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Bolševikai prašo Taikos. 
Italija badauja. 

• ———————— 

Anglijos laivynas Liepojuj. 
Ultimatumas Vokietijai. 

K BOLŠEVIKAI PRAŠO 
TAJKOS. 

Londonas, gruodžio 4 d.— 
Laikraštis Daily N e w s 

praneša, kad Boris Litvinoff, 
buvęs bolševikų pasiuntinys 
Anglijoj, pribuvo į Stockhol- 
rna, kad "pradėti taikos dery- 
bas su talkininkais." 

Pasikalbėjime su korespon- 
dentais, p. Litvinoff pasakė: 
"Męs norime taikos ir nusi- 
leisitne talkininkams visur, iš- 
skiriant reikalavimą, kaslink 
vidurinės mūsų politikos. 

"Greitas apmokėjimas t dki- 
% hinkams skolų yra negalimas, 

bet męs suteiksime talkinin- 
kams nekurias, komercijines 
privilegijas ir atiduosim visą 
auksą, kuris dabar randasi ša- 
lyje. 

"Priešinimas ūkininkų 
bolševikiškam režimui yra da- 
lyku praeities." 

Užklausus Litvinoffą apie 
bolševikų užmuŠėjystes, jis 
pasakė: "Oficiališkos skaitli- 
nės parodo, kad Maskvoje bu 
vo 400 nužudymų, iš tų apie 
40 procentų nukentėjusių bu- 
vo kriminalai. Petrograde 
padėjimas buvo blogesnis, to- 

dėl, kad ten nebuvo vienybės 
tarp valdininkų." 

ITALIJA KENČIA BADĄ. 
Chicago, lli, gruodžio 4 d 

GiuUo Bolognesi, Italijos koi 
sulas Chicagoj užginčija, ka< 

Italija tu:i užtektinai maisto 
Savo pasikalbėjime su laik 

raščių korespondentais pasa- 
ukė, kad didelė neteisybė dart 

Italijai šiame momente tie, 
kurie tvirtina, kad Italija tur 
užtketinai maisto. Ištikrųjų 
gi tas yra kaip tik atbulai 
Italijos žmonės iki šiam lai 
kui gauna mažas porcijas, 
mėsa pavelyta tik du sykiu i 
savaitę, cukraus dvi uncijas, 
sviesto bei riebumų gauna tik 
vieną svarą j mėnesį. Dalykų 
stovį pablogina dar ir tas, kad 
Italija turi maitinti ne tik sa- 

vo gyventojus, bet ir kitus; 
ji turi penėti 700,000 gyven- 
tojų Trentine, 1,000,000 Tries 
te ir Istrijoj, 600,000 Dalma- 

tijoj, 900,000 Albanijoj, ir 
800,000 užimtose dalyse Ve- 

necijos ir 1,000.000 Austrijos 
karės belaisvių. 

ULTIMATUMAS VOKIETIJA] 
Lo^onas, gruodžio 4 d.— 

Reuterio pranešimas iš Ber- 
]ino patvirtina, kad talkinin- 
kai pasiuntė .VoKietijai uiti 

matumą, kurio laikas išsibai- 
gė į 24 valandas. 

Mathias Erzberger pranešė 
talkininkams, kad Vokietija 
perdi ^s visus lokomotyvus 
taip i -eit, kaip tik jie bus 
sutaisj i. Tas pats praneši- 
mas pn 'uria, kad nėra jokios 
vilties, kad armistijos laikas 
bus prailgintas ir tokiu budu 
talkininkai turės užimti Vo- 
kietiją. 

ANGLIJOS LAIVYNAS 
LIEPOJUJ. 

Kopetihagenas, gruodžio 4 
d.—Žinios iš Berlino praneša, 
kad Anglijos laivynas gruo- 
džio 2 d. užėmęs uostą Lie- 
pojų, Kurliandijoj, 

MARINS BADU LEMBERGĄ. 
Vienna, gruodžio 4 d.—Ke- 

liauninkai, atvykusieji iš Lem- 
vergo (Lvovo) pasakoja, kad 
ukrajiniečių kariumenė rengia 
si apsupti miestą Lembergą iri 
marinti badu, kad tokiu budu 
paimti ant miesto kontrolę, ku 
riame dabar randasi lenkų ka- 
riumenė. 

Pranešama, kad ukrajinie- 
čiai perkirtę geležinkelio lini- 
ją, vedančią į miestą, ir kad 
iie gauna daug pastiprinimų 
š kareivių, grįžtančių iš Ita- 
ijos kares fronto. 

Ukrajiniečiai užginčija, kad 
ie esą bolševikais, bet tvirti* 
įa, kad, kada Austrija likosi 
umušta, jie turėję teisę už- 
mti savo sostinę Lembergą, 
įes lenkai, jie sako, turi savo 

i ostinę Varšavą. 
Bijomasi, kad nesmagumai 

Vali iškilti tarp lenkų ir ČecI.o 
Slovakų už miestą Oderbergą, 
<uris randasi Austriškoje Si 
ezijoje. Padėjimas Galicijoj 
ir Silezijoj yra blogesnis da- 
bar r^įgu jis buvo karės laiku. 
Keletas naujai suorganizuotų 
respublikų, organizuoja armi 
jas iš kareivių, grįžtančių iš 
jvairių frontų, ir moka jiems 
po'keletą doliarių dienoje, kad 
tik jie kariautų. Aficierai ir- 
gi gauna didelę užmokestį už 
dalyvavimą mušiuose. » 

PASKOLA JAMAICOS 
KAREIVIAMS. 

Kinyston, Jamaica, gruo- 
džio 4 d.—Jamaicos valdžia 
išleido pranešimą, kuriamo j' 

;sako, kad valdžia mano iš- 
leisti paskolą dėl kareivių, 
grįžtančių iš karės lauko. 
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WOODROW WILSON, į. Suvie: y tų Valstijų Prezidentas, kuris šiądien išvažiuoja Europon, Taikos Konierencijon. 

AMEERIKIEČIAI ŽENGIA 
PIRMYN, 

Washingtonas, gruodžio 4 
d.—Oficiališkas gen. Pershin- 
50 pranešimas, paskelbtas Wa 

shingtone, skamba sekančiai: 
'Trečioji Amerikos armija 

žengia pirmyn ir dasiekė gc- 
nerališką liniją Krevvinket- 
Meterick-Rievenich. Svarbus 
miestas Treves likosi užim- 
tas per musų kariumenę. 

KAIZERIS TURI 
DRAUGŲ SUV. VALST. 

Amsterdamas, gruodžio 4d. 
Wilhelm Hohenzollern, ex- 

kaizeris, pranešė šiądien per 
savo sekretorių, kad jis su 

mielu noru išreikštų savo pa- 
žiūras į žmones Amerikos, 
kur jis dar turi draugų, jeigu 
ne tas dalykas, kad jis dabar 
paprastas asmuo. 

Ant formališko užklausimo 
kuriame buvo prašoma, kar' 
ex-kaizeris suteiktų pasikal 
b? j imą su korespondentais, 
sekretorius nst-kaizerio atsa- 
k ii 

'Turiu už garbę pranešti 
kad imperatorius, [žengęs j 
paprasta gyvenimą, nenori 

duoti jokio išdėstymo dėl pub- 
likacijos. Jis išreiškia pasigai 
Įėjimą, nes prie kitokių aplin- 
kybių jis butų labai linksmas 
pasakyti ką nors dėl žmonių 
Amerikos, kur jis vis dar turi 
draugų." 

MIRBACHO U2MUSSJA" 
NUBAUSTI. 

Amsterdamas, gruodžio 4d. 
Berlino laikraštis V o r- 

w a e r t s praneša, kad Bloom 
kin ir Andromineff, užumšė- 
jai Mirbacho, Vokietijos am- 

basadoriaus, kuris likosi už- 
muštas Maskvoj praeitais me- 

tais, likosi nuteisti ant šešių 
metų kalėjiman ir kad Spiri- 
donova ir Hacklin gavo po 
vienus metus kalėjimo už da- 
lyvavimą suokalbyje. 

SANTIKIAI ĮTEMPTI. 
Amsterdamas, gruodžio 4d. 

Oipliomatiški santikiai tarp 
Hollandijos ir talkininkų į- 
tempti ir gręsia dar labjaus 
sublogėti, jeigu buvęs kaizeris 
neapleis tos šalies. 

NORI ANGLIJOS LAIVYNO 
REVELYJ. 

Berlinas, gruodžio 4 d.— 
Jeigu keletas Anglijos torpe- 
dinių laivų arba lengvų krui- 
zerių ir maža ekspedicija ka- 
reivių galėtų dasiekti Revelį 
šią savaitę, jie galėtų išvaiky- 
ti bolševikus, kurie degina, 
užmušinėja ir terioja Estoni- 
ją ir Livoniją,—taip užreiškė 
baronas Aexkvell, kuris šio- 
mis dienomis pabėgo iš Esto- 
nijos. Jis pridūrė, kad vo- 

kiečių kareiviai tik tada ap- 
leido Narvą, kada likosi už- 

pulti rusų kareivių ir sumušti. 

Estonijos darbininkai be- 
veik visi esą bolševikais ir kad 
viduriniajai kliasai Estonijos 
ir Livonijos gręsia toks pat 
pavojus, kaip ir rusų buržua- 
zam. 

Mėnuo laiko atgal Baltoji 
Gvardija Estonijos davė pro- 
tekciją 500 rusų, kurie sakėsi, 
kad jie pabėgo iš bolševikų 
armijos, kadangi jie buvo pra- 
stai užlaikomi. Jie su savim 
atisvežė 23 mašininias kanuo- 
les. 

Praeitam utarninke bolševi- 

kai padarė ataką ant Balto- 
sios Gvardijos ir šitie 500 ru- 

sų atidengė ugnį ant Balto- 
sios Gvardijos, tuomi prigel- 
bedami bolševikams. Baltoji 
Gvardija pražudė daugiaus 
negu pusę savo kareivių ir 
turėjo pasitraukti. 

JAPONIJA NORI 
RASIŲ LYGYBĖS. 

Tokio, gruodžio 4 d.—Laik- 
raščiai ir publicistai, disku- 
suodami taikos sąlygas, iš- 
reiškia pasitikėjimą, kad Tai-į 
kos Konferencijoj bus pakel- 
klausimas apie rasių lygybę. 
Pasiremiant žodžiais, kad "Vi j 
si žmones yra sutverti lygiais 
—pamatas Amerikos demo- 
kratijos,—galima bus Japoni- 
jos delegatams Taikos Konfe- 
rencijoj pasakyti: "Visos tau- 
tos ir rasės yra sutvertos ly- 
giomis." 

Dr. Eikichi Kamada, prezi- 
dentas Keio universiteto, pri- 
silaiko tos pačios nuomonės ir 
sako," kad pastovi taika yra 
labai pageidaujama, bet tas 
negalima bus riekti, pakol 
nebus panaikinta nelygybe ra* 
sių. 

1 GATVEKARIŲ DARBININ- 
KAI STREIKUOJA. 

ClH'cland, O. Gruodžio 3 
d.—2,400 kunduktoriu ir mo- 

tormanų išėjo ant streiko šį 
rvta. 5-ta vai. rvto visi at- J w c J 

vedę karus į karų stotj aplei- 
do darbą. Priežastimi yra 
priėmimas darban moterų- 
kunduktorių. Kompanija buvo 
padariusi su unija sutartj, jog 
paleis visas konduktores iki 
lapkričio 1 d.; vėliau tas bu- 
vo prailginta iki gruodžio 1 d. 
Kompanijai neišpildžius su- 

tarties, iškilo streikas. 
Kompanija užreiškė, jog ap 

laikė iš Washington, D. C., 
nuo kariškų darbų komisijos 
sekretoriaus, telegramą, pra- 
šant palaikyti moteris-kun- 
duktores prie darbo, pakol jų 
klausimas nebus galutinai nu- 

statytas per karės darbų ko- 
misiją. Situacija, dėl iškilu- 
sio streiko, skaitoma serioziš- 
ka. 

VOKIEČIAI NAIKINA 
DOKUMENTUS. 

Paryčius, gruodžio 4 d.— 
Sulyg žinių, aplaikvtų čionai, 
Herr Melkenbuhr, buvęs so- 
cialistu atstovas reichstage, 
save kalboje Bcrline pasakė, 
kad Vokietijos užrubežinis de- 
partamentas sudegino Brus- 
selyje ir Berline visus val- 
džios archyvus, kuriuose bu- 
vo sudėti dokumentai, pasire- 
miant kuriais galima buvo at- 
rasti kaltininkus surengime 
visasvietinės karės. 

"KRONPRINCAS 
NEABDIKAVO. 

Osterland, hollatidija, gruo 
džio 4 d.—Buvęs Vokietijos 
sosto įpėdinis pasikalbėjime 
su korespondentais, kad buk 
jis atsisakęs nuo savo teisių, 
pasakė: 

"Aš nuo nieko neatsisakiau 
ir ant jokių dokumentų ne- 

pasirašiau. Aš buvau persi- 
tikrinęs, kad męs karę pralai- 
mėjome lapkričio mėnesyje, 
1914 m., kada męs likomės 
sumušti ant Marno upės. 
Mus but negalėję tada talki- 
ninkai sumušti, jeigu genera- 
liškas štabas nebūtų gavęs 
nervų ligos. Aš tada jau ban- 
džiau pertikrinti generališkąjį 
štabą, kad prašytų taikos nors 
ir su dideliais pasiaukavimais, 
daeidamas taip toli, kad Al- 
zasas ir Lotaringija turi būti 
atiduotos. Bet man ant to bu- 
vo atsakoma, kad aš tik žiū- 
rėčiau į savo reikalus, nesi- 
kiščiau į pašalinius. Aš turiu 
tam darodymų." 

ŠAUKIA VIENYBĖN. 
.. Amsterdamas, gruodžio 4d. 
Premieras Ebert savo kalboje 
socialistų demonstracijoj Ber- 
line smarkiai protestavo prieš 
išsiskirstymą Vokietijos į da- 
lis, nurodydamas, kad išsiskir 
stymas j mažas valstijas butų 
abai kenksminga kaip dėl Vo- 
kietijos imperijos, taip ir dėt 
>ačų darbininkų. Ant galo 

kvietė visus prie vienybės ir 
bendro darbo atbudavojime 
šalies. 



Kas dalivaus Taikos i 
* I 

Kongrese. i 
Žingeidus bus šis ateinantis, taikos kongresas ir taip didelis 

kokio dar žmonijos istorijoj iki 
šiol nematyta. Visas pasaulis bus 
paliestas ir visas pasaulis turės 
jame tiesioginę' ar netiosioginę 
atstovybę. Štai kas jame daly- 
yaus: 

IŠ TALKININKŲ PUSĖS. 
Suvienytos Valstijos, kurių di- 

plomatai, su cbalsiu '"Demokrati- 
ja ir laisvė visam pasauliui."' 
užb^gė šią milžinišką karę ir 
kurių siekiniu nėra pageidavimas 
naujų teritorijų. Tas suteikia 
įoms teisėjo garbę, 

Didiioji Britanija — su jos ko- 
lionijų atstovybėmis nuo Kana- 
dos, Australijos ir Naujosios Ze- 
landijos. kurių ipasišvetimas šioje 
karėje buvo milžiniškas. 

Belgija — ta 1 'kintinė, kuri 
atlaikė priešo įsiv« žinią iki Pran- 
cūzija ir Anglija nesumobilizavo 
savo kariškų spėkų. 

Francuzija—ta gr?kšti Francu-1 
zija, kuri ant savo pečių nešė 
didžiausią karės naštą ir išgelbė- 
jo pasaulį. 

Italija — Austrijos pergalėto- ja ir stiprus talkininkų ramstis 
Trancuzijoje. 

Rumunija — auka, kurią Ru- 
sija atidavė priešo malonėn. 

Grekija — prašalinusi savo ka- 
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raliu, by tik eiti santarvėje su 

talkininkais. 
Serbija — kurią jau senai prie- 

šas skaitė mir įsia, >bet likimas 
ją saugojo nuo pražūties. 

Portugalija — gausiai rėmusi 
talkininku spėkas. 

Japonija — nuvaliusi Ramu j j 
vandenyną ir jo pakrantes nuo 

priedo ir suteikusi didelę pagelbą 
tvarkyti dalykus Sibirijoje. 

Rusija — taip, greit kaip susi- 
tvarkjs ir jos atstovus bus gali- 
ma pripažinti šalies atstovais. 
Rusija per pirmus trejis metus 
liuosai aukavo milijonus gyvas- 
čių, pakol vidujinės intrigos ir 
revoliucija neatsikirė jos nuo 

talkininkų. 
Čecho-Slovakija — jauniausia 

pasaulio respublika, kuri jau pri- 
pažinta per talkininkus, kaipo 
atskira tauta. Ji iš niekur pagim- 
dė armiją ir stojo -pagelbon tal- 
kininkams. 

Mažesnės talkininkės, kurios 
aktiviškai dar nekariavo- bet bu- 
vo prisirengusios ir jau apskel- 
busios karę. Jos randasi: 

Azijoje — Kinija ir Šiam 
Pietinėje Ameriko/e — Brazi- 

lija ir Ecuador. 
Vidurinėje Amerikoje — Gua- 

temala, Panama, Cuba ir Hon- 
dūras. 

Australijoje — Haiti. 
Afrikoje Liberija. 
Europoje Montenegro ir 

San Marino. 

Iš PRIEŠINGOS PUSĖS. 

Vokietija — reprezentojant da- 
bartinę jos valdžią. Yra spėja- 
ma, kad Bavarija, Saksonija ir 
kitos pirmiau įėjusios Vokietijos 
imperijon dabar norės turėti at- 

skyrą atstovybę, idant kaipo• at- 
skyros valstybės, išvengus baus- 
mės, kuri laukia Vokietijos. 

Vengrija — visiškai išstojusi 
iš dvilypės monarchijos (taip va- 

dinama Austro-Vengrija), galės 
reikalauti sau atstovybės. 

Austrija — likučiai buvusios 
imperijos, tik vokiškoji dalis. 

Turkija — atlikusi tiek daug 
žudymu ir dabar drebanti ''"1 
likimo jos Bur piškos dalies, 
taipgi įvairių pajūrio miestų. 

Bulgarija — pirmutinė nulei- 
dusi kardą ir atsidavusi ant tal- 
kininkų malonės. 

ATGIMSTANČIOS TAUTOS. 
Jos ilgus laikus iškentėjo po 

kitų priespaudą ir pamatę švie- 
sos spindulėlį, kurs trikšta nuo 

Amerikos kranto- ir-gi pribus nu- 

siskusdamos dėl padarytų joms' 
skriaudų ir reikalaus už tai atly- 
ginimo. 

Jomis yra: 
Lenkija, Lietuva, Finliandija- 

Jugo-Slavija, Arabija, Baltijos 
provincijos, Armėnija, Sirija, Uk- 
raina, Egip.ėnai, Persai ir Žydai, 
kurie nors iškrikdyti po įvairias 

žemės kamolio dalis, bet ir jie 
nori gauti paguoda už savo iš- 
kentėtus vargus. 

NEUTRALUS ŠA1JS. 
Šis klausimas 'bandoma rišti 

dvejopu budu. Viena, kad visos 
neutralės šalįs bus pakviesta j 
specialę sesijq, kur bus isdisku- 
suojama taikos pamatiniai punk- 
tai. Antra, kad bus sudaryta tau- 
tu lyga, kuri bendrai su neutra- 
lėmis valstybėmis užgirs taikos 

pamatus. 
* * 

Kaip teh nebūtų, bet visas pa- 
saulis dalyvaus Taikos Kongrese,! 
kurs, be užbaigimo karės reikalų, 
turės išrišti daug reikalų lytinčių 
neutrales šalis, kurių iš priežas- 
ties karės buvo užkliudyti šioki 
ar toki interesai. 

Tai bus teismas, kuriam nebu- 
vo lygaus. 

Stasio Šimkaus Muzikos Mokykla 
MOKINAMA: 

1 Pianu Skambint 
2 Muzikos Teorijos 
3 Daiuoti iš gaidų ir t.t. 

Kreipkitės: Utarninikals, 
Kctvergais ir Subatomis, 
nuo 3 iki 10 vl. vakaro 

3249 So. Morgan Street .Chicago, 111. 
"Birutei" Svetainėje, š*e "Lietuvos" Dienraščio 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas irparam us 

kiekvienam. informacijų atsišaukite į 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St. Chicago, Iii. 
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Lietuvos Atstatymo Bendrovės Kampelis 
DEL ŠMEIŽTŲ. 

Iš kelių vietų,teko girdėti, kad 
nežinia keno paleisti paskalai, 
kurių tikslu yra užkenkti LIE- 
TUVOS ATSTATYMO BEN- 
DROVEI. Paleista paskalas, 
buk:— 

i) LIETUVOS ATSTATY- 
MO BENDROVE esanti priva- 
tinis kelių asmenų biznis; 2) Buk 
L. A. B-vč esanti kontroliuoja- 
ma tiktai dviejų asmenų; 3) 
Buk 51 nuošimtį visų Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės šėrų val- 
do tiktai du asmens, būtent R. 
Karuža ir V. K. -Račkauskas, tad 
jiedu buk ir esanti L. A. B-vės 
savininkais. 

Visi tie užmetimai yra be jo- 
kio pamato:— 

1) LIETUVOS ATSTATY- 
MO BENDROVE yra visuo- 

_ 

menes įstaiga, uzmegsta Lie- 
tuvos Atstatymo Seimo, 
•Brooklyne, 1916 m. Prie jos 
jau priklauso arti 1,000 žmo- 
nių-šėrininkų. 

2) LIETUVOS ATSTATY- 
MO BENDROVE yra kont- 
roliuojama visų šėrininkų, per 

jų 9 direktorius, o ne tik dvie- 
jų asmenų. 

3) Iš visų 6.500 šėrų išpar- 
duota iki 15 d. lapkričio, R. 
Karuža turi 12 šėrų V. K. 
Račkauskas turi 22 šėrų tai- 

1 ig 

gi juodu ne kontroliuoja net 

i nuošimčio šėrų, tad ką be- 
kalbėti apie 51 nuošimti. Jie- 
du tik dirba L. A. B-vei, kad 
ji bujotų ir virstų naudnga 
ateityje Lietuvos įstaiga. 
Iš to> kas viršui pasakyta, aiš- 

ku jog tie, kas leidžia panašiu; 
paskaltts, tegalį turėti vieninte- 
li tikslą, būtent, — užkenkti 
naudingam Lietuvai darbui. To- 
kį darbą varydami, jie tegali už- 

sipelnyti vien Lietuvos priešu 
vardo. 

Svarbiausis mūsų tikslas y n 
— sudaryti tvirtą finansinę įstai- 
gą, kuri prigelbės Lietuvai pa- 
kilti iš karės griuvėsių ir sudru 
tins ją ekonomiškai. Tuo tiksli 

s dirbame, tuo tikslu tukstan 
čiai žmonių rašosi prie L. A 

B-vės, atlikdami svarbų patrio 
tinį darbai O kas šmeižtu ir juo 
dinimu kenkia L. A. B-vės bu 

jojimą, tas kenkia Lietuvai. ta< 

nenori matyti ją pakilusią iš pe 
lenų, tas velvja jai ekonominę 
vergiją. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS DIREKTO- 

RIŲ VALDYBA: 
R. Karuža. Pirmininkas 
M. \Y. Dusli, Iždininkas 
Y. K. Račkauskas. Sekret. 

Apgarsinimas. 
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SINANAS DAUKANTAS 
JO GYVENIMAS IR DARBAI 

Paminėjimui 125 metų nuo jo gimimo dienos. 

Nedaug teturime žinių apie 
Daukanto jaunystės dienas, ne- 

retai ir tos pačios nėra tikros. 
•Gimė Simanas Daukantas 1793 

m. spalių mėn. 28 d., Kalvių so- 

džiuje, Linkimų parapijoj, Telšių 
paviete. Metrikose ir vėliau doku- 
mentuose jisai užrašytas bajorų 
kilimo. Vėliau jisai save taip ir 
vadino. Nėra reikalo tuo tikėti. 
Juk, tai buvo laikai, kuomet mu- 

žikas niekur negalėdavo eiti: vi- 
sur būdavo sluvaržytas, ir sodžiu- 
je ir mieste, amate ir thokykloje, 
seminarijoje ir vienuolyne. Klc- 

^bonas atlikdavo gerą darbą už- 

rašęs jį bajoru, ne mužiku: ne- 

užkirsdavo jam kelio kilti augš- 
tyn prie esančiųjų tuomet visuo- 
menės pažiūrų ir santykių. Bene 
bu", labiau pamatuotas tvirtini- 
mas, užsilikęs tarp Da'ukanto 
giminių, jog Daukantas bus bu- 
vęs r užikų kilimo- jog jo tėvai 
— buvę karališki žmonės. Bajo- 
rystės savo jisai pats taip ir ne- 

prirodė, nors ir reikėjo; karališ- 
kųjų gi padėjimu jisai rūpinosi. 
Patsai jisai sykį prasitaria, jog 
reikėtų ant galo atkreipti akis j 
karališkuosius žmones. 

Jo tėvas — Jurgis Daukantas 
'(mirė 1837), užsiėmimu buvo — 

medininkas- girių sargas. Dargi 
Jurgio tėvas taiip-pat miške gy- 
venęs. Blaivaus gyvenimo žmo- 
nės. Nežinomi jiems poniškieji 
svaiginamieji gėrimai. S. Dau- 
kantas galėjo vėliau patsai tat 

nurodyti. Pavaldėjo iš jų stiprų 
kuną, galintį ir norintį dirbti ir 
.veikti. 

jo moiyna — Kotryna (gyv. 
1757 — '^47 m), kilusi iš Odinų 
(Odyniec). JŠpradžių buvo te- 

kėjusi už Stanislavo Jaušio, šiam 

jvmirus, ištekėjo už Jurgio Dau- 
kanto. Matyt šią Simąnas labiau 

mylėjo, laSiau buvo prisirišęs, nes 

jos atminimui ,po mirties pastatė 
akmeni paminklą su tikru parašu 
apie tėvą gi nemini nieko. 

Tėvai nebt» v o turtingi, bet be 

a»bejonė3 liuosesni dvasia ir tur- 

tingesni už kaimynus. Turėjo ne- 

didelį žemės gabalą sodžiuje. Gy- 
venimas gana vargingas. O ir 

laikai, kuomet pripuolė Daukan- 
to kūdikystė, 'buvo neramus. Juk 
tuomet pripuolė (paskutinės Len- 

kijos ir Lietuvos nepriklausomy- 
bės dienos; tuomet ėjo karės iš 
vienos pusės sukilusiųjų mužikų 
prieš ponus, o iš kitos pusės po- 
nai ėmė žmones ir vedė kovon 

.prieš rusus. 'Buvo tai laikai T. 
Kosciuškos sukilimo. Vienas at- 

sitikimas iš tų laikų įsui'mėjo 
visai šeimynai. Garsiam mūšyje 
ties Liepojmn 1795 m. daly- 
vavo jo motyna su vyru ir 3 
dieveriais Pašte ko j o» jog ji buvu- 

si atvežusi maisto kreiviams lai- 
ke mūšio, gulėjusi rave ir girdė- 

\ jusi pro savo galvą kulkas le- 

feient. 
^ Augo Sirnanas, tur-but, kaip ir 

visi sodžiaius vaikai. Jokių atsi- 
tikimu iš tų laikų nežinome, o 

jisai pats vėliau nepasakojo. 
■Vargiai tėvai butų leidę j moks- 
lus savo suntj ir ištesėję. Atsira- 
do geradarys, kuris padėjo jam 
įgyti mokslo. Buvo tai Linkimų, 
vėliau Trukinu altarista; kun. Si- 

rnanas Lopacinskis, sako jo gi- 
minaitis (mir. gruod. 24 d. 

1814 m.). 
Mokslus Simanas ėjo Žemaičių 

:Ka»Harijos mokykloj. Buvo tai 

prie Dominikonų vienolyno įtai- 
syta 4 klesų pavieto mokykla, 
kurioj mokslas tęsėsi 6 metus. 

Žinoma tik, jog pavasarį 1814 m. 

jisai buvo jau ketvirtoj klesoj 
tarp geresnių jos mokinių. Tais 
metais jisai pabaigė savo moks- 

lus Kalvarijoj. Jau rudenį 1814 
m. tarpe mokinių čionai jo nebe- 

r randame. 
(Mokslas išguldomas buvo len- 

kų icaliba. Mokytojai vienuoliai. 

Kokį patįs auklėjimą buvo gavę, 

tokį skelbdavo ir mokiniams. 
Svarbiausia buvo— kalbos, len- 
kų ir lotinu; tikyba ir doros 
mokslas užima pirm,7 vietą mo- 
kiniu auklėjime; gązdinimas .ir 
•baudimas tai geriausios peda- 
gogikos priemonės. Xe maža var- 

go turėjo mokiniai su lenkų kal- 
ba- kurios turėjo išmokti tobulai, 
.idant pasiekus augštesnės tobu- 
lybės laipsnį. Rodos, patįs moky- 
tojai nebuvo tame stiprus, kad 
ilgus metus jų mokinių lenkų 
kalba atsiduodavo žemaitiškumu. 
Pedagogikos priemonės nejkvėpė 
meilė lenkų kalbos, kad vėliau 
su tokiu pasibjaurėjimu ir kar- 
tumu Valančius ir Vaišvila, to- 
kias mokyklas išėję, primena, o 

Daukantas, susirašinėjo paprastai 
lenkiškai su žemaitiškumais, ne- 

norėjo rašyti nė vienos knygutės 
lenkiškai ir vėliau atkakliai sten- 
gėsi išvyti ją iš mokyklų, o jos 
vieton pastatyti lietuvių kalbą... 

Kietas žemaičio mužiko būdas 
išėjo kietesnis dar i? mokyklos. 
Berodos kitokio mokinimo budo 

.ir nežinota. 

Minėtinas kun. Jok. Falkous- 
ki's, istorijos mokytojas- pats ge- 
ras to dalyko mylėtojas ir žino- 
vas, Ir geras kalbėtojas ir pa- 
mokslininkas. 

Pabaigęs Kalvarijos mokykla 
ir norėdams toliau mokinties, Si- 
manas iškeliavo į Vilnių. Kalvari- 
jos mokslo ipermaža buvo stoti 
j universitetą. Nei į vienuolyną, 
nei Į seminariją stoti, matyt, ne- 

turėjo palinkimo. Bet iu moters, 
ne tikėjimo abejojimas jj nuo 
to sulaikė. Visą amžių liko tikė- 
damas, gyveno lyg vienuolis, ir 
turėjo artimu prietelių tarp ku- 
nigų ir vienuolių. 

Sako, su keliais rubliais kiše- 
niuje iškeliavęs pėsčias j Vilnių 
ir įstojęs į gimnaziją, vienitėlę 
čionai tuomet ir 'buvusią prie 
universiteto, dabar vadinamąją 
I gimnaziją. Matyt, rudenį 1814 
m. jau jisai buvo Vilniuje. Blo- 
gose sąlygose priėjo jam ir ki- 
tiems čionai mokinties. 

Gimnazija pati buvo sunkiame 
padėjime. Ką tik išsikraustę bu- 
vo .prancūzai. Per visą prancūz- 
metį, arti 6 metų, ji buvo paver- 
sta ligonbučiu. Mokyties prisiei- 
davo -viename kitame vienuoly- 
ne ar privatiniame bute. Išsi- 
krausčius prancūzams, galutinai 
įvykus tvarkai, reikėjo viską nau- 

jai įkurti, sutvaikyti. Daug ne- 

smagumų buvo mokytojams ir 
mokiniams. 

Mokslo .programa buva gana 
plati ir įvairi. Mokymo ir išgul- 
dymo prižiūrėjo universitetas. 

Mokykla tu.*jo konfesijonalį 
charakterį. Kasdien reikėjo mi- 
šių klausyti prieš lekcijas, atlik- 
ti 'bažnyčios reikalaujamas prie- 
dermes. 

(Mokiniai gyveno ar privati- 
niuose butuose, ai* tam tikruose 
internatuose. 

Tvarką ir grasą palaikydavo 
vien bausmė. Palengvinimus j- 
vairius, įstatymus, turėjo turin- 
gieji. Bausmės nuolatos moky- 
davo proto. Plakimas rykštėmis- 
viešai ir slaptai — nuolatinis da- 
lykas. Už mažmožį klupdydavo 
ant keliu. Dargi tą teisę turėjo 
pasižymėjusieji draugai, vyres- 
niaisiais paskirti. Vėliau pati vy- 
riausybė rado reikalinga suma- 

žinti dažną ir viešą plakimą. 
Kad mokytųsi gerai ir nepasi- 

leistų, buvo įvesta aštri .priežiūra. 
Tam dalykui buvo vartojama šni- 
pinėjimo sistema. Ne syki moki- 
niai pabėgdavo iš tos mokyklos. 
Buvo tai tačjaus geria'usioji mo- 

kykla. 
Daukantas skaitėsi tarp geriau- 

sių jos mokinių. Baigentis moks- 
[ lo metams, 29 birž. 1815 m., buvo 
vieši mokinių pasirodymai. V ir 

S 

Minia linksminasi, išgirdus apie pabaigą karės. 

jVf klesos mokiniai skaitė savo 
raštus lenkų ir lotynu kalba. 

Tarp jų pasižymėjo Y kl. Dau- 
kantas, VI kl. — Andrius To- 
vvanski's. Jų vardai apskd'bti 
laikraseiose kitų gi n C- neminėta. 

* * 

Gimnaziją pabaigė jisai 1816 
m. Rudenį tų metų Įstojo jisai Į 
universitetą, moralinių ir politi- 
kos .noksiu skyriun. 

1818—10 m. randame jį tarp 
to skyriaus studentu. 

1819 m. Daukantas gavo tei- 
siu kandidato laipsnį, iš Vilniaus 
neišvažiavo, mokės toliau; 1820 
m. laikė egzaminus ir pasižymė- 
jo, dargi gavo dovanų. 

182a—21 m. studentų sąraše 
męs ji dar randame. 

Pabaigi mokslus išlaikęs vėl 
egzaminus ir parašęs tam tikrą 
mokslo darbą, gavo jisai magis- 
tro laipsni tik ne filosofijos, kah 
tvirtino visi, kas apie jį rašė- bet 
abiejų teisiu. Buvo tat tarp 
1822—1824 m. Teisių magistro 
patentą atsiėmė tik 1825 m. 

Koks buvo jo rašytasis darbas, 
sužinoti pakol neteko, taip-pat 
kuomet jisai gavo tą mokslo 
iaiipsnį. B. 

* * 

Daukantas 'buvo tais laikais 
universitete, kuomet jisai -'ydėjo; 
rodos, niekuomet jisai nebuvo 
taip augštai pakilęs. 

įKuratorium buvo Czartoryjs- 
lci's, kultūros žmogus, norjs ipa- 
grobti Į savo rankas visą švieti- 
mą, visur steigiąs mokyklas, o 

iš kitos pusės kaip ir galįs tat 
dar\%i asmeniškas caro prietelius. 

Greitai, (praslinkus praneuzme- 
čių nerimastims, universi etas 

atsistojo ant koju ; randame vei- 
kiai tarp profesorių žinomų 
mokslinčių. Atsiranda kas kart 
naujų spėkų. Geras teisių moks- 
lo žinovas italas Cape'lli, iš senes- 

niųjų laiku pagaminusis kelius 
vėliau mokinius: Danilavičių, 
Lietuvos -teisių žinovą, istoriką 
Onacevičių- prie kurio Daukan- 
tas buvo prisirišęs ir vėliau pats 
senas būdamas nukaršino jį. 

Teisininkai, juristai užsiima 
Lietuvos praiti.es tyrinėjimu, 
Renka naują medžiagą iš visų 
Lietuvos kampų; iš archyvų dul- 
kių ir palėpių renkasi Į \ ilnių 
senovės raštai, dokumentai, ak- 

... 

tai. Mokslininkai apdirbinėja 
juos, leidžia aktus skyriumi už- 
siima ir dabartimi. Tyrinėja so- 

cialini ir kultūrinį Lietuvos pa- 
dėjimą. Tą darbą padeda studen- 
tai, išeina busimi tyrinėtojai. 
Daukantui "baigiant mokslą, uni- 
versitete atsirado ir gabus isto- 
rikas, vėliau pagarsėjęs Jokimas 
Lelevelis, bet jisai daugiau rūpi- 
nos Lenkija aplenkdamas Lietu- 

vą, ir tatai vėliau nepatiko Dau- 
kantui. Jam. neturėjo ir vėliau 
gero žodžio Daukantas. Matyt, 
klausytoju nebuvo, bent pėdsakų 
nėra. Istorijos moksluose vadovu 
buvo Onacevicz'ius. Negalėjo juo 
tapti Danilavičius. Buvo tai blai- 
vus mokslininkas, puikus juris- 
tas ir istorikas. Lietuvos teisiu 

žinovas, kuris sugriovė nevieną 
legendą iš žilos senovės, nuėmė 

gražų šydrą nevienam praeities 
didžiavyrui. 

Lietuvos praeities tyrinėjimas, 

užsiėmimas (dabartiniu stoviu, 
turėjo pakelti didesnį Lietuvos 
separatizmų nuo Lenkijos. Pri- 
rodymu razdavo praeityje, dabar 
.ui, turėdami tokį didelj kulturos 
židinį kaip savo universitetas, 
kuomažiausia bežiūrėjo j Var- 
šavą. 

Atsirado užtenkamai inteligen- 
tijos; reikėjo jai pritaikinti savo 

d arba. Žemas kiulturos laipsnis, 
baudžiavos, su jomis surištas 
nuskuritnas, o čia reikalavimai 
i:, gyveninio augo, iždas reikala-* 
vo daugiau, todėl prisiėjo ko- 
voti prieš baudžiavą, dvarininkų- 
di.likų valdymą, prieš aristokra- 
tijos privilegijas; kįla reikalavi- 
mas paliuosuoti žmones* suma- 

žinti išnaudojimą; prasidėjo ko-j 
vu su senomis, priprastomis pa- 
žiūromis. 1817 m. pakeltas klausi 
uias baudžiavas panaikinti; tuo- 

met pradėjo veikti masonai ir jų I 
atv'roji skeveldra "szuvbravvcy" 
— liberalai. Tuomet prasidėjo 
ėjimas Į liaudį, žmonių švieti- 
mas, mokyklų taisymas, knygelių 
žir nės suprantamų leidimas. 

Tuomet taip-pat prasidėjo kova 
'su biurakratija, atgaJleive, slopi- 
iiančia mokslą, siaurinančia bojo- 

Įrų teises. Gimsta vėl idėjos apie 
nepriklausomybę, apie jos graži- 
n imą, apie kovą su valdžia. At- 
siranda slaptų draiitgijų. Val- 
džia jas persekioja, dalyvaujan- 
čius baudžia, išvaiko .pasižymė- 
jusius profesorius. Visas tas au- 

dras pergyveno' Daukantas. Ne- 
matyti. kad butu jisai prisidėjęs 
ar įsipainiojęs, nors kai kuriuose 
dalininkų užrašuose matyti- jog 
Į jj buta atkreipta draugų ati- 
džia, gal buti tikėtasi ir ji Įtrauk- 
ti. 

Tais laikais prasideda rasties 
ir leisti šaknis studentų tarpe 
rašymas lietuvių kalba. Daroma 
pirmieji 'bandymai pasaulinėm 
raštijos; keli tų laikų studentai 
vėliau rašė lietuviškai. Xe jie 
pirmieji darė tuos bandymus. P»u 
vo ir pirm jų pradėta. Tik tasai 
judėjimas buvo gilesnis; kėlė 
reikalavimą savo kalbos, savo 

istorijos. Buvo tai nebe vieno 
kito veikėjo darbas, bet platus- 
ėjimas į liaudį, kalbąs j ją, rei- 
kalais rūpinąsis. Atsiranda isto- 
rija. poezija. Reikėjo susikirsti 
su priešingais gaivalais. Ypač 
žemaičiai pasižymėjo tuo darbu. 
Iš karto visoko pagaminti negalė- 
jo, daugybė paliko rankraščiuose, 
laukti gi skaitytojų taipnpat ne- 

buvo galima. 
Tame judėjime dalyvavo vysk. 

Giedraitis, gerokai kunigų, pa- 
saulinių inteligentų, mažųjų dva- 
rininku; dar nebuvo jų tarpe rei- 
kalų priešingumo, nerandame to 

skirtumo ir raštuose. 
Iš tų pačių (žemaičių tarpo 

kilo S. Daukantas. Jis buvo že- 
maitis kunu ir dvasia. Ir jisai 
taip-pat sumanė dirbti. 

Rašiusieji jo gyvenimą, Šliupas 
ir kiti, pasakojo, jog jisai staiga 
atsivertęs: buvęs syki Vilniaus 
bažnyčioj, girdėjęs sakant lenkų 
kalba pamokslą; žmonės nesu- 

prasdami klausęsi ir pasibaigus 
išėję nubudę. Tokio atsivertimo 
nebūtų buvę jeigu nebūtų buvę 
gilesnių pamatų uždėtų. Dirbti 
gi žemaičių švietimui rado gana 

priežasčių nuo-pat mažens iki 
išaugant. Cia nereikėjo atrasti 
ko-nors naujir: tai jau buvo pra- 
dėta ir daryta daugybos kitų. 
Gal buti Daiikantas pasakojo gi- 
minėms ar pažįstamiems. Bet 
dar negalėjo tatai buti priežasti- 
atsi vertinu >. Atsitikimas galėjo 
'>uti teisingas, nes tokių atsitiki- 
mų matome ir šiądien. Tai buvo 
vienas mažmožių, kurių daugybė 
.iiirėjo veikti Į jį... Ir dirbo pas 
,\ui visą savo gyvenimą. 

Baigęs universiteto mok.-lus 
jisai leidosi į keliones. Taip pasa- 
koja visi rašiusieji apie jo gyve- 
limą. Sako aplankys Vokietija. 
Prancūziją, Angliją. Jisai niekur 
įesipasakojo, kur buvęs, ką da- 
•ęs. \ ioname iš laiškų pasakoja 
isai apie savo kelionę jūrėmis. 

1 <itur gi rodo pažintį su Karaliau- 
•iatis Archyvais. Svajoja apie 
Vatikano archyvus Komoj, kur 
esamuos begalės rastų Lietuvos 
stori jai. Taigi tvirta—i galima 
sakyti, jog keliavęs į Pnusus. Ne- 
urint kitokių žinių, galima abe-l 

joti apie tai, ar buvęs Anglijoj. 
Prancūzijoj. Tenai keliauti nebu- 
>o ko: Lietuvos istorijai medžia- 
gos negalė jo tenai j ieškoti. 

Užsieniuose įdomavo iį archy- 
vai. knygynai. Norėjo žiniomis, 
iš ten pasisemtomis, pastatyti 
ant kojų tvirtai Lietuvą, norėjo 
susekti tiesą, kurią tyčia slepia 
Įvairus nevvdonai. 

Ar ilgai jisai keliavo, kieno 
lėšomis važinėjo, neturime jokių 
žinių. Juk tai brvo 'žmogius ne- 

turtingas.. 
1S25 m. jisai pasiėmė savo 

liplomą iš universiteto. 
(Toliaus bus) 

Linkejįmai 
TELEGRAMA. 

Matemė pirmu numerj dienraš- 

čio, priimkite geriausius veliji- 
mus pasisekimui. 
J. S. Lopatto, V. K. Račkauskas. 

Į Xew York. 

Po ilgo laukimo taip numylėto 
svečio, ''Lietuvos" Dienraščio, 
galų-gale gavau jo pirmą ir antrą 
numerius. Linkiu "Lietuvos" 
Dienraščiui geriausio pasisekimo 
šviesti Amerikos lietuvius. O ka- 
da Lietuva gaus pilną neprigul- 
myibę, tai lai "Lietuvos" Dienraš- 
ti.-" su visais-skaitytojais ir šėri- 
ninkais parsikels j anapus jūrių 
ir apsigyvens Lietuvos sostapi- 
lyje \ ijniiuje- gindamas lietuvių 
reikalus ir toliaus, kaip iki šiolei 
kad "gynė. 

A. J. Lukšis. 
Amstanlani, N. Y. 

Sveikinu naują tautišką "Lie- 
tuvos" dienraštj, linkėdamas jam 
išaugti Į milžiną ir musų Tautos 
organą. Kad jis eitų plačiu de- 
mokratišku keliu ir butų sargu 
reikalų musų visuomenės. Kad 
jis butų veidrodžiu Amerikos lie- 
tuvių. 

Valio '"Lietuvos" Dienraštis, 
Valio! 

J. B. Juser ičius. 
W. Frankford, 111. 

LIBERTY BONDS 
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kal- 
nas, bo komiso. ^ 
Bondsus galima siųiti regis- EDWARD P. GARRITY CO., 

Bankers truota — 

108 So. La Salle St. 
C-o Lithuanian Dept. Atdara Nedėliomis 10—12 dieng. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

Av 

< HA5TER 5T5TEH > \ -y / 
Kirpikal yra labai reikalaujami. 
Męr mokiname ši puiktj g«rai apsimokanti 
amatą i trumpi iaika. 
Vietos nepripildytos 
Ateik dieną ir vakare. 

Master Cutting S'.hool 
J. F. Kasnicka 

118 N. LaSalle St„ 
4th flonr, prieš City Hali. 

Privalote 

inoti 
ką Amerikonu Spauda 
sako apie Lietuvius. 
Žurnalas "Sea Pover" yra 
puikus straipsnis apie Lie- 
tuvius ir Lietuvą. Šį 
straipsnį turėtų perskaity- 
ti kiekvienas lietuvis, ar- 

ba turėtų įteikti egzamp- 
liorių savo mieste ko- 
kiam įtekmingam ameri- 
konui, kad jis perskaity- 
tų ir turėtų geresnį supra- 
timą apie Lietuvą ir jos ! 
žmones. 

Kaina 30c. Su prisiimti- j 
mu 35c. 

Męs turime dar keletą | 
egzempliorių. 

Siųskite money orderį I 
arba štampų. 

"Lietuva" 
3253 S. Morgan St. 
C H I C A G O, ILLINOIS 

Ar čia busi!, ar Lietuvon Grįžšit? 
Lietuviams yra svarbu ir žingeidu žinoti, kiek Lietuvių žada po šios karės grįžti atgal Lietuvon. "Lietuvos" Dienraštis norėtų šitas žinias surinkti, kad šitą klausimą išrišti. 

Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųsskite ją atgal. Jusų var- 
dai ir jusų čia paduotos žinios bus užlaikomos vien tik Redak- 
cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos' nei niekam iš- 
duodamos. Todėl galite rašyti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravardė 
2. Adresas r 

3. Pavienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kibk šeimynoj ? 
4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų laisve? 
6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės?, 
7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

8. Kokion vieton grįžtute? 

9. Kuom čia užsiimate? 
10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigų su 

savim parsivežtut : 

I 
Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima bu- 
tų maž-daug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie-j 
tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų. Ši-j tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj j pp slapty j, kiek tas lytisi jusų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum 
jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėjo. 

12. Kaip greit manytute gfįžti Lietuvon? 
Atsakę šiuos klausimus šita kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, 
cidiesuodami taip. 

į Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daily, 

3253 S. Morgan St., Chicago, UI. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 
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"Lietuva" eina kasdien, išskiriant nedėldienius. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Benrovė. Redaktorius: 

Adv Bronius K. Balutis. Adresas visoms karesponden 
ctjcms: 

Lllhuanian Publishing Co. 
3233 So. Morgan St., Ohicago, 111. 

Telephonas Bulevard 4250 

Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar 
slnimų kaina suteikiama pareikalavus. 

Prisiųsti Redakcijon ir nesunaudoti rankraščiai gra- 

žinami atgal tik tada, kada jų grųžinimo reikalaujama, 
rankrašti Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo lė- 

fios prto rankrašč'o yra pridėtos. 
Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio biznio reika 

lais reik kreip:i3 laiška:s i Dienraščio Administraciją 
Korespondencijas, žinias ir straipsnius reik adresuoti 
Dienraščio Redak( ijos vardu. 

Joki ražtai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar- 
dės (apart slaplvardės) ir adreso, negali buti sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

12-tai išryto ir nuo 5:30 iki 6 vakare. 

Nepažymėtos Sukaktuvės. 
Šiuosmet suėjo 125 metai—amžis Ir ber- 

tainis—nuo dienos gimimo didžio Lietuvos 
vyro—istoriko Siniano Daukanto. 

Kares viesuloje šis atsitikimas nebuvo tin- 
kamai pastebėtas, nei pažymėtas. Kiek teko 
Amerikos lietuvių laikraščius pastebėti, tai 
gal tik vienoje Chieagoje apie tai buvo pa- 
minėta ten gyvuojančios Simano Daukanto 
vardu draugijos,—ir tai vieil tik todėl, kad 
minėta draugija turi paproij kasmetai rengti 
apie tą laika savo vakarą-apvaikščiojimą. 

Pereito Spalio 28 d. suėjo lygiai 125 
metai kaip gimė Simanas Daukantas,—vie- 
nas iš pirmiausių vyrų, kurie skynė pirmus 
Lietuvystės takus. Dabar; kuomet stovime 
naujos gadynės prieangyj; kuomet tikimėsi su 

laukti vaisiaus is tų darbų, kuriuos Simanas 
Daukantas pradėjo; kuomet turime viltį įra 
syti nauja lapą j Lietuvos istorija—Lietuvos 
neprigulmybes lapą,—atsiminkime ta didj 
L'etuvos vyra, ir bert tuomi išreiškime jo 
vardui priderianeią pagarbą ir padėką. 

Tuo tikslu męs pradedame nuo šio nu 
merio talpinti ilgesni veikalą apie Simano 
Daukanto gyvenimą ir jo darbus. Medžiaga 
imtn 1 

.v^os Mokslo Draugijos leidinio 
j^iciuviu Tauta." 

o——o 

"Lai Amerika paima, 
Lietuvą!" 

Paskutinių laikų nuotikiai sujudino Ame- 
rikos lietuvių visuomenę iki pat jos, taip sa- 

kant, dugnui. Lietuviai suprato, kad lenkų 
gudriai vedamos intrigos gali privesti prie to, 
kad Lietuva Taikos Konferencijoj gali būti 
priskirta prie Lenkijos. 

Ir sujudo lietuviai. Jau vien nuo pat irtin 
ties apie tai jų siela, taip sakant, "viršun kai- 
liu išsivertė"—nuo pasibjaurėjimo tokia atei- 
tim. 

Kaip giliai Amerikos lietuvius sujudino 
šitos žinios, liudija tas faktas, kad jie pra- 
dėjo tūkstančius krauti politiškai lietuvių ak- 
cijai, idant nuo tokių kilpų išsigelbėti. 

O jeigu ir aukos negelbėtų?... Koks ta- 
da Lietuvai išėjimas? Įvairių nuomonių gir- 
disi tarp sujudusių, iki gyvam kaului įžeistų 
lietuvių. 

Vienas mūsų sandarbininkas mums rašo: 

"Jeigu jau Lietuvai nebūtų lemta šiuo 
sykiu įgyti pilną ncprigulmybe—to vie- 
nok lietuviai niekados neišsižadės ir už jį 
kovos iki paskutiniųjų,—tai kas tuomet 
daryti; Prie Lenkijos dėtis? Lietuviai 
greičiaus j pekla eitų, negu j Lenkiją. 

Prie Rusijos? Gal but, jeigu ten bu- 
tų tikrai demokratiška šalis ir tvarka. 
Kaip dabar yra ir kaip kad Rusijoj dar 
ilgai bus, apie dėjimąsi su Rusijos chaosu 
negali buti nei kali* s. 

\ ienatinis išėjimas tokiam atsitikime, 
mano manymu, yra šis: Prašyti Suvienytų 
[Valstijų, idant jos paimtu Lietuvą po save 

ii" 

globa. Iš pradžių tas sumanymas gal ir 
išrodo "ne vietoje." Viena, toks tolumas 
tarp jų. \ntra, Amerikos tradicija nesi- 
maišyti j Europos dalykus,—tradicija, ku- 
ri Suvienytoms Valstijoms pasiliko dar 
nuo \Yashingtono laikų. * 

Bet ir vienas, ir kitas šiądien jau ne- 

būtų skersai kelią. Amerikos tradicija ne- 

simaišyti į Europos reikalus jau nebe- 
gyvuoja—pasaulis ir jo reikalai persi- 
mainė ir du milijonai Amerikos kareivių 
"įsimaišė" Į Europos reikalus, tuomi iš 
gelbėdami ne tik pačia Europa, bet ir pa- 
saulio civilizaciją. Antra, ir didelis to- 
lumas tarp Amerikos ir Lietuvos šiądien 
jau nėra periškada. Juk šiądien, kaip gir- 
dime, visai rimtai kalbama apie Amefikos 
protektoratą ant Armėnijos ir nekuriu ki- 
tų Turkijos dalių. Kodėl tokiam atsitiki- 
me negalėtų buti Amerikos protektorato 
ant Lietuvos? 

Lietuviai iki gilumos savo širdies 
jaučiasi turį teisę bliti pilnai neprigul- 
mingais, bet jeigu nelaimė šiuo sykiu iš 
plėštų jiems tą teisę; jeigu Lietuva turė- 
tų patekti po keno nors protektoratu, tai 
nėr mažiausios abejonės, kad Lietuva, to- 
kiam Atsitikime, lengviausiai priimtų Su- 
vienytų Valstijų protektoratą, nes tik tuo 
met ji jaustųsi, kad ji turėtų tikrą "pro- 
tektoratą"—t. y. apgynimą." 
Viršminėtas laiškas parodo du dalyku,— 1 

būtent, kaip stiprus yra tarp lietuvių pasiry- 
žimas atsikratyti nuo lenkiškos hydros ir kaij 
Jidiš yra Amerikos lietuvių pasitikėjimas Su 
vienytomis Valstijomis. 

Męs neabejojame, kad Amerikos lietu- 
vių panašus jausmai sutiktų ir su Europos 
'ietuvių jausmais, dalykams priėjus prie to 
kios situacijos. 

(C oo 

Bravorai jau daugiaus neišdirbinėja b y- 
r o—bet, sulyg ekspertų nuomonės, žmogus 
nemirs, jeigu 'burnelę pavilgius" ir vandenėliu, 

oo oo 

Kam Prezidentas \Vilsonas važiuoja į 
Taikos Konferenciją? Vai tam, kad prie to 

pokylio stalo vieniems netektų visa mėsa, o 

kitiems—tik kaulai. "Justice for all nationsF 
—teisingumas visoms tautoms L. 

oo oo 

Telegramai sako, kad Vokietijos kron 
princas neatsisakė nuo sosto. \Yell, jeigu ji.> 
jį ras, tai gal "džiunkšapyj": Liebknechtas, 
kaip rodosi, mano užsidėti Vokietijoj "a gros- 
se second-hand store"... 

oo oo 

5>unku pradžioj Mokslo 
Mačiau, žmogus karve arė. 
Jis iš vargo tai*>o darė: 
Pajieškojęs, kai uogavo, 
Prisijungė karvę savo. 
— Eik palengvo!—Pradžioj' tarė; 
Kartais mokė, kartais barė. 
— Siu-siu, dvyli! Margažale!— 
Karvė dvylą trauk int šalį. 
— Tu prie vagai ja turėki!—< 
Jau papykęs, labai rėkė. 
Karvė mėtės, šalin tasės: 
Nepatraukė jungo pusės. 
Nebus nieko, durna byla! 
Aplink sukas karvė dvyla, 
J r kai karvę atgal statė, 
Akim merkiant, jaut j matė. 
— Nes'esks, matyt, lauko arti, 
Kad \au prieitų pasikarti! 
Tavo akių man pakako...— 
Teip surėkęs, mušti šoko. 
Jautis buvo senas, baužis; 
Karvė—ragus nusilaužus. 
Per galvą daužė— 
Teeiti peklon baužė! 
Visur sunku be pamokslo, 
O dar daugiau's pradžioj mokslo; 
Kai kas urnai užsišoka, 
Ir mokėjęs, nebemoka. 

K. K. Alekna. 
oo- or> 

Naudingi Patarimai. 
Kaip nuvalyti misingis. 

Paimkite: Oesolic Acid viena unciją 
(ounce); R tten Stone—šešias uncijas; Rock 
Oil—vieną unciją; terpentino—vieną unciją; j Spirito—vieną unciją. i 

Sumaišykite visa tai j mos t j, kuri bus 
labai gera misinginiu daiktų valymui. 

Pasarga: Su ternentinu ir kitomis 
panašiomis medžiagomis reik elgtis labai at- 
sargiai,—ištolo nuo liepsnos ir karščio, nes 

jos labai lengvai užsidega. 
oo oo 

Kaip Nuvalyti Rudis nuo Plieno. 
Paimkite: Vieną dalį kerosino, 200 dalių 

benzino, arba tetrochloride. Sumaišykit at- 
sargiai—toli nuo liepsnos. \ šitą mišinį įmer- kite surudijusį daiktą ant vienos valandos lai 
ko, arba ilgiau, tegu pamirksta. Išėmus, pa dekite daiktą šilton vieton kol išdžius. 

P a s u r g ą.—Butelių su benzinu ar ke 
rosinu niekados nereik palikti atkimštais; iš 
bonkos reik juos pilti toli nuo liepsnos, arba 
karšto pečiaus. Jie lengvai užsidega ir gali >buti nelaimė. Padavė /. K. Mičiulis. 

New York, N. Y. — Pereitu 
savaite McAlpin hotelyj atsibu- 
vo fvarhiu posėdžių, kuriu pa- 
sekmėje buvo išdirbimas vardu 
Amerikos Lietuviu dekleracijos, 
kurioje apskelbiama pareikalavi- 
mas, idaut Lietuva butu Nepri- 
gulminga Respublika. 

Šio dokumento išdirbime ėmė 
dalyvumą dvi sriovės — tauti- 
ninkai ir dešinieji, kuriuos vie- 
ni vadina "katalikais." kiti gi 
"klerikalais," o dar tretieji "krik- 
ščionįs-demokratais." šių sriovių 
tarybos, t. y. centraliniai komi- 
tetaij turėjo savo pasėdžius virš- 
minėtam McAlpin viešNutvj, — 

išpradžių atskirai, o paskui abi- 
1 vi tarybos — Amerikos Lietu- 
siu I autinė Taryba (tautininku) 
r Amerikos Lietuviu Taryba ir 
nustatė abelnus Lietuvos Nepri- 
julmybės Dekleracijai dėsnius. 
Pildomasis Tarybų komitetas ap- 
lir(i)o galutinoj formoj Dekla- 
acijos tekstu. 
Pamatiniai Deklaracijos Dėsniai. 

Pamatiniai Lietuvos Neprigul- 
nybės Dekaracijos dėsniai, kaip 
i e išdirbti minėtu Tarybų posė- 
Ižiuose, yra šie: 

1. — Amerikos lietuviai :-tovi 
iž tai, kad Lietuva butų nepri- 
^ulminga respublika, demokratiš- 
kus pamatais paremta. 

2. — Visiems Neprigulmingos 
Lietuvos Respublikos gyvento- 
ams, neatsižvelgiant j jų-tauty- 
ję, luomus ir tikybą, u/.tikrina- 
na pilna žodžio, spaudos susi- 
inkimų, sąžinės ir tikybos lais- 

vė, iš ko taipgi išeina, ir pat sa- 

/aimi suprantama, kad Nepri- 
gulmingos Lietuvos piliečiai yra 
visi lygus prieš šalies Įstatymus, 
r neša lygią atsakomybę. 

3» — Valdymo forma pilnai 
iriklauso nuo Lietuvos žmonių 
r šalj valdys žmonių išrinktoji 
/aidžia per ministerius, kurie yra 
itsakomybėje prieš žmonių at- 

stovus, t. y. prieš šalies parla- 
nentą. 

4. — JDekleracijoj speciališkai 
)ažymima dar ir tas, kad jeigu 
kaimynėms tautoms, Mcaijp (pa- 
vyzdžiui, Rusijai ar Ukrainai 
prisieitų gabenti savo prekes 
.ižrubežin prie Baltiko jūrių per 
Lietuvą, tai Lietuva perleis to- 

kias prekes per savo teritoriją 
)e muito. Šisai punktas yra krei- 
)iamas daugiausiai prie Rusijos, 
kuri gali būti atkirsta nuo Bal- 
'iko jūrių ir todėl turėtų didelį 
■neparankumą. savo prekybai. 

Prašo Pripažinti Lietuvos 
Valdžią. 

Užgyrus Lietuvos Neprigiu'lmy- 
bės Dekleraeiją. Tarybos svarstė 

dabartinj Lietuvos padėjimą. Su- 
Ivg iinių. kurios jau Huvo pažy- 
mėtos, Lietuvoje susitvėrė tuom- 
laikinė lietuvių valdžia, suside- 
laiiti iš tuomlaikinių ministerių, 
vadovaujamu premiero Valdema- 
ro. 

Tarybos išreiškė, savo pasiti- 
kėjimą minėtu tuomlaikiniu Val- 
demaro kabinėtu, >nlutarė pasiųs- 
ti jam Amerikiečių išdirbtos 
Deklaracijos turinį kablegramu 
per Šveicariją. Nutarta taipgi 
prašyti Suvienytų Valstijų, idant 
jos pripažintų Lietuvos neprigul- 
mybe ir minėtą tuomtlaikinę Lie- 
tuvos valdžią. 

Šita amerikiečiu lietuvių dekla- 
racija tapo telegrafu pasiųsti 
Suv. Valstijų prezidentui \Vood 
ro\v Wilsonui ir \ alstybės sek- 
retoriui Lansingui. Ji taipgi bus 
paskelbta ir Paryžiuje, kiur ren 

giasi Taikos Konferencija. 
Amerikiečių pasiuntiniai Taiko: 

■lt — 

1W'"W ",k'Ju". 

'Amerikos lietuviu Tarybos 
taipgi tarėsi, ką pasiųsti Euro 
pon, Taikos Konferencijon, kaip( 
atstovus nuo amerikiečių. Euro 
pos lietuviai neabejotinai <prisiu 
Par yžiun ir nuo savęs skaitlinę; 
delegaciją, kuri sykiu su Ameri 
kiečių-atstovais sudarys \ ien; 
Lietuvių atstovybę. 

Tuo tarpu dar nėra tikros ži 
mos apie tai, kokius atstoviu 

deleguos Taikos Konfercncijon 
Europos Lietuviai. Amerikos 
Lietuviai, per minėtas savo Ta- 
rybas jau maž-daug nustatė savo 

atstovus. Tautininkų sriovė nu- 

statė nuo savęs tris atstovus» o 

"katalikų" sriovė keturis. Ame- 
rikos Lietuvių Tautinė Taryba 
nuo savv'S pažymėjo atstovais 
Taikos Konfereneijon: Inž. T. 
Naruševičių, Dr. J. Šliupą ir ad- 
vokatą J. Lopatą. Amerikos Lie- 
tiuvių Taryba savo kandidatais 
nustatė: kun. Joną Žilių (Žilins- 
ką), Julių Kaupą, K. Cesnulį ir 
Dr. A. Š'liakienę, arb# p-lo Ma- 
šiotaitę vieton* Dr. Šliakienės. 
Tokiu bildu Amerikos lietuvių 
delegacija susidėtų iš septinių 
ypatų. 

Pranešama taipgi, kad D r. Jo- 
nas Šliupas netrukus (dar gal 
šioj, ar pradžioj ateinančios sa- 

vaitės) ž:i ląs išvažiuoti Londo- 
nan. Kiti Amerikos lietuvių at- 
stovai žada išvažiuoti vėliaus 
prieš pat Taikos Konferencijom 
pradžią. 

Pinigų klausimas. 
Prie didelio darbo lietuviai 

rengiasi. Jau iš viršminėto ap- 
rašymo lengva suprasti, kad kaip 
pasiuntinių užlaikymui, taip ii 
šito didžio darbo atlikinSui yra 
reikalingi pinigai—daug pinigų. 

Šventą teisybę pasakius, Ame- 
rikos lietuviai juk privalėtų už- 
laikyti ne tik savo atstovus, bei 

taipgi ir Europos lietuvių at- 
stovus. Amerikos lietu\ iai tu- 

rėtų iiižlaikyti Taikos Konferen 
cijoj visą Lietuvių tautos dele 

gaciją ir padengti visas išlaidas 
su Taikos Konferencija suriš- 
ti's. Juk amžina 'butų gėda, jei 
gu Amerikos lietuviai reikalau- 
tų nuo karoję nuteriotos Lietu- 
vos, kad ta užlaikytų ne tik sa- 

vo atstovus, bet dar ir kitas lė- 
šas padengtų. 

Ir Amerikos lietuviai galėti; 
lengvai tai padaryti, jeigu jie 
turėtų gerai sutvarkytą tam tik 
skū organizaciją. Organizacija 
jie turi. Ant pelaimės ji nėr: 

kaip reik sutvarkyta. Silpniau 
sia jos dalis yra tame, kad Ame 
rikos lietuviai, vietoj vienos or 

ganiz^cijos tam tikslui, turi ke 
lias—turi du fondu ir kiekvie- 
nas renka kas sau, nors surink 
ti. pinigai eina, taip sakant krū- 

von, tiems patiems reikalams. 

Tautininkų sriove jau kėlu 
sykius mėgii o tą tiesiog nelio- 

gišką trukumą prašalinti, įstei- 
giant vieną bendrą fondą Lie- 
tuvos laisvės išgavimui. 

Tas buvo mėginta ir Xe\\ 
Yorko seime padaryti. Ir žmo- 

nės tam dalykui laliai pritari 
tuomet, pritaria ir dabar. Ta- 

čiaus, ant nelaimės, "katalikų" 
partijos vadai tam nepritarė pir- 
miaus, nepritaria ir dabar. 

Minėtame abiejų Tarybų po- 
sėdvj tautininku Taryba vėl bu- 
vo pakėlusį šitą klausimą, jneš- 
dama, kad dėlei ...oresnio pasise- 
kimo aukų rinkime bent dabai 

turėtų Imti įsteigtas bendras iž- 
das. Kun. F. JKemešis, "kata 

likų" siiovės vardu taėiaus lu-ž- 

reiškė, kad "katalikai" au- 

kausią tiktai per savo sriovės 
fondą—per Tautos Fondą ii 

"katalikų" laikraščiai agituos 
tiktai už šitą savo fondą. 

Tokiai savo politikai jie tur; 

savo išrokavimus. Tie išroka- 
vimai nepalyti Lietuvos laisvės 
bet palyti jų locnos partijos iš- 
rokavimus. Jie nori pasirody- 
ti, kad jie yra stipresni už biU 

j kurią kitą partiją. Su tuo ji; 
išrokavimu butų tiek to. jeigu 
tai butų kitoki laikai ir kitok 
reikalai. Šiais gi laikais, ta'iv 

tini likai mano, tokių partijinių 
ambiciių ir išrokavimu, neturė- 
tų buti, nes kiekvienas lengva 
supranta, jog- delci to tryni 10 

si ir nesusipratimų aukų didu 
mas turės nemaža nukentėti. C 
iš to išeis, kad Amerikos Lietu 

-1 viai ne tik kad visos Lietuvii 
s "delegacijos negalės užlaikyti, bet 

ko gero gali prieiti dar ir prie 
to, kad Europos lietuviams gali 
prii.* eiti ir Amerikos delegatui 
iiižlaikyti. 

Well, kaip ten nebūtų, turi 
me dėti visas" pastangas, kad pa- 
daryti kuogeriausiai ir prie esan- 

čiu, nepatogių aplinkybių. 

PORTLAND, ORE. 

Čia yra nemažai yardų, buda- 
vojančių medinius laivus. PaS' 
kutini a laiku nekuriuose pradėta 
mažinti darbininkų skaičių. Bu- 
vo manyta, jog ateina supkesn 
laikai, bet pasirodė, kad nesunki 
-jauti darbą kitokios rūšies dirb 
tuvėse, kur pirmiau stokuodavi 
darbininkų. 

Turime SLA. 202 kp., kur 
>u>rs neskaitlinga, vos 15 vyrų i) 
7 moteris, bet šauniai atlieka sa 
vo pereigas link mūsų'tėvynės 
Pernai sumetę $36.00, per Lietu 
vos" redakciją, suteikėme tėvy 

nei Kalėdų dovanėlę. Šiemet gi, 
sumetę Lietuvos reikalams j $38.. 
pasiuntėme per "Tėvynę". Tik 

nesmagu, kad dar pakvitavimo 
nematėme. 

Dėdę Šamą irgi rėmėme, pirk- 
dami Laisvės paskolos bondsus 

ir W. S. Štampas. Dabar vėl 

iž gird ome šauksmą, kad remtu- 

me Lietuvos laisvę. Juk tai 

mums artitniausis reikalas ir kaip 
jo nerimsi: krutame, judame po 

)iškj ir dėl Lietuvos Laisvės. 

Tai darbas mažo organizuoto 
uirelio, visi gi kiti, apie 300 čia 

gyvenančių lietuvių, tartum mie- 

ja. Judėkime, organizuokimės. 
Organizacijos tveria didelius dar- 

♦ 

jiis, o męs tverkime organizaci- 
jas.- Atkožunas. 

Sš Kares į Taiką. 
Iš visų šalių dalyvavusių šioje karėje, Suvienytos Val- 

stijos, iš ekonomiško atžvilgio, kuo mažiausiai nukentėjo, 
žinoma, išėmus tokias talkminkos kaip Japonija Brazilija 
ir kitos, kurios visai mažai tedalyvavo arba visai nieko ne- 

veikė šio kruvinijo karės metų. Tiesa, Suvienytos Valsti- 

jos kaipo kariaujanti šalis pašaukė milijonus savo sūnų po 

ginklų, duodama milijardus dolerių, aukaudama kraujų sa- 

jaunomenės ant mūšio lauko, užsitarnavo viso pasaulio 
pripažinimo šiai už nupelną nusverimo karės į talkininku 

,)argalę. 
\ isgi pasidėkavojant savo didumui, savo turtui ir sa- 

\0 pramonės ir pirklybos organizacijoms taip pat būdama 

.oli nuo mūšio lauko, šiai šaliai neprisėjo patirti naikinan- 
čio baisumo karės. Iš ekonomiško atžvilgio, męs neturėjo- 
me didelių trukumų, su mažais išėmimais, senas priežodis 
'Posenovei" net karės laiku buvo pritaikomas, (šalis). 

Dabar karei pasibaigus, ture clideij uzaavyni, svaroų 

dausimą—kaip pareiti iš karės stovio Į taikos nestatant ša- 

.į į ekonomiška pavoju. Tai yra visiems gerai žinoma, jog 
>ašaukiant keturius milijonus vyrų j kariumenę iš dirbtu- 

iu, fabrikų ir raštynių nebūtų taip pragaištingai dėl pra- 
nonės ir pirklybos, kaip kad, jeigu vienu kartu palaistų 
.isu.s vyrus taip greit kaip kad jųs pašaukė, tai tie keturi 

nilijonai vyrų atsidurtų prie dirbtuvių, fabrikų ir rašty- 
lių vartų reikalaudami savo senų darbų. 

Ir tas liečiasi netik tų, kurie pašaukti i kariumenę, bet 

taip pat ir anų milijonų vyrų ir moterų, kurie dirbo prie 
■carės darbų ir kurie šiuo laiku turės j ieškoti sau kito darbo, 
ūba atsidurti armijoje bedarbių. 

Kaip męs matome mūsų šalis turi uždavinį, kuris turi 
buti išmintingai ir atsargiai išrištas, taip kad ši šalis neuž- 

.ustų minią žmonių, kurie dėjo visas savo pastangas, idant 
itsiekus pergalę ir, vietoj atlyginimo, bus atmesti, be darbo, 
) žiauri žiema visai artnasi. 

Žinoma, tas viskas yra svarstoma darbščiais ir rimtais 
čmonemis, kurie paims ant savęs visą sunkumą šiuo uždavi- 

įio, idant nedaleidus nelaimių, kurios galėtų atsitikti parei- 
įant iš kariško stovo j ramų. Washingtone, komitetai ka- 
iškos pramonės su darbininkų vadais įvairių skyrių tariasi 
r svarsto biidą, kokiu galima butų išlengvo pagrįžti prie 
amaus gyvenimo. Taip, komitetas kariškos pramonės tu- 

ėjo pasitarimą su vadovais plieninės pramonės, kuri pasta- 
aisiais keliais metais buvo užimta išdirbyste vien kariškų 
eikmenų ir todėl butų labiausiai paliesta per tokį umą per- 
imainymą. Toje konferencijoje buvo atrasta, kad yra ga- 
ima įvest permainą išpalengvo, prirengiant tuos veiklumo 
lepartamentus, kuriuos karė uždarė dėl normalių laikų, ir 
aipgi dėl plieno industrijos atidaryti gadynę teisingos ge- 

rovės. 

Industrija, kuri bus mažiausiai paliečiama per šį per- 
imainymą į normalius laikus, tai bus skerdyklų industrija, 
kijų austa lake karės buvo milžiniška, bet jųjų našta taikos 
aike bus dar net didesn:. Be maitinimoir aprūpinimo ar- 

ui ių, kurios tik palengva bus demobilizuojamos, ši indus- 
rija dar turi aprūpinti daugelį Europos šalių, kenčiančių 
)adą ir laukiančių baisios žiemos. 

Todėl gi, kuomet kitos industrijos atleidinės savo dar- 
ūninkus nuo darbo ir tie turės kreiptis prie kitokių užsiėmi- 
nų, skerdyklų industrija rengiasi pre naujų darbštumų. 
Virina \Yilson ir Ko., kuri tiek daug padarė laike karės ap- 
upinimui musų armijos ir talkininkų, ir nesumažino savo 

larl^štumo nežurint to, kad virš du tūkstančiu jos jaunų 
larbimnkų ėmė ginklus apgynime liuosybės ir civilizacijos, 
įpreiškė kiek laiko atgal, kad tų darbininkų senosios vietos 
larbe laukia jųjų sugrįžimo iš užmario arba iš muštro ketu- 
mi. Bujojimas industurijų garantuoja, kad tie, kurie da- 
'>ar turi buvusiųjų kareivių vietas darbe nebus prašalinti, 
kjtneivių vietas darbe nebus prašalinti kareiviams sugrįžus, 
ir nebus priversti eiti kur nors kitur užsidirbti sau duoną, 
kai]> yra daroma kitose industrijose, bet visi tie, kurie nori, 
*alės dirbti gerose darbo sąlygose ir už gerą užmokestį. 
Pas Thomas E. Wilson, prezidentas ir vyriausias mana- 

i džierius firmos \Vilson ir Ko., nesenai pasakė: "Męs turi- 
me apie du tūkstančius, vien šimtą, kariumenėi. Tie vai- 
kinai apleido vietas su tuom supratimu, kad, kuomet jie 
sugrįž, tai męs aprūpinsime juos darbais, ir ta tokia yra 

i n jus u pozicija šiądien. Mes laukiame jųjų sugrįžimo." 
Darbininkai skerdyklų ir su ja suurištų industrijų tu- 

rės geresnes progas, negu tie, kurie dirbo kitokiose kares 
) industrijose, nes kad nors valdžios darbininkai ir rūpinasi 

tuom, kad niekas nebūtų be darbo per ilgesnį laiką, bet dar- 
t bininkai ir darbdaviai skerdyklų neturės nei mažiausios per- 

mainos, gal tiktai dėl kelių dienų laukimo darbo.—Apgars. 
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I—lco.it it! 

Ko taip nuleidus rankas? 
Vaikai teb'virkdamos tėvynės, 
Ko taip nule;dote rankas? 
Gal galo, rodos jums, neras 

Skriaudikas, laikas jus pamynęs? 

Ko liudžiat?—Kraugeris pražus— 
(Juk Neronų galybė griūva!) 
Tėvynė buvusi ir bus,— < 

Užsprings prarijantįs Lietuva! 

Daug kentė musii jau šalis 
Ir priešų daugel pergalėjo: 
Ginklai Kryžiokų sutrupėjo, 
Atšipo vokiečių peilis, 

Lietuvio bekertant krutinę,— 
Lietuvis žėdno atsigynė! 
Ko liudžiat? ar peilis aštresnis 
Sutiko, ar dabar šaltesnis 

Širdyse jusų plasta kraujas? 
Gal nersekiojimas šis naujas 
SkaAidesnius ašmenis jervjo?... 
Bet... luž ir šiaurės kalavija!... 

Margalis. 

E. DE AMIČI Verte M. GRIGONIS 

ŠIRDISv 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(T^sa) 
Garonne būdas šįryt visai paaiškėjo. Ka- 

da a* inėjau į klasę—pavėlavęs, nes kalbėjausi 
su įžengiamosios klasės mokytoja, kuri klau- 
sė, kada galinti mano tėvus rasti namie.— 

mokytojo dar nebuvo, ir keli mokiniai erzino 
vargšą rudąjį Krossi, ta, kurio ranka st.džiu- 
vusi i/ kurio motina daržoves pardavinėja. 
Jie badė jį linijomis, kaštanų žievę svaidė jo 
veidan, visaip jį pravardžiavo, pamėgdžiojo, 
kaip jis ranka pasirišęs nešiojąs. Jis sėdėjo, 
iš baimės apmiręs, ir prašančiomis akimis tik- 
tai žiurėjo tai į vieną, tai į antrą, lyg prašy- 
damas, kad duotų jam ramybę. Bet tie dar 

labjaus prie jo lindo, ir jis galų-gale pradėjo 
raudonuoti ir iŠ pykčio drebėti. Staiga Fran- 
ti, kurio taip negražus veidas, užšoko anl 
suolo ir, nuduodamas, lyg nesąs abiejose ran- 

kose du krepšiu, ėmė rodyti Krossi motiną, 
kada jinai prie mokyklos durių savo berniuko 
laukia; dabar jinai serga. Kai-kurie berniu- 
kai ėmė juokties. Tada Krossi, vi:;ai iš kan- 
trybės išvestas, sučiupęs rašalinę, sviedė ją, 
taikindamas Franti galvon, bet šis pasilenkė, 
ir rašalinė pakliuvo į krutinę tuo taiku inėju- 
sio mokytojo. 

Visi išsigandę tyliai į savo vietas spruko. 
Mokytojas išbalo ir, priėjęs prie skobnio, 

persikeitusiu balsu paklausė: 
— Kas tai padarė? 
Niekas nieko neatsakė. Tada mokytojas 

jau balsiaus suriko. 

Tada Garrone, kuriam gaila buvo vargšo 
Krossi, skubiai atsistojo ir rimtai pranešė: 

— Vai aš! 

Mokytojas j jį pasižiurėjo,' pasižiurėjo iv 
į nustebusius mokinius ir ramiu balsu tarė: 

— Kaltasai nebus nubaustas. Tegu jis 
atsistoja! 

Krossi pakilo ir, apsipylęs ašaromis, pa- 
sakė : 

— Jie mane mušė ir koliojo, o aš, nu- 

stojęs kantrybės, ir sviedžiau rašalinę. 
— Sėskis,—tarė mokytojas.—Tegu atsi- 

stoja tie, kurie ant jo uzpuldinėjoo. 
Keturi berniukai, žemyn galvas nuleidę, 

atsistojo. Mokytojas tarė: 
* Jųs jžeidėt draugą, kuris jūsų nelietė, 

jus iš jo nelaimės tyčiojatės, jus užpuolėt silp- 
nesnį, kuris negali ginties. Jūsų pasielgimas 
visai žemas, labai bjaurus, sutepąs žmogaus 
sąžinę. Jūsų dvasios menkos! 

Šiuos žodžius tardamas, jisai atsistojo, 
priėjo prie Garrone. paėmė ji už smakro, pa- 
kėlė jo galvą, pasižiurėjo jo akysna ir tarė: 

— Esi geras vaikas, Garrone. 

Garrone, pasinaudojęs proga, kaž-ką mo- 

kytojui patylom's pasakė, ir šis, atsigrįžęs į 
ketinius kaltininkus, aštriu balsu tarė: 

— Aš jums atleidžiu. 
(Toliaus bus) 

Faktai apie pinigus. 
Visai grynas auksas yra 24 karatų. 
Daugelis Romos pinigų yra bu ve skar 

diniai. 
Auksiniai Didėsės Britanijos pinigai tu- 

ri dvyliktą priemaiščio dalį. 
Spartėnai turėjo geležinius pinigus, ki- 

tokį nebuvo leidžiami. 
Suvienytose Valstijose sidabrinis trieen- 

tis pirmu syk buvo išmušamas 1851 m. 

Anglijoj pinigų kasykla buvo įsteigta 
Atelstane apie 928 metus. 

1828 iki 1845 m. Rusijoje buvo dirbami 
iš platinos pinigai. 

Pirmutinė pinigų darymui mašina buvo 
išrasta Bruchnerio 1553 metuose. 

Padirbimas banknotų vartojamų Angli 
jos, atsieina lygiai po 1 c. 

Julius Cezaris buvo pirmutinis žmogus, .airis padėjo savo paveikslą ant pinigo. 
Aristotelis pasakė, kad "pinigai užsilai 

<o ne prigimimu, tik įstatymu." 
Pirmieji kolonijiški Amerikos pinigai buvo dirbti Massachusettse 1652 m. 

Dešimtame metašimtvie Ano-liim.* imvn 
•> J 38 pinigu kalyklos. 

'amerikiniai centai 1787 m. turėjo para- šą: "Žiūrėk savo reikalo." 
Lydai buvo pirmutiniai, kurie pradėjo .valti pinigus, apie 1600 metuose prieš Kristų. 
Homeras mini apie misinginius pinigus, 

vartojamus i 184 m. prieš Kristų pas graikus. 
Mišinį?* liai pinigai buvo dirbami Romo- 

je Servijaus Tuliijaus apie 573 m. prieš Kri 
stu. 

\ iešpataujant Henrikui VIII, 23 iki 2r, 
piniginės naugės nuošimčių buvo priemaišas. 

Seniausieji pinigai buvo gintaro spalvos, 
keturių dalių aukso ir vienos sidabro. 

Pirma kalimo pinigų graikai vartojo va- 
rio vinis už pinigus. 

Herodotas sako, kad Kroezas buvo pir mutinis karalius, ką kalė pinigus iš aukso. 
1503 m. pirmas angliškas šilingas buvo 

nukaltas su karaliaus paveikslu. 
Pirmi Anglijos įstatymai prieš dirbimą 

netikrų pinigų buvo išduoti 1108 m. Henri- 
kio I. 

Suvienytose Valstijose pinigų kalykla bu- 
vo Įsteigta 1792 m. ir tuojaus pradėjo savo 
darbą. 

Sidabra.i pirmu kartu pinigams buvo 
vartojamas Romoje 269 m., kuomet Fabius 
^ietor jsteigė kalyklą. 

1844 m. Naphr'o pinigų svėrimui mašina 
)nvo imta vartoti Anglijos bankose. 

Yra žinoma apie 1,000 serijų graikiškų Mnigų, išleistų neprigulmingų miestų. 
Penktame metašimtyje prieš Kristų grv- 

lytas varis buvo taip branginamas, kaip auk 
sas. 

Pirmi Amerikos pinigai buvo dirbti An- 
glijoje 1812 m. Virginijos kompanijai. 

Pirmieji Anglijos auksiniai pinigai buvo 
dirbti 1257 m., keturiasdešimts antruose me- 
tuose Henriko III. 

Krikščioniškos *net skaitos pradžioje at- 
našinė aukso ir sidabro vertė buvo kaip 1 prie 9. 

Iki normalių pergales britonai turėjo 
"gyvus pinigus" ir "negyvus pinigus;" gy- vaisiais buvo vergai "r galvijai, negyvaisiais 
ii augės. 

Viešpataujant Numai Pompiliui, 700 m. 
prieš Kristų, buvo bandymai daryta su medi 
niais pinigais. 

Žalvarinis centas ir dvicentinis pinigas buvo pirmu syk padirbtas 1864 m., o nikeli 
nis pusdešimtukas 1866 metuose. 

Pirmieji graikų pinigai turėjo liūtą ar j 
želvę ant gerosios pusės ir štemplinius ženk- 
lus ant antros. 

Vampum (karieliai iš jurų sliekų dėžių 
pas Amerikos indijonus) Naujosios Anglijos laujokų buvo priimta už pinigus visose arv- 
vartose su indijonais. 

Anglijos pit ligas buvo padarytas teisuo- 
ta pasiūla, 1216 m. Pirma to nuomos buvo 
mokamos produktais. 

Popieriniai pinigai pirmu kartų buvo iš- 
leista garsiojo "Jono Įstatymo." jo išleidi- 
mas viršijo 120,000,000 svarų. 

1620 metais pirmutiniai didieji variniai 
pinigai buvo nukalti Anglijoje ir tuomi pada- 
rytas galas privatiniams švininiams čekiams. 

Pirmiausiais devynioliktojo metašimčio 
metais, apyvartoje buvo trisdešimts trįs tonai 
sidabro prieš viena aukso. 

Tabako ir krautuvių kvitos, po sudėji- 
mui tabako krautuvėn, buvo vartojamos Vir- 
ginijoje, kaipo pinigai. 

Tūkstantyje uncijų Suvienytų-Valstijų 
pinigų yra 900 uncijų gryno aukso, 10 uncijų sidabro ir 90 uncijų vario. 

POLITIŠKOS ŽINIOS 
FERDINANDAS PARYŽIUJ. 

Paryčius, gruodžio 4 d.— 
Laikraštis Echo d e Paris 
praneša, kad Rumunijos kara- 
lius Ferdinandas ir, karalienė 
Marija greitu laiku atsilankys 
į Paryžių. 

PREZIDENTAS APLANKYS 

POPIEŽIŲ. 
Rymas, gruodžio 4 d. — 

Laikraščiai praneša, kad i re- 

zidentas "YVilsonas laike savo 

lankymosi Italijoj aplankys 
popiežių Benediktą. Jis iške- 
liaus į .Vatikaną iš Amerikos 
legacijos, o ne iš Quirinalo, 
kur Prezidentas ir p-ia \Vil- 
son bus svečiais karaliaus ir 
karalienės. 

(juirfrialas ir Vatikanas nė- 
ra geruose santikiuose tarp 
savęs nuo senu laikų, būtent 
nuo 1870 m., kada Italijos 
valdžia prašalino popiežių nuo 

svietiškos valdžios. 

DIPLIOMATAI PRAŠO 
PROTEKCIJOS. 

Londonas, gruodžiu 4 d.— 
Dipliomatiški korpusai Berli 
ne nusiuntė notą vokiečių vai 
džiai, kurioje jie prašo pro- 
tekcijos prieš anarchistišką 
propagandą Spartakų, agituo- 
jančių už generališką apgink- 
lavimą proletariato, sulyg ži- 
nių, r.teinančių iš Amsterda- 
mo. 

Kitis pranešimas skelbia, 
akd Hollandija nutariusi su- 

stabdyti visą eksportą į Vo- 
kietiją už tai, buk Vokietija 
uždraudusi išvežti anglis llol 
landi jon. 

PABĖGO SU $125,000.00. 
Bisbce, A ris, gruodžio 3 d. 

Penki apsimaskavę plėšikai. 
Sanora, Mexikoje, užmušė 
valdžios kolektorių Carlos Ca 
turegli ir jo du sargu, paim- 
dami $125,000.00 auksu. Sa- 
noros ir Arizonos policija spė 
ja, kad plėšikai su grobiu per- 
sikėlė per rubežių į Suvieny- 
tų Valstijų pusę ir slapstosi 
kur nors apielinkėje Douglas, 
Ariz. 

PASKOLA BELGIJAI. 
IVashinytonas, gruodžio 4 

d.—Belgijai likosi suteikta 
dar viena paskola iš $12,000,- 
000, kurie sudaro išviso da- 
bar $210,120,000, kuriuos 
Belgija yra pasiskolinusi iš 
Suvienytų Valstijų. 

Išviso Suvienytos Valstijos 
yra paskolinę talkininkams, 
priskaitant ir Belgija, $8,196, 
576,666. 

VOKIEČIŲ. KAREIVIAI 
UŽMUŠAMI. 

Londonas, gruodžio 4 d.— 
Žinios iŠ Kbpenhageno pra- 
neša, kad bolševiku kariški u 

laivai bombardavę Estonijos 
pakraščiui ir išsodinę 200 ka- 
reivių Narvoje. Visi vokie- 

čių kareiviai, kurie sudarė 
miesto garnizoną likosi už- 
mušti bei j nelaisvę paimti. 

MANO MUŠTI ANGLUS. 

Kopenhayenas, gruodžio 4 
d.—Žinios, ateinančios iš Ru- 
sijos, parodo, kad bolševikai 
mano padaryti organizuotą 
pasipriešinimą anglams, jeigu1 
Anglija bandys išsodinti ka- 
riumenę Baltiko pakraščiuose. 

Po priedanga rusų Baltiko 
laivyno, transportiniais laivais 
yra gabenami kareiviai i Bal- 
tiko provincijas; jie mano už- 
imti Revelį pirm negu Angli- 
jos laivynas atplauks. 

Bolševikai priverčia visus 
vyrus tari> 18 ir 43 ra. am- 

žiaus tarnauti jų armijoj. 

ITALIJA PASILAIKYS 
ISTRIJĄ. 

Xczv Y orkas, gruodžio 4 d. 
Alceste de Ambris, vadas Ita 

lijos darbo misijos Suvieny- 
tose Valstijose, užreiškė, kad 
Italija prisirengusi daryti de- 
rybas su Jugo-Slavais apie at- 

eitį Adriatiko, bet Italija ir 
klausyti nenorės ne tik disku- 
suoti apie Istriją. Jis pasa- 
kė, kad, jeigu butų Lyga tau- 

tų, kuri butų ne platoniška, 
bet administratyviška, ji at- 

rastų budą, kaip sutvarkyti 
Adriatiką ir be ojkios abejo- 
nės priskirtų. Is trijų prie Ita- 
lijos, nes pastaroji yra visa 
apgyventa italais. 

KENOSHA, WIS. 
>S.L..\. j 12 kuopos įpriešmeti- 

nis susirinkimas įvyks 7 dineą j 
gruodžio 1918 m., 7:30 vai. va- 

kare- Schlitz Hali. Malonėkite 
visi ateiti Į šį susirinkimą, nes 

bus renkama nauja valdyba 1919 
metams. Be to, kurie esate dar 

neužsir^okėję, būtinai turėsite už- 

simokėti, nes kitaip tapsite su- 

spenduoti. Organizatorius skun- 
dėsi, kad kai-kurie nariai vis ža- 
da užsimokėti, bet neužsimoka, 
todėl nepamirškite ateiti į susi- 
rinkimą 7 d. gruodžio ir užsi- 
mokėti užvilktas mokestis. 

Tuojaus po S.L.A. 212 kp. su- 

sirinkimo, 9 vai. vakare, atsibus 
T.M.D. 119 kp. susirinkimas. 
Kuopos nariai yra taipgi kvie- 
čiami ateiti ir atsiimti knygas. 

Kaz. Bražeričius. 

MERGINA NORI MIRTI. 

Chicago, III. Jennie Soko- 
lov, 19 metu amžiaus, jau 
trečiu kartu baudė nusižudy- 
ti, bet vis tampa >išgelbėta. 
Priežastimi to yra jos myli- 
mas, garbianplaukis Eddie, 
kurs jau amžinai ilsisi Pran- 
cūzijos laukuose. Paskutinį 
sykį ji išgėrė karbolinės rūg- 
šties, bet daktariška pagelba 
pribuvo į laiką ir mirties pa- 
vojus jau perėjo. Kuomet 
ja pranešta, kad išgis, tai ji 
užreiškė, jog nenorinti gyven- 
ti. 

DISTRIKTU AGENTAI. 
TOWN OF LAKE 

And. Druktėnis 

WEST SIDE 
P. Bagdonas 

J. Žilis 

18 IR UNION. 

/ Alcx Dargis 
NORTH -SIDE 

V. Šliavtcris 
L. Lapinskas 

CICERO 
Pranas Zajauskas 
KENSINGTON 
M. G. \ alaskas 

373 Kensington Ave. 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama u i. "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legaliu-išlygų, arba išperka- 
ma Jus įmokė jimą ant bondsų, kontrakto. 

CARL M. VVM1TE 
56 W. WASHiNQTON ST., ROOM 411 

Vaikų Daina. 
Jau karštos dienos praėjo, _ 

Bėgkim į vidų vaikai! 
Matutė musų pradėjo 

_ Pečių kūrinti šiltai. 

Su rugsėju, su rugsėju 
Ruduo šaltas prasidėjo. 

Seplvni metai praslinko 
Vien ant juokų ir žaislų; 
Šiandieną sėsties pritinka 
Mums ant mokyklos suolų. i 

Mums atėjo darbo dienos— 
Imkim mokinties kiekvienas. 

ŽODYNAS 

: ;* j v,-. 
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Kaina tiktai $7.00 
Cįalima gauti pas: 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St., Chicago, III. 

MAŽUS IR DIDELIUS 

SPAUDOS 
DARBUS 

VISUOMET DUOKITE SPAUSDINTI 

"LIETUVOS" 
DIENRAŠČIO 

SPAUSTUVEI 

DON'T DRINK SHIPS! 

^r 
U. S. Food Admlantration. 

VtUįi Are you shocked to seo the 1a J y drinkin.tr ships. •« 
> » :; v .< You drink ships every tlmo you uso susar unnęcessarily, ln%"a. m;, beverage. 

Seventy-flve per cent. of the su^ar used In this cour.try haa to !>» ; brought hore in ships. Every po:*silile shh Is needed for the trano- portation of troops and supj>lios to tho other aide. Elimlnate augar as a lusury, :;nd yc releaso many ships Tor war purpoees. 
<r„ Teach your appetito to rcmeml-cr this— ,\s- .»V, DON'T DHINK SillPS. y 



VIETINES ŽINIOS. 
DRAUCHOS AUKAUJA LIE 

TUVOS LAISVEI. 
Draugija Saldžiausios širdie 

Yiešp. Jėzaus i d. gruodžio lai 
kė savo priešmetinį susirinkim 
JVtro \\ oodmano svetainėje. 

Atlikus reikalus'.' Juozas Peė 
kus davė įnešimą, kad paaukau 
ti iš draugijos iždo Lietuvos 
Laisvės išgavimui $200.00. 

Draugijos prezider.tas Hcn 
Butkus plačiai išdėstė reikalą 
ipabrieždamas, kad neužtenka ti V 
iš iždo, bet reikėtų ir mito 11a 
riti daugiau aukų gauti, nes da 
bar atėjo 'laikas visiems kuo 
daugiausiai dirbti už Lietuvos 
laisvę. Labai gražiai nupasako- 
jo. Nariai mielai sumanymu 
piitarė ir nubalsavo paaukaut 
$200.0. Čia pat susirinkime su- 

aukavo dar $71.00 doliarj drau- 
gijos nariai, tokiu bildu viso la- 
bo sudarydami $271.00. Pinigai 
pasiųsta įPildomamjam Tarybų 
Komitetui VVashingtonan. 

•Apart to, draugija išrinko se- 
kančius rinkėjus aukoms rinkti: 
Pr. Jakutį, Yin. Grigaliūną, Jo- 
ną Gau/bą ir Domin. Adomaitį. 

Išsiuntimui pinigu išrinkta ko- 
mitetas iš l'en. Butkaus ir Izid. 
Pupausko. 

Buvo* ir naujos valdybos rin- 
kimai. Valdybon 1919 metams 
išrinkta: Bend. Butkus pirmi- 
ninku; Vice-pirm.—August. Mi- 
sevičius; prot. rast.—Ant. Mo- 
sleika, finansų rašt.—Izid. Pu- 
ipamkis; ižd.—Jonas Bijanskas. 

•Saldžiausios Širdies V. J. 
Draugija turi apie 200 narių. Su- 
sirinkimus laiko kas pirmą ne- 

dėldienj kiekvieno mėnesio 

Wpodmano svet., kampas 33-čios 
ir Lime st.' 

Sekantiejai nariai S. Šird. 
Viešp. Jėzaus d-jos suaukavo 

$71.00: 
Po $5.00: 

Stanys Marcinkevičius, Kaz. 

Juškevičius ir J. Rudplaukis. 
P o $2. 00: 

J. Kairi?, J. Ramanauskas. V. 
Tubutis, Iz. Pupauskas, A. Sta- 

silionis, T. Zaranka, 6. Nedva- 

ras, J. Jokūbaitis ir Nežinoma 

užlaikyti. 
Po $ 1.00: 

Ben. M. Butkus, J. Sulčius, 
M. Povilionis, J. Sakis, M. Žil- 
vitis, A. Miccviči.us, F. Aldonis, 
J. Jucikas, J. Budreckis. V. Gri- 

galiūnas- K. Yenckas, 'A. Urbo- 

nas, K. Koncleris, V. Dankus, 
N. Šlapelis, J. Laiškonis, P. Ta- 

mošaitis, A. Mosteika, A. Vit- 

kus, V. Maziliauskas, P. Laba- 

nauskas, A. Sinkevičius, P. 

Streckas, V. Dambrauskas, J. 
Stonis, P. Skestenis, J. Bijan- 
skas' J. Jančauskas, A. Povilatt- 

skas, K. Povilaitis, J. Juzėnas, 
P. Vaicekauskas, ir P. Petraitis. 

Smulkesnių išviso suaukauta 

$5.00. 
Viso labo $71.00. 

* f 

šv. Kazimiero Karalaičio dr- 

ja savo pereitame susirinkime, 
kuris atsibuvo pereitą nedėldie- 

nj šv. Jurgio parapijinėj svetai- 

nėj, sutnaniius geriems drau- 

gams, paskyrė iš savo iždo Lie- 

tuvos laisvės išgavimui čielą 
šimftinę. Pinigai pasiųsti Pil- 

domajam Taryfbų Komitetui 
\Vashingtonan. 

Naujon valdyfoon 1919 metams 

išrinkta sekančiai: pirmininku— 
fVl. Eringis, Vice-pirm.—P.olesl. 
Grinius, prot. raštininku—Jur- 
gis Sereika; finansų rašt.—Juo- 
zas Paljjanskas, iždininku—Juo- 
zas Ridikas. 

Šv. Kpzimiero Draugija yra 
seniausia Ohicagos lietuvių drau- 

gija. Gyvuoja Su-vir.š 30 metų 
Nariu turi apie 200. 

7Š ENGLEWOOD» 

Praeitą panedėlj, 2 d. gruo- 

džio, čia buvo didelė moterų 

konvencija, parengta "Engle 
\vood VVoman's Club," o apkal 
bėjimui, kaip pagelbėti atei 

viams, kad jie butų užganėdint 
šią šalia. 

(Konvenciją atidarė prezidente 
Englewood Moterių Rliufoo, po 
ni Charles S. Clark, paaiškinda 
ma jos tikslą. 

l'o to išėjo su (prakalbomis 
žymus (hieagos veikėjai ir re- 

prezentantai visokiu tautu. 
Į pirmus kalbėtojus buvo pa- 

kviestas, nuo lietuviu Dr A. L 
* Graičunas. Jis nurodė ammkie- 

čiams jo žodžiais tariant: 
t "Supažindinimas lietuvių s« 

amerikonišku gyvenimu ir jc 
naudingomis pusėmis, '.(bus tol 
nepasekmingas, pakol amcrikic 

; čiai nemokės prieiti j>ric mušu 
plačios liaudies." 

'Traktiškiausis būdas,—anot 
Dr. Craičuno nuomonės—tai su 

: pag' >a tikinčios liaudies vado- 
vų platinti apšvietą." ."Vieni 
"intelektualai" esą negali to pa- 
sėkmingai atlikti. 

Tarp lietuvių—:sakė toliaus l)r. 
Graičunas—dabar darbuojasi p- 
nia M. Jnrgelionienė, Set pasek- 
mingesniam jos darbavimuisi rei- 
kėti], kad ji turėtų sau pagelbi- 
ninkę moterį, kuri-arčiau stovi 
prie musų tikinčios liaudies." 

Susirinkusieji labai užsiintera- 
savo Dr. Graičuno kalba ir po 
susirinkimo dauguma jo patari- 
mo klausė'—sakė Dr. Graičunas. 

Paskui kalbėjo sekantieji tau- 
tų atstovai: 

\. Lipski—žydų "Ivlurjer'o" 
redaktorius ir narys Board of 
Edtication. Teisėjas Barassa— 
italų atstovas. Rev. M. Papa- 

< l u pol os—grekas B i ank i n i—j u go 
slavas ir T. Sleszynski—lenkas. 

\\1. M. Roberts,#^vice-supren- 
tendentas Chicagos viešųjų mo- 

kyklų, kalbėdamas apie tai, kaip 
yra nelengva svetimtaučius pri- 
kalbinti prie natūralizacijos, pa- 
pasakojo apie sekanti atsitikimą: 

''Vienas vaikinas atėjo pas 
mane j ofisą kalbėjausi su juo 
apie mo''sią, apie "amerieaniza- 
tion'' ir kitus dalykus; turėjo 
jis gerą išvaizdą, buvo gerai ap- 
šviestas, daug keliavęs po pa- 
saulį, bet kada aš paklausiam jo 
apie pilietybę, tai jis griežtai nuo 

jos atsisakė." 
Toki susirinkimai parodo, kad 

amerikiečiai pradeda daugiaus 
atydos atkreipti į svetimtaučius 
ateivius. 

Tas pats. 

DRAUGIJŲ PRANEŠIMAI. 
Ketverge, gruodžio 5 dieną, 

vakare, Šv. Jurgio parap. svet. 
Lietuvos Vyčių Chicagos Ap- 
skritis rengia prakalbas. 

Tema: Laisva Neprigulminga 
Lietuva. 

CICERO, ILL. 
Pranės mu gerbiamiems Cice- 

ro "Liet, 'os*' Dienraščio skai- 
tytojams, ieigu negaunate dėl 
kokiu nors priežasčių "Lietu-vos" 
Dienraščio, cai teiksitės apie tai 
mums pranešti. Męs pasisteng- 
sime viską pataisyti ir gausite 
laikraštį kas dieną. Taipgi, tie 
kurio dar neturi užsisakę laik- 
raščio, o jį nori užsirašyti, mel 
džiatne kreiptis į mus sekančiu 
antrašu: 

Juozas Karpas, 
1435 So. 49 A ve. 

Fratias Zajauskas, 
1517 So. 48 ct. 

Cicero, 111. 
Męs esame "Lietuvos" Dien- 

raščio įgalinti visus tokius rei- 
kalus atlikti. 

L. M. D. "APŠVIETA." 
Lietuvių Moterių Draugija 

"Apšvieta praneša sekančiai: 
'"Valgio virimo lekcijos atsi- 

btuna kas ketvergo vakarą, 8-tą 
valandą, Mark White Sq. Parke. 

(Engetie Ilouse), 30 ir Halsted 
St. Kviečiame atsilankyti, kaip 
narės taip ir viešinąs. 

Pasarga. Lekcijos neįvyks 
gruodžio 26 d. ir sausio 2 die- 

ną 1919." 
L. M. D. "Apš." Komitetas. 

INFLUENZA VĖL RODOSI. 

Chicagos priemiestyje Evan- 
ston'e vėl pasirodė influenza. 
Sveikatos komisijonierius, Mr. 

Roome, paskelbė sulyg surinktų 
žinių, kad laike paskutinių 24 
vali ndų buvo 275 apsirgimai. 
Pereitą savaitę mirė 10 žmonių 
nuo intluenzos. 

; Kuomet Evanston'o valdžia 

paskelbė savo pranešimą* Chica- 
■ gos sveikatos komisijonierius, 

Mr. Robertson, išleido persergė- 

[jima nevartoti patentuotų vaisti 
(stimulants), kurie nctil neap 
saugoja nuo infliuenzos, >.» pa 
skubina pneumoniją. 

Per paskutines 48 valanda 
Chicagoje susirgo intluenza 257 
pneumonia, 85 žmonės. Tam 
laike mirė 37 žmonės. 

ŠIMKAUS-RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS. 

įGruoclžio 11 tą dieną Mari 
VVhite Square Parke, prie 30 to: 
ir Jlalstecl gai.,bus Koncertą: 
solistės Marionos Rakauskaitė: 

1 ir kompozitoriaus Stasio Sim 
kaus. "Kalėdų Eglaitės" naudai I 
Tikimasi didelio pelno tokian 
p/akilniam tikslui. 

lnžangt tikietius galima gau« 
šiose vietose: 
\at Bridgeporto: 

"Lietuvos" Dienraščio Redak 
cijoje. 1 

M. J. Damijonaitis, 901 \Y 
33fd St. 

?. K. Brtichas, 3323 Soutl 
11 alstetl St. 

Mrs. Šatkauskas, 3427 Soutli 
llalsted St. 
Ant West Sidės: 

Mrs. Marg. Mickevičius, 230^ 
S. Leavitt St. 
Ant Town of Lake: 

iP-lė Mariona Brcnza, 4608 S, 
Ashland Ave. 

Taipgi ipas kiekvieną moeriti 
SLA. 208-tos kuopos narę. 

Norintieji išgirsti taip garsius 
muzikus gaukite tikietus skalno, 
nes pre durų jų negausite. 

Metinis susirinkimas SLA. 208- 
tos moterių kuopos atsibus se- 

kanti seredos vakarą, gruodžio 
4 dieną, Fellov/sliip H duse svc- 

'ainėje, 831 W. 33-rd PI. Pra- 
džia susirinkimo 8 vai. vak. 

Antanas Bitautas 1401 W. 47 
St., panedelio vakare apie 7:15. 
su savo draugu nupuolė nuo gat- 
vekario, taripe 32 ir 33 Halsted 
gatv. 

Antanas Bitautas liko lengvai 
sužeistas, o jo draugas gana sun- 

kiai. 

Kur galima gauti Dienrašti 
"Lietuva" 

"Lietuvą'' galite pirkti kiekvie- 
...t dieną sekančiose vietose, kui 
randasi "Lietuvos" Dienraščio 
stotįs Chicagoje: 

3903 S. Halsted St. 
Halsted ir 31st. St. N. W. 
Halsted Ir 18 St. S. W. 
633 W. 18 St. 
Halsted St. ir 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. S. E. 
Halsted S t. ir 12 St. N. \V. 
Jefferson ir lž St. 
Halsted ir VanBuren St. 
Halsted ir Jackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Milwaukee Ave. S. E. 
Chi. ave., ir Milwaukee Ave. S. E. 
Racine ir Milwaukee S. E. 
Noblo ir Milwaukee N. E. 
Division ir Milwaukee prieš Banką. 
Robey, North Ave., ir Mihvaukee 
Paulina ir Milwaukee 

Lincoln ir Milwaukee 
Western Ave. ir Mihvaukee 
Kedzie ir Arthington prieš Sears 

Rouback 
Homan ave. ir 12 St. prieš Sears 

Rouback 
26th St. ir Western Ave. 
2246 S. Leavitt St. 
2214 W. 23* St. 
4638 W. 22nd St. nrieš Western 

/ Electric 
3013 S. Kedzie Ave. 
Wabash ir Polk St.« N. W. 
Madison lr State N. W. 
Madison ir Franklin S. E. 
State ir VanBuren St. N. W. 
VanBuren ir Clark St. N. V. 
VanBuren ir Franklin St. N. E. 

Washlngton ir Clark N. E. 
VajiBuren ir "VVells N. W. 
Adams ir LaSalle 
Wells ir VanBuren St. 

Wells ir Jackson Blvd. S. E. 
State St. Ir 18 St. S. W. 

556 W. 35th St. 
* 

35th ir Ashland Ave. S. E. 
43rd ir Ashland Ave. 
Ashland ir Gross Ave. 

47th ir Wenthworth Ave. S. W. 
45&3 Wenthworth Ave. 

".0701 Michigan Ave. 
11624 Michigan Ave. Roseland 
720 W. 120th St. W. Pullraan 

PARSIDUODA puikus namas 

po No. 3158 L'nion Ave., kampas 
32-ros St. Storas ir 4 kambariai 
dėl gyvenimo ant pirmų lul.ni. 
Ant antrų lubų — 2tlatai: 4 ir 0 

kambarių. Xcša $72.00 reiulos 
Į mėnesj. Parsiduada už $8.000 
"eash." 

M. Bauer, 
C)6oi iŠ. llermitn'įc Ave. 

(Tclcphouc Prospect 518. 

ANT RANDOS. K rautui v f- dėl 
buecrnės, arkam kitam, pu i ko j 
vietoj, su <» kambariais. Kreip- 
kitės del informacijų, 

Povilas Pransketis, 
Į 700 \Y. 31 St., kampas Union A v. 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo brolio Mot. 

Radvinaucko, 6 metai atgal gi- 
veno Škotijoj, išvažiavo i Sliica- 
gJį. 

Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
Jonas Radvinauskas, 

Birzevaja ul.. No. 39. 
llarbin, China. 

Pajieškau savo brolio Adomo 
Linkauskio, tris metai atgal gy- 
veno Londone, Anglijoj, dabar 
nežinau kur. prašau jo, ar kas 
apie žino duoti žinoti, sekančiu 
adresu: 

Liudvikas Linkauskaus, 
3249 So. Mdrgan St., Shicago, 111. 

REIKALINGAS .geru .tėvij 
c aikas. Gera proga geram vaikui 

išmokti amatą. Kreipkitės 
j 
"Lietuva," 3253 S. Morgan St. 

REIKALINGAS LINOTYPE 
APERATORIUS PRIE 

LIETUVOS 

ATSIŠAUKITE TUOJAUS 

DISTRiKTU KAPITONAI 
Pas sekančius distrikot kapito- 
nus galite kreiptis su visokiais 
reikalais: uisiiašymo laikrašnc 
apgarsinimų ir spaudos darbi; 

j padarymo Chicagoje: 

BRIDGEPORT 

Jurgis Lukas 
3429 So. Union A ve. 

Jonas Vaišvilla 
3320 Auburn Avc. 

TOWN OF LAKE 
Leonardas ir Aleksandra 

Butkevičiai 
4537 Hermitage Avc. 

WEST SIDE 
Raibias Zaura 

2050 \V. 23 St, 

18 IR UNION 
Petras Jokubonis 

733 W. 19 St. 

NORTH SIDE 
Mateušas Klioštoraitis 

1557 Girard St. 

BRIGHTON, PARK 
J. S. Vitkus 

2856 \V. 39th St. ir 

Augustas Saldukas 
4414 S. California, A ve. 

CICERO 

Juozapas Karpus 
1435 So. 49U1 A ve. 

SO. CHICAGO. 
Petras Šimaitis 

R. 9, 910T Commercial Ave. 

ENGLEWOOD 
K. Grigaliūnas 

8009 Vincennes Ave. 

ROSELAND 

Wm. Banis 

10G09 Edbrooke Ave. 

I • 1 

! Koncertinu Išdirbvste 

Koari ųueen Konccrtina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, sliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
siu Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir nuzkaliskus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų cent'j krasą-ženlklį gaus 
kataliogą veltui. 

i STEPONAS P. KAZLAWSKI 
į 632 So. Ashland Ave. : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

Reikalingas "Lietuvos"' Dienraščio šėrų 
skaitlius jau išparduotas, visi pinigai sumo- 

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

Bet dar randasi geras skaitlius lietuvių ku- 
rie tikrai norėjo prisidėti prie šio prakil- 
naus darbo, bet del šiokių ar tokių priežas- 
čių nesuspėjo šėrų nusipirkti. 

V 0 0 

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buota šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea- 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti pervėlu. 
Sero kaina $10. 

Lithuanian Publishin* Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

• 

Gebiamieji:-- 
So šiuomi prlsiųnčiu $ lcaipo pilnų užmokesti už 

šėrus "Lietuvos" Dienraščio Bendrovės •• Lithuanian 
Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man serus. 

Su pagarba, 

ADRESAS: | 

Lithuanlan Publishing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 
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