žadėjęs sušvelninti cenzūrą ir išlei
dęs net speciali pranešimą. Marksas, pasi* 
rašęs pseudonimu Reino gyventojas, rašo 
savo pirmą straipsnį, kuris, dėlei cenzūros 
persekiojimų, tegalėjęs pasirodyti tik Švei
carijoj Rūgės išleistame straipsnių rinkiny
je. Marksas savo straipsny prieina prie se
kamo visiškai teisingo išvedimo: “Vieninte
lis radikalis būdas išgydyt cenzūrą — tai ją 
visiškai panaikint. Pati įstaiga yra bloga, 
o įstaiga stipresnė, negu žmonės.”*)

Cenzoriaus akis uoliai dabojo “Rheinis
che Ceitung,” bet, kaip praneša Engels, ir 
čia pasirodė didžiausias Markso gabumas. 
Marksas ir jo dienraščio bendradarbiai taip 
įgudrėjo kovoti su cenzorium, taip išmoko 
vadžioti jį už nosies, jog tas biedniokas nei 
nepasijusdavo, kaip iŠ laikraščio'skilčių pa
sklisdavo į visą šalį spiečiai revoliucinių 
minčių. Berlyno vyriausybė nebsitvėrė pik
tumu ir pradėjo cenzorius keisti. Cenzo
rius ėjo paskui cenzorių, o laikraštis ėjo, 
kaip tebeėjęs aiškiai priešvaldiškoj formoj. 
Tuomet įstatyta dviguba cenzūra. Antruo
ju cenzorium paskirta Reino provincijos 
prezidentas. Bet ir tas nieko negelbėjo. 
Idealas, mat, negalima sugaudyti ir paso
dinti kalėjimai!, tuo labiau, kuomet jos bu
vo pridengtos Hėgelio filosofijos miglom. 
Galų gale valdžia, be jokių ceremonijų, ir A 
tarė pasmaugt neapkenčiamo Markso laiK- 
raštį. 1843 m., kovo mėnesyje, “Rheinis
che Zeitung” tapo sustabdyta.

(Toliaus bgs).
*) Aus dem literarischėn NbcHm*, Kf.
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Ogi todėl, kad Hėgelis linko prie to iš
vedimo, jog jo filosofijoj užverta absoliute 
tiesa, galutina tiesa. Toliau jau eit negali* 
ma ir nereikia. Hėgelis vis labiau ir labiau 
pradėjo persiimti ta mintimi, kad jojo dokt
rina esanti vienintelė tiesa pasauly*). O 
jeigu taip, tai visuotinosios dvasios darbas 
esąs užbaigtas ir progresas turi apsistoti.

Išrodo, lyg kad Hėgelis apsirgo pasidi
džiavimo manija. Jo filosofija, matote, yra 
pabaiga filosofijos, o ta visuomenės tvarka, 
prie kurios ji gimė, esanti jau tobula visuo
menės tvarka ir jokių pamatinių taisymų 
jai nereikia.

Tai tik rodo, kad tankiai ir genialiai 
žmonės yra tik savo gadynės vaikai nedrį
stanti pašviesti savo mokslo žiburiu kelią į 
ateitį. Taip buvo ir su Regeliu.

Tuo tarpu, jeigu Hėgelis būtų išplėto
jęs savo mokslą drąsiai ir nuosekliai, tai ji
sai būtų priėjęs prie to rezultato, prie kurio 
priėjo F. Engelsas. Pastarasis sakė:

“Istorija, kaip ir žinojimas, negali pri
eiti prie galo, užsibaigdami tokiu tobulu ir 
idealiu žmonijos stoviu, kad tobulesnio jam 
negalėtų būti; tobula visuomenė ir tobula 
valstybė gali būti tik fantazijose; gi ištik- 
rųjų visi nuoseklus istorijos stoviai yra tik 
pasikeičiančiais laipsniais begalinėj eisenoj 
plėtojimosi žmonių visuomenės nuo žemes
nio į augštesnį. Kiekvienas laipsnis yra ne
išvengiamas, vadinasi, visiškai teisėtas sa
vo laike ir aplinkybėse, kurie jį pagimdo; 
bet tas laipsnis nustoja pamato ir darosi 
neteisėtu prie naujų augštesnių sąlygų. 
Tuomet esamasis laipsnis turi užleisti vietą 
naujam, augštesniam laipsniui, kuriam ka
da nors taip-pat ateis eilė sukristi ir iš
nykti”*).

Pradžioj savo filosofiškos kovos Hėge
lis, kaip jau sakėm, simpatizavo Didžiajai 
Prancūzų Revoliucijai, kuri tvėrė naują gy
venimo tikrenybę, kaldama geležį, kol ji te
buvo karšta. Bet kada 1830 metais įvyko 
Franci jo j nauja revoliucija, Hėgelis dėl jos 
vos neįpuolė į ligą. Jisai jau buvo sutapęs 
su esamąja visuomenės tvarka ir naujų 
perversmių nebenorėjo. Tai jau buvo ne 
tas Hėgelis, kuris palaikė revoliucionieriaus 
Sokrato pusę, jo kovoje su visa Afinų vi
suomene, dabojusia netikusią tvarką. Hė
gelis virto konservatorium. Jo konserva
tizmas ypatingai apsireiškė knygoje “Phi
losophic des Rechts” (Teisybės filosofija). 
Čia jisai žiūri į valstybę, kaipo į augščiausią 
doros organizmą, kuriame įsikūnija išmin
tis. Valstybės dvasia stovi augščiau as
mens reikalų. Valstybės idėjoj sutelpa vi
sas įvairumas idėjų pavienių žmonių ir at
skirti žmonių grupių. Su valstybe negali
ma kovoti. Subjektyvė kritika turi pasi
baigti, nes valstybė esąs įsikūnijimas visuo
tinos išminties.

Panašios šnekos, žinoma, negalėjo pa
tikti protaujantiems ir kovojantiems Hėge
lio pasekėjams. Ir taip vadinamieji jaunie
ji hegeliečiai tęsė savo mokytojaus darbą 
toliau. Šios dienos tikrenybę jie norėjo 
pakeisti rytojaus dienos tikrenybe. O ka
dangi šios dienos tikrenybę palaikė valdžia 
ir dvasiškiai—tai jaunieji hegeliečiai aps
kelbia kovą Prūsų absoliutizmui ir religijos 
davatkom. Hėgelis, susitaikęs, teisingiau 
prisitaikęs prie esamosios politinės tvarkos, 
pradėjo skelbti, kad filosofija nieko bendro 
neturi su išlaukiniu gyvenimu, su gyveni
mo sąlygom, kad ji, filosofija, turi savą pa
saulį, savą idėjų pasauli, nepriklausantį nuo 
gyvenimo. Bet kairysis hegeliečių sparnas 
protavo kitaip, panaudodamas filosofiją ar
šioj kovoj su netikusiomis gyvenimo sąly
gomis. Filosofiją iš padebesių sryties pra-

fabrikantas.
Taigi, pasirodo, kad ta a- 

narchistiškai - sindikalistiš- 
; inteligentų 

dešinumą, oportunizmą yra 
veju paremta.

Dabar pažiūrėkim į daly
kus iš kitos pusės. Pažiū
rėkim į tūlus darbininkų va
dus, kilusius iš pačių darbi
ninku : 

€

S. Gompers, didžiausias 
darbininkų mulkintojas, yra 
kilęs iš darbininku. Jo te- 

V V

\inuvv iihaij piezauunuis, ■---- ---- ; .-------
N. Butler, tasai vadovas A-I^a teorija apie’ 'IV*
merikos mokslininkų, rase 
apie kaizerį:

“Jeigu Germanijos kaizeris nebūtų 
gimęs monarchijoj, tai visviena žmo
nės ji būtų išsirinkę monarchu, netik 
Vokietijoj, bet bile vienoj moderniš
koj šalyj.”

Taigi, pono B utie r io nuo
mone, jeigu kaizeris nebū
tų gimęs kaizeriu, tai jį bū
tų apsirinkę juo per visuoti
na balsavimą. Well — di
desnio pagyrimo, geresnes 
atestacijos jau negalima 
duoti.

New York Times” (di
džiausias karininkų orga
nas) rašė 8 d. birželio 1913 
metų, kad žymiausi valsty
bės vyrai Anglijoj ir Ameri
koj pripažino, jog paskuti
niam bertainy devyniolikto 
šimtmečio kaizeris daugiau
sia prisidėjo prie visasvieti- 
nės taikos. “Ju nuomonės, 
—darašo N. Y. Times, — 
paremtos davadais. Liudiji
mas pilnas ir kompletis.”.

Nagi, dabar rodosi, vi
siem aišku, kas yra kaizerio 
garbintojais.

Tuo tarpu, socialistai ir jų 
spauda visuomet—ir prieš 
karę ir dabar — žiūrėjo į 
kaizerį, kaipo į žmonijos 
priešą.

Buržuazija bjauriai veid
mainiauja, vadindama socia
listus “kaizeriniais.”

mekeris.
F. Scheideman, vokiečiu 

socialpatriotų lyderis, yra 
kilęs iš darbininku. Jisai 
pats buvo zeceris.

Malinovskis, amžinai susi
tepęs, kaijJo caro agentas, 
paėjo iš darbininkų. Dirbo 
dirbtuvėje.

Burns, Anglijos darbinin
kų suvedžiotojas, buvo dar
bininkas. Henderson — so- 
cialpatriotiškas ministeris, 
irgi darbininkas.

Na, matote.
Vadinasi, ne visuomet in

teligentai yra netikę ir ne- 
visuomet darbininkai yra ti-

Ažuot pasakoję anarcho- 
sindikalistiškus niekus vely 
įsitėmykite, kaip veikė A. 
Bebelis ir Keir Hardie.

J. ŠLIUPO TELEGRAMA.
“Tėvynės” Redakcija gavo 

iš Stokholmo nuo J. Šliupo 
tokią telegramą: “Vilniuje 
išrinktas Landstrach, už
tvirtintas per Hindenburgą 
September 23, 1917.

Prezidentas Smetona, sek
retorius Šaųliš. Leidžia sa- 
vo organą “Lietums Aidas”. 
' . ■ v?z - '.A- i /

bildu juodu buvę darbininkų 
vadai. Abudu kilę iš darbi
ninkų ir abudu per visą sa
vo gyvenimą nebuvo extra- 
rėksniais, bet nuosekliais 
kovotojais, jungiančiais dar
bininkus su darbininkam pri 
tariančia inteligentija.

s Darbininkų ir darbinin
kiškos inteligentijos kelias 
esąs vienas.

M1*™ Dėdė.

Arnoldas Ruge, kairysis hegelistų, pa
sakė: męs kaltinam savo mokytoją, kad ji
sai taip išaugšto, taip šaltai žvelgia į gy
venimo apsireiškimus. Reikia nevien kon- 
statuot, kaip dalykai išrodo, bet reikia są
moningai veikt, kad juos pataisius.

Dar universitete būdamas, Marksas ro
dė nepasitenkinimą Hėgelio filosofija, nors 
tuomet jisai nepajiegė išsidirbti savystovios 
pasauliožvalgos. Jisai skundžiasi tėvui, 
kad tarp esamosios tvarkos ir tokios, kokia 
turėtų būti, esanti didžiausia bedugnė.

Ir kaip užpildyti tą bedugnę?
Kame jieškoti idėjų? Ar dausose, ar 

kalnų melodijose?
Ir jau tuomet jaunajam Marksui skver

biasi galvon mintis, kąd idėjos gimsta gy-
f) Ludwig Feuerbach und Ausgang der klassischen 
) deutschen PMlosophie. (pu3l. a—4).
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Knut Hamsun.
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BADAS
Verte švenčioniškis.

(Tąsa.)
—Aš jį perskaitysiu, — tarė redak

torius, imdamas mano straipsnį. — Tamsta, 
' matomai, prie visų sayo raštų daug dar

bo padedi, bet tik rašydamas labai karš- 
čiuojęs. Labai būtų gerai, kad tamsta galė
tum būti ramesniu; tonas labai aštrus, ner
viškas. Bet aš perskaitysiu tamstos 
straipsnį. ,c, ~

Jis vėl pradėjo dirbti.
Aš sėdžiu ir misliju, ar negalima pas jį 

paprašyti vieną kroną? Tuomet galima bū
tų jam paaiškinti, kodėl pas mane tokis to
nas ir kas priveda prie karščiavimosi. Gali
mas daiktas, kad ir dabar bus tas pats. Ne, 
negalima! Antra vertus, jis jau įsigilino į 
savo darbą ir atitraukti jį nuo to negali- 
lima.

—Ar tamsta dar turėjai kokį nors 
reikalą?

—Nieko neturiu, — tariau jam, priduo
damas savo balsui daugiau rimtumo. — Ka
da galėsiu gauti atsakymą?

—Kada norite, kaip būsite šioje mies
to dalyje, galite užeiti... Taip už poros ar 
trijų dienų.

’ Mano lieužuvis sustingo ir negalėjau 
prasižioti, kad paprašius kroną. Geriau 
mirti badu, negu prašyti pas tokį žmogų, 
kuris taip mandagiai su manimi elgiasi. Iš
ėjau iš redakcijos.

Net ir tuomet, kuomet buvau ant gat
vės ir badas mane kankino, nesigailėjau, 
kad pas jį neprašiau kronos. Išsiėmiau iš 
kišeniaus skiedrą ir įsidėjau į burną.. Vėl 
truputį pasidarė lengviau. Graužiant skie
drą, nejaučiau tokios bėdos ir dar norėjau 
lysti žmogui į akis ir prašyti kronos. Ir 
koks aš begėdis! Blogesnio pasielgimo, ko
kį dabar būčiau papildęs, negalėjo mano gy
venime atsitikti. Prikibti prie žmogaus, 
veik draskyti jam akis tik dėl to, kad reika
linga krona, tai niekšiškiausias darbas. 
Taip pats ant savęs perpykau, kad net bal
siai pradėjau šaukti: Ei, tu, šunie, šalinkis 
iš čia kogreičiausiai! Na, greičiau, marš, 
kad čia tavo ir kojos nebūtų! Ak tu, pra
keiktas keturkojį, palauk, aš tave truputį 
pamokinsiu, tuomet žinosi, kaip su žmonė
mis pasielgti!

Kad save nubaudus už tokią niekšišką 
mintį, pasileidau gatve bėgti ir began kelio- 
liką minutų, pats save keikdamas ir kaip 
tik atsirasdavo noras sustoti,tuojaus steng- 
giausi priversti save dar smarkiau bėgti. 
Tik tuomet jau sustojau, kuomet jiegos at
sisakė tarnauti ir kojos ėmė linkti. Susto
jęs pykau, šėlau ir vos neverkiau, kad to
liaus negaliu bėgti. Negalėdamas ant kojų 
išsilaikyti, parkritau palei tūlo namo duris. 
Ne, palauk! — pats sau sušukau. — Aš dar 
tave pamokinsiu, tu čia man nesivoliosi pa
lei svetimas duris. —Atsistojau, norėjau 
dar toliau bėgti, bet negalėjau. Prisiėjo 
gardžiai nusišypsoti iš savo silpnumo. Va
landėlę pastovėjęs, vėl atsisėdau palei 
duris.

Viešpatie, kaip puikiai jaučiausi atsi
sėdęs, kaip malonu po tokio nuovargio pa
silsėti! Nusišluosčiau nuo veido šaltą pra
kaitą ir bandžiau oru bėgti, kvėpuodamas 
iš visos pajiegos! Ir nesigailėjau taip pa
sielgęs, nes pilnai užsitarnavau tą bausmę. 
Ir kaip tai galėjo pas mane atsirasti noras 
prašyti kroną? Štai tau dabar ir pasek
mės! Pradėjau pats su savimi kalbėti ir 
pertikrinėti, kaip kad pertikrinėja motina 
sūnų. Pagaliaus pradėjau raudoti, tik rau
dojau tyliai, nešduodamas jokio balso ir ne- 
išliedamas nei vienos ašaros.

Tei išsėdėjau apie ketvirtdalį, o gal ir 
daugiau valandos, žmonės vaikščiojo į vie
ną ir į kitą galą, bet niekas manęs nepaju
dino. Aplinkui mane žaidė kūdikiai, kitoj 
pusėj gatvės čiulbėjo, ulbėjo paukštelis, tu
pėdamas medyje.

' Prie manęs priėjo policistas:
—Kodėl čia sėdi? — užklausė jis. •
—Kodėl aš čia sėdžiu? — atkartojau 

jo žodžius. — Dėlei smagumo, malonumo.
—Aš jau apie pusę valandos, kaip serg- 

sčiu tave. Tu jau apie pusę valandos, kaip 
sėdi.
Galimas daiktas, kad tiek ir bus, bet 

^ame gi čia prasikaltimas?
Apėmė piktumas, atsikėliau ir nuėjau 

toliaus.\

simo, ir reikėjo tą ištarti graudingu, ver
kiančiu balsu. Tu kvailas, niekad negali iš
simokinti kalbėti! Tau reikėjo parodyti 
savo silpnumą ir dar sunkiai atsidusti, kaip 
kad pailsęs arklys atsidūsta.

Daėjęs iki rotušės, vėl sustojau, nes 
man į galvą atėjo išganinga mintis. 
Pliaukštelęjau pirštais ir balsiai nusikvato
jau. Į tokį mano pasielgimą, praeiviai pra
dėjo atkreipti atydą. — Ne, tariau pats sau. 
—Tau dabar kitokio išėjimo nelieka, kaip 
tik nueiti pas kunigą Levioną ir viską jam 
išpasakoti. Taip, taip, tu privalai viską iš
pasakoti. Jeigu taip nenori daryti, tai nors 
dėl praktikos tą atlik. Juk tu nieko nenu
stosi, apart to, laikas patogus ir oras dailus.

Užėjau į knygų sankrovą ir kalendo
riuje suradau kunigo Leviono antrašą. Pa
skui leidausi kelionėn. — Na, dabar prie 
darbo, be didelių baikų! Tu sakai, kad są
žinė? Nepliaušk nesąmonių; tu nėši tiek 
turtingas, kad skaitytis su sąžine. Juk tu 
išbudėjai; priėjai prie galo liepto ir reika
lauji reikalingiausios paramos. Bet atsi
mink, kad tu turi nulenkti galvą ir į savo 
balsą pridėti ypatingos meliodijos. Ar tu to 
nenori, a? Jeigu taip, tuomet aš ir žings
nio nežengsiu, elgkis, kaip sau nori! Ne, 
tu privalai nueiti ir štai ką pasakyti: tu esi 
sunkiausiame padėjime, tavo nervai suirę, 
kovoji su tamsiomis jiegomis ir didžiausio
mis baidyklėmis nakties metu ir kad esi ap
imtas baimės; tu pasakysi, kad trokšti vyno 
ir pieno, bet negali gauti. Štai tu dabar 
stovi čia, bet neturi nei lašelio abiejų, kurie 
suteiktų tau dvasišką šviesą. Bet tu dar 
tiki į augščiausio mielaširdingumą ir ma
nai, kad jis tavęs neapleis. Šiuos žodžius 
kalbėdamas, privalai dievmaldingai rankas 
sudėti ir nuduoti tokią išvaizdą, kad dar 
tvirtai, nesvyruodamas tiki į jo mielašir
dingumą. Kaslink Mammono, pasakyk, 
kad jo neapkenti, kaip jis tau neapsireikš- 
tų... Paskui paprašyk maldaknygę ir dvi- 
tris kronas. — Sustojau palei kunigo duris, 
ant kurių buvo iškaba, kad raštinė atdara 
nuo dvylikos iki keturių.

—Na, dabar be jokių kvailysčių, — ta
riau pats sau. — Dabar privalau rimtai elg
tis! Na, galvą truputį žemyn ir į šalį, dar 
truputį daugiau... r

Paskambinau. Išėjo tarnaitė.
—Aš norėjau kunigą matyti..,. — Išta

ręs tuos žodžius, nieko daugiau negalėjau 
pratarti.

—Nėra namie, — atsakė tarnaitė.
—Nėra namie! Nėra namie! — Visi 

mano pienai suiro, viskas iš galvos išnyko 
ii- užmiršau tą, ką buvau prisirengęs pasa
kyti. Ir kokią naudą turiu atėjęs tokią ilgą 
kelionę? Stovėjau ir nežinojau nei ką da
ryti :

—Ar tamsta turi kokį nors nepaprastą 
reikalą? — užklausė tarnaitė.

—Nieko tokio, — atsakiau jai, — taip 
sau. Šiandien gražus oras, sumaniau pasi
vaikščioti ir sykiu užeiti pas jį.

Mudu stovėjome vienas priešais kitą. 
Aš tyčia ištempiau savo krūtinę, norėda
mas parodyti jai, kad mano žiponas spil- 
kute susegtas ir tuomi duoti suprasti, su 
kokiu tikslu aš pas jį atėjau, bet ji, vargšė, 
nieko nesuprato.

—Gal ponia namie? 1
—Taip, ji namie, bet reumatizmu ser- 
guli ir nebegali pasijudinti...
—Ar tamsta negalėtum palikti raštelį?
—Ne, aš raštelio nepaliksiu, nes pasi

vaikščiodamas ėjau ir užėjau. Tokiame gra
žiame laike, ypač po pietų, labai smagu pa
sivaikščioti.

Grįžau atgal. Nėra jokios naudos sto
vėti ir su tarnaite šnekėti. Apart to, pa
jutau, kad mane apima svaigulys ir dar ga
lėjau parkristi. Raštine atdara iki keturių, 
o aš pusvalandžiu pasivėlinau ir vis-

ga

Palei bažnyčią radau liuosą suolą ir at
sisėdau. Taip buvau bado nukankintas, 
kad jau nieko negalėjau mislyti, nes ir 
verkti nepajiegiau. Viduriai pekliškai 
skaudėjo, skiedrą krimtau, bet ir ta nieko 
negelbėjo, apart to, žiaunys pavargo ir pri
verstas buvau paliauti ją kramtęs, kad nors 
kiek žiaunys pasilsėtų. Netekau jiegų pats 
save suvaldyti. Radau ant gatvės šmotą 
apelsino žievės, paėmiau ją ir suvalgiau, 
bet tas dar labiau viduriuose sukėlė skaus
mą. Susirgau; gįslos ant rankų pamėlyna
vo ir išsipūtė.

Ir kas mane privertė visą dieną bėgio
ti, vaikščioti ir jieškoti prakeiktos kronos, 
kuri galės dar kelias dienas pratęsti mano 
sunkų gyvenimą? Ar ne visviena, jeigu aš 
užbaigsiu savo gyvenimp dienas anksčiau 
keliomis valandomis. Koks skirtumas bus, 
jeigu bado mirtis atims mano gyvastį Mena 
diena anksčiau arba vėliau? Ir kodėl aš 

rivalo pasielgti save 
teikėjonueiti ųamo,

Priėjęs iki pleciaus, atsisukau ir pa- 
al. — “Delei smagumo, malo-1 žvelgiau 

atsakymas? Reikėjo tau 
' ' ' ........ ‘

nepaąięl
o nueiti

KAS DEDASI RUSIJOJ?

valdžia 
elgiasi,

privati-

Kas dabai- dedasi Rusijoj, 
męs labai mažai žinome: lai
škų su platesniais aprašy
mais negauname, socialistų 
laikraščiai nepasiekia Suv. 
Valstijų; visos žinios, kurio
mis męs naudojamės — tai 
telegramos, paduodamos ka
pitalistų nusamdytų repor
terių. Bet tos telegramos 
skiriasi nuo teisybės taip, 
kaip naktis nuo dienos. To
se telegramose visokiais bū
dais šmeižiama bolševikai, 
bet kaip dabartinė 
su tais bolševikais 
nieko nesakoma.

Šiomis dienomis
niu būdu man pateko j ran
kas numeris bolševiku lei
džiamo laikraščio “Krasno- 
je Znamia”; numeris išėjęs 
iš spaudos 25 d. rugpjūčio. 
Štai kokiu žinių randame:

“Pravdos” gaspadorius 
drg. K. M. Švedčikovas, po 
padaryto redakcijoj pogro
mo, dvi dienas dirbo betvar
kydamas dokumentus. Tre
čioj dienoj redakcijon pribu
vo junkeriai. Jie sumušė 
drg. švedei kovą šautuvų 
kulbėmis ir nuvedė i “kont- l

razvedką.” Ten pasirodė, 
kad kaip prie caro, taip ir 
dabar darbuojasi buvusieji 
slaptosios policijos agentai. 
Jie tardė drg. Švedčikovą, iš 
kur “Pravda” gauna pinigų. 
Jis atsakė, kad nei vienas 
skatikas negalėjo be jo ži
nios įplaukti ir išplaukti, 
knygos buvo vedamos pagal 
bugalterijos sistemą ir visos 
įplaukos susidėjo iš prenu
meratorių, parduotos litera
tūros ir darbininkų aukų. 
Švedčikovas buvo suareštuo
tas, išlaikytas kelias dienas 
kalėjime 
suotas be 
mu.” v

ir paskui paliuo- 
jokių pasiaiškini -

*

Toliaus tas pats laikraštis 
rašo:

“Pravda”, tai vieton jos iš
leido “Pravdos Lapelį”. Šio 
laikraščio knygvedis atėjo 
palei Tavričeską palocių ir 
pradėjo pardavinėti laikraš
tį. Bet čia susirinko bur
žuazinė minia, užpuolė ant 
knygvedžio ir ant vietos jį 
užmušė — sudraskė.”

Tokius pranešimus randa
me tik viename numery. O 
ką męs išgirstume, jeigu ga
lėtume gauti visus nume
rius? Ir apie tai kapitalis
tiškos telegramos nei puse 
lūpų neprisimena.

švenčioniškis.

dasi sargyba; dirbti nepave- 
lina... Palei “Pravdos” kny
gų sankrovą susirinko bur
žuaziniai chuliganai ir vare 
agitaciją užpulti ant sankro-J 
vos. Iš tos priežasties san
krova visa diena buvo užda
ryta.”

“Drg. Leninas su savo 
žmona gyveno už miesto pas 
gimines. Jo kambaryje pa
daryta tris kratos, viena pa
skui kitą ir vis nachališkes- 
nės. Pirmą sykį buvo afi- 
cieriai ir kareiviai, paskui— 
junkeriai su kareiviais. Le
nino moterį ir gimines ne
areštavo.

“Junkeriai, darydami kra
tą, tarpe savęs kalbėjosi, jei
gu tik pagaus Leniną, ant 
vietos jį pakars.

“Eina gandas, kad Lenino

dėl teismo, bet dėl nužudy
mo, todėl partijos nariai tos 
nuomonės, kad jiedu nepri
valo pasiduoti į valdžios 
rankas, nes visviena juos be 
teismo nužudys.

“Kada areštavo drg. šved
čikovą, tai buvo vedama agi
tacija, kad jį ant vietos už
mušti.

“Kada junkeriai pribuvo į 
Lenino,kambarį,tai labai nu
sistebėjo. Mat, jie manė, 
kad Leninas aukse pasken
dęs, tuo tarpu jis gyveno vi
siškai prastam kambarėlyje 
ir naudojosi tik ta alga, ku
rią jam partij apmokėjo, kai
po redaktoriui — gavo 450 į 
mėnesį. ”

KĄ LENINAS SAKO APIE 
RUSIJOS LAIKINĄJĄ 

VALDŽIĄ?
Iškilus Rusijoj revoliuci

jai ir nuvertus senąją tvar
ką, valdžią j savo rankas pa
sisavino Kerenskis ii* kom
panija. Prie Kerenskio pri
sišliejo ir keli socialistai. 
Tarpe Amerikos socialistų 
kilo ginčai: vieni stojo už 
Kerenskio valdžią, kiti šau
kė, kad ją tuojaus reikia nu
versti, treti gi nurodinėjo, 
kad męs, Amerikoj būdami 
ir negaudami iš ten tikrų ži
nių, nesame kompetentiški 
spręsti, kaip ištikrųjų turė
tu būti, c

Dabar bus žingeidi! pažiū
rėti, ką pats Leninas apie 
tai sako. “Pravdos” N28 y- 
ra tilpęs Lenino ilgas 
straipsnis, užvardytas “Dvi 
valdžios.” Jis ten nurodo, 
kad po revoliucijų visose ša
lyse būna kova už valdžią. 
Ir paprastai greitai ją pa
ima buržuazija. Rusijoj gi 
įvyko visiškai kitaip, atsira
do dvi valdžios — laikinoji 
valdžia,po vadovyste Keren
skio ir antroji — Darbinin
ku ir Kareiviu Atstovu Ta
ryba. Leninas nurodo, kad 
apie atsiradimą dviejų val
džių pirmiau niekas nei ne
svajojo. Toliaus jis nurodo, 
kad Darbininku ir Kareiviu 
Atstovų Taryba ir yra tikra 
revoliucijinė valdžia, kuri 
turėtų pasilikti ant visados. 
Leninas pasmrekia tuos, ku
rie neatkreipia atydos ir ne
pagalvoja, ką tai reiškia 
Darbininku ir Kareiviu At
stovų Tarybos.

Pagalios Leninas prieina 
prie to, kad atsako tiems sa
vo draugams, kurie klausia, 
ar reikalinga tuojaust nu
versti laikinąją valdžią, ku
ri randasi greta Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
bų? I ta klausima štai ka 
jis sako:

“Atsakau: l)Ją reikia nu
versti,nes ji oligarchinė (su
sidedanti iš kelių ypatų), 
buržuazinė ir ne visuomeniš
ka, ji negali suteikti nei tai
kos, nei duonos, nei pilnos 
laisvės; 2) ją negalima tuo
jaus nuversti, nes ji tiesio
giniai ir netiesioginiai, for- 
mališkai ir faktiškai yra su
tartyje su parbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybomis, 
svarbiausia, su Petrogrado; 
3) ją abelnai negalima “nu
versti” paprastu būdu, nes 
ji remiasi “palaikymu” bur
žuazijos antraja valdžia, 
Darbininkų ir Kareiviu At
stovų Taryba, o ši valdžia y- 
ra vienatinė revoliucijinė 
valdžia, tiesiai išreiškianti 
supratimą ir valią didžiu
mos darbininkų ir valstiečių. 
Augštesnio ir geresnio typo 
valdžios, ■ kaip Darbininkų 
Tarybos, Kumečių, Valstie- 
čių ir Kareivių Atstovų 
žmonija dar niešdirbo ir iki 
šiol nežino.

i“Kad tapti valdžia, susi*

pratę darbininkai privalo 
užkariauti didžiumą savo 
pusėn: pakol nėra ant mas- 
sų užpuolimų, varžymų, pa- 
tol nėra kitokio kelio paė
mimui valdžios į savo ran
kas. Męs ne blankistai, ne 
šalininkai užgrobti, valdžią 
mažuma. Męs marksistai, 
šalininkai proletariatiškos 
klasinės kovos prieš smul
kiosios buržuazijos svaigulį, 
šovinizmą - apsigynimą, ir 
frazas paeinančias iš buržu
azijos.

“Sutversime proletariatiš- 
ką komunistišką partiją; jos 
elementai — geriausi šali
ninkai bolševizmo, susispie- 
tęs proletariatas, biednes- 
nieji valstiečiai prisidės prie 
mūsų ir mūsų skaitlius eis 
didyn ir didyn, nes pats gy
venimas kasdien naikins 
smulkiosios buržuazijos iliu
zijas, kuriomis persiėmę“so- 
cialdemokratai,” “social re
voliucionieriai,” smulkieji 
“buržuazai” ir kiti.

“Buržuazija už vienybę 
buržuazijos.
“Susipratę darbininkai už 
vienybę Darbininkų Tarybų, 
Kumečių, Valstiečių ir Ka
reivių Atstovų, — už vieny
bę dėl prirengimo proleta- 
riško supratimo ir pasiliuo- 
savimo nuo buržuazinės į- 
tekmės susipratimo keliu, o 
ne avanturomis.

“Smulkioji buržuazija, — 
“socialdemokratai,” social- 
revoliucionieriai ir kiti, — 
siūbuoja trukdydami tam 
supratimui, tam pasiliuosa- 
vimui.”

Taip Leninas užbaigia sa
vo straipsnį, kalbėdamas a- 
pie “dvi valdžias.” Jis ne
šaukia, kad darbininkai su
kiltų ir tuojaus nuverstų lai
kinąją valdžią, jis nurodo, 
kad tik tuomet ją galima 
bus nuversti, kuomet susi
pratusių darbininkų bus di
džiuma. Pagalios, jis pasa
ko, kad nors laikinoji val
džia susideda iš stambiosios 
ir smulkiosios buržuazijos, 
vienok ją tuojaus negalima 
nuversti, pakol ji eina išvien 
su Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybomis ir pakol 
pastarosios ją remia. Čia 
Leninas eina net prie tokių 
kompromisų, kad neversti 
valdžios, jeigu ją ir klaidin
gai rems Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos, bet 
stengtis tarpe tų Tarybų gi
linti klesinį supratimą.

Aš, atsakydamas į užmeti
mus, ką dabar rems tie, ku
rie buvusiam Brooklyne kai
riųjų organizacijų suvažia
vime balsavo už didžiumos 
rezoliuciją, kaip tik ir pa- 
briežiau, kad remsime tą 
valdžią bei tuos socialistus, 
kurie, įėję ir į koalicijinę mi
nisteriją, pildys partijos ir 
darbininkų valią.

“Dabar “Kovos” redakto
rius, d. K. Vidikas, jau pri
kaišioja, kad aš stoju už ko-\ 
alicijinę ministeriją.

, V. Paukštys.

užsibaigė. Greit apsidžiau
gė savo darbu kitos nei ne- 
pradėjusios.

Daug mus rėmė ir drau
gai, ypatingai mūsų Sun
kiausiose dienose, pradžioje 
“Mot. Balso”gyvavimo daug 
pasidarbavo mums drg. V. 
Kapsukas. Taip-pat daug 
raštais rėmė dd. švenčioniš
kis, A. Petriką ir P. Krakai- 
tis. Ačiū draugams. Tiki
mės, kad ir toliaus mus rem
site sunkiame mūsų darbe.”

. (“Moterų Balsas”)

Kaip tas kapitalistiškas re
daktorius žiūri j socialistus?

Negalima neprisipažinti/ 
kad įvairiose šalyse męs žiū
rime į socialistus, laukdami 
iš jų pagelbos. Kuomet męs 
kalbame apie “vokiečių liau
dį,” tai męs žinome, kad re
voliucija gali ateiti tenais 
tiktai vadovaujant socialis
tų elementui. Rusijoj socia
listas Kerenskis pasižymėjo 
revoliucijoj ir senatorius 
Root kalbėjo socialistams. 
Juk ir šioje šalyje socialis
tai nori sukelti revoliuciją 
prieš karę. Kiekvienoje ša
lyje, jeigu kas sukįla prieš 
valdžią, tai socialistai.

(“Berkshire Eagle”)

Tautininkų Laikraštis prieš 
žodžio liuosybę.

Laikraščiai, kurie reika
lauja sau laisvės rašyti, ką 
tik jiems seilė burnon atne
ša; kurie reikalauja sau lai
sves kurstyti žmones—klai
dingai tą laisvę supranta. 
Valdžia ir prezidentas nesy- 
kį apreiškė, kad valdžią 
kritikuoti nėra užginta; kad 
valdžią kritikuoti yra net 
pageidaujama, bet tokiai 
kritikai privalo būti tam ti
kros liogiškos priežastįs, tu
ri būti rimti pamatai.
Kiekvienas pripažįsta, kad 

žodžio laisvė yra pamatinės 
šios šalies piliečių teisė. Bet 
tas nereiškia, kad tokia tei
se galima būtų naudotis šios 
šalies skriaudai.

Kiekvienas žmogus, pavyz
džiui, turi teisę valgyti, ką 
jis turi ir ką jis nori. Bet 
susirgus žmogui, daktaras 
tankiai pasodina jį ant die
tos, t. y. užgina jam tūlus 
valgius valgyti, nors ligonis 
tankiai kaip sykis jų labiau
siai nori. Tokiam atsitiki
me daktarui nėra svarbu pa
tenkinti ligonio apetitas. 
Jam svarbu, už vis svarbiau
sia apgalėti ligą, išgydyti 
žmogų. Ir jis neduos ligo- • 
niui tūlų valgių, kad jis ir 
kasžin kaip jų reikalautų ir - 
rėkautų.”

(“Lietuva”.)
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Is laikraščiu
Kas padėjo “Moterų 

Balsui?”
“Iš mūsų draugių perei

tais metais daugiausia raš
tais rėme senelė Žemaitė žin 
geidžiomis ir pamokinančio
mis apysakomis, drgg. M. Z.

vaite, A. Yurevičienė ir E. 
H. Žibutė. Buvo ir daugiau 
draugių pasižadėjusių tam 
darbui, ypatingai buvusiame 
suvažiavime mūsų tos karš
tosiom” veikėjos pačios pasi
žadėjo ir kitas ragino prie 
darbo, bet... tie jų darbai tik

Sauja Pipirų 
SENBERNIAMS IR SEN* 

MERGĖMS
•yra taip begalo žingeidi kny- 'į; 

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

Knygoj randami puikus paveikslai 
Kaina tiktai 35 centai.

Galima gauti pas: A. Pipiminkas, 
2023 St. Paul Ave., Chicago, III. ar- ; 
ba “Laisves” knygyne, 183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

4

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbių vietą, ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos i 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekme, tai būtinai kiekvie
nas lietuvis turi perskaityti 

NAUJĄ KNYGĄ ‘

Kas tai yra

RELIGIJA?
Toje knygoje yra nurodytas religi 
jos atsiradimas ir jos veikimas mm 
pat pirmpradinio žmogaus jM 
aienų. <

Čia gaunamos ir ki
knygos. Reikalaujant
sako reikia ui Že.

-ra ’I
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DYKAI, DYKAI! AS ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberpr yra Rerai žinomas kaipo specialis
tas Įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok ifcRzaminuot. informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Pėtnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedeliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBORG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietu vilks. Lenkiikai, Rusiškai. Tel. Stagg 3698

Korespondencijos
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žinantis.

Teisybesgyvuoja

bėjo apie tą progresą.

MONTELLO, MASS.

Middleboro Vargšas.
*
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vieną! 
užsi- 
auš-

Čia daugiausia auga bal
toji vata, kukurūzai ir “bin- 
sai”. Dideli miškai, kuriuo
se dabar įtaisyti kareivių 
lageriai. Mieste randasi ke-

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Clevelando draugai, kaip 
girdėjome, rengia koncertą 
“Laisves” naudai.

tik apie ją nieko 
nežinia kodėl jie 
veikia.

kreiptis šiuo antrašu:

30 metu
Kauno

«

Eina du sykiu savaitėj: Utar- 
ninkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė. 183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

Prenumerata metams: Ame
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- 
rubežiuose — $3.50; pusei me
tų Amerikoje — $1.25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75.
Telephone Greenpoint 5231.

The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVĖ” 
Published by the 

LITHUANIAN Co-OPER. PUB.
SOCIETY (Inc.) 

•Every Tuesday and Friday’at. 
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

Yearly subscription rates: in 
U. S. $2.50,to foreign countries 
13.50.

“Entered as second class 
matter March 11, 1914, at the 

. Post Office at Brooklyn, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879. 
Telephone Greenpoint 5231.

Tai matot, kaip elgiasi; 
“vierni” Rymo katalikai irt 
kokius kovai būdus vartoja 
prieš savo priešus.

A. Jančionis.

Męs,- lietuviai kareiviai, 
meldžiame “Laisves” skaity
tojų suteikti mums antrašus 
tų lietuvių, kurie šioj apie- 
linkėj gyvena, už ką būsime

V.. > <

,’v .... .-Uis.-

pramogų.
“Aido” choro Komitetas.

KONCERTAS “LAISVĖS” 
IR “NAUJOSIOS GADY

NĖS” NAUDAI.
Męs girdėjome^ kad Lietu

vių Socialistų Sąjungos kuo
pa Worcestery, Mass., nuta
rė surengti koncertą “Lais
vės” ir “Naujosios Gadynės” 
naudai.

Už koncerto surengimą 
balsavo bene 57 draugai, 
prieš, rodosi—3.

Męs prašome visų mūsų 
bendrovės dalininkų ir visų 
“Laisvės” skaitytojų bei 
draugų griežtai protestuoti 
prieš tuos blogos valios žmo
nes, kurie pasakoja, būk 
“Laisvė” esanti “privatiš- 
kas” laikraštis.

To termino, to pavadini- 
* mo niekas iš mūsų neprivalo 

priimt.
“Laisvė” nėra kelių asme

nų privatiška nuosavybė ir 
“Laisvė” nėra leidžiama dėl 
privatiško biznio. Taigi, me
luoja tas, kas vadina “Lais
vę” privatiniu laikraščiu. 
Nei leidimo būdu, nei tiks
lais “Laisvė” nėra privatiš- 
kas laikraštis.

Ją leidžia bendrovė, susi
dedanti iš 150 asmenų ir 
draugijų — leidžia ne pasi
pelnymo tikslams.

Visuomet ir visados griež
tai protestuokit, jeigu kas 
kur nors išdrįstų vadinti 
“Laisvę” privatišku laikraš
čiu.

Draugai socialistai, atsi
minkite. Visi New Yorko 
socialistų laikraščiai: New 
York Call (angliškas), Elo- 
re (vengriškas), Novy Mir 
(rusiškas), Volkszeitung 
(vokiškas), Forward (žydiš
kas) — visi tie laikraščiai 
yra leidžiami lygiai taip jau 
visuomeniškai kooperatyviu 
būdu, kaip ir “Laisvė”.

Ir niekas iš svetimtaučių 
socialistų neprikaišioja jiem 
“privatišku m o.” Visus tuos 
laikraščius remia Socialistų 
Partija, remia visais gali
mais būdais.

Taigi, draugai, remkite ir 
“Laisvę”, remkite visais ga
limais būdais.

MONESEN, PA.
21 d. spalių, svetainėj po 

. N525 — 6th St. ir Claredon 
Avė., bus prakalbos Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susivie
nyjimo 39 kuopos. Pradžia 
1 vai. po pietų.

20 d. spalių bus balius L. 
S. S. 166 kuopos. Pradžia 
7 vai. vakare.

Kviečiame visus vietos 
ir apielinkių lietuvius atsi- 
Japkyti.į abidvi pramogas.

Ifefe

VALPARAISO, IND.
Moksleivių gyvenimas ir jų 

pažiūros.
(Nuo mūsų korespondento).■

Vakacijų laikui pasibai
gus, į Valparaisą sugrįžo se
nieji mokiniai; pribuvo ir 
naujų. Nors ir aš esu nau
jas, bet į trumpą laiką pavy
ko su visais susipažinti. 
Taipgi susipažinau ir su jų
jų pažiūromis. Lietuvių 
mokinių randasi apie 50 vy
rų ir 8 merginos. Kaip pla
čioji visuomenė išsidalinus į 
partijas, taip ir mokiniai — 
katalikai, tautininkai ir di
džiuma socialistų; pastarų
jų dauguma dešiniųjų, kai
riųjų mažai. Kiek teko pa
tirti L. S. S. 120 kuopos su
sirinkime, tai dauguma kuo
pos narių pritarė “Naujie
noms.”

5 d. spalių buvo vakaras 
V. L. M. L. D. lavinimosi va
karas. Kalbėjo drg. V. An- 
driulevičius temoj “Kapita
lizmas atgyveno savo laiką.” 
Trumpai perbėgo istoriją, 
paaiškindamas, kaip darbi
ninkai buvo pirmiau spau
džiami ir kaip dabar. Už
baigdamas savo prakalbą 
pasakė, kad darbininkų kle- 
sinis supratimas kįla ir kad 
kapitalizmas turės užleisti 
vieta socializmui.

Antras kalbėjo p. A. Biel
skis. Išsyk bandė atkartoti 
Andriulevičiaus kalbą ir pa
sakė, kad sutinkąs su pirmo 
kalbėtojo kalba, bet staiga 
pakrypo į kitą pusę ir pra
dėjo į padanges kelti tautys
tę. Bandė peikti jaunuo
menę, bet nieko nepasakė. 
Patartina Bielskiui prisilai
kyti vienos pusės, nes tuo
met kiekvienam būtu sma
giau klausyties.

Pasibaigus programui, bu
vo susirinkimas L. M. S. A. 
2 kuopos. Vieną prasčiau
sių nutarimų padarė — tai 
vienytis su R. K. M. S. L. 
A. 2 kuopa (?—R.). Neku- 
rie išsireiškė, kad susivie
nijus kilsiąs progresas tarpe 
valpa raiši ečių.

Taip dalykus gali aiškinti 
tie, kurie nesupranta pro
greso. Suprantama, buvo ir

MIDDLEBORO, MASS.
7 d. spalių buvo prakalbos 

L. S. S. 139 kuopos; kalbė
jo drg. St. Michelsonas, — 
“Keleivio” redaktorius. Pir
miausia aiškino, kas tai yra 
socialistai ir ko jie reikalau
ja ir kodėl kunigai ir kapi
talistai priešinasi socialis
tams. Antru atveju kalbėjo 
apie Lietuvos kultūros nu
puolimą ir kas ją pavergė. 
Prakalbos tęsėsi su viršum 
dvi valandas ir publika liko- 

bėtojas irgi savo užduotį at
liko gerai. Buvo ir pamar- 
gininių, —deklamacijų ir 
dainų. Viskas pavyko labai 
puikiai. Aukų padengimui 
lėšų surinkta penki doleriai 
su centais.

Reikia pažymėti tik tą, 
kad moterįs, ateidamos į 
prakalbas su kūdikiais, atsi
sėstų truputį toliaus nuo 
steieiaus, nes tankiai kūdi
kiai kenkia kalbėtojui ir pu
blikai. Suprantama, labai 
gerai, kad moterįs su kūdi
kiais eina į prakalbas, bet 
sykiu turėtų ir žiūrėti, kad 
kitiems neužkenkus.

Middleboro Vargšas.

^WATERBURY, CONN.
14 d. spalių buvo koncer

tas, . kurį parengė “Vilijos 
Choras” išleistuvėms Miko

. I- ' • • v-'.;’ •

I

Petrausko. Koncertas vi
sais žvilgsniais labai puikiai 
pavyko. Publikos tiek susi
rinko, kad netilpo į svetainę 
ir daugelis turėjo grįžti na
mo. Pasirodo, kad publika 
labai simpatizuoja . mūsų 
kompozitoriui Mikui Pet
rauskui, nes jis, reikia pri
pažinti, dailės srityje daug 
pasidarbavo tarpe Amerikos 
lietuvių. K.

EASTON, PA.
7 d. spalių buvo mėnesinis 

susirinkimas L. S. S. 42 kuo
pos. Daug svarbių dalykų 
tapo apkalbėta. Nutarta 
parengti prakalbas ant 28 d. 
spalių; kalbėtoju pakviesti 
antrąjį “Kovos” redaktorių 
drg. Stalioraitį iš Philadel
phia, Pa. Taipgi apsiėmė L. 
S.S. 42 kuopos choras, po va
dovyste drg. Tilviko, apsi
ėmė sudainuoti keliatą dai
nelių. Tik geistina, kad į 
tas prakalbas žmonių susi
rinktų koskaitlingiausia.

Taipgi tapo nutarta ant 3 
d. lapkričio parengti maska
radą ir paskirti dovanas,ku
ris bus geriau apsitaisęs.*

* *

parengti prakalbas ant 11 d. 
lapkričio ir kalbėtoju pa
kviesti Susivienyjimo prezi
dentą St. Gegužį.*

* $

Vietos lietuviai darbuoja
si, tik gaila, kad neturi savo 
svetainės. Vertėtų sukrusti 
ir pasirūpinti įgyti nuosavą 
svetainę, o jeigu negali nuo
savą įgyti, tai nors nusisam
dytų. Turint savo svetainę,

nuveikti. *

S. E. S. Silk Co. naktiniai 
darbininkai nutarė grįžti 
prie darbo ant tų pačių iš
lygų, kokių sugrįžo ir dieni
niai. Apie dieninių darbi
ninkų sugrįžimą “Laisvėje” 
jau buvo minėta.*

negirdėti, 
nieko ne- 

Nors prakalbas su
rengtų, tuomet lietuviai su
žinotų apie tos kuopos gy
vavimą, bet dabar glūdi sau 
ramiai.

Mažas Vieversėlis.

PITTSBURGH, PA. 
Pranešimas.

Pranešame visoms vietos 
ir apielinkių draugijoms, 
kliubams ir kuopoms, kad 
“Aido” choras rengia ant 3 
d. lapkričio koncertą išleis
tuvėms gerb. mūsų kompo
zitoriaus Miko Petrausko. 
Todėl meldžiame visų drau
gijų, kliubų ir kuopų mi-

WEST FRANKFORT, ILL. 
Nelaimingas atsitikimas.
17 d. rugsėjo, besikeliant 

iš kasyklos, sugedo keliamo
ji mašina, vogos trenkė į le- 
vated su žmonėmis ir užmu
šė penkis darbininkus, tarpe 
kuriu buvo vienas lietuvis J. 
Pockevicius, kurio moteris 
su mažais kūdikiais pasiliko 
dideliame varge. Du lietu
viai — A. Gelbuda ir B. Juš- 
kauckas likosi sužeisti.

Nelaimės priežastis — ne- 
prižiūrėjimas kompanijos 
mašinų. Niekur tiek daug 
neatsitinka nelaimių, kaip 
šįoj kompanijoj. ,*

mis. lt ■ salė. AUkų surinkta $15.20,1■

4 d. spalių, (5:30 vai. ryte, 
rado nusišovusi, ar tai nu
šautą, Vincą Semašką. Jis 
buvo užsiregistravęs ir tu
rėjo eiti pas daktarą ant eg
zamino. Paliktame testa
mente nieko nepasako, tik 
savo gaspadoriui skiria 
$100, V. Bugieniui $50 ir li
kusius savo broliui. Banki
nė knygutė pasiliko ant 
$1,700.

Velionis buvo 
amžiaus, paėjo 
gubernijos.

*
Mūsų mieste apšvieta sto

vi gana žemai, daugelis lie
tuvių užsiima kazyriavimu, 
nekurie net ir nedirba, iš 
kazyriavimo sau pragyveni
mą daro.

. SO. ANNISTON, ALA. .
Čia randasi labai mažai 

baltų žmonių. Kalba irgi 
skirtinga. Tarpe darbinin
kų nesiranda jokios unijos. 
Juodveidžiai dirba po 11 va
landų į dieną ir gauna po 

eiviu; lietuviu nėra. Die- 
nomis labai šilta, o naktimis 
šalta. Viskas brangiau pa
lyginus su New Yorku arba 
Philadelphia.

6 d. spalių buvo surengtas 
pasilinksminimas dėl karei
vių; programą išpildė trįs 
merginos. Paskui buvo pat
riotiškos prakalbos, aiškino, 
kodėl Su v. Valstijos kariau
ja ir t. t. Buvo užsiminęs ir 
apie Lietuvą, bet nieko apie 
ją nepaaiškino. Tuomet 
męs, lietuviai, pareikalavo
me, kad mums duotų balsą. 
Kada mūsų reikalavimas ta
po išpildytas, tuomet S. Va
latka plačiau paaiškino apie 
Lietuvą, koks skirtumas tar
pe lietuvių, rusų ir lenkų ir 

Meldžiame traukę, išbuvome iki.
g. tant, o tuomet jau išsiskirs- 

Willies, 1st Reg. N. J? Inf.j ; . , , .
Anniston, Ala.

Tikimės, kad mūsų malda- ’ Z A
v imas bus išpildytas.

S. Willies.
Nuo red. — Labai gaila, 

kad prie dabartinių gyveni
mo aplinkybių negalime įdė
ti į laikraštį aprašymo apie 
kareivių gyvenimą.

pašelp. draugystės penkių 
metų sukaktuvių apvaikščio- 
jimas nuo susitvėrimo tos 
draugijos. Prie apvaikščio- 
jimo kalbėjo dr-gės birutie- 
tės, dainavo ir marša vo pa
sirėdę baltais drabužiais.

“Birutė” — pirmeiviška 
laisva draugija, turinti apie 
pustrečio šimto narių.♦

*

kp. turėjo prakalbas.
bėjo “Mot. Bal.” redaktėrė! Spalių 14 d. L. M. P. S. 22 
K. Petrikienė. Kalbėtoja kp. parengė puikų koncertą; 
užduotį atliko gerai. Žmo-* geriausia koncerto vieta, tai 
nių atsilankė 267 (tiek par-j du italai—vienas su gitara, 
duota įžangos tikietų). Lai-’kitas su mandalina, labai 
ke prakalbos prie kuoptfs puikiai skambino. Prie to 
prisirašė 10 naujų narių, trumpai kalbėjo drg. Michel- 
Dr-gė M. Y. užrašė 9 “Mot. sonienė ir skaitė paskaitą 
Bal.” ir 1 “N. G.” Beje,kai- “Gimdymo Kontrolė” tūla 
bėtoją apdovanojo gyvų gė- nursė, (pavardės nežinau); 
lių bukietu ir pagrindos bu- viskas phvyko kuopuikiau- 
vo puikiai xpapuoštos gėlę- šiai, žmonių buvo kupina

Spalių" 10 d. įvyko pirmos 
šio sezono prelekcijos L. T. 
N. Draugijos. Prelegentu 
buvo F. J. Bagočius. Tema 
—“Planeta Marsas”. Aiški
no gerai. Tik pirm .pradė- 
siant kalbėti, Bagočius norė
jo pasiteisinti kaslink daro
mų užmetimų dėl “pajieško- 
jimų” per socialistą Liutkų. 
Kas kaltas, ar Bagočius ar 
Liutkus, ne mano dalykas, 
tik Bagočius, norėdamas tei
sintis, turėtų atsiminti, kad 
kalba į žmones, nors ir dar
bininkus, bet ne kaipo į ko
kius neprotaujančius gyvu
lius. Mat, Bagočius per 12 
m i nu tų besiteisindamas,tiek 
prisikoliojo, kad beklausant 
nežinojau, ką prieš akis ma
tau: universiteto auklėtinį - 
advokatą, ar paprastą ke
lionių mylėtoją.

TOLEDO, OHIO.
L. S. S. 229 kuopa gyvuo

ja gana gerai. Nors narių 
nedidelis skaitlius, bet suly
ginus su lietuvių skaitliumi, 
viršija didmiesčių kuopas.

Bažnyčios neturime, bet 
mažai randasi tokių, kurie 
jos pageidautų.

Vienas negeistinas apsi
reiškimas, tai lenkai pradė
jo persekioti lietuvius. Mat, 
jie varo smarkią agitaciją, 
kad lietuviai prisidėtų prie 
lenkų parapijos ir palaikytų 
jų mulkintoją. Supranta
ma, kurie pradeda kritikuo
ti tą jų agitaciją, tuos per
sekioja.

Neužtenka to. L. S. S. 229 
kuopa buvo parengus balių. 
Prisirinko daugybė lenkų. 
Apačioj svetainės karčiama. 
Praslinkus trumpam laikui, 
lenkai pasigėrė ir tuomet 
jau pradėjo kelti didžiausi 
lermą, užsipuldinėti ant ren
gėjų, kodėl jie imą įžangą 
ir t. t. Priėjo prie to, kad 
lenkai užvaldė svetainę ir 
savai]) ėmė gaspadoriauti.

Kada reikėjo apleisti sve
tainę, turėjome kreiptis prie 
policijos, reikalaudami ap
saugos, nes jie lenkai su ply
tomis ir revolveriais laukė' 
rengėjų ant gatvės. Poli
cija mus palydėjo. Bijodami 
skirstytis, kad kur nors ne-! 
užpultų, suėjome į ’__ -c

BRIDGEWATER, MASS.
9 d. spalių buvo prakalbos 

Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienyjimo 30 kuo
pos. Kalbėjo K. Petrikienė 

’—“Moterų Balso” redakto
rė. Žmonių susirinko neper- 
daugiausia. Kalbėtoja savo 
užduotį atliko labai puikiai 
ir klausytojai likosi pilnai 
užganėdinti. Tik gaila, kad 
mažai buvo žmonių, ypač 

'moterų. Gal būtu ir dau
giau atsilankę, bet tą vaka-

Dvi naujos narės prisirašė 
prie kuopos. Prie to, pasek
mingai platinta “Mot. Bal.” 
ir kita literatūra.

LAWRENCE, MASS.
6 d. spalių apsivedė drg. 

Jokūbas Šlekis su p-le N. A- 
domaičiūte. Nors ji buvo 
katalikė, vienok šliūbą ėmė 
civilišką pas teisėją.

Šlekis priguli prie L. S. S. 
64 kuopos ir kitų pažanges
niųjų draugysčių. Adomai- 
čiūtė nepriguli prie jokių 
draugysčių, išskyrus nepri- 
gulmingos parapijos.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyveni
mo.

M. M. Našlaitis.

WAUKEGAN, ILL.
Atsakymas A. F. S.

Gerbiamas tamsta, berei
kalingai laikraštyje užėmei 
net čielą špaltą vietos, išva
dindamas mane šmeižiku ir 
liepdamas rašinėti teisingas 
žinutes. Bet dabar pasiro- 

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-do, kad teisybę negalima ra-|mentų arba dainavimo 8 lekcijos, 
syti, nes jeigu tik parašysi! nG'Vkff^rocks pa 
taip, kaip dalykai yra, tai j 
tuojaus gausi šmeižiko var
dą. Tamsta sakai, kad nuo 
vieno tokio šmeižiko jau ap
sivalėte, bet dabar kitas at
sirado. Taip, kurie tamstos 
ir kitų tokių darbus girdavo, 
tai skaitėsi gerais korespon
dentais, bet kurie pakriti
kuodavo, tuos visuomet ap
krikštydavote šmeižikais ir] 
kartais net kontribuciją ant
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IriT OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 rak. 
Nedaliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis salima matyt 

tik pagal sutarti

riirimimimmn

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vienintelis Hsieydymns. •• moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akiu specia
listą jo APT1EKOJ6 

DR. MEDOFF
500 6rand St. Brooklyn, N.Y.

5)
6)
Diena

šita blanka galima vartoti siunčiant pinigus Ir Vokietijon.
Su visokiomis informacijomis kreipkitės j

BOSAK STATE BANK
/ SCRANTON, PA

ftiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiin

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šalti, 
ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė j ka
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti j mirštančius savo broliui. 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos j brolius 
amerikiečius.

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa
prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui j ke
letą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su kelete 
dolerinis suteiksite jiems didelę pagelbą. 

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
rakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai j musų 
banką išpildykite šią blanka ir iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blnnka dėlei siuntimo pinigų Rusijon: 
Vardas ir pavardė siuntėjo .......................

Teisingas adresas siuntėjo .................................
Kiek rublių siunčiate ................... Kiek.dolerių
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ... 

Kaimas ............................................ ....................
Gminas arba volostis.............................................
Paskutinis pačtas arba miestas .........................
Pavietas, (Ujezd) ...................................................
Gubernija, Rėdyba .................................................

Parašas siuntėjo..............

tokių uždūdavote. Todėl iš 
Waukegano ir nesimatė jo
kių žinučių. Aš gi nepaisau, 
kad vadini šmeižiku, bet tei
sybę visuomet skelbsiu. Toj 
korespondencijoj, už kurią 
mane šmeižiku apkrikštijai, 
neminėjau apie tamstos au
tomobilių, bet kalbėjau apie 
visus, nes ten daug buvo au
tomobilių ir nei vienas neiš
drįso su darbininkais pasi
linksminti.

Turiu priminti, kad tams
ta gali į visus laikraščius ra
šinėti tą, kas patinka, nes aš 
daugiau nieko neatsakinė
siu. Su tokiais vesti pole
miką skaitau tuščiu darbu.

J. M. Lankelis.

NAUJOS KNYGOS.

J. A. KATKUS
Užlaikaa visokių knjgų ir kitokiu 

daiktų. Galima gauti pirkti visai 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iŠ ryti fkf 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti* 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbea S*. Pittibargh, Pa.
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KORESPONDENCIJOS
Iš L. S. S. IV RAJ. EXTRA teismą stojo d. Stilsonas ir 

žodžiu ant P. K. paduoda 28 
apkaltinimus. Visi delega
tai ir svečiai klauso ausis iš
tempę ir, retkarčiais, pasi
girsta balsas: — Stilson sa
kyk daugiau! Stilsonas 
“porija teisingą” litaniją to
liau, kaip sulaužytos taisyk
lės, kurių P. K. visai nepai
so ir skaitytis nenori, kaip 
prašo kandidatuoti į sekre
torius ir algą žada jam pa
kelti; apie nedavimą savęs 
mulkinti, kaip nieko nesu
pranti ir visokių suiručių 
galybę. Drg. Stilsono žo
džiais sakant, jis nenori,kad 
su juomi būtų taip pasielg
ta, kaip su d. Jakščiu ir esąs 
nemažas kūdikis. Vėliaus d. 
Šukys atsako, — atsako, — 
atsako daugiau be faktų. 
Paskui ir d. Vidikas apie sa
vo reikalus “porija”, nuro
do, kokią bėdą pašonėj turįs. 
Pradėjus balsą gauti delega
tams, pradėta reikalauti, 
kad viską “Kovos” persona-

KONFERENCIJOS. J
Kad geriau susitvarkiusi 

vidujiniame organizacijos ju 
dėjime ir abelnai Rajone 

* laukiant naujii nuotikių per
gyvenamam momente, spa
lių 14 d. buvo sušaukta L. S. 
S. IV Raj. specialė delegatų 
konferencija, kuri buvo nau
jam New Yorko socialistų 
name “The People Universi
ty”. Konferencija buvo ga
na skaitlinga delegatais ir 
pašaline publika—svečiais. 
Tvarkos vedėju aprinko drg. 
Matijošaitį ir sekretorium 
drg? Kraucevičių. Konferen
cija tęsėsi nuo 11 vai. išryto 
iki 9 vai. vakaro . Taipgi 
konferencijoj dalyvavo “Ko
vos” personalas: adm. d. J. 
Šukys, L. S. S. sekr. d. J V. 

^Stilsonas ir “Kovos” red. K.
Vidikas

Iš Rajono reikalų rapor
tuota apie “nepasekmingą” 
Agitacijos Savaitę, kad na
rių visai mažai prisirašė ir 
da dėlei elizabethiečių klai
dos neįvyko d J. Neviacko 
prakalbos. Mat, elizabeth- 
iečiai socialistai viena, pa- 

nežinojo, kada prakalbos 
reguliariai turi įvykti ir an
tra, — tą dieną jie priversti 
buvo dalyvauti parapijos 
piknike. Tai buvo didžiau- 

. šia priežastis, dėlei kurios d.
J. Neviackas, nuvykęs pagal 
d. J. K. Plungio instrukciją, 
nerado nei vieno Elizabeth’e 
iš lietuviu socialistu. Ka- c c

dangi elizabethiečiai už neį- 
vykimą prakalbų mane labai 
nešvariai apkaltino ir da 
viešai per laikraščius metė 
skaudžius žodžius, į kuriuos 
visai neatsakiau tai sulaukęs 
Rajono konferencijos paaiš
kinau dalyką, kur konf. pri
pažino teisingumą mano pu
sėj, tad čia tik priežastį pa
rodau, kodėl prakalbos ne
įvyko,visai neįeidamas į gin
čius. Antra, specialio “Ko
vos” num . išplatinta labai 
mažai. Prisiųsta pagal “Ko
vos” adm. paaiškinimo, apie 
1,700 egz., bet išplatinta tik 
apie 6-700 visame Rajone. 
Šiek-tiek kalbėta apie agita
ciją ketvirtame Rajone, t. y. 
agitaciją už k]), ir naujų na
rių gavimą, bet pritarimo 
pakeltasai klausimas nerado 
ir da net Agitacijos Komi
tetas tapo panaikintas. La- 

z * bai svarbus klausimai liko 
nėi. nepajudinti, kaip tai: 

, mokyklos klausimas, kuris
labai svarbus New Yorko a- 
pielinkei ir apie jį labai 
pastaruoju laiku kalbama; 
rinkimai viršiniku į miestu 

> u?ėdus ir t. t., ką IV Rajo
nas užsitarnauja didžiausi 
papeikimą. Kada reikia vi- 

. ' sos spėkos dėti, kad New
Yorką paimti socialistų kon
trolei!, tuom tarpu delegatų 
negalima priprašyti pakelti 
klausimą, mat, lietuviai so
cialistai kitokie.

Drg. Stilsonas giriasi, kad 
da daug galėtų pasakyti, jei 
reikalas būtų, bet užtai d. 
Šukys užsigina, kad, girdi,ir 
su “chirurgu” už dantų nie
ko nesurastum.

Paimta ant ekzekucijos 
pirmiau d. Stilsonas, kodėl 
nekandidatuoja ir paskiau 
d. Vidikas. Abudu atsaky
dami išreiškė nuomones, gal 
ir priims kandidatūras, bet 
dabar jau pervėlu ir tai tik, 
jei nesiras kiti. (Pirmiau 
buvo pasakyta, kad niekas 
nepriima kandidatūros, y- 
pač ant red.) Apie redak
toriaus tinkamumą “Kovai”, 
d. Vidikas pasakė, kad iš vi
sų sąjungiečių yra tinka- 
miasiu d. P. Grigaitis. Drg/ 
Kapsukas buvęs tinkamu, 
bet jo nėra, o daugiau jis ne 
matąs tinkamų, kad princi- 
piališkai galėtų > vesti ir rė
dyti “Kovą”. Da būtų gali
ma daug pasakyti iš girdėtų 
kalbu, nes visa veik diena 
veltui laikas neleista, bet 
tuom tarpu užteks apie Są
jungos betvarkę kalbėti.

Sąjungos Reikaluose.
Dabar šiek-tiek pakalbėsi

me apie Sąjungos žiedus, 
kurie teko girdėti konferen
cijoj ir vėliaus, prie užbai
gos, da apie Rajoną kelius 
žodžius.

L. S. S. IV Rajonas teisė
jo rolėj. Konferencijoj,kaip 
minėjau, dalyvavo “Kovos” 
jperšonalas ir veik visi su 
skundais ir pasiteisinimais, 
ka£l bracia, nebetelpa visi į 
vieną namą. * Didžiausia bė
da, kad “Kovos” personalo 
kambariai maži ir ant kitų 
mėtų niekas nepriima kan

nei i redaktorius,

kad it ateityje boikotuosią. 
Pakeliama kiti klausimai, 
bet man daugelis net su už
sidegusia širdžia grasina už 
išsitarimą. Konferencijoj kį- 
la veik triukšmas, bet su
stabdomas ir einama prie 
klausimų. Konf. tęsiasi net 
iki 9 vai. vak., bet aptarus 
reikalingesnius klausimus, 
konf. uždaroma. Kuomet 
delegatų liko apie vieną 
trečdalį, su Rudavičium 
priešakyje, reikalaujama, 
kad aš pasiteisinčiau ar pri- 
rodyčiau “Laisvės” boikota- 
vimą. Aš atsisakiau save 
pažeminti prieš desėtką en
tuziastų - užsidegėlių, • ka
dangi prie visų delegatų 
man nedavė pasiaiškinti. 
Jeigu aš ir klaidingai su
prantu tą boikotą, gal klai
dingos informacijos, bet aš 
nebūčiau klaidingu, pasi
remdamas^ tomis informaci
jomis ir galėsiu tai atlikti 
sekančioj konf. L. S. S. IV 
Raj. prieš tų pačių delegatų 
akis, tik su tam tikromis iš
lygomis, su kuriomis kiek
vienas doras socialistas turi 
skaitytis.

Piid. Kom. Apkaltintas.
Drg. Stilsono pasakymu,d. 

Šukys nėra Pild. Kom. na
riu. Taipgi dideli dyvai bu
vo, kaip “Naujienos” galėjo 
sužinoti pirmiau d. Stilsono, 
L. S. S. sekretoriaus ir kitų 
Pild. Kom. nariu, kad d. Be- 
kampis rezignavo iš Pild. 
Kom. Reiškia, kad Bekam
pis, buvęs ištikimiausiu Są
jungos nariu, nudardėjo į 
“Naujienas.” Tokia mintis 
pas daugelį buvo, bet tikrų 
priežasčių niekas nežinojo. 
Dr-gė Rice-Herman smar
kiai apkaltino Pild. Kom. 
už laikymą slaptų posėdžių, 
darymą įvairių tarimų, apie 
kuriuos sąjungiečiai nieko 
nežino, ypač apie d. Kurku- 
lio reikalus, kur viskas slap
tai buvę kalbėta ir kas nu
tarta daryti, niekam nežino
ma. Drg. Šukys teisinasi, 
kad nieko tame nesą blogo. 
Klausiama d. Stilsono, kas 
tie per tarimai? Atsako d. 
S., kad jis nežinąs, kokias 
slaptybes P. K. darąs, —jis 
neprileidžiamas. Drg. Her
man patvirtina, kad jis ži
nąs viską ir nesą nieko blo
go. Aš, gavęs balsą, apkal
tinau Pild. Kom. narius už 
boikotavimą “Laisvės”. Pa
sipylė reikalavimai, kad da- 
rodyčiau ir sutikau ant vie
tos atsakyti, bet tame' klau
sime daugiau kalbėti niekam 
nebeduoda ir atideda ant vė-

Šukys

čia gyveno yra visiškai pras
tos apie jį nuomonės.

* *
L. S. S. 34 kuopa 

scenon gerą veikalą 
žius”, Vilijos choras 
gyvuoja. 14 d. sp. surengė 
didelį koncertą.

*
*

Bažnytėlėj

stato

Detektyvai paėmė L. S. 
S. 41 kuopos knygas ir 

antspaudą.
gerai ‘

* 
viskas 

prastyn. Mišių skaičius ei
na mažyn. Gal todėl, kad 
pabrango vynas, gal žvakės, 
o kiti sako, kad vyčiai kalti. 
Jų generolas paimtas į Suv. 
Valstijų vaiską.*

eina

* *
Girdėjau, kad yra suma

nymas pakelti draugijų kon
ferencijoj klausimą apie 
Waterburio liet, pinigus, su
rinktus per lietuvių dieną 
(virš $7,000). Manoma per 
teismą reikalaut iš Centra- 
lio komiteto tų pinigų atgal. 
Draugijos nepavedė tų pini
gų globai centralinio komi
teto.

Sergantieji

Konferencijos trūkumai.
Šitie trūkumai apsireiškia 

tame, kad mūsų konferenci
jose įvesta į madą nesilaiky
ti tvarkoje, nors ir būna pa
stabos, bet daugumas, lyg 
kad jausdamiesi su ragais, 
nieko nepaiso. Jau seniai 
taip daroma, kad vietoje de
legatų, klausimus išriša pa
šalinė publika.

D. P. Pilka.
L.S.S. IV Raj. Sekretorius.

* *
2 d. spalių laike 

viršininkų rinkimo, socialis
tai gavo 605 balsus (perei
tais metais buvo gavę tik 
300 balsų). Taigi, socialistų 
įtekmė auga. Rinkimuose 
laimėjo republikonai. Tai 
parodo, kad Waterbury au
ga nepasitikėjimas demok
ratais.

Korespondentas.

ini esto

BRIDGEPORT, CONN.
6 d. spalių, vakare detek

tyvai atsilankė į namus, ku
riuose gyveno drg. V. Pės
tininkas, L. S. S. 41 kuopos 
sekretorius, padarė kratą, 
pasiėmė jo daiktus, kuopos 
knygas, antspaudą ir išsine
šė. Priežastis kratos tame, 
kad drg. Pėstininkas atsi
sakė stoti į kariumenę, kuo
met jį pareikalavo. Kada 
detektyvai atsilankė jį areš
tuoti, tai jo nerado namie. 
Tuomet griebėsi daryti re
viziją. Tarpe kitų knygų, 
rasta knyga “Kaip apsisau
goti nuo kūdikių.” Visus 
daiktus — knygas, laiškus ir 
visokius rankraščius, tarpe 
jų ir kuopos knygas su ant- 
spauda išsivežė ir šeiminin
kei pasakė, kad tik jis pats 
galės tą atsiimti.

Kaip bus dabar su kuopos 
knygomis ir antspauda—ne
žinia.

Narna, kuriame Pėstinin- 
kas gyveno, saugoja detek
tyvai. Taipgi naktimis atsi- i 
lanko pas Pėstininko drau-Į 
gus ir jieško jo. Ar pavyks , 
Pėstininką surasti, ateitis'V 7

parodys.
F. F. Nachunčikas.

Skaitytojų atydai.

WATERBURY, CONN.
Naujienų mūsų mieste y- 

ra begalo daug, tik retai jas 
kas nors parašo į laikraš
čius.

Šiuo žygiu paimsiu tik ke
lis svarbesniuosius faktus. 
Waterburis patsai pirmas iš 
rytinių valstijų miestų pra
deda dėties prie Amerikos 
Lietuvių Darb. Tarybos. Jau 
prisidėjo šios draugijos: 
Šviesa (apie pora šimtų), 
Moterų Progresyvio Sus. 
kuopa (narių apie 40) irLie- 
tuviu Ukėsu Politiškas Kliu- 
bas (su virš 300 narių).

Prie tarybos prisidės 
daugiau draugijų.

*

ELIZABETH, N. J.
Šį nedėldienį, 21 d. spalių 

mūsų mieste kalbės “Lais
vės” redaktorius L. Prusei- 
ka. Prakalbos įvyks 2 vai. 
po pietų A. Lutvino svetai
nėje, 69 So. Park St.

Prakalbas rengia Tėvy
nės Mylėtojų draugystė.

Rengėjai.

Daugelis mūsų skaitytojų 
nusiskundžia, kad pastaruo
ju laiku jie gauna vėliau lai
kraštį, negu visada gauda
vo. Negalėdami visiems per 
laiškus atsakinėti, praneša
me, kad męs visada ir tuo 
pačiu laiku pasiunčiame.Jei
gu laikraštį gaunate vėliau, 
tai tas paeina nuo pačtos.

“Laisvės” Adm.

dar

sve-
tainėje ant Green St. 
kalbės L. Pruseika. Prakal
bas rengia Liet. Darb. Lit. 
Draugijos kuopa.*

* *
Tarpe vietinių tautininkų 

didelis subruzdimas. Tūli 
jų herštai labai neužganė
dinti Sus. Liet. Am. centro 
štabu. Tie vadovai varosi 
prieš Strimaitį.

Tautininku įtekmė Water
bury stovi prastai.

Socialistų kuopa turi jau 
i 150 nariu. Neseniai kuo
pos susirinkime buvo pri
imta nutarimas reikalauti iš 
“Kovos”, kad ji sustabdytų 
polemikas, kenkiančias Są
jungai. Tos polemikos at
rasta kenksmingomis Sąjun
gai. ' Ir kitiem laikraščiam 
nurodyta, kad jie irgi su- 
švelhintų savo toną.

Beto, kuopa rašė “Kovai”, 
kodėl Pildantis Komitetas 
L. S. S., kuris atradp nekom- 
petentišku Kurkulį dirbti 
prie “Kovos” .paėmė Stalio- 
raitį. kuris, kuopos nuomo
ne, dar labiau nekompeten- 
tiškas. • “Kova” ligišiol tyli 
apie tai. Didžiumą kuopos, 
kuri gerai pažįsta antrąjį

“vAAfiV+nrnn” __  via'Kovos’

atsilankykite pas mane
Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksliš- 

kiausias metodas gydymui jų.

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali ją rasti.

Pradėk gydytis tuoj, o atgausi sveikatą.
OFISO VALANDOS: nuo 9 A.

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

Turiu goriausi patyrimą, kurį 
įgijau bėgyje ilgų metų prakti
kuodamas medicinoje. Turiu vė
liausios mados Electro-Medical į- . 
rengęs mašinas, kurios suteikia di
delę pagelbą gydymui chroniškų ir 
neria.} ligi}.

PATARIMAS VISAI DYKAI! i
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei

gu negalima pagyti, aš tau tai pa
sakysiu.

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

Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijos, mano gydymu ir patarimu.
Jeigu reikalauji gydymosi — ateik. Atidėliojimai pavojingi.
Nepaisant kokią chronišką ar 

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS
nervų ligą turite, kuri tik rel

749 SIXTH AVE.
Tarpe 42-ros ir 43-čios Gatvių.

NEW YOKE CITY

Rusijos Valdiškosios 
ČEDIJIMO KASOS

(Gosudarstvennyja Sberegatelnyja Kassy)
Dabar priima čėdijimui pinigus be aprubežiavimo ir nuo visos sumos 
moka procentus. Naujoji Rusijos valdžia pripažino visas čėdijimo Ka
sas už atsakančias ir gvarantuoja pinigij 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 5į procentinės Paskolos 1916 m. privalo kreipties vien tik 
prie r

DENVER, COLO.
Ikišiol čia darbu buvo ma

žai, bet dabar jau trūksta 
darbininkų. Algos irgi pa
kilo, — mašinistai gauna po 
50 c. į valandą, jų pagelbi- 
ninkai — po 35 ir 40 c. į va
landą. Nors mokestis ir pa
kilus, bet prie dabartinio 
maisto ir kitu reikmenų 
brangumo, sunku darbinin
kui pragyventi. Apart to, 
žmonės nuliūdę iš priežas
ties priverstino ėmimo į ka- 
riumenę.

Lietuviai tarpe savęs gy
vena sutikime ir jeigu pasi
taiko vienam ar kitam kokia 
nelaimė, tuomet kiti gausiai 
.sušelpia.

Sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės suaukavo apie 
$50,00 ir nuo svetimtaučių 
surinko apie $20.00. 1

Šiomis dienomis mirė nuo 
širdies ligos Jonas Karaliū
nas, 22 metų amžiaus, čia gi
męs. Tėvai 14 metu am
žiaus paleido į dirbtuvę.

kitos nelaimės: eidamas iš 
darbo rado nuo dviračio ro- 
bą ir parsinešė namo. Pasi
rodė, kad kas tai pavogė 
kaimyno dviratį ir Jonukas, 
eidamas iš darbo, rado to 
dviračio robą. Ant jo puolė 
bėda, kad pavogė tą dviratį. 
Teismas nuteisė ant 6 metu 
į pataisos namus. Motina iš 
didelio rūpesčio susirgo. Ga
vęs žinią, kad jo motina sun
kiai serga, taip Susikrimto 
ir gavo širdies ligą.

Laike laidotuvių dalyvavo 
nemažas žmonių būrelis.

Nors jaunas buvo, bet jau 
suprato darbininkų reikalus 
ir. stojo už socialistų idėją.

Ant kapo buvo, pasakyta 
keliatas deklamacijų.

. .3S&-rPC. reįlH&įuŠ

NASHUA, N. H.
(Nuo mūsų korespondento).

6 d. spalių buvo balius L. 
S. S. 192 kuopos. Nors 
žmonių buvo nedaug, bet

mažai publikos atsilankymo 
—silpnas išgarsinimas.

7 d. spalių buvo prakalbos 
L. S. S. 192 kuopos. Kalbėjo 
drg. K. Žiurinskas iš Nor
wood, Mass. Perbėgo darbi
ninkų kovos istoriją, nuro
dė, kaip dabar darbininkai 
yra prispausti, kaip perse
kiojama jų spauda, organi
zacijos ir t. t. Ir kvietė ra
šytis prie L. S. S. 192 kuo
pos; prisirašė du nauji na
riai.

Reikia pažymėti, kad kuo
pa kasyk eina didyn.

SO. BETHLEHEM, PA.

64 kp. turėjo balių su pers
tatymais, dainomis ir dekla
macijomis. Tą viską atliko 
Kaštono vyčiai, po kunigo 
Raštučio vadovyste. Bet vi
si tie pamarginimai išėjo ga
na prastai, išskyrus vieną 
deklamatorių, kuris atliko 
savo užduotį neblogai. Bet 
kiti “deklamatoriai”, tai ge
riau būtų padarę, kad būtų 
nesi rodę ant estrados.

Buvo sulošta net trįs vei
kalai: “Dvi Sesutės,” “Dvi 
Kūmutės” ir “Mulkinę”. Du 
pirmutiniai veik, yra visai 
mažos vertės ir apie juos 
neverta nieko sakyt. Pas
kutinis kiek būtų geresnis, 
bet lošimas išėjo prastai. 
Blogiausia lošė Girnakalis. 
Jo kalba buvo daugiaus pa
naši į maldą, o ne i papras-

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

Departmento.
Šisai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių dienių, 

taipgi parduoda laivakortes, bei sustato ir paliūdyja visokius rejentališ- 
kus dokumentus. Turi special} skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 
į Rusijos gilumą iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.

Reikalaukite jo dienių, tai sučėdysite daug savo pinigų.
Iškirpkite šį adresą -ir užklijuokite ant konverto.

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

Sustok! Pamislyk!
Ar jūs kada nors girdėjote apie visam 

pasauly žinomą laikrodėlį su kalendorium?
Laikrodėlis patsai reguliuojasi ir pa

rodo teisingą laiką — mėnesius ir dienas. 
Šitas laikrodėlis turi šveicarišką judėjimą, 
su 15 akmeni} ir yra gvarantuotas ant 25 
metų.

Speciališkai padarytas darbininkui 
žmogui, kuris nori turėti gerą laikrodėlį 
už mažus pinigus. Męs esame nupirkę 
tūkstančius šitų pasauly žinomų laikrodė- j 
lių su kalendorium ir tik todėl męs galime i 
parduoti už speciališką kainą $ 7.75. Prie 9 
to męs dar jums duosime dykai auksuotą I 
lenciūgėlį. . v 1

Prisiųsk tik 25c. ,o likusius galėsi už
mokėti tada, kada gausi laikrodėlį.

Nepraleisk progos, nes laikas aprube- 
žiuotas. Rašykit ir reikalaukit vieno tuo
jau sekančiu adresu:

AMERICAN SALES CO., Dept. 1501926 W. Huron St., Chicago, Ill.

įspūdį darė į žiūrėto jus..Na, 
su teatru dar pusė bėdos,bet 
prasčiausia išėjo dainos. Jau 
kad uždainavo, tai, anot 
priežodžio: gražu buvo kaip 
dainavo, bet daug gražiau 
buvo, kaip sustojo dainavę. 
Jeigu jau tik tiek Kaštono 
vyčių choras gali pasirodyt 
su savo dainomis, tai būtų 
geriau, kad jis nesirodytų 
viešai prieš publiką, nes tai

Jau trečia savaitė, kaip 
streikas tęsiasi ir kada užsi
baigs, sunku pasakyti.

Apie streiko pasekmes sa
vo laiku pranešiu.

Streikieris.

N. S. PITTSBURHG, PA.
1 d. spalių išėjo į streiką. 

635 darbininkai American 
Locomotive Co. Jie reika
lauja pakelti algą ant 15 nuo 
šimčių. Streikieriai išrinko 
iš 25 darbininkų komitetą, 
kuris ves streiką. Kada ko
mitetas užklausė kompaniją, 
ką ji mano daryti, tai gavo 
atsakymą, kad sutinka algą' 
pakelti tiems, kuriems už- 
veizda nurodys, bet ne vi
siems.. Vadinasi, mašinis
tams ir mechanikams gali 
pakelti,bet paprastiems dar- 
bininkams ir mokiniams ne-

NEW HAVEN, CONN. 
Didžiausias Jomarkas.
Jomarką rengia Pažan

giųjų Draugijų ir .kuopų 
San ryšys, atsibus Spalio 
(October) 25, 26 ir 27 d., 
1917, Pulaski Hall, 607 State 
St., New Haven, Conn. Pra
džia kas vakarą 7 vai. Šis 
Jomarkas rengiama tuo tik
slu, kad suteikus paramą 
mūsų broliams ir sesutėms 
nuo karės nukentėjusiems ... 
Lietuvoj. Tos vietos ir apie- 
linkių lietuviai atsilankykit.

Komitetas.

CHORAMS PAMOKOS.
Komp. Mikas Petrauskas, važi

nėdamas su koncertais po lietu
viu sėdas, darys chorams pamokas, 
kiekvienai progai pasitaikius. 
Lekcija 10 doL Lekcija — pamo
ka tęsis apie 2 vai. laiko. Susi- 
žinokit:

MIKAS PETRAUSKAS
Sts Bretfwax, So. Maa*,

v 'Si. ' . x
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Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linlmentą ir 

turėti po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
inui, ar susidaužymui, Išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už

6

ir uz-

partiją pralošiau.
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K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorias ir Savininkas 

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

Tai, So. Boston, 21014 ir 21018.

'(S® 
IH-EXPEILERI

H.00 ir auR&lau 
15.00 
51.50 tr augSėiuu 
>5.00 UŽ dantį

Tel. 2320 Greenpolnt

J. GARŠVA

Z//-7UVIS PAS LIETUVI

229 Bed f or d Ave:.
__ KAMPAS NORTH 4T°S GATVĖS 

Brook i/Vn . Ntcw Yor k-1-IU    - •' WC. . ...... Lt  - —- ■

apsireiškia eR.?s stebėtinai pasekmingu 
nuo [/ė/inio pilvo ir iarnv, ger- 
klė» skaudėjimo, duiulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., ect., Šutai* 
Bernas išdirbėju labai pagarsčjuaio

PAIN-EXPELLERIO-
eeno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje |m r pusę Šimtmečio-—35e. 
už boukutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ib
V. AD. RICHTKR & CO. 

24—80 WathiogtoB Street. Now fork.

Averčenko

ABUDU GABUS
Skyrius I. Pažintis.

—Vos-vos neparkritau!
—“Vos-vos” nesiskaito.
Tokiais išsireiškimais ap

simainė du biliardo lošėju.
Aš palaukiau ir kuomet 

jiedu pabaigė partiją, pri
ėjau prie malonios išvaizdos 
žmogaus, pasikloniojau ir 
tariau:

—Ar tamsta nenorėtum su 
manimi vieną partiją suloš
ti?

—Mielai tą galiu. Po pen
kinę partija.

—Pilnai sutinku.
Kadangi jis išrodė simpa

tišku, tai aš nusišypsojau ir 
pradėjau rinkti biliardinę 
lazdą.

Pirmą
Maloniai jis sutiko ir kitą 
sulošti, bet aš irgi pralošiau. 
Matomai ilgiau jam buvo 
nemalonu su manimi lošti ir 
pralošiau devynias partijas, 
atiduodamas visus .pinigus, 
kuriuos pas save turėjau.

Kada aš nusimoviau nuo 
piršto brilianto akia žiedą, 
jis atjaučiančiai j mane pa
žiūrėjo ir ilgai įkalbinėjo, 
kad daugiau neloščiau.
Manyje užvirė lošiko krau

jas ir aš, nenorėdamas pasi
duoti ir pralošęs žiedą, turė
jau užkimšti jam gerklę 
auksiniu laikrodėliu.

Viską pralošęs nurimau ir 
neskaičiau savęs tokiu lošė
ju, kaip pirmiau.

Apgrabaliojau kišenius ir, 
nieko neradęs, nuėjau ir at
nešiau jam savo burnusą.

—Štai burnusa statau!
—Negalima. Šalta ir be 

burnuso sušalsi.
Suspaudžiau rankomis 

galvą ir, valandėlę patylė
jęs, tariau:

—Štai ką aš tau pasaky
siu: ar tu turi tarna?

—Neturiu! — tarė jis į 
mane žiūrėdamas.

—Tokiu būdu aš apsiimu 
mėnesį laiko už dvidešimts 
penkis tarnauti.

Jis susiraukė, pažiūrėjo ir 
priėjęs prie manęs tarė:

—Parodyk savo rankas! 
O, muskulai geri. Ar viską 
moki dirbti? Nesipriešini? 
Cigarų nevogsi? Gerai. Mė- 
nesis tarnystes už dvide
šimts penkis ir mano valgis.
Aš stengiausi lošti kaip ga

lima atsargiau ir geriau,bet 
jis lošė velniškai gabiai ir iš
lošė partiją, kaip ir pirmą
sias.

Aš norėjau jam įiasiūlyti 
dar mėnesį tarnystes, bet jis 
numetė lazdą į šalį ir sušu
ko:

—Užtenka! Aš esu tavo 
ponas ir kaipo tarnui už- 
draudžiu toliaus lošti. Kaip 
tavo vardas?

—Jurgis, — mandagiai 
jam atsakiau.

—Labai gerai! Aš tave vi- 
. suomet vadinsiu Juru. Ju

rai! Paimk šepetį ir nuva
lyk nuo manęs kraidos dul
kes.

Aš nušveičiau šepečiu jo 
drabužius, padaviau jam 
burnusą, skrybėlę ir išėjo
me, jausdami vienas kitam 
svetimais.

Aš tylėjau 
žingsniavau; 
vargęs, apart 
da apsitepęs. 
džiai, švilpaudamas linksmą 
meliodiją.

Atėjome į geriausį viešbu
ti, kokis tame mieste buvo, 
^ėjome į du didelius, puikius 

barius, kuriuose, mato-

Jis išsitiesė ant sofos, už
rietė kojas ir prabilo:

—Jurai!
—Ką reikalaujate?
—Žinai, Jurai, tu man la

bai patinki. Šiandien aš no
riu su tavimi pavakarieniau
ti ir pavėlinu būti ne kaipo 
tarnui su ponu, bet kaipo su 
lygiu sau. Tarnas šiandien 
lai eina velniop!

Aš priėjau prie kitos so
fos, ant jos išsitiesiau 
klausiau:

—Mielas žmogau, 
vakariene tu manai 
pavaišinti?

—Meldžiu paskambinti,at
eis tarnas ir mudu apkalbė
sime apie vakarienę. Skam
butis palei duris.

—Geriau tu pats paskam
binki, nes aš velniškai pa
vargęs. Juk skambutį ži
nai?

TII8INGIAUSIA ir G1R1AU8IA 
LIlTUViaKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatini lietuviška aptie
ks. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, e aš prisiųsiu per expre-

kokia 
mane

*
* *

Praslinkus dešimčiai mi- 
nutų, mudu sėdėjome prie 
stalo, apkrauto įvairiais val-

Mano ponas, kurį šiame 
vakare vadinau Miku, buvo 
meilus, geras ir mandagus.

—Jurai, — tarė jis, pil
damas j mano stiklą vyną,— 
tu esi gabus vaikinas!

Aš neva paačiuodamas už 
pagyrimą, linktelėjau galva.

—Jurai, ar tu nežingei- 
dauji, kas aš per vienas? Aš, 
brolau, esu dvarponis, My
kolas Kočėlas. Taip... aš 
dvarponis... Du tūkstančiu 
dešimtiniu turiu žemės,dva- 
rą, gerą malūną ir daugybę 
kitu budinku. c v

Aš į jo pasaką šaltai atsi
nešiau.

—Sakai, du tūkstančiai 
dešimtinių? A)’ daug yra 
dirbamos?

—Labai daug.
Jis valandėlę patylėjo, da- 

pildė mano stiklą, padėjo sa
vo ranką ant manęs ir links
mai prabilo:

—Jurai, visgi tu man la
bai patinki. Aš tave skai
tau gabiu vyruku. Žinai, 
Jurai, aš tau sumelavau. Aš 
nesu dvarponiu ir jokios že
mės neturiu. Aš viso pasau
lio žemę skaitau sava ir ji 
dėl manęs visa dirbama. Aš 
pats nesuprantu, iš kur man 
tokia mintis galvon galėjo 
ateiti? Pasakai ir pats ne
žinai, ką pasakai.

—Tas nieko, Mikai,aš tuo- 
mi neįsižeidžiau. €

Mudu išgėrėme po 
vyno.

—Tai]), brolau, kur 
būti dvarponiu... Aš
nu tuo, kad mieste turiu sa
vo namą. Aš esu pirklys. 
Dalykai eina labai gerai, tik 
užveizda vagis.

—Jeigu užveizda, tai ko
dėl jo nepavarai.

—Ir pavarysiu!
Kada mudu išgėrėme po 

stiklą vyno, jis man sudavė 
per petį ir pasileido juokais.

—Jurai! Aš tau vėl su
melavau. Meluoji žmogus 
ii* nežinai kodėl meluoji? Aš

man 
gyve-

ir paskui jj 
jaučiausi pa
to visas krai- 

Jis ėjo išdi-

Bereikalingas krikštas.
■■/jei—1 ■

—Jonai, kodėl tu savo sū
naus nekrikštiji? Nejaugi 
ir tu prie bedievių priklau
sai?

—Bereikalingas mano sū
nui krikštas.

—Kodėl taip?
—Mat, mano tėvai buvo 

kvaili, pakrikštijo mane net 
dviem vardais, o aš vartoju 
tik vieną. Taigi antrą savo 
vardą atidaviau sūnui ir dą- 
bar jis turi krikštytą vąr-

TeL 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly- 
gos. Taipgi parduodame pijanus.

Ištraukiu nVRTAI terpe lt Ir 12 Dantis 1 iv/Ai vai. kasdieną*
kad tuam parodyt, jog ištraukiu

BE SKAUSMO!
Mlnkiti roblnlai prisisiurbianti amegenfa 

kurio tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvaraotuoti.
Pilnas setas dantų...
22 kt. auka, kepuraite.
Pripildymas auksu...
Tiltelio uždėjimas......... -__________
Pripildymas platina....$1250 ir augHIao
Pripildymas sidabru be gydymo......50e« 

m Cementu M •• .......40c.
Dantis egzaminuoju dykais 

DU J. G. COLE, Dentistas.
292 Bedford At, Brooklyn N. Te

$1.00 ANT 
savaites 
Pristatom j namus ir 

m as apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS BR0S 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

Tarp© Driggs ir Bedford ave*s« 
Brooklyn, N. Y. ,

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 — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas pąeina 
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- 
Jveikimas 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 
Ave., Brooklyn, N. Y.

SERGANTIEJI!

1-40
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AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 18 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas, po metai 
u/.si m u gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite saą, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. J eiga 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tanti 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

čių jaknų ir tl.
Dėl gydymo 

turiu visiems gerai žinomą elektriškų 
aparatą ir X-spinduliai, per kurių 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brants. Chemiškas iš
tyrinėjimas slapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
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.
i40 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, pla*>

nervų ir ligų

per kurią

dėl

Ar nori gauti dykai knygy?
Jeigu taip, tai prikalbink vieną naują 
metini skaitytoją “Laisvei” ir prisiųsk 
mums $2.50, o tada gausi dovanų knygų 
vertes 50c.; jeigu prikalbinsi 2 nauju 
metiniu skaitytoju, tai gausi knygų 
vertės $1.00. —:— —:— —:—

IO r O)
Sutaisytas is tomwios- 

recepto; suteikto iSinintio- 
gu Kgypto sokoninku,

SEVERA'S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Severo:; Plotkelės nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitą 
palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

J

čia padėto

Pasidarbuokit,’fries tos knygos neilgai bus duoda mos.

d

30c.
20c.

Knygas pasirinkit iš 
surašo:
Laisves Kalinys, kaina
Lietuva Sušals “
Išvogimas 10 kai. iš Pav. 20c.
Moterų Padėjimas Evang. 20c.
Raudonas Juokas 35c.
Kontrabandninkai 20c. Gothard Oil

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

Kaino : 25 ir 50 centų — visur aptiekose.
^PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield, Mont., pra- 

neša mums savo laiške iš 16 d. vasario. 19)7 m., sekančiai: “Išsinarinau 
•nJt sau koją kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gothardinišką Aliejų, 

‘•kausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

GRABORIUS (Undataher) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ b 

hbalsamuoju ir laidoja numirusia* 
ant visokių kopimų. 

Parsamdau Automobilius Ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir Šiai, 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S‘, 264 FRONT ST
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 7867 M tin.

Pirkite Severos Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai “Stvėrės”, 
išdirbinių, aiba uzsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA |

F. MASIULEV1ČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. V.'

Vincas c J. Daunora. <■
APTJEKO.RIUS - r. i

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 
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

gaus knygų už 50 c.ris
Kas iš neskaitančių dar prisių • už 
“Keleivį” $1,75 gaus knygų už 53 e. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25e. 
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” a* 
metų ir prisius $5.0®, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dova»»» 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $l.t)» 

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

Todėl visi užsirašykite tuos laflr> 
raščius per manę. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai save 
draugui ir pažįstamų! Knygas duosi* 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit Šiuo adresui

Žemiau paminėtas gyduoles galinos 
apturėti per pačtą:
Nuo‘reumat izmo ....................... $1.08
Kraujo Valytojas ........................  1-00
Vidurių Valytojas ....................... 1-Ofl
Vidurių Reguliatorius....................50c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepan»ic 
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AYR.

BROOKLYN, N. Y. ,

Telephone 1050 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specials 

tai moterų Ilgo®.

Gerai jsitemykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ 

271 Berry St., 
/ Kampas So. 1-pios gatves^#

Dr. Richteri© 
PAIN 

EPLPELLER 
vu 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, BUStllE 
gimo sąna

riuose ir rau
na enyeo.
Tikrasis par

siduoda p aka 
lyje šičia nu
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kuri* 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A

CO.
T4—80 Waak 
teigto n 8t., 
New Yerk

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? ff.1™ 

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausių duonų iš 
CystŲ ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keikaus veseli- 
joms Ir kitokiems poki- 
liams **•••*•

Turėdami koki nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerų, skanių, puikiai pa
darytų duonų, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestu.

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
JOSEPH LIPMAN, M. D

Specialistas moterų ligų 
E. 50th St., New York, N.

OFISO VALANDOS:
10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. 

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išt 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusi,* 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mąi 
apžiūrėsime ir duosime prieteliškr 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N» 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
Vienas ©fisaa: .314 B. Mtk SL, 
Antras

I’er pastaruosius 10 metų mano praktikos, aš 
pasekmingai išgydžiau daugiau, kaip 10,000 ligonių. 
Mano ofisai prieinami darbininkams, todėl kad ne- 
dėliniai mokesčiai lengvi; kiekvienas turi progų su- 
taisyt savo dantis kogeriausiai.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO. 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

Auksinės kepuraitės — $5 ir augščiau.
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau. 
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau. 
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI. .
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LAISVOJI
SAKYKLA

luiiiiuiiuiiiim
Argi mano išvedimas niekuo Lietuviai

nepamatuotas?
Drg. A. Liutkus, kritikuo

damas mano straipsnį, kuris 
tilpo “Laisvėje” po antgal- 
viu: “Kur link męs einame,” 
sako, būk mano išvedimas, 
kur pasakyta: “Kad dau
giausia pritaria “Kovai” tie 
draugai, kurie neskaito kitų 
socialistiškų laikraščių”,nie
kuo nepamatuotas.

Drg. A. L; sako: “Neži
nau, ar rastųsi iš pirmeiviš
kų — susipratusių darbinin
kų nors vienas, kuris pasi
tenkintų vieno kokio nors 

‘laikraščio nuomone ir leis
tųsi save aklai įtikinti būti 
jo šalininku bei pritarėju, be 
supratimo kito laikraščio 
pozicijos.” Taip, drauge 
Liutkau, aš žinau gana dik- 
čiai tokių draugų, kurie pa
našiai elgiasi, užtat ir pada
riau tokį išvedimą. Taip- 
pat galima spręsti štai dar 
ir iš šio pavyzdžio, kad taip 
yra: “Vakarinėse Valstijo
se, kur “Naujienos” daugiau 
prasiplatinę tarpe sąjungie- 

#čių, tie sąjungiečiai nerašo 
rezoliucijų ir nekelia protes
tų prieš “Naujienas”, jie net 
protestuoja prieš “Kovą”. 
Bet kitaip yra su rytinėmis 
valstijomis, kur “Naujienos” 
mažiau prasiplatinę tarpe 
sąjungiečių. Čionai rašoma 
rezoliucijos ir keliama pro
testai prieš “Naujienas.”Ko- 
dėl gi taip yra? Užtat, kad 
didžiuma rytinių valstijų 
draugų yra prisiskaitę apie 
“Naujienų” blogumą tik iš 
“Kovos”. O kad taip yra, 
tai dar ir šis faktas parodo: 
Kada drg. P. Grigaitis lan
kėsi rytinėse valstijose su 
prakalbomis, tai beveik iš 
visų vietų, kur tik d. Grigai
tis kalbėjo, korespondentai 
pranešė, jog ir didžiausi bu
vusieji Grigaičio priešai pa
matė, kad nėra Grigaitis jau 
toksai baisus, kaip jie buvo 
sau jį persistatę. čionai 
taipgi aišku, kad tie drau
gai skaitė Grigaiti savo 
priešu tik, prisiskaitę iš 
“Kovos” apie jo blogumą.Ar 
netaip, drauge Liutkau?

Toliau klausiate manęs, 
kas pirmiau pradėjo vartot 
šlykščius žodžius? To tai aš 
nepamenu, kuris laikraštis 
pradėjo vartot šlykščius žo- 

♦ džius, bet kad tų žodžių ne
trūko ir “Kovoje”, tai fak
tas.

Taip-pat d. A. L. sako, kad 
aš, rašydamas apie anuome
tinę Sąjungos opoziciją ir 
dabartinius Sąjungoj nesu
tikimus, esu pats save susi- 
kritikavęs. Bet aš prie to 
neprisipažįstu.

Štai kame yra skirtumas 
tarp anuometinių ir dabarti
nių opozitorių: anuometiniai 
opozitoriai, kovodami prieš 
centrą ir prieš kitus įžymes
nius socialistus, vadino juos 
buržujais, darbininkų iš
naudotojais ir 1.1. Socialist 
Party vadino buržuazijos 
partija. Na, o dabar “Ko
vos” centras ir jai pritarian
tieji draugai irgi tokią pat 
poziciją užima.

Taigi dabar, turbūt, bus 
aišku, kame yra skirtumas 
tarpe anuometinės ir dabar
tinės opozicijos.

P. Berūkštis.

^Vokiečiams rupi Lietuva
(Pabaiga).

Kpkios tos kliūtys ir ko-

vokiečių gen. gubernatorius 
aiškiai nerašo, bet iš viso ko 
galima spėti, kad didžiausia 
kliūtis vokiečių šeimininka
vimui Lietuvoje, tai čiabu
vių gyventojų, lietuvių, ne
pasitikėjimas vokiečiais.

l nesiduoda taip 
lengvai save versti vokie
čiais, šiaušiasi ir kaip įma
nydami gina save ir savo tė
vynę nuo svetimų atėjūnų, 
prie kurių iš senų amžių tu
ri nepasitikėjimą. Šiaip jau 
Lietuvoje, kaip galima nu
manyti iš kitų užklystančių 
žinelių, bado nėra, bet ir so
tis nedidelė: mėsos nėra;gy- 
vulius visus atėmė pirma ru
sai, o kas liko vokiečiai, bet 
ūkininkams po karvapalaikę 
palikta pienui. Galima gau
ti silkių. Ūkis leidžiama 
tvarkyti, bet kaip tyčia nėra 
kam: vyrų dauguma paimta 
rusu kariumenėn, kitus iš- 
varė vokiečiai prie savo 
bu. v

Taip tatai vokiečiai 
sukolonizuoti Lietuva, 
grūsti ją savo atėjūnais,kaip 
kad senoji rusų valdžia mė
gino Lietuvon grūsti savo 
“poselencus.” Vokiečiai nuo 
senų senovės veržėsi Lietu
von, nuo pradžios prisideng
dami krikščionių tikėjimo 
platintojų skraiste, paskiau 
gi apsišarvoję kardu ir ka
riškąja spėka. Dabar irgi 
nebepirmą sykį girdime iš 
vokiečių pageidavimą užsi- 
griauti Lietuvon ir lietuvių 
tarpan įsispraudus,juos su
vokietinti, o jų kraštą pri
jungti kaipo “vokiečių že
mę” prie savųjų smėlynų. 
Rusų senoji valdžia labai 
daug padėjo vokiečiams su
stiprėti Lietuvoje, varu va
rydama jos gyventojus Ru
sijos gilumom Išvarytųjų 
lietuvių vieton kaip matai, ė- 
mė veistis vokiečiai ir jeigu 
kuomet vokiečiams pasisek
tų Lietuvą suvokietinti, tai 
tam visųpirma bus kalta 
kvaila ir nedora rusu kariš
kosios biurokratijos -politi
ka, varoma Lietuvos fronto 
viršininko Plėvės, baigusio 
savo dienas pamišėlių na
muose Petrograde. Jo ir 
jam panašių vokiečių pas
tumdėlių paliepimais Lietu
vos ramus gyventojai vienur 
buvo visaip gązdinami ir 
verčiami kraustytis iš savo 
tėviškių, kitur kaip iš Pa
ku ršės varu varomi, laukai 
ir triobos naikinamos. Tok
sai nežmoniškas pasielgimas 
su ramiais Lietuvos gyven
tojais vokiečių užpuolimo 
nei kiek nesuturėjo, tiktai 
palengvino jiems arčiaus 
prisislinkti prie rusų sienos. 
Suglomolioję lietuvius vo
kiečiai ims kąsnoti ir toliaus 
begyvenančius baltgudžius 
ir rusus. Kad Lietuvoje bū
tų pasilikę visi gyventojai 
savo vietose, jų nereikėtų 
dabar valdžiai maitinti ir 
vargti su jais išblaškytais 
poįvairius miestus, kaimus; 
antra vėl—pačioje Lietuvoje 
tirščiaus lietuviams gyve
nant jie labjaus'galėtų spir
tis vokiečių kolonizacijai ir 
vokietinimui ;vokiečiams bū
tų daug daugiaus tų “kliū
čių,” kurias jie sakos turį 
dar pergalėti Lietuvoje. A- 
pie nežmonišką lietuvių ir a- 
belnai tremtinių ginimą lau
kan iš karės rajono negali
ma buvo laikraščiams nei iš
sižioti ir nurodyti visą nesą
monę kariškų biurokratų 
priemonių. Dabar vis tai 
išeina aikštėn, bet gal jau 
pervėlu.

Visgi galima pasidžiaugti, 
kad lietuviai kaskart labiaus 
susipranta ir labiaus ima 
šiaušties prieš savo skriau
dėjus. Užtat dabarties lai
kuose iškįla viešas, bendras, 
didžiausis reikalas — palai-

nori 
pri-

kyti ir užtikrinti • lietuvių 
tautos gyVybę, atsieit ginti 
visųpirma tautos reikalus, 
spiestis visoms lietuvių or
ganizacijoms krūvon, tve
riant viešą Lietuvių Sąjun
gą, varyti tautinę lietuvių 
politiką, taikinant prie jos 
visus kitus mūsų reikalus: 
darbininkų, ūkininkų — 
smulkiųjų ir stambiųjų, in
teligentų ir t. t. Visokie 
luominiai ir profesionaliai 
reikalai turi būti taikinami 
prie bendrų lietuvių tautos 
reikalų, nes tiktai tokiuo bū
du lietuviai įgys vidaus vie
nybę ir galybę. O tos dva
sios galybės, tautinės ištver
mės ir savo tautos reikalu 
supratimo kaip tik dabar
ties laike užvis labjaus 
mums reikia, kad mūsų 
tremtiniams neišnykus,kaip 
lašas jūroje, Rusijos platy
bėse, ir kad atsispyrus vo
kiečių užsigriovimams pa
čioje Lietuvoje.

Senoji rusų valdžia, sek
dama pėdomis savo giminie
čių Prūsų karalių ir kuni
gaikščių, grūdo Lietuvon 
rusų “poselencus”, dalydavo 
jiems dykai ir pusdykiai ge
riausias Lietuvos žemes ir 
visaip šelpdavo, kad tikt tos 
rusų veislės kuodaugiausia

Maršalka T. Bartkus,
1600 So. 48th Ct

Susirinkimai atsibūna kas paskuti
nį nedčldienį kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, 111.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ

1 ADRESAI:
. Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, Į 

2025 Colwell at., Pittsburgh, P»« 
Pirmininko pagelb. J. A. Rukai 

1421 Fayette st Pittsburgh, Pa.
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2185 Sarah Str. 8 8, Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkai K. Varai ii,

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

Pittsburgh, Pa. 
J I Alexii P O Box 844 Diamond sta.

Pittsburgh, Pa.
F Pikirli. 1831 Penn Avė. 

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 
1-moa kuopos sekr. A Bartkui, 
1323 Carsell et, N S. Pittsburgh, Pa, 
2 kuopos P Samulionii

P O Box 68, McKees Rocks, Pa.
3 kp. Svipa»3, No. 11, Welder St. 

Glendale Carnegie, Pa.
4 kp. F. Pik&rius, 1831 Penne Ave. 

Pittsburgh,
5 kp. J. W. Bražauskas,

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

Pittsburgh,

atėjūnų veislė pergalėtų čia
buvius gyventojus. Tečiaus 
čiabuviai lietuviai pasirodė 
geresniais ūkininkais ir vi
same kame augščiaus besto
vį už atėjūnus, todėl jie ne
galėjo su mūsų žųionėmis iš
turėti varžytinių.' Karė ir 
revoliucija iš pamatų išgrio
vė rusų biurokratų Lietuvos 
rusinimo pastangas ir į nie
kus pavertė milipnus rublių 
tam niekšiškam darbui iš
leistus. Dabar toks pat pa
vojus lietuviams gręsia iš, 
vokiečių ir lenkų pusės už
imtoje Lietuvoje.

Turėkim viltį, kad lietu
viai atras užtektinai spėkų 
atsispirti savo naujų priešų 
galybei, reikia tiktai kuo- 
daugiausiai sužadinti tauti
nės energijos ir imti rūpin
tis labjausiai vienu reikalu: 
rinkti savuosius krūvon,tve
riant didesnes ar mažesnes 
kuopeles - draugijas, visoms 
gi susižinoti savo tarpe, su
sitarti ir bendromis pajie- 
gomis ginti tautos gyvybę, 
kad nurimus karės audroms 
galėtumėm toliaus varyti 
Lietuvos atstatymo ir susti
prinimo darbą. Tuokart ga
lima bus tą darbą smulkinus 
išdalinti po įvairias partijas, 
dabargi tik rūpinkimės,kad 
mūsų dalimis kas neišnai
kintų.

(Iš “Rygos Garso”.)

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 

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

122 Court St
Pirmininko pagelbininkas S. Morkls, 

255 Bond St 
Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 

249 Pine St
Turtų raštininkas J. Kentrua, 

' “ St111 Pine 
Iždininkas J. Juozapaitis, 

234 Clark 
Iždo globėjai: V. Bud r i ūkė, 

108 Inslee 
S. Yukkaitė, 117 Magnolia Ave. 

Maršalka J. Brūzge,
129 Pine St

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezldent K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th
Kasieriui Marijona Bartkienė, 

"1500 So. 48th 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman,
1533

Zuzana Gulbinienė, 
..... 1531

Marijona f Dolan, •.,■::«L’ A.
1588 8a. ėOth Ct

Pa. 
St., 
Pa.

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

kp. A. Budžlnauskas, 
P O. Box 812, Creighton, Pa.

kp. John Shopis, 713 McKean 
Donora, Pa.

kp. P Alnis, P O Box 434, 
Courtney, Pa. 

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

Millsboro, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

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

Prot. Raštininkas A. Ramauckai,
1025 East Pino St.

Finansų Rašt P. Petčiulis,
1227 E. Pine St 

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 89 
—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- 

nedėlį 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.

1529 — 10th St. 
O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus,
416 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibūna pirmą ne
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main Street 2 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,

1220J — 7th Avė., Moline
Vapsevich, 
Moline,

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška,
325—4th Avė., 

Maršalka F. Barauskas 
12201—7th Avė.,

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

Pirmininkas K. Matuliauskas, • 
637 W. Lombard St.

Pirmininko Pagelb. A. Rolls,
7351 W. Saratoga St 

Protokolų Sekr. G. Milinavičius,
708 W. Fayette 8t 

Finansų Sekrot John I. Denkoviez, 
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, Md. 
Iždininkas A. Pilipauskas,

614 So. Paca St.

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

Pirmininkė V. IvanauskiutA
1452 East 83rd St 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5828 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. MIsevičiutė
1452 E. 33rd St 

Fin. Raštininkas Antanas Banialis,
1449 East 24th Bt 

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory St 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
2126 St Clair Ave.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
nų Seredą nuo 7:30 vai. vakaro ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:80 vat vak. antSchwab svetal- 
nta 6181 8t Clair Ave. Knygynas 
randasi Kaure* krautuvėje, 2047 Ha
milton Avė. Knygos išduodame* kiek
vienų PanodIUo vakųrų ano 746 vaL

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagclbininkas 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 H09, Melrose Parkų UL 
Iždo Globėjai: W. Janėnas,

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

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

Susirinkimai atsibūna kas trečių 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų.

m.
m.

m.

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

802—8th 
Vice-pirmininkas K. DimŠa, 

812—8 th 
Užrašų rašt. B. Masiliunaa, 

922—10th
Finansų rašt. J. Waičis, 

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

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Glob. M. Rėkia,

1548 Sheridan Road, N. Chicago, III. 
Kasos Glob. R. Ruleviče,

1330 So. Jackson St., Waukegan, Ill. 
Maršalas K. Navickis,

1420 So. Victoria St., Waukegan,Ill 
Pagelbininkas J. Wardauskaa,

1448 Jackson St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibūna kai trečią 

nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybei svetainėj, 801—8th 
St &. Sheridan Rd., Waukegan, I1L

st
st.

st
Ill.

m.

LIETUVIŲ PASELPINES DR-STB8 
“LAISVES” EASTON.PA.

Prezidentas L. Tarvidaiti,
1118 Jackson St, Easton, Pa. 

Vice-Prezidentai S. Masiuleričienl,
820 So. 11th St, EaitonJPa 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

312 So. 5th St, EastonJPa.
Finansų Raštininkas Mar. Urba,

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

330 Taylor All., PhillipsburghJ4J.
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Easton, Pa.
A. Meškauskas, 56 N. Locust St 

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

Susirinkimai atsibūna kas pinM 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 419 
Northampton St, Easton, Pa.

Jurašas knygų, kurias galima gautu ®
Brooklyn,N

A-T ATi

Laisvės” laidos knygos.
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 

IR ŠLISSELBURGO 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 šių knygelę Kaina.

MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELI
JOJ IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. 
Parašė Z. Aleksa, ši knygelę iš
aiškina, kokis moterų padėjimas 
buvo gilioj senovėj ir kaip link 
moterų atsinešdavo Kristaus apaš
talai ir pats Kristus kurio mokslą 
skelbia dabartinė must] dvasiškija 
Ypač patartina jų perskaityti mo
terims. Kaina.........................

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS, su priedu LYTIŠKOJI 
ETIKA. Labai naudinga knyge
le. Telpa daug gražių patarimų 
vedusiems 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. Juok- 
šioje knygelėje iki ausų. Kas nori 
valandų laiko smagiai praleisti 
lai užsisako jų. Kaina ................

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

EARBO ŽMONIŲ ISTORIJA. Jų turi 
perskaityti kiekvienas darbininkas, 
kad gauti supratimų koks buvo 
likimas darbo žmonių praeityj ir 
kaip jie kovojo. Kaina.............25

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
SOCIALIZMUI? Verta perskaityti 
kiekvienam, ypač tikinčiam žmo
gui. Kaina ..............................

LAISVĖS KALINYS. Justino Tumėno 
poema. Kaina ......................

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

VELNIAS. Parašė R. G. Ingersoll, ver
tė Ferdinand de Saniogita. Joje 
aprašyta vi<sa velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina ........

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

IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 KALI
NIŲ.................................................. 20c.

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. 
Andriejev. 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 
kokių įtekinę kare daro ant ka
reivių dvasios. Kaina...............75c.

Apdaryta.......................................11.00
MEILĖS LAIPSNIAI .TŲ IŠSIVYS

TYME. Parašė švenčioniškia. Mei
lės istorija ir jos vystymasis, pra
dedant nuo rrint’tyvio žmogaus Ir 
užbaigiant šiandieniniu. Kaina.. 61.00.

r.25.

20c

20c

15c

10c
IR

15c

15c.

30c.

20c.

10c.

STEPONAIČIO RAŠTAI IR EILĖS
Kaina.......... .. ................... .............. ....

NAUJO KANTIčKOS arba politiškos
giesn.i ’. Kaina.......................  ...

NUOSAVYt’.S IŠSIVYSTYMAS Kai
na,

75c

30c

60c

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.
DARBININKŲ PRIESPAUDA IR JOS

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

puikus veikalas, todėl turi rastis 
Kiekvieno darbininko stubelėj.
Kaina................................................... $1.00
Apdaryta ......................................... $150

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

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

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

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Su daugybe pa
veikslų, gražiais apdarais. Kaina $5.06

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

Drūtais apdarais .......................$1.50
PAŽVELGUS ATGAL. Socialogiškas

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,

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 T DIEV^? arba 
tikėjimo kritika. Kaina ......... 26c.

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............................

GLUDT-LIUDT. Eilės. Parašė Kl. Jur
gelionis. Kaina..........................

DARBAS. E. Zolo romanas. Kaina .• 
MUZIKOS ŽODYNĖLIS. Sutaisi M.

Petrauskas. Kaina...................  ••
RUTVTLĖ, ŽEMAITIJOS MERGELĖ 

Sceniškas veikalas. Kaina.. ••••
PTLINTEČIAL Sceniškai vrikalaa. Kai

na.

15c

20c

IOC

10c

15c

20c

50c
75c



VIETINES ŽINIOS.

Komitetas

Vardas-pav.

MiestasPilnas Adresas

didelįPetrausko
KONCERTAS ŽODIS

©P”.C^Q

Manhattan Hat Stores

pas

6667 Glenwood

Apart mi- 
dalyvaus ir

184 Grand
Taipgi esu

mote
Par

Ant Presidento Aldernianų Tarybos

EDWARD F. CASSIDY

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

programas 
todėl

$1.00
?1.ne
$l.uu

50c. ir 75c.

L. M. P. S. 1 kuopos ba
lius ir koncertas bus Sausio 
(January) 6 d., 1918. Todėl 
meldžiame draugijų bei kuo
pų nieko ant tos dienos ne-

priežastis- 
gali pirkti, 

informacijų
.JOHN ŠHEMUKENAS

CLEMENTSON, MINN
(82—84)

lietuviams 
užlaikau į- 

svie- 
pakraipos 

atviru- 
šiaip šu

lu. S. S. 19 kuopos prakal
bos įvyks subatoje, 20 d. 
spalio (October) ant kampo 
Grand ir Roebling gatvių. 
Pradžia 8 vai. vakare. Kal
bės drg. J. Bekampis.

išnyksta. Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojam
su pakylimu kainų kįla ir aliejaus kompanijų pelnai

ciunas — 
selaitukas 
p. J. Gutauskas 
P. Čiurlionis — 
Greenough

: Butėnas —
Tokio įvairaus programo,ko 

, kis dabar bus, dar vietos lie 
j tuviai nematę.

Pėtnyčioj 26 d. spalio L. S. 
S. 19 kp. yra rengiamos di
džiausios prakalbos New 
Plaza Hall, kampas Grand 
ir Havemeyer Sts. Pradžia 
8 vai. vakare. Kalbės as- 
semblymanas J. Whithorn, 
P. Pruseika. Taipgi yra už
kviestas kalbėtojas iš Phi- 
ladelphijos. Kviečiame su
sirinkti kuoskaitlingiausiai.
Įžanga dykai. Komisija.

Vienas iš daugelio Oklahomos Alie
jaus šulinių, tekančių 20,000 bačkų į 
dienų. Šitas šulinys išduoda $40,000.00 
pelno kasdien.—Ant 96-tos meridiano 
linijos randas daugelis tokių šulinių.

64 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Pas mane galite gauti knajavų dia- 

Uų kiek tik norite.

pasirinkimą
todėl męi

Tolopkoa* IH CrooapoiaL
Daktarai J. MISEVIČE

Specialistas Širdies ir 
Plaičių Ugg.

Nss t—16 ryte
Nee 12—2 pe piet
Nuo 6—8 vakare.

278 BERRY STRIKT 
BROOKLYN, N» Y.

. Ketkiavičius
I A ve.,Binghamton,N. Y. 
(84—86)

Gerbiamieji:—Malonėkite tuojaus prisiųsti žemlapį aliejaus laukų—Oklahomos, Kansas, Texas ir 
Mexikos, taipgi informacijas apie serus BUCK RUN OIL CO.

prano, p. K. Strumskis — 
tenoras, p-lė V. Putvinskai- 
tė — soprano, p. K. Kriau- 

tenoras, p. J.Pru-
— smuikininkas. 

— bassas, p. 
pianistas, E

— pianistė, p. J 
baritonas ir kiti

p. K. Kriaučiūnas
(Tenoras)

Atsiimkit knygą “Kare — 
Ko Delei?”

Draugai, turiu pranešti, 
kad L. D. L. D. 1-nia kuopa 
nutarė, jeigu po dviejų sa
vaičių po šio pranešimo ne- 
atsiimsite “Karė—Ko Dė
lei?” knygos, tai bus par
duotos ir jų negausi t. Atsi
imti turi šie draugai: P.Sta- 
niulis, F. Laurinaitis, J.Kas- 
parekis, J. Vaškevičius, L. 
Radzevičius, M. Valeikiu- 
nas, J. SamuliaviČius, J.Kai
zeris, A. Damkus, I. Mocke
vičius, J. Damkus, P. Gasiū- 
nas, V. Laškevičius, J. Varš- 
kevičius, J. Sabaliauskas, J. 
Piliackas ir K. S. Karpavi
čius.

Atsiimti ateikit į “Lais
vės” ofisą, o aš priduosiu.

1-mos kuopos fin. sekr.
V. A. Zaperiackas.

Pajieškau Justino Staišiūno, kuris 
mane nuskriaudęs prasišalino Sept. 
29. Jis yra 5 ] 
ilgais plaukais 
šūkuaja. Kas 
$10.00 dovanų.

Oklahomos Aliejaus šuliniai padaro 
vargšus turtuoliais-milionieriais.

230 Grand Street 479 Grand Street 
arti Driggs Avenue arti Union Avenue

Abi krautuves Brooklyne.

veikalas “Karės Nuotakos”. 
Buvo ir deklamacijų.

Veikalas suloštas gerai; 
kalbėtoja irgi publiką užga
nėdino.

Žmonių buvo gana daug ir 
vakarą reikia priskaityti 
prie pilnai pavykusių. Par
davinėta literatūra.

Reporteris.

23 d. spalių, svetainėj po 
No. 27 Hudson Ave., C. Bro
oklyn, bus prakalbos L. S. S. 
83 kuopos. Kalbės L. Pru
seika. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Kviečiame visus ko- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Rengėjai.

19 d. spalių, Tautiškam 
Name,bus konferencija Liet. 
Liaudies Namo. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Draugijų 
delegatai ir pavieniai malo
nėkite atsilankyti. Galite at
eiti ir serų nusipirkti.

Sekr. J. Steponaitis.

Išsiraudavo j a kambary 
to, ramioj 
ma nuo 
kartu.

pėdų ir 6 colių augšČio, 
i priešakyj, kalbėdamas 
> apie jį praneš, gaus

Jeigu tau rei 
kalinga skrybė 
le, marškiniai, 
renkotas, liet- 
sargia, kakla^

ys nuo fron 
šeimynoj. Pamatyti gali 

6 vai. vakare. Skambink di

p. J. Pruselaitukas
(Smuiką)

p. J. Gutauskas
(Bassas)

p. P. Čiurlionis
(Pianistas)

E. Greenough 
(Pianistė)

n. J. Butėnas ir kiti

p-lė V. Putrinskait
(soprano)

New York City.
Iš visur matosi žinučių a- 

pie moterų veikimą, bet iš 
New Yorko nieko nesimato. 
Matomai mūsų moterįs visa
me kame daugiau atsilikę 
nuo kitų miestų moterų. Gal 
daugelis mano, jog mūsų 
moterįs geriau gyvena už 
kitų miestų moteris. Bet 
kuomet arčiau prisižiūri, tai 
jų gyvenimas dar blogesnis 
ir labiau vargsta, negu kitų 
miestų moterįs.

Dabar Liet. Politikos Kliu- 
bas, sykiu su visomis vietos 
kuopomis ir draugijomis nu
tarė parengti eilę prakalbų, 
kuriose bus kalbama ir apie 
moterų padėjimą. Geistina 
būtų, kad vietos moterįs 
nors j tas prakalbas skait
lingai atsilankytų.

Protesto mitingas prieš 
spaudos varžymą.

14 d. spalių, New Yorke 
—Madison Sq. Garden, buvo 
milžiniškas mitingas prieš 
darbininkų spaudos varžy
mą. Žmonių susirinko apie 
20,000, daugybė negalėjo į- 
eiti į vidų ir visą laiką bu
vo lauke prie svetainės du
rų. Kalbėjo geriausi New 
Yorko socialistų kalbėtojai 
ir laikraščių redaktoriai.

Mitingas labai puikiai pa
vyko, minios simpatizuoja 
socialistų spaudai.

16 d. gruodžio, Labor Ly
ceum svetainėj, bus antras 
metinis “Laisvės” Bendro
vės koncertas. Kurie perei
tais metais buvo atsilankę į 
“Laisvės” parengtą koncer
tą, tie žino, koks buvo pro
gramas. Šiemet bus pro
gramas didesnis ir dailes
nis, negu pereitų metų, nes 
jame dalyvaus daugiau pro
fesionalių aktorių, pasižy
mėjusių netik New Yorke, 
bet ir visame pasaulyje.

jeigu jie neveikia, nenaudojami, jie nieko neverti. Leisk juos į darbą, o jie atneš tamstai šimte- 
Proga padaryti didelius turtus ateina pas 
Pasitverk jį! Kas nieko nebando—nieko

TIKRA IR TEISINGIAUSIA 
APTIEK A

Jeigu jums reikalinga kokia nors 
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.

I Tčmykit! Ypatingai visi mano su
paisyti žemiau paminėti vaistai yr* 
1 gvarantuojami ir užtvirtinu, kad pa- 
■ gydys jus be jokio daktaro. Gaukit* 
šiuos vaistus:

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 c.
Nuo nuospaudų ant kojų 25 ir 35c.
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
F. KUDIRKA.

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

Berry St. (tarpe So. 2 ir 3 gatvių), Brooklyne.
BILIETŲ KAINOS NUO $1.00 iki 25c. Pradžia lygiai 8:15 v. 
Bilietus iškalno galima gauti: “Vien. Lietuvninkų , ‘ Laisvės , 
iri'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

MIKO PETRAUSKO
DIDELIS KONCERTAS.

Subatoj, McCaddin svetai
nėj, ant Berry St., tarpe 2 ir 
3-čios gatvių, bus puikus 
koncertas gerb. mūsų kom
pozitoriaus Miko Petraus
ko. Pradžia 8 vai. vakare.

Šiame koncerte dalyvaus 
netik vietos, bet ir iš sveti
mų miestų geriausi lietuviai 
dainininkai, kaip tai: kom
pozitorius Mikas Petraus-

Dr. KOLER yra 
vienatinis tarpe lie- 

.'Tk tuvių daktaras Pitt-
• r sburghe. Mokinosi
4 Varšavoje, studijavo

bėgyje 26 m. įvai- 
rias ligas vyrų ir 

k-j 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. 
Nedėliomis iki 2 vai.

Rfnlralinam VYRŲ mokintis 
lVCl!k<UIUg<l barbeno amato.

Darbą gausi visada. Roika- 
J9 lauk informacijų.

AAiK . Nossokoff's International 
Barber School, 1202 Peno 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Aliejus padarė daugiau milionų negu kokia kita pramonė ar biznis pasaulio. Bet dar didesne dau
gybė milionų bus padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.

" ................. ' Pasaulis greitai keičiasi nuo anglies į aliejaus gady«*
du kartu panaudoti, nes jis su 

Užtai aliejaus kainos nuolatos kį-

Šioj subatoje, 20 spalio 
(October) įvyksta ' Kings 
County Socialistų Partijos 
puikiausias koncertas, ku
riame dalyvauja garsiausi 
Metropolitan Operos "daini
ninkai. Koncertas bus Kis
met Temple, Herkimer ir 
Nostrand Avė. arti Fulton 
St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia lygiai 8 vai. vakare. Į- 
žanga: iškalno tikietai 50 c., 
prie bakso—75c.

32 Lamartine S

PARSIDUODA 160 akrų farma, ge
roj vietoj, parsiduoda pigiai. Parda
vimo priežastis— turiu štorą. Kas 
nori, gali pirkti. Reikalaukit plates
niu

DR. KOLER
638 Penn Ave.. Pittsburgh, Pa.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
BIZNIS.

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

A. N1KŠTAITJS 
176 Adams St. Newark,

Ant majoro

MORRIS HILLQUIT

14 d. spalių Tautiškame 
Name, buvo vakaras Liet. 
Moterų Progresyvio Susi- 
vienyjimo 1 kuopos. Pir
miausia kalbėjo drg. Z. Pui- 
šiūtė. Paskui buvo suloštas

Vienas tų bus garsus daini
ninkas - baritonas L. S. Sa- 
moiloff, daugelyje vietų sy
kiu dalyvavęs su pagarsėju
siu dainininku Šeliapinu;ap- 
art jo, dalyvaus garsios dai 
ninkės Adelaide De Loca— 
contralto, Anita Cahil, — 
soprano ir Jeanette Arens 
—soprano; smuikorius — 
Maurice Nitke. 
nėtų dainininkų 
“Aido” choras.

Kaip matote, 
bus kopuikiausias, 
kiekvienas lietuvis ir lietu
vė bei lietuvaitė privalo at
silankyti į tą koncertą, nes 
labai retai pasitaiko tokių 
progų,' kad galima būtų iš
girsti tokius daininkus dai
nuojant.

Patartina visiems išanks- 
to pasirūpinti įgyti tikietus.

Vaizdas Oklahomos Aliejaus lauko nepertoli nuo Buck Run Oil Co. žemės.—Daugelis vargšų liko turtuoliais iš šitų Aliejaus šulinių

Ant kontrolieriaus

FRANK A. SIEVERMAN

SOCIALISTŲ PARTIJOS TIKIETAS
Dėl New Yorko miesto.

Turime labai 
rudeninių skrybėlių 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norą. Ateikite ir 
persitikrinkite.

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

skrybėlių.Apart komp. M. PETRAUSKO dalyvauja žymios spėkos

p-lė P. Jurgeliutė
(Soprano)

p. K. Strumskis
(Tenoras)

$100 inv. į The I*Toducers Oil Co. pakilo ver. $25,000 
$100 inv. j The Home Oil Co. pakilo vertėje $40,000 
$100 inv. į Coline Oil Co., pakilo vertėj $46,000 
)il Co., pakilo vertėje $100,000,00.

Jeigu nori gerai išrodyti,—pi 
skrybėles

“Manhattan Hat

ALIEJUS REIKALINGAS VIRUR IR VISUOMET.
nę, nes daug švaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis. Aliejų negalima 
dega ’
ta ir juo toliau dar labiau pakil

MILŽINIŠKOS D A U G Y B k S A L I E J A U S
guli po Oklahomos žeme. Tik maža dalis Okla. aliejaus laukų išnaudota. Dideli turtai laukia tų žmo
nių, kurio pasieks tas daugybes aliejaus. Ar tamsta būsi vienu iš tų laimingųjų?
BUGK RUN OIL CO. yra jauna, greitai kįlanti Oklahomos aliejaus kompanija, šita kompanija turi 3000 
akrų aliejaus žemės—žinovų pripažintos vienos iš goriausių — ant tiesios linijos didžiausių pasaulio 
aliejaus šulinių. B. R. Oil Co. yra laiminga įsigijusi šį plotą žemės nuo vyriausio teisėjo Rainey, Okla, 
valstijos. Tamstai dabar proga prisidėti prie šitos atsakančios, kįlančios aliejaus kompanijos. Daugybė 
lietuvių jau prisidėjo. Nelauk ilgai, nes šorai šios kompanijos greitai parsiduoda ir netrukus pakils.
JEIGU TAMSTA BUTUM INVESTAVUS $100 į sekančių kompanijų Šerus, kuomet jie pirmiausiai buvo 
siūlomi, tai tamsta būtum įsigijęs sekančius turtus:
$100 investuotų į Lucille Oil Co.pakilo vertėj $16,000 
$100 investuotų į Spencer Oil Co. pakilo ver. $16,000 
$100 investuotų į Quaker Oil Co. pakilo ver. $20,000

$100 investuotų į The Trapshooters
Pasarga: The Trapshooters Oil Co. tapo suorganizuota Augusto 15, 1916 m., pereitame rudenyje, ir 

kiekvienas $100 Šeras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdien! ir tai pelnas tik nuo kelių šulinių 
ir vos tik nuo 80 akrų žemės!

Laikas Pirkti Aliejaus Šerus yra dabar, kada kompanija jauna. Dabar pirkdamas Šerus gauni juos 
kuopigiausiai, o kada Šerai pakils, tuomet padarysi kuodidžiausius pelnus. Tamistos pinigai lygus tam
stai- ‘ ‘ “
riopai-tūkstanteriopai. Atmink, kad pinigas pinigus daro 
tamstą. Nepraleisk jos. Tamstos giliukis yra aliejuje, 
nelaimi.

PRISIUSIME DOVANAI Aliejaus laukų žemlapį ir pilną aprašymą BUCK RUN OIL 
kompanijos. Išsikirpk žemiau padėtą kuponą ir prisiųsk TUOJAUS žemiau padėtu adresu:

John Hgaudas, Mgr., Chas. A. Wood & Co. Inc.
110 So. Dearborn St. Room 1016 Phone Randolph 4988. Chicago, Ill.

BUCK RUN OIL CO. Šerai dabar parsiduoda tik po $1.00, bet jie greitai pakils. Pirma dalis Šerų 
išsiparduoda greitai, vėliau perkantieji mokės brangiau. Nelauk. Siųsk savo orderius su pinigais 
TUOJAUS šiuo adresu:

Pasarga: Ofisas atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o nedėldieniais nuo 10 iki 3 popietų.
Išsikirp ir TUOJAUS prisiųsk.

Bell Phone, Diekinuon 3995 M.
Dr. Ignotas Stankus* 

1210 S.BroadSi.,Philadelphia,Pa. 
Physician and Surgeon (lietux is gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs* Indianos 
Universitetai Gydo visokias ligas vy
tu® moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito, 2 I po piet. 7-9 
vakaro. Nedėliotus: 911 rito 11 po piet.

rfao ar kitokį 
vyriški aprėda- 
lai, užei 
mane, o gausi H \7 /// 7V/7 
Viską, vertės A 7 ////f 
savo pinigų.

131 Grand SU
BROOKLYN. N. Y.

E. Parfinavičięnė, 
4th St., Brooklyn, N. Y.

(82-84)

ktlūtkaos
Skaityk ir temyk!

Šiuomi pranešu visiems lietuviams 
ir lietuvaitėms, kad 
vairiausio pasirinkimo knygų 
tiškų ir dvasiškų, įvairios 
laikraščių. Taipgi puikiausių 
čių šventėms, varduvėms 
sirašinėjimams; fontaninių plunksnų, 
kurios dabar yra madoj; geriausių 
pipkių, geriausio tabako ir šiaip įvai
rių daiktų. Meldžiame kreiptis 
mane, užtikrinu, kad busit pilnai 
ganėdintais.

STRŲMINSKAS, 
St., Brooklyn, N 
agentas įvairių laikraščių 

(81—88)

Pajieškau savo brolio Petro Šan
kaus, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav. ir volosties, Giuraičių kai
mo. 4 mėnesiai kaip gyveno New 
Haven, Conn. Jin,pats arba pažįsta
mi malonėkite jranešti,

ViktorJs Saukus,
Worcester, Mass.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuv&rgl- 
ma»s, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...
(Akių specialistas) 

Atsiminkit numerį: 611 Grand SU 
tarpe Lorimer ir Leonard St., 

____________ Brooklyn, N. Y.
Įsteigta nuo 1902 m.___________
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