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

Ateinančiuose rinkimuose 
visi “Laisves” skaitytojai 
balsuokite už socialistų par
tijos kandidatus.
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DRAUGAMS 
SKAITYTOJAMS.

Jums bus navatna, drau
gai skaitytojai, kuomet pa
matysite, kaip išrodo pirmas 

o numerio “Laisvės” pusla- 
. is.

Tą męs darom ne iš savo 
valios,-bet įstatymo verčia
mi. Nuo šiol męs priversti 
esame paduoti pačtos vy
riausybei vertimą anglų kal- 
bon visų žinių, kurios palie
čia karę ir karės politiką 
netik Aitfėl’ikos, bet ir visų 
kitų kariaujančių šalių.

Tas darbas begalo apsun
kina redakciją, tačiaus mū
šų didžiausiu rūpesčiu bus, 
kaip ir buvo, paduoti savo 
skaitytojams teisingiausias 
žinias. Tarptautiško žmo
niškumo ir brolybės obal- 
siai bus kaip ir buvo mūsų 
žvaigždėm — kelvedžiais.

: '^Neteisingų žinių “Laisvė” 
niekuomet nepaduodavo ir 
nepaduos.

Visi straipsniai, kurie pa
lies karinę politiką ir karęs 
vedimą abelnai irgi turės 
būti verčiami anglų kalbon 
ir apie tai turės būti pažy
mima angliškoj kalboj ties 
straipsniu. Tai daroma, su- 
lyg tam tikro įstatymo, tai
komo visai svetimtaučių 
spaudai.

Draugai, męs gyvename 
baisiai sunkiais laikais! Bet 
nors ir sunkiausios būtų die
nos mūsų širdyje tegul liep

snoja tie patįs darbininkiško 
pasišventimo žiburiai.

AMERIKOS VALDŽIA 
TVARKYS MAINAS.

True translation filed with, the 
the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 23, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Valdžia laukia, kol India
nos, Illinoiso, Kansas’o,Ohio 
ir Pennsylvan. kalnakasiai 
sugrįžš darban. O jei nesu- 
grįžš — tai kuro administ
ratorius Garfield pienuoja, 
kad pati valstybė galėtų 
tvarkyti mainas.

Jeigu mainieriai sugrįžš j 
darban, ir pasitikės valdžios [ 
teisingumu, tai Garfield ne
siims ant savęs biznį vedimo 
mainų. Gi jeigu jie nesu- 
grįžš — tai bus priimtos 
smarkios priemonės.

SOCIALISTAI ATAKUOJA
RYMO VALDŽIA.

Italijos pirmasai ministeris 
karštuose debatuo se 
grąsino vienam atstovui 
mirtimi.

VISŲ BOSTONO 
SOCIALISTŲ ATYDAI.

Bostone, po N885 Wash
ington St., atsidaro mokyk
la, kurioj bus išguldinėja- 
ma elementarinis socializ
mas. Mokyklą atidaro 
Young People’s Socialist 
League”. Programas bus 
sekantis:

Panedėlių vakarais bus iš- 
Uuldinėjamas elementarinis 
socializmas; sered^mis — is-, 
torija ir ekonomija ir nedė- 

* liomis, — nuo 3 iki 5 vai. va- 
kSro, — prakalbas sakyti.

Minėtos liigos mitingai 
būna kiekvieną pėtnyčios 
vakarą.

Patartina Bostono ir apie- 
linkės lietuviams ta proga 
pasinaudoti.

APIPLĖŠĖ AMERICAN
EXPRESS COMPANY.

Memphis, Tenn., 20 d. spa
lių. —Keli banditai užpuolė 
ant Memphis and Gulf gelž- 
kelio traukinio, kuriame ve
žė American Express Co. pi
nigus ir atėmė $12,000. Ka
da jie įsiveržė į vagoną, ku
riame buvo pinigai, tai pasi- 

; griebė du pundu popierinių 
x/z - pinigų, kiekvieną po $6,000 

ir pabėgo. Vagone buvo dar 
$10,000 sidabrinių, bet tuos 

i paliko.

True translation filed with the 
the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 23, 1917, as required by the1 
Act of October 6,1917 (‘^Trading with 
the enemy act”).

Rymas. — New Yorko 
dienraščiui The World pra
neša: Atakos ant valdžios 
buvo padidintos šio vakaro 
sesijoj parlamente, kuomet 
atstovai Grossacampana ir 
Casalini kalbėjo apie sukili
mą Turine, įvykusį įgusto 
mėnesyj. Jie (socialistai) 
tvirtino, kad sukilimą pro
vokavo pati valdžia, kuri ne
pasirūpino pristatyt miltų. 
Jie apgailestavo labai ašt
riuose išsireiškimuose tą1 
kraujo praliejimą, kuris pa
ėmė 40 aukų.

Ypatingą dėmę jie metė 
ant socialistiško ministerio 
Bisolati, kuris buvo kaltina
mas pataikavime reakcionie
riams.
Bisolatį atsakydamas Gro- 

ssacarnpana kaltino, kad tai 
jis sukurstė Turino riaušes 
ir pridūrė, kad jisai nesidro
vėtų jį nušauti, jeigu šalis 
būtų pavojuje^

6 ZEPPELINAI VĖLEI 
BOMBAVO LONDONĄ.

27 žmonės užmušta, o 53 
sužeista.

True translation filed with the 
the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 23, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
tho enemy act”).

Londonas, 20 d. spalių. — 
Po tam, kaip Anglijos val
džią pranešė, jog už zeppelį- 
hų užpuolimus atsakys to
kiais jau užpuolimais, vokie
čių skraidūnai vėlei užpuolė 
ant Anglijos.

Nuo pustuzinio iki tuzinui 
orlaivių pralėkė per ryti
nius ir šiaur-rytinius pavie
tus ir numetė daug bombų. 
Tūlos iš jų puolė ant Londo
no distrikto.

tUŽPUOLIMAS
ANT BANKOS.

' Minneapolis, Minn., spalių 
d. — Du apsiginklavę vy-

• rai; ant Lake gatvės, įpuolė 
"Calhoun State Bank, pasi- 

i' ėmė $5,000 ir pabėgo. Visa 
miesto policija tapo pakelta 
ant kojų, bet kolkas plėšikų 

e dar nepavyko pagauti.

SNIEGAS SUTRUKDĖ
DAUG TRAUKINIŲ.

Fargo, N. D., 20 d. spalių. 
—North Dakota valstijoj 
tiek daug sniego iškrito,kad 
tūlą laiką traukiniai nor- 
mališkdi negalėjo vaikščioti, 
visur susivėlino.

Labai ankstyva žiemai

Socialistiški Balsai 
4

Rusai kelia sostapilj 
iš Petrogrado į Maskva

Nuskandintas Amerikos laivas 
su kareiviais; žuvo 70 žmonių.

MASKVA BUS 
RUSŲ SOSTINE.

True, translation filed with the 
the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 23, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
tho enemy act”).

Petrogradas. — Visuome
niškos gerovės ministeris 
M. Kiškinas pranešė, kad 
Rusijos valdžia greitu laiku 
persikels iš Petrogrado į 
Maskva.

Beveik tuo pačiu laiku 
pranešta, kad rusai evakuo
ja (apleidžia) Revelį, kuris 
randasi ties Finliandijos už- 
taka.

Kiškinas pasakė, kad die
na persikėlimo į Petrogra
dą dar nepaskirta, bet tatai 
bus greitu laiku. Pasikalbė
jime su “Birževija Viedomo- 
sti” korespondentu Kiškinas 
pasakė: “Niekam dabar ne
valia keliaut į Maskvą, iš
ėmus tų, ką keliauja vai- 

i džios reikalais, Jau ilgas lai-
jkas, kaip valdiški depart-j 
mental .rengiasi grie išsi
kraustymo.”

tam tikras kortas, be kurių 
nei vienas gyventojas negali 
nusipirkti maisto. Buvu
siam carui ir visai jo šeimy
nai, kuri dabar randasi To- 
bolske, įteikta tos kortos.

GRAFAS KAROLY

LIETUVIAI KAREIVIAI
SKAITO “LAISVĘ”.

Denvers Camp, Ayer, 
Mass. — Rašo šie lietuviai 
kareiviai iš Bridgeporto, 
Conn. — A. Sapiega, A. Va- 
lečkis, A. Mosevičius, J. Sa- 
mašiūnas, J. Totalas, A. 
Niaura, K. Karpis, A. Milą- 
šas, T. Tamošaitis ir Ig. Gri
galiūnas.

Rašo, kad skaito laikraš
čius įvairių pakraipų. Ne- 
kurie kareiviai patįs prenu
meruoja, o nekuriems už-

Už GREITĄ TAIKĄ, prenumeruoja giminės. Ban-
True translation filed with the ■1 . - - -

the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on “Laisvę .
October 23, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act").

doma platint kareivių tarpe

Visą tą, ką rašo mums so
cialistai kareiviai, męs nega-

Kopenhagen. — Iš Ham- lime patalpinti laikraštyje 
burgo praneša, kad laikraš- dėlei žinomų Aplinkybių, 
tis Fremdenblat garsina, jog 
Vengrijos grafas Karoly, mūsų broliam, liuosybėj gy- 
stoja už greitą taiką. Jisai venantiems, kovoti už žmo- 
reikalavo to pirmam mitin- nijos gerovę ir suprasti, kad 
ge neprigulimngos -piliečių; kapitalizmo sistema netin- 
partijos. Jisai pasakė, kad 
taika turi būti įvykinta ne 
dipliomatais, bet žmonėmis,

“Męs linkini—jie rašo

ka žmonijai.

MEXIKA NEDUODA
1 VOKIETIJAI PAGELBOS

DR-GĖS Z. PUIŠIUTĖS
' PRANEŠIMAS.

Drg. Z. Puišiūtė (Frank-
lin Sq. House, Boston, 

’fMass.) praneša Moterų Pro-
' v* ♦ ♦ - •

fe
Nuskandintas Amerikos 

Laivas su kareiviais, žuvo 
, 70 žmonių.

True translation filed with the 
the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 23, 1917, as required by the 
Act uf Oętober 6,1917 (“Trading with 
the enemy aCt”)r

Washington, D. C., 19 d. 
spalių. — Kareivių gabeni
mo transportas “Antilles” 
(seniau prigulėjo Morga
nui), kai grįžo namo po kon
vojų, tapo torpeduotas ir pa
skandintas vokiečių subma- 
rina. Apie 70 žmonių žuvo 
iš skaičiaus 237 buvusių ant 
laivo. Laivas pagrimzdo ju
ros gelmėn į penkias minu- 
tas.

Kadangi laivas ėjo ne į 
Europą, bet iš Europos, tai 
ant jo nedaug tebuvo karei
vių. Tačiaus ant jo buvo pu
sėtinai armijos aficierių ir 
33 liuosnoriai kareiviai. *Iš 
šių pastarųjų žuvo 16. Tris 
aficieriai - inžinieriai irgi 
žuvo.

Apie tai oficialiai praneš
ti pavelijo laivyno sekreto
rius Daniels, pasikalbėjęs su 
karės sekretorium Bakeriu. 
Išdiskusavus klausimą su 
prezidentu Wilsonu ir jo ka
binetu pranešta:

“Laiyypo departmental 
gavo telegramą nuo vice- 
admirolo Sims,kurioj pra
nešama, kad torpeduotas 
kariumenės transportas 
Antilles. Torpeduotas 17 
d. spalių. Tą laivą vedė 
Amerikos sargyba.

Torpeda, kuri užgavo 
Antiles, nebuvo patėmyta. 
Nebuvo patėmyta ir sub- 
marina, kuri ją paleido.”

—Argentina pasilieka neut- 
rališka šalis ir dinliomatiš- 
kų ryšių nepertrai^ su Vo
kietija. Apie tai oficialiai 
paskelbė Argentinos sveti
mų reikalų ministerija, kad 
ji nepertraukia ryšių.

SUMAŽĖJIMAS
- - EMIGRACIJOS.
Pagal paduotą apskaitlia- 

vimą emigracijos komisaro 
Howe, bėgyje metų, nuo 1 d. 
liepos 1916 m. iki 1 d. liepos, 
1917 m., skaitlius ateivių į 
Suv. V.alstijas siekia 366,748. 
Per tą patį laiką prieš karę, 
ateivių skaitlius siekė 1,403,- 
081. Veik visiškai neatvyk
sta iš Rusijos, Lenki jos, Ven
grijos, Bulgarijos, Juodkal
nijos, Serbijos ir Graikijos. 
Taipgi žymiai sumažėjo ir 
kitų tautų ateivių skaitlius. 
Tik francūzų skaitlius tru
putį pakilo.

Persikėlusi Maskvon val
džia užims vieną iš namų se
name Kremliuje, kur radosi 
senovėj carų sostainė. Pri
ruošiamasis parlamentas su
sirinks Petrograde šioj su- 
batoj ir vėliau persikels į 
Maskvą, kur taip-pat rasis 
dipliomatiško korpuso 'na
riai. < ,

Nutarimas perkelti val
džią iš Petrogrado į Maskvą 
yra surištas su persitikrini
mu viršininko generalio šta
bo, kad Petrogradas jau 
randasi karės zonoje.

Rusų valdžia sako, kad 
taip elgdamosi, ji tik paseka 
Franci jos valdžią, kuri 1914 
m. buvo perkėlusi sostainę iš 
Paryžiaus į Bordo.

Revely (uostas Baltijos 
pajūry) mokyklos tapo už
darytos, o gyventojai išsiųs
ti į Rusijos vidurį.-

Mexikos genęrolas Obre- Į gresyvio Susiv. ir socialistų 
gon, kuris dabar randasi. kuopom Illinoise, Michiga- 
New Yorke, pasakė, kad jis ne ir Ohio valstijose, kad ji 
absoliutiškai nieko nežino, I priežasties persimainiusių
kad Mexikos pakraščiuose 
rastųsi Vokietijos submari
nes, bevielinių telegrafų 
stotįs i/tam panašiai. k

Jis pasakė, kad iki 1 d. ge
gužės jis nežinąs, kad nors 
vienas vokietys būtų perėjęs 
iš Suv. Valstijų į Mediką. 
Jeigu panašus atsitikimai 
buvę, tai tik po 1 d. gegu
žės, bet ir taip .labai mažai.

gyvenimo sąlygų negalė
sianti atvykt į viršpaminė- 
tas valstijas su prakalbų 
maršrutu . Ateity kadą 
nors atsilygins, < - j

BAISUS TVANAS
YRA CHINIJOJE.

Miliūnai žmonių liko 
pastogės.

be

20

ARGENTINA SU
VOKIETIJA PALAIKO 

DIPLIOMATIJOS RYŠIUS.
True translation filed with the 

the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 23, 1917, as Required by the 
Act of October 6,1917 (‘^Trading with 
the enemyz act”).

Buenos Aires, 19 d. spalių.

Pekinas, Chinija, 
spalių. —- Shantung, Honan 
ir Chihli provincijos užlietoj 
vandeniu. Jau antra savai
tė, kaip darbuojasi laivai 
gelbėdami žmonių gyvastis. 
Kaip praneša “Associated 
Press” korespondentas, tai 
išsiliejusi Geltonoji upė ir 
užliejusi visas minėtas pro
vincijas.

Daugybė gyvasčių žuvo. 
Virš miliono žmonių pasiliko 
be pastogės, apie 25,000 ket
virtainių mylių užlieta van
deniu. Galvijai irgi prigėrė. 
Prieš tvaną apie šešias sa
vaites be paliovos lijo lie
tus. • „

Amerikos Raudonasis
Kryžius siunčia savo pagel- 
bą- '

PROVOK. MALINOVSKIS 
JAU PETROGRADE.

Buvęs Dūmos atstovas 
Malinovskis,kuris paskui ta
po apskelbtas provokatoriu
mi, jau pribuvo į Petrogra
dą. Pastaruoju laiku Mali
novskis buvo Vokietijoj, kai
po nelaisvis ir kada išgirdo, 
kad jį kaltina už tarnavimą 
slaptojoj policijoj, tai at
siuntė laišką, prašydamas 
neišnešti jam nuosprendžių

BULGARIJA DUODA 
TAIKOS SĄLYGAS.

True translation file’ll with the 
the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 23, 1917, as required by the 
Act of October 6,1911 (“Trading with 
the enemy act”). H

Londonas. — Bulgarija iš
dėstė talkininkams savo spe
cialius norus kaslink taikos 
sutarties. Pagal pranešimą 
iš Kopenhageno — tarybos 
tarpe Bulgarijos ir talkinin
kų buvo vedamos tūlame ne- 

iutraliam sostapilyje per at
stovą’bulgarų valdžios. Bul
garija pasisakė norinti būti 
visiškai savystove ir norinti 
užmegsti su talkininkais 
draugiškiausius santikius.

NAUJiY SOCIALISTŲ
PARTIJA.

Petrogradas, 20 d. spa
lių. — Korespondentas žydų 
laikraščio “Forwards” at
siuntė iš Petrogrado sekan
čią telegramą:

“Grupė socialdemokratų į- 
kūrė naują partiją, daugiau 
radikališkesnę, negu menše
vikai ir mažiau radikališkes
nę, negu bolševikai. Oficia
liu naujai susitvėrusios par
tijos organu paskelbtas Mak 
simo Gorkio laikraštis “No- 
vaja Žizn”.

įjpatol, pakol jis pats nepri
bus į Petrogradą ir nepasi
aiškins. Tuo tarpu jis pa
davė vokiečių valdžiai pra
šymą, kad jį išleistų važiuo
ti į Petrogradą . Vokiečių 
valdžia išpildė jo prašymą ir 
dabar jis jau pribuvo į Pet
rogradą. Kaip su juomi pa
sielgta, kol kas nežinia.

CARAS SU ŠEIMYNA 
GAUNA MAISTĄ

PAGAL KORTAS.
Petrogradas, 20 d. spalių. 

—Buvęs caras ir visa jo šei
myna gauna maistą pagal 
kortas. Mat, valdžia kon
troliuoja maistą ir įvedė

40 DIVIZIJŲ SIUNČIA
Į ITALŲ FRONTĄ.

True translation filed with the 
the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 23, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
(ho enemy act”).

SUSTREIKAVO
ANGLIAKASIAI.

Hazleton, Pa. — Čia išėjo 
į streiką 2,000 angliakasių. 
Jie reikalauja pakėlimo al
gų. Ar kompanija išpildys 
jų reikalavimus, greitai iš
girsime.

ITALIJOS SUBMARINA 
ARCHANGELSKE.

True Utjuislation filed with the 
the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 23, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act").

Washingtonas, 20 d. spa
lių. — Labai nustebino gau/

Washington, 19 d. spalių, ta žinia apie tai, kad Italijos 
—Iš Rusijos fronto austrai (submarina, kokiu tai ste- 
ir vokiečiai pasiuntė 40 di-1 būklingu būdu atplaukė į 

Archangleską. Iš Italijos 
porto Mediterranean at
plaukti į Archangelską to
kiam mažam laiveliui,tai ne- 
juokai. ,

Dabar gauta žinių, kad 
tas laivelis, — submarina,—* 
iš Archangelsko sausžemiu 
bus pervežtas per visą Rusi
ją ir įleistas į Juodąsias jū
res, o jeigu pasirodys toli ją 
vežti, tai bus įleista į Balti
jos jūres. Vadinasi, ji ko
vos su Turkijos arba su Vo
kietijos laivynu. j

vizijų kariumenės į italų 
frontą, kad pastaruosius su
laikius. Mat, italai daro 
smarkias atakas.

Vėliau tapo patirta, kad 
Isonzo fronte, ypatingai 
Baisizza augštumose, ran
dasi labai daug vokiečių,bul
garų ir turkų. Iš vokiečių 
generalio štabo pranešimų 
ir iš visų karinių kritikų, pa
sirodo, kad jie skaito di- 
džiavusiu pavojumi dabarti
nius italų užpuolimus visa
me europiniame fronte. it
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
L. Pruseika.

1

Keturi metai atgal Ch. E. 
Russell, tuometinis socialis
tų kandidatas į New Yorko 
majorus gavo 33,000 balsų.

Gi šįmet, keturiem metam 
praslinkus, už d.Morris Hill- 
quitą, galbūti, bus paduota 
virš 200,000 balsų!

Kurgi dingo tie Socialistų 
Partijos duobkasiai, kurie 
pranašavo partijos pražūtį, 
kuomet ją apleido Spargo, 
Stokeš ir Comp.

Prancūzų kalboje išėjo 
puiki knyga “Le Feu”, kurią 
parašė Henri Barbusse. Jo
je aprašoma gyvenimas 
tranšėjose per du metu. Tai 
įdomus “žmogiškas 
mentas”, nuo kurio 
pių kįla šauksmas: 
nusibodo karė.

Frank Harris sako, kad 
“laisvoje” Amerikoje ta 
knyga tuojaus būtų konfis
kuota, o rašėjas nusiųstas 
kalėjiman. Tuo tarpu, Fran
ci jo j ta knyga išėjo skaičiu
je šimtų tūkstančių egzemp
liorių.

doku- 
pusla- 
nmms

Primary rinkimai Buffa
lo, N. Y., irgi parodė nepap
rastą augimą socialistinės į- 
tekmės. Demokratas Fuhr
man gavo 18,414 balsų, gi so
cialistas Brill — 14,341 bal
sų.

Kapitalistiški Buffalo lai
kraščiai sako, kad lapkričio 
mėnesio rinkimuose galima 
laukti to, kad socialistų par
tija išrinks iš Buffalo bent 
kelis atstovus į New Yorko 
valstijos legislaturą.

Dėl palyginimo pasakysi
me: pereitų metų rinkimuo
se Socialistų Partija gavo 
2į procento viso balsii skai
čiaus, gi šįmet gavo 26 Ą 
proc.

New Yorko “Evening 
Mail”pranešdamas tą nema
lonų faktą (žinoma, kapita
listams nemalonų) sako, kad 
soc partija todėl turi tokio 
pasisekimo, kad ji priešinga 
priverstinam kareiviavimui.

Vienas Buffalo kapitalis
tų laikraštis (The Commer
cial), rašydamas apie pri
mary rinkimus, šaukia, jog 
buržuazijai gręsia tikriau
sias pavojus. Socialistai lai- 
ri todėl, sako laikraštis, kad 
turi galingą organizacija, 
kuri surinko po savo sparnu 
visus tuos, kurie sekretnai 
(?—Red.) nepritaria karei. 
Tūkstančiai žmonių, neužga
nėdinti bėgamojo gyvenimo 
sąlygom, eina prie socialis-

Buffalo yra 27 wardos. 
Gi socialistai daugiausia 
balsų gavę 7 wardose — ten, 
kur gyvena darbininkai žmo 
nės.

Viskas, vadinasi, gerai.

idant prisipildžius kišcnius. Jie tik 
pasakoja ‘romią talkininkus vardan 
principų ir žmoniškumo, bet po tei
sybei, kuomet daeina reikalas par
duoti talkininkams plieno ar odų, tai 
Amerikos biznio interesai per vienus 
tik metus padarė pelno virš tūkstan
čio milionų dolerių.

Na, o dabar tie patįs lobių jieško- 
tojai, kurie apiplėšė talkininkus, kada 
šie kovojo sunkiausiais laikais, sten
giasi panaudoti Amerikos įsivėlimą į 
karę, kad susikrovus dar daugiau do
lerių iš kraujo, žodžiu tariant, Ame
rikos biznio interesai elgiasi su savo 
locna šalim taip, kaip jie elgėsi su 
Anglija ir Francija ir kaip jie elgtų
si su Germanija ir Austro Vengrija, 
jeigu tik turėtų progos...

Taigi, Amerikos biznio interesai 
daro bilionus kraujo dolerių, naudo
damies tuo, kad jų šalis dalyvauja 
karėje.

Toliaus draugas Scott 
Nearing ima nagan plieno 
trustą (United States Steel 
Corporation). Plienas yra 
nepavaduojamas dalykas 
karėje. Ir plieno t rustas 
tuo naudojasi. Plieno trus- 
tas labai lengvai galėtų par
davinėti plieno toną už $25- 
$30. Iš to liktų dar ir šva
raus pelno. Bet Plieno Tru- 
stas lupa nuo valdžios $58.00 
už toną.

Vario trustas taip-pat ga
lėtų pardavinėt valdžiai sva
rą vario už 10c. Tačiaus va
rio trustas lupa nuo valdžios 
po 23į centų už svarą. Mink
štųjų anglių trustas parda
vinėja toną anglies po $2.00, 
tuo tarpu jam būtų pelno ir 
pardavinėjant po $1.00 už 
toną.

“Aš todėl kaltinu Amerikos biznį, 
kad daro pelno iš Amerikos prisidė
jimo prie karės—baisaus, skandališko 
pelno, tokio pelno, kokio niekuomet 
negautų taikos laike.”

Toliaus prof. Scott Near
ing duoda vėjo tiem dolerio 
patriotam, kurie netik prisi
lupa pinigų laike karės, bet 
kurie “gegužės mėnesį padė
jo pravest įstatymą apie pri
verstiną kareiviavimą.”

Dabar aišku, kodėl New 
Yorko “Times’o” redakcija 
atsisako garsinti Nearingo 
laiškus. That’s not fit to 
print...

MARGOS 
MINTIS

* *

ženklą vis drūtesnių vieny
bės ryšių...”

Tai ve, kaip garbino kai
zerį ir jo brolį Amerikos ka
pitalistų spauda ir legisla- 

■ Į turą. Tiktai du socialistų
son, tai juk yra šventa! IšĮatstovai . Massachusett sot 
jo lūpų teisybė eina stačiai Į įegislatūroj ^visais galimais 
ponui dievui į ausį. būdais priešinosi oficialiam

O gal ir iš teisybės ši karė priėmimui kaizeuo brolio.
nėra tai kapitalistų karė! Juodu pasakė karstas pia-

Juk tai darbininkų kare.Pa^as Pries monarchizmą.
Ar ne taip? Juk tai proleta
rų karė! Juk pirmą šuyinį 
paleido ne kapitalistas, bet 
darbininkas. Juk ištikrųjų, 
galima darodyt, kad darbi
ninkai yra žiopliai ir būdami 
žiopliais jie palaiko šią karę.
Juk jie, darbininkai, turėtų
sustabdyti ją? I Mieliausias B. Balučio dar-

Kapitalistai negali sustab- bas?
dyti karę, nes jie nekariau- Skaityti stebuklingųjų 
ja. Kariauja darbininkai, daktarų apskelbimus.
Juk tai darbininkai yra *
tranšėjose ir ant jūrių!

Ar Wall street pradėjo ka-| Skaitau antgalvį:“Bolshe- 
rę? Juokai tik! Ponas Bur- vik invades East Side.” Bol- 
leson uždraudė rašyti, kad ševikai užklupo New Yorko 
Wall St. pradėjo karę! Męs East Side!
jo klausom. , Dievulėliau mano!

Žinoma, karę pradėjo Nejaugi Leninas New 
Lombard St. (Anglijos pini- Yorke? Nejaugi Hillquit 
guočių gatvė Londone!), ar | pavirto bolševiku?

Nesibijokit draugai! Tai 
išsigandusio buržujaus fan
tazija.

Tai augštųjų mokyklų vai
kai New Yorko žydi jo j pa
virto socialistų partijos agi
tatoriais ir sako, kad Ame
rika turi nusikratyt jungo 
kaizerio Rockefellerio, kai
zerio Vanderbilto ir kaizerio 
Bull (Morgano).

“Worldo” korespondentas 
(18 oct., 1917) išgirdo New 
Yorke ve kokius baisius jam 
žodžius :“We must do in this 
country what Russians did 
in Petrograd.”

Ir įsitėmykit, mokyklų 
vaikai jau taip šneka. Am
žiaus dvasia!

veikiausia, Wilhelmstrasse, 
Berlyne.

Juk Wall street darė pel
ną daug anksčiau, negu A- 
merika prisidėjo prie karės.

Męs manom, kad ponas 
Burleson bus pilnai užganė
dintas !

(Mintis iš “New York Call”).

Karolius Marksas ir 
Jojo gadyne

Scott Nearing atakuoja 
Amerikos biznį.

Niekas, turbūt, nesugadi
na taip kraujo kapitalistų 
laikraštininkams, kaip fak
tų ir patyrimo kupinas prof. 
Scott Nearing. Tasai mūsų 
draugas, nuoseklus ekono
mistas, ir begalo liogiškas 
savo šaltuose išvadžiojimuo
se, rašo laiškus į New Yor
ko “Times.” “Times” tų 
laiškų negarsina, nes, mat, 
teisybė duria į akis. Tuo
met tuos laiškus perspaus
dina mums broliškas “The 
New York Call”.

Trečiame savo laiške prof. 
Scott Nearing sako:

"Savo pastarame laiške aš mėgi
nau prirodyti, kad Amerikos biznio 
žmones panaudoja Europos karę,

Vaikai ir socialistinė 
agitacija.

Ir vaikai už socializmą! 
Ir tie mažutėliai supranta, 
kad kapitalizmas užnarina 
girnas ant jų kaklo ir skan
dina jų gabumą, jų gyveni
mo viltį.

Męs atsimenam, kaip laike 
didžiojo streiko Lawrence, 
Mass., maži vaikučiai rengė 
parodas. Jie padėjo savo 
tėvams.

Dabar New Yorko moky
klų vaikučiai aktyviai daly
vauja ‘miesto rinkimuose. 
Aną dieną žemutiniam New 
Yorke buvo paroda, kurioj 
dalyvavo 3,000 vaikų am
žiuje nuo 7 iki 14 metų.

—Tegyvuoja Hillquit! 
šaukė jie.

Priėję prie republikonų ir 
demokratų headquarters 
vaikučiai tris sykius suriko 
“ura” už socialistų kandida-

Italijoj.
Kapitalistų laikraščiai vi

są laiką tylėjo apie tai, kas 
dedasi Italijoj. Pagaliausjr 
jie turėjo prabilti.

Pasirodo, kad rugpjūčio 
mėnesyje buvo dideli sukili
mai. Prieš sukilusius žmo
nes valdžia panaudojo ka- 
nuoles.

Maisto diktatorius G. Ca- 
pera rezignavo. Šaliai grę
sia pavojus bado atžvilgiu.

Turine laike sukilimo 
žmonės buvo pasistatę daug 
barikadų. Kad sunaikinus 
tas barikadas, reikėjo iš or
laivių mesti bombų. (Sic!). 
Kiek žmonių žuvo laike su
kilimo tikrai nežinia, bet 
skaičius žuvusių gali siekti 
net 500.

Italija stinga duonos, ang
lių ir vilnų. Kad išsimaity- 
nus šią žiemą, reikia bent 3 
milionų tonų kviečių. Kur 
gauti jų?

Sakoma, kad socialistai a- 
gituoja už tai, kad spalių 31 
d. kareiviai liautųsi kariavę.

d.
e-

Drauge Gugi, linkini jums 
pasisekimo būti teisėju!*

H: #
Apie kokį redaktorių 

Kapsukas pasakė, kad tai 
sąs dolerio žmogus?

Ar jis negalėtų atsišaukt.*
*

Garsus rusų satyrikas 
ččedrinas savo laiku puikiai 
išjuokė tuos, kurie moka 
skaityt svetimo žmogaus šir-

*

Gaila, kad to satyriko nė
ra tarpe Amerikos socialis
tų.

Harlemo (N. Y.) vaikai 
rengia prakalbas ant kiek
vieno gatvių kampo. Tos 
prakalbos trumpos, bet en
tuziastiškos.

Ak, tai ne kapitalistų 
karė!

Pačtos viršininkas ponas 
Burleson pasakė uždarysiąs 
kiekvieną socialistų laikraš
tį, kuris sakysiąs, jog ši karė 
yra kapitalistų karė. To ne
valia sakyti. Burleson tvir
tina, kad ši karė nėra kapi
talistų karė ir ne Wall stree- 
to karė. ?

Well-—kągi dabar daryti?
Ką pasako ponas Burlę-

Ką pranešė 
d. Oneal?

Massachusetts socialistų 
partijos sekretorius d. One
al savo prakalboje ant com
mon pranešė įdomių dalykų 
apie gana senus laikus, bū
tent apie tai, kas dėjosi 1902 
metais.

Tais metais Amerikoj lan
kėsi Prūsų princas Henri
kas, dabartinio kaizerio bro
lis. Massachusetts legislatu- 
ra iškilmingai priėmė kaize
rio brolį, o Harvardo uni
versiteto prezidentas Ch. El
liot suteikė jam garbės dak
taro laipsnį.

Negana to! Draugas O- 
neal perskaitė iš Bostono 
Heraldo telegramą, kurią 
tūkstantis Amerikos redak
torių pasiuntė kaizeriui.

Ve ta telegrama: GVokie
ti jos imperatoriui. — Re
daktoriai Suv. Valstijų dien
raščių, 1,000 skaičiuje, susi
rinkę bankietan garbei jūsų 
šviesaus brolio, siunčia jum 
širdingus pasveikinimus ir 
gerus velijimus dėl ilgo ir 
turiningo viešpatavimo. Męs 
sveikinam pribuvimą princo 
Henriko šion šalin,, kaipo

*
* *

Biedna ta aidablistų uni
ja.

Giovanitti sako ją apleido. 
Ettor sako neprigulįs prie 
jos jau nuo sausio mėnesio, 
o Grikštas apsiženijo.

Paprastai, iš didelio debe
sio nėra lietaus.

* *
Leo Trockis paliko pirmi

ninku Petrogrado darbinin
kų ir kareivių atstovų tary
bos.

Tasai pats draugas buvo 
tos tarybos pirmininku 1905 
metais, laike pirmosios re
voliucijos.

Laike šios karės Trockis 
visuomet buvo atsakantis 
tarp tautietis.

Kuomet jisai redagavo Pa
ryžiaus “Naše Slovo”, lais- 
viečiai rinko aukų laikraš
čio palaikymui.

*
4: *

“Religija, tai 
vaizdintoji saulė,
kasi aplink žmogų toleik,ko- 
leik jisai pats nepradeda 
sukties aplink save.”

(K. Marks).

yra 
kuri

įsi- 
su-

“Radikalizmo apsiaustas nutrauktas ir 
visagalintis despotizmas stovi nuogas viso 
pasaulio akyse — rašė K. Marksas savo 
draugui Rugei, kuomet valdžia pasmaugė 
radikalų alikraštį. O Rugė tuojaus atsa
kė Marksui, kad vokiečių žurnalizmas nega
lįs išsitekti Vokietijoj. Girdi, esą, reikia 
kurti laikraštis užsieniuose ir slaptais ke
liais gabenti jis Vokietijon.

“Rheinische Zeitung” buvo švyturiu vi
sai pirmeiviškai Vokietijai. Tame dienraš
tyje rašė tokios literatiškos spėkos, kaip 
Bruno Bauer, Friedrichas Koppen, Maxas 
Stirner, Maižius Hess, Georgas Herwegh 
ir K. Marksas/ ) Principialiai jo reikala
vimai buvo: visuotinas balsavimas, liuosy- 
bė žodžio, spaudos, sąžinės,-progresy ve mo
kesčių sistema (mokesčiai nuo pelno), pa
naikinimas nuolatinės kariumenės ir t. t.

Tais laikais, kada ėjo “Rheinische Zei
tung,” buvo jau gana daug žmonių, kurie 
buvo socialistais. Žinoma, tai buvo ne mū
sų laikų moksliniai socialistai, bet įvairus 
socialistai svajotojai, taip vadinami “tik
rieji” socialistai, komunistai ir kiti kitokie. 
Ypatingai buvo prasiplatinusios socialistiš- 
kos idėjos Francijoj. Marksas turėjo viešai 
ir atvirai pasisakyti neišsidirbęs savo aiš
kių pažiūrų į socialistų bei komunistų teo
rijas. Laikas nuo laiko Marksas talpindavo 
savo redaguojamam laikraštyje straipsnių, 
nudažytų socialistine spalva. Gana tankiai 
galima buvo atrasti “R. Zeitung” pagyri
mų Fourier’o ir St. Simono teorijom, o kuo
met vieną kartą “Rheinische Zeitung” pers- 
pauzdino tūlą Weitlingo straipsnį iš “Jau
nosios Kartos,” tai atžagareiviai pradėjo 
šaukt, kad Pareinio dienraštis esąs neap
kenčiamų komunistų organas. Dalis leidė
jų taip-pat rodė didelio noro, kad redakcija 
užatakuotų socialistus. Tie nabagai, bent 
tuo būdu, manė galėsią išsaugoti laikraštį. 
To viso verčiamas, Marksas ir padarė už- 
reiškimą, kad redakcija dar neišsidirbo 
sau aiškios pažiūros į komunizmą, dar ne
ganėtinai išstudijavo tą klausimą ir tiktai 
arčiau su juo Susipažinus galėsianti užimti 
vienokią ar kitokią poziciją.

Tai tik rodo, kokiuo rimtumu žiūrėjęs 
Marksas į visuomenės klausimus. Jo vy
riausiu principu buvo—nieko neveikti akių 
plotu, kad paskui nereiktų gailėties.

Būdamas redaktorium Marksas visą 
laiką buvo po įtekme Hėgelio filosofijos. 
Prireikus svarstyti kokį bent politinį ar 
ekonominį klausimą, išpradžių, taip sakant, 
paleisdavo dūmų ir pakildavo į filosofiškas 
viršūnes, į nutolusią nuo gyvenimo idėjų 
srytį. Iš gyvo visuomenės apsireiškimo tų 
laikų hegeliečiai visuomet rūpindavosi pa
daryti kokias tai bekūnes abstrakcijas. Į 
pačią valstybę Marksas vis dar žiūrėjo, kai
po į viršklesinę organizaciją, kuri stovi virš 
klesų ir partijų ir kuriai rūpinti vien šven
toji teisybė. “Valstybės dvasia” — esanti 
idealės teisybės dvasia. Taip tuomet manė 
Marksas ir su ypatingu jam karštumu už
sipuolė ant tų, kurie žiūrėjo į valstybę iš 
materialio atžvilgio. Marksas rašo: “Nau
joji filosofija žiūri į valstybę, kaipo į tiks
lingą organizmą, kuriame įsikūnija teisinė, 
moralė ir politinė laisve ir atskiras pilietis, 
klausydamas valstybės įstatymų, tuo būdu 
klauso vienintelių įstatymų savo locnos iš
minties.”

Taip tai rašė Marksas, negalėdamas at
sikratyti įtekmės Hėgelio idėjų ir principų, 
tačiaus žiaurusis gyvenimas ir nuolatiniai 
sisidūrimai su valdžia ir cenzūra naikinto 
naikino tą teoriją apie valstybės neklaidin
gumą ir išmintingumą. Visa kas, visi pa
tyrimai sakyte sakė, kad valstybė yra įran
kis valdančiosios klesos ir kad valdžia vi
suomet eina su turčiais prieš bėdinuosius. 
Marksas ypatingai persitikrino tame, gin
damas Pareinio skriaudžiamųjų valstiečių 
reikalus. Jisai reikalavo iš valstybės, kad ši 
užtartų valstiečius, bet praktika rodė visai 
ką kitą. Valstybės agentai - valdininkai 
visuomet palaikydavo dvarponių pusę.

Dar tebeeinant “Rheinische Zeitung,” 
Marksas aiškiai matė, kad Hėgelio filosofi
ja nėra atsakantis laivas gyvenimo jūroje. 
Marksas jautė savo ypatingą silpnumą po
litiniuose ir ekonominiuose klausimuose, 
o gan platus tuomet socialistinis judėjimas, 
kaip jau sakėme, buvo Marksui tikroji 
“terra incognita” (nežinoma srytis). Savo 
įžangoj prie kritikos politinės ekonomijos 
Marksas prisipažįsta, kad 1842-43 metais

*) Karl Marx — his Life and Work by John 
Spargo, pusi. 65. . ,

jisai visuomet turėdavo didžiausių sunke
nybių, kuomet reikėdavę rišt taip vadinami 
materialiai klausimai. Marksas matė, kad 
iš filosofijos augštybių jam būtinai reikia « ■ 
lipti žemyn ir iš pašaknės pastudijuoti eko
nominius, politinius ir socialius santikius 
esančoj draugijoj.

Laikraščio leidėjai ir tūli Koelno pilie
čiai dar buvo beprašą karaliaus duoti naują 
leidimą, kad atgaivinus laikraštį, bet, žino
ma, iš to nieko neišėjo.

Ir ve, kada jo redaguojamas laikraštis 
tapo uždarytas, Marksas vėlei nuėjo knis- 
ties knygynan, mokintis, studijuoti.

Marksas virsta šalininku Liudviko Fe- 
uerbacho filosofijos, kuri tuomet pradėjo 
apveikti Hėgelio filosofijos įtekmę. <

Liudvikas Andrius Feuerbachas (gimė - 
1804 m., mirė 1872 m.) nors pats ir nesutik
damas su Hėgelio idealizmu, nors ir atmer 
damas Hėgelio Visuotinąją Dvasią (abso 
liūtę idėją), vistik nepajiegė galutinai išsi
nerti iš idealizmo tinklo. Tačiaus Feuerba
chas darė didelį įspūdį savo drąsiu ir aiš
kiu pakvietimu prie kovos. Savo filosofijos 
centru jisai pastatė ne negyvas mintis ir 
teoretiškus sąprotavimus, bet gyvą žmogų.

1841 metais išėjo garsioji L. Feuerba- 
cho knyga “Das We sen des Christen- 
tums” (Krikščionybės esmė). Tenais jisai 
paskelbia mintį, kad krikščionybė jau išny
kus netik išmintyje, bet ir pačiame žmonių 
gyvenime. Dievystės danguose nėra. Tai 
kas gi dievas ? Feuerbachas atsako: “Žmo- 
kus, atskirai paimtas yra tiktai žmogus, bet 
žmogus su kitu žmogum, susivienyjimas 
Aš su Tu, yra dievas.”*) Visus teologiš
kus prietarus Feuerbachas atmeta.

Įžangoj prie antros laidos tos garsios 
knygos L. Feuerbachas ve kaip charak^e 
rizuoja savo filosofiją: “Aš visai nepana
šus į tuos filosofus, kurie užmerkia akis, 
kad lengviau galėtų mislyt; aš gi elgiuosi 
kaip tik atbulai. Galvojimo procese aš nau
dojuos visais jausmais ir visųpirmiausia 
akimis; aš budavoju savo mintis ir idėjas 
ant tokios medžiagos, kurią męs galim Su
prasti tik su pagelba jausmų veikimo; ne 
iš idėjų aš tveriu daiktus, bet iš daiktų idė
jas, o daiktu aš rokuoju tiktai tą, kas yra 
anapus mano galvos. Aš esu idealistas tik
tai praktiškos filosofijos srytyje, tai yra, 
praeities ir dabarties rubežių aš nedarau 
rubežium ateičiai, žmonijai. Aš tvirtai ti
kiu, kad daug kas iš to, ką trumparegiai ir 
silpnadvasiai praktikai rokuoja dabar esant 
svajone, rytoj, sekančiam amžy, turės 
stoti prieš mus įsikūnyjusioj realybėj. Žo
džiu tariant, idėja dėl manęs yra tikėjimas 
į istorijos ateitį, tikėjimas į laimėjimą tei
sybės ir gero ir ji turi dėl manęs tik politi
nę ir moralę reikšmę. Bet grynosios teo
rijos filosofijos sryty, aš eidamas prieš Hė
gelio filosofiją, stoju už realizmą ir mate
rializmą.”

Kitoj vėl vietoj L. Feuerbachas sako: 
“Filosofija yra pažinojimas to, kas yra. Pa
žinti daiktus ir jų esmę tokiais, kokie jie 
yra — tai yra vyriausias įstatymas, tai yra 
filosofijos užduotis.”

Kaip matot, Feuerbachas ne daiktus iš 
idėjų išveda, bet idėjas iš daiktų. Jisai ma
terialistas. Jo filosofija praktiškas rank- 
vedis tų dienų kovotojam. Ji neatmeta ak- 
tyvę kovą, kaip tai darė Hėgelis, bet ragi- ? 
na į kovą. Savo mechaniškam materialfe
me Feuerbachas daeina iki to, jog prieina 
prie išvedimo, kad žmogus yra tuom, ką 
jisai valgo (Der Mensch 1st was er isst). 
Tačiaus būdamas materialistu, tankiai net 
labai siauru materialistu. Feuerbachas pat
sai sako, kd žiūrėdamas pirmyn — jisai yra 
idealistu. Ta nekonsekvencija yra pasekmė 
protinio dualizmo.

Visa eilė kairiųjų Hėgelio pasekėjų 
priėmė Feuerbacho mokslą, kaipo naują 
evangeliją. Engelsas viename iš savo vei
kalų sako, kad Feuerbachas padaręs ant jo 
ir Markso, milžinišką įtekmę. Kairysis he- 
gelietis Arnoldas Ruge džiaugsmingai sa
ko, kad Feuerbacho filosofija yra tai palai
minimas į kovą su Prūsų reakcija ir reak
cija apskritai. Jis rašo: “filosofija dabar 
įtraukta į praktiškąją kovą, į bėgamąją is
toriją... Ta filosofija nedaro juokų su to
kiais dalykais, kaip laisvė dvasios ir gy
venimo.”

K

Taikos teismas Seinuose ūkininkui Juo
zui Rimkevičiui iš Žlobino uždėjo 500 mar
kių bausmės užtai, kad jisai, įsakius suvesti 
arklius į parodą, savo arklį neatvedė. Bet 
negana tos pinigų bausmės, iš jo atėniė dar 
ir tą arklį. Nors liudininkai neabejoti’’ai 
prirodė jo kaltybę, jisai ligi paskutinės /a- 
landos atkakliai gynėsi. Užtatai teismas 
padidino jam bausmę.

». (Iš “Dabarties”)
♦) K. Marx—his Life anr Work, by J. Spargo 
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mergaitė jau nusigando. Žingeidu būtų’Mpir I IF.
gauti veidrodį ir pažiūrėti, kaip aš dabar “■ "L UlLlXILu LIl 
išrodau? Velniai žino, kas su manimi da
rosi! Juk mano balsas panašus į nabaš- 
ninko balsą! Ir vėl apėmė pašėlimas. “Ir 
koks jo baisus veidas!” O juk aš turiu gal
vą, tokią galvą, kokią sunku pasaulyje su
rasti ! Turiu kūmščias, kuriom galėčiau bi
le kurį laivų Koduotoją sutrinti, sukriušin- 
ti! Ir dabar prisieina mirti badu ir dar to
kiame mieste, kaip Christianija! Gyvenau 
šuns būdoj, dirbau kaip jautis dienomis 
ir naktimis; skaičiau prie mėnesienos švie
sos ir matymą sugadinau ir ką velnią už 
tai gavau? ! Net ir gatvinės mergaitės per- 
sigąsta mano išvaizdos! Bet dabar jau vis
kam bus galas. Ateis galas, lai griebia ma
ne devyni velniai! Besikoliodamas, piktžo
džiaudamas, apimtas silpnumo, vilkausi 
gatve, neatkreipdamas į praeivius jokios 
atydos. Vėl tyčia pradėjau save kankinti, 
atsimušti kakta į gatvinius stulpus, gnai
byti savo rankas, kandžioti liežuvį, kuo
met jis neaiškiai ištardavo kokį nors žodį ir 
kada pajusdavau skausmą, peklišku juoku 
kvatodavau.

Sustojau, treptelėjau koja ir pats sau 
tariau: ką aš turiu daryti?! Sakykite, ką 
aš turiu daryti?!

Tūlas žmogus, praeidamas pro šalį, nu
sišypsojo ir atsiliepė:

—Paprašyk, kad tave pasodintų į .be
pročių namą.

Pakėliau galvą ir pažiūrėjau į tą žmo
gų. Tai buvo daktaras moterų ligų, kurį 
visas miestas žinojo kaipo “hercogą.” Ir 
jis negalėjo suprasti mano padėjimo! O 
juk mudu susipažįstame, nesykį spaudėme 
vienas kitam ranką, o dabar jis man pata
ria prašyti, kad mane pasodintų į bepročių 
namą! Aš nepykstu, jis teisybę pasakė, 
mano protas pamišo ir geriausia vieta būtų 
bepročių name. Juk aš pats jaučiu, kaip 
mane kassyk apima didesnė beprotystė.

Štai kuo viskas turės užsibaigti! Taip, 
taip, tuojaus atsidursiu bepročių name, ten 
bus mano prieglauda!

Ne, tik jau ne į bepročių namą! — ta-, 
riau pats sau. — To jau perdaug! Mane iš- 

i pylė šaltas prakaitas ir apėmė baimė. Aša- 
—Suprantamas dalykas, kad tamsta' rodamas maldavau nežinia ką, kad tik ma-

Knut Hamsun.

BADAS JYKLŲ DARBININKUS.
■i Verte švenčioniškis.

(Tąsa.)
ramiai atsigulti ir laukti mirties.
jau man viskas aišku. Dabar jau mirsiu; 
mirsiu sykiu su visomis gamtos grožybėmis,
— rudenyje. Dariau viską, ištyriau visus 
šaltinius, iš kurių tikėjausi gauti kokią 
nors paramą. Dabar jau stengsiuosi atsi
kratyti nuo tokių minčių, kurios dar sutei
kia viltį išgelbėjimui gyvasties. Aš pats 
sau kartoju: — Kvailas esi, kaip asilas! 
Pradėjai mirti ir dabar vėl nori išsigelbėti.
— Reikia parašyti keliatą paskutinių laiš
kų. Pirmiausia privalau nusiprausti, lovą 
pakloti. Turiu lakštą baltos popieros, ji

^dar švari, tai ant jos savo galvą padėsiu.
Žaliąją kaldrą aš galiu...

Žalioji kaldra! Staiga nubudau. Krau
jas ėmė į galvą muštis ir širdis pradėjo 
smarkiau plakti. Atsistojau ir einu. Vėl 
atgijo gyvybė, be paliovos kartoju du žo
džiu: Žalioji kaldra, žalioji kaldra. Taip 
bekartodamas,žengiu vis smarkiau ir smar
kiau, tartum norėdamas ką nors pavyti; ne- 
poilgam jau buvau palei savo kambarį.

Nieko nelaukdamas, priėjau prie lovos, 
suvyniojau kaldrą, pasispaudžiau po pažas- 
čia ir išėjau. Apie tą juodą dėmę, kuri 
mane pirmiau baugino, dabar jau negal
vojau, numojau ant visko ranka. Dabar 
nešuosi nei šventasis, nei idiotas, turiu gal
voj protą ir klausau...

Nunešiau į senų daiktų krautuvę. Pri
ėjo prie manęs žmogus.

—Meldžiu man duoti pusę krono už 
akinius. Per porą dienų aš juos išsipirksiu, 
užmokėdamas tamstai nuošimtį. Duodu 
garbės žodį.

—Ką tamsta sakai? Juk akinių rymai 
plieniniai!

Dabar

—Už tokius akinius aš tamstai nieko 
negaliu duoti.

nieko negali duoti, aš tą ir pats gerai’ ži
nau ir akinius siūlau juokaudamas. Bet 
štai aš turiu pasiėmęs kaldrą, kuri man ab
soliutiškai nereikalinga, ar tamsta negalė
tum ją pa ti?

—Labai^gaila, bet aš tiek daug turiu 

 

kadrų ir jau daugiau nenoriu apsiimti, nes 
visas sandėlis jomis užverstas.

Aš kaldrą visgi išsivyniojau, bet kaip 
tik jis pamatė, tuojaus man atkirto:

—Atleiskite, tokiu kaldru aš visiškai 
nepriimu.

—Neapsigauk, tamsta, aš pirmiau no
riu parodyti blogąją pusę, o paskui gerą
ją, — kita pusė nepalyginamai geresnė.

—Taip, taip, bet aš negaliu ją priimti 
ir užtikrinu tamstą, kad niekur už ją ne
gausite ir dešimties ere.s

—Aš pats suprantu, kad ji mažos ver
tės, bet man rodosi ją galima parduoti pa
leidus ant licitacijos sykiu su kitomis 
kaldromis.

—Aš atiduodu už dvidešimts penkis 
< ere.

* —Sakiau tamstai, kad aš visiškai ne
priimu tokių kaldrų, nenoriu, kad ji būtų 
mano sandėlyje.

Pasiėmiau kaldrą ir išėjau.
Parėjau namo, išvyniojau kaldrą, ištie- 

. siau ją ant lovos, ištaisiau raukšles ir pra
dėjau galvoti, ar gerai pasielgiau nešdamas 
svetimą turtą parduoti? Pripažinau, kad 
taip darydamas prasikaltau prieš dorą ir, 
veikiausia, tuomet buvau nevisai normališ- 
kas. Dabar jau džiaugiuosi, kad man ne
pavyko savo tikslą atsiekti. Vadinasi, išsi
gelbėjau iš tų žabangų, į kuriuos buvau 
pakliuvęs.

Ir vėl išėjau gatvėmis bastytis.
Atsisėdau ant suolo palei Išganytojaus 

bažnyčią, pasiėmiau nuo žemės mažą akme
nuką, nutryniau jį į rankovę ir įsidėjau į 
burną, kad galėčiau čiulpti. Paskui pradė
jau galvoti apie sagutes, kurias turiu kiše- 
niuje. Juk man reikia eiti pro “dėdės” 
krautuvę ir galėsiu jas užnešti. Atsikėliau 
ir leidausi kelionėn, vos galėdamas kojas 
pavilkti.

Ant vieno gatvės kampo stovėjo pore
lė Įsimylėjusių ir šnekučiavosi, toliaus jau
na, daili mergaitė, atsidarius langą, žiūrėjo, 
kaip žmonės gatvėje juda; paskui ji išėjo 
ant gatvės.
\—Kas tau, seneli? Ar tik nesergi? 

Viešpatie, koks jo veidas! — Mergaitė iš
tarė šiuos žodžius ir pabėgo.

Aš sustojau. Labai seniai mačiau savo 
veidą, matomai veidas persimainė, jeigu

A'

į *

nęs nepasodintų j bepročių namą. Juk ma
ne uždarys į tokį pat ''kambarį, kokiame 
nakvojau policijos nuovade, tuomet vėl kan
kins ta prakeikta tamsa ir baimė! Aš ga
liu dar kaip nors išsisukti, galiu pradėti 
vaikščioti nuo vieno namo prie kito, galiu 
užeiti ir į muzikališkų instrumentų maga
ziną, kuriame dar nebuvau.

Muzikališkų instrumentų krautuvė! 
Tai išganinga mintis, juk aš ten savo lai
kais dar gaidų pirkau! Užeisiu ir paprašy
siu puskronės. O gal tas išrodys labai keis
tai? Manau, kad geriau bus paprašyti čie- 
los kronos.

Įėjau į krautuvę ir pasakiau, kad noriu 
matyti krautuvės gaspadorių. Mane pa
kvietė į jo kambarį. Ten sėdėjo dailus vy
ras, apsivilkęs naujausios mados drabužiais 
ir peržiūrinėjo atskaitas.

Pirmiausia, vos apversdamas sukan
džiotą liežuvį, atsiprašiau, kad jį sutruk
džiau, o paskui jau tariau:

—Man reikalinga ant trumpo laiko pa- 
gelba... Aš greitai atsiteisiu... Kaip tik 
gausiu iš redakcijos už savo straipsnius at
lyginimą, tuojaus atsiteisiu... Tamsta, su
teikdamas dabar pagelbą, padarysi didelę 
malonę....

Nespėjau užbaigti savo prašymo, jis 
pasisuko prie stalo ir vėl pradėjo dirbti. 
Kada aš užbaigiau, jis pažvelgė į mane, pa
purtė galva ir tarė:

—Ne, ne! 1
Jokių paaiškinimų, jokių išmetinėjimų 

nedarė.
Kinkos pradėjo drebėti ir kad nepar- 

kritus, pasirėmiau ant stalelio. Visą su
spaudė skausmai ir vos galėjau pratarti, 
kad dabar sergu, padėjimas labai blogas, 
bet tikiu per porą dienų jam skolą su
grąžinti.

—Mano mielas, aš nesuprantu, kodėl 
jūs pas mane kreipiatės? Juk aš jūs ne
pažįstu. Kodėl nenueiti į redakciją, kur 
turite pažinti ir ten paprašyti?

—Tik dėl šio vakaro. Dabai’ redakcija 
uždara, o aš neapsakomai išbadėjęs.

Jis papurtė galva, duodamas man žen
klą, kad neduos jokios pagelbos ir vėl pra
dėjo dirbti.

Atsisveikinau ir išėjau iš krautuvės. 
Tokį patarimą, kurį jis man suteikė ir be 
jo pagelbos žinau. Vėl prisiėjo vilktis gat
vėmis, pasilsint, kur tik randu suolą. Da
bar jau pradėjo kankinti ir baimė, kad ne
uždarytų į bepročių namą.

Nusprendžiau užeiti į krautvę, kurioje 
pardavinėja vilnonius audeklus. Priėjęs 
prie durų, pamačiau viduryje dailią, pilno

viams yra labai nuolankus; 
jie kasdien svajoja apie ko
kią nors darbdavio gerašir
dystę. Pragyvenimas bran
gus, gal pasigailės ir pakels 
mums algas? Juk jie gali 
žmoniškai protauti ir mato 
mūsų skurdą ir vargą! Bet 
veltui. Jų laukiamoji darb
davių mielaširdystė tarnau
ja jų pačių kišeniaus.

Dažnai darbininkai nusto
ja vilties ir, pritrūkę kant
rybės, griežtai pareikalauja 
nuo darbdavių didesnės al
gos.

Bet, kaip paprastai, daž
niausiai darbdaviai atsisako 
išpildyti jų reikalavimus ir 
darbininkai, ilgiaus nebega
lėdami pakęsti to skurdo,no- 
roms nenoroms turi mesti 
darbą, kad privertus darb
davius nusileisti. Ir ištik- 
rųjų kiekvienas streikas bū
tų laimėtas, jeigu neatsiras
tų streiklaužių. Juk kapita
listai daro milžinišką pelną 
ir jiems išpildyti menkus 
darbininkų reikalavimus bū
tų tik menkniekis, net darbi
ninkai niekad nereikalauja 
perdaug.

Bet deja! Kaip tik dar
bininkai meta darbą, darb-' 
daviai panaudoja civilizuoto 
pasaulio šašus - streiklau
žius. Streiklaužiai — yra 
bjaurus kapitalistų įrankiai 
ir sykiu dvasiškijos auklėti
niai. Juk tai yra faktas fak
tu, kad streiklaužiai būną 
dažniausiai tamsus tikėji-

Neperseniai “Laisvėj” bu
vo tilpęs straipsnis, išvar
dytas “Apie geležies liejyk
las”, po kuriuo pasirašo tū
las Pranelis. Autorius agi
tavo visus “moulderius” ra
šytis prie “International 
Moulders Union of North 
America.” Aš turiu pasa
kyti, kad įstoti į tą uniją la
bai sunku. Pirmiausia, rei
kia mokėti 50 centų į savai
tę, o antra — reikia prista
tyti paliūdyjimą, kad esi iš
dirbęs nemažiau keturių me
tų “moulderiu.” Apart to, 
reikia pristatyti' paliūdyji
mą, kad laike savo keturių 
metų darbo nestreikavai. 
Taip autorius straipsnio ra
šo apie įstojimo sąlygas.

Vadinasi į “moulderiu” u- 
niją negali prigulėti neiš
dirbęs keturių metų. Męs 
žinome, kad medicinos, juri
sto ir kitokių profesijų mok
slus galima užbaigti į ketu
ris metus, tuo tarpu į “mo
ulderiu” uniją reikalaujama 
tiek pat laiko mokintis ir 
dar_paskui mokėti į savaitę 
po 50 centų. Tas aiškiai pa
rodo, kaęl ta unija nenori 
daug narių priimti, pertai ir 
suvaržo įstojimą. Supran
tama, jeigu unija pinigiškai 
turtinga, ją reikia skaityti 
stipria, bet kuomet ji turi 
daugiau narių, būna dar miški fanatikai, 
stipresnė. O čia męs mato
me atbulai — varžymą, kad 
daug negalėtų prigulėti.

Toliaus autorius nurodo, 
kad kiekvienas darbininkas, 
norėdamas įstoti į uniją, pri
valo pasiimti paliūdyjimą, 
kur jis pirmiau dirbo. Va
dinasi, jeigu darbininkas 
trankėsi po visas Su v. Val
stijas ir dirbo po kelis mė
nesius, o dabar atvyko į 
New Yorką ir nori prisira
šyti prie unijos, tai pirmiau
sia privalo kalėdoti po visas 
valstijas ir surinkti paliūdy- 
jimus. Kitaip juk negali 
prisidėti. Daleiskime, kad 
darbininkas išdirbo prie 
“moūlderio” darbo keturis 
metus ir paskui iš priežas
ties streiko turėjo apleisti 
darbą. Na, ar tuomet jis 
gaus nuo darbdavio paliūdy
jimą? Juk nėra tokio įsta
tymo, kad prievarta galima 
būtų iš darbdavio išreika
lauti paliūdyjimą.

Toliaus. Kaip galima pa
sielgti su užklausimu “ar ne- 
streiklaužiavai?” Prie uni
jos neprigulėjai, jokios kon
trolės nebuvo, prie darbinin
kiškų draugysčių, kuriomis 
unija užsitikėtų, irgi nepri
gulėjai, tai kur gauti paliū
dyjimą?

Kaip sau norite, bet pasi
rodo, kad įstoti į “moulde
riu” uniją labai sunku ir ne 
kiekvienas darbininkas tai 
gali atsiekti.

Laisvės Mylėtojas.

me. Męs tiktai užreiškiame, to metų jo gimimo sukaktu- 
kad koliai jie nebus atšauk- [ vės.
ti arba koliai iš “Kovos” re-j Ar męs, pasaulio socialis- 
dakcijos nebus prašalinti tai, švęsime tas sukaktuves, 
žmonės, kurie tą laikraštį1 ar paminėsime Marx’ą, aš 
pavertė šmeižimo ir anti -'nežinau. Tik tiek žinau ir 
socialistinės agitacijos įran-1 matau, kad didžiausios ka- 
kiu, męs su ja nesiskaitysi-! rėš sukankintas svietas tei
ni e, kaip su socialistų laik-; kia į daiktą visas savo spė- 
raščiu. i kas priešais karės priežas-

Žmonės, kurie drįsta soči-; tis, jau šian ir ten galingai 
alistų laikraščiams prikai-' ir rimta sukrunta ir revoliu- 
šioti korrupcijos įrankių cijos bangomis plauja tolyn, 
vartojimą (papirkinėjimus)1 gilyn, skradžion tąsias prie- 
savo įtekmės sustiprinimui;' žastis, o jų vietoj stato pa- 
žmonės, kurie drįsta žinomų matus naujam jam svietui, 
socialistų veikėjų sielas sai- darbo žmonių pasaulei. Kas 
kuot doleriniais išrokavi-1 žino, gal ateinančiais metais 
mais; žmonės, kurie drįsta‘ įvyks visoj pasaulinėj darbi- 
Rusijos revoliucijos vadus ninku išsiliuosavimo darby- 

metė — šlavimas, valdonys- 
tės ir žmogžudystės priežas
čių. Tat bus geriausias ir 
gražiausias tųjų sukaktuvių 
paminėjimas. Nes Markso 
mokslas yra revoliucinis so
cializmas...

(“Kova”.)

vadint “gaivalais”, kurių 
reikią gėdinties; žmonės,ku
rie drįsta socialistų partijos 
Vadams ir pildomojo komi
teto nariams prikaišiot veid
mainystę ir dviveidžiavimą, 
—tokie žmonės nėra socia
listai!.

(“Naujienos”)

LIETUVIŲ ŠNIPAI

Pereitą subatą pašaukė

RUSIJOS DVASIŠKIJA 
ir DABARTINE VALDŽIA

Petrogradas, 17 d. spalių
Maskvoje tęsiasi Rue: jos

mus telefonu tūlas įtekmin- dvasiškijos suvažiavimo po- 
amerikonas, sėdžiai. Nutarta, kad dva- 

geras žmogus ir užimantis siškija nedalyvautų dabar- 
valdišką vietą džiantelmo- ’ tiniame parlamente, kurį iš- 
nas, paminėdamas mums,' rinko organizuotos demok- 
kad “Keleivis” ką tokio prie- ratijos suvažiavimas.
šingo rašąs prieš karę ir pa
tarė mums pamatyti tūlus 
valdininkus, kad pasiaiški
nus,kaip ištiesų yra.

J Panedėlyje, nuėjus mums 
Krikščionybės apaštalai pas nurodytus Su v. Valstijų 

per šimtmečius auklėjo to- valdininkus, išgirstame štai 
kios rūšies kapitalistų įran- kokią melagystę: būk “Ke

leivis,” “Naujienos,” “Ko- 
[va” ir “Laisvė” neteisingai 

Tai tokia yra krikščionis- paduoda žinias apie karę, 
koji dora. Pagal jų išvedi- visame blogai atsiliepia 
mo, artimas yra kapitalis- prieš Suv. Valstijų valdžia, 
tas ir darbininkai turi būti agituoja nepirkt “Liberty, 
jam paklusnus. [Bonds” ir atvirai pataikau-'

Męs esame patyrę, kad ja, vokiečiu valdžiai.
nei vienas iš susipratusių > Kadangi nei viename iš 
darbininkų neina streiklau- apskųstų laikraščių nieka- 
žiauti, tuom labiau, kad jie dos netilpo panašių dalykų, Knygoj randasi 
atjaučia savo brolių vargą, tad męs tai užginčyjom iri 
Apsišvietę darbininkai nei- prašėme, kad nors vieną to-1 
na streiklaužiauti dėl to,kad kių aprašymų 
jie pilnai yra persitikrinę .mums angliškame vertime, , 
kapitalistų šunybėmis. Jie,0 męS pasistengsime per iš- 
gerai žino, jeigu taps streik- tikimas ypatas prirodyt, 
laužiais, greit bus apvilti ir kiek vra tame teisvbėc D7)-' Kadangi tarp visų tautų religija ’1 11- 1 • 1- 1’1 * e teisyues. Ud- užima svarbių VTetą ir kadangi šian-
SUSllailKS LOKIO pat likimo, bar lauksime kuom tas baig- dien*viso pasaulio akis atkreiptos i 
kaip ir tie, kurie streikuoja. sjs. Valdininkai šiuom kar-!^"""

Krikščionybės auklėtiniai atsinešė prieš mus labai,nas lietu\is,'’SViL8/'.1* 
Qi-vmVn ennrcnfo vieni VitnJ_____i.__________________ -i. -i I NAUJĄ KNYGĄ

kius, kaldami jiems artimo 
meilę.

, gas Bostone

CHORAMS PAMOKOS.
Komp. Mikas Petrauskas, važi

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

MIKAS PETRAUSKAS 
395 Broadway, So. Boston, Mass.

Sauja Pipirų 
SENBERNIAMS IR SEN

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

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

i puikus paveikslai 
Kaina tiktai 35 centai.

Galima gauti pas: A. Pipiminkas, 
, .ii v. ,. i-, i. i j į 7 ------------- ------ c 2023 St. Paul Ave., Chicago, Ill. ar-na SireiKiaUZiaUtl ael tO,Kaa fcju aprašymų priduotų ba “Laisvės” knygyne, 183 Roebling 

. ‘ St., Brooklyn, N. Y.

Kadangi nei viename iš

didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekmė, tai būtinai kiekvie-

streiką supranta visai kito-' mandagiai, kas parodo, kad 
niškai: streikierius jie skai-, jje tiems skundikams neper- 
to maištininkais ir streik- labai tiki.
laužiauti nekurie eina tik to
dėl kad bijosi streikierių 
persekiojimų. Mat, tokia y- 
ra pas juos krikščioniška 
dora.

Todėl kiekvienas doras ir 
susipratęs darbininkas turi 
vengti,kad neužėmus streik
laužio vietos ir neprasižen
gus prieš žmoniškumą.

St. Narkis.

Is laikraščiu

(“Keleivis”).

DIDŽIAUSIOS

Kas tai yra

RELIGIJA?
Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo

Į
I dienų.
' čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant katalogo ar at-

, ' F. MILAŠAUSKIŠ
13 Atlantic St., So. Boston, Mass.

Streiklaužis.
Streiklaužis yra priskaito- 

mas prie bjauriausių ir pa- 
vo j i n gi ausiu n u si dė j ėl i ų.

Kriminalistas užmuša 
žmogų ir tuomi viskas užsi
baigia. Bet streiklaužis į- 
stumia. žmogų į baisiausi pa
dėjimą ir sudemoralizuoja 
visą jo gyvenimą.

Darbininko gyvenimas ir 
ateitis riokso ant jo darbo. 
Jis jokiu būdu neišsižadėtų 
savo darbo, jeigu tik aplin
kybės pavelytų jarn padary
ti šiek-tiek žmoniŠKh gyve
nimą.

Darbininkai savo darbda-

“Naujienų” nuomonė apie 
“Kova”. «.

“Kova” ne tiktai nesilak- 
ja šmeižus socialistų laik
raščius, veikėjus ir partijos 
įstaigas, bet tolyn darosi vis 
drąsesnė ir atkaklesnė. Pas
kutinį savo numerį ji beveik 
išimtinai pašventė išniekini
mui “Naujienų”, “Keleivio”, 
“Laisvės”, Grigaičio, Paukš
čio, Pruseikos, Michelsono, 
Hillquito, soc. partijos pil
domojo komiteto, Čcheidzės, 
Ceretellio ir k.: Daugiaus 
užsipuolimų ir bjauresnių 
vargiai besurastum ir ar
šiausių socializmo priešų 
spaudoje.

Atsakinėti į “Kovos” 
šmeižtus męs jau nemano-

SUKAKTUVĖS. pat pirmpradinio žmogaus iki musų 

Męs, socialistai, ateinan-•
v. • , . _ . j. Kliygu>. jM'inaiaujtiiiv naiaivjįv ai ai.CiaiS metais turėsime UI".sako reikia už 2c. stempą prisiųsti,
džiausiąs šimto metų sukak
tuves. Didžiausios dėlto, 
kad visam sviete, visose ša
lyse, visose tautose suskam
bės galingas, skardus šimt
metinis aidas nuo gimimo 
mūsų mokslinio socializmo 
tėvo.

Karl Heinrich Marx’as gi
mė gegužės 5 d., 1818 me
tais.

Gegužės 5 dieną ateinan
čiais 1918 metais sueina šim-

J. A. KATKUS
Užlaikaa visokių knygų Ir kitokių 

daiktų. Galima gauti pirkti visu 
Amerikoje leidžiamus, laikraščias, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuve atvira nuo 7 iš ryto Iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kroiptda 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
X2I4 Forbeo S*. Pittabargk. Pa.

V. ŽEMAITIS

“Laisves“

Mahanoy City ir apie- 
linkes. Pas jį galima 
užsirašyti “Laisvę” ir 
pinigus užsimokėti.

“Laisvės” Adm.
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DRAUGAMS.
Daugelis draugų žodžiu ir 

raštu teiraujasi pas mane 
vienokių ar kitokių infor
macijų dėl veikalo “Karolius 
Marksas ir jo gadynė.”

Atsakau visiems sykiu.
Tas raštas išeis atskiru 

leidiniu pavidale knygos,ku
ri turės 300—400 puslapių.

Spausdinant knygą bus 
padaryta pataisymų ir da- 
pildymų prie to, kas buvo 
laikraštyje.

Suokalbis prieš “Laisva
Męs norėtume užbaigti ginčus

Didelė dauguma mūsų 
skaitytojų—socialistų ir ne- 
socialistų — prašo sustab
dyti ginčus su “Kova”, pra
šo ir gražumu ir piktumu. 
Didelė dauguma sąjuųgiečių 
trokšta vienybės ir sutarties 
ypatingai šiais sunkiais lai
kais, sunkiais laikais dėl 
mūsų visų.

Draugai ir draugės! “Lai
svės” redakcija iš tikros šir
dies pritaria jūsų’ norui. Męs 
išvien su jumis, draugai 
skaitytojai, trokštame suti
kimo. Bet kągi męs galime 
padaryti, kad štai jau bus 
kokie du mėnesiai, kaip “Ko
va” numeris iš numerio ka
binėjasi prie mūsų ir stačiai 
šmeižia mus. Ji ir dabar 
nesiliaujaatakavusi mūsų, 
nepaisydama sąjungiečių 
noro, kad viešpatautų vieny
bė.

Štai, “Kovos” N41, ant an
tro puslapio, stačiai pasaky
ta, kad ginčai neužsibaigs, o 
visus tuos draugus, kurie 
nori užbaigimo ginčų, “Ko
va” išvadina “klaidingai ma
nančiais.” Iš to aišku, kad 
“Kovai” patinka peštynės.

Dabar kągi męs, “Laisvės”
Knyga nėra tai vertimas, redaktoriai, galime daryti?

kurio bent veikalo apie 
Marksą ir jo laikus bei mok
slą. Šaltiniai, kuriais nau
dojuos, nurodomi apačioje 
teksto.

Draugams už nurodymus 
ir pastabas būsiu dėkingas 
ir, jei bus reikalas, rūpin
siuos turėti jas omenyje, 
kuomet bus daroma knyga. 
Parama iš šalies padėtų 
man tobuliau atlikti savo 
darbą.

Pradėjęs tą darbą aš nesi
jaučiau kokią sunkenybę tu
rėsiu pakelt. Mano pirmuti
nis pelnas buvo gana nepla
tus, bet juo labiau aš gili
nuos savo darbo versmėn, 
tuo didesnis knygų kalnas 
išauga prieš mane, tuo įdo
mesnis man pačiam darosi 
Markso gyvenimo ir marks
izmo teorijos klausimai

Dar niekad aš neturėjau 
tokio dvasinio užsiganėdini- 
mo, dirbdamas literatūros 
darbą, kaip dabartės.

Draugai, atgal prie Mark
so! Dabar, kada tokia dau
gybė naujų draugų ateina į 
socialistų eiles, męs turim 
duot jiems sąmoningų kovos 
įrankių teorijoj ir praktikoj 
mūsų judėjimo.

L. Pruseika.
(Laisvietis).

PRAKALBOS.
Waterbury, Conn. — 28 d. 

spalių, 7:30 vai. vakare Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopa rengia 
prakalbas. Kalbės L. Pru- 
seika, “Laisvės” redaktorius 
svetainėje po N103 Green 
Street.
Publiką atsilankyti užkvie- 

čia. Komitetas.

Juk nutylėti kiekvieną šmei
žimą negalima? Tuomet iš
tikimųjų išeitų, kad mūsų ne
teisybė. Męs turime gintis 
nuo tų atakų ir nuo šmeiži
mų. Ir taip jau męs tankiai 
nusileidžiame.

Štai, “Kovos” N41 užimta 
visokiais šmeižimais kokia 
dešimts špaltų smulkaus 
druko. Tikros kritikos ten 
nėra—veik perdėm asmenų 
šmeižimai ir smulkios nu
girstos pletkos. Visgi, męs 
negalim to visko užtylėti.

“Laisvės” redakcija nepa
velijo ir nepavelys kam nors 
užsilipt ant mūsų sprando 
ir pieluot. ..

Seniau, kada “Keleivis” 
užkabinėdavo mus—męs at
sikirtom. . j

Kuomet pradžioj šių me
tų “Naujienos” įsimanė a- 
kėt mus—męs netylėjom ir 
gynėmės.

Tai negalima nutylėti ir 
dėl “Kovos” atakų.

Per beveik šešis metus sa
vo darbo Amerikoj dabarti
nė “Laisvės” redakcija paro
dė, kad ji myli draugišku
mą, bet ji parodė ir savo mo
kėjimą atstovėti savo pozi
ciją.

Jeigu “Kova” liausis “Lai
svę” užkabinėjus ir šmeižus 
—tuomet, žinoma, ginčai pa
sibaigs. Juk męs jų neno
rim.

Męs prašome visų savo 
draugij kantriai peržiūrėti 
šį straipsnį.

BUFFALO SOCIALISTAI 
REIKALAUS BALSUS 
PERKONTROLIUOTI.
Buffalo socialistai tvirti

na, kad laike nominacijos j 
miesto majorus, buvę netei
singai suskaityti balsai, dau 
gelį balsų nuo socialistų par
tijos kandidato pavogę ir 
priskaitę. prie kitų partijų 
kandidatų. Dabar socialis- 

; tai reikalaus, kad balsai bū
tų išnaujo perskaityti.

Ar sacialistams pavyks tą 
išreikalauti, greitoje ateity-
• * W •

Kaip viskas prasidėjo?
V. Kapsukui išvažiavus iš 

Amerikos “Laisvė” tankiai 
užtardavo “Kovą”.s Męs net 
apgynėm kelis sykius tą pati 
d. Vidiką jo ginčuose su 
“Naujienom.” Kuomet jam 
buvo prikišta seminarija ir 
pažiūrų mainymas, męs vis- 
trk užtarėm tą žmagų. Tie
sa, mūsų pažiūros tankiai 
nesutikdavo (paveizdan dė 
kairiųjų konferencijos), bet 
kritika 'ir iš “Kovos” ir iš 
“Laisvės” pusės buvo gana 
daili.

Kuomet tarpe abiejų laik
raščių buvo geresni santi- 

I kiai, tai laisviečiai tankiai 
pašelpdavo “Kovą” ir“Nauj. 
Gad.” raštais. Vieną kartą, 
kada koviečiam

99 Ir ve, po įtekme šio šmei
žikiško straipsnio, “Kovos” 
N39, korespondencijoj iš 
Lawrence, Mass., praneša
ma, kad jau “Laisvė” boiko
tuojama, kad kvitos jau su
grąžintos. “Kovosi’ redak
cija pilnai pritaria tam, nes 
po korespondencija nededa 
prierašo.

Tai matot, draugai, kaip 
bjauriai, kaip neleistinai 
bjauriai pradėjo elgties“Ko- 
va”.

Kodėl gi ji taip numeris iš 
numerio atakavo “Laisvę”. 
Turbūt, čia buvo koks nors 
“skymas,” kad “Kovai” taip 
parūpo pažemint “Laisvę” 
socialistų akyse.

Ir dabar tasai “skymas” 
išėjo į aikštę. Laike tų di
džiausių ginčų, kada “Kova” 
numeris iš numerio niekino 
“Laisvę” — ateina į “Lais
ves” redakciją Pildančio Ko
miteto narys J. Jukelis ir 
kviečia V. Paukštį tuoj eit 
prie “Kovos”, nes girdi ją 
reikės leisti du sykiu. Tuoj 
pažadėjo Paukščiui daugiau 
dolerių (kam, girdi,čia skur
sti prie “Laisves”) ir dau
giau garbės ir ant magary
čių pridūrė, kad juo grei
čiau Sąjunga skils, tuo bus 
geriau.

Bet Paukštį nepasisekė 
privilioti doleriais ir jisai 
atsisakė padėt Sąjungą skal-

trumpa su raštais, tai d. Šu
kys mušė mum special deli
very, prašydamas paramos. 
Męs į vieną dieną urmu pa- 
siuntėm jiem bent 4 straips
nius. Prie gerų santikių, 
męs dar daugiau padėtume, 
nepaisydami to, kad “Ko
vos” redaktoriai ir nieko į 
“Laisvę” neparašo.

Taip elgdamosi “Laisvė” 
parodė, kad ji moka ir tin
ka draugiškai elgties.

Bet štai, kas tai su “Ko
va” pasidarė, kad N32 ji 
smarkiai nei iš šio, nei iš to 
užatakuoja “Laisvę”. Tuoj 
prikiša mums privatiškumą 
ir sako, kad “laisviečiai ne
paiso Sąjungos valios”ir gir
di, kokias tai tarybas re
mia. Tas prisikabinimas 
buvo begalo nedailus. Juk 
“Laisvė” jokių tarybų ne
tvėrė.

Taigi “Kova” paleido pir
mą strielą į “Laisvę”. Tada 
“Laisvė” paklausė, kogi no
ri “Kova” nuo “privatiškų” 
laikraščių? Ar ji nori, 
kad, padėkim, “Laisvė” su
stotų ėjusi, ar ko kito ji no
ri?

“Kova” vieton žmoniško 
atsakymo paleido J. Šukį 
(34), kuris, vieton-argumen
tų, pradėjo velniuotis. Ji
sai be jokių faktų pradėjo 
šaukti, kad “Laisvė” turin
ti kokius tai velniškus pie
nus. Tame straipsny kupi
na koliojimų ir niekingiau
sių įtarimų ir primetama, 
kad “Laisvė” dezorganizuo
ja Sąjungą! „

Na, męs nutylėjom ir dėl 
to Šukio straipsnio. Misli- 
jom, kad bent “Kovos” red. 
bus mandagesnė.

Ale kas čia tau davė! Ne
paisant “Laisvės” nutylėji
mo, “Kova” N35 nedailiau
siu būdu praneša, kad lais
viečiai susirinko pusantro 
tūkstančio, perkasi mašinas 
ir nebeklauso jau Sąjungos. 
Čia vadinasi, “Kova” nesi
drovėjo pastatyt' mus blo
giausioje šviesoje!

Bet ir tuomet męs dailiai! 
“Kovai” atsakėme. Paukš
tys parašė mandagų prane
šimą, o Pruseika parašė 
“Kovos” red. privatį laišką, i 
Nors “Kova” tuo melu pada
rė “Laisvei” didelę skriau
dą, bet męs visgi dar laukė
me, kad ji bus žmoniškesnė.

Bet “Kova” nepaisant mū
sų mandagumo, ėjo vis žiau- 
ryn ir žiauryn. Ir štai, N36, 
ant 5 pusi., telpa Stalio- 
raičio straipsnis su aiškiu 
pakvietimu boikotuot “Lais
vę”. Tame straipsny išnie
kinamas Pruseika (pasire
miant kokiu tai privačiu pa
sikalbėjimu) ir sakoma, kad Į ištisai virš 10 špaltų, kur as- 
“Laisvė” kairiųjų socialistų 
pinigais sustiprėjus, dabar 
atakuoja Sąjungą. Ir Sta- 
lioraitis duoda ve kokį pata
rimą:

“Ar nebūtų geriau, kad 
tūli draugai ir kuopos vie
ton rėmus šimts žino ko
kiais tikslais susiorgani
zavusias įstaigas, jungtų 
savo spėkas apie S. orga
nus.”
Čia aiškus pakvietimas 

prie boikotavimo tokių įstai
gų, kaip “Laisvė.” “Laisvė” 
buvo pastatyta* tokioje blo
goje šviesoje, kad “Kovos” 
skaitytojai turėjo pamisly- 
ti, jog “Laisvės” redaktoriai 
maino savo pažiūras dėl biz
nio. (Girdi,ikada jiem blo-'' 
ga, tai pastoja Įvairiaisiais, 
o kada prisikalėdojfr pinigų 
—tai pašvilpt

Tai ve koks buvo tas sky
mas: išgriaut “Laisvės” re
dakciją, pasiimt Paukštį, 
duot jam daugiau pinigų ir 
išsijuosus žemint “Laisvę” 
“Kovos” špaltose.

Ar aišku dabar, draugai, 
kodėl taip niekinama “Lais
vė?” Ar pritariat jūs tiem 
suokalbininkams ?

O toliau, galbūti, dar ir 
daugiau kas paaiškės...(Per
skaitykit korespondenciją iš 
Philadelphijos). Tik turė
kime kantrybės!

Ant šitų visu “Kovos” 
šmeižimų, kaip jau sakėm, 
męs kelis kartus nutylėjom, 
bet jau N78 atsakėm plačiai, 
pamatingai, principialiai, be 
jokių šmeižimų, be jokių y- 
patiškumų.

1) Męs nurodėm, kad “Ko
va”, tai dar ne visa Sąjun
ga.

2) Męs nurodėm, kiek 
“Laisvė” ir kiti visuomeniš
kų ir privatiškų laikraščių 
veikėjai priagituoją Sąjun
gai naujų narių!

3) Męs nurodėm, kad “Ko
va” vartoja neleistinus pole
mikoj būdus (garsina priva- 
tiškas pletkas, neturėdama 
argumentų prikaišioja pri- 
vatiškumą).

Kągi “Kova” i tai atsakė? 
Žinoma, ji nepajiegė atremt 
nei vieno “Laisvės” argu
mento, nepajiegė sukri ti- 
kuot nei vienos mūsų min
ties.

Tuomet ji dar daugiau į- 
pyko ir štai N41 patalpina

darodysim, kad Vidiko teo
rija kvepia ne socializmu,bet 
anarcho sindikalizmu.

Taigi, kaip matot, męs vi
sai lengvai galim atremt 
“Kovos” atakas. Ir “Kova” 
jau pradeda matyt, kad to
liau šmeiždama ji nustos są
jungiečių užsitikėjimo. Ir 
ve kad kokiu nors būdu iš
sisukt nuo atsakomybės, 
“Kova” tyčia maino rolę ir 
pradeda dejuot, kad ją, gir
di, užpuolė, ant jos suokal
bius daro, ji esanti biedna 
mūčelninkė.

Pati “Laisvę” šmeižė per 
du mėnesiu, net boikotuot 
ragino ir dabar dejuoja, kad 
ją biedną kas tai užpuola!

Tegul ji parodo, kada 
“Laisvė” ant jos užpuolė?! 
“Laisvė” netik kad ant jos 
neužpuolė, bet, kaip jau sa
kėm, dar padėjo jai, apgynė

meniškai išniekinama paei
liui visi, kurie nepritaria Vi- 
diko ir Co. politikai. Išnie
kinama Pruseika, Paukštys, 
Grigaitis, Pruselaitis. Pasi
rodo, kad asmeniškas pole
mikos būdas įėjo “Kovoje” 
kaipo sistema. Įsitėmysim

Tai šiuomi užteks to pla
taus paaiškinimo.

*
* *

72 “Laisvė” pasakė, jog 
ji sutinka ant partijos kont
rolės. Męs paklausėm, ką 
“Kova” apie tai mano.

Bet jau praėjo virš 6 sa
vaičių nuo to laiko, kada 
“Laisvė” davė šį užklausi
mą, o “Kova” nei žodelio ne
atsakė. Nei gu-gu!

Mat, “Kovai” gal būtų ne- 
vigadna, kad “Laisvė” būtų 
po partijos kontrole,nes tuo
met ji neturėtų argumento 
dėl šmeižimo...

Ir todėl ji tyli apie parti
jos kontrolę. Pasirodo, kad 
ir čia mūsų teisybė.

“Laisvė”, tai tik prie minių'ra nors mažytis, bet visgi at- 
taikosi ir žiūri biznio. lyginimas. Bet su “Naujie-

Bet dabar pažiūrėkim, kas nom” yra kitaip^ Jų nume- 
išleidžia geriausius raštus? iL ’J. - -

Kas išleido Vokiečių Ka- reik grąžint leidėjam, o 1 c. 
reivio Atsiminimus, kurie y- 
ra geriausias agitacijos į- 
rankis šiuo laiku? (Net 
“Kova” giria tą knygą).

Kas leidžia plačią ir nuo
dugnią knygą (turės virš

lyginimas. Bet su “Naujie-

rio kaina 2 c. Vieną centą

duot vaikui, taigi jokio pel
no nesilieka.

Dabar išvedimas aiškus, 
kadangi iš “Laisvės”, “Ko
vos” ir “Keleivio” drg. Pru- 
selaitis turi nors menką at-

300 puslapių) apie Karolių lyginimą už savo darbą^o 
Marksą ir jo mokslą? | iš “Naujienų” neturi, tai 

Kas išleido nuosekliai iš.“Naujienų” bendrovė at- 
materialistinio atžvilgio pa- siuntė jam atlyginimą pavi- 
rašytą knygą Meilės Laips- dale $10 šėrų.

Tai ve, kaip dalykai Stoniai?
Kas daugiausia rūpinosi vi.

Literatūros^ Draugija, kuri j o “Kovos” šmeižikai pa- 
išleido Karė—Ko Delei ir iš- Jare iš to šimtą dolerių ir 
leis visą eilę moksliškų kny-( apkaltino žmogų, kad jį ga
gų (Kar. Markso ekonom. iima papirkti.
mokslas) ? | Draugai, taip toliau negali

Na, o “Kova” ką daro?
Ažuot lavinus naujus Sąjun- Į P’ruselaitis yra vienas mū. 

su seniausių veikėjų Dar Są
jungos nebuvo, o jisai jau 
prigulėjo prie anglų Socia
list Labor partijos (prisira
šė 1901 m.). Taigi, žmo
gus jau virš 15 metų dirba

—----——    socialistų judėjime. Retai
KAIP “KOVA” ŠMEIŽIA ^ok^_ ž”104?.s ?ip dau]gDnu‘ 
SĄJUNGOS VEIKĖJUS? kente bizmskai, negu d.Pru- 

selaitis. Kuomet kiti Wa-
“Kovos” N41 kupinas terburio biznieriai-kriaučiai' 

šmeižimų. Ir didžiausias so- susikrovė didžiausius tur- 
cialistų priešas nebūtų gale- tus, tai Pruselaitį visuomet 
jęs daugiau prišmeižti, negu boikotavo tautininkai ir kle-

gos narius mokslo straips
niais ištisas špaltas užima 
“kritikom”, kurios jau vi
siem Įsipyksta. Ji tik berei- 
kalo užima “Kovoj” vietą ir 
dar gaišina mus nuo darbo.

Draugui Vidikui !
Jūsų redaguojamam laik

rašty abudu “Laisvės” re
daktoriai jau kelis kartus 
buvo asmeniškai “peizuoja- 
mi” ir jų vardas sistemačiai 
valkiojamas po “Kovos” 
špaltas. Jūs garsinate jau 
privatiškus pasikalbėjimus, 
jūs kalbate apie siratas, ku
rios blaškosi darganotoj 
naktyj. Jūs, kalbėdami apie 
viena “Laisvės” redaktorių, V 4. Z
prikišot jam šėrus, nors ži
note gerai, kad męs dirbam 
dėl idėjos, o ne dėl pinigo. 
Neturėdami argumentų 
iries mus, jūs drauge Vidi- 
<ai,pradėjot net skaityt sve
timoje širdyje (Pruseikos 
širdyje).

Jūs, ginčydamies su “Lai
sve”, elgiatės ne kaipo džen- 
Jemanas su džentlemanu, 
bet pasislepiat už Sąjungos 
pečių ir demagogiškai pra
dedat vartot dolerio argu
mentą.

Męs su jumis panašiai ne
sielgėm. Jūsų vardo męs ne- 
valkiojom. Apie jūsų asme
nį nekalbėjom. Męs guodė
jom jumyse redaktorių. Męs 
užtarėm net už jus, kaipo už 
žmogų, kuomet “Kova” gin
čijosi su “Naujienom.” Jūs, 
be abejonės, atsimenate tai.

Bet dabar pavelykite mus 
šį tą pasakyti. Jūs bent de
šimts sykių apšmeižėt mus, 
kaipo žmones. . Pavelykite 
mums nors viena karta at
simokėti jum. Tik vieną

Atsakyti į tuos asmeniš
kus šmeižimus “Laisvės” re
daktoriai nemato reikalo. 
Nuo Vidikų kritikus jų šlo
vė nenukentės.

Taigi, “Kova” prirašė as
meniškų šmeižimų apie 10 
špaltų — o męs ant to tik... 
nusispjausim. Tiesa, vienoj!

tai padarė “Kova”.
Paimsiu čion tik apšmei

žimą seno sąjungiečio d. J. 
Pruselaičio.

Tūlas “Kovos” rašėjas sa
ko, kad “privatiniai laikraš
čiai net papirkinėja sąjun- 
giečius, kad tie tik agituo
tų už jų idėjas ir biznį. Ir 
kaipo pavyzdį nurodo, kad
ve “Naujienos” papirkusios j “Kova 
d. Pruselaitį, iš Waterbury, papirkimu. 
Con.. Pruselaitis gavęs $100 '
šėrų iš “Naujienų” ir dabar negalima, 
esąs papirktas.

Tai ve prie ko prilipo 
“rimtas” laikraštis “Kova”.

rikalai tik todėl, kad Prusę- 
laitis niekados neišsižadėjo 
savo idėjos.

Dabar draugai tik pamis- 
lykite! Žmogus dirbo socia
listų judėjime virš 15 metų, 
buvo vienas iš veikliausių 
Sąjungos narių, daugiausia 
pasidarbavo Sąiungos namo 
fondui ir ve tokiam draugui 

” plėšia šlovę, kaltina

Toliau šmeižimu keliu eit 
. Žmogaus geras 

vardas “Kovai” nieko jau 
nereiškia. » , " 3

Ar ir dabar “Kovos” sali- 
Draugai! Pasakyti apie’ ninkai sakys,kad “Kova” tik 

žmogų, kad jisai už pinigus ginasi ir esanti nekalta, 
nustato savo pažiūras, tai Ji yra užpuolike ir šmei- 
reiškia pažeminti žmogų iki žikė ir kiti privalo nuo jos 
to laipsnio, ant kokio stovi gintis, 
cigariniai politikieriai. Ir r 
“Kova” padarė tą su žmo-. būrio (34) kuopa užsiimtų 
gum, kuris priguli prie Lie- tyrinėjimu. Taip-pat ir Li- 
tuvių Socialistų Sąjungos I teratūros Komitetas. Šmei- 
nuo tų metų, kada Sąjunga1 žikam turi būti uždaryta 
susitvėrė (nuo 1905 m.) i burna.

Dabar pažiūrėkim, kaip; Senas Sąjungietis.
ten buvo su tais Šerais. ‘ 

Pruselaitis labai platina; 
socialistiškus laikraščius. Ji-, 
sai parsitraukia pavieniais j 
numeriais “Kovos”, “Kelei- 1 
vio”, “Naujienų” ir “Lais
vės”, turi suorganizavęs vai
kučius, kurie pardavinėja ( 
ant gatvių ir išnešioja į na
mus viršpaminėtus laikraš
čius. Vąikas už pardavimą 
vieno egzemplioriaus gauna 
po centą, pusę numerio kai
nos reikia nusiųst leidėjams, 
o reštas (kartais centas,kar
tais mažiau) liekasi d. Pru- 
selaičiui.

Paimkime dėl pavyzdžio 
“Laisvę”. Jos numerio kai
na 4 c. Spaustuvėn reik grą
žinti 2c., vaikui lc., o Pru- 
selaičiui liekasi irgi 1 c. Pa
našiai yra ir su “Kova”, ir 
su “Keleiviu” — iš kurių y-

Vincas Kapsukas sakė 
mums ir netik mum, kad jūs 
esate dolerio žmogus! .Jisai 
sakė, kad jum nerūpi idėja, 
o tik doleris. Tai buvo sa
kyta sąryšyje su jūsų rezig
nacija iš “Kovos” ir pasiliki

mui, kada tapo pakelta “pė
dė.”

Sveikinam jus su p a si -;
vietoj Vidikas mėgina “teo-. sven^imu Sąjungai, 
retiškai” rišt klausimą, pa
sakodamas apie darbininkus I 
ir inteligentus.
klausimą męs kuomet nors gilina klesinę sąmonę, o gir- 

‘ ' -v-G, stramsnį ir di, tok:° laikraščiai, kaip

. > Pastaruoju laiku tūli “Ko-
Apie tą’vos” rašėjai giriasi, kad jie’

Ji yra užpuolike ir šmei-

Geistina būtų, kad Water-

Bell l’honc, Dickinaon 3996 M. I

Dr. Ignotas Stankus’ j 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa .I
Physician and Surgeon (lietuc isgydy-l 
tojas ir chirurgas pabaigęs* Indian©*Į 
Universitetai Gydo visokias ligas vy-l 
ru® moterių ir vaiku. Daro operacijas ! 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2-4 po piet. 7 91 
vakaro. Nedelionis; 9 11 rito 1-4 po piet. I

Nu* 12—2 po plot

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Telephea* IH €r***p*l«t
Daktaru J. MISEVIČE

Specialistas Airiias I* 
Plaačių lift.



LAISVI

KORESPONDENCIJOS
PRANEŠIMAS.

' Daugelis atsiunčia laiškų, 
aprašydami apie kareivių 
gyvenimą ir visą jų padėji
mą lageriuose. Turime pra
nešti, kad Suv. Valstijų val
džia uždraudė garsinti ka
reivių laiškus, todėl jų ne
talpinsime.

Taipgi negalėsime talpin
ti tų korespondencijų, kurio
se bus paliesta valdžia, ar
mija bei kareiviavimas.

Lai tą mūsų korespon
dentai gerai įsitėmija.

“L.” Red.

Lošėjai savo užduotis veik 
visi atliko pusėtinai. Abel
nai imant, veikalas atvaiz
dintas gyvai. Taipgi gra
žiai sudainavo L.. S. S. 138 
kp. mišrus choras. Mer
gaitė padeklamavo drąsiai 
eiles, vardas nepamenu.

L. S. S. 138 kp. prisidėjo 
prie Chicagos L. S. S. kuo
pų, rengti milžinišką vaka- 

ir

Mirė Magdalena Ulinaus- 'padorium pakviestas Zimun- banką ir tas medžių parda- 
kienė 11 d. liepos. Paėjo iš 'tas iš Worcester, Mass., ku- vėjas tuojaus tau prisius 
Suvalkų gub., Senapilės pa- ris savo laiku dirbo Middle- miltų po $10.00 už . bačką.

*■ į

PHILADELPHIA, PA.
Centro viršininkų suokalbis 

paaiškėjo.
Paskutiniame L; S. S. 1 

kuopos susirinkime buvo pa
keltas klausimas apie Pild. 
Komiteto atidėjimą Sąjun
gos namo statymo neapry- 
buotam laikui. Tūli kuopos 
nariai nurodinėjo, kad iš 
priežasties atidėjimo gręsia 
didelis pavojus. Jų nuomo
ne—viena, kad jau baigiasi 
kontraktas ant to namo, kur 
dabar “Kovos” spaustuvė 
randasi; atnaujinti kontrak
tą negalima, nes neparanki 
vieta, tankiai vanduo užlieja 
skiepą ir genda mašinos. 
Keltis kitur — didelės išlai
dos. Antras klausimas, dar 
nežinia, kaip greitai galima 
bus surasti vieta. Trečia, 
Philadelphijos lokalas kalbi
na suvienytomis jiegomis 
statyti arba nusamdyti na-

rą naudai “Laisvės” 
“Naujosios Gadynės”.*

* $
Spalių 31 d. rengia prakal

bas. Kalbėsiąs “Naujienų” 
red. P. Grigaitis. Beabejo- 
nės, pasekmės bus didelės, 
nes Grigaičio ciceriečiai lau
kia jau seniai.*

* *
Spalių 11 d., 

svet., buvo L. M. P. S; Am. 
43 kp. prakalbos Kalbėjo 
M. Jurgelionienė ir P. Dun
dulis. Žmonių susirinko ne- 
daugihusia. *

* *
Spalių 13 d., P. Pakšto 

svet., Vyrų ir Moterų Apš. 
Draugystės įvyko vakaras. 
Programas buvo trumpas, 
bet užimantis. Dainavo L. 
S. S. 138 kp. mišrus choras, 
neatsilankė vadovas, todėl 
dainavimas išėjo silpnas. 
Draugijos pirm. Kasp. Ado
maitis pasakė trumpą pra
kalbą. Alena Dočkienė pa
deklamavo eiles, Lelija Ta- 
kažauskiūtė ir Julė Geište- 
rūtė sudainavo duetą; šios

vieto Panemunės parapijos, 
Pavintės kaimo; turėjo 68 
metus amžiaus, apie 19 me
tų išgyveno Amerikoj. Pa
liko savo vyrą, sūnų ir dvi 
dukterį, — vieną vedusią. 
Buvo smarki ir teisinga mo
teriškė, ėjo visur už teisy
bę, buvo gera prižiūrėtoja 
savo namų. Gali imti ir1 ki
tos moteriškės iš tos senelės 
pavyzdį. Likosi palaidota 
ant “Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių” su bažnytinėmis 
apeigomis,kurias atliko kun. 
Petrošius.

Lai bus lengva Amerikos 
žemelė šiems visiems įniru
siems amžinai ilsėtis.

J. Petrikys.

boro, Mass.
Bendrovė laikosi bepar-

Bet kada tapo prispirtas 
prie sienos su klausimais,

tyviai, nes visi perka Šerus, pasisakė, juk jis miltų ne- ■ 
Į kariumenę iš lietuvių ta- parduodąs, tiktai medžius. |

Rusijos Valdiškosios
ČEDIJIMO KASOS

Pakšto

mą tinkamoj vietoj. Ir daU^zos mergaitės, išėjusios 
bar kaip tik apie tai niekas 
nesirūpina ir paskui gali 
viską suvėlinti.

Toliaus draugai nurodinė
jo, kad jeigu bus viskas da
roma skubomis, neapsvars- 
čius, neapsižiūrėjus, tai gali 
būt pragaištingas darbas ir 
namas gali būti pastatytas 
netinkamoj vietoj arba ir ne 
tinkamas. Apart to, jeigu 
statymas bus užvilktas ir 
juomi niekas nesirūpins, tai 
daugelis skolininkų pradės 
savo pinigus atsiiminėti ir 
tuomet sunku bus namą į- 
gyti. Agitacija aukų rinki
mo irgi sustojo.

Po tų apkalbėjimų, drg. J. 
Stasiulevičius paaiškino,kad 
jis girdėjęs iš Pild. Komite
to narių, jog jie tyčia vilki
ną namo įgijimą, nes tikisi, 
kad gali pasitaikyti tinkama 
kolionija (reiškia — užsida-

• rys kokis nors laikraštis — 
Merkis), tai tuomet paleis 
iniciatyvą sulaužyti pirmą 
referendumą ir “Kovą” kel
ti į tą kolioniją.

Tokį Pild. Komiteto suo-
• kalbį tūli kuopiečiai pripaži

no labai blogu. Nežinia, 
kaip tas visiems sąjungie- 
čiams išrodys. Ar jie pagirs 
kelias ypatas, kurios nori 
pasielgti savaip, nepaisyda
mos į referendumą ir į tuos 
nuostolius, kokids Sąjunga 
paneš?

dainuoti, visuomet užžavi 
klausytojus savo maloniu 
dainavimu, klausytojai net 
ir dūsuoti nustoja. Geisti
na būtų, kad visi tėvai at
kreiptų atydą į savo vaikus 
ir lavintų nuo mažens prie 
visuomenės veikimo. Pas
kutinis ant programo buvo 
monologas: “Amžinas Lenk- 
tininkas”, atliko J. Uktve- 
ris, visiems žinomas mono- 
logistas. Žmonių buvo apie 
300. Draugystei pelno 
šią po desėtką dolerių.

lik-

R. Merkis.

CICERO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Dabartiniu laiku vietinė 
socialistų kuopa netik auga 
narių skaitliumi, bet paren
gimuose turi didelius pasi
sekimus.

Nedėlioj, 7 d. spalių, L. S. 
S. 138 kp., P.v Pakšto svet., 
buvo surengusi perstatymą, 

įžmonių buvo pilna svetai- 
lįj. Pelno liko $80.00. Dar 
Ciceroj iš parengimų niekas 
tokio uždarbio neturėjo.

Scenoje statė vieno akto

Į kariumenę iš 
po paimtas Al. Armakavi- 
čius. Kandidatais randasi 
šie: A. Kavlaičia ir J. Bal
čiūnas. Daugiau negirdėti.

Dėdė.

SCHENECTADY, N. Y.
L. S. S. 154 kuopa buvo pa

rengus prakalbas. Kalbėjo 
drg. J. Jukelis, iš New Yor- 
ko. Žmonių susirinko veik 
pilna svetainė ir visi ramiai 
užsilaikė, išskiriant porą y- 
patų. Nežinau, ar toms y- 
patoms prakalbos nepatiko, 
ar buvo įsikaušusios.

Merrill, kandidatas socialis
tų partijos ant miesto majo
ro. Abudu kalbėtoju žmo
nes pilnai užganėdino. Bu
vo duodami drg. J. Jukeliui 
klausimai, į kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai atsakinėjo. 
Rinkta aukos lėšų padengi
mui, bet gaila, kad pirminin
kas nepagarsino, kiek su
rinkta.

Pipiro Brolis.

SCRANTON, PA.
Nelaimingi atsitikimai ir 

mirtįs.
28 d. birželio tapo užmuš

tas lietuvis Jonas Sinauckas 
anglių kasyklose. Jisai pa
ėjo iš Kauno gub., Panevė
žio pavieto, Joniškėlio para
pijos; turėjo 29 metus am
žiaus. Amerikoj išgyveno 8 
metus. Buvo doras vaiki
nas, mylėjo skaityti laikraš
čius.

Prigėrė besimaudydamas 
prūde Aleksandras Mineika 
6 d. rugpjūčio. . Paėjo iš 
Vilniaus gub., Trakų pavie
to, Butrimonių valsčiaus, 
Grikonių kaimo; turėjo 55 
metus amžiaus; išgyveno A- 
merikoj 30 metų. A. a. ve
lionis buvo našlys, paliko du 
sūnų; buvo linksmo būdo 
žmogus ir balkonus. Paliko 
nemažai turto. Likosi pa
laidotas ant Dunmore kapi
nių.

Mirė Motiejus Gavialis 22 
d. birželio. Mieste Worces
ter,Mass,, tapo sužeistas ant 
gatvekario ir greitai numi
rė. Paėjo iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos pavieto, Ūdrijos 
parapijos, Butrimiškių kai
mo; turėjo amžiaus 26 me
tus. Amerikoj išgyveno a- 
pie 5 metus; liko trįs broliai 
ir dvi seseris. Tapo parga
bentas į Scrantoną ir čia pa
laidotas ant šv. Juozapo ka
pinių. Buvo doras ir geras 
vaikinas, mėgo skaityti

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

7 d. spalių kunigėlis visą 
savo pamokslą pašventė so
cialistų plūdimui. Mat, po
ra savaičių atgal K. Karso- 
kas su p-le E. Žukauskiūte 
nuėjo pas jį paimti šliūbą 
be užsakų. Kunigėlis parei
kalavo 35 dolerių. Tuomet 
jaunieji, pasikvietė neprigul- 
mingą kunigą Mickevičių iš 
Lawrence, Mass., ir pastara- 
sai davė šliūbą už 5 dolerius. 
Tuomi mūsų kunigėlis labai 
Įsižeidė ir minėtoj dienoj vi
są savo pamokslą pašventė 
socialistų plūdimui.

Reikia pažymėti, kad mi
nėta porelė nieko bendro ne
turi su socialistais.

LAWRENCE, MASS.
Svaiginančių gėrynių auka.

13 d. spalių tūlas Kazo
kas, rusas, gerokai įkaušę ir 
kada parėjęs namo lipo laip
tais viršun, parkrito ir taip 
nelaimingai, kad nusisuko 
sau sprandą ir per dvi minu- 
tas mirė. Pasiliko moteris 
su mažu kūdikiu varginga
me padėjime.

*
12 d. spalių buvo balius M. 

D. A. V. draugystės. Žmo
nių susirinko gana daug. 
Viskas būti; buvę gerai, bet 
daugelis balininkų taip “pa
vargo”, kad jau negalėjo nei 
ant kojų pastovėti.

Oi tas nelabasis rudis,kaip 
jis “nukankina” mūsų žfno- 
nelius.

M. M. Našlaitis.

Karoso.

ATHOL, MASS.
12 d. spalių čia įvyko vy

čių susispietimas. Supran
tama, neapsiėjo ir be vy
riausia generolo
Svarstyta apie tolimesnį 
muštro tęsimą.♦

* *
“Atholio Lietuvių Koope

ratyve Krautuvė” bus atida
ryta apie 20 d. spalių. Pi
nigų yra apie $2,000. Gas-

RUMFORD, ME.
Praslinkus vasaros karš

čiams, L. S. S. 136 kuopa 
pradėjo smarkiai veikti. 
Rengia diskusijas, platina li
teratūrą ir t. t.

Suprantama, atsiranda ir 
tokių, kurie stengias i tam 
veikimui užkenkti, bet jie 
nieko negali padaryti. Pa
vyzdžiui, kuopa buvo suren
gus viešas diskusijas 23 d. 
rugsėjo. Tūlas vyčių gene
rolas S. Pauliskaitis užkvie
tė socialistus į viešas disku
sijas, kurios ir įvyko" 7 d. 
spalių. Socialistų pusę gynė 
A. Gečas, vyčių — Paulis
kaitis. Vyčių generolas ta
po taip “sumaltas”, kad pri
siėjus balsuoti, kurioj pusėj 
teisybė, už jį nei vienas ne
balsavo. Diskusavo, kuri 
partija dėl darbininkų yra 
atsakančiausia.

Vargšas, netekęs čia įtek
mės, “Ateityje” rašo, būk 
mūsų mieste niekas nieko 
neveikia, jis tik vienas, gir
di, rūpinasi visuomeniškais 
reikalais ir t. t. Ir ištikimų
jų, jeigu į svetainę atėjo ne
mažai žmonių ir nei vienas 
jam nepritarė, tuomet prisi
eina sakyti, kad jis tik vie
nas rūpinasi tais “visuome
niškais” reikalais, nuo kurių 
susipratę darbininkai šali
nasi.

Ironija! Man rodosi, kad 
tasai kalbėtojas nuo debesių, 
reprezentuoja kokią nors 
pusę, kad ardyti- žmonių 
vienybę, o ne tverti visuome
nę į kooperacijas.

Nors jam pasisekė suar
dyti minėtą ramų susirinki
mą, bet ant po nelaimės,jam 
nepasisekė suklaidint tuos, 
kurie tikrai nori uždėt ko
operaciją, nes iš netyčių su
sirinkime radosi socialistų, 
kuriems netrūko ilgai nu
mauti juodą kaukę ardyto
jui. Taigi pradėtas darbas 
bus varomas tolyn, tik tru
putį atsargiau nuo veidmai
nių iš debesių. Trumpoj at
eityj bus surengtos prakal
bos su geru kalbėtojum ir 
ant vietos tikimasi gauti 
bent pusantro šimto šėrinin- 
kų. Reiškia, nėra to blogo, 
kad neišeitų ant gero.”

EASTHAMPTON, MASS.
Vos tik spėjo susitverti L. 

S. S. kuopa ir jau griebiasi 
už darbo. Nutarė surengti 
“margumynų” vakarėlį ir 
diskusijas. Reikia tikėtis, 
kad kuopai besidarbuojant, 
pavyks išjudinti ir tuos dar
bininkus, kurie ikišiol mie
gojo.

Išvien Visi.

INKERMAN, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Šiomis dienomis tapo nu
teistas ant trijų metų j kalė
jimą drg. Povilas Sanderga, 
40 metų amžiaus. Dalykas 
buvo taip. Būk Sanderga 
rugpjūčio mėnesyje gavęs 
prieškarinių lapelių, nuėjęs 
prie Kingstono bažnyčios, 
suradęs vaikiščių-ir įteikęs 
jiems tuos lapelius, liepda
mas išdalinti žmonėms, ei
nantiems iš bažnyčios. Ku
nigas pastebėjęs, kad vaikai 
dalina tokius lapelius, už
klausė, kur jie gavo; vaikai 
nurodė Saudargą, būk jis 
davė. Kunigas pašaukė po
liciją ir Sandarga tapo areš
tuotas.

Sandarga visą laiką gynė
si ir tvirtino, kad tiems vai
kams jokių lapelių nedavžs. 
Vaikai gi liudijo, kad nuo 
gavo tuos lapelius. Teis
mas nuteisė ant trijų metų 
prie sunkių darbų.

HOLYOKE, MASS.
Čia gyvuoja Lietuvių Pa- 

šelpinis Kliubas. Ikišiol jis 
nieko neveikė, bet dabarti
niu laiku jau “subruzdo.” 
Viename savo susirinkimu 
nutarė išsirašyti laikraščių, 
kad sužinojus, kas pasauly 
dedasi. Prenumeruota 
“Laisvė”, “Keleivis” ir 
“Draugas.” Pinigus pasiųs
ti į redakcijas įgaliavo J. 
Veličką. Bet dabar nežinia, 
kodėl “Laisvė” su “Keleiviu” 
į kliubą neateina? Kame 
čia priežastis, apie tai turė- 

kliubiečiai pasiteirauti.tuv

LOWELL, MASS.
7 d. spalių buvo vakarėlis 

su prakalbomis ir deklama
cijomis L. S. S. 203 kuopos. 
Žmonių susirinko nemažai ir 
visi užsilaikė ramiai. Drg. 
K. Gradauskas iš Lawrence, 
Mass., pasakė trumpą pra
kalbą ir savo rolę atliko ge
rai. Antras vietinės kuopos 
narys J. M. K. kalbėjo apie 
darbininkų gyvenimą ir var
gus. Paskui buvo deklama
cijų ir monologų. Viskas 
pavyko labai puikiai.*

kooperatyvišką
Ukėsu Kliubas v

PITTSTON, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Debesįs nuo Marso norėjo 
suklaidinti lietuvius organi
zuojant 
krautuvę.
pradėjo organizuoti koope
raciją. Tam tikslui sušaukė 
visuomenišką susirinkimą 
ant 15 d. spalių. Susirinki
mas įvyko. Kalbėjo J. S. 
Vaškevičius, S. Reikauskas 
ir tūlas nuo maršo agentas, 
—Debesis. Pirmutiniai du 
kalbėtojai aiškino mierius 
tikros šiandieninės koopera
cijos, bet po giedrai užėjo 
ant pagrindų juodas debesis 
ir tol lijo, iki neišvaikė susi
rinkusių. Tas nežinomas 
kalbėtojas pasakojo apie su
tvėrimą kokios tai organiza
cijos ant Marso, be pamatų, 
be kapitalo, — abelnai, be 
nieko; tik padenk pinigus į

$ *
3 d. spalių, apie 3 vai. nak

tį, užsidegė lietuviškos baž
nyčios klebonija. Policistas, 
pamatęs gaisrą, davė žinią 
ugnagesiams. Vietos anglų 
laikraščiai praneša, kad pri
buvus ugniagesiams klebo
nijos durys buvę uždarytos. 
Tuomet ugnagesiai per lan
gą įsikraustę į kleboniją ir 
radę dar bemiegant kunigą 
ir gaspadinę, kuriuos nakti
niuose drabužiuose spėjo iš
nešti iš gaisro.

* *

13 d. spalių š. J. draugys
tė surengė prakalbas ir pasi
kvietė kalbėtoją M. Šalčių iš 
So. Bostono. Apie jo pra
kalbą neverta nei minėti,nes 
pasakojo visokias nesąmo
nes. Draugystės nariai la
bai pasipiktino tokia po kal
ba. Prie' draugystės prisi
rašė vienas narys.

(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 pinigų čielybę ir neplieČiamybę. Pi
nigus galima atsiimti iš Kasos kiekviename laike net būnant Amerikoje 
ar kitoje šalyje.

Norintieji siųsti pinigus j Rusijos čėdijimo Kasų, ar pirkti obliga- 
jas Rusijos 5 J procentines Paskolos 1916 m. privalo kreipties vien tik 
prie

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 specialį skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 
į Rusijos gilumu iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.

Reikalaukite jo čienių, 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

kompanijoj dirba į dvi pa
mainas — dienomis ir nak
timis. Dienomis dirba veik 
vieni amerikonai, naktimis 
įvairių tautų darbininkai. 
Streikieriai reikalavo pakel
ti ant jardo vieną centą. Iš
syk visi laikėsi vienybėj,bet 
paskui dieniniai darbininkai 
atsiskyrė nuo naktinių ir nu 
balsavo 73 balsais prieš 20 
eiti dirbti.

Jiems tapo pasiūlyta ant 
tūlų darbų po pusę cento. 25 
d. rugsėjo dieniniai darbi
ninkai grįžo prie darbo fak
tiniai pasiliko streikuodami.

14 d. spalių buvo L. S. S. 
203 kuopos susirinkimas. 
Nutarta statyti scenoj vei
kalą “Penktas Prisakymas” 
ir “Kerštinga Meilė”. Rei
kia tikėtis, kad greitu laiku 
šie veikalai pasirodys sce
noj, nes kuopos narai žada 
energiškai darbuotis. * 

* ♦
14 d. spalių, vakare mūsų 

mūčelninkai (vyčiai) buvo 
surengę koncertą. Pribuvo 
vyčių generolai ir kunigėlis. 
Jis norėjo kalbėti, bet publi
koj kilo triukšmas — nedavė 
kalbėti. Tapo pareikalauta Prie naktinių prisidėjo sep- 
policija. Pribuvo du guzi- tyni ir dieninių, 
kuočiai ir pradėjo tvarką 
daryti. Tuomet kalbėtojai 
jau galėjo plūstis, kiek tik 
jie norėjo, nes kas tik ban
dė atsiliepti, tą policija lau
kan vedė.

Buvo dainų, bet jau tas

Dieniniai 
darbininkai kompanijai dali
ni darbą atliko.

8 d. spalių, nieko nelaimė
ję, sugrįžo ir naktiniai dar
bininkai. Jie rado įtaisy
tas kelias mašinas naujau
sios mados, kur vienas dar- 

dainavaimas nepanašus į bininkas atlieka trijų dar- 
dainavimą ir publika ėmė .bą. Vadinasi, du darbinin- 
šaukti: “Dainuokite,bet ne- kai jau nereikalingi, jie bus 
kalbėkite”! žodžiu, visas .išmesti ant gatvės, 
koncerto programas atliktasį Ir taip tas streikas iš prie- 
labai prastai? Beje, kalbė- žasties pačių darbininkų ne- 

i buvo užduodami;susipratimo, likosi pralaimė
tas.

tojams buvo 
klausimai, bet Ramanauskas 
pašoko ant pagrindų ir pra
dėjo šaukti, kad dabar vė
lus laikas ir jie į klausimus 
neatsakinės.

Kada Cicilijos choras dai
navo -lietuvių himną, pusė 
publikos sustojo, o pusė sė

Audėjas.

LAUKIA DIDELIO
SOCIALISTŲ DERLIAUS
Paterson, N. J. — Vietos 

i socialistai darbuojasi gana 
dėjo. V.R. pribėgo prie ma-: smarkiai ir laukia didelio 
nęs ii- klausia: “Kas tu per socialistų derliaus. Mano- 
vienas esi?” Atsakiau jam, ma, kad šiais metais į dau- 
kad esu lietuvis. Greta ma-|gelį vietų socialistai praves 
nęs sėdėdamas žmogus pa- savo kandidatus.
sakė jam ir mano pavardę, 
tai dabar nebežinau, ką jis 
su manimi galės daryti, ar 
tik neareštuos?

V. J. čulade.

CHICAGO, ILL.
Extra!

Pirmas komiteto susirin
kimas, kaslink rengiamo va
karo naudai “Laisvės” ir 
“Naujosios Gadynės”, įvyks 
subatoj, spalio (October) 27 
d., 7:30 vai. vakare. Viešo 
knygyno kambariuose, 1617 
N. Robey St. (arti prie Mil
waukee ir North Ave.)

Chicagos ir artimos apie- 
linkės socialistų kuopų iš-

jau gatava knyga “Meilės 
Laipsniai Jų Išsivystyme”. 
Kaina $1.00, su apdarais — 
$1.25. Kiekvienas perskai
tykite tą puikią knygą.

REUMATIZMAS
Naminė gyduolė, kurią pa

taria vartot tas, kuris 
išsigydė.

Pavasary j 1893 m. mane smarkiai 
kankino Reumatizmas. Kentėjau la
bai sunkiai, ir tik tas gali įsivaizdin
ti, kuris sirgo, daugiau kaip tria 
metus. Bandžiau įvairias gyduoles,

rinktieji komitetai, būtinai dakta^ ?a*kui daklar^« bet pageiba 
meldziami pribūti, laipgi ir duolę, kuri mane Visiškai išgydė ir 
tos socialistų kuopos, kurios daugiau neaUikartoja. Aš galiu nu- 
negavo pakvietimo bei ne-
Spėjo išrinkti komiteto virš-'apėmęs, bet šios gyduolės mane iš- 
minėtam darbui — yra mel-1 Aš ,l0riu’ kad kk‘kvi““ k«>; 
dziamOS prisiųsti nors PO. formoje, pabandytų šitos pastebėtinos 

spėkos. Nesiųsk nei cento, tik pri- 
siųsk savo pavardę ir adresų, o aš 
prisiųsti/ jas išbandymui.

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

MARK H. JACKSON, No. 483 D. 
Gurney Bldg„ SYRACUSE, N. Y.

Mr. Jackson atsakomybėj. AugŠ- 
čiau minėtas paskelbimas teisingas.— 
Pub. ' .

vieną narį iš kuopos valdy
bos.

Draugiškai
Julius Mickevičius.■>

EASTON, PA.
Menkos streiko pasekmės.
20 d. rugsėjo išėjo į strei

ką apie 300 darbininkų, — 
audėjų Stewart Silk Co. Šioj
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DYKAI!

toll- 
Ncw 
Ma*-

K. HDLAU8KAS,
Aptiekorias ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014. ir 21018.

TEISINGIAUSIA Ir GBBIAUBIA 
LI1TUYI1KA Tel* 2372 Greenpoint

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly- 
gos. Taipgi parduodame pi j anų s.

E 1

MTmwTwmwnrminiffinmiiwimmiiiiiiiiiffliwiiiiiimtiiiiniHiiiiiiiiinrfflniiiiiniiiiiniiffmiiiiniiiHniinnnTinmiiiinmiiiiHiiiiifrniiiiiiiiiiinnffnnimiinninniiwa
Į jUiUimiIlUlIlUlllHUi ■■■■u1unui....uui.1n.1uil1millUlimiilllllllllllUlll.lllllllllUllllilUllllllllllllilllllUUUUlllllllllUUmiUJllUmilUlliUUWmiimiUlliUlUiJ^g

bmiiiiiiiiiiwiiwioiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiii^^
MlWilUIUHMillllllllllllMIIIIIIMaiWMHIIIWIIIIWIWIIMlWMIllHIIIIIIIMIM^

Htrauklu lYVk'AI tarp* U Ir 12 Dantis L/I IvrVl vai. kasdieną, 
kad tuem parodyt, |oir ištraukiu

BE SKAUSMO!
Mlnklti robinlal prisisiurbianti smegenis 

kurio tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų.........SS.00 Ir MR&lao
22 kt. auka.kepuraite....! 5.00
Pripildymas auksu.........11.60 ir augšfiiM
Tiltelio uždėjimas.......: 5.00 už dantį 
Pripildymas platina....*1.60 far augKlan
Pripildymą* aidabru b* gydymo. ••••• 60*. m cementu M •» *••••

Dantis egzaminuoju dykais 
DR. J. 6. COLE, Oeotistaj.

292 BeM At, Brooklp, g T.

Averčenko.

Abudu Gabus
•—Ar aš tau reikalingas? 

—rimtai jį užklausiau.
—Taip. Rytoj jos ponai 

išvažiuoja į teatrą ir dar 
kur-kitur. Pakol aš su vi
rėja glamonėsiuos, tu galėsi 
atlikti tokį darbą, kuriuo 
dori žmonės bjaurisi — įei
si į doros moteries miega-, 
mąjį kambarį...

—Bus padaryta, — žio
vaudamas pažadėjau.

Miegojau ramiai. Nesap
navau apie tuos baisius nuo- 
tikius, kuriuos vakar turė
jau pergyventi....

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

o
didelis

Paga-

matau,

s =
Š

=

$1.00 ANT 
savaites 
Prostatom į namu* ir 

tnas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS BROS. 
FURNITURE CO.

" 198-200 GRAND STREET 
Tarpe Driggs ir Bedford ave*g» 

Brooklyn, N. Y.

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

čia padėto

30c.
20c.

Visą vakarą 
bežiūrėdamas

' Knygą# pasirinkit iš 
surašo:
Laisvės Kalinys, kaina 
Lietuva Sušals “
Išvogimas 10 kai. iš Pav. 20c.
Moterų Padėjimas Evanjf. 20c.
Raudonas Juokas 35c.
Kontrabandninkai 20c.

Ę3 
|f 
x S 
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 paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 

j prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
'trejos devynerios 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

3

Sutaisytas is tormuioa- 
recepto; Suteikto ifanintln- 
gu Egypto zukoninku,

•psireiškia esqe stebėtinai pasekminei • 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, gtr- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialčio galvoje, ect., set., Sutai
somas išdirbbju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
rrs: 6eno ir ištikimo draugo šeimy

nos, naudojamo visame pasau
lyje Įter pusę šimtmečio—35c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER A CO. 

74—80 Wa»hlBgt»B Street, New York.

Tol. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

SERGANTIEJI!

M|!5.ą»i4k.in|Įįi U.

140 EAST 22 ST.N

H
^1

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai:

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo nervų ir ligų

turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per karią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dčl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. N eat įdėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 1® 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.

• 140 E. 22nd St., Lexington ir
3rd Ave., New York City.

nesu pirklys, jokio namo ne
turiu ir apie užveizdą nieko 
negaliu pasakyti, nes jo ne
turiu. Jurai, aš matau, kad 
tu gabus ir viskam tiki, 
tu žinai, kas aš esu?

—Man rodosi, kad tu 
generolas ?

—Jurai, aš esu vagis, tei
singas profesionalis vagis! 
Bet aš tuomi, Jurai, nesidi- 
didžiuoju. Didžiavimasis 
žmogui naudos neatneša.

Jis pasileido juokais.
—Tokiu būdu aš turiu ta

ve persiprašyti... Aš ma
niau, kad tu esi žmogus ki
tos klesos. Jeigu tu esi va
gis, tai še tau, atsiimk savo.

Aš iš savo kišeniaus iš
ėmiau auksinį laikrodėlį su 
išbraižytomis jo raidėmis ir 
deimantinę špilką, kuri laike 
lošimo puošė jo kaklaraištį.

Jis nusistebėjo, pažvelgė 
j mane, griebėsi už savo ki
šeniaus — nėra laikrodėlio, 
griebėsi už kaklraraiščio — 
nėra špilkos, tuomet pašoko 
ir paspaudė mano ranką.

—Širdingai ačiū! Tokiu 
būdu aš, po teisybei, priva
lau tau sugrąžintidaikrodėlį 
ir žiedą. Nors tu pralošei, 
bet aš slapta pavogiau nuo 
tavęs porą biliardinių ka
muolėlių ir pasidėjau sau. 
Tas man ir pagelbėjo išloš
ti.

—Kaip tai?
—Pavogiau 14 ir 10.
—Hm...Tokiu būdu aš pri

valau atsiimti savo laikrodį 
ir žiedą, nes aš irgi pavo
giau nuo tavęs du kamuolė
liu, kuomet tu užsižiopsojai, 
bet ten buvo 9 ir 7. Vadina 
tarpe manų ir tavų 
skirtumas,

Abudu patylėjome, 
lios aš prabilau:

—Vienok tu, kaip 
gerai gyveni!

—Žinai, Jurai, patyrimas, 
be patyrimo nieko negali pa
daryti. Kada aš atvykstu į 
miestą, man daugiau nieko 
nereikia, kaip tik penkinę 
turėti ir sunkią valyzą. Va
žiuoju i geriausi viešbutį ir 
nei iš šio, nei iš to, patar
nautojui numetu paskutinę 
penkinę. Paskui reikalauju, 
kad duotų pačius geriausius 
kambarius. Patarnautojas 
tuojaus paleidžia gandą.kad 
atvyko milionierius. Tuo
jaus eina į viešbučio valgyk
lą ir pareikalauju pagaminti 
vakarienę, nepigesnę, kaip 
dvidešimts penkis. Tą da
rau todėl, kad viešbučio sa
vininkui parodžius, su kuo 
jis turi reikalą ir tuo pačiu 
tarpu įlindus į skolą, nes pa
skui jis nenorės mane išvy
ti ir lauks, kada aš iam už
mokėsiu. Na, o paskui, ka
da jau matau riestai, palie
ku savo valyzą ir nešuosi to
liau.

Jis linksmai nusišypsojo.
—Iš visų plytų, kurias aš 

valyzose esu palikęs, gali
ma būtų jau dabar pastatyti 
nedidelį, bet puikų namelį!

Mudu kalbėjome gana il
gai.

Einant gult, mano ponas 
pasakė:

—Ar tu, Jurai, myli mote
ris?

—Moterįs — žmogaus ne
laimė, bet deja, aš niekad 
dėl savęs laimės nejieškojau.

r-Žinai, Jurai, aš neseniai 
susidėjau su viena rauplėta, 
bjaurios išvaizdos, virėja.

Veikimas.
Nuduodamas gabų ir link

smą vaikiną, turiu pripa
žinti, kad visgi truputį ir bi
jau: o kas bus tuomet, jeigu 
skaitytojas pasibjaurės visu 
mano pasielgimu,vieton gar
džiai nusijuokti?

Toks skaitytojo pasielgi
mas būtų dėl manęs dideliu 
smūgiu.

Ar jūs mane galėsite su
prasti, jeigu pasakysiu, kad 
aš neišdrįstu ranką pakelti 
ant musės, idant ją užmu
šus... Bet jeigu pas tą mu
sę kišeniuje skambėtų auk
siniai ir per geltoną pilvą 
būtų nutiestas retežėlis, — 
be jokio mąstymo nuo savi
ninkės atimčiau tas brange
nybes: laiko rodyklę ir pini
gus.

Jeigu ta musė būtų ameri
kone, ji baisiai įsižeistų ne
tekus laiko rodyklės, nes visi 
gerai žinome, kad ameriko
nai laiką labiau brangina, 
negu pinigus.

Jeigu tik gerai pagalvoti 
apie mano pasielgimą, tuo
met jame nieko ypatingo, 
nieko blogo ir nebus... Pa
siskolinau nuo vieno pono 
piniginį krepšį. Ponas išro
dė išdidus, krepšys išsipūtęs 
ir kada man pavyko jį pasi
skolinti, labai nudžiugau. 
Bet krepšio išvaizda buvo 
apgavinga! 
praleidau
meiliškus laiškus, visokias 
neapmokėtas atskaitas ir 
tam panašius dokumentus... 
Po pasiskolinimo krepšio, 
tuojaus pavyko pasiskolinti 
ir auksinį laikrodį, bet kaip 
gi paskui pasirodė? Laik
rodis buvo varinis ir tik pa
auksuotas. Peržiūrėjęs tą 
varinę mašiną, tuojaus ati
daviau nepažįstamam vai- 
kiščiui, kuris nešėsi iš krau
tuvės nusipirkęs butelį pie
no, pradėjo visa gerkle 
bliauti, tartum būtu savo 7 v
galvą sudaužęs.

Dabar manau, kad skaity
tojas kitaip atsineš linkui 
mano pasielgimo, todėl eisiu 
vėl prie savo pono.

—Jurai! — tarė mano 
ponas, kuomet mudu žings
niavome pas jo mylimąją, 
arba, geriau sakant pas my
limuosius daiktelius. — Ar 
tu nepasmerki manęs už tai, 
kad aš susidėjau su mote- 
re ne iš savo klesos?

Aš padaviau jam ranką ir 
pridūriau:

—Nei kiek, Mikai! Tik tu 
privalai ją padaryti lygią 
su savimi.

—Gerai. Tik jeigu aš tą 
salėsiu šiame vakare atlik
ti, nes aš noriu šį vakarą 
taip padaryti, kaip pas ban- 
kierius priimta vadinti “lik
viduodamas dalyką.”

Kada mudu įėjom į virtu
vę, mus pasitiko su dideliu 
džiaugsmu ir nepaprastu 

(Toliaus bus).

—Pasakyk man, koks skir 
tumas tarpe protingo ir

Suprantama, ne jos bučkiai kvailo žmogaus?
—Visiškai mažas: kvailasir meile mane traukia, bet

ponų kambarys ir tie maži nežino ir pas kitus klausia 
'daikteliai, kurie šėpoje ran- o protingas jį žino ir nieką- 

I dos neužsimena.
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Pasidarbuokit,lfnes [tos knygos neilgai bus duodamos

Brooklyn, N. Y.183 Roebling Street, H E 3
BĮ
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L Vincas J. Daunora J
------------------- A P T I E KORIUS -----

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoju numiruaint 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius Ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynomc ir šiai* 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Malik

APTIĘKA d
IXXJCO1.

nuo

$1.01
1.08
1.08

. 50e.

tWYORK

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, .tu

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

)Kas užsirašys “Naujienas” - a» 
metų ir prisius $5.0^ gaus dovaną 
“Keleivį” ant metų arba knygų 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovam* 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $l.lh 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų w» 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esat* 
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 savo 
draugui ir pažįstamu! Knygas dvoal» 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS,

MM Mariarrt St. Philadelphia, Pk

•iXPttlE 
a«iu,ruoa 

<>%ALCOHOl 
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LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles gnlluMi 

apturėti per pačtą;
Nuo reumatizmo .......................
Kraujo Valytojas.........................
Vidurių Valytojas .......................
Vidurių Reguliatorius.................
Trojanka 25 c., 50 c., Ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles
visokių ligų, kurios čia dar nepaml* 
sėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS* 
151 METROPOLITAN A VE.

BROOKLYN, N. Y. ,

■tt '.yj-

Telephone 1050 Ureenpoint

Dr.H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano special# 

tai moterų ilgo®.
Gerai įsitemykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
° kampas So. L-mos gatves. •

Dr. Richterie
PAIN 

expellee 
■u 

"ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, susti* 
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis pat 

siduoda pake 
lyje šičia nu
pieštam*. At- 
a*šk visus pa
kelius, kurie 
■•bus užpe
lnyti •« 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nu*

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
74—-80 Wash 
ington fit., 
New Yerk

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų 

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. >• 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*.

Nedėliomis pagal eutartj.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iii! 

riam* ir pasakom* visas ligas Ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiam 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy 
dosi. Reikalui esant, kreipkitSs. mę 
apžiūrėsime ir duosime prietelišk 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N» 
užmirškite mano antrašo.

» DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 814 E. BOth SU 
Antras Ofisas: 1945—7th Ava, 

arti117th St, New York CH|
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F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y

Pirkite Severos Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai "Severos" 
išdirbimų, arba užsisakykit tiesiog, jeigu , tikrų negalite gauti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

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

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.
i ..............
ltilllllllilHlllillHIHHIHHIffllfHttH1UttttHlltt*<uu“uttHfflMltll

SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
* (Severos Plotkclčs nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitą 

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

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti ger, linlmentg Ir 

turėti po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
4^ mui, ar susidaužymui, Išsisukimui arba perlenkimui.

Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už

I Severn’s
| Gothard Oil

(Severos Gothardiškas 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, susidaužvmų, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyruslų narių arba muskulų.

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

tgg neša mums savo laiške iš 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Išsinarinau 
sau koją kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gothardinišką Aliejų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai’’.

m

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? ?ST

GARSAS Sfi&l' KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
CystŲ r u g i n i ų miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joma ir kitokiems poky
liams *<•*•*•

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

'*«

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

Auksinės kepuraitės — 15 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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Ar reikia “kariauti?

Laisvės" laidos knygos

Newark, N. J
KOVA SU RUSAIS

25c.
15c.

30c.

35c.20c.

(“Dabartis”)

Svetimos laidos knygos.kitus

50th 50c

49th

BOth

75c. 
>1.00

Lietuvių laikraščių istori
joj šis tarpas bus žinomas, 
kaipo atramento naikinimo 
periodas.

darbininkui — ir 
i socializmą ir tam 

Kaina tik................

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

1939 Fairview Ave., Easton, Pa. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai vi
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 480 
Northampton St., Easton, Pa.

MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS. Apra- 
šyta, koks buvo doros supratimas 
senovėj ir kaip jis vystėsi Kaina 25c.

Finans 
108 Fs 
Iždininkas A. Pilipauskas, 

814 8e. Paco Si.

STEPONAIČIO RAŠTĄL IR EILĖS
Kaina................ .....................................

KUNIGAI, BEDIEVIAI IR SOCIAL
DEMOKRATAI. Kaina.............10c.

GYVENIMO BANGA. Parašė Senas 
Vincas. Kapitalisto gyvenimas, jo 

' darbai ir mirtis............................

KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ ? arba 
tikėjimo kritika. Kaina ........  20c.

PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 
aprašymas musų saulinės siste 

mos. Kaina .............................

PASLAPTIS. Seno Vinco monologai ir 
eilės. Kaina...............................   15c

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Peržvelgta 
šeimynos formos ir besiplėtojimas 
senovėj. Kaina.............................. 10c.

NEŽUDYK. Dramos vaizdelis. Skiria
mas vaikams. Kaina ............. 10c.

DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ EVO
LIUCIJA. Kaina ................... 50c.

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

Susirinkimai ateibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mą vaL po pietų.

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

25 ir 35c.
$1.00
$1.00
$1.50

50c. ir 75c.

Maršalka T. Bartkus, -
1500 So. .48th Ct.

Susirinkimai atsibOna kas pus šuti
nį nedėldienį kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 15UU So. 40th Avė., 
Cicero, 111.

•4 — • * • -a - • "* ••
ŽODYNAS lietuviškai - angliškos it 

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

Finansų rašt. J. Waičis,
1320 Lincoln St., Waukegan, Ill. 

Kasierius M. Kairaitis,
166—10th St, North Chicago, Ill. 

Kasos Glob. M. Rekis,
1548 Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 

Kasos Glob. R. Ruleviče,
1330 So. Jackson St., Waukegan, Ill. 

Maršalas K. Navickis,
1420 So. Victoria St., Waukeganjll 

Pagelbininkas J. Wardauskao,
1448 Jackson St., Waukegan, Ill. 

Susirinkimai atslbūna kas trečią 
nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St. £ Sheridan Rd., Waukegan, HL

LAISVOJI 
SAKYKLA 

TUjIllllllllllllllllHI 
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NAU J' KANTIčKOS arba politiškos
giesn. . Kaina.................... ..

NCOS A v , c*s IŠSIVYSTYMAS. Kai
na .......................................... .1533

Zuzana Gulbinienė,
1531

Marijona Dolan,
1533

Vienas ūkininkas iš Dai
navos (Radunės apskričio) 
turėjo pavojingą kovą su 
pabėgusiais iš nelaisvės ru
sais kareiviais. Dvejetas 
ginkluotų belaisvių buvo į- 
siveržusiu jo gyveniman ir 
pavogusiu 200 rublių popie
riniais pinigais ir porą ba
tų. Vienas šitų piktadarių 
paliko savo kardą. Ūkinin
kas, pastebėjęs vagystę, pa
siėmė tą ginklą ir leidosi vy
ties piktadarius, kuriuos 
veikiai ir prinoko. Įvyko 
pavojingos imtynės; ūkinin
kas vieną piktadarį nudūrė, 
gi antrasis su pavogtais pi
nigais pabėgo. Tai dar pir
mas atsitikimas, kuris pri- 
rodo, kokie pavojingi pabė
gusieji belaisviai. Tokiame 
sykyje ūkininkai turėtų 
bendrai su kaimynais jų gin
ties.

Aš kviečiu visus užbaigti 
tas polemikas ir tuomet mū
sų kuopa vėl pradės dar
buotis, kaip ir pirmiau dar
bavosi.

Šalin ginčiai ir nesusipra
timai! Lai gyvuoja meilė 
ir brolybė!

M. M. Našlaitis.
Lawrence, Mass.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR
DUKTERŲ* ELIZABETH, N. J.

Pirmininkas P. Kardokas, 
122 Court St

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond SU 

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
249 Pins St 

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
UI Pino St

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark PL

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Insist PI.

8. Yuškaitė, 117 Magnolia Ave.
Maršalka J. Bruzgė, 

129 Pins St

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

Scott Nearing sako, kad 
kiekviename Amerikos mie
ste turėtų būti liaudies na
mas. ,

Paremia tą. -

“Naujienos” ir “Keleivis” ir 
dar sako, kad netrukdo vei
kimui.

Jau ir taip kuopose kįla 
dideli ginčai iš priežasties 
laikraščių pasiskirstymo 
frakcijas. Kuopų nariai su
sirinkimuose jau pradeda 
prasivardžiuoti bolševikais, 
socialpatriotais ir t. t. Kaip 
tik kuopos spėja atidaryti 
mitingus, jau prasideda gin
čai apie laikraščių santikius. 
Mitingai tęsiasi kelias va
landas ir nariai negali pri
eiti prie tvarkos, negali pri
eiti prie svarstymo rimtes
nių dalykų. Negana to, 
pradeda pykti, vieni 
pravardžiuoti.

Ir štai, kada reikia 
l^ti tuos klausimus, 
paliečia šiandieninį 
gyvenimą, męs pasinėrę tuš
čiuose ginčuose.

Draugai ir draugės, tik 
pamislykite, prie ko mus ve-

VYRŲ IR MOTERŲ A Pš VI ETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezident K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkienė, « 

1500 So. 48th CL 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman,

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

12204 — 7th Avė., Moline III. 
Finansų sekretorius W. Vapsevich,

436—4th Avė., Moline, III. 
Iždininkas K. Juška,

325—4th Avė., Moline, III. 
Maršalka F. Barauskas

12204—7th Avė., Molino, III.
T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir

mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline I1L

da tie visi ginčiai? Mums 
reikia dirbti, reikia eiti prie 
platesnių minių, kad tas mi
nias patraukus į savo pusę, 
o kas dabar yra? Kaip męs 
veikiame? Ar ne laikas bū
tų paliauti tuos tuščius gin
čius ir pradėti naudingą 
visuomenei darbą?

Męs matome, kad dabar 
minios socialistams pritaria, 
Rusijoj visur socialistai ima 
viršų, argi negeriau būtų, 
kad ir męs, lietuviai socia
listai, metę ginčius į šalį, 
pradėtume bendrą darbą? 
Juk męs turime bendrus sa* 
vo priešus, su kuriais pri
valome kovoti, bet ne tarpe 
savęs peštis.

V. Žuvytė viename “Lais
vės” numery j rašo, kad L. S. 
S. 64 kuopos nariai atsisakė 
platinti visus kitus laikraš
čius, išskyrus “Kovos” ir 
“Naujosios Gadynės”, bet 
jis tikisi, kad kuopa tą savo 
nutarimą galėsianti atšauk- 
;i. Taip, kaip greit užsi
baigs tie ginčiai, taip greit 
<uopa pradės platinti visus 
laikraščius. Toliaus Žuvytė 
sako, būk L. S. S. 64 kuopa 
užsipuolanti ant drg. L. 
Pruseikos ir V. Paukščio, 
kurie tą kuopą atgaivinę. 
Męs ant tų draugų niekad 
neužsipuolėme ir nemanome 
užsipulti, bet buvome jiems 
dėkingi ir būsime. Taipgi 
Žuvytė klysta sakydama, 
kad męs tuos draugus šmei- 
žiame. Jeigu buvo kur nors 
rašyta apie tuos draugus ir 
jie užgauti, tai ne kuopos, 
bet vienos ypatos — kores
pondento ir kuopa už tokius 
korespondentus neatsako. 
Kuopa gi neatsisakė rengti 
prakalbas ir kviesti drg. 
Pruseiką ir kitus kalbėtojus. 
Vadinasi, kuopa tų draugų 
neignoruoja.

Mūsų kuopa tik trokšta, 
kad tie ginčiai kogreičiausia 
užsibaigtų, bet ji nešmeižia 
draugų, neina prieš kalbėto-

DARBAS IR KAPITALAS. Pirmuti
nės svarbios žinios iš politiškos 
ekonomijos. Kaina ................... 20r.

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

RUSIJOS REVOLIUCIJOS. 
PAVEIKSLAS.

Ką tik aplaikėm labai pui- 
<ų dabartinės Rusijos Revo- 
iucijos paveikslą. Paveiks
las perstata, kaip caras nu
ginkluotas, traukiasi nuo 
sosto, retežiai sudraskyti, o 
garsus revoliucionieriai,kaip 
Čaikovski, Krapotkin, Breš- 
kovska ir liaudis su raudo
nomis vėliavomis stovi ap
link sostą, ant kurio yra 
Laisvė su koja užmynusi ant 
caro karūnos. Paveikslas 
ant palituravotos popieros, 
net devyniose spalvose, ver
tas dolerio. “Kardas” par
duoda juos po 25c. Prdsiųs- 
kite konverte kvoterį arba 
25c. viencentines štampas,ir 
paveikslą tuoj gausite.

“KARDAS” 
251 Broadway,

So. Boston, Mass.
(85—86)

RED. ATSAKYMAI.
Jonui Katkui, Pittsburge. 

—Mums gaila, bet męs ne
galim duoti vietos jūsų pra
nešimui. Jeigu kuopa jus 
kaltina prasižengimu socia
listų judėjimui ir net tvėri
mu ar agitacija už vyčių 
kuopą, tai tą klausimą gali
ma išrišt-ne Brooklyne, bet 
Pittsburge. Reikalaukite 
trečiųjų teisino ar kokios 
nors komisijos. Klausimą 
reik išrišt ant vietos.

Z. Blaižytei, Lawrence, 
Mass. — Talpiname anks
čiau gautą. Atleiskite, kad 
negalėjome sunaudoti.

Šv. Mykolo Draugystės 
Komitetui, Dayton, Ohio. — 
Tokių pranešimų už dyką 
netalpiname.

K. Vilaniškiui, Lewiston, 
Me. — Apie tas prakalbas 
įtalpinome anksčiau gautą 
žinutę. Atleiskite, kad ne
galėjome sunaudoti.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 83rd St 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Mlsevičiutė
1452 E. 88rd St

Fin. Raštininkas Antanas Banlalis, 
1449 East 24th St 

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory 8t 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
2129 St Clair Ave.

V. Kvedaravičins
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:80 vaL vakare ant 
Schwab svetainės, 6181 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atslbūna kas 
trečią pėtnvčlą kiekviena mėnnesio 
nuo 7:80 vaL vak. antSchwab svetai
nės 6181 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedilio vakarą nuo vaL 
vakaro.
. Knygių Pranu Tumosas,

8*76 B. 72nd lt

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲLIETUVIŲ PAŠELPINES DR-STBĖ 
.DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckls, 

802—8th St 
Vice-pirmininkas K. Dimša, 

812—8th St 
Užrašų rašt B. Masiliūnas, 

922—10th St

SUMSAS KNYGŲ, KŪMAS GAUNA GAUTI 
“LAISVES” KNYGYNE. . . . . .

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

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

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

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

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

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avo. 

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine 8t 

Prot Raštininkas A. Ramauckas,
1025 East Pine 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 paskutini pa- 

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

svars- 
kurie 
mūsų

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

ATEITIES SURĖDYMAS. Kaina ... 15c.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ ~’*WGYS 
TĖ, ^MOLINE, Ėbfc, 

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis, v 

1360—12th Avė., E. Moline, Ill.
Vice-prez. M. Dackus,
j 854—8th St., Moline, III.

Visokios Šaknys, žiedai, žolės ir t. prot. sekretorius S. Rusteika, 
. Aptieka atdara dieną ir naktį, J 

Su visoms rodoms kreipkitės:
Lietuvis aptiekorius ir savininkas

F. KUDIRKA.
64 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

Dėlkogi ne kariauti, jeigu 
kariaujasi. Bet kaip susi
taikyti, jeigu visi “nekalti?” 
Kariaujančioms šalims, nors 
popiežius tarpininkauja su
sitaikyme, o mums niekas. 
Nors ir gauname pundus 
laiškų? kad nustoti polemi
kas vedus, bet veltui. Nors 
visos L. S. S. kuopos lau
kia pabaigos, bet nesulau
kia. Tad kuopa Newarke, 
N. J., laikytame savo susi
rinkime nutarė bandyti tai
kyti. Taikymo būdas toks: 
nutarė iškepti didelį “pyra
gą”, ir iškepimui jo išrinkta 
komisija, (tik geistina, kad 
komisija nepasigailėtų įdėti 
diktokai “radzinkų.” O gal 
ir pagelbės, jeigu socialistiš- 
kų laikraščių leidėjai pasi- 
ukvatins ant jo. Kada pa
ragaus jie jo, tai gal ir su
laikys perdaug greit vei
kiantį jų protą. Tuomet 
mūsų nekaltoji “Laisvutė” 
pakels akutes link dangaus, 
ir prikąs tankiai krutamą 
lūpukę. Taip pat ir “Nau
jienos” gal paglostys savo 
uarzdukę, ir švelnumas jos 
sumii.KŠtys širdį ir intemp- 
tieji nervai gaus truputį lai
ko dėl atsilsėjimo. Ir mūsų 
“Kova”, kuri uždusus kvė
puoja nespėdama atsakyti 
jiems, nubrauks prakaitą 
nuo kaktos, ir gal galės pa
talpinti tuos straipsnius sa
vo bendradarbių, kurie guli 
ilgoką laiką, nes negalėjo 
būti patalpinti dėl “stokos” 
vietos. O jeigu ir tas negel
bės, tuomet turėsime eiti 
prie galutino išėjimo, — tai 
yra paimt rykštę ir paklaust 
“Vaikai, kas čia bosas?” Na, 
juk jau kitokios pagelbos 
nėra. Vadovai! argi jūsų 
uždavinys supažindinti mus 
su jūsų polemikomis? Argi 
neturite nieko svarbesnio 
dėl mūsų? Argi neturite 
prakilnesnių minčių, kurios 
galėtų pasilikti mūsų ome
nyje prieš mirsiant jums 
nuo negeistino smūgio žiau
rios valdžios?

SIELOS BALSAI. Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. 
Daug gražių, spalvuotų paveikslų. 

Kaina ......................................... 75c.
Su apdarais ................................... $1.00

“LAISVES" EASTON.PA.
Prezidentas L. Tarvidaitė,

1118 Jackson St., Easton, Pa, 
Vice-Prezidentas 8. Maslulevičieaė,

820 So. 11th St, EastoaJPa 
Protokolų Raštininkas ir organo pri- 
žiurėtoj’as Alek. Vituris,

812 So. 5th St, Easton,Pa. 
Finansų Raštininkas Mar. Urba,

1939 Fairview Ave., Easton  JPa.

TIKRA IR TEISINGIAUSIA 
APTIEKA

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

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

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

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00 
Kartus dėl apetito 50c. $1.00 j

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.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IK K LOPU SEKRETORIŲ

I ADRESAI l
Centra pirminink. J. M. Maskeliūnai, 

2025 Colwell et, Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas 

1421 Fayetto st Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. 8 8, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K. Varašis, 

12 and Canon st. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 2126 Forbes st 

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

Pittsburgh, Pa. 
F Pikšris 1381 Penn Avė. 

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 
1-moo kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Canell et, N S. Pittsburgh, Pa, 
!! kuopos P fiamullonis

P O Box 68, McKees Rocks, Pa.
8 kp. Svips*3, No. H, Welder St. 

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

Pittsburgh, Pa.
5 kp. J. W. Bražauskas,

P O. Box 154, Cuddy, Pa.
7 kp. A. Žvirblis, 2228 Forbes St.,

Pittsburgh, Pa.
8 kp. A. Pallucis, 2123 Wrights 8.

Pittsburgh, Pa.
9 kp. A. Budžinauskas,

P O. Box 812, Creightoa, Pa.
10 kp. John Shopis, 718 McKean avo.

Donora, Pa.
II kp. P Ainis, P O Box 434,

Courtney, Pa.
12 kp J Kindarls, Ambridge, Pa. 
18 kp^ Y Petravičia, P O Box 21. 

Millsboro, Pa.

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

VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS AT
SIMINIMAI. Tai yra įdomiausia 
Knyga, kurioje atvaizdinta baisio
sios Europos karės paveikslai ir 
kokią {tėkmę kare daro ant ka
reivių dvasios. Kaina.............

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

TYME. Parašė švenčioniškis. Mei
lės istorija ir jos vystymasis, pra
dedant nuo primityvio žmogaus ir 
užbaigiant šiandieniniu. Kaina.. 8^

Apdaryta....................................

DĖLEI SANTIKIŲ.
Jau geras laikas praėjo, 

kaip mūsų socialistiško; 
spaudoj eina ginčai be jo
kios pertraukos. Pabaigos 
nesimato, bet vis eina ašt
ryn ir aštryn. Ir kada jie 
užsibaigs? “Laisvė” ' ilgą 
laiką nesikišo į tuos ginčus. 
Pastaruoju laiku ir “L.” įsi
kišo,bet visgi ji netaip smar-

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

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 118 8K. 
BALTIMORE, MD.

Pirmininkas K. Matuliauskaa, - • 
637 W. Lombard 8t

Pirmininko Pagelb. A. Ralis,
7354 W. Saratoga St.

Protokolų Sekr. G. Milinavičius,
708 W. Fayette St. 

Sekret John I. Denkevicz, 
Oaks Ave., Hamilton, Md.

GALUTINIS KLESŲ KOVOS TIKS
LAS. Parašė A. Pannckoek. Kaina

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

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 $5.09

RYMAS. Labai puikus Zolo Roma
ną. Kaina ........   81.25

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

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

Kaina ................................. .............. 25c~

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 šią knygelę Kaina.
MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELI

JOJ IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. 
Parašė Z. Aleksa, ši knygelė iš
aiškina, kokis moterų padėjimas 
buvo gilioj senovėj ir kaip link 
moterų atsinešdavo Kristaus apą£... 
talai ir pats Kristus kurio mokslą 
skelbia dabartinė musų dvasiškija 
Ypač patartina ją perskaityti mo

terims. Kaina.........................

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

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

GLUDI-LIUDI. Eilės. Parašė KL Jur- 
gelionis. Kaina..........................

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

Petrauskas. Kaina..............................
RUTVILE, ŽEMAITIJOS MERGELĖ

Sceniškas veikalas. Kaina.. ••••
PILTNIEČIAL Sceniškas veikalas. Kai

na. ..*••••• •••••• •••••• ••••

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 ......................................... $1.50

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininką* K. Jankauskas,
P.O. Box 749, Melrose Park,III. 

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

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

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

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

P. O. Box 1109, Melrose Padų IU 
Udo Globėjai: W. Janėnas,

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

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

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

SOCIALIZMAS—KUOMI JIS YRA 
KAIP JĮ ĮKUNYT. Parašė O.Ąme- 
ringer, sulietuvino Europietis, 
šią knygelę patartina perskaity
ti kiekvienam 
tam, kuris tiki 
kuris netiki.

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA. Ją turi 
perskaityti kiekvienas darbininkas, 
kad gauti supratimą koks buvo 
likimas darbo žmonių praeityj ir 
kaip jie kovojo. Kaina..........  1

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
SOCIALIZMUI? Verta pe’rskajtytl 
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.

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

Pirmininkas J.'Rulis
321 Edward St. 

Vice-Pinnininka* A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė, 
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avo. 

Kasos globėjai:
St. Vazenae, 1529 — 10th St.
P. Kutra, P. O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus, -
41* Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis 
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibOna pirmą ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main Street, 2 vai. po pietų.

Kasierius F. Vituris,
830 Taylor All., PhillipsburglųNJ.

Kasos globėjai:
A. Bige, 1021 Elm St., Easton, Pa.
A. Meškauskas, 56 N. Locust 8K 

Maršalka P. Urbienė,




