
Pavienis numeris 2 Centu.

Single Copy 2 Cents.

. ■ -■ AMERIKOS. LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.
No. 87 (211) (Lithuanian Daily). Chicago, Ill., Antradienis, Balandžio (April) 13 d., 1915. Entered as Second-Class Matter Au

gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879 Metai XVII

RUSŲ RGALES KARPATUOSE
/ . .4,

Popežius ir ProJ 
ridentas Įvy
kins taiką.

Baltimore, Md., bal. 13.— 
Kardinolas (ribbons pasakė, 
jog su didžiu indomumu 
skaitęs popežiaus atsišauki
mą i amerikonus. Atsišau
kime popežius pataria be 
paliovos, be saumeilės dar
buotis del taikos, kad grei
čiausia pasibaigtų Europoje 
skerdynė. Kardinolas taip- 
gi išreiškė džiaugsmą, jog 
prez. Wilson darbuojasi del 
taikos. Kardinolas pasakė, 
kad sujungtas popežiaus ir 
prezidento veikimas del tai
kos gali turėti didžią svar
bą ir gali būti didžiausiu 
veiksniu taikos Įvedime.

. ANGLIJA ĮVESIANTI 
SVAIGALŲ MONOPO- 

POLIJĄ.
Londonas, bal. 13. — An

glijos valdžia pienuoja at
pirkti visus alaus bravarus. 
Valdžia nupirks nuo kompa
nijų bravarus .visoj D, Bri
tanijoj ir Airijoj. Jokių 
stipriųjų svaigalų nebus iš- 
dirbinėjama. Valdžia išdir
binės ir pardavinės svaiga
lus.
HUERTA NEW YORKE.

New York, bal. 13. — Į 
New Yorką pribuvo Meksi
ko ex-prezidentas Huerta. 
Pribuvęs tik aplankyti Su
vienytas Valstijas. Pasiža
dėjo papasakoti, ką jis ma
no apie Meksiko stovi.

Rusų pergalės 
Karpatuose.

Londonas, bal. 13. — Visi 
Karpatų tarpkalniai jau ru
sų rankose. Tik Užšok 
tarpkalnyje dar tebsilaiko 
austrai. Bet jei kitomis 
vietomis rusai tik ims pa
sekmingai varytis pirmyn, 
tai austrai turės ir be mū
šio trauktis iš to tarpkal- 
nio, nes rusai galėtų jiems 
iš užpakalio užeiti.

Rusams leidžianties že
myn nuo Karpatų kalnų vis 
randa patogesnį, švelnesnį 
orą. Ant kalnų ligšiol dar 
tebetekšo sniegas ir tebėra 
ten dar gan šalta. Baisiai 
sunku buvo rusams veikti 
tuose kalnuose. Reikėjo 
pergalėti neišpasakytas sun
kenybes.

Dabar rusai leidžiasi į 
Vengriją palei geležinkelius 
ir paupiais. Jei vokiečiai 
neatsiųs didelių sustiprini
mų, tai rusai dabar smar
kiai vaiysi s pirmyn.

Rusijos patieji- 
mas geras.

Petrogradas, bal. 13— Ru
sijos finansų ministeris 
Bark išreiškė nuomonę, jog 
Rusijos gyventojų ekonomi
nis padėjimas esąs geras. 
Ūkininkai, nežiūrint į karo 
naštą, atsirado geresniame 
stovyje, negu prieš karą. 
Valdžia kareivių šeimynoms 
išmoka pusėtinai ir tos šei
mynos geriau minta, negu 
taikos laiku. Anot ministe- 
rio, visas tas pagerėjimas 
atsitiko del to, kad degtinė 
ir kiti svaigalai uždrausti. 
Žmonės, neeikvodami savo 
pinigų nuodingiems, bran
giems gėralams, turi pakak
tinai pinigų pramitimui, pa
dengimui kitų reikalų. Mi
nisteris pasakė, kad rėtis, 
per kurį pirma išbyrėdavo 
daugybės žmonių pinigų, 
dabar prašalintas ir žmonės 
savo pinigus išleidžia reika
lingiems dalykams arba tau- 
pina.

SusidaužS didis 
garlaivis.

Kobe, Japonija, bal. 13. — 
Didžiausias Amerikos>.gar
laivis Minnesota, lėšavęs 
$4,000,000, Japonijos ]>a- 
krantėje užėjo ant seklumos. 
Garlaivis prakiuro. Ligšiol 
išrodo, jog dar bus galima 
tą garlaivį sutaisyti. Tik 
jei staiga audra kiltų, tai 
tuomet jį bangos ant šono 
parverstų ir visai sudaužy
tų.

Ant garlaivio jurininkų 
ir pasažierių buvo 488. 
Plaukė iš Japonijos į Seatt
le, Wash.

Kaip tik ištiko nelaimė, 
tai bevieliu telegrafu pasi
šaukta pagelbos. Pribuvo 
garlaivis Caufa ir paėmė vi
sus pasažierius, krasos siun
tinius ir gabena į Japonijos 
uostą Kobe.

Skylė garlaivy  j e padary
ta yra 120 pėdų ilgumo.

MŪŠIAI MEKSIKE.

Laredo, Tex., bal. 13. — 
Netoli nuo Nuevo Laredo iš
tiko mušis tarp Vilios ir 
Carranzos kareivių. Vilios 
gaujoms vadovavo Pereira, 
o Carranzos govėdai vado
vavo Herrera. Villistai bu
vo sumušti. Villistų užmuš
ta 500, daug sužeista. Vil
listai bėgo palikę 14 vežimų 
su šautuvais, amunicija ir 
kitokiais daiktais. Carran- 
zistams dar teko tris kulko
svaidžiai.

Vokietijos 
^padėjimas
'rusai NIEKAIS 

: i LAIKOMI.

Karo laukuose kaizeris tu
ri 4,000,000 kareiviu. Ka- 
zarmėse įvairiuose miestuo
se muštruotų kareivių dar 
yra 1,500,000. Šie dar nesą 
buvę mūšiuose, nes ją dar 
nereikėjo. 500,000 rekrutų 
dabar muštruojama. Tokiu 
tai laidu Vokietija turi iš
lavintu kareivių 0,000.000. ,

Nuo karo pradžios, kaip 
aprokuojama, vokiečių iš
mušta 200,000. Apie tiek 
pat sunkiai sužeista. 165,- 
QQ0 nuteko nelaisvėn. Len-

Keli

n .^k^^r^RAPUALLY^EA^NG POWH BLACKTIGHTER, HOT E MOVK

, PHOTOS © SY AMCB1CAH . —-------------------------------------------------------------------

vaizdai parodo, kaip Willard Havanoj sumušė nigerį Johnsoną ir atėmė iš 
jo šampionystę pugilistikoj e.

Sugrudo ka- 
lijiman.

Indianapolis, bal. 13. — 
Buvo susekta mieste Terre 
Haute rinkimuose suktybės, 
'fame prasikalto net 20 žmo
nių ir pats majoras rasta 
kaltu. Prasikaltęs majoras 
yra Domi M. Roberts. Dar 
rasta kaltais 87 asmenįs; šie 
pastarieji jau sugrusti į ka
lėjimus ir sėdės nuo vienos 
dienos iki šešių mėnesių. 
Mažai prasikaltusieji trum
pai tesėdės.

Teisėjas Anderson, be
skaitydamas verdiktą, vis 
darė savo patėmijimus. Tarp 
kitko aštriai pasmerkė sa
liomis ir sakė:

“Mano nuomonė yra, kad 
sabiniai turi išnykti. Aš ti
kiu, kad ateis laikas, kuo
met žmonės sukils ir išdau
žys saliunus. Pranyks sa
ldinai hent-gi tokios pušies, 
kokie yra dabar. Šitoj by
loj yra aiškių prirodymų, 
jog saliunai buvo centru vi- 
•sų apgavysčių Terre Hau
te rinkimuose.”

Keliatas saliunininkų pri- 
sipažino kaltais ir buvo nu- 

I bausti.

100 DIENŲ ANT JŪRĖS 
DUGNO.

New York, bal. 13.—Dėdė 
Samas dirbdina Portsmouth, 
N. H. laivų dirbtuvėj naujo 
tipo povandeninį laivą, 
kurs gerumu pereis visus 
ligšiol pastatytus povande
ninius laivus. Tam laivui 
lenus išdarė naujosios gady
nės raganius A. Edison. Jei 
kartais toks laivas nugrims- 
tų, kaip antai laivas E—4 
ties Honolulu, tai jurininkai 
galės jame išbūti gyvi 100 
dienų ant jūrės dugno.

BADAS GRASIA AUS
TRIJAI.

Roma, bal. 13. — Austro- 
Vengrijos valdovas Pranas 
Juozas kas diena tariasi su 
baronu Bariau, grafu Tisza 
ir grafu Sturgk. Jie kalba 
apie Grasiantį Austro-Ven- 
griaji badą. Už mėnesio Au
strijoj nebusią jau duonos. 
Eina pasitarimai taipgi kas 
link Italijos santikių. Itali
ja Austrijai yra didelė 
šmėkla.

Kiek dede Sa
mas Išsiuntė 
ja w) Europon.

Washington, D. C., bal 
13. — Nors europinis karas 

dalies gerokąųždavė 
smūgį Amerikos pramonei,'n(-ra puv 
bet kaikame pirklyba di- ventojai 
džiai pakilo. Didžiai daug 
gabenama iš Amerikos a- 
municijos ir valgomųjų pro
duktų. Labai daug javą 
išgabenama.

Nekuomet Amerika neiš
gabeno Europon tiek javą, 
kaip šiuo laiku. Kartą vie
na savaite iš Chicagos išga
benta net 12,000,000 bušelių. 
Ligšiol Amerika nuo karo 
pradžios vien kviečių išsiun
tė Europon 105.000,000 bu
šelių. Dabar jau vėl siun
čiama 50,000,000 bušelių 
kviečių. Dar Amerika iš
gali Europon pasiųsti 118,-
000,000 bušelių javų.

PERANKSTI KALBĖTI
APIE TAIKĄ.

Boston, Mass., bal. 13. -

• i New York, bal. 12.—Laik- 
jlraštis New York World bu-

I vo pasiuntęs savo k»> < <p<’ii- 
.įdentą G. Roeder į Vok idi
liją ištirti tos valstybės sto
ji vį. Nuodugniai ištyrę.- ir 
ji apvažiavęs visą Vokietijai 

rado, jog ten apščiai yra vii 
; i šokio maisto ir žmonių dval 

šia esanti pakili. Vokiečiai 
labai intužę ant Amerikos! 

i jog .inS ginklų ir amunicijoj 
j dirbtuvės pristato Vokieti! 
jos priešams amuniciją ii 
ginklus ir kad Amerikoj 

: vertelgos nesirūpina gaben] 
ti į Vokietiją valgomųjų 
produktų. Vokiečiai įsitiki] 
nę, jog tas karas nesitęstų 
ilgai, jei amunicija neimtų 
gabenama iš Amerikos. Ji] 
sako, kad karas butu jau ne] 
pasibaigęs, jei nebūtų buv] 
amunicijos gabenama iš A| 
merikos. Sako, jog jie sal 
vo priešus pliekę tol, kol i] 
Amerikos amunicija nebu| 
vo gabenama. Bet kai]) til| 
Amerika stoja prieš Vokiel 
tiją, ty., kaip tik taikiniui 
kai gavo Amerikoj išdirbto] 
amunicijos, tai vokiečiam] 
ėmė nesisekti. Vokiečiai 
tvirtina, kad franeuzų boml 
bu 50 nuoš. nesprogdavo, <1 
Amerikos tik 10 ar 20 nuoš| 
nesprogdavo.

b Vokiečiai vis-gi 
mėti. Jie laiko 
nieką. Vokiečiai 
geriausioji rusų

tikisi lai 
rusus ui 
tiki, jo] 
karuome

nė jau sunaikinta. Tode 
pavasariui atėjus, vokiečiu 
karuomenės bus galima at 
gabenti žymią dalį nuo Ru 
sijos parubežių į Eranciją 
kur prasidės tokie mūšiai 
kokią žmonijos disforijoj 

yra įsitikinę, jo,t 
priešai bus sumušti. Be 
valdžia ir karvedžiai gal ki 
taip dalykus pramato.

Chas. Eliot, buvęs Harvarl 
do universiteto prezidentas] 
baptistų pastorių susirinki] 
me pasakė, jog perankstl 
melstis ir kalbėti apie tai] 
ką. Staigus Europoje ka] 
rinių veikimų sustojimą-; su
stabdytų civilizaciją keliais 
šimtmečiais.

BAISI EKSPLIOZIJA 
ŠKOTIJOJ.

Aberdeen, Škotija, bal. 13.
— Škotijoj, mieste Lerwick.

.New
Abarno ir Carmine Carbone 
pripažinti kaltais padėjime 
bombų šv. Patriko katedroj 
kovo 2 d., kuomet katedroj 
ėjo mišios ir buvo joj 700 
žmonių. Už tokią kaltę ga-

irk, bal.

ištiko baisi ekspliozija. Har
bor gatvė išgriauta ir daug 
gyvesčių žuvo. Apie tą 
nuotikį jokių smulkmenų 
dar nesužinota.

Ii gauti po 25 metus kalėji
mo. Yra tai augščiausia 
bausmė. Bet kiek tie anar
chistai turės sėdėti, lai teis
mas dar nenusprendė.
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Apžvalga

Del pagarsėjusio žydo 
Beilio bylos Kleve buvo pa
traukta atsakomybėn Rusi
jos advokatai, kurie bylos 
luotu buvo pasiuntę protes
tą priešais Bailio teisimą. 
Advokatą taryba, kuri pap
rastai teisia nusidėjusius sa
vo profesijos žvilgsniu ad
vokatus, juos visus del to 
protesto išteisino. Dabar

Kur butų geriau 
Prūsų lietuvių 
žvilgsniu.

Išangsto galėjome nuspė
ti, jog D. Lietuvos musą 
viengenčiai karui kilus, sim
patizuos Rusijai, o M. Lietu
vos viengenčiai simpatizuos 
Vokietijai. Galėjome taip
gi spėti, jog D. Lietuvos 
viengenčiai norės, kad su
vienyta Lietuva butą pri
kergta prie Rusijos, o M. 
Lietuvos viengenčiai norės, 
kad suvienyta Lietuva lik
tą po Vokietija.

“Kataliko” ankieta su 
paklausimu — Kur butą ge
riau — puikiai patvirtino 
anokį spėjimą. Kur kas di
desnė pusė atsakytoji] į an- 
kietą išreiškė pageidavimą, 
kad suvienyta Lietuva liktą 
po Rusija. Ir atsakytojai y- 
ra kilę iš D. Lietuvos.

Dabar ima pasigirsti bal
sai iš Prūsijos lietuvią. Tur
būt pirmas buvo Vydūnas, 
kurs pasidyvijo, nusistebė
jo, kad D. Lietuvos vien
genčiai simpatizuoja Rusi
jai. Dabar dar vieno žy-

■ maus Prūsijos lietuvią vei- 
Ikėjo pasigirsta balsas. Yra 
I tai Dr. Gaigalaitis. Apie tai 
Ipraneša A. R. “Tėvynės” 
Inum. 15. Rašoma:

“Grenboten” No. 7 ir 8 
lyra išspauzdinta Dr. Gaiga- 
Įlaičio, Prūsijos Landtago at- 
Istovo, rašinvs: “Die Litau- 
I isch-baltische Frage.” 
I Straipsnyje yra apipilniu ži- 
I nii] iš Rusijos lietuviu tau- 
I tos historijos ir dabarties e- 
I konominio ir kultūrinio gy- 
I veninio, o pabaigoje mėgi-
■ narna rišti lietuvią tautos 
I klausimas. Autorius siūlo 
Į vokiečiams, karą laimėjus, 
I iš Rusijos Lietuvos ir Latvi- 
I jos, be estu, sutverti tarpinę
■ valstybę, o jei jau ne, tai

Petrogrado teismo rūmai 
tik 5 advokatus išteisino, gi 
visus kitus visaip nubaudė. 
Užgynė vieneriems metams 
vesti bylas Kerenskiui, du
rnos atstovui, Sokclovui, 
Pereverževui, gi kietiems 32 
advokatams užgynė vesti 
bylas pusei įlietą.

Tai kokia graži 
laisvė. Rusijos 
šiais laikais ypač 

Rusijoje 
valdžia 

panašią 
nesąmoningą klausimą visai
turėtą nepaliesti, kad tuo- 
ini nepiktinti gyventoją, tė
čiai! viskas veikiama kai]) 
tik atbulai. Už niekniekį 
žymiausi tautos vyrai trau
kiami tieson ir baudžiami. 
Juk už tai advokatai val
džiai nebus dėkingi. Ir val
džia už tokį savo pasielgi
mą kuomet nors graudinsis.

Karinės pareigos Europo- 
Ije ir kitur verčia visa ką 
I mobilizuoti, net — kates.
■ ŠĮ kartą tokią keistą mobili- 
Izaciją paskelbė turką karo
■ vadas, šiemet Palestinoje
■ ir Sirijoje priviso nepaprą- 
Įstai daug žvynią (žiurkių).

Gi tose šalyse kaip tik ran
dasi daugiausia turką ka- 
ruomenės ir karo sandelių. 
Žvynas gi apnyko ir tuos 
sandelius, gi priešai tuos 
keturkojus gali kariauti tik
tai katės. Tatai turkai prie
varta atima iš gyventoją ka
tes ir būriais gabena į Pa
lestiną ir Siriją. Jau kad 
karas, tai visiems ir viso
mis pusėmis.

KATALIKAS
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autonomišką Vokietijos pro
vinciją. Autorius prirodi
nėja, kad tokio lietuvią 
klausimo išrišimo budo vo
kiečiams nėra ko bijoties, 
kadangi Prusą lietuviai prįe 
savistovybės ar autonomiš
kos Lietuvos priklausyti nc- 
kuomet nenorės, nes jie no
ri priklausyti vien tik vo- 
kiškai-prusiškai valdžiai.

Platesnis Dr. Gaigalaičio 
nuomonių išguldymas šiame 
klausime, kiek mes žinome, 
pasirodys tam tikrame 
straipsnyje “Jaunosios Lie
tuvos” balandžio mėli. Nr. 
Čia tik norime pabrėžti, kad, 
kiek mums teko pažinti 
Prusą lietuvius ir patį Dr. 
Gaigalaitį, tai jisai išreiškia 
tikrą nuomonę plačiąją 
Prusą lietuviu miniu (kas 
palyti ir atsinešimą prie Di
džiosios Lietuvos), nors pat
sai kartais ir kitaip norėtą 
manyti.”

rys turiu reaguoti prieš 
kun. A. Janiišo pasielgimą. 
Man stinga žodžią, kad iš
reiškus savo. pasipiktinimą 
ir širdies skausmą, kad lie
tuviu tarpe atsirado toksai, 
kuris drįso viešai laikraš
tyje užgauti musą tautie
čius Vilniaus„gub. ir Prusą 
lietuvius, dargi prie tokios 
progos, kada rišamas klau
simas ją sušclpimo, kaipo 
nukentėjusią nuo karo. Juo 
skaudžiau, kad tai padarė 
kataliką kunigas, kuriam 
juk negali būti svetimas 
Kristaus įsakymas meilės 
artimo. Argi reikėti] kun. 
A. Janušui aiškinti, kaip 
mažam vaikui, katekizmo 
mokslą apie tai, kas yra mu
są artimas? Ar kun. A. Ja
nusas užmiršo jau Kristaus 
pasakytą prilyginimą apie 
nedorą žydą kunigą ir sa
marietį? Kun. Jonušas vie
nu tuo savo negudriu ir ne
krikščionišku išsišokimu 
daugiau pakenkė kataliką 
Bažnyčiai ir musą tautos 
reikalams, negu pikčiausis 
netikėlis ir nutautėlis.

Priešais j'o šitą pasielgi
mą turiu griežtai ir ener
giška i užprotestuoti, 
neprilimpa jo žingsnis 
prie lietuviu kunigą, 
prie visą kitą lietuviu, 
Ii učių savo tėvynę ir 
nyčią. Lai bus tai nepro
tingas pavienio žmogaus 
balsas, ištartas neapmąsčius 
ir ant greitosios.

Vardan meilės Bažnyčios 
ir le.ho tėvynės meldžiu kun. 
A. Janušo, kad kai]) viešai 
savo negudrius žodžius iš
tarė, kad taippat viešai juos 
atsiimtą atgal.

Kun. Fabijonas Kemėšis.

Pora žodžių 
kun. A. Janusui.

Į Tautos Fondo valdybos 
paklausimą, išsiuntinėtą vi
siems komisijos nariams del 
siuntinio $3000 į Lietuvą, iš 
kurią $1000 turėtą eiti Pru
są lietuviu sušelpimui, kun. 
A. Janušas atsakė straips
neliu į “Kataliko” No. 81, 
kuriame jisai klausia T. F. 
valdybos ir komisijos: 
“Kaip jus manoje ?” Ar rei
kėtų, girdi, šelpti mums 
Prusą ir Vilniaus guberni
jos lietuvius? Į tą klausi
mą jisai patsai ir atsako: 
“Musą šventa priedermė 
šelpti lietuvius suvalkiečius, 
kauniškius, o ne kaizerio 
bernus ir ne Vilniaus mu
lus.. . ”

Nemanau, kad Tautos F. 
valdyba ir juo labiau visa 
jo komisija atsakinėtą į šį 
labiau negu keistą paklausi
mą.

Atsakysiu aš vienas. Kai
po kunigas, kaipo lietuvis ir 
kaipo T. F. valdybos na-

Lai 
nei 
nei 

my- 
Baž-

SELPKIM LIETUVĄ, AU 
KODAM! “TAUTOS FON 

DUI” BENIVIENOS
DIENOS UŽDARBI.

WEST FRANKFORD, 
ILL.

Šis miestelis buvo pagar
sėjęs savo darbą gausybe. 
Bet šiais laikais jau ir čia 
darbai sumažėjo, dirbama 
vos po 2—3 dienas per sa
vaitę.’ Iš višą apylinkės 
miesteliui lietuviai plaukte 
plaukia į West .įrankį'ordą. 
Daugumas ją pribuvo net 
su šeimynomis ir didžiai ap
sivylė. Nekuriuos girdėjau 
kalbant, kad velik, sako, bu
čiau ant vietos sėdėjęs, nes 
ant vietos ir akmuo apsaina- 
noja; kanigi patarlė sako: 
“Ieškodami pyragu duoną 
praranda.” O ypač būda 
tiems, katrie turi šeimynas. 
Su šeimynomis turi vargo 
ir rupesties, kol susiranda 
kokią nors prieglaudą, stu- 
belę ant raudos, nes čia to
kią atliekamą vargas rasti. 
Apart to, dar reikia pasė
dėti be darbo kokiu du mė
nesiu. Gi jei darbas ir ap
turima, tai vis per didelę 
bėdą, rekomendacijas gerą 
pažįstamu, nors už pinigus. 
Todėl nepatartina lietu
viams į čionai važiuoti dar
bo ieškoti.

T. K. Pan—is

PITTSTON, PA.

Bal. 5 d. pobažnytinėj sa
lėj atsibuvo prakalbos. Kal- 
bėtojumi buvo žinomas 
Pittstono lietuviams moki
nys Miliučkas. Jis plačiai 
išaiškino socializmo nege
rumus. Aiškino socializmo 
pradžią ir kas jį išgalvojo. 
Nupasakojo apie klaidingus 
socialistą principus. Pasa
kodamas apie šiolaikiiiį so
cializmą prirodė, kad socia
lizmas jokiuo budn negalįs 
įvykti, nes pirmutinis socia
lizmo tikslas — tai iš žmo
nių doros išplėšimas ir be
dievybė. Darbininkai į so
cializmą pritraukiami to
dėl, kad jie nežino socializ
mo principą ir visos tos pra
gaišties, kokį jis žmonijai 

rengia. Girdi, Pittstone ne
rastum nei vieno socialisto, 
kuris pažinotu socializmo 
principus. Ir jei pažinoti]; 
tai tuojaus nustotu tokiais 
vadinęsis.

Publikos buvo neperdau- 
giausia, kadangi iškalno a- 
pic tai nebuvo garsinta.

Ant galo parapijos choras 
sudainavo kelias daineles.

Velytina lietuviams tu
rėti daugiau panašiu vaka
ru.

Klausytojas.

DONORA, PA.
Balandžio 6 d. vakare po 

sunkios ligos apleido ši pa
saulį a. a. Antanas Goštau
tas. Liko aprūpintas šv. 
Sakramentais ir palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Velionis prigulėjo į šv. Vin
cento dr-ją ir Ukėsą kliubą. 
Vietos klebonas pasakė tin
kamą pamokslą apie velioni, 
nes jis buvo doras ir pa
vyzdingas žmogus. Pet še
šis metus buvo vietos lietu
viu parapijos komiteto na
riu. Visuomet nenuilstan
čiai darbavosi parapijos la
bui. Turėjo suvirs 50' me
tu. Buvo našlys ir nieko 
mirdamas i1 epai iko.

Amžina jam atsilsis šioj 
svetimoj šalyj.

Lietuvis.
APIE BERNARDĄ 

MONTVIDĄ.
“Keleivio” num. 14 atra

dau prirašyta daug neteisy
bių apie Bernardą Montvi- 
dą. Net ir jo brolis, A. An
tonovas-Alontvidas, užsigina 
savo brolį, sakydamas, jogei 
jis esąs tik jo giminė ar gi
minaitis, nors visi gerai ži
no, jog juodu yra tikru bro
liu, ir nekuria iš Lietuvos 
juodu gerai pažįsta. “Kel.” 
tvirtina, kad B. Montvidas 
esąs katalikas. Toksai tvir
tinimas yra tikroji melagys
tė. Aš gerai pažįstu B. 
Montvidą ir gerai žinau, 
kaip jis už socialistus galvą 
guldydavo. Net man pa
čiam vieną kartą verkdamas 
norėjo “Keleivi” įsiūlyti už
sirašyti. Gali būti, kad pa
baigoje jis ir virto katali
ku, su tikslu, kad iš katali
ku daryti biznį, nes daugu
mas socialistu tai]) daro. Bet 
kad dvasioj buvo socialistu, 
tai apie tai nėra ko ir abe
joti.

Petras Kiaulienas man 
taijjpat gerai žinomas. Jis 
nuolat keikdavo šio pasau
lio supuvusį surėdymą. Sa
kydavo tik tada bus žmo
nės laimingi, kada įvyks so
cializmas. Petras Kiaulie
nas visą mokslą semdavo iš 
“Kel.” ir to laikraščio buvo 
skaitytojas. Dar ir šiandie 
jo vardu “Keleivis” siun
čiamas į kalėjimą, kur jis iš
buvo aplink trejis motus. 
Tai tikra teisybė. Tad kam 
gi dar tokias nesąmones ra
šinėti ir savo pasekėju dar
bus versti ant kitą?

Matyt, “Kel.” mano, kad 
žmonės esanti mulkiai ir 
juos galima mulkinti be 
baimės, nes jie visvien nesu
pras.

Socialistas.

ANT PARDAVIMO ARBA 
PARAN DAVOJIMO.

Ro:ul House, Picnic Grove, restan- 
rniitos su užkandžiu stalu, guli prie 
•■oro kelio, galima varyti gera bizni. 
Sutinku parduoti už cash, arba pa
mainyti ant farmos arba propertčs 
mieste.

Atsišaukite j Tauauevic? Savings 
Bank. 3249 So. Morgan St.. Chicago. 
Illinois.

» DIDELE AUKA^
Prletekls art pakelio 7JRA, be jokio apgaralnlmo lalkra-art pakelio 7.1RA, be

ttluoce, jau dabar turi vertę jum į v. 
f cuA\plnlngals. prleg tame rasit koinarn

pak.llje Z1RA & 

dgaretu kuponų 
ant Į cento Ga- A 

II rinkti priešą- 

kuponus, nes ui k 

juos kožnas. kas 

Ilk nori, gall A 
gauti gralius^ 

prezentus. Pa- A 

klausk apie juos 

savo štornlnko. 

o jis tau papasa- . 
Ros apie juos. •

& Co., New York City A
& -'te

i FIRMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

szykit man, o gausit f urmų “Kata- 
Uogą” ir mapas.

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

Telephone Yards 6885

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252*54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

Dr. G. M. Glaser
Siuouu apreiškia paguodotai visuo- 

ineniai, jog esu seniausias gydytojas 
aut Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mano rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
torų ir vyrų ir užsendintose ligose,

FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti f amų, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bū
damas farmeriu ir štorninku 
daug žmonių aprūpinu, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
farmą.

Platesnių žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS ZABELA, 
Peacock Box 1 Mich.

> Lake COUNTY.

FARMOS
guriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
fannų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, iienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itugiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gclžkcliu. Yra ėia turgai, 
javų malūnai, batikos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos j Scotvifie, Mieh. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(manos) liętuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.
u SSašEB

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas prali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; taipjau klcsbse dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

School o£ Languages

1741 W. 471h Street, Chicago, III,
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POLITIKA. iš karto įvesti prohibicija, 
pilna blaivybė Suvienytose 
Valstijose.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ Senatas turi kaikurias ga- 
VALDŽŽIA. • les, kurių atstovų rūmas ne- , 

turi. Senatas turi privilegi- ■ 
ją kartu su prezidentu da- ■ 
ryti įvairias sutartis su sve
timomis valstybėmis. Sena
tas patvirtina prezidento 
parinktus valdininkus ir 

, augštesniuosius oficierius. 
, Jei prezidentas, arba kiti 

augštų ofisų valdininkai y- 
ra intarti piktadarybėje, 
prasižengimuose, tai tuomet 
yra teisiami.

Konstitucija nurodo, ko
kius įstatymus galima išleis
ti ir kokių išleidimas yra už
draustas. Štai kongresas 
gali užtraukti paskolą. Del 
to yra išleidžiami valstybi
niai bondai, kuriais pasiža
da valdžia išmokėti pinigus, 
kuomet nors ateityje. Kon
gresas gali išleisti įstatymus 
kas link pirklybos, kas link 
dirbimo pinigų, gali išleisti 
įstatymus nubausti neteisin
gai dirbančius pinigus, turi 
teisę įsteiginėti krasą ir t.t.

Kongresas turi galę pa
skelbti karą. Turi gale mo
bilizuoti armiją ir paskirti 
pinigų jos užlaikymui. Be 
Suvienytų Valstijų gyven
tojai nenori, kad butų užlai
komos didžios armijos. To
dėl kongresas, skirdamas pi
nigų del armijos užlaikymo, 
teturi teisę paskirti dviem 
metam, o po to, jei karas tę
siasi, arba jei būtinas rei
kalas yra užlaikyti sumobili
zuotą armiją, tai kongresas 
išnaujo turi nubalsuoti ir 
paskirti pinigų tam reikalui. 
Kongresas turi teisę staty
dinti laivus, dirbdinti tvir
toves, dirbdinti dirbtuves, 
dirbti paraką ir t.t.

Konstitucija, vienok, ne
mažai dalykų užgina. Kon
stitucija užgina kongresui 
teikti atskiriems žmonėms 
kokius nors titulus. Nes 
žmonės bijojo, kad neįsiga
lėtų, kad neišsidirbtų čia 
luomai, aristokratija, kaip 
kad Europoje yra. Taipgi 
Amerikos valdininkai negali 
priimti jokių titulų nuo sve
timų valstybių. Užgynė 
konstitucija apkaltinti žmo
gų be teismo. Užgynė dar 
išleisti įstatymą, kad nu
bausti žmogų po papildymo 
piktadarybės, ty. jei žmo
gus papildytų kokią netikė
tą piktadarybę ir nėra įsta
tymo, kuriuo remianties ga
lima butų jį nubausti, tai 
tokiame atsitikimo niekas 
negali išleisti tuo tarpu į- 
statymą, kuriuo butų gali
ma tą prasižengėlį nubausti.

Prie konstitucijos galima 
padaryti pridėčkus. Jei 
kongreso du trečdaliu balsų 
pritaria padaryti kokį nors 
pridėčką, tai tuomet tas pri
durkas ineina galėn. Pavyz
džiui, kongresas padarė prie 
konstitucijos pridėčką, ku
riuo užginama pirklyba ver
gais. .

Dabartės kai kurių sten
giamasi padaryti du ypatin
gu pridėčku prie konstituci
jos. Vienas yra tai, kad 
moterims butų suteikta vi
sose valstijose balsavimo 
teisė. Yra tai equal suffra
ge amendment. Antras pri- 
dėčkas (amendment) yra 
užgynimas dirbti, pardavi
nėti ir įgabendinėti svaigi
namus gėrimus; tuo norima

Suvienytos Valstijos yra 
respublika. Jos turi konsti
tuciją, kuri yra vyriausiuo
ju šalies įstatymu. Tai yra, 
kad jokis įstatymas negali 
būti išleistas, kurs butų 
priešingas konstitucijai. Ir 
taipgi jokis valdininkas ir 
jokis teisėjas negali daryti 
to, kas konstitucijos užgin
ta. Ir visi turi daryti ką 
liepia konstitucija,

Suvienyti! Valstijų val
džia, kaipir kitų civilizuotų 
šalių valdžios, dalijasi į tris 
dalis: pirma tai įstatimda- 
vinė, antra išpildomoji, tre
čia teisminė. Pirmoji išda- 
vinėja įstatymus, antroji į- 
kunindina tuos įstatymus, o 
trečioji nusprendžia, ar į- 
statymai sulaužyti, ar ne. 
Visos tos valdžios dalis yra 
neprigulmingos.

Aišku, kodėl valdžia turi 
taip pasidalinti. Ištikro, 
jei įstat'imdavėjas butų tei
sėju, tai jisai savo įstaty
mą gali kitaip išaiškinti ir 
nubausti skaudžiau kalti
ninką. Gi jei dar kuomi bu
tų kaltininkas asmeniniai 
nepatinkamu teisėjui, tai 
tei sė j as-įsta timdavė j as vi
suomet galėtu skaudžiai nu
bausti tokį kaltininką.

Suvienytose Valstijose į- 
statimdavinė gale yra kon
greso rankose. Kongresas 
susideda iš dviejų skyrių — 
senato ir atstovų rūmo. Se
natas susideda iš atstovų 
nuo visų valstijų. Kiekvie
na valstija, didelė ar ma
ža, turi po du atstovu. Tuos 
atstovus išrenka kiekvienos 
valstijos piliečiai. Kiek
vienas senatorius renkamas 
šešiems metams. Senato
rius turi būti nemažiau 30 
metų amžiaus ir turi būti 
valstijoj pragyvenęs nema
žiau kaip devynis metus.

Atstovų rūmas (House of 
Representatives) ’ susideda 
iš narių, kuriuos išrenka val
stijos pagal savo gyvento
jų skaičių. Kas dešimts 
metų kongresas nusprendžia 
kiek atstovų turi būti rūme 
ir paskui išskaitliuoja, kiek 
gali kiekviena valstija at
stovų siųsti. Juo daugiau 
valstijoj gyventojų, tuo 
daugiau atstovų turės tei
sę siųsti. Tuomet kiekvie
na valstija padalinama į 
tiek dalių, kiek atstovų ga
lės siųsti. Tokiu budu pasi
taiko, jog kelios valstijos tik 
po vieną teturi atstovą, nes 
jos labai skystai tėra apgy
ventos. O antai New Yor- 
ko valstija turi net 42 at
stovu, o Pennsylvanijos val
stija turi 36 atstovus.

Atstovai žmonių yra iš
renkami dviem metam. At
stovas privalo išbūti pilie
čiu septynis metus ir privalo 
gyventi toj valstijoj, kurioj 
renkamas; jis privalo būti 
ne jaunesnis, kaip 25 motų 
amžįaus.

Pareigos ir galės senato 
ir atstovų rūmo nėra vieno
dos. Atstovų rūmas išsiren
ka sau prezidentą, kurs va
dinasi Speaker. O Suvieny
tų Valstijų vice-prezidentas 
yra kartu senato preziden
tas. Jokis įstatymas negali 
išeiti be užgyrimo senato ir 
atstovų rūmo.

Atsakymas 
kun. Janusui.
(Sulyg paklausimo, tilpusio 

“Kataliko” 81 num.).
Taip, ir aš gavau laišką 

nuo Tautos Fondo valdybos, 
xuriame tarp kitko 

“Tautos Fondo 
kovo 24 d. nutarė 
$3,000 į Vilniaus 
draugiją šelpti del karo nu
kentėjusius lietuvius. $1,- 
000 turi eiti sušelpimui Prū
sų lietuvių. Šį nutarimą 
paduoti ant balsavimo Tau
tos Fondo nariams.”

Tą laišką supratau taip, 
kad Tautos Fondo valdyba 
tuos pinigus paskyrė ne del 
Vilniaus gyventojų, tik 
siunčia į Vilniaus lietuvių 
gelbėjimo komitetą, kuris 
susideda iš žymiausių lietu
vių veikėjų, apie kuriuos 
negalima manyti kaipo apie 
mulus, bet pilnai mes galime 
jais pasitikėti, jogei jie su 
mulais tame nesusidės. Kaip 
girdėjome iš laikraščių, Vil
niaus lietuvių komiteto glo
boje randasi ne mažai pabė-

■ gėlių nuo karo, būtent su- 
valkiečių. Be to, to komi-

• teto nariai, karui iš Suvalki-
• jos persinešus į Prūsiją, lan-
■ kė Suvalkijoje ant vietos 
1 nukentėjusius lietuvius gy-
• ventojus, tik kuomet kurie
■ pagrįžo į Suvalkiją, begu
■ suspėjo sutvarkyti ir pagel- 
! bą duoti. Taip matydama 
‘ sutikau su Tautos Fondo
■ valdybos nutarimu — siųs-
■ ti $3,000 į Vilniauą lietuvių 

minėtą draugiją. O kas link
> skyrimo iš ’tų pinigų $1,000 

Prūsų lietuviams, ir man re-
■ gis, kad dar ne laikas apie 

tai kalbėti, kuomet mes dar
i savuosius nepajėgėme su- 
i šelpti — ir aš su tuo nutari- 
; mu nenutinku. Tik ar Tau

tos Fondo valdyba komisijos 
balsavimo klauso?

1 Kiek jau kartų ji mus 
- kvietė balsuoti ir mes bal

savome, bet niekad neteko 
girdėti, kiek komisijos narių 
sutiko su valdybos nutari
mais. Jaigu mus kviečia bal
suoti, tai nors svarbiuose 
reikaluose, man regis, turėtų 
valdyba laikraštin paskelbti 
balsavimo pasekmes.

Su pagarba
Antanina Jakaitukė, 

T. F. komisijos narė.

rašoma: 
valdyba 
pasiusti 
lietuvių

LIETUVOJE SUTVERTA 
“BITĖS” DRAUGIJA.
Bitininkavimo draugijos 

1 ietuviams reikalingumas 
jau ne be nuo šiemet jaučia
ma; vis-gi, kol, pagalios, šis 
dalykas pribrendo, jau ke
liolika metų praslinko. Ga
lima drąsiai sakyti, kad su
valkiečiai beveik tik pirmie
ji pradėjo juomi labiau aky
vai rupiu ties. Šitoji drau
gija, jei pereitais metais ne
būtų užklupęs Lietuvą ka
ras, butų keliais mėnesiais 
anksčiau įsikūrusį, bet gali
ma pasidžiaugti, kad lietu
viai ir taip jau armotų tren
ksmo įbauginti nepasiduoda 
pesimizmui, bet uoliai ren
giasi pradėti statyti apardy
tąjį ūkio kultūros rūmą. Su
manytoji draugija ir šis jc<š 
įsteigiamasis susirinkimas 
kaip tik puikiai tai ir pa
tvirtina.

Ant rytojaus po risnoti- • 
nojo blaivininkų susirinki- 1 
mo šv. Mikalojaus salėje į- 
vyko įsteigiamasis ^ninėtos 
“Bitės” dr. susirinkimas. 
Žmonių suširinko pusėtinai, 
artipilnė salė. Ten buvo j 
matytis ir pabėgėlių suval
kiečių, daugiausia inteligen
tų, ir kauniečių bei vilniečių 
užsilikusių iš blaivininkų 
susirinkimo. Susirinkimas . 
buvo gana tvarkus. Susi
rinkimo pirmininku išrink
tas kun. Gumbaragis, vilnie
tis. Kun. Draugelis pirmiau
siai perskaitė draugijos į- 
steigėjo kun. Pečkaičio (Tė
vo Jeronimo) atsišaukimą į 
Lietuvos bitininkus, paskui 
perskaityta įsteigiamosios 
dr-jos įstatai. Kažkurių bu
vo išreikšta pastebėjimai, 
kad “Bitės” draugija neap- 
siribuotų viėn bitininkavimo 
kėlimu, bet kad nė kiek ne- 
mažiaus globotų ir kitas u- 
kio šakas, k. t.: daržininka- 
vimą, žemės dirbimą, net ir 
žuvių veisimą, kas nė kiek 
ne mažiau pelno duotų, kaip 
ir bitininkystė.

Įsteigėjų atsišaukime cen
tro valdybos vieta buvo ski
riama Marijampolė, bet ka
dangi Suvalkija šiandien ka
ro laukas, taip ir iš to at
žvilgio, kad šioji draugija 
neapsiribojo veikimu vien 
Suvalkijos ūkininkų naudai, 
bet savo dirva apima visą 
lietuvių gyvenamąjį plotą, 
taigi Vilnius ir pripažinta 
tinkamiausia vieta dr-jos 
centro valdybai gyventi. 
Narių, kaip bematai, įsirašė 
50 žmonių, įmokėjusių me
tinę mokestį, ir 1 “amžina
sis,” tėvas Jeronimas ir p. 
Dovydaitis, “Vilties” re
daktorius, kaipo labiau pa- 
sidarbavusis šiai draugijai 
įsteigti, vienu balsu pakelti 
garbės nariais. Tolinus pra
sidėjo vyriausios valdybos 
rinkimai. Kandidatais pa
statyta šie žmonės: kun. 
Draugelis, p. Tijūnaitis, M. 
Pečkauskaitė, p. Totoraitis, 
kun. Alekna ir dr. Basana- 

; vičius; revizijos komisijom 
kun. Olšauskis, p. Dovydai-

, tis, kun. Jezukevičius.
Galop eina narių sumany

mai: išreikšta pageidavimas 
greičiausia surengti bitinin- 

■ kystės kursus, ir pavesta 
valdybai surasti tiems kur
sams vietą: pageidaujama, 
kad jie butų Vilniuje. Vie
nas narys pakėlė klausimą 
apie draugijos organo įstei
gimą, bet kadangi naują 
laikraštį prie šiųjų aplinky
bių steigti yra labai sunku, 
tai dr-jos organu paskirta 
“Viltis.”

Pabaigus susirinkimą nu
tarta pasveikinti čia-pat 
Vilniuje gyvenantį kun. 
Ambraziejų, kaipo seną bi
tininkystės dirvoje veikėją; 
tam tikslui išrinkta du de
legatu inteikti gerbiamajam 
seneliui naujai įsikūrusios 
“Bitės” dr-jos vardu pagar
bos žodį.

Susirinkimas pasibaigė 
kun. Draugelio jautriu atsi
sveikinimu visiems gero no
ro žmonėms prisidėti šion 
draugi j on.

T«L Budolpb 5240

1 A. A. Slakis
ADVOKATAS

I 19 SO. LaSALLE St.
II (Boom 1014) Chicago, III.

Bes. 3255 So. Halrted *1
] TeL Drover 5321

MALDAKNINGES
Musų maldakningės yra naujausio spaudimo ir gražesnes už seniau spau

dytas, Jų kainos yra sumažintos daug pigiau negu kur ki
tur. Dabar laikas įsigyti sau gražią maldakningę.

VAINIKĖLIS. VAINIKĖLIS.

No. 1105. Franeuziškos slidžios 
juodos skurdės, minkštais apda
rais, apvalainais kampeliais, auk
so kvietka, kryžius ir parašai, 
auksinti krašteliai, su kabute.

Kaina .............................. 90c

No. 1107. Franeuziškos juodos 
skurelės apdarai, apvalainais 
kampais su sagute. Viršus dai
liai paauksuotas su auksiniu kry
želiu ir paauksuotomis metali
nėmis kvietkomis. Ant nugaros 
parašas taipgi auksuotas.

Kaina ........................... $1.00

MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS.

No. 1110. Juodos franeuziškos lygios 
skurdės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai apvalaini, auksinis parašas 
ant nugaros auksinis kryžius su to
kiais gražiais apvadais, taippat pa
auksinti lapų kraštai. Labai graži 
maldų kningelė.

Kaina

MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORĖLIS.

M- ■ 
į*: ','t:'’''5ia?K ■ k', 

r •■■■> ., ’

No. 1114. Juodos franeuziškos sku
relės kieti apdarai, su puikiais paau
ksuotais metaliniais ornamentais, ant 
vidurio kielikas, gy apsukui dailios 
kvietkos ir keli perliniai guzikuėiai. 
Parašai ir krašteliai auksuoti, su ap
valainas kampais ir sagute.

Kaina .................................... $1,50

GIESMIŲ KNINGA ARBA KANTIČKOS.

MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS.

1112.
š’agrinavuose juoduose apdaruose, su auk- 

Apvalaiui kampai ir paauk-No. 
nios 
valainais kampeliais 
auksinis kryžiukas

No. 1135.
suotais pa marginimais.
šuoli lapu kraštai. Apdarai labai drūti.

Kaina ................................................................... $1.00
No. 1134. Juodais šagrinavais labai drūtais apdarais 
su auksuotais parašais ir kvietka, auksintais kraštais.

Kaina ....................................................................... 75c

Franeuziškos juodos švel- 
skurelės, minkštais apdarais, ap- 

, aukso kvietka, 
ir parašai, auk

suotais kraštais, su kabute.
Kaina ................................... $1.25

Siųsdami pinigus visados uždekit šitaip adresą:

Tananevicz Publishing Company
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill

3



•įi'''

Publisher, 
newspaper.

Polish newspaper. 
Publisher,

KirsriKAe

'V-

4

Atsišaukimas į Amerikos piliečius
Rūpinkimės palengvinti žmonių kentėjimus ir jų gyvastį 

išlaikyti, o ne prisidėti prie naikinimo jos.
Gaudami įvairiais keliais šimtais tūkstančių laiškų ir telegramų, ku

riais musų gimtinių kraštų žmonės kruvinomis ašaromis šaukiasi, maldau
ja, pagelbos prašo, mes, žemiau pasirašiusieji laikraščių redaktoriai ir lei
dėjai, nutarėme, savo skaitytojų varde, paleisti šį atsišaukimą į Amerikos 
žmones.

Baisiąja Europos viešpatijų kare skaudžiai paliesti, beveik be išėmimo, 
visi musų laikraščių skaitytojai. Jų broliai, jų sesers, jų tėvai, vaikai ar 
giminės gyvena vienoj ar kitoj kariaujančiųjų šalių. Tatai nereiškia, kad 
Amerikos žmonės, apskritai, nebūtų taip jau skaudžiai paliesti, betgi mu
sų skaitytojai tuo labiau, nes juos ankštai riša giminystės ryšiai su žmonė
mis šalių Įsivėlusių dabar barbariškos karės pragaran. Krasa su kiekviena 
diena atgabendama žinių apie tos baisios karės bėgį, kartu atgabena mums 
naujų širdį draskančių žinių apie artimų mums žmonių nelaimės ir vargus.

neliu ir kartečių; atsišaukiame į darbininkus, dirbančius fabri
kuose, kame išdirbama įvairiausios rųšics ginklai kariaujan
čioms Europos viešpatystėms, kad jie tuojau liautųsi išdirbi
nėje paraką, šrapnelius ir kartečius, skiriamus musą bro
liams žudyti, našlėmis padaryti musą seseris ir motinas, naš
laičiais palikti vaikus, kaip kad ir naikinti visa tai, ką musą 
tėvą tėvai paliko mums brangaus ir švento.

Mes ypatingai atsiliepiame į Amerikos fabrikininkus ir jų darbinin
kus, išdirbinėjančius karės pabūklus, kad jie kuoveikiausia liautųsi dirbę 
paraką ir kulipkas, kuriais taip žiauriai naikinama žmonių gyvastis.....

Mes tatai prašome Amerikos visuomenės, kad ji, varde žmoniškumo 
ir varde grynos neutrališkumo dvasios, darytų visa, kas galima, individu
aliai ir bendrai kaipo nacija, kad padarius intaką į Suvienytųjų Valstijų 
fabrikininkus ir darbininkus, išdirbinėjančius karės priemonės bet-ku- 
rioms pasaulio šalimis, ir privertus juos liauties taip bedarbius ir beaprupi- 
nus kariaujančias šalis priemonėms žudyti.

Atsišaukiame į jus, ir į kiekvieną savo skaitytoją, padėti mums gelbėti 
savo brolius nuo tolesnio žudymo. Tegul visi Amerikiečiai susipranta ir 
pažįsta, kaip didelė čia yra jų atsakomybė.

Tie milionai našlėmis pasilikusių šmotinų meldimai, tos be tėvų ir mai
tintojų pasilikusių našlaičių ašaros, tas tūkstančių Europos badaujančių 
žmonių šauksmas privertė mus atsiliepti ir, tikimės pilnai pateisina mus, 
kad mes, varde teisybės ir žmoniškumo, dabar atsiliepiame į Amerikos vi
suomenę.

Mes dargi atskirai kreipiamės į tokių fabrikų Amerikos darbininkus, 
kad jie stačiai pasipriešintų toliaus beišdirbinėti galvažudingas priemones, 
kuriomis novijama jų artimieji ir giminės kariaujančiose šalyse, nors del 
tokio pasipriešinimo tektų jiems ir darbas prarasti.

PIRMIAUSIA, turime liauties išdirbinėję karės priemones del pelno 
ir tuo liauties būti karės dalininkais.

PASKUI, stengkimės, kad Europa galų gale pabotų musų reikalavimo 
santaikos. Nebedirbkime daugiaus kariaujantiems parako, šrapnelių, šau
tuvų.

Mes atsišaukiame i Amerikos žmones, į Amerikos praktine- 
■ snės dvasios spaudą, ir į Amerikos fabrikininkus parako, šrap-

Amerikos žmonių garbė, jų, kaipo tautos, vienybė, fabri- 
kininką stovis ir Amerikos darbo žmonių solidarumas ir vyri
škumas reikalauja, idant sykį ir ant visados butą visam pa
sauliui parodyta, jog tų ypatybių iš ją negalima nupirkti pini
gais, mirkytais žmonių kraujuje.

Paskelbkime savo valią per kuopų ir draugijų rezoliucijas, atsiliepi
mais per vietos laikraščius, per savo bažnyčias, laiškais į savo atstovus val- 
dškose įstaigose.

Musų pasistengimai, musų intaka, musų tvirtas reikalavimas teisybės 
ir tiesos padės karei galą padaryti.

UOS pinigai surinkti laisvai duotomis žmonių aukomis, tų žmonių, kuriems teisybės ir žmoniškumo jausmas vertė kreipŠio paskelbimo išlaidoms padengti 
ties j Amerikos sandorą mylinčią visuomenę ir prašyti ją, idant ji šiokiu ar tokiu budu prisidėtų prie gesinimo siaučiančios Europoje baisios karės,

VINCENT A. M. MORELLI, Publisher, 
Marconi Telegraph, Italian newspaper.

V. J. NEMEC, Publisher,
Slovensky Pokrok, Slovak newspaper.

[VINCENZO D’ANITA, Publisher,
Il Messaggero di Paterson, Italian newspaper.

W. A. MAZUR, Publisher,
Telegram Codzienny, Polish newspaper.

LOUIS GERSON, Publisher, 
Philadelphia Jewish Morning Journal.

REV. LAD. HORSANYI, Publisher, 
Amerikai Magyar Reformatusok Lapja, Hun
garian newspaper.

F. WANDEL, JR., Publisher, 
Ameryka, Ruthenian newspaper.

P. S. MONTANARO, Publisher, 
L’Osservatore, Italian newspaper.

P. S. YONOSKY, Publisher, 
Freie Arbeiter Stimme,' Jewish newspaper.

WILLIAM WENDT, Publisher, 
Przyjaciel Ludu, Polish newspaper.

D. O. DIVEY, Publisher, 
Olympia, Greek newspaper.

PROF. A. COLLETTA, Publisher, 
Il Gazzettino, Italian newspaper.

AFIFA KARAM, Publisher, 
The New World, Arabic newspaper.

REV. CARMELO DI SANO, Publisher, 
La Croce, Italian newspaper.

B. STRZELECKI, Publisher,
Slowo Polskie, Polish newspaper,

ACHIEBER PRESS ASSOCIATION, Publishers, 
Hatoren, Hebrew newspaper.

PASQUALE MATULLO, Publisher, 
L’Ora, Italian newspaper.

SAMUEL J. ROSEN, Manager, 
Der Yid, Yiddish newspaper.

S. J. TYBUBSKI, Publisher, 
Praca, Polish newspaper.

N. G. BADRAN, Publisher, 
The Eagle, Syrian newspaper.

JOSEPH ISOLA, Publisher,
L’ltaliano in America, Italian newspaper.

ISRAEL FRIEDKIN, Manager, 
Der Amerikaner, Yiddish newspaper.

V. YAKTIS, Manager, 
Kova, Lithuanian newspaper.

HARRY E. GUARASCI, Publisher, 
L’Indipendente di Syracuse, Italian newspaper, 

THEOFIL WASOW1CZ, Publisher, 
Patryota, Polish newspaper.

J. SEFIR & H. ZIND, Publisher!, 
Al-Ettehad, Syrian newspaper.

GIORGIO PINELLI, Publisher, 
L’Eco d’ltalia, Italian newspaper.

B. K. KOHANYI, Publisher, «
Szabadsag, Hungarain newspaper.

LEON BURSTEIN, Publisher, 
Brooklyn-Brownsville Post, Jewish newspaper.

F. CURZIO & CO., Publishers, 
L’Eco del Rhode Island, Italian newspaper.

BR. ZELSKI, Publisher, 
Motyl, Polish newspaper.

REV. ZALTAN KUTHY, Ph. D„ Publisher, 
Reformatus Hirado, Hungarian newspaper.

JAMES D. CAPORASOE, Publisher, 
La Stella Coloniale, Italian newspaper.

ADOLPH HELD, Manager, 
Philadelphia Jewish Daily Forward.

T. B. FRIEDSON, Manager, 
Boston Jewish American.

JOSEPH BRUNO, Publisher, 
Mastro Paolo, Italian newspaper.

STEPHEN M. NOWACZYK, Publisher, 
Gwiazda, Polish newspaper.

H. F. ROY, Publisher, 
Petit Journal, French newspaper.

MARTIN HIMLER, Publisher, 
Magyar Banyaszlap, Hungarian newspaper.

F. S. MARINARO, Publisher, 
L’Eco Coloniale del New England, Italian 
newspaper.

IG. KOZLOWSKI, Publisher, 
Gazeta Tygodniowa, Polish newspaper, 

CORNELIUS H. LONT, Manager, 
Het Oosten, Hollandish newspaper.

PHIL. NARDONE, Publisher,
La Voce del Bronx, Italian newspaper,

JACOB MAR1N0FF, Publisher, 
Big Stick, Jewish newspaper.

N. A. MOKARZEL, Publisher, v 
Al-Hoda, Arabic newspaper.

D. MARNL10 & SONS, Publishers, 
Il Progresso, Italian newspaper.

J. VINCENT LABATE, Publisher, 
La Vita Economica, Italian newspaper.

BRAZ DE SOUZA, Editor & Publisher, 
As Novidades, Portuguese newspaper.

S. M. NAGY, Publisher, 
Kepes Tudosito, Hungarian newspaper.

J. E. LAMBĘRT, Publisher, 
Le Supplement, French newspaper.

ALBERT TARCHIANI, Publisher, 
Il Cittadino, Italian newspaper.

ADOLPH HELD, Publisher, 
Zukunft, Yiddish newspaper.

A. B. STRIMAITIS, Secretary,
Tevyne, Lithuanian newspaper,

FRANK DE FEO, Publisher, 
La Verita, Italian newspaper.

E. DAHMEN, Manager,
Vart Land, Swedish newspaper.

PETER SCHMUKLER, Publisher, 
Volksadvocat, Jewish neswpaper.

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUB. SOC., 
Publishers, Laisve, Lithuanian newspaper.

JOSEPH J. YABROUDI, Publisher, 
Al-Sahhat, Arabic newspaper.

REV. D. A. ROCCA, Publisher, 
La Verita in.Carita, Italian newspaper^

L. D’AMANDA, Publisher,
La Tribūna di Rochester, Italian newspaper.

JOSEPH LUSSIER, Publisher, 
La Justice, French newspaper.

JOHN JACHETTI, Publisher,
Il Bollettino, Italian newspaper.

JOSEPH SMOTCZYNSKI, Publisher, 
Gazeta Buffaloska, Polish newspaper.

D. R. VOMBY, Editor & Publisher, 
Literatur un Leben, Yiddish newspaper.

G. D. BERKO, Publisher, 
Amerikai Magyar Nepszava, Hungarian news
paper.

MONSIGNOR A. ARCESE, Director, 
Bollettino Mensile, Italian newspaper.

AXEL FREDENHOLM, Editor & Publisher, 
Osterns Veckoblad, Swedish newspaper.

M. S. GADOL, Publisher,
La America, Spanish-Hebrew newspaper.

A. B. KOLLER, General Manager, 
Amerikai Magyar Hirlap, Hungarian news
paper.

GOFFRERTO CARYANI, Publisher, 
La Stampa, Italian newspaper.

JACOB GINSBURG, Publisher, 
Jewish World.

S. BADDOUR, Publisher, 
Al-Bayan, Arabic newspaper.

CHARLES K. JOHANSEN, Publisher, 
Nordstjernan, Swedish newspaper.

J. J. DEMORO, Publisher, 
La Riforma, Italian newspaper.

FRANK BOKORY, Publisher, 
Amerikai Magyarsag, Hungarian newspaper.

VICTOR E. POMERANZ, Editor & Publisher, 
Jewish Progress. „

RAFAEL VIERA, Publisher, 
La Prensa, Spanish newspaper.

L. BENEDIK, Publisher, 
Gias Naroda, Slovenian newspaper.

S. MATURO, Manager, 
La Parola Cattolica, Italian newspaper.

CHARLES A. BICZAK, Publisher, 
Slovensky Obzor, Slovak newspaper.

L. F. WAZETER, Publisher,
Tygodnik Polski, Polish newspaper.

PROF. V. GIORDANELLI, Publisher, 
La Colonia, Italian newspaper.

JOSEPH STETKEWICZ, Publisher, 
Svoboda, Ruthenian newspaper.

J. A. HARPET, Treasurer and Secretary, 
New Yorkin Uutiset, Finnish newspaper.

S. MAIDANSKEY, Publisher, 
Russian Herald.

ISRAEL FRIEDKIN, Manager, 
Jewish Morning Journal.

JOSEPH GULLINO, Publisher,
11 Corriere d'Italia, Italian newspaper.

JAPANESE TIMES CO., Publishers,
Japanese Times.

JOHN MILANO, Publisher, 
La Montagna, Italian newspaper.

S. EFINAFF, Publisher, 
Life and Laughter, Russian newspaper.

E. M. GRELLA, Secreatry, 
Telegrafo, latlian newspaper.

HERMAN VIRAG, Treasurer, 
Szabad Sajto, Hungarian newspaper.

ARTHUR REICHMANN, Publisher,*
New Jersey Herald, Hungarian newspaper.

N. CARCIANA, Publisher,
La Libia, Italian newspaper.

JOHN F. SAMBORSKI, Publisher, 
Strumien, Polish newspaper.

HERMAN BERNSTEIN, President, 
Philadelphia Jewish Day.

E. M. GRELLE, Treasurer, 
Telegrafo, Italian newspaper.

M. PASVOLSKY, Publisher,
Russkoye Slovo, Russian newspaper.

HERMAN BERNSTEIN, President, 
The Day, Jewish newspaper.

PASQUALE DI MEZZO, Publisher, 
Il Messaggero, Italian newspaper.

JOINT BOARD OF CLOAK AND SKIRT MAK
ERS UNION, Publishers,

The New Post, Yiddish newspaper.
ONORIO RUOTOLO, Publisher, 

Il Fuoco, Italian newspaper.
E. WEINBERGER, Manager,

Magyar Hirlap, Hungarian newspaper.
PROF. E. SPINAL, Publisher, 

La Luce, Italian newspaper.
PETER SCHMUKLER, Publisher, 

Philadelphia Jewish Warheit.
ACHILLA P. FALAUGO, Publisher,

Il Bastone, Italian newspaper.
MONFOON JUNG, Publisher, 

Chinese Republic News.
E. M. GRELLA, Secretary,

Il Giomale Italiano, Italian newspaper.
PETER SCHMUKLER, Publisher, 

The Jewish Daily Warheit.
IVAN KRESEC, Publisher & Editor, 

Novi Hrvat, Croatian newspaper.
M. SISCA, Publisher, “ -

La Follia di New York, Italian newspaper.
L. E. MELLER, Publisher,

Jewish Leader.
ANTONIO PISANI, Publisher, 

La Forche Caudine, Italian newspaper.
D. KOUTSOUKALIS, Publisher, 

H’Nikh, Greek newspaper.
A. V. CROCCO, Publisher,

Il Progresso Italo-Americano, Italian news
paper.

ADOLPH HELD, Publisher, 
Jewish Daily Forward.

VINCENZO TERRACCIANO, Publisher, 
La Forbice, Italian newspaper.

Žemiau padedame rezoliuciją, po kuria 
pasirašė laikraščių leidėjai pritarusieji 
šiam atsišaukimui į Amerikos piliečius.

“Mes, žemiau parodytųjų laikraščių leidė
jai, autorizuojame atsiliepimą į Amerikos žmo
nes, į pramoninkus ir darbininkus nebedirbti, ne- 
bepardavinėti ir nebesiuntinėti parako, šrapne
lių ar šovinių ir jokių kitų karės pabūklų ka
riaujančioms viešpatystėms Europoje, arba Ja
ponijai !”

P. ACELRAD, Publishers
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Rekord Codzienny, Polish newspaper,
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Skandinavia, Swedish newspaper.
MICHAEL SAGGESE, Secretary, 

La Tribuna, Italian newspaper.
LEAVITT & RUBENSTEIN, Publishers,

Boston Jewish Voice, Yiddish newspaper H 
JOHN F. MORGAN, Manager,

Jednosc, Polish newspaper.
VILVIO LIBERATORE, Publisher, 

L’Opinione del Popolo, Italian newspaper.
JOHN H. URBAN, Publisher, 

American Slavonic Gazette, Slavok newspaper.
JOSEPH BALTRUŠAITIS, Publisher, 

Dilgeles, Lithuanian newspaper.
N. A. PACELLA, Publisher, 

La Stella D'Italia, Italian newspaper,
JEWISH RECORD CO., Publishers, 

Jewish Record, Jewish newspaper.
A. C. VIEIRA, Publisher, 

O’Independcnte, Portuguese newspaper,
VINCENT DMOWSKI, Editor, 

Gornik Polski, Polish newspaper,
A. S. COLLINI, Editor,

II Minatore, Italian newspaper,
C. E. LINDSTONE, Publisher, 

Skandia, Swedish newspaper.
JOHN H. URBAN, Publisher, . ,

Amerikansko Slovensky Svet, Slovak news
paper.

J. OS KALA, Publisher, 
Straz, Polish newspaper.

D. BASILE, Publisher,
Araldo di Auburn, Italian newspaper.

M. PORWIT, Publisher, 
Gornik, Polish newspaper.

FLAVIO PASELLA, Publisher, 
La Sardegna, Italian newspaper.

NOE HAMELEY, Manager, 
Le Citoyen, French newspaper,

A. A. TURLSON, Publisher, 
Svea, Swedish newspaper.

E. LO PRESTI, Publisher,
La Tribūna del Popolo, Italian newspaper.

A. WEIDENTHAL, Publisher,
Jewish Independent, Jewish-English newspaper.

A. CAPECELATRO, Editor & Manager, 
Il Pensiero Italiano, Italian newspaper.

A. ANTELL, Publisher,
Finska Amerikanaren, Swedish newspaper.

REV. THOMAS TERLIZZI, Publisher,
Bollcttino Parrocchiale, Italian newspaper,

W. L. BOURQUET, Manager,
L’Opinion Publique, French newspaper.

FRANK RUSZKIEWICZ, Publisher,
Dziennik dia Wszystkich, Polish newspaper,

ANGELO SEARPA, Publisher, 
La Luce, Italian newspaper.

CHARLES J. URBAN, Publisher, 
Unista, Polish newspaper.

F. ROSIN & WILLIAM SHUBIN, Editors, 
Strahdneeks, Lettish newspaper.

JAMES V. DOMARUNNA, Publisher,
Gazzetta del Massachusetts, Italian newspaper,

D. DIACOUMOPOULOS, Publisher, 
Demonios, Greek newspaper.

CORNELIUS PAELSTRA, Publisher, 
De Telegraaf, Hollandish newspaper.

A. LEWANDOWSKI & BRO., Publishers, 
Gazeta Ludowa, Polish newspaper.

ITALO-AMERICAN PUB. CO., Publishers, 
L’ltalo-Americano, Italian newspaper.

OSCAR E. LINDBORN, Publisher,
Svcnska Vcckobladet, Swedish newspaper,

W. PIETKIEWICZ, Publisher, 
Tygodnik Gorniczy, Polish newspaper.

JOSEPH SANTELLA, Publisher,
Corriere del Connecticut, Italian newspaper,

MATTHEW F1ITTO, Manager, 
Pohjan Tahti, Finnish newspaper.

PETER KIRYLUK, Publisher, 
New Life, Ruthenian newspaper.

LUIGI FINOCCHIARO, Publisher & Editor, 
Ma-Chi-E, Italian newspaper.

JOHN J. ARDAN, Publisher,
Narodna Wola, Ruthenian newspaper.

R. CANUDO, Publisher, 
Sicilia, Italian newspaper.

REV. ERNEST PORZSOLT, Publisher, 
Johnstowni Hirado, Hungarian newspaper.

S. A. DANGEL, Publisher,
The Nationalist, Polish newspaper.

GERARDO BALZANO, Publisher, 
La Stampa, Italian newspaper.

A. A. HADDAD, Publisher,
As-Sayeh, Arabic newspaper. <

S. DI LEO, Publisher,
La Spazzino, Italian newspaper.

THEODORE PISCHOK, Publisher,
Svit, Russian newspaper.

JOHN J. ROUGETTI, Publisher,
La Verita, Italian-English newspaper.

WEGWE1SER PUBLISHING CO., Publishers,
Der Wegweiser, Yiddish newspaper.

M. MANCELLIERE, Publisher, 
La Trinacria, Italian newspaper.

ALEXANDER GONDOS, Publisher,
Bridgeport, Hungarian newspaper.

A. M. LIEBLING, Publisher,
Jewish Progress, Jewish newspaper,

S. F. NOTON, Publisher,
Il Frustino, Italian newspaper.

MORRIS SESKIND, Manager & Editor,
Jewish Labor World, Jewish newspaper,

L. J. TUPY, Publisher, 
Slavie, Bohemian newspaper.

C. G. PETHERSON, Treasurer,
Missions Wannen, Swedish newspaper.

ALEXANDER VON DESSENFFY^ Publisher,
Otthen, Hungarian newspaper,

J». DURANTE, Publisher,
L’ltalia, Italian newspaper.

LOUIS S. BERLIN, Publisher, 
The Sentinel, Jewish-English newspaper.

O. G. MELARAGNO, Publisher.
La Voce del Popolo Italiano, Italian newspaper.

DR. A. PESSENLEHNER, Managing Editor, 
Magyarftk Vasarnapja, Hungarian newspaper.

J. E. CHUDATSJK, President, 
Katolicke Slovensky Noviny, Slovak news
paper.

ABRAHAM M. LIEBLING, Publisher, 
Jewish Daily Press, Yiddish newspaper.

P. SWICKOS, Publisher, 
Draugas, Lithuanian newspaper.

JOHN R. PALANDECH, Publisher, 
United Servian, Servian newspaper.

HARRY A. PILSKY, General Manager, 
Daily Jewish Courier, Yiddish newspaper*

ANDREW P. DUEG, Publisher, 
De Detroitenaar, Flemish newspaper.

JULIUS FODOR, Publisher, 
Magyar Ujsag, Hungarian newspaper.

J. CARMAN, Publisher, 
Lekarz Domowy, Polish newspaper.

E. A. M. DAHN, Secretary, 
De Hollandsche Amerikaan, Hollandish news
paper.

J. E. CHUDATSIK, President, 
Slovensko Americky Dennik, Slovak news
paper.

JOHN J. BARC, Manager, 
Polonia, Polish newspaper.

JOHN R. PALANDECH, 
Balkan World, Servian

W. FREN, Editor, ■ 
Polonia Na Wschodzie,

GIUSEPPE FARINASCI, 
La Capitale, Italian newspaper.

E. A. BUONPONE, Publisher,
Il Cittadino Italo-Americano, Italian news
paper.

VICTOR ALSKI, General Manager, 
Hąslo Polski, Polish newspaper.

SYLVESTER TAMBURELLA, Publisher, 
11 Corriere dell'Ohio, Italian newspaper.

T. POTCHYNOK, Manager, 
Robitnyk, Ruthenian newspaper.

M. BERGHEGE, Manager, 
De Calvinist, Hollandish-English newspaper.

M. SPITZ, Publisher,
Jewish Voice, Jewish-English newspaper.

E. LO PRESTI, Publisher,
Il Messaggero d’Worcestcr, Italian newspaper.

LEO WISE, Publisher,
American Israelite, Jewish-English newspaper.

N. M. DIAB, Publisher,
Daily Mirror, Syrian newspaper.

JOHN COTTONE, Editor,
Il Pensiero, Italian newspaper.

HENRY GEERINGSEN, Publisher, 
De Hope, Hollandish newspaper.

C. A. BRANDES, Publisher, 
Jewish Daily Press, Jewish newspaper.

J. ASENKO, Publisher, 
Dziennik Ludoyvy, Polish newspaper.

C. ANDERSON, Manager, 
Chicago Bladet, Swedish newspaper.

J. ASENKO, Publisher, 
Bicz Bozy, Polish newspaper.

C. A. PETTKOSKI, Publisher,
• Telegraf, Polish newspaper.
W. HAVEN, Manager,

National Slovak Daily, Slovak newspaper.
LUIGI CAROBURI, Publisher, 

El Figaro Italiano, Italian newspaper.
ERNEST VALENTINE, Publisher, 

International Music and Drama, Italian news
paper.

JOE CONFORTO, Editor & Publisher, 
La Tribuna, Italian newspaper.

A. rf. DOMENICA, Editor & Publisher, 
11 Cristiano, Italian newspaper.

A. A. LIND, Editor & Publisher, 
Superior Posten, Swedish newspaper.

FRANK M. DELATCH, Editor & Publisher, 
Narodni Vestnik, Slovenian newspaper.

ALBERT L. KING, Publisher, 
Skordemannen, Swedish newspaper.

J. P. DEO, Editor & Publisher, 
L’Osservatore, Italian newspaper.

M. J. KOKKONEN, Publisher, 
Paivalehti, Finnish newspaper.

N. P. OLSON, Editor & Publisher,
Svcnska Roman Bladet, Swedish newspape?.

EDI. SULO, Editor, 
Sosialisti, Finnish newspaper.

N. FR. HANSEN, Publisher,
Qvinnan och Hemmet, Swedish newspaper.

LOUIS FADANELL1, Editor & Publisher, 
Corriere del Popolo, Italian newspaper.

NELSON T. THORSON, Editor & Publisher, 
Omaha Posten, Swedish newspaper.

M. F. BRZEZICKI, Publisher,
Polak W Ameryce, Polish newspaper.

L. C. LUNN, Editor & Publisher, 
Vaegtaren, Danish newspaper.

N. FR. HANSEN, Publisher,
Kvinden og Hjemmet, Norwegian newspaper.

GEORGE A. PETTERSEN, Publisher, 
Superior Tidende, Norwegian newspaper.

TONYDE HAAS, Publisher, 
De Vrije Hollander, Dutch newspaper.

T. E. VODICKAR, Editor, 
Ccska Zena, Bohemian newspaper.

VASIL STEPHANOFF, Editor & Publisher, 
Naroden Gias, Bulgarian newspaper.

THEODORE KALEFF, Editor, 
Svoboda, Bulgarian newspaper.

JOSEPH CORTI, Publisher, 
La Parola dei Socialisti, Italian newspaper.

VINCENT BUDROVICH, Editor & Publisher, 
Hrvatski Narod, Croatian newspaper.

MARTIN V. KONDA, Editor & Publisher, 
Gias Svobode, Slovenian newspaper.

A. WIELOWIEJSKI, Editor & Publisher.
Jutrzenka, Polish newspaper.

G. BOGBANY, Editor, 
Kis Magyarorszaz, Hungarian newspaper.

P. M. SCHOEN EN, Editor & Publisher,
II Pensiero, Italian newspaper.

HENRY GREENFIELD, Publisher,
East and West, English-Jewish newspaper. 

EVANGELISTEN, Norwegian newspaper. 
GEORGE C. RUTIS, Publisher,

Radnicka Straza, Croatian newspaper.
SZTANDAR POLSKI, Polish newspaper.
T. E. VODICKAR, Editor,

Hias, Bohemian newspaper.
AUTTAJA, *Finnish newspaper.
A. C. MURIBELLI, Editor & Publisher,

Minatore Italiano, Italian newspaper.
M. J. KOKKONEN, Publisher, 

Siirtolainen, Finnish newspaper.
C. J. LARSON, Editor & Publisher,

Minnesota Stats Tidning, Swedish newspaper.
M. IATRO, Publisher, 

The Patrie, Greek newspaper.
CH. DAMASIUS, Editor & Publisher,

Saloniki, Greek newspaper.
CLAUDET DUNLAP, Publisher, 

Svcnska Posten, Swedish newspaper.
ISADOR S. HORWITZ, Editor & Publisher, 

Milwauksr Wochenblat, Jewish newspaper.
JEHIEL D. LIEBLING, Editor & Publisher, 

Chicago Jewish Times.
DR. DAZ NOVAK, Editor & Publisher,

Sipy, Bohemian newspaper.
S. MARGOLIES, Editor & Publisher, 

The Jewish World
SWAN J. TURNBLAD, Editor & Publisher, 

Svcnska Amerikanska Poston, Swedish news
paper.

ALESSANDRO MASTRO VALERIO, Editor, 
La Tribuna Italians, Italian newspaper.

STANLEY P. TANANEVICZ, &<. * Publisher* 
Katalikas, Lithuanian newspaper.

J. WORZALLA, Editor & Publisher, 
Gwiazda Polama, Polish newspaper.

K. GUGIS, Publisher,
Naujienos, Lithuanian newspaper.

W. B. WINGEIN, Editor,
Nya Wecko Posten, Swedish newspaper.

JOSEPH AD. TROJAN, Editor & Publisher, 
Neve Smery, Bohemian newspaper.

ERIK DAHLHIOLM, Editor, 
Veckobladet, Swedish newspaper.

JAMES J. VAN PERNIS, Editor, 
De Neuwe Courant, Hollandish newspaper.

LOUIS NOVAK, Publisher,
St. Louiske Listy, Bohemian newspaper.

V. GIULIANO. Editor & Publisher,
La Tribuna Italiano d’America, Italian news* 
paper.

J. F. STRASS, Editor & Publisher, 
Frcmad, Norwegian newspaper.

F. A. EMENSON, Editor & Publisher, 
Iron County News, Italian newspaper.

COLOMAN KALDOR, Editor & Publisher, 
St. Louis Es Videke, Hungarian newspaper

A. LANGELAND, Publisher, 
Onze Toecomst, Hollandish newspaper.

GEORGE KEMENY, Editor & Publisher, 
Dongo, Hungarian newspaper.

HEYRMAR KUYPERS, Editor & Publisher, 
De Volksstem, Hollandish newspaper.

PHILIP GADINK, Publisher, 
Glasilo, Slovenian newspaper.

ANDREW G. JOHNSON, Editor & Publisher,
Svenslta Folkete Tidning, Swedish newspapel*

N. ER1PODI, Editor & Publisher, 
La Stella, Italian newspaper.

E. L. MENGSHOD, Editor & Publisher
Gaa Paa, Norwegian newspaper.

J. N. ZAZZARA, Editor & Publisher, 
New Guide, Italian newspaper.

JOHN SOUKUP, Publisher, 
Vlastencc, Bohemian newspaper.

S. H. WORZALLA, Editor & Publisher, 
Rolnik, Polish newspaper.

EMIL SEAMPORRINO, Editor,
L’Intemcrato, Italian newspaper.

GEORGE H. KAUFMAN, Publisher, 
The Jewish Journal.

REV. R. KLAFKOWSKI, Editor, 
Ognisko Domowe, Polish newspaper.

F. HUROP, Editor & Publisher,
Social-Demokraten, Danish newspaper,

' TARCAI LUJE, Publisher,
Vilagossag, Hungarian newspaper,

J. G. GEGUŽIS, Publisher,
Keleivis, Lithuanian newspaper.

ALEXANDER GUMBERG, Publisher, 
Novy Mir, Russian newspaper.

J. A. ADAMS, Publisher & Editor, 
Il Corricre, Italian newspaper.

PUBLISHER, La Voce del Popolo, 
Italian newspaper, Detroit, Mich.

JOSEPH B. POLONSKY, Editor,
Russian Life.

PROF. JOHN De IORIO, Editor, 
Scintilla Elettrica, Italian newspaper.

FANCU ROMAN, Publisher,
Dcsteaptate Romane, Roumanian Mwspapqb

(Tąsa ant 5 pusi.).

Stengkimes palengvinti žmonių kentėjimus ir gyvastį 
o ne prisidėti prie naikinimo jos
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