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laikos Išlygos Austrijai. 
Nauja Reino Respublika. 

Vilta pasine Ciiuaiiua. 
Kongresas svarstys Filipinų 

Neprigulmvbes Klausimą. 

TAIKOS IŠLYGOS 
AUSTRIJAI. 

St. Germain, birželio 2. 
Šiądien, 12:39 dieną talki- 
ninkai įteikė Austrijos de- 
legacijai taikos išlygas. Tai 
kos išlygas įteikiant taikos 
Konferencijos pirmininkas 

Clemenceau trumpai prabi- 
lo į austrus. I tai atsakė. 
Austrijos delegacijos pirmi- 
ninką Dr. Renner. 

įteikiant taikos išlygas 
Austrijos delegacijai daly- 
vavo Amerikos atstovai 
Lansing ir White ir taipgi 
prezidentas Wilsonas; Ita- 
lijos premieras Orlando; 
Angliją atstovavo Balfour, 
ir buvo Lenkijos premieras 
Padarewski. 1 

Sulyg įteiktų išlygų Au- 
strija tampa valstybe tik su 

apie septyniais milijonais 
gyventojų ir apie 6,000 ke- 
turkampių mylių didžio. 
Pirmiau gi Austro-Vengrija 
turėjusi virš 50 milijonų gy 
ventoj ų. 

Svarbesni sutarties punk- 
tai sutraukoje seka: 

Austrija turi priimti Tau 
tų Lygos konstituciją ir dar 
bo skyrių. 

Turi atsisakyti nuo visų 
savo ekstra teisių Europo- 
je. 

Privalo nuginkluoti visą 
savo laivyną ir o^laivines 
spėkas. 1 

Austrai, prasižengę dėl 
sukėlimo karės, bus teisia- 
mi talkininkų tribunalo. i 

Austrija turi pripažinti 
neprigulmybę Vengrijos, 
Cecho-Slovakijos ir Jugo- 
slavijos. 

Turi panaikinti Lietuvių 
Brastos »,utartį su Rusija, ly 
ginai ir kitas sutartis su Ru 
sijos elementais po Rusijos 
revoliucijos. 

Austrija turi pripažinai 
talkininkų nustatytus rube- 
žius Bulgarijos, Grekijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Len 
kijos, Čecho-Slovakijos, Ju- 
go-Slovijos, Belgijos: liki- 
mą Luksemburgo ir Schlea- 
wig-Holštinijos. 

Austrija taipgi turi pasi- 
duoti talkininkų nuospren- 
džiui reikaluose Turkijos, 
Bulgarijos, Egypto, Morok- 
ko, Šiam, Chinijos ir pana- 
šiai. Austrija turės duoti sa 
vo atsakymą j pasiūlytas 
talkininkų išlygas bėgyje 
15 dienų, t. y. iki 16 dieną 
birželio: 

Bet dabar įteiktos taikos 
išlygos dar nera galutinos 

ir talkininkai dar paruoš 
naujus klausimus, kurie bus 
įteikti kiek vėliau. 

NAUJA REINO RESPUB- 
LIKA. 

Paryžius, birž. 2. Tapo 
paskelbta keliuose Reino 
provincijos miestuose, kad 
provincija tampa neprigul- 
minga nuo Vokietijos res- 

publika. Gyventojai sutiko 
šią žinią prielankiai. 

' Naujos respublikos sosti- 
nė bus miestas Coblenz; gi 
steigiamasai susirinkimas ir 
laikinoj, Reino respubli- 
kos valdžia susirinks Vis- 
badene. 

Apie įsteigimą Reino 
respublikos tuli veikėjai 
jau senai galvojo ir darba- 
vosi. Vieni ją rekomenda- 
vo įsteigti respubliką rybo- 
se Vokietijos, kaip kad bu- 
vo "kitos valstybės. Kiti-gi 
rekomendavo sudaryti visai 
neprigulmingą šalį. 

VILLA UŽPUOLĖ 
CHIHUAHUA. 

Juarez, birž. 2. Gauta ži- 
nių iš patikėtinų šaltinių, 
kacl generolų Vilios ir An- 
geles armija vakar atakavo 
miestą Chihuahua. 

Visi susinėsimai tarp Jua 
rez ir pietinių valstijų esą 
perkirsti. Paskutinis tele- 
grafo pranešimas iš Chihua 
hua buvo ajrie Vilios už- 
puolimą. 

EI Paso, Tex. birželio 2. 
Meksikos generalis konsu- 
lis Garčia aplaikė praneši- 
mą, kacl miestas Chihuahua 
jau pateko Vilios rankos- 
na. Konsulis skubiai išva- 
žiavo į Mexico City. 

Douglas, Ariz. birželio 2. 
Agua Prieta gauta neofi- 
cialis pranešimas, kad indi- 
jonai Yaąuis prisidėjo prie 
Vilios kariumenės spėkų. 

KONGRESAS SVARSTYS 
FILIPINŲ LIKIMĄ. 

Washington, D. C. birž. 
2. Jungtinė kongreso komi- 
sija paėmė apsvarstymui Fi 
lipini] neprigulmybės klau- 
simą. 

Filipinai savo memoran- 
dume pabriežia, kad dabar 
pats gerasai momentas 
idant butų suteikta nepri- 
gulmybė Filipinų saloms. 

Girdi ir minėtos salos jau 
esą pilnai prisirengę prie 
neprigulmybės, nes ten įves 
ta jau užtektinai gera tvar- 
ka. 

Nustebintas. 

Jūrių karalius, matyd amas orlaivius lekiant per didjurius, žino, kad ir *o k a 

ralysfcei galas artinasi. 

MOTERŲ UNIJU 
KONGRESAS. 

Philadetphia, Pa. birž. 2. 
Šiądien čia atsidarė "šeštas 
dvimetinis moterų unijų ly- 
gos kongresas. Kongreso 
svarbiausiu klausiniu, kaip 
rodosi, bus išgavimas mo- 

terims lygių tiesų su vyrais. 
Unijų lygos vadoves u.ž- 

reiškė, kad jos reikalaus 
pilnos lygyttės ne vien ant 
popieros, bet ir praktikoje, 
t. y., kad moterims už lygų 
su vyrais darbą butų ir ly- 
gus su -vyrais atlyginimas. 
Iki šiol tas dažnai buvo 
praktikuojama kitaip. 

AMERIKOS LAKŪNAI 
PARYŽIUN. 

Londonas, bii'J. 2. Ame- 
rikos lakūnai, kurie perlė- 
kė Atlantiką buvo šauniai 
priimti Londone, kur dėl 
progos jų atsilankymo bu- 
vo iškelta pokilis. 

Nekurie Amerikos lakū- 
nai vyks taipgi Paryžiun, 
kad pranešus paryžiečiams 
apie pasekmes kelionės ir 
jspudžius, jgautus minėtoje 
kelionėje. 

ŽYDŲ PARODA 
CLEVELANDE. 

Cleveland, Ohio., biiž. 2. 
Žydai turėjo didelę parodą 
protestą prieš lenkus, kurie 
žudo žydus Lietuvoje ir ga- 
licijoje. Parodoje žydų 
dalyvavo apie 50,000. Dau 
gelis krautuvių buvo ̂ užda- 
ryta. 

STREIKAS PRIEŠ 
NAUJĄ RESPUBLIKĄ. 
Berlinas, birželio 2. Šį ry-l 

tą miestuose Mayence ir Vies 
baden apšaukta visuotinas 
dvidešimts keturių valandų 
streikas, kaipo protestas 
prieš įsteigimą naujom Pala- 
tinato, arba Reino neprigul- 
mingos respublikos. 

SKIRSTO KAIZERIO 
TURTĄ. 

Berlinas, birž. 2. finan- 
sų ministerija paskirė spe- 
cialę komisiją, kuri peržiū- 
rės dokumentus, kurie lytisi 
kaizerio ir jo šeimynos tur- 
tų ir spręs, kas yra valsty 
binis turtas ir kas private 

kaizerio nuosavybė. Vėliau 
koir:.sija išduos r? portą 
prieš steigiamąjį šalies su- 

sirinkimą. 
Bet yra manoma, kad 

apie kaizerio turto likimą 
nebus spręsta, pakol nebus 
padaryta pastovi taika. 

LONDONO POLICIJA 
NESTREIKUOS. 

-Londonas, birž. 2. Lon- 
dono policistai nubalsavo 
susilaikyti šiuo momentu 
nuo streiko; bet tas daro- 
ma, tik dabartinių svarbių 
aplinkybių politikoje, bet 
pati streiko idėja palieka- 
ma ant toliau. 

DIDELIS STREIKAS PA- 
RYŽIUJE. 

Paryžius, birž. 2. Pary- 
žiaus apskričio metalo dar- 
bininkai nutarė šiądien po- 
piet eiti ant streiko. Strei- 
ką iššaukia nepageidauja- 
mas metodas sutvarkymui 
48 valandų clarbo sąvaitės. 
Laikraštis Temps pažymi, 
kad šis streikas palies apie 
200,000 darbininkų. 

Taipgi mieso gelžkelių 
darbininkai, sulyg praneši- 
mo minėtų darbininką uni- 
jos sekretoriaus, irgi su- 

streikuos rytoj, jei nebus iš- 
pildyta jų reikalavimai. 

SNIEGAS COLORADO 
VALSTIJOJE 

Penver, Colo., birželio 2. 
Vakar apielinkėje Denver 
iškrito nemažai drėgno snie 
go. Sniegas daugelyje vie- 
tų užkenkė augalams. 
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ABRIATiKO KLAUSI- 
MAS DAR NEIŠRIŠTAS. 

Paryžius, birž. 2. Pir- 
miau buvo pranešama, kad 
Adriatiko klausimas jau 
esąs išrištas ir daugiau su 

jus nebus jokių keblumų. 
Bet yra kitaip, nes, įteikus 
austrams taikus išlygas, pa- 
aiškėjo jog Adriatiko klau- 
simas bus dar rišamas. 

LAUKIAMA RAPORTO 
APIE KOLČAKĄ. 

Paryžius, birželio 2. Da- 
bar iškilęs klausimas apie 
pripažinimą Omsko Kolča- 
ko valdžios. Bet preziden- 
tas Wjlsonas šiame reika 
le neduoda savo nuomonės 
ir, matomai^ laukia raporto 
Amerikos ambasadoriaus 
Japonijoje Morriso, kurio 
yra pasiųstas Sibiran, kad 
ištyrus, dalykų stovį. Todėl 
Koleako valdžios likimo 
nuosprendis dar nusitęs, 
kaip manoma, savaitę, kitą. 

LENKIJOS ATSTOVAS 
AMERIKON. 

New York, birž, 2. Čia 
pribuvo Lenkijos generalis 
konsulis C. Buszcynski, ku- 
ris rūpinsis reikalais 4 mi- 
lijonų (?) lenkų Ameriko- 
je. 

VOKIEČIU MISIJA PAS 
KAIZERI. 

Amerongeii, birž. 2. Ne- 
dėlioj pas kaizeri lankėsi 
trjs vokiečiai. Vienas jų 
tarpe buvo grovas Alfred 
Zimmerman, sykį buvęs Vo 
kietijos užrubežinių reika- 
lų ministeriu. Manoma, 
kad ten buvo atstovai nuo 

visų didžiųjų vokiečių far- 
I tiiu. 

Kaizeris su vokiečiais 
apie ką tai febai smarkiai 

įdiskusavo ir jų balsas buvo 
girdėtis net už 50 yardų, 
bet žodžius negalima buvo 
suprasti. 

NORVEGIJA ATMETĖ 
TALKININKU PASIULI- 

JIMĄ. 
Faryžius, birželio 2. Nor- 

vegija, užklausus talkinin- 
kams, atsisakė prisidėti prie 
Vokietijos blokados, jei 
kartais vokiečiai nepasira- 
šytų po taikos sutartimi. 

PLIANUOJA LĖKTI PER 
AMERIKĄ. 

Washington, birž. 2. Su- 
vienytų Valstijų kariškos 
orlaivininkystės skyrius 
plianuoja perlėkti Ameriką, 
iš New Yorko i San Fran- 
ciseo, kad sumušus rekordą 
lekiojime ant sausžemio. 

Lėkimui manoma naudo- 
tis naujais Wright bombi- 
niais orlaiviais. Atlikimui 
kelionės skiriama nedau- 
giau 51 valdos ir 28 minu- 
čių. 

GYVULIU KARALIUS 
KALĖJIMAN. 

Cilberts, 111. birž. 2. Tū- 
las James Dorsey, vadina- 
mas gyvulių karaliumi, šią- 
dien pradėjo sėdėti 8 metų 
kalėjimo terminą už parda- 
vinėjimą maistui gyvulių, 
sergančių tuberkuliozu 
(džiova). 

TVERS DARBO JAPONI- 
JOS PARTIJĄ. 

Tokio. Japonijoje vis di- 
dinasi darbininkų judėji- 
mas, bet darbininkai nesą 
užganėdinti vien tik papras 
tais savo lokaluose. Vėles- 
niai prasidėjo agitaciją už 
organizaciją darbo partijos, 
kuri imtųsi rišti klausimus 
Įstatimdavystės įstaigose. 

KUNARD LINIJA NU- 
STOJO 22 LAIVUS. 

New York, birž. 2. Šią- 
dien tapo pranešta, kad ži- 
nomoji Kunard laivų linija 
nustojusi laike karės net 22 
laivų, arba daugiau nei pu- 
sę laivų kuriuos ji turėjusi. 

BEPAJIEGIS LAIVAS. 
Halifax, Nova Scoiia 

birž. 2. Čia gauta bevieli- 
nis telegramas nuo nežino- 
mo laivo, kuris praneša, 
kad apie 500 mylių nuo 
krašto esąs bepajiegis lai- 
vas, nes turįs nulaužtą sty- 
rą. Manoma, kad tai esąs 
Francuzijos laivas. 

Laivas yra mėtomas. Vil- 
nių į visas puses, ir jo par- 
gebinimui į bile uostą, kaip 
manoma yra reikalingi du 
laivai. I 

PRANCŪZIJOJE SU AR 
DYTA 300,000 NAMŲ. 
Paryžius. Sulyg statisti- 

kos Francuzijos atstovų bu- 
to, laike praeitos karės tapo 
sunaikinta Francuzijoj apie 
300,000 namų ir apie 250,- 
000 dikčiai pagadyta. 

PRALOBO UŽ PLAUKUS.j Irvington, N. Y. Tula juo- 
duke Walker pralobo iš plau 
kų. Mat pardavinėdavusi 
vaistus auginimai. Ji mir- 
dama paliko net milijoną do- 
liarių. 

VIKIEČIAI PRAŠO 
LENGVESNIU IŠLYGŲ. 

O 

Washington, D. C., birž. 
2. Oficialis tekstas Vokie- 
tijos atsakymo, kuris tapo 
čia paskelbtas, parodo, kad 
vokiečiai negrąsina, jog ne- 

pasirašys po taikos sutarti- 
mi, bet tik jie pabriežia, 
kad išlygos yra per sun- 
kios. 

Nors, girdi, vokiečiai pri- 
valo dėl šios karės nukentė- 
ti, bet jie vistiek netesės iš- 
pildyti.. talkininkų reikalavi 

ORLAIVIN1NKU KON- 
.. GRESO NORAI. 
Atlantic City, birž. 2. 

Tik atsibuvęs orlaivininkų 
kongresas išnešė rezoliuci- 
ją, kurioje reikalauja idant 
Suvienytų Valstijų kongre- 
sas paskirtų didesnę" sumą 
pinigų įtaisymui milžiniškų 
orlaivių, kuriais galima bu- 
tų lengvai perlėkti Atlanti- 
ką. Rekomenduojama sta- 
tydinti orlaivius, * kurių 
sparnai turėtų nors 10,000 
ketvirtainių pėdų. 

PALAIKO PAKELTAS 
GELŽKELIŲ KAINAS. 
Washington, D. C., birž. 

2. Šiądien Augščiausias Su 
vienytų Valstijų teismas pa 
rėmė pakeltas pereitą bir- 
želio mėnesi kainas ant gelž 
kelių dėl pasažierių ir pre- 
kių. _ 

■ t 
Augščiausias teismas taip 

parėmė pakeltas kainas ant 
telefonų ir telegrafų, ku- 
rias pakėlė generaiis krasų 
Viršininkas Burleson 21 die 
ną pereito sausio mėnesio. 

NUŽUDĖ KOMANDUO- 
TOJI AUSTRIJOS 

LAIVYNO. 
Zurich, birželio 2. Šią- 

dien gauta žinia iš Buda- 
pešto, kad raudonųjų sar- 

gyba nužudė buvusį komin 
duotoją Austro-Vengrijos 
laivyno admirolą von 

Horthy. 

PRIPAŽINO COSTA RICA 
REVOLIUCIJĄ. 

San Salvador, bil'ž. 2. 
Valstybės Gautemala, Hon- 
dūras ir Nicaragua pripaži- 
no revoliucijos stovi valsty- 
bėlėje Costa Rica. 

TEATRE SUDEGĖ 80 
YPATŲ. 

Valence-Sur Rhone, bil'ž. 
2. Vakar viename vietos ju- 
damųjų paveikslų teatre, 
laike perstatymo, iškilo gpi- 
sras. šiądien ryte jau bu- 
vo užrekorduota 8o žuvusių 
ypatų ir apie 100 sužeistų. 

Tarpe sudegusių ar už- 
mušų laike grudimosi iš 
teatro yra 53 vaikai ir 21 
moteris. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 
Utarninke lytinga ir gal se- 

redoj,—ir kiek vėsiau; viduti- 
niai šiaur-ryčių vėjai. 

Vakar uagščiausia tempera- 
tūra 78 apie 10 vai. ryto. 

Saulėtekis, 5:15; Saulėleidis 
8:20. 
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Ponas Gabrys. 
Męs neesame pratę rašyti redakcijinių 

straipsnių apie atskirus asmenis. Šiuo 
sykiu prisieina padaryt tai taisyklei išėmi- 
mas. 

P-as Gabrys prisiuntė Amerikos laik- 
raščiams straipsnį, kurį jis pavadino "At- 
viru laišku į Lietuvių visuomenę Ameriko 
je." Tas jo atsišaukimas telpa šiame mū- 

sų dienraščio numeryje ištisai. 
AkyVaizdoje p-no Gabrio praeities, 

mūsų visuomenei bus, jeigu ne svarbu, tai 
bent žingeidu žinoti, ką p. Gabrys iuri 
pasakyti. 

# 
Lygiai p. Gabriui, be abejonės, 

bus žingeidu — ir naudinga — žinoti, ką 
Amerikos lietuvių visuomenė mano apie 
p. Gabrį ir jo tokius atsišaukimus. Idant 
tam prigelbet1,, męs ir 'lorime keletą šių 
žodžiu parašyti. 

P-as Gabrys savo laikais nemažai yra 
pasidarbavęs Lietuvių dirvoje ir todėl tu- 
rėjo nemažai draugu ir pritarėju, nepai- 
sant nei kitokių savo ydų, kurių jis turėjo 
ne vieną. Po šito atsišaukimo jis pasiliks 
vienas, kai kuolas išardytoj tvoroj — nes 
aišku yra, kad jis užžengė ant kelio, ku- 
ris veda prie aiškios, išdavystės savo kraš- 
tui. 

Prie sienos prispirtas p. Gabrys gal 
teisintųsi, kad jis Lietuvos valdžią tik kri- 
tikuoja, o kritika, kad ir skaudžiausi, vi- 
sados leistina. 

Bet p. Gabrys Lietuvos valdžios ne 

kritikuoja — jis ją mėgina griauti. Kritiką 
gimdo geri norai sulyg tėvynės, noras pa- 
gerinti dalykų stovį. P-as Gabrys, teisy 
bė, prisidengia savo atsišaukime žodžiais, 
kurie tuos jo norus lyg rodytų. Taeiaus 
tasai prisidengimas yra toks netikęs ir 
gremėzdiškas, kad nesunku iš-po jų pama- 
tyti p. Gabrio saumvlius ir piktus norus. 
Ir todėl tas, ką p. Gabrys rašo, nėra kri> 
iiKa, oet savo prasmėje yra netiesioginis šaukimas prie anarchijos, prie bunto. Ir 
todėl jis yra vertai ir privalo buti pilnai ir griežtai pasmerktas. 

Pažiūrėkim trumpai, ką p. Gabrys Lietuvos valdžiai užmeta. Vienatinis punk 
tas, kuris galėtų turėti rimto užmetimo žy- 
mę, yra tas, kad p. Gabrys tvirtina, jog Lietuvos valdžia turėtų buti rinkta Stei- 
giamojo Susirinkimo, o dabartinėNyra rink- 
ta Tarybos, todėl ji esanti "kamarilla". 

Ne, ji nėra "kamarilla"! Laikinoji valdžia buvo paskirusi vietą ir laiką Lie- 
tuvos Steigiamam Susivažiavimui, bet jis neįvyko todėl, kad tuo laiku p. Kapsukas (p. Gabrio "draugas") su savo bolševikais 
užėmė Viinių. Lietuvos valdžia turėjo tvertis prie tokių išlygų, kokias leido poli- tiškos ir kariškos aplinkybės. Tai viena. O antra ji nėra "kamarilla", nes ji nėra valdžia krūvelės žmonių kontrolėj. Ji 
yra. ir beveik visuomet buvo, iš visų ar- ba didesnės dalies Lietavos partijų susi- dedanti, arba jų remiama. Apie tai nėra jokios abejonės. Savo laiku bus ir Stei- giamasis susirinkimas ir viskas, ko rei- kia. — 

Abelnai paėmus, o ypatingai karės laiku, kuomet nėra laiko daugeliui forma- liškumų, nėra svarbu, ar tūlas dalykas yra attiktas formališkai, ar ne. Svarbu yra, ar atlikta ir padalyta tas, ko žmonės, jų; diduma, nori ir pageidauja. P-as Gabrys1 neduoda nei vieno prirodymo tam, kad. 

Lietuvos žmonės, jų diduma, dabartinei 
valdžiai neužsitikėtų, arba jos nenorėtų. 

P-as Gabrys muša ant demokratišku- 
mo principų, ant žmonių valios. Jis ma- 

žiausiai turi teisės tokius priekaištus da- 
ryli. Jis tvėrė "Ąugščiausią Valdžią" Lau- 
sanoje, kuria jis, matomai, norėjo padary- 
ti tą patį, ką ir šiuo atsišaukimu, t y. nu- 

versti Lietuvos valdžią Tegul jis to nepa- 
miršta. O tas visai neduoda teisės jam 
davinėti lekcijas apie demokratiškumą ir 
žmonių valią. 

Jis pri'rčtinėja nekuriems asmenims 
susitepimą pro-vokiškumu, monarchišku- 
mu. Jeigu kas tuomi ir butų susitepęs, tai 
ne Gabriui deri apie tai kalbėti,-nes 
jis nuo galvos iki kojų tais konšachtais 
buvo susikompromitavęs pirm negu kas 
kitas apie tai buvo nors mąstęs. 

Jis primeta saumylystę, norą pasipel- 
nyti, net vagystes. Iki šiolei męs buvome 
geresnės nuomonės apie p. Gabrį. Maty- 
dami ne vieną jo trukumą ir nedateklių, 
męs visgi manėme — viena, kad jis yra 
tikras. Lietuvos mylėtojas (kartais ir da- 
rantis klaidas), antra,—kad jis yra vyras. 
Jo atsišaukimas parodo, kad tikrumoje jis 
nėra nei vienas, nei kitas. Ir štai kodėl: 

P as Gabrys yra advokatūrą baigęs 
žmogus. Jis todėl žino apie atsakomybę, 
kokią reik prisiimti už panašios rūšies įta- 
rimus ir apkaltinimus. Jis taipgi žino, kad 
jis jokiame teisme negalėtų prirodyti sa- 
vo apkaltinimų. Ir todėl jis (kaip męs 
apie tai žinome) nuvyko Kaunan su sveti- 
mos šalies pašportų, idant Lietuvos vyriau- 
sybe negalėtų jo patraukti atsakomybėn 
už jo įvairius žygius. O tarp tų žygių buvo 
tas, kad p. Gabiys, kaip pranešama, labai 
įtartinai vedė intrigas ne tik su Vokietija, bet ir su Lenkija, ir su lvoviniais rusai, ir 
net su bolševikais. 

Męs turime prisipažinti, kad savo lai- 
kais męs tikėjomės susilaukti iš p. Gabrio 
pusėtinai gabaus ir rimto valstybės vyro. Šiądien visi ženklai rodo į tai, kad, vieton 
to, susilaukėme iš jo politiško šarlatano. 
Kad tai butų tik šarlatano! Bet ne, pir- mojo prasižengėlio prieš Lietuvos valstybę. P-as Gabrys, per paskutinius keturis 
metus bridusis iš vienos pelkės vis kiton, ir vis g?lesnėn, užsineria sau saužudystės kil- 
pą, kuomet jis su lengva širdim drįsta mes- 
ti Lietuvos valdžiai net Lietuvos interesų pardavikų vardą. Iietuvos valdžia galė- jo padaryti, ir padarė ne vieną klaidr-- 
kaip ir kiekviena valdžia bei žmogus pa- daro. Ji to nei neslepia. Bet Lietuvos 
reikalų pardavikų vardą jai gali drįsti už- 
mesti tik žmogus, nustojęs ir gėdos, ir są- žinės ir pagalios politiškos lygsvaros. P-as Gabrio politiška karjera užbaig- ta. Jis pats savo žygiais ir savo ligota ambiciją pasismaugė. Atsišaukimas, kurį jis prisiuntė Amerikon, nėra Lietuvos val- džios apkaltinimas — tą aiškiai supras kiekvienas rimtai ir sveikai mokantis pro- tauti žmogus. Šisai atsišaukimas yra pa- smerkimo dekretas, jo paties sau pačiam išduotas. 

Svetimoje Spaudoje apie Lietuvius. 
PATAISYTOS GEOGRAFIJOS 

PARODYS LIETUVĄ. 
Europos geografijos prisieis išnaujo mokytis dabar, kuomet taikos sutartis įeis galėn. Kiek žmonių žinojo apie tai, kas 

yra Lietuva, kur ji yra, kas: yra Hetuviai 
ir kokia jų istorija? Nedaug;, o Lietuva 
turėjo savo dramatišką, jeigu ir trumpai užrašytą, rekordą. 

Lietuva yra šiauriausia barjiera taip Rusijos ir Vokietijos, — strategiška pozi- cija, kuri, jeigu Lietuva taps neprigulmin- 
ga, uždaro vartus tarp Rytinės Prūsijos ir i Rusijos, o jeigu ji bus apgalėta, tai tie | vartai atsidarys. Lietuva yra į šiaurius nuo Lenkijon ir turi Baltiko pakrantės liniją apie 100 angl. mylių ilgio. 

Lietuva išlaikė savo tautiškas ypaty- bes, nepaisant šimtų metų, laike kurių vo- 
kiečiai, lenkai ir rusai paeiliui mėgino juos ištautinti. Ediktai prieš jos kalbą, jos ti- kybą, jos papročius, politiškas prispaudi- mą;-: ir ekonominė tiranija-visa tai neiš- 
stengė pargriauti mažos tautelės iš apie 7,000,000 gyventojų. 

Lietuvos gyventojai nėra iiei teutonai, nei davai, bet yra atskira Indo-Europejiš- kos rasės šaka, su kalba artimai panašia į senovės Sanskirtą. Savo išvaizda lietuviai 
yra dideli ir stiprus, su šviesiais plaukais ir mėlynomis akimis. Jie yra darbštus ir iš- 
tvermingi žmonės su gabumais prie fiziško ir protiško darbo ir didžiai mokanti apver- Linti kulturą. 
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Sąryšyje su juo, skaityk 

Kaunas, Balandžio, 25 d.! 
1919. 

Atviras laiškas į Lietuvos 
visuomenę Amerikoje. 

"Amicus Plato sed magis 
amica veritas". 

TAUTIEČIAI: 
Lai bus leista man pasi- 

dalyti su plačia ja Lietuvių 
visuomene Amerikoj mano 

pirmais įspūdžiais, sugrįžus 
tėvynėn. 

Lydėdams Francuzų mi- 
litarę misiją, kurią sulyg 
mano prašymo pasirįžo pa- 
siųsti Lietuvon Francuzų 
valdžia, parvykau tėvynėn 
kovo 19 d. 

Dideliausis džiaugsmas 
pripildė mano širdį regint 
Lietuvą laisva, neprigulmin- 
ga po tiek amžių užmiršimo, 
priespaudos, matant musų 
trispalvę žaliai-raudonai- 
geltoną vėliavą plevėsuo- 
jant ant musų valdžios ra- 

mų, girdint ore skardų mi- 
nių šauksmą "valio Lietu- 
va"! 

Bet apsidairius aplinkui, 
pasimačius, pasikalbėjus su 

senaisiais savo draugai, s^ 

kuriais teko 1904—1006 me 

tais šaudyti, vaikyti Rusų 
žpndaras iš prispaustos Lie- 
tuvos, labjau įsigilinus į Lie 
tuvos gyvenimą, — liudnu- 
mas, sielvartos ir nusimini- 
mas pripildė^mano širdį. Aš 
skaitau mano pilietiška prie 
deime pasidalinti su Jumis 
broliai amerikiečiai, savo 

jausmais, savo mintimis, 
Į nes jųs esate gyva musų tau 
tos dalis. Slėpti nuo pla- 
čiosios visuomenės, šiuomi 
demokratizmo amžių, val- 
džios, nors ir mūsiškės, ydas 
butų didžiausis prasikalti- 
mas. 

Musų dabartinė valdžia 
vauti V. Taryboj, praminė 
bos. Kas gi yra ištikrųjų 
ta Taryba? Tai yra grupė 
(maždaug 20) asmenų, Vo- 
kiečių Ludendori'o ir Isen- 
bourg'o paskirtų 1917 m. Ši 
grupė prisikvietė vėliau ke- 
letą sau tinkamų draugų. 
Socialistai — atsisakė daly- 
vauti V. Taryboj praminė 
ją nebe tulo teisingumo "Lo 
pyta." Ji netyčiomis atspu- 
rusi priešakyj musų tautos 
kritiškiausioj jos gyvybės 
valandoj, sauvaliai pasisavi 
nusi tautos suverenybę, be 
jokioj atodairos riša visos 
tautos likimą. 

Šita grupė sudaro tikrą 
kamarillą, kurios priešakyj 
stovi Smetona, baronis Ši- 
lingas (tas pats ką 1917 m. 

Petrogrado Seime protesta- 
vo prieš Lietuvos nepriklau 
"somybę) ir kun. Staugaitis. 
Pernai vasarą ji sauvaliai 
nutarė Lietuvą padaryti 
monarchija ir net pakvietė 
jai karalių — vokiškąjį ku- 
nigaikštį Urachą. Dabar 
vėl vos pusei metų praslin- 
kus, tautos nepasiklausus, 
ta pati Taryba paskelbė Lie 
tuvą respublika ir net pasky 
rė iai prezidentą asmenyje 
savo pirmininko Smetonos. 
Ar tai rimta? Šis paskuti- 
nis, lygiai kaip ir pirmutinis 
Tarybos gestas, sukėlė di- 
džiausią pasipiktinimą visoj 
Lietuvoj, o užsieny j Lietuvą 
išstatė ant juoko. Kaip rei 
kalanti, kad pripažintų mus 

nepriklausomybę, tokią val- 
džią tu Tnt? 

Šituos pamatinius daly- i 

kus tegali išrišti tik Steigia-" 

ir Redakcijos straipsnį). j 
masai Seimas, tautos išrink-į 
tas visuotiniu balsavimu.! 
Bet Lietuvos kamarilla ne-Į 
sirengia su visu šaukti Steig. Į 
Seimo, kuris padaryti] galx! 
jos viešpatavimui, visus gi1 
tuos, kurie sušaukimo to ser 

mo reikalauja, skaito maiš-į 
tininkais. Argi ne Rusų 
biurokratų pėdomis eina j 
musišįė valdžia? Ji prives1 
musų tautą prie pražūties, | 
prie naujo Lenkų ir Vokie- 
čių jungo, ar sugrąžjs j se- 

nąjį Rusų jungą. 
"Kamarilla" ir apie ją su 

sispietusieji gaivalai, jieško 
išnaudoti savo laikiną "val- 
dišką" poziciją, savo asme- 

niniems reikalams. Ypač, 
kuomet p.p. Smetona, Yčas, 
Valdemaras, šaulis ir kun. 
Purickis užtraukė Berlyne 
ant Lietuvos 100 milionų 
paskolą, atsisakydami Lietu 
vos teisių ant Prūsų Lietu- 
vos (pigiai apkainavo Prū- 
sų Lietuvą!!!), tad diduma 
šiltų vietų jieškotojų Rusi- 
joj, jai suirus, šiltų vietų ne 

tekę, parbėgo namon jų jieš 
koti iv parsinešė su savim 
visas rusiškas ydas: neran- 

gumą, daugiaus tuščių gin- 
čų, negu darbo mėginiu, 
partijingumą, kyšių ėmimą 
ir t.t. Nereik stebėtis, jei 
laikas nuo laiko viens kits 
valdinikas išdumia su visu 
iždu, (kaip antai atsitiko 
Gardine) arba visa banda 

I gyvulių mus valdžios už- 
pirktų kareivijai, vietoj j 
kazarmę — patenka į žyde- 
lio tvartą. 

Maža to, partyvumas, pro 
tekcijonizmas ir intrigos 
gaišina valstybės statymo 
darbą. Niekas nenori dirb 
ti pozityvi darbą, kožnas 
nori patekti i ministerius, 
kas su visu yra nesunku, j) 
kių kvalifikacijų nereik, 
užtenka sudaryt partiją, kad 
ir iš kelių narių (Santara, 
Pažanga ir k.) ir pasiskelb- 
ti lyderiu. 

Jaunimas apreiškė daug 
pasišventimo ir patriotizmo, 
stodama kareivijon, bet ir 
čia tos pačios ydos gaišina 
visą darbą. Musų kareivi- 
ja yra jau užkrėsta pačiam 
savo branduoly j partyviš- 
kumu ir protekcionizmu: 
tankiai gabus, seni, prityrę 
profesionalai karininkai 
(aficierai) paduoti koman- 
dai jaunučiu, neprityrusiu, 
tik-ką iškeptų aficierių. Ki- 
ti, prašalinami nuo tarnybos 
vien dėlto, kad jie nepatin- 
ka tam, ar kitam m miste- 
riui, arba nenori tapti Įran- 
kiu vienos, ar kitos partijos. 

Nepasitenkinimas rimtų- 
jų sveikųjų gaivalų yra di- 
delis, opozicija kįla vis di- 
desnė. Buvo bandyta leis- 
ti oppozicijos laikraštį, bet 
mūsiškė valdžia, Icaip ir ni- 

šų, neleidžia savęs kritikuoti 
kas drįsta jai teisybę pasa- 
kyti, tas vienybės ardyto- 
jas, tas bolševikas ir kaipo 
toksai kišamas į kalėjimą. 

Kaip vidui, taip ir iš lau- 
ko. Užsieniuose Lietuvių 
reikalai neatstovaujami, ne- 

ginami. Valdemarui dar 
viešpataujant (dabar jis" su 

Yču iš m misterių prašalin- 
ti) jis paskyrė save su Yču 
Taikos Konferncijon i Pa- 
ryžių. Nelaimė tame, kad 
įbudu susikompromitavę su 
7 okiečiais Berlyne netik, 

ką netapo prileisti prie kon- j ferencijos, bet Paryžiaus 
spauda (Le Pays 14—II—ir 
kiti) apskelbė juos kaipo 
"indesirable" ir reikalauja 
jų iš Paryžiaus išvažiavimo. 

Musų tėvynė, tautiečiai, 
yra didžiausiam pavojuje! 
Jeigu tap dalykai pasiliks, I 
kaip jie dabar yra, tai męs 
nepriklausomos Lietuvos ne 

regesim.. Vien greitai su- 

šauktas Steigiamasai Sei- 
mas tegali atitaisyti padary 
tas paklaidas, jis turės pa- 
bausti visus tuos, kurie jas 

i padarė, jis tegalės įstatyti 
'Lietuvą į tikras vėžes. 

J. Gabrys. 

P. S. Mano laiškas apie 
A. T. L. delegatų kun. Do- 
bužio ir Pakšto "diploma- 

tišką" veikimą sukėlė daug 
| bergėdžių ginčų. Dabar jie 

du rezignavo iš diplomatų, 
kožnas pasirinko savo tikrą 
amatiį. Pakštas pristojo 
prie amerikoniškų pirklių, 
ir nuvažiavo su jais į Lietu- 
vą "business'ą" daryti, o 

kun. Dabužis pasidavė už 
detektyvą prie Lietuvių "pa 
siuntinybės" Berne. Aš ma 

nau dabar pasiliaus jiedu 
rašmėją melagingus rapor- 
tus klaidinančius visuome- 
nę, kaip antai viename iš 
paskutiniųjų tvirtino, buk 
"Lietuvos valdžia sudariusi 
patį iždą 100 melionų mar- 

kių vertės", mat nedrįso 
pranešti teisybės, kad tai 
Vokiečių suteikti pinigai su 
sąlyga atsisakyti Prūsų Lie- 
tuvos. <!j iįfl 
, Aš tikiuosi, kad A. L. Ta 
ryba nebedrys daugiau eik- 
voti iždą panašių diploma- 
tų užlaikymui. 

Kareiviai ir jų Ateitis. 
Ra:;o Leitenantas S. Brėžis. 

(Tąsa) " •' 

Ką aš augščiau esu pasakęs, 
tai aš visada turėjau mintyj 
tik tuos 'kareivius, kurie grįžš 
koliekais ir šeimynas tų karei- 
vių, kurie jau niekados negrįžš. 
Gi tie kareiviai, kurie nors bu- 
vo sužeisti, bet pagijo, ar 
dar pagis ir bus sveiki ir taip- 
gi, kurie visai nebuvo sužesti, 
visai nieko nenori iš nieko. 
Tie visi duos sau rodą, kaip 
kad prim karės, jei norės, jei- 
gu jie nenorės, tai jau jų ypa- 
tiškas dalykas. 

Augščiau nurodyta para- 
ma, užuojauta, nemanau, su- 

teiktų labai didelę materiale 
paspirtį, bet užtat dikčiai r,u- 

drutintų jų dvasią. Tuomet to- 
kis kareivis ir tokie našlaičiai 
jaustųsi, kad jų didi auka yra 
visų pilnai apkainuojama ir 
skaitytu tą sau už didele garbe. 
Gi visi kiti kareiviai, kurie bu- 
vo laimingesni, neapsakomai 
džiaugtųsi tokiu gražiu darbu. 
Tas priduotų daug energijos 
ir dikčiai padidintų skaitlių 
lietuvių pulkų organizuojamų 
Suvienytose Valstijose, kiek 
aš apie tai girdėjau iš laikraš- 
čiu bei laišku. c c 

Kareivio Budas. 
Kareivio būdas, kiek aš jį 

pažinau, dėvėdamas Dėdės Ša- 
mo uniformą beveik per pus- 
antrų įietų, yra tokis: paro- 
dyk kareiviui, kad visuomenė 
yra su kareiviu darbu, o ne žo- 
džiu, tai tas kareivis noriai eis 
per ugnį ir vandenį už tą pačią 
visuomenę, sutikdamas mirtį 
karžygiškai. Šitas, o ne kas ki- 
tas padare Francuzįjos ir Bel- 
gijos kareivį narsių, galingu ir 
pergalėtoju. Ta pati gali na- 
dan Li ir lietuvių visuomene 
su savo kareiviu, jei mušu vi- 
suomenė to tik panorės. Ištik-, 
rujų, kareivio narsumas vra 
visuomenės rankose, o ne jo 
paties raumenyse. Tas pats ka- 
reivis gali buti narsus, arba 
tik kareivio tuščia varda ne- 

šiojantis. 
Tiesa, jus rengiate parodas 

grįžtantiems kareiviams, sta- 
tydami jiems Pergalės Arkas 
ir gėritės, su dideliu džiaugs- 
mu žiūrint į marguojančius 
kareivius gatvėmis. Jums tas 
yra smagu ir malonu, bet tas' 
visas kareiviams reiškia dide- 
lę "pakuta." nes iš priežasties 
to tuščio parudavimo, jis turės 
pasilikti kariumenėj mažiau- 
siai dvi savaites ilgiau, j?u ne- 
skaitant to prakaito, kurį išr 
lies, velkant ant savo pečių 75 
svarus per 10—15 mylių. Pa- 
pildyk tamista maršuoti de- 
šimtį mylių, nešant 75 svarus : 

ant pečių, tai žinosi, kį reiš- 
kia paroduoti. Tas kareivis 
jau užtektinai primaršavo ir 
parodavo po Francuzijos ir 
Vokietijos purvynus, pelkes, 
kalnus ir pakelnes. Jau tas 

įgriso iki kaklui. Todėl juo ma- 
žiau tokių viešų parodų reng- 
site, juo dėkingesnis kareivis 
jums bus. Jis nenori nė valan- 
dos ilgiau pasilikti kariume- 
nėj, negu būtinai reikalinga. 
Visko, ko jis nori. tai kuogrei- 
čiausio paliuosavimo iš kariu- 
menes; jis nori kuogreičiau- 
sia vėl užsimauti ilgas kelines 
ir užsirišti kaklaraištį l>ei buti 
vėl civiliu piliečiu. Jei iųs ištik- 
rųjų norite parodyti savo a p- 
kainavimą kareiviui, tai paro- 
/lykite darbu tam sužeistam 
koliekai ir užmuštojo našlai- 
čiams. Tas tai bus tikras, nau- 

dingas ir patriotiškas apkaina- 
vimas, o viešais parodavimais 
— maršavimais- kareivių dik- 
eiai nenudžiuginate. 

Velydamas Jums visiems 
viso labo, laimingos kloties, 
apmąstyto naudingo bei su- 
tartino darbo ateityje, — iki 
linksmaus pasimatymo! 

Su augšta pagarba, 
Lcit. Dr. Steponas Bicžis. 

TEISYBĖS IŠ DUGNO. 

Jei jaunas vyras vaišina 
merginą "aiskrimu," tai jis 
turi gerus siekinius.' Del nen- 

kniekių jis taksų nemokėti;. 
■ ■■ 

Įsimylėjęs panašus i strau- 
są; jis mano, kad jį niekas : 

mato, kuomet jis visus kitus 
mato. 

Daugiausiai vyriškumo rei- 
kia kovoje tarp draugu. 

Jeigu moteriškė nieko neno- 
ri žadėti, tai reiškia, kad ji su 

viskuom suteks. 

Niekas nėra blogesnio, kaip 
sujungimas kvailybės su gera 
atminčia. Kvailys ir be to ne- 

pakenčiamas, o kuomet jis dar 
turi gerą atmintį, tai dar įsi- 
pyksta svetimomis kvailystė- 
mis. 

GERI PIETUS. 
— Mano pati ne be reikalo 

pabaigė valgiu virimo mokyk- 
lą. Ji moka išvirti stebėtinus 
pietus. 

— Nejaugi? 
— Iš tikro. Pereitą sava i t; 

suvalgiau vienus pietus, tai 
dabar negaliu per vin laiką 
įei pažiūrėti i valgį. 



Iš Gy?enimo Lietuvių Amerikoje. 
BROOKLYN,. N. .Y. 

Gegužės 20 d. katalikai bu- 
vo surengę vakarienę sugrįžu- 
siems pp. MastausCui ir Česnį: 
liui. Kun. N. Petkus kalbė- 
damas tarp kitko pasakė, kad 
jis kalbąs kataliku vardu ir sa- 

ko, kad girdi tautininkai saka, 
jog verčiau dėtis su bolševi- 
kais, bet ne su lenkais, o asai 
sakau, kad mums katalikams 
geriaus dėtis su lenka s, nes 

anie yra katalikai kaip ir męs. 
Ant galo p. Mastauskas kai- 

bėjo apie Gabrį. Jis jį išgyrė, 
kad daug pasidarbavo, kad ge- 
ras veikėjas, tik del ypatisku- 
mų nesusitaiko su kitais. Jis 
užtikrinąs, k?.d lietuviams su 

nieku nereikia dėtis, o tik Lie- 
tuva turi buti laisva. 

Ten Buvęs. 
Kuri. Petkaus Prierašas. 

Mano kalbos turinys buvo 
šitokis: "Męs (labar visi lietu- 
viai kovojame už laisve ir ne- 

prigulmybę Lietuviai. Kaip 
įgysime Lietuvai pilna lais- 
vę ir neprigulmybę, tai mes 

matysime, su kokia tautą 
mums naudingiaus butu sueiti 
į artimesnius ryšius, apsigini- 
mo arba ekonomijos artimes- 
nius sątikius. Jeigu męs nega- 
lėtumėm gauti Lietuviai pilnos 
neprigulmybes, o aplinkybių 
priversti butumein su kokia 
nors tauta politiškai susidėti, 
tai raęs pasirinktumem sau to- 
kia tauta, kuri bums butų ma- 

žiaus kenksminga. D*;. Bace- 
vičius, laike Lietuvos Atstaty- 
mo Bendroves Seimo sureng- 
tos vakarienės, pasakė: "jei- 
gu lietuviams būtinai reikėtų 
su kokia nors tauta politiškai 
susidėti, tai geriaus susidėti su 

bolševikais, nekaip su lenkais." 
Ir visi ten buvusieji tautinin- 
kai-liberalai tiems Dr. Bacevi- 
čiaus žodžiams pritarė garsiu 
delnų plojimų. O aš kaipo ka- 
talikų kunigas, žinantis kelių 
šimtų tūkstančių arba net ke- 
lių milijonų gerų katalikų psi- 
chologiją, neapsiriksiu pasaky- 
damas, jei būtinai reiktų lietu-j 
viams su kuomi nors susidėti,! 
tai jau šimtą sykių verčiaus 
su lenkais nekaip su ''bolševi- 
kais.'' Kas kitą butu susidėti 
su gerais ir tvarką mylinčiais 
rusais, bet su bolševikais, tais 
ištvirkėliais, išgamomis, susi- 
dėti, tai butu Lietuvos kulturą 
ir civilizacija pastūmėti kokį 
porą tūkstančių metų atgal t. 

y. į barbarizmo laikus, ant ko, 
galva guldau, nievienas geras 
katalikas nesutiktu." 

Kun. N. J. Petkus. 

BROOKLYN, N. Y. 

Keturių tautų mass-mitingas. 
Per dvi ąvaiti buvo visur 

skelbiama, kad Xew Yorko gar 
siausioje (Carncgie) svetainė- 
je, bus didelis mass-mitingas 
rengiamas lietuvių, latvių, Uk- 
rainiečių ir estų. Laukėme to 
nedėldienio su nekantrumu; 
na pagaliaus ir sulaukėme. Bu- 
vo garsinta, kad durys atsida- 
rys 2:30 popiet, o pradžia bus 
3 vai. Nuvažiavau dar 15 m. 

iki 2 vai. Nors čia lietuviai pa- 
parst.ai renkasi į lietuviškus 
vakarus, pagal pagarsintą lai- 
ką, kokį pusvalandį, arba ir va- 

landą vėliaus, vienok jau čia 
buvo prisirinkę pulkai pas du- 
ris; laukė tik atidarant; kaip 
tik atidarė duris, į keliolika 
minulų prisipildė didžioji sve- 
tainė pilnutėlė, žemai ir visi 
keturi aukštai aplink visą sve- 

tainę. 
Keletas tūkstančių susirin- 

kusių laukia tykiai tartum ko- 
kios švenčiausios ceremonijos., 
ir pasirodė vienoje pusėje sce- 

nos dvi didelės Amerikoniškos 
vėliavos, taipgi ir parašas: 
Ukrainia, Lithuania, 'Letho- 

nia, Estonia. Parašu laikė ma- 

ža mergaite. Antroje pusėj < 

scenos keturios dideles vėlia- 
vos; viena tamsiai mėlyna ii 
geltona, antra šviesiai mėlyn; 
ir geltona, trečia tamsiai mė 

lyna ir geltona, ir ant balte 
lauko balta meška; ketvirti 
vėliava buvo šviesiai mėlyna 
tamsiai mėlyna, ir balta. Lie- 
tuviai publikoje neužganėdin- 
ti, vienas kito klausinėja kade 
nėra Lietuvos vėliavos; neku- 
rie kalbėjosi galbūt iš šilų ku- 

rį yra ir Lietuvos, sako jul< 
Lietuva keletą jų turi, esiį Tė- 
vynes" num. 21 p. Strimaitis 
pataria įsitaisyti, geltona, ža- 

lia,- ir raudona, be žirgvaikio 
anot jo pigiai atseitų, kuri da- 
bar plevėsuoja Lietuvoje. Kai t; 
ten nebūtų, bet Lietuvos vėlia- 
vos nesirado. Turbut rengėjai 
vienas kitu pasitikėjo ir nei 
vienas nepristatė,užtad ukarai- 
niečiu buvo dvi. 

Pasirodė ant scenos atsto- 
vai visit keturių tautų: chorų, 
latviu, ukariniečiu ir lietuviu. 
Lietuvaitės buvo apsirėdžiu- 
sios tautiškuose drabužiuose, 
ir ukrainietės '— taipgi. Pir- 

jmininkas atidarė susirinkimą 
j su prakalba, ir sudėtinis cho* 
ras padainavo amerikonišką 
himną. Atstovai kalbėjo nuo 

kiekvienos tautos, ir chorai 
dainavo po keletą dainelių ir 
kiekvienas savo tautišką him- 
ną. Nuo ukrainiečių dar dai- 
navo Zazulak — garsus dai- 
ninkas; jis sudainavo solo ke- 

letą dainelių ir himną. Buvo 
garsinta, kad nuo lietuvių dai- 
niuos p. M. Petrauskas, bet jo 
nebuvo. Est/inai choro neturė- 

jo. 
Skaityta penki telegramai, 

vienas iŠ Berno, antras nuo 

Mass. valstijos senatoriaus ir 
terčias nepatėmijau nuo ko. 
Tie telegramai buvo pašvęsti 
vien lietuviams, o kiti telegra- 
mai, būtent, nuo New Yorko 
Coliumbijos Universiteto pro- 
fesoriaus ir nuo Nevv Yark'c 
miesto mayoro, tai lietuviams, 
latviams, estonams ir ukrainie- 
čiams. Buvo skaityta keletas 
rezoliucijų, kurios tapo priim- 
tos. 

Mitingas užbaigta ameriko- 
nišku himnu. 

V. J. N. 

ROCHESTER, N. Y. 

Rūpinkimės daugiau T. M. D. 
reikalais. 

Gegužio 26 d. T. M. D. 52 
kp. paprastame susirinkime bu- 
vo pripažintas reikalas tarti 
vieša žodį T. M. D' visoms kuo- 
poms delei sušaukimo tos drau- 
gijos konferencijos, nes tiktai 
konferencija, musų nuomene, 
gali padaryti draugija gyvesne. 

Konferenciją patogiausiai 
butų sušaukti Chicagojc laike 
A. L. Seimo, nes į Seimą va- 

žiuos daugelis delegatų, kurie 
priklauso ir prie T. M. D. Tie 
delegatai, pasiėmę, nuo T. M. 
1). kuopų mandatus, galėtų su- 

daryti konferenciją. Butų ge- 
rai, kad rpirengiamąjį konfe- 
rencijos darbą atliktų Chica- 
gos kuopos. 

Randame geistinu, kad T. M 
Dr-stės Centro Valdyba tartų 
šiame reikale savo žodį. 

T. M. D. 52 kp. valdyba: 
Pirm. A. Vaitas 
Rast. P. Petronis. 
Ižd. D. Joksas, 

AN SONIA, CONN; 
Gegužės 25 d. įvyko vieša"; 

susirinkimas, jį sušaukė šio£ 
draugijos: Lietuvių Politiškas 
Kliub'.s, Šv. Antano Dr-ja, Šv. 

į Kazimeiro Dr-ja, Didžio Liet. 
j Kun. Vytauto Dr-ja, S. L. A 
166 k]).. Laisvės Išgavimo Ko- 
mitetas, Šv. Onos Dr-ja ir Šv. 
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1) Svarbus miestas Panjab, Anglijai priklausančioje Indijoje, kur atsibū- 

va demonstracijos prieš Anglijos valdžią. 2) Sukilėlių vadas Sandhi. 

Juozapo Darbininku Sąjunga. 
Susirinkimas buvo gana 

skaitlingas. Tapo nutarta da- 
lyvauti parodoje pagerbimui 
kareiviu, sugrįžusių iš Prancū- 
zijos, kuri įvyks birželio 14 d. 
Parodoje bus nešama lietuviška 
vėliava ir lietuviai paredotojai 
bus parėdyti ypatingomis !:epu 
rėmis, kurios turės lietuviškos 
vėliavos spalvą. Prieš įvyksiant 
parodai, kareiviai bus nufoto- 
garfuoti; jų paveikslai bus pa- 
siųsti j svietimus angliškus laik 
raščius, taipgi ir į tautišktai- 
lietuvišką dienraštį. Surengi- 
mui tos parodos buvo renkamos 
aukos; surinkta $19:53. 

Toliaus buvo svarstomas 
klausimas apie A. L. Seimą. 
Vienbalsiai nutarta Seime da- 
lyvauti, į kurį ir tapo išrinktas 
delegatas Jonas Tareila. 

Juozas Maciuliouis. 

DORRISVILLE, ILL. 
Kovo 80 d. laikas pra- 

nešimui Red.) ant 
geležinkelio tapo užmuštas 
Vincas Kazakevičius. Ve- 
lionis paeina iš Suvalkų 
gub. nuo Kybartų. ":s sa- 
kėsi turįs tikrą brolį Angli- 
joje ir seserį Amerikoje. 
Man yra labai svarbu žino- 
ti jo gimines. Kas apie 
jas žinote, meldžiu man 
pranešti žemiau nurodyta 
antrašu. Įdomaujantiems 
apie velionį, aš apsiimu su- 
teikti paaiškinimus. 

Darbai šiame miestelyje 
labai sumažėjo. Vienose 
drbtuvėse dirbama tik po 
2—3 dienas sąvatiėje, o ki- 
tose visai sustojo darbai. 

Lietuvių čia randasi ma- 

žas būrelis, bet ir tie patįs 
nesutikime gyvena. 

Jonas Butkus, 
Box 132 
Dorrisville, 111. 

DETROIT, mich. 
Gegužio 25 d. Lietuvių 

Katalikų šv. Jurgio draugi- 
ja metiniame susirinkime 
galutinai apsvarsčius Seimo 
klausimą, išrinko į Seimą 
deleg&tu B. Sugntą. 

Toliaus draugija nutarė 
preergeti savo norius, kad 

eiko atsitikime, jie ne- 

užimtų streikuojančių dar- 
bininkų vietas. Gi jeigu 
koks šv. Jurgio draugijos 
narys nepaklausytų šio per- 
sergėjimo ir mėgintų strcik- 
laužiauti, o tą darydamas 
taptų sužeistas, arba ir visai 
gyvasties netektų, tai drau- 
gija tokiam nariui pašalpos 
neišmoka, be to, tokis narys 
butų išbrauktas ir draugi- 
jos. 

Tame pačiame susirinki- 
me- ,ši draugi j a paaukavo 
ant lietuviškos .vaikų mo 

kyklos $100.00. 
Šv. Jurgio Dr-jos kores- 

įpondentas, 
Joua.s Stalkevičius. 

OGLESBY, ILL. 
Buvo sušauktas susirinki- 

mas' (Kokios draugijos ir 

kada? Red. išrinkimui 
delegato į Amerikos Lietu- 
vių Seimą. Tapo vienbal- 
siai išrinktas Jonas Kaz- 
lauskis.. 

Buvo rinkta aukos Tau- 
tos Fondui. Aukavo po §1.: 
L. Pocius, F. Norkus, F. Ži- 
linskas, F. Sprindis, S. Pra- 
nauskas, J. Alosus, A. Jon- 
kus, A. Varkais ir J. Eruc- 
kis. Smulkiu auku surinkta 
$3.50. Viso $12.50. 

Antuii Znatas. 

KENOSHA, \VIS. 
Keistar, atsitikimas. 

Tūlas vaikinas nusipirko 
satyros laikraštį "Dilgėles", 
kuriose buvo nupieštas kiau 
šinis po antgalviu: Velyki-1 
nis kiaušinis dėl senbernių. 
Neišmanėlis šeimininkas su 

areštavo tą vaikiną. Sua- 
reštuotasis turėjo užsimokė 
ti teismo lėšų $6.00. 

K. B. 

WORCESTER, MASS. 

Čionykščiai lietuviai nesis- 
tengia padaryti tą, ką kitų ko- 

lionijų lietuviai padaro, tai yra 
jie nemėgina suvienyti apšvie- 
stesniųjų savo asmenų, kurie 
Sfciletu informuoti svetitntau- *' L- 

čius a])ie lietuvių kultūra, mu- 

zika, dainas ir istorija. O juk 
YV'orcesteryje yra užtektinai j 
apšviestų lietuvių, kurie galėtų 
pasekmingai menama darbą 
varyti. Štai jie: du jauni kuni- 
gai — Klebonas J. Jakaitis ir 
vikaras J. Čaplikas, "Amerikos 
Lietuvio" leidėjas M. Paltana- 
vičius, Dr. Pr. Puskunigis, "A, 
L." redaktorė Avicticnaitė, bu- 
vusi "J )raugo" redakcijos narė 

Jakubauskaitė, "Dilgelių'' lei- 
dėjas M. Keveckas, dantisteri- 
jos mokslą baigianti B. Bern- 
čiutė, advokatūros mokslą bai 
gianti J. Puisiutė, nir sė p-lė 
Bacevičiūtė, nursė A. Rozmie- 
nė (Jakubaitė), rašėjas Miiv 
gilas, telegrafistas Galiauskas,j 
mokinys \ telegrafistus Čeka- 
nauskas ir svetimtautiškų laik- 
raščiu bendradarbis A. Darn- 
ia. Be to randasi keturi chorų 
vedėjai, taipgi yra solistų Ir so- 

lisčių, nestoka :r šiaip veikliu 
asmenų. 

c 

Kaip paminėtų ypatų tarpe, 
tai]) ir abelnai tarp Worccstc- 
rio lietuvių randasi įvairių pa- 
ž valgų žmonių, bet nei vieno 
jų nėra istautėjusio. Visi jie 
vadinasi lietuvių tautos rainais 
ir dukterimis. O jeigu taip, tai 
ar ne verpetų, atmetus partiji- 
nius ginčius, visiems susitarti 
bendram veikinrū nors išgarsi 
nimt lietuvių vardo svetimtau- 
čių tarpe, rengiant jiems pa- 
skaitas apie Lietuvos istoriją 
kulturą, daile, politinį veikimą 
ir t.t. Visiems sujungus savo 

spėkas, tas butų nesunkų at- 
likti, o nauda iš to butų didelė. 
Tiesa, kai kurie dirba ir da- 

bar tėvynės vardo pakėlimui 
su pasišventimu. Pavyzdžiui,1 
neseniai "Aušrelės" jaunas 

i choras perstatė didelioje mies- 
| to svetainėje Y aktų dramą 

"Gyveninio Verpete." Apie t^ 
perstatymu anglų laikraščiai 
gražiai apraše. O dabar "Auš- 
rele" vėl rengiasi prie pasta- 
tymo svarbaus veikalo opere- 
tės "Birutė." Lošimas įvyks 
birželio 8 d. didžiausioje visa- 
me mieste svetainėje Polis 
Teatre. Pelnab nuo perstaty- 
mo skiriamas yra Lietuvos rei- 
kalams. Todėl patartina yra 
kiekvienam lietuviui atsilan- 
kyti ir pamatyti lietuvių isto- 
rinį veikala. 

T riu pastebėti, kad šiame 
lošime vadovaus patsai to vei- 
kalo kampozitorius p. M. Pet- 
rauskas. 

Tčniytojas. 

SCOTVILLE, MICH. 
Gegužio 25 d. pas j. Arlaus- 

ką. buvo Lietuvių Ūkininkų 
Draugystės mėnesinis susirin- 
kimas. Tarp kitko tapo nutarta 

parašyti draugystės konstituci- 
ja. Tam tikslui liko išrinktas 
komitetas. 

Taipgi nuspręsta pranešti 
ūkių pirkjėams, kad Lietuvių 
Ūkininkų Draugystė nuo ūkių 
pardavinėjimo pasitraukė ir 
kad Kiedis ir kiti direktoriai 
nebeesti draugystės agentais 
Todėl kas pirkdamas ukį liktų 
nuskriaustas, už ta L. U. Drau- 

gija neatsako. 
Komitetai: 

Lcon. Marks. 
Tadas Lapenas. 

Vincas l'enckunas. 

iŠ AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINES TARYBOS 

RAŠTYNĖS. 

Posėdis gegužio 27: Prane- 
šimai Tarybon: 1) A. L. Ta- 
ryba sumano naują datą ben- 
dram susirinkimui. 2) Wash. 
Inf. Bi iras priduoda savo iš- 
laidas per balandį. 3) Liet. 
Spaudos Dr-ja vėl deleguoja 
savo atstovu Tarybon J. Stri- 
maitį. 4) Mirtus reikalauja 
už jo triūsą assignaeijos. 5) 
Pranešta apie Amerikos finan-į 
sicrių grįžimą iš Lietuvos ii") 
jų i asiuntymą su lietuvių va- 

dovais Amerikoje; amerikonai 
išreiškia augštas viltis apie bu- 
sinčią Lietuvos valstiją ir duo- 
da suprasti, jogei Amerikos 
žmonės galės teikti nemažą 
Lietuviai pagalba. 6) Praneš- 
ta apie dailiai visais žvilgs- 
niais nusisekusį Lietuvių, Uk- 
rainu, Latviu ir Estu vieša t, o 

niass-mitingą New Yorke ge- 
gužio 25, apie kurį visi ameri- 
konu lakraščiai aprašė ir ku- 
riame buvo rezoliucijos šiais 
tikslais: (a) įeikalaujant Lie- 
tuvos neprigulmybę pripažinti, 
(b) protestuojant prieš Lenkų 
armiją ant Lietuvos žemės, 
(c) protestojant priešais len- 
kų padarytasis žydų skerdy- 
nes ant Lietuvos ir Ukrainos 
žemių. 7) Pranešta apie musų 
abiejų sriovių vadovių padary- 
tu susirinkamą su Latviais, 
Ukrajinais ir Estais, su kurio- 
mis tautomis tapo užmegsta ry 
šiai ant politikos lauko toliau] 
dirbti, ir kurios visos keturios 

tautos reprezentuoja apie 6; 
milijonus liaudies Europoje 
Pranešta nuo Ekonominės Ko 

misijos bendro posėdžio, kuria 
me sutvarkyta į zenitiniai ko 

misijos reikalai ir padėta kon 
stitueijos pagrindos. V) "Lie 
tuvos Liuosybės Sargų" komi 
sija praneša aipc paleista j vi 

suomenę atsišaukimą. kad pa 
gelbėtų surinkti statisi'ką vi 
sų Lietuvių kareivių buvusii 
Amerikos armijoje. 10) \Va- 
Shingtone atstovybė praneša 
jogei 1,000,000 parašų jau su- 

skaityta, bet dar yra toli per- 
viršijintis skaičius nebaigti; 
skaityti. 

Nutarimai: \ ) Daryti 
bendrą Tarybų susirinkimą 
berželio 5 ir vieton atsisakusio 
dalyvauti p. Lapatto, nuskirta 
pridėtinis delegatas, p. Jankus. 
2) Elizabeth, N. J. draugijų 
Lietuvos Liuosybės Komiteto 
atstovas, p. Zailskas, įjugta 
Tarvbon. 3) Plačiausi agita- 
cija tarpe Amerikos Senato ir 
Kongreso valdimierų, kuriam 
tikslui sumesta tam tiktas pla- 
nas prie musų jau esančiu jįstai 
gų. 4) Vinikaičio interpeliaci- 
ja delei neteisingų "Tėvynėje" 
ir "Lietuvoje" intaririių pa- 
dengta tam tikru nutarimu. 5) 
Kablegramas Paryžiun reika- 
lais pasidariusiais delei seimo. 

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Tarybos Sekretorius. 

ŽODIS CHORO "AIDAS" 
POLEMIKOSE. 

Gegbemoji Redakcija:— 
Nors šitas reikalas yr? bis- 

ikį lyg pasenęs, ir lyg kaip ir nn 

110 privatiniuose prietikiuose 
su choru "Aidas," vienok kad- 
angi vistiek buvo duota vietos 
tam chorui, todėl- tikiu, kad ir 
man neatsakysite kampelio sa- 
vo laikraštyje, kadangi aš krei- 
piuosi visgi visuomenės, tai 
yra dailės dirvoje pagal savo 

išgalę besidarbuojąs, ir savo 

choru sumokintomis dainelė- 
mis savo brolius Lietuvius be- 
linksminąs. Kreipiuosi dėlto, 
kad minėtasis croras pirmiais- 
visai "proletariškai" su manim 
pasielgė, o paskiaus per laik- 
rasčius nori savo klaiclas ant 
manęs sumesti ir mano toles- 
niam darbavimuisi pakenkti. 

Turu ant rankų "Laisvės" 
NN. 62 ir 104, 1918, kuriuose 
tasai choras nusiskundžia vi- 
suomenei, kaip aš juosius išva- 
dinęs "melagiai," "bepročiai/' 
o dar ant galo didžiausiai gir- 
di juos įžeidęs, nes kviečiamas 
į jų trečiųjų teismą ėmęs ir ne- 

atėjęs. 
Gyvenu Brooklyne nuo dau- 

gelio metų ir esu visiems pa- 
žįstamas, taigi ir žinomas, kad 
aš niekuomet nei plūdimais, nei 
dergimais neužsiėmiau. Iš šito 
todėl nepriseis man teisintis. 
Galėčiau bent tiek tame pasa- 
kyti, kad kalėtas minėto choro 
narių-vadovų, ypatingai jų bu- 
vusioji koncerto komisija: V. 
Januška, S. Pavalkis ir P. Am- 
braževičiutė, tai ištikro negalė- 
tų raudonuoti jeigu juos kas ir 
ištikrųjų melagiais pavadintu, 
— ypatingai peržiurėjus tuo^ 
visus dokumentus, kuriuos aš 
tam chorui per du atveju esu 

pridavęs patiems persiskaityti 
ir kuriuos aš pas save turiu ant 
ranku: kaip jie mano (dainų 

rankiaus išleidimui rengiamą- 
jį koncertą suklastavo, ka;p 
jie neva vedė tyrinėjimus, kaip 
jie rado komisijos kaltę ir ta 

pripažino, ir kaip paskiaus vėl 
tei patįs žmonės, savo žodžių 
ir bažijimusi išsigynė, vėl savo 

komisiją išteisino, vėl veidus 
kraipė ir nuomones mainė. 

dilinėtasis choras per laik- 
rašščius maivojasi visokiais 
budais, kad tik savo netikusi 
su manim pasielgimą paslėpti 

» V, \ 
1 prieš visuomenę; ir dar bando 

nuduoti save užgautais! Klau- 
sinias: ar galima kuomet už- 
gauti tokius, kurie jokio gar- 
be žodžio nelaiko; kurie vakar 
sakytų žodžių šiądien išsigina? 
ir dar kviečia paskiaus mane į 
"trečuijų teismą," lyg jiems 
ištikrųjų dalyko išaiškinimas 
rūpėtų! Juk aš, tą koncertą 
rengiant, ir jau jiems savotiš- 

: kai visą programą sutaisiau, 
o mano programą suardžius, 
buvau del šventos ramybes pa- 
gal iaus ant visko sutikęs, ir 
net apsiėmiau jiems padėti bei 

j jų chorą toliaus mokinti. Vie- 
nas, ko as norėjau, tai kad jie 
ištirtų pasielgimą savo komi- 
sijos, kuri prieš paties choro ir 
prieš mano norą buvo koncer- 
to programą suardę, ir kad at- 

rastų, ar jie gera-; ar blogai pa- 
darė. Bet to netapo padaryta; 
Berods, buvo tardyta, ir ko- 
misijos kaltė choro akyse ir 
mano akyse pripažinta; bet 
paskiaus choro lyderiai vėl vis- 
ką sumaišė ir net užsigynė to, 
kas buvo visai darodyta. 

Teisybė, kad kuomet minėto 
choro lyderiai, ypatingai jų 
komisija, buvo pagauti pačiame 
choro susirinkime faktais be- 
klastuojant, ir kuomet vėl ir 
toliaus buvo bandama klastuo- 
ti, aš esmi išsitars, kad reikė- 
tų kai-kuriems iš jų nueiti pas 
daktarą ir pasiegzaminuoti. 
jDabar galėčiau pridėti: reik- 
tu jiems paskirus nueiti ir mo- 

į kyklon, kur truputi pasimo- 
kintų skaityti; tada jie išmes- 
tų sau iš galvos visokius tre- 

čiųjų teismus, bet pramoktų 
pasiskaityti savo darbus, ku- 
riuos aš esmi jiems išdėstęs 
"affidavite," kuri šiam chorui 
esmi savo laiku įdavęs, 

Bukite sveiki be manęs, vy- 
reliai. Bukite laimingi nors ir 
tokie, kokie esate. Palikite ma- 

ne ramybėje gerus lietuvius ir 
lietuvaites dainelių mokinti ir. 
savo brolius vargdienius jų su- 

sirinkimuose palinksminti. Gal 
ateis laikas (kad ir jusų nevie- 
nas rasi pamatys nedailų su 

manim pasielgimą, ir kitaip į 
tai pažiūrės. Tuom tarpu su 

gu'ų žmonių pagelba, aš rasiu 
budą,« kaip savo naują dainų 
rinkinėlį išWst;, ir mano triū- 
sas Lietuvių dainos srityje ra- 

si ir del jusų nebus nuėjęs už 

nieką: 
Buvęs "Aido" chore vedė- 

jas Leonas Ercminas. 
i Brooklyn, N. Y. 

RAČIŪNO NAUJI JUDAN 
TI PAVEIKSLAI IŠ KA- 

RĖS LAUKO 
BOLŠEVIKŲ DARBAI. 

Illiustruotas Daineles, 
Bus rodama šiose vietose. 
Utaminko vakare, Birže- 

lioJune 3 d. Mendelsbon Sa 
lėje, "VV. Main St., Rockford 

Gerkite ir 
Gyvenkite! 
BURDOS ARBATA išvalymui pa- 

prastai veikla ant organizmo vlrškl 
nirao ir valo krauju. Tai yra pasek- 
mingas, švelnus ir malonus valymo bu 
das. Greitai prašalina visus užkiotė 
jimo atsitikimus, apsunkinimus kepe 
nų, dispepsija, rūgštis viduriuose 
triukšmu ir galvos sukimąsi ir plėtmus 
nuo veido. 

BURDOS Arbata yra labai brangin- 
tinu vaistu, g., 'lymui peršalimo, kosu- 
lio, karščio nroa vidurių kataro. 

Kaina 25c už vieną pakelj. Galima 
gauti visose aptiekose arba tiesiai per 
krasą iš 

fiurda Drug Go. 
1363 N As'riland Av., Chicago, k 

G^t\KIS "LIETUVOJ", 
Apsigarsinimas Dienraštyje 

"Lietuva" atneša geriausius 
rezultatus. 



VIETINES ŽINIOS 
<*\ 

PRIEŠPASKUTINĖ 
KONFERENCIJA. 

Utarninke, birž. 3 d. 8 vai. 
vak. YVtdmano svet. įvyks 
priešpaskutinė Chicagos drau- 

gijų atstovų konferencija, ku- 
rion kiekvienas Seimo Rengi- 
nio Komiteto narys privalo at- 

vykti. Yra dar keletas dalykų 
neužbaiagta. Tikimasi turėti 
Seimui rezoliucijas. Priešsei- 
minę konferenciją manoma lai 

.kyti ketverge. Dar viena sa- 

vaitė ir musų sunkus darbas 
bus užbaigtas. 

Seimo Rengimo 
KomitetasJ 

Dr. Įį. Draugelis, sek r. 

DAINININKŲ DOMAI. 
Rengima#i prie Seimo. 
Šią sąvaitę "Birutės" sve- 

tainėje, 3249 S. Morgan street 
atsibus kas vakaras repeticijos, 
rengimosi prie šeiminių iškil- 

mių; repeticijų pradžia 8 vai. 
vakare. 

Visi dainininkai birutiečiai 
ir ne birutiečiai, bet norinti pri 
sidėti prie šeiminių iškilmių 

patobulinimo, kviečiami atsi 

lankyti į repeticijas, kur kom- 
pozitorius St. Šimkus suderins 
balsus šeiminiam koncertui. 

Valdyba. 

SVARBUS REIKALAS. 
Chicagiečiams yra reikalin- 

ga nuosava svetainė taip kaip 
žuviai vanduo, šis svarbus 
reikalas yra rimtesnių draugi- 
jų svarstomas ir gal but bus 

apsvarstytas su geromis pa- 
sekmėmis. Pasitikiu, kad po 
Seimo vietinės draugijos tik- 
rai stversis šio svarbaus dar- 
bo. Kiek teko girdėti, tai tam 

sumanymui labai pritaria kaip 
draugijos taip ir pavieniai 
žmonės; jie pasižada pirkti 
svetainės š^rus sulyg išgalės. 
Ištiesų net nepadoru Chicagos 
lietuviams be nuosavos, tikrai 
lietuviškos svetainės. Nors, 
žinoma, pastatyti Chicagoj 
svetainę nelengva yra; ji lešuo 
tų šimtai tūkstančių dolerių; 
mat reikia prisitaikinti prie 
miesto taisyklių. Tokios, dide* 
lės lėšos, reikiamos svetainės 
pastatymui ir buvo priežatimi 
šio svrabaus reikalo užsitęsi- 
mo; antra gi priežastis, tai kar 
čiaminės svetainėlės, kurios 
šiaip taip užvaduodavo šį rei- 

kalą. Tuo budu ir stumtasi iš 

dienos į dieną. Dabar Susi- 
vienijimas Draugysčių deda pa 
stangas įsteigti svetainės sta- 
tymo korporaciją, kuriai ma- 

nomą sudaryti kapitalą išpar- 
duodant šėrus. Jau kelios 
draugijos yra pasižadėjusios 
pirkti serų už po tūkstantine 
(kitos kiek po mažiaus); be to 

draugijos ragina savo atski- 
rus narius prisidėti prie šio su- 

manymo. Tuo budu darbas 
varomas pirmyn ir apie rude- 
nį gal pamatysime pamatus 
lietuvių namo-svetainės—kny- 
gyno. Taigi tas išsipildo! 

M. J. Damijonaitis. 

KAREIVIAI RUOŠIAI 
Pereitame susirinkime Chi- 

cagos lietuvių kareivių priim- 
ta pakvietimas sudaryti gar- 
bes gyvą vainiką apie "Lietu- 
vos Liuosybės Varpą." Ir ka- 
reiviai pradeda šiame reikale 
smarkiai ruoštis. 

Sekančioje seredoje dėlei to 
reikalo šaukiamas Chicagos 
lietuvių kareivių masinis susi- 
rinkimas. Mildos svetainėje, 8 
valandą vakare. 

Šiame vakare, kaip teko gir- 
dėti, valdyba 1 Lietuvių Ka- 
reivių Regimento ketina pa- 

siūlyti naują plianą suorgani- 
zavimui lietuvių kareivių ve- 

teranų draugijos. Girdi, yra 

nenuoseklu, kad lietuviai ka- 
reiviai neturi jokio tarp savęs j 
sąryšio. Jeigu visų tautų bu-| 
vusie kareiviai jungiasi j burį, 
tai kodėl-gi lietuviams negali- 
ma tas padaryti. 

Ir ištikro; jeigu lietuviai 
moka kovoti dėl pasaulio de- 
mokratijos, tai jie turi pilną 
teisę ir naudotis savo nuopel- 
nais, bet būdami pakrikę, aiš- 
ku, kad jie negali atsiekti pa- 

geidaujamo tikslo. 
Paimkime kad šį pavyzdi. 

Per "Decoration Day" kitų 
tautų kareiviai, būdami susi 

organizavę, jie mokėjo pride- 
rančiai pasižymėti šioje karei- 
vių šventėje; gi apie lietuvių 
kareiviu ekzistavitna niekas 

o 

nei negirdėjo. 
Taigi laikas butų ir lietu- 

viams kareiviams daugiau rū- 

pintis, kad susirišus į vieną bu 

rį, o tas ateityje turės didelę 
svarbą. 

Nau jokas. 

BRIDGEPORT. 
Birželio 1 d. vVodmano sve- 

tainėje "buvo Draugystės Sald 
Širdies V. Jiezaus susirinki- 
mas. Sulyg pirmesnio nutari- 

mo, kiekvienas narys turėjo 
atsilankyt į šį susirinkimą po 
bausme ir su savim privalėjo 
pasiimti Seimo koncerto tikie- 
tus. Sukvietimui šio susirin- 
kimo pasidarbavo laikraštis 
"Draugas," atspausdindamas 
num. 128 draugystės atvirute, 
už ką draugystė turėtų but 

Draugui" dėkinga." 
Susirinkiman buvo prisiųsti 

trįs kunigų agentai, kad ardy- 
ti tvarką ir užkenkti Seimo 
koncerto tikietų pardavinėji- 
mui. Tie agentai kalbėjo kiek 
norėjo ir galėjo, bet be pasek- 
mių, nes susirinkimas didele 

didžiumą balsų užtvirtino pir- 
mesni nutarimą ir nusprendė, 
kad kiekvienas šios draugystės 
narys privalo dalyvauti šeimi- 
niame koncerte. 

Buvo pakeltas klausimas 
kaslink statymo nuosavos sve- 

tainės; čia užsiminta apie pir- 
mesnį nutarimą delei nupirki- 
mo už $1000.00 tos svetaines 
šėrų. ?itas- nutarimas tapo 
užgirtas. Taigi svetainės sta- 

tymo darbas bus varomas to- 
liaus. 

Paskiaus, draugystės pirmi- 
ninkas Butkus davė įnešimą, 
kad butų paaukauta kiek pa- 
skambinimui Laisves Varpo. 
Po trumpų diskusijų, tapo nu- 

tarta paaukauti $50.00. 
Šios draugystės nariai yra 

netik geri katalikai, bet ir at- 
sakanti tėvynainiai, kurie sto- 

ja už Lietuvos laisvę kaip vie- 
nas, išskyrus kelis, kurie daro 
taip, kaip jiems kunigas sako. 

Draugystės Narys. 

BRIGHTON, PARK. 
Dr-tės Lietuvos Vėliava 

Am. N 1 pusmetinis susirinki- 
mas įvyks nedeldienyje birže- 
lio 8 d. 1:30 vai. po pietų 
Davis Sąuare Park svet. prie 
45 ir Paul;na gat. 

Rast. D. Matus. 

IŠRINKTI DELEGATAI I 
SEIMĄ. 

Gegužio 28 d. M. Meldažio 
svetainėje Simano Daukanto 
Skol ir Bud. Dr-jos Valdybos 
buvo susirinkimas. Apvarš- 
čius bėgančius reikalus buvo 
pakeltas klausimas kaslink A. 
L. Seimo. 

Tapo vienbalsiai nutarta da- 
lyvauti Seime, į kurį ir išrink 
ta du delegatai: draugijos ad- 
vokatas Jonas Kučinskas ^r 

i Justinas Mackevičius. Ši 
draugija įsteigta 1905 m., na- 

rių turi 583, jos turtas siekia 

virš ketvirtdalia milijono. Vi- 
si pinigai yra išskolinti vien 
tik lietuviams lengvomis šly- 
tomis nusipirkimui namų. L 

Bendrovę priimama visokerio- 

po amžiaus ypatos, įmokant 
mažą dalelę, pinigų, iš kurių 
per kelius metus susideda ge- 
rokas kapitalas. 
Rast. B. Kacanauskas. 

CICERO, 1LL. 
Lietuvių Improvement du- 

bas laikys savo pusmetinį su- 

sirinkimą seredoje birželio 4 
d. 8 vai. vakaro J. Nepfo sve- 

tainėje prie 40 av. ir 15 gat- 
vės. Visi namų ir lotų savi- 
ninkai yra kviečiami atsilan- 

kyti koskaitlingiausiai. 
Juozą pas Stankicivicz. 

CICERO, ILL. 
Pereitos Subatos vakare 

buvo Lietuvos pašalpos 
Kliubo balius. Žmonių atė- 
jo vidutiniškai; nuo baliaus 
liks doleris-kitas pelno, o 

kliubui doleriai yra reika- 
lingi. 

Gegužio 25 d. Dr-tė Lie- 

tuvių Tvirtybe turėjo pikni- 
ką Riverside 111., Suvažia- 
vo tik patįs pikniko rengė- 
jai, todėl draugija turės 
nuostolių. Draugijoje yra 
pastebiamas nerengumas,— 
nariai neveiklus. Nekurie 
sako, kad draugija delei to 
turės mirti. O kurie nariai 
ir mėgintų kiek veikti, tai 

pas juos apsireiškia didelis 
nenuoseklumas. Pavyz- 
džiui, mėginta rinkti dele- 
gatus j Seimą, o draugijos 
pirmininkas šaukia gvoltu- 
prieš ir supina dalykus taip, 
kad kiti nesuprastų. 

Čia turime ir draugijų Są 
rįšį, bet ir jis nieko naudin- 
go nenuveikia nei draugi- 
joms nei tautai. Tūlas ko- 
respondentas "Drauge" ver 

kia, kad liberalai užkarevę 
Sąrįšį. O po teisybei, tai 
Sąrįšį valdo katalikai ir tai 
.delei laisvesnių narių apsi- 
leidimo. Teisingas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠVENTĖ 

bus 8 d. birželio 1919 m. 

Toje dienoje, didžiausia- 
me Chicagos teatre Audi- 
torium bus atidengimas Lie- 
tuvos. Laisvės Varpo. 

Toje dienoje Columbia 
padovanos Lietuvai Lais- 
vės Varpą." 

Toje dienoje pirmą sykį 
suskambės "Lietuvos Lais- 
vės Varpas/' 

Toje dienioje išsiverž iš 
tūkstančių lietuviškų krūti- 
nių Lietuvių Tautiškas Hym 
nas. 

Toje dienoje bus pradžia 
Amerikos Lietuvių Seimo— 
Amerikos lietuviai prašys 
Amerikos Kongreso kad pri 
pažintų Lietuvą neprigul- 
minga ir laisva šalim. 

Toje dienoje prakalbės j 
lietuvius gubernatorius Illi- 
nois valstijos, Frank O. 
Lowden. 

Toje dienoje miesto ma- 

joras, William Hale Thomp 
sor. pasveikins lietuvius ir 
seimo atstovus. 

Toje dienoje prakalbės į 
lietuvius kongresmanai, spe 
cialiai atkeliavę iš Washing 
tono, teisėjai ir kiti žymus 
asmenįs. 

Toje dienoje prakalbos i 
mus gerbiamas adv. J. S. 
Lopatto, narys Tarybos ką- 
tik sugrįžęs iš Paryžiaus. 
Jis ten kasdien su Lietuvos 
atstovais per ilgą laiką kal- 
bėjosi apie Lietuvos ir jos 
žmonių dabartinį padėjimą. 
Nuo jo kiekvienas išgirsite 
savo prigimtoj kalboj ir sa- 

vo locnomis ausimis, kaip 
viskas Lietuvoje yra. 

Toje dienoje bus vienas 
iš žymiausių lietuviškų kon- 

certų po vadovyste p. Sta- 
sio Šimkaus, musų gabaus 
ir atsižymėjusio kompozito- 
riaus. Išgirsite naujų, dar 
negirdėtų dainų. 

Dalyvaus "Birutės" cho- 
ras iš suvirs 100 asmenų, 
dalyvaus visiems gerai žino- 
ma dainininkė p. M. Ra- 
kauskaitė ir dainininkai So 
deika, Jakaitis, Stogis ir ki- 
ti. Taipgi bus ir daugifeu 
įvairų muzikališku pamargi 
nimų. 

# 

Toje dienoje lietuviai ka- 
reiviai, sugrįžę iš Amerikos 
kariumenės, kurie kariavo 
už pasaulio laisvę—^sykiu ir 
už laisvę Lietuvos—atiduos 

i garbę ir gerus velijimus Lie 
tuvos Laisvės Varpui ir pa- 
sakys jam: "Pasaulio laisvė 
yra dabar užtikrinta, ke- 
liauk tu, Varpe, ir užskam- 
bink Lietuvai laisvę." 

Taigi tu, brolau, kurs turi 
brangioje savo tėvynėje sa- 
vo moterėlę su vaikeliais; 
savo žilgavėlę motinėlę iri 
savo numylėtą tėvelį; savoi 
brolius ir seseles; savo gi- 
mines ir ęlraugus—ateik pa- 
klausyti ką tik atvykusio at- 
stovo, lietuvio adv. J. S. Lo- 
patto, kuris pagirdys tavo 
trokštančią širdį žingei- 
džiomis žiniomis apie Lietu- 
vą. 

Tavo gimtinis kraštas mal 
dauja—ateik, brolau, ateik 
ir paklausyk ko tėvynė nori. 

Lietuvos Laisvės Varpas 
tave šaukia—ateik lietuvį, 
ateik! paklausyk, ką aš pa- 
sakysiu ! 

Ar tu atsiliepsi ant savo 
tėvynės graudingų meldi- 
mų? Taip, taip! Tavo šir- 
dyje "meilė tėvynės dar ne- 

užgęso. Tu myli šį laisvą 
kraštą; tu myli savo tėvy- 
nę; tu myli savo gimines; 
tau girdisi baisas numylėtos 
pačiutės ir tayo vaikelių, ku 
rie ištiesę savo nuo bado su- 

vytusias rankeles šaukia: 
"Gelbėk mus, gelbėk mus! 
Išgauk mums laisvę! Pri- 
duok .mums maisto." Taip 
pat maldauja ir tavo tėve- 
lis, motinėlė, broliukai, se- 

sutės, giminės ir draugai. 
Todėl, brolau, lietuvy! Jei 

gu tavo širdyje randasi non, 
mažiausia kibirkštėlė meilės 
savo tėvynės ir ten likusių 
genčių, tai ateik į Audito- 
rium Teatrą nedėlios vaka- 
re, birželio 8 d., 7:30 va- 
landą, ir tenai su tūkstan- 
čiais kitų tėvynę^ mylinčių 
lietuvių užšauksime: "Lai 
gyvuoja Amerika, apgynėja 
ir užtarėja prispaustų tau- 
tų! Lai gyvuoja musų my- 
limas prezidentas Wood- 
row Wilson! ir lai gyvuoja 
Laisva Lietuva!" 

Valio! visi iki vienam į 
Auditorium užskambint Lie 
tuvai laisvę. 

Su pagarba, 
Jonas I. Bagdžiunas, 

Rengimo Komisijos 
Pirmininkas. 

REIKALAUJAME motoru del plo- 
vimo bonkŲ. Gera užmokestis, pato- 
gi, švari Ir šviesi darbvietė, pastovus 
darbas. 

AT!WOOD & STEELE CO.f 
1428 W 37th St. 

PASIRANDAVOJA KAMBARYS. 
Atiduodama ant randos, su valgiu ar 
be valgio, garu apšildomas kambarys 
su elektros šviesa ir maudyne, vienai 
arba dviems ypatoms. Vienas blokas 
nuo gatvekarlų. A. C 2857 W. 43rd St. 
Kamp Francisco Ave, 2 lubos. 

A J. KALASAUSKAS 
Taisytojas Vlsokly Naminiu Fteka^ 
dų, persikais po Siuomi numeriu: 

2223 W. 23rd Place 
Chicago, IU. 

i Telephone Canal 5395. 

Parsiduoda Patentas ant išJ 
radinio, kuris praneša kada lie- 
tus lis. Išradimas yra su elekt- 
ros batarėja. 

ALEX \VOLOSZYN 
3343 Fisk St. Clricago 

Furnišiai ant Pardavimo. 
Parsiduoda puikus, beveik nau 

ji furnišiai, pilnas setas apsta- 
tymui 4 ruimų. Priežastis, sa- 

vininkas išvažiuoja Į kita mies 
ta. Atsišaukite greitai: 920 W 
32nd Place, Chicago, J11. 

FARMA PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA farma 35 akorių. 

Berrien county, Michigan. LIETU- 
VIŠKOJ KOLIONIJOJ. 6 rūmų pagy- 
venimo namas, gerame stovyje, nau- 

ja barnė iv visit kiti triobesiai, ARK- 
LIAI. KARVES IR VIŠTOS, vežimai 
įtaisymai ir mašinos, Parsiduos pi- 
giai. jeigu kas pirks greitai. 

Ateikite po No. 1437 W. i2th Street, 
talpc 7 & 8 vai. vakare. 

Klauskite S. Barab. 

Parsiduoda Locoinobile 
5 sėdynių 

automobilius geriausios išdirbystės, 
4 cillnderių, 6 nauji cords. Roberiai 
naujai uždėti. Nauja baterija, parsi- 
duoda už $050. Auicui >111 igalima 
matyt garad:':iui visada. 3222 South 
Halsted St. Drover 2186. 

MES MOKAME PINIGAIS UŽ 
LIBERTY BONDSUS 

Jeigu esi priverstas parduoti gavo Ii> 
berty Iiondsg, ateik arba rašyk pas mus 
Męs taipgi atperkamo neišm0kčtus Li- 
berty Bondsus. Męs perkamo bondsus 
ir kontraktus per registruotus laiškus. 
Męs siunčiame pinigus | Euripą... 
E. BUTZKE, 1549 Milvvaukee Ave.r Chl- 
cago, III. Ofisas atdaras kasdien nuo 9; 
ryto iki 8:30 vak. Ned. nuo 10 iki 12. Į 

■ —, ..i — 

VALENTINE DRESSMAKING | 
i C0LLEG2 
Mokina siuvinio, kirpimo, deslgning ! 

j dienomis Ir vakarais dėl biznio U I namu. Paliudijimai išduodami ir vl» 
tos parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arba rąžykite, o męs pasistengsime 
suteikti jums patarimą. 

SARA PAT^K. Principal 
24'J7 W. Madison St. 

6205 S. Halsted iėiū Well9 St I 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgečio labai prialnamo 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko \ ofisą. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSallc St. 
Telefonas Franklin 2803. 

SUSTOK MOKĖJĘS 
RANDĄ. 

Męs galimo parduoti jums ounga- low (nameli) dviejų flatų MAROUET-] TE MANOR. Netoli antrojo didžiau- 
sio parko Chicagoje su visai mažu 
{mokėjimu ir ant labai prieinamu iš- 
mokėjmo «ąlygų jys gaVlte jgytl sau 
namą.. 

FRANCIS KIBORT & CC. 
2402 W. C3rd St., 

Tel. Prospect 923. 

S 

|EXPRESS 
WM. DAMBRAUSKAS 

817 W. 34th St., Boulevard 9336 

Tel YARDS 15*2 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS OBYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterių 
vaikų ir vyru Speciališkai gy- 
do limpančias, užsisenėjusia* 
ir paslaptingas vyru ligas 

3259 So. Halsied St., Cliicūflo, \ 
T* vOyOyT V J v« 

Dr. G. N. Giaser j 
Praktikuoja Jau 27, metai ? 

8149 8. Morgan St., kerta 32 st. 5 
Speclall«ta» Moteriškų, Vyriškų, ? 

ir Chroniški; Ligų. | Valandos: 9—10 ryto, 12—1 po S 
piet. 0—8 vok., Nedėl. 9—2. 

TELEFONAS YARD3 687. į 

m vsn\ 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauju Laidotuvėse koge- 

riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patjs dirbame grabus lr 
turime savo karabonua ir au- 

tomobilius lr per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk* 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams diena ar 

naktj. S 
3305Auburn Ave. Tel.Drover 4139 į 

DrXfleTzinan 1 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
* tų kaipo patyręs gydytojas. ckirurga3 
f ir akušeris. 
į Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- 
j rų. moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
J met das. X-Ray ir kitokius elektros 
J prie įisus. 
į O įsas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
į Street, netoli Fisk Street 
I VALANDOS: Nuo 10-—.'.2 pietų, Ir 
J 6—8 vakarais. Tclcphone Canal 3110 
į GYVENIMAS- 3412 So. Halsted St 
J VALANDOS: 8—9 v*p. tiktai. 

PRIMESIMAS 
Dėl Musų Darbininkų Gerovės. 

MĘS UŽDAROME 
NEDĖLiOMIS 
PER VISĄ DIENĄ 

H. B. STERN 
3442-3444 S. Halsted St 

jį PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. į 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir 8togan" Poplerlo SPECIALIAI: Maleva malevcjimui stubų iš vidaus, po $1.40 už galioną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
30033039 SO, HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiai# budais ir au pagelba 
naujausiu ir tobuliausiu eiektrikinių įtaigu. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki % yak. Nedėidieniais 10 iki 12. 1645 We6t 47-ta netoli nuo Mar6hfield Ave. 

jin.nilTTT 

LIBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty Bends Ui šfk M £& Lf pilnį "Cash" vert®. Atneškite & O arba atsiųskite. jr.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—1 

_ 

A Utarninkais Kelvergala lr 1335 Mllwauke Aye. 
^ Suoatomis 9—9. tarpe Wood lr Paulina gatvių: 

DEL VYRŲ IR MOTERŲ 
DR. S, SHANKS 

[pagyvenimo Gydytojas ir Chirorgas 
859 N. Robey St. Gydo visokias V>tų ir 

Kampas Iowa St, ^^^^^moterų Ilgas taipgi it 
Valandos, nuo 8—10 ryto; 7—9 vakare^^^^^^hirurgiškas ligas. 

Biznio ofisas: 802 W. Madison St., kamp. Halstet^^^^^^ Valandos: 11—6 popiet; Nedėliorals 11—1 popiet. Chtcago^^^^ 

MOKSLO, LITERATŪROS IR POLITIKOS 8AVAITRAŠT'S 

"DIRVA" 
Eina penktadieniais: 

K^lna metams $2. Pusei metų $1. Kanadon metams $2:50 Numerius pailurSJimui siunčiama dykai. Turime dideli kny?u sankrovą lr katalogu siunčiame ant parelkalavl mo, gavę 3c eUuipą. 
Vėliausia indomiausla mūsų laidos Knyga. 

VIENUOLYNO SLAPTYBES 
Kaina $1: su prisluntimu. 152 puslapiai: Su 6 paveikslais iš vlenuo- Uų-zokonlnkių gyvenimo ut tandllal uždarytų sienų. Reikalaukite tuo- jaus, nes knyga skubiai eina: Pinigus siųskite money ord«rliif ir- ta registruotuose laiškuose. 

"DIRVA", 
7907 Superior Street Cieveland, Ohio 

P: S: žltas yra "Dirvos1' naųjsa antrašas: 

A. L. T. S. ORGANAS 

"SANDARA" 
Puikiausiai nušviečia lietuvių gyvenimu visame 
pasaulyje ;r uoliausiai gina darbininkų reikalus. 

EINA KAS 3ĄVAITE 
Skaitykite Visi. Metams $2.00 

Reikalaukite pažiurejimui adresuodami: 
"SANDARA" 

366 Broadway, So. Boston, Mass. 

11111111111111 

K02NAS PRIVALO ĮSIGY1I 
PUIKIĄ IR DIDELĘ KNYGĄ susivienijimo inrpAnTl I IPTI Ilf" * " ISTORIJA LIETUVIŲ 

AMERIKOJE 

548 puslapiai TAI yra netik ''storija didžiausios pažan- gios mūsų fraternalčs organizacijos, bet tai yra beveik visų Amerikos lietuvių isto- rija. nes joje pakliudoma ir plačiai ap- rašoma musų visuomeniški santykiai išei- vijoje. 
Juo ^veikiau tą reikalą užsisakysite, tuo greičiau apsiačinsite su Amerikos lietuvių istorija 

Drutuose apdaruose — $2.00 
■Kaina $1.50 
Reikalaudami sios knigos, 
kreipkitės į "Tėvynės" ad- 
ministraciją sio adresu 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th ST., NEW YORK, N.Y. 
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