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Japonai 
Meksike.

Los Angeles, Gal., bal. .15.
— Ant Meksiko žemės ja
ponai išsodino 4,000 jurinin
kų. Išsodino žemesnėj Ka
lifornijoj, kuri priguli Mek- 
sikui. Keturi Japonijos ka
ro laivai įplaukė į Turtle už
lają ir paskui išlaipdino ka
reivius. Užlają prisėjo mi
nomis. Ta vieta, kur ja
ponai išlipo, randasi už 409 
mylių nuo Amerikos miesto 
San Diego.

Japonai ne vien išlipo ant 
kranto, bet atsigabeno daug 
amunicijos. Ir vis gabena 
daugiau amunicijos ant 
kranto.

Ištikus karui su Ameri
ka, Amerikos laivynas tu
rėtų darbo, kol iškrapštytų 
japonus iš tos užlajos.

Kuo pridengia japonai sa
vo pasielgimą? Ugi tuo, 
kad Japonijos skraiduolis 
Ašama yra užėjęs sėklumon 
ir įsmigęs nosim į dumblą. 
Tas atsitiko gruodžio 31 d. 
Ir sako, kad geras vilklaivis 
lengvai skraiduolį nutrauk

ytų nuo seklumos. Bet ar 
tik neturi japonai kokio pa
slėpto tikslo. Nei-gi ligšiol 
bandė japonai nuvilkti savo 
laivą. O ant kranto japo
nai jau turi 60 tonų amuni
cijos. Jurininkai ant kran
to apsiginklavę su šautu
vais.

Užlajoj matyt apie 30 
raudonų vėliavų. Susekta, 
jog tokiomis vėliavomis pa
ženklinta minos. Susekta 
taipgi, kad japonai umu 
laiku ketina nuo skraiduo
lio Asama paimti kanuoles 
ir nugabenti ant kranto. 
Tarp Japonijos anglinių 
garlaivių buvo ir du Angli
jos tos rųšies garlaiviai.

KILO STRAIKAS.
Milanas, Italija, bal. 15.— 

Visi šio miestelio darbinin
kai sustraikavo protestuoda
mi už tai, kad vienas socia
listas buvo polioianto už
muštas priešakinėj demon
stracijoj.

EKSPLIOZIJA BRA- 
VARE.

Petrogradas, bal. 15. — 
Volkovo sodžiuj, arti sosti
nės, buvo slaptas bravaras. 
Tame bravare ištiko didelė 
ekspliozija. Paskui ištiko 
gaisras, kurs daug blėdies 
pridarė.

AREŠTAI PORTUGA
LIJOJ.

Lisabonas, bal. 15. — Val 
džia susekė revoliucioninį 
suokalbį ir viena diena su
areštuota 200 intartų asme
nų. Daug bombų rasta mie
ste Villareal. Bragos mie
ste kratų metu l 
kilusios riaušės, 
žmogus buvo užmuš 
liatas sužeista. ,

iuvo iš- 
į vienas 
La ir ke-

Bombardavo 
iš oro devj 

nis miestus.
Londonas, bal. 15. — Vo

kietijos zeppelinas šiaur-ry- 
tinėj Anglijoj bombardavo 
iš oro devynis miestelius ir 
miestus. Bet nieko neuž
mušta. Medžiaginės blėdies 
visai nedaug tepadaryta.

Pirmiausia buvo atakuo
ta Blyįth, kur randasi karei
vių stovyklos. Iš pradžios 
buvo spėta, jog tai buvo An
glijos orlaivis, bet paskui, 
kuomet pasipylė bombos, tai 
paaiškėjo, kad tai buvo vo
kiečių. Nors tau miestan 
numesta astuonios bombos, 
bet nieko ypatingo nepada
rė.

Paskui mesta bombos į 
Choppington, Bedlington ir 
Seaton. Visa, ką padarė, 
tai padegė šieno kūgį. Po 
to zeppelinas nuskriejo ir 
mėtė bombų į Annitsford, 
Seabonburn ir Killingworth.

Viena bomba vos nepatai
kė į pasažierinį traukinį.

Galop Anglijos orlaiviai 
nuvijo zeppeliną.

PANAIKINO MUITĄ 
ANT ANGLIŲ.

Washington, D. C., bal. 
15. — Hispanijos valdžia 
nekuriam laikui panaikino 
muitą ant įgabenamųjų an
glių. Hispanija daug ang
lių gaudavo iš Amerikos. 
Ligšiol anglįs, atgabenamos, 
iš Suvienytų Valstijų, buvo 
apkrautos muitu $1,06 už 
toną. Hispanijos muito 
valdyba pranešė apie tai Su
vienytoms Valstijoms. Da
bar anglių išgabenimas His- 
panijon padidės.

VARTOJA TROŠKINAN
ČIUS GAZUS.

Berlynas, bak 15. — Ofi
cialiai vokiečiu skelbiama, 
jog francnzai iš abieju pu
siu pradėjo atakuoti vokie
čiu kyli, įsiveržusi į fran- 
cuzų liniją ties St. Mihiel. 
Vienoj vietoj į šiaurės va
karus nuo Verduno francu- 
zai, atakuodami vokiečius, 
pavartojo miną, kuri eks- 
pliodavus, darė gelsvus du
rnus ir platino troškinančius 
gazus.

KARIAUS IKI GALO.
Paryžius, bal. 15. — Pre- 

mieras Viviani Trocadero 
salėj akiveizdoj 5,000 su
žeistu kareiviu, prez. Poin
care ir Anglijos ir Rusijos 
ambasadorių tarp kitko pa
sakė: “Francija kariaus iki 
galui. Negali būti kalbos 
apie taiką, kol Belgija nepa- 
liuosuota ir kol Prūsijos 
militarizmas nesutrupin
tas.”

— Londonas, bal. 15. — 
Anglijos valdžia nupirko 
Argentinoj kviečių už $100,- 
000,000.

[/ W V7EV/.5 OF KRONPRINZ WILHELM

Vokiečių ginkluotas laivas Kronprinz Wilhelm, kuris prisiglaudė Suv. Valstijų 
Newport News uostan ir, regis, pasiliks lig karo pabaigai, kadangi atvirose jūrėse 
ant jo tykoja talkininkų šarvuotlaiviai. Tai padauža laivas. Jis daug išteriojo 

į Anglijos garlaivių.

Vokiečiai su
laikė rusus

Karpatuose
Londonas, bal. 15. — Vo

kietija atsiuntė Austrijai 
didelius sustiprinimus. To
dėl tai rusams kitaip ėmė 
klotis Karpatuose. Vokie
čių daug sutraukta į Užšok 
tarpkalnį. O tasai tarpkal- 
nis yra svarbiausiu. Aus
trai skelbia, jog Užšok tarp- 
kalnyje viena' rusų pozicija 
buvo atsiimta.

Austrai Bukovinoj ir vo
kiečiai Lenkijoj ėmė gyviau 
veikti; rusai sako, kad prie
šo tas daroma tik tam, kad 
priversti trauktis iš- Kar
patų.

Rusai skelbia, jog smar
kus mūšiai Užšok tarpkal- 
nyje tęsiasi. Giriasi paė
mę 1,000 nelaisvėn ir du 
kulkosvaidžiu. Kitur apsi
stoję mūšiai. Prasidėjęs a- 
todrėkis pablogino kelius.

POPEŽIUS ŠELPIA LEN
KUS IR BELGUS.

Roma, bal. 15. — Pope
žius pasiuntė kardinolui 
Mercier $5,000, kuriuos pa
vedė išdalinimui nukentėju- 
siems nuo karo. Tiek pat 
popežius atsiuntė ir Kra- 
kovo vyskupui del lenkų nu
kentėjusių.

Kas dedasi 
Serbijoj

Bucharestas, bal. \’5. — 
Serbija dabar yra šalis ligų, 
mirties ir bado.

Serbai, kurie du kartu at
mušė smarkius austrų už
puolimus, padarydami jiems 
didžius nuostolius, dabar 
prislėgti choleros, šiltinės ir 
bado.

Ligos pirmiausia įsimetė 
į armiją. Kareiviai užkrė
tė savo ligomis kitus gyven
tojus. O iš pradžios tebuvo 
ten veik tik Amerikos Rau
donasis Kryžius, kurs ištik- * e ( 
ro veikė, kad užkirsti kelią 
ligoms. Jau karo pradžioj : 
tuoj apsirgo bent 40,000 ka
reivių. O tuomet dar nei 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ten nebuvo. Todėl į- 
sigalėjo, išsiplatino ligos. ■ 
Dabar ligos ir badas baises
nis Serbijai priešas, negu 
austrai.

APVOGĖ TRAUKINĮ.
Buffalo, N. Y., bal. 15. — 

Dešimts ginkluotų plėšikų, 
su kaukėmis, sustabdė pre
kinį ,traukinį už 15 mylių 
nuo šio miesto. Tą padarė 
2 vai. po pietų. Apvogė va
gonus ir prisikrovė du tro- 
ku gėrybių. Bet tuo tarpu 
mašinistas su garvežiu pa
bėgo ir pašaukė policiją. 
Policijai pribuvus, plėšikai 
nudumė.

Huerta pradė
siąs naują 

revoliuciją
San Antonio, bal. 15. — 

Iš Meksiko atėjo žinios, jog 
Huerta, kurs dabar pribu
vo į Suvienytas Valstijas, 
yra sumanęs naują partiją 
ir pradėsiąs naują revoliuci
ją. Tai esąs ne jo vieno 
sumanymas, bet kelių žy
mesnių veikėjų. Huerta iš
rinkta tos partijos vadu.

Dabar Meksike tebeina 
skerdynės. Ties Celaya ei
na dabar susirėmimai tarp 
Vilios ir Obregono jėgų. 
Apskaitliuojama, jog ten e- 
są arti 45,000 besigrumian
čių padaužų. Pranešama, 
jog Vilios bandos pradeda 
imti viršų. Jei villistai pa
imtų viršų, tai geležinkelio 
komunikacija prasidėtų 
tarp Mexico City ir Suvie
nytų Valstijų.

RADO CHOLEROS 
PERUS.

Petrogradas, bal. 15. — 
Rumunijos kariniai daktarai 
Pl’iito upėj beanalizuodami 
vandenį susekė choleros pe
rų. Pruto upė teka vienoj 
vietoj rubežiu tarp Rusijos 
ir Rumunijos. Toj upėj 
rasta peni ir kitų limpamų
jų ligą.

Kaip juodam 
kis pakliuvo 
j kilpas.

Kingston, Pa., bal. 14.
Policiantai, detektivai 

valstijiniai kareiviai per ke
lias savaites dirbo ir veikė, 
kad surasti piktadarį juod- 
rankį, kurs iš kun. J. V. 
Kudirkos, Kingstono klebo
no, reikalavo be atlydos pi
nigų, grūmojo jam mirtim 
ir galop bandė sudinamituo- 
ti kleboniją ir kartu užmuš
ti kunigą. Galop, pereitą 
sekmadieni, kaip vakar jau 
buvo minėta, tasai piktada- 
ris jau sugautas. Visa pa
slaptis išsiaiškina. Pikta- 
daris besąs lietuvis.

Kun. Kudirka išviso 
gavęs devynis laiškus, 
riuose buvo reikalauta 
$1,000 iki $1,060. 
name laiške grūmota atim
ti gyvastį, jei nebus išpildy
ta. Pirmas laiškas kleboną 
pasiekė kovo 3 d. Antras 
laiškas tuoj sekė pirmąjį ir , 
taipgi buvo iš to pat mies
to. Antrame laiške jau bu
vo grūmojimas ir klebonas 
susirūpinęs nunešė laišką 
detektivui McKelvey. Ka
dangi juodarankis vis nesu
laukė, kad pinigus atneštų 
paskirton vieton, tai jis at
siuntė dar septynis laiškus. 
Tie septyni buvo siųsti tai 
iš Luzerne, tai iš Kingstono. 
Visi buvo parašyti lietuviš
kai.

Užpereitą pirmadienį juo
darankis bandė sudraskyti 
dinamitu kleboniją ir už
mušti kunigą. Nuo kovo 26 
d. policija jau buvo pradė
jusi saugoti kleboniją. Tė- 
mijo, ar neateis piktadaris 
išpildyti grasinimą. Kas 
vakaras policiantai ateidinė- 
jo prie klebonijos. Kartą 
klebonas buvo padėjęs rei
kalaujamus pinigus, bot 
juodarankis nepasirodė. Ži
noma. aplink tą vietą buvo 
pasislėpę policiantai ir, jei 
jisai butų atėjęs, tai butų 
pakliuvęs.

Klebonas gavo paskutinį 
laišką pereitą penktadienį. 
Tame laiške reikalauta $1,- 
000. Reikalavo indėti į 
skardinę dėžę ir nunešti 
sekmadienio vakare ant 
Pringle Hill ir užkasti prie 
telegrafo stulpo. Tas laiš
kas buvo paduotas policijai. 
Buvo paimta keliatas karei
vių, o kunigas paženklintu 
laiku nunešė paskirton vie
ton pinigus. Keli kareiviai 
nulydėjo kunigą namo, o ki
ti pasislėpė įsirausę žemė
je, netoli pinigų — ir lau
kė ateinant juodarankio. 
Vis jis neatėjo. Buvo jau 
10 vai. vakare. Kareiviai 
jau buvo beketinę trauktis. 
Bet štai netikėtai ir pama
tė atkiūtinant žmogelį. A- 
tėjo, paėmė dėžę ir krovėsi

pinigus į kišenių. Kareivis 
Ryan puolė iš užpakalio ir 
nutvėrė juodarankį. Pribė
go ir antras kareivis. Juo
darankis nei nesipriešino. 
Nusivedė ji tiesiog pas ku
nigą. Juodarankis gynėsi, 
neprisipažino prie kaltės. 
Jisai sakė, kad ji du kitu 
žmogų siuntė ton vieton. 
Bet po tolimesnių klausinė
jimų prisipažino, jog tai jo 
vieno darbas. Kuomet pa
klausta, kodėl jis reikalavo 
pinigų, tai atsakė, jog esąs 
kokiai ten krautuvei Luzer
ne skolingas ir norėjęs atsi
lyginti. Priegtam norėjęs 
motinai pasiųsti.

Buvo pasiųsta kareivių į 
Luzerne apieškoti namus 
po num. 799 Willow g., kur 
jisai gyveno, bet nieko ne
rasta.

Kuomet jo paklausta, ar 
jis dinamitavo kleboniją, tai 
prisipažino, jog taip. Taip 
pasakojo: “Aš nuėjau prie 
klebonijos, padėjau dinami
tą ant porčiaus ir padegiau 
knatą. Gatvėje nieko ne
buvo ir aš ramiai nuėjau to
lyn. Niekas nenubėgo, kaip 
buvo kaikuriuose laikraš
čiuose rašyta. Po eksplio- 
zijos susirinko didžios mi
nios aplink kleboniją. Žmo
nės apleidinėjo namus ir 
bėgu prie klebonijos. Aš 
taipgi sugrįžau ir įsimaišiau 
tarpan žmonių. Kunigas iš
ėjo lauk ir aš stovėjau ša
lę jo.”

Juodarankis pasisakė esąs 
Maikis Petrikonis. Ligšiol 
vis tvirtino, jog jis vienas 
sumanęs reikalauti pinigų ir 
vienas dinamitavęs kleboni
ją. Bet pas jį rasta dar ši
tokio turinio laiškas, kun. 
Kudirkai adresuotas. “Mes 
žinome, jog tu paėmei vie
ną mūsiškių. Taigi vienas 
musų žus. Bot žinok, kad 
tai tik mėsa ir kaulai. Jei 
nori, tai paleisk jį, idant tu 
ištiktum gyvas, 
apie tai. 
dento.” 
rodo lyg butų čiela juoda- 
rankių šaika esanti. Bet 
Petrikonis tvirtina, jog tą 
daręs tik tam, kad pabaugi
nus kun. Kudirką.

Petrikonis prisipažino 
pribuvęs šion šalin 1908 m. 
Dirbęs Black Diamond ka
sykloj. Nesigaili savo pik
to darbo. Neparodo susijau
dinimo del papuolimo į poli
cijos rankas.

Kun. Kudirka pradžiugo, 
kuomet juodarankis buvo 
pagautas. Nuslinko rupes
nis, kurs jį slopino veik iš
tisą mėnesį.

Pagalvok 
Pasirašyta prezi- 

Tokis laiškas nu-

— Atėnai, bal. 15. — Tur
kai kas diena traukia karno- 
menės Į Galipolio pusiausa- 
lį. Pribuvo daug orlaiviu 
iš Vokietijos.

— Rotterdam, bal. 15. — 
Ties Ypres, Belgijoj, talki
ninkai pašovė vieną zeppe- 
liną. Nukrito ant medžiu 
ir visai susilaužė.
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Apžvalga.
Rusijos finansą ministe

ris Barkas — rašo angliški 
laikraščiai — pastaromis 
dienomis apreiškęs, kad da
bartinis karas Rusijos gy
ventojams esanti tikroji ge
radarybė ekonominiu žvilg
sniu. Nežiūrint nekuriu de
presiją, kokias karas pagim
dė, gyventoją ekonominis ir 
.materijalis stovis esąs taip 
geras ir puikus, kaip dar 
nekuomet panašaus Rusijo
je nebūta. Sodiečiai pinigą 
turinti pakaktinai. Be to 
valdžia išmokanti pinigines 
pašelpas atsargiu iii namiš
kiams. Rusijos gyventojai 
labai gerai suprantanti, jo- 
gei šis karas jiems esąs tik
ras palaiminimas.

Ir tasai “palaiminimas,” 
sulyg ministerio Barko žo
džiu, plaukiąs iš įvedimo 
blaivybės visoj Rusijoj. 
Blaivybė Rusijos mužikus 
pastatysianti ant k< 
darysianti ant 
tingais. Visi pini 
kius pirmiau 
gerdavo, dabar esą suvarto
jami šeimyną užlaikymui. 
Rusija stovinti ant gerbū
vio slenksčio.

Kraujas, duona 
ir auksas.

Tris svarbiausieji dalykai 
yra reikalingi karo vedimui: 
kraujas, duona (valgomi 
produktai ir amunicija) ir 
auksas. Nuo to, kaip ilgai 
kariaujančioms valstybėms 
išteks kraujo, duonos ir 
aukso — priguli trumpesnis, 
ar ilgesnis karo tęsimas. I- 
mant tai domon, franeuzą 
laikraštis “Journal” atliko 
sekančius aprokavimus del 
Vokietijos išlaikomybės, su
lyginant su talkininkąi išlai- 
komybe. Taigi pirmiausia 
kas link kraujo:

136 lapai (listai) nuosto
liu Prusą karuoinenėjc pa
rodo, kad 903,389 kareiviai 
užmušta, sužeista ir patekę 
nelaisvėn; kuomet prie tos. 
skaitlinės prikergsime nuo
stolius dar Bavarijos, Sak
sonijos, Wuertembergijos ir 
t.t., tai abelnas vokiečią ka- 
ruomenėje nuostoliu skait
lius sieks suvirš du milijo
nu kareiviu. Karinėse mo
kyklose mokoma, kad ka- 
ruomenė, kuri praranda 25 
nuošimčius savo kareivią, 
nesanti jau gabi vesti toli
mesnius veikimus karo lau
ke. Po vokiečiu paparčiais 
stovi 4 milijonai vyru, taigi 
nuostoliai siekia ne mažiau 
30 nuošimčiu, kadangi keli 
šimtai tukstančią sužeistu 
kareivią po pagijimui išnau- 
jo bus pasiusti karo laukan. 
Aišku tatai, kad vokiečiu

• nuostoliai yra didesni, negu 
i teorijoje išrodoma, tai yra,
• kokie neturėtą būti. Teisy-
• be sakant, po 6 mėnesią ka- 
i ro, vokiečiu karuomenė dar
• gali smarkiai priešinties, 
; tečiau apie kokį nors perga- 
■ Įėjimą visai negali nei pa- 
i galvoti. Nesenai teko ma-

pa- 
visacu:! tur- 

ko-
jie pra-

Apie Rusijos gyventoją 
“laimingą” padėjimą ir 
“ gerbu vį 
kas beveik kas 
pasauliui paskelbia 
są šalin laikraščiai 
tos jo žodžius pilnai 
to ja. Laikraščiai šalę to
nepadeda net savą pastabą, 
nes nežino tikrojo Rusijos 
gyventoją padėjimo. Kita
taučiai tokius pranešimus 
skaitydami, negali atsistebė
ti iš lokio staigaus Rusijos 
pakilimo. Girdi, Rusija tik 
(kir nesenai buvo tamsi ir 
juoda, o čia ve antsyk pa
kilus angštyn ir tai vis ačiū 
caro geriems norams. Gir
di, ką tai vienas žmogus to
kioj imperijoj galįs atlikti!

Tuo tai*}>,u Rusijoje dar 
nėra tiek daug- gerai, kaip 
ministeris Barkas nupasako
ja. Kas ten blogo yra, pa
saulis nežinią nes ant laik
raščiu uždėta aštri ka
ro cenzūra. Tečiau, auš
tant pavasariui, visgi gal 
teks išgirsti, kad Rusijos gi-

padėjimą, 
ministeris Bar

inei nio 
ir vi- 
nuola- 
atkar-

luinoj tai vienur, tai kitur 
gimęs badas arba kitokios 
nelaimės. Bet, rasi, tuomet 
ponui ministeriui nei į gal
vą neateis tokius dalykus 
pasauliui skelbti. Todėl to
kiems skelbimams nereikia 
perdaug tikėti, tuo labiau, 
kad tenai blaivybė dar nc- 
gyvuoja, nes valdžia jos ne
įvedė, tik degtines monopo
liją panaikino. 

■X*
Socialistai, ypač musu a- 

meri k iečiai, turėtu dabar 
parausti ligi ausą ve kodėl: 

“Kanauninkas kmi. Ol
šauskas — rašo “Viltis” 
— gavo šiomis dienomis 
iš J. E. Žemaičiu vysku
po pranešimą, kad į jo 
prašymą leisti kun. Ol
šauskui būti laikinu ka- 
ruomenės kapelionu Vil
niuje, vidaus reikalą mi
nisteris raštu sausio 30 d. 
No. 745 pranešęs, vysku
pui, jog kun. Olšauskas 
negalįs būti paskirtas mi- 
nėtojon vieton.”
Tai ve koksai kun. Ol

šauskas yra ištikimas Rusi
jos valdžios tarnas! Ar ir 
toliau nuo dabar musą so
cialistai terš to visu gerbia
mo vyro vardą?

*
Naują lietuvį juodrankį 

Pennsylvanijoje policija pa
griebė į savo rankas. Tai 
nekoks Petrikonis, kuris 
siuntinėjo juodraukiškus 
laiškus kun. Kudirkai. Ma
tysime, ar ir šitą nedorėlį 
socialistai padarys kataliku.

tyti, kaip vokiečią vienos 
armijos pirmyn žengimas 
ties Soissons liko staiga su
laikytas, kadangi išsemtas 
priešininkas nieko svarbaus 
negalėjo veikti. Galima 
manyti, kad vokiečią ka- 
ruomenėje nuostoliai pa
sieks keturis milijonus už
muštą, sužeisti! ir paimti! 
nelaisvėn kareivią, vadinasi, 
į metus laiko vokiečiai kas
dien bus praradę po 10 tūk
stančiu žmonių.

Todėl klausiame: Argi y- 
ra tauta, nors butu tvir
čiausia ir drąsiausia, kuri 
įstengtą išlaikyti per išti
sus metus panašu kraujo 
išliejimą ir nepajusti jėgą 
sumenkėjimo? Kuomet ei
na kalba apie kitą karo 
veiksnį, būtent apie duoną, 
tai nors jau Vokietijoje jos 

. stoka atjaučiama, tečiau ne
gali būti nei kalbos, kad vo
kiečiai turėti! badmiriauti. 
Daug daugiau ir labiau ten 
atjaučiama stoka medžiagos 
tokios rūšies, kaip medvil
nė, varis, žibalas ir tp.

Per pirmuosius karo 6 
mėnesius Vokietijoje ant vi
si! produktą ir kitokios me
džiagos, išėmus bulves, kai
na liko padvigubinta.

Tai kas gi vėl bus praėjus 
dar keliems mėnesiams?

Kuomet pritruks valgo
mą produktą ir žmonių ka
ro vedimui, tuomet vokiečiu z v
organizme išsivystys anemi
jos rąšis, kuri labai skau
džiai atsilieps į armiją ir į 
visus civilius gyventojus.

Bet svarbiausiuoju daly
ku yra taigi aukso klausi
mas. Pergalėjimo proga, 
kovoje išlaikomybė visuo
met priklauso nuo kredito, 
ty. nuo aukso ištekliaus.

Štai tame dalyke skaitli
nės:

Vokiečiai gruodžio, 1914 
metą pabaigoj, turėjo 
Reichsbanko išdc su kaupu
2 milijardu markią (2, 616,- 
000,000 franką).

Austrija turėjo ne dau
giau 1,237,900,000 koroną.

Tuo tarpu Francijos auk
so išteklius pereitą metą 
pabaigoje išnešė 4,358,500,- 
000 fr.; Anglijos — 2,199,- 
800,000; Rusijos — aplink 
5 milijardus. Todėl talki
ninkai viso turėjo suvirš 11 
milijardą franką, kad tuo 
tarpu Vokietija su Austrija
3 milijardus ir 130 milijoną 
franką.

Reikia pažymėti, kad An
glijos aukso išteklius dabar
tiniu laiku nuolat didinasi, 
ačiū jos milžiniškam prekių 
išvežimui. Tas pat yra ir 
su Francija. Tuo tarpu Vo
kietijos ir Austrijos auksas 
nuolat mažėja.

Kokios gi karo išlaidos?
Vokietija kasdien išlei

džia mažią-mažiausia 65 mi
lijonus franką, Austrija 35 
milijonus; kartu šimtą mili
joną. Po 6 karo mėnesią 
todėl išleido 18 milijardą, gi 
liepos mėn. pabaigoje tos iš
laidos sieks 36 milijardus. 
Toliau žengti bus tiesiog 
materijalė negalimybe. Ka
ras turės pasibaigti ne del 
stokos žmonių, bet del sto
kos aukso.

Viršminėtomis ’skaitlinė
mis taigi ir spėjama pergalė 
turtingesnei pusei.

katalikas

KUN. F. KEMĖŠIS,
didis tėvynes mylėtojas, gabus organizatorius, nenuils
tantis gaivintojas ir budintojas liet, katalikiškos visuo
menės ir didžiąją organizacijų. Po Velykų apleido Chi

cago ir išvažiavo i rytines valstijas.

kią snieguotą Velykų nei 
vietos seni žmonės neatme
na.

Ir vietos lietuviai pralei
do Velykas taip, kaip dar 
nekuomet. Velyką d. visam 
mieste suareštuota 21 lietu
vis už muštynes. Kiekvie
nas ją teisme turėjo užsi
mokėti po $10.00.

Nors vietos parapijos kle
bonas ir čia leidžiamas laik
raštis prieš Velykas lietu
vius mokė, kaip reik pado
riai šventes praleisti, gražiai 
maldavo neužtraukti ant vi
są lietu vi ii gėdos. Bet argi 
tau klausys pusmiškiai su
tvėrimai. Jiems ne galvoje 
net ir išteriota ir sielvartą 
suspausta musu tėvynė Lie
tuva. Jie tautos reikalams 
auką gailisi, bet galiūnams 
ir teismams visuomet ir per- 
gauisai aukoja.

Graudu ir liūdna tai atsi
minus.

» DIDELE AūKA
Prletakls ar t pak«Uo .ZJRA, be Jokio ap^artlnlmo lalkra-
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FARMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

szykit man, o gausit farinų “Kata- 
liogą” ir mapas.

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

Telephone Yards 668S

Lietuviška Drapanų Krautuve
I
B 
■ 
I
I

— Bazelis, bal. 15. — Vo
kiečiai skubiai stato labai 
didelę tvirtovę Istein ant 
Reino upės kranto.

pasakė dak- 
ima ieškoti 

nauju vietų

Kraustanties nau
joji vieton.

Šiuo laiku, 
taras, žmonės 
nauj ą namą, 
pagyvenimui.

Jie privalo žinoti, jog na
mai, kuriuose jie gyvena, 
lygiai kaip maistas, kurį jie 
valgo, turi sąryšį, su ją 
sveikata.

Jus nenorėtumėte šiauš
tis ir dėvėti panešiotus dra
bužius, nežinodami, kas juos 
yra nešiojęs, kodėl tad len
di į namus, nežinodamas, 
kas juose pirma gyveno?

Ištirk tad, ar nebuvo tuo
se namuose sergančią lim
pama liga, ypač džiova, 
skarlatina arba karštlige. 
Ligą perai ilgai laikosi ant 
sieną ir grindą plyšiuose.

Žiūrėk, kad visa popera 
butą nudraskyta nuo sieną. 
Neleisk, kad nauja popera 
butą klijuojama ant senos.

Virtuvė pilnai privalo Im
ti dizinftktuota ir perma- 
liavota.

Jei yra insis, tai ten turi 
būti sausa ir švaru. Jokio 
drėgnumo, jokią pelėsiu ten 
neturi būti. Rusis privalo 
būti taip švariai užlaikomas, 
kaip ir parliorius.

Apžiūrėk dūdas. Pažiū
rėk ar nekiauros.

Ryna ir išeinamasis kam- 
baris privalo būti kuošva- 
riausi.

Jei gyveni sodžiuje, km* 
nėra srutų nuovadą, tai žiū
rėk, kad tokią srutų nuvar
vėtą į šulinį. Pasirūpink, 
kad žinovas ištirtą, ar tikrai 
šulinio vanduo yra sveikas; 
nerizikuok.

Svarbiausias daiktas po 
švarumo, tai reikia žiūrėti, 
kad apščiai butą saulės švie
sos ir tyro oro.

Vcngk pagyvenimą, kur 
yra tamsus kambariai. La
biau kraustykis į tą. pagy
venimą, kur gausiai ineina 
saulės šviesa.

Nesirink pagyvenimo že
moj, drėgnoj vietoj. A]įsi
gyvenk augštesnėše vietose 
arba nuožulnumuose, kur 
lietus urnai nuteka ir žemė 
greitai išdžiūsta.

Kūdros su stovičiu vande
niu yra vieta, kur veisiasi 
uodai ir iš kur kįla kitokie 
pavojai.

Medžiai yra puikus ir ma
lonus daiktas, bet ją apie 
namus neturi būti pertan- 
kiai, kad užtemdinti kamba
rius ir‘neleisti perpūsti per 
namus vėjui.

Galą-gale sakau, jei nori 
būti sveiku, jei nori savo 
šeimyną užlaikyti sveiką, 
tai žiūrėk ir nelaikyk vietą, 
kur ligą perai veisiasi; pra
šalink nešvariomis, 
sius,

Ineidamas į nhują vietą, 
pasiimk tris ginklus — kar- 
bolinės rūgšties, muilo ii; 
malevos; nepraleisk kampą 
ir plyšiu. Ir žiūrėk, kad 
turėtum kitus tris ginklus— 
saulės šviesą, orą ir tamsu
mą. Frank Cranę.

puvė- 
iumo.

ŠALTIS PER VELYKAS.
Kaip lietuviai praleido 

šventes.

Worcester, Mass.
k os pas mus šiemet buvo ne
paprastos. Kaip pradėjo 
snigti Didžiojo Šeštadienio 
ryte, tai nustojo net Vely
kų ryte. Ir tiek sniego pri
krito, kad prieš Velykas iš- 
tisią naktį gatvekariai snie
gą nuo bėgiu visam mieste 
žarstė, kad turėti liuosą pra
važiavimą ant rytojaus. 
Šaltis ir buvo nemažas. To

Velv-

Šitai moterei Miss Mary 
G arrętt mirdama paliko nuo 
$2,000,000 iki $15,000,000. 
Ji yra Bryn Maior kolegi

jos prezidente.

NEGALI SOCIALIZMO 
PRILYDYTI.

Lietuviai eina prakilnyn.
Waukegan, Ill. Vietos ci- 

cilikams slinksta žemė iš 
po koją ir palengva, pama
žu jie visi iš čia bus priver
sti išsinešti kur pipirai au
ga, arba pavirsti dorais 
žmonėmis. Lietuviai čia la
bai nekantrauja ir negražiai 
į ciciliką darbus ir darbelius 
žiuri. Tuo tarpu lietuviai 
vis dar kenčia, bet kuomet 
išsisems kantrybė, tai bus 
prastai su tais svieto lygin
tojais. Jie savo nepadoriais 
darbais ir apsiėjimais da- 
karto jau net ir svetimtau
čiams.

Autai nesenai cicilikai bu
vo parengę neva tai kokį 
‘‘koncertą.” Bet užuot dai
ną ir muzikos keliatas susi
rinkusią žmonelių pasiklau
sė pliovonią. Kas įstabiau
sia — išniekinta ir apšmei
žta velionis kąn. J. Žebris, 
tasai gerbiamas visu žmo- 
gus-kunigas, kurį apgailes
tauja visi lietuviai. Dar į- 
stabiau buvo, kuomet tame 
neva “koncerte” vienas pa
sirėdė kunigu ir su viena 
mergelka išdarinėjo šposus 
neva klebonijoj.

Ve'už tai lietuviai labiau
siai įnirtę ant vietos cicilik- 
palaikią!

Nesenai “Katalike” iš 
čionai buvo rašyta, kad .vie
tos cicilikai buvo parengę 
prakalbas, bet, nesulaukę 
atvažiuojant kalbėtojo, pa
siėmę dešimtukus, išsiskir
stė. Daliai* pasakojama, kad 
tuomet kalbėtojas laiku pri
buvęs, bet nedrįsęs susirin
kusiai publikai pasirodyti.

Jiems čia slenka iš po ko
ją žemė, slenka.

T. B.

i 
a

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutu ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

lti. Budolph I2«

A. A. Slakis Į
ADVOKATAS

19 SO, LaSALLE St.
(Boom 1014) Chicago, IU.

Res. 3255 So. Halsted St, !
Tol. Drover 5328

PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farmų, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bu- 
darrias farineriu ir štorninku 
daug žmonių aprūpinu, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
fariną.

Platesnių žinių kreipkitės lai-

ANTANAS ZABELA, 
Peacock Box 1 Mick. 

Lake COUNTY.

šku.

MIRĖ LIETUVIS.
Vancouver, B. C., bal. 

d. čia pasimirė a. a. J urs 
Širvaitis, 40 metu amžiaus. 
Pirmiau 13 metą buvo gy
venęs Kankakee, UI. Ve
lionis turėjo daug pažįstamu 
aplink Chicago. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis 
bal. 3d. So. Vancouver!) 
kapinėse. Jei kas norėtą 
gauti platesnią žinią apie 
velioni, tegu atsišaukia se
kančiu adresu:

J. Gurkšnis, 5813 Cullo
den str., So. Vancouver, B. 
C., Canada.

1

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
Carinas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio, didumo 
farinų. Žemė-: molis su juodžemiu ir 
■nelis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę formų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėjo, kuris yra tur- 
itngiausiu 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 gclžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, 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 manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu goriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(nmpos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Feoples State Bank

Bidg., Scotville, Mich.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliški}, kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobūlingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; taipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
.ilmofioRM School of L&nšucgea

1741 W. 47t;i StfMt/ ; : Chicago, III.

2
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Iš Lietuvos.
. —Vilniun atgabenta apie 

100 vokiečiu pavaldiniu 
Kaimo ir Gardino gub. gy
ventojų. Visi jie išvežami 
iš pasienio apskričio. Tarp 
jų daugiausia vaikų ir mo
terių.

— Vilniaus karo teismas 
paskyrė mirties bausmę val
stiečiui Konst. Konopkai už 
plėšimą ir merginos išgėdi- 
nima.

— Marijampolės V, VI, 
■VII ir VIII klesos perkelta 
i Varšavą (Bracka g.) į Su
valkų gimnazijos butą.

— Marijampolės kalėjimo 
19 kaliniu perkelta į Vilnių. 
Kalvarijos kalėjimas visai 
buvo dar neatidarytas.

Žiežmariai, Vilu, gubern. 
Žiežmarių, Jezno ir Stakliš
kės apylinkėje esama 1500 
su viršum suvalkiečių pabė
gėlių. Jų skurdas yra di
delis. Maitinimo punktas 
per savaitę laiko išdalino 
pabėgėliams 672 rub. 5 kap. 
pašclpos. Kaikuriose vieto
se pradėjo siausti jau ir lim
pamosios ligos.

Pa
yra

Perloja, Trakų ap. 
bėgėlių iš Suvalkijos 
čia gana daug. Yra tokių 
atsitikimų, kad vyras, pali
kęs moterį, atbėga. Vieti
niai žmonės šioje apylnkė- 
je labai susirūpinę del mai
sto ir pašaro. Visako stin
ga. Gali ir bado būti.

i Vievis, Trakų ap. Neži
nomi žmonės naktį išlaužė 
kapinyno koplytėlės langą 
ir pavogė iš aukų dėžutės 
90 rub., kurie buvo surinkti 
bažnyčios naudai.

Kupiškis, Ukmergės ap. 
Pas mus sausio mėn. ėmė 
naujokus. Susirinko dau
gybė naujokų ir kuone vi
sus priėmė. Kai nebėra 
degtinės, tai nors ir tiek 
žmonių prisirinkus, nebuvo 
nei trukšmo, nei peštynių. 
Pulkais vaikščiodami po 
miesteli, naujokai dainavo: 
uliokim, broliukai kolei Lie
tuvoj ir kitas. Dainuoti 
niekas nedraudė... Rudeni,

kai ėmė naujoki^ kva i les
tieji naujokai buyo pradėję 
stumdyti žydus, vieną seną 
žydą net gerokai primušė. 
Šiuokart, nors nebuvo tokių 
atsitikimų, bet atsirado to
kių, kurie, žiūrėk, tai seną 
žydą už barzdos pakratys, 
tai žydukus gązdina, gaudo, 
tai vėl senai miestelio žy
de] kai išbarsto obuolius, 
barankas ir t.t. Nekokia 
narsybė silpnesnius skriaus
ti. Tauškutis.

Mažeikiai, Šiaulių ap. Va
sario 22 d. įvyko Dr-jos nu
kentėjusioms nuo karo šelp
ti ^Mažeikių skyriaus įstei- 
giamasai susirinkimas. T 
parapijos namus susirinko 
arti 50 moterių ir vyrų, tarp 
kurių daugiausia buvo se
nesniųjų. Susirinkimo pir
mininku buvo išrinktas vie
nas prisiglaudusis pas gerb. 
kleboną pabėgėlis nuo Pa
prūsės.

Pr a dėdamas susi ri n k i m ą, 
gerb. klebonas kun. Vasi
liauskas gražiai prakalbėjo 
į savo parapijomis, vaiz
dingai nurodė nukentėjusių 
nuo karo vargus ir paragi
no susirinkusius rašytis dr- 
jon. Išrinktasai gi pirmi- 
ni nk as-pabėgėl is, pade ko j ęs 
už susirinkimo prielankumą, 
savo prakalboje taip-pat ra
gino šelpti savo artimus, 
nurodydamas į tos pašalpos 
reikalingumą ir naudingu
mą.

Naujųjų narių prisirašė 
22 ir sumetė 28 rub. Mokė
ti paskirta po 1 rub.

Į valdybą išrinkta vie
niems metams pirmininku 
kum klebonas Vasiliauskas 
(jis pats ir kasininkas), sek
retorium Vladas Dudkevi- 
čius (vargom), pirmininko 
padėjėju Konst. Stančikas 
ir 2 komiteto nariu: Pran
ciška Simanavičienė ir Vin
centa Burbaitė.

šmeižtais ir skandalais baž
nyčioje, užpuolė vieną sek
madienį vieną pasenusią 
moteriškę, kurios duktė gie
da lietuviškai, nežiūrint į jų 
atkalbinėjimą negiedot. Mo
terėlė sėdėjo Tonikose, iš kur 
ją “lenkai” ir pradėjo- 
stumdyt. Išlaužė loinkų du
reles ir ką norėjo, pastum
dė. Labiausiai darbavosi 
Palukai. Antstolis sustatė 
delei to protokolą ir nusiun
tė Vilniaus gubernatoriui, 
bet kas iš to išeis — neži
nia. Palukai giriasi,, kad 
jiems nieko nebusią, nes 
jiems duodąs patarimų p. Z. 
ir kiti Vilniaus “ponai”; 
žmoneliai gi tuo' tarpu bijo 
ir bažnyčion .eiti, kad ir jų 
neprikultų.-^j^'vV. D.

Šešuoliai, Vilu. ap. Musų 
grynai lietuviškoj parapijoj 
lenkai, negalėdami nieko 
lenkiško be evangelijos įves
ti, stengiasi nors bent riau
šes kelti bažnyčioje. Sulen
kėjusios Palukų, Kovaliunų, 
Badikonių ir Masiulionių 
šeimynos, pasižymėjusios 
nuo senovės kunigų lietuvių

— Vilniaus gubernijoje 
yra pačto ir telegrafo korfe. 
torų 116, teismo 
kontorų 33, policijos konto
rų (miestuose ir sodžiuose) 
45, miestų valdybų 87, že
miečių viršininkų 52, vals
čių valdybų 147, gydytojų 
punktų sodžiuose 21 ir vete
rinarijos punktų 20.

Be lietuviškųjų laikraščių 
leidžiama Vilniaus gub. pe
riodinių raštų: rusų kalba 
21, lenkų kalba 20, žydų 10 
ir gudų 3.

“V.”

KATALIKAI

Italijos karo laivyno ministeris, žinomas ant jūrių įžy
mus strategikas.

Prusnose.
Tveriamasis punktas pa

daryta ant greitųjų vienoje 
nuošaliai stovinčioje stubo- 
je. Šeimininko nėra namie. 
Mat, jis prigulįs vokiečių 
karuomenės landšturman 
(ratnikas). Šeimininkė a- 
pižilė raudonplaukė sudžiū
vusi ligūsta p^usė tuojau 
taikosi prie aplinkybių: nu
ima nuo stalelio servetėles, 
nuneša lempas, pelenyčių, 
nurenka kokius-tai menk
niekius ir apdengia didelę 
minkštą kanapą kokiu tai 
storu pilku audeklu. Šitaip 
besidarbuodama retkarčiais 
subraukia per pasturgalį 
dviem besibastantiem po 
kambarį persigandusiem 
vaikučiam. Be pertrūkio 
girgžda ineinamosios duris: 

tardytojų inoina ir išeina daktarai, 
sanitarai, oficieriai ir karei
viai. Kartais pasigirsta iš-
karto kelintas balsų:

SELPKiM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS - 
DIENOS UŽDARBI.

— Dešinėn, sukis!
— Nuleisk kojas. Nein- 

telpa...
Įneša sužeistą. Pirmaja

me dideliame kambaryj jų 
jau ketvertas. Antrajame, 
kur šeimininkė miega,—dve
jetas. Ant grindų, tarp 
dviejų didžiulių medžio lo
vų, pamesta šiaudų glėbys. 
Ant jo pagili dyla du vaiku
čiu kareiviu. Abudu jaunu, 
dar be ūsų. ’ Abiejų veidai 
baisiai išblyškę. Vienam 
kairiosios kojos kelys visiš
kai sutrupintas, antram pil
ve įstrigo kulka. Bet abu
du omenės dar nenustoję.

Rusų general io štabo ka
pitonas, užrašinėdamas sau 
į kningutę, tardo vokiečių 
kalba sužeistuosius.

Vienas jųdviejų pasirodo 
besąs laisvanoris, Bonuos u- 
niversiteto studentas; ant
rasis — fabriko darbininkas.

— Kokioje karuomenės 
dalyje jus buvote ?—klausia 
kapitonas.

Darbininkas atsako.
— Nuo kurio laiko esate 

Prūsų karo lauke?
Studentas atkakliai tyli. 

Atsako vėl darbininkas.
— Dvi savaiti, kaip mus 

atvežė iš Belgijos.
— O kiek j asų buvo šian

dien rytą tame sodžiuje, kur 
dabar netoli eina mušis?

Šį kartą atsako jau stu
dentas,. — bet atsako tvir
tai, karštai:

— To mes nežinome.
— Tu taippat nežinai? — 

kreipiasi kapitonas stačiai į 
darbininką.

— Aš... aš...
— Mes negalime to pasa

kyti,—riktelėja sujudintas 
studentas

— Aš tamstos neklausiu. 
—pyksta kapitonas, — pra
šom tylėti.

— O aš tamstai atkarto
ju, kad mes nežinome, kiek 
musų buvo šiandien rytą so
džiuje. Ar tu girdi? — at
sigręžia studentas link drau
go.

— Mes nežinome, mes ne
žinome!...

Studento balsas rodo be
jėgį piktumą, neapykantą ir 
kentėjimą del skausmo.

— Daktare, — rodo kapi
tonas į studentą, — bene ga
lima ji perkelti į kitą vietą?

Daktaras giliai atsidusta, 
nervingai pataiso ant nosies

Balsuokite už P. Bumeiką

Rinkimu dienoje, balandžio 20 dieną,, Chicago Heights lietu
viai turi atiduoti savo balsus už P. Burneiką, kuris yra kandidatu 
į aldermanus iš 5-tos wardos.

P. Burneiką Amerikoj gyvena 16 metu, 13 metu Chicago 
Heights. Septyni metai užlaiko biznį — Hardware Store — taip
pat yra kontraktoriumi namu statymo ir Real Estate. Paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Gelžičių kaimo. JĮ į aldermanus indor- 
savo Lietuvių Ukėsii Kliubas ant Tax Payers tikieto.

Labai prietelingas žmogus ir Chicago Heights lietuviai ir lie
tuvės galėtii pasididžiuoti, jei jis butų išrinkta į .aldermanus.

Todėl visi balandžio 20 dieną atiduokite už jį savo balsus! 
Jaigu jis liks išrinktas, tai padarys daug gero, ypač lietuviams 
5-tos wardos ir bus dėkingas ant visados už jam atiduotus balsus.

akinius ir šnibžda kapito
nui':

— Jis visai blogas. Gal 
pratęs porą valandų, neil
giau, ■

— Kaip porą valandų ? — 
stebisi kapitonas. — Tamsta ■ 
girdi kaip jis šneka?

— Kas tai, tai tik dirg
sniai suerzinti. Pažiūrėk, 
jis jau nusilpnėjo.

Studentas pakėlė galvą. 
Paakiai pajuodavę, lupos 
pamėlinavusios.

Netikėtai darbininkas pra
deda verkšlenti tikrai kū
dikiškai.

S

—Namie žmona, vaikutis... 
Sakė po dviejų mėnesių ka
ras pasibaigs. Dieną ir nak-.

tį vis kasimuose... šalta... 
Aš numirsiu... kas maitins 
mano šeimyną?...

Kareivis graudžiai verkia; 
studentas sopulingai dejuo
ja. O kaiue-tai toli už lan
go gaudžia vokiečių anuo
tos. R. S.

i:::.:::::

LEONA GAIZAITE
Baigianti .advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

200 LOTŲ LABA
- Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 

kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
xreipkites in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

3249-53 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.

■ . !______________ _
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KATALIKAS

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
ši} 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.

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 atsišaukiame į Amerikos žmones, į Amerikos prakilne
snės dvasios spaudą, ir į Amerikos fabrikininkus parako, šrap

nelių ir kartečių; atsišaukiame į darbininkus, dirbančius fabri
kuose, kame išdirbama įvairiausios rųšics ginklai kariaujan
čioms Europos viešpatystėms, kad jie tuojau liautųsi išdirbi
nėję paraką, šrapnelius ir kartečius, skiriamus musų bro
liams žudyki, našlėmis padaryti musų seseris ir motinas, naš
laičiais palikti vaikus, kaip kad ir naikinti visa tai, ką musų 
tėvų 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 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.

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

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.

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.

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

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

pinigai surinkti laisvai duotomis žmonių aukomis, tu žmonių, kuriems teisybės ir žmoniškumo jausmas vertė kreipŠio paskelbimo išlaidoms padengti 
ties į Amerikos sandorą mylinčią visuomene 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 Messaggcro 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, 
Frcie 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 newsp«p*>r*

ISRAEL FRIEDKIN, Manager, 
Der Amerikaner, Yiddish newspaper.

y. YAKTIS, Manager, 
Kova, Lithuanian newspaper.

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

THEOFIL WASOWICZ, Publisher* 
Patryota, Polish newspaper.

J. SEFIR & H. ZIND, Publishers* 
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 Banyasziap, 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 MARINOFF, Publisher* 
Big Stick, Jewish newspaper.

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

D. MARNL1O & 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, 
Kcpes Tudosito, Hungarian newspaper*

J. E. LAMBERT, 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 newspape^r

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

JOSEPH LUSSIER, Publisher, 
La Justice, French newspaper.

JOHN JACHETTI, Publisher,
Il Bollettino, Italian newspaper.

JOSEPH SMOTCZYNSKI, Publisher, 
Gazcta Buffaloska, Polish newspaper.

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

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

MONSIGNOR A. ARCESE, Director, 
Bollettino Mensilc, 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, 
Slovcnsky 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’ltalia, 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, Sccreatry,
Telegrafo, latlian newspaper.

HERMAN VI RAG, Treasurer, 
Szabad Sajto, Hungarian newspaper.

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

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

JOHN F. SAMBORSKI, Publisher*
Strumicn, 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*
11 Messaggcro, Italian newspaper.

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

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

11 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 Giornale 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 Progress© Italo-Americano* Italian news
paper.

ADOLPHxHELD, 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, ue- 
bepardavinėti ir nebesiuntinėti parako, šrapne
lių ar šovinių ir jokių kitų karės pabūklų ka
riaujančioms viešpatystėms Europoje, arba Ja
ponijai!”

P. ACELRAD, Publisher,
Steaua Noastra, Roumanian newspaper.

A. BARTOLINI, Publisher,
L’Era Nova Unions t ica, Italian newspapers

KUNG Y. SANG, Editor*
Chinese Reform News.

MICHAEL M. BARTA, Editor & Publisher*
Lorain Es Videke, Hungarian newspaper* 

LOUIS V. SZYPERSKI, Publisher,
Kury er Katolicki, Polish newspaper*

PIETRO JACOVINI, Publisher*
Il Mattino, Italian newspaper.

A. MILUKAS, Publisher,
Žvaigžde, Lithuanian newspapers

JOHN R. PALANDECH, Publisher*
Jugoslavia, Servian newspaper*

AUGUST STIEBER, Manager, 
Dzicnnik Polski, Polish newspaper.

ALEXANDER ZAMBORY, Editor & Publisher, 
Fuggctlenseg, Hungarian newspaper.

REV. JOSEPH HANULYA, Editor*
Rusin, Ruthenian newspaper.

E. FALCIDIA, Publisher,
Il Telegrafo, Italian newspaper.

CHARLES R. HOSENGUIST, President,
Osterr.s Veckoblad, Swedish newspaper*

D. ALTER, Publisher,
Jewish Criterion, Jewish-English newspaper*

A. RODE. Secretary,
Golos Truda, Russian newspaper.

NAT H. STRAUSS, Business Manager*
Pennsylvanski Gornik, Polish newspaper* 

EUGENE HWOZDYK, Editor & Publisher, 
Hirnyk, Ruthenian newspaper.

PEPRTONE & PONER, Publishers,
Risvcglio Coloniale, Italian newspaper*

ALEXANDER J. PIEKUTOWSKI, Editor, 
Kronika, Polish newspaper.

STEPHEN GYONGYOSY, Publisher,
Magyar Vilag, Hungarian newspaper*

J. E. CHUDATSIK, President,
Ludovy Dcnnik, Slovak newspaper.

JOHN J. BARC, Manager,
Rekord Codzienny, Polish newspapers 

AXEL. ROSENLUND, Manager,
Skandinavia, Swedish newspaper*

MICHAEL SAGGESE, Secretary* 
La Tribuna, Italian newspaper.

LEAVITT & RUBENSTEIN, Publishers,
Boston Jewish Voice, Yiddish newspaper

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 newspapers

JEWISH RECORD CO., Publishers*
Jewish Record, Jewish newspaper*

A. C. VIEIRA, Publisher,
O’lndependente, Portuguese newspaper* 

VINCENT DMOWSKI, Editor*
Gornik Polski, Polish newspaper*

A. S. COLLINI, Editor,
Il Minatore, Italian newspaper*

C. E. LINDSTONE, Publisher,
Skandia, Swedish newspaper*

JOHN H. URBAN, Publisher*
Amerikansko Slovensky Svet, Slovak news
paper.

J. OSKALA, Publisher,
Straz, Polish newspaper.

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

M. P0RW1T, Publisher,
Gornik, Polish newspaper.

FLAVIO PASELLA, Publisher,
La Sardegna, Italian newspapers

NOE HAMELEY, Manager, 
Le Citoycn, 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 Pcnsiero Italiano, Italian newspaper.

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

REV. THOMAS TERLIZZI, Publisher,
Bollettino Parrocchiale, Italian newspaper*

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

FRANK RUSZKIEWICZ, Publisher,
Dzicnnik dla Wszystkich, Polish newspapers

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, 
Gazzetfa 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., Publisher** 
L’Italo-Americano, Italian newspaper.

OSCAR E. LINDBORN, Publisher,
Svenska 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.

WEGWEISER PUBLISHING CO., Publishers, 
Der Wegwciser, 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,
Otthcn, Hungarian newspaper.

H- 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.

Publisher, 
newspaper.

uior,.^
Wschodzir, Polish newspaper.

Publisher*

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

J. E. CHUDATSIK, President, 
Katolicko Slovensky No viny, 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 Domov/y, 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

VLFREN, Editor,-
:-‘-Polonia Na Wscl
GIUSEPPE FARINASCI, 

La Capitale, Italian newspaper.
E. A. BUONPONE, Publisher,

Il Cittadino Italo-Americano, Italian news
paper.

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

SYLVESTER TAMBURELLA, Publisher, 
Il 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’Worcester, Italian newspaper*

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

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

JOHN COTTONE, Editor,
Il Pcnsiero, Italian newspaper.

HENRY GEERINGSEN, Publisher* 
De Hope, Hollandish newspaper.

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

J. ASENKO, Publisher, 
Dzicnnik Ludowy, Polish newspaper.

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

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

C. A. PETTKOSKJ, 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. D. DOMENICA, Editor & Publisher*
Il 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, 
Svenska Roman Bladet, Swedish newspaper.

EDI. SULO, Editor, 
Sosialisti, Finnish newspaper.

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

LOUIS FADANELLI, 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 Tidendc, 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 Socialist!, Italian newspaper.

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

MARTIN V. KONDA, Editor & Publisher* 
Giai Svobode, Slovenian newspaper.

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

G. BOGDAN Y, Editor, 
Kis Magyarorszaz, Hungarian newspaper.

P. M. SCHOENEN, Editor & Publisher,
Il 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,

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

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

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

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

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

Saloniici, Greek newspaper.
CLAUDET DUNLAP, Publisher,

Svenska Poston, Swedish newspaper.
ISADOR S. HORWITZ, Editor & Publisher, 

Milwaukcr Wcchenblat, 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,

Svenska Amerikanska Posten, Swedish new*, 
paper.

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

STANLEY P. TANANEVICZ, IK. * Publisher, 
Katalikas, Lithuanian newspaper.

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

K. GUGIS, Publisher,
Naujienos, Lithuanian newspaper.

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

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

ERIK DAHLHIOLM, Editor, 
Veckobladet, Swedish newspaper.

JAMES J. VAN PERNIS, Editor,
De Nouwe 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, 
Fremad, Norwegian newspaper.

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

COLOMAN KALDOR, Editor 4 Publisher,
St. Louis Es Vidpke, Hungarian newspaper.

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

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

HEYRMAR KUYPERS, Editor 4 Publisher, 
De Volksstem, Hollandish newspaper.

PHILIP GADINK, Publisher, 
Glasilo, Slovenian newspaper.

ANDREW G. JOHNSON, Editor 4 Publisher,
Svenska Folkete Tidning, Swedish newspspefii

N. ERIPODI, Editor 4 Publisher, 
La Stella, Italian newspaper.

E. L. MENGSHOD, Editor 4 Published
Gaa Paa, Norwegian newspaper. -

J. N. ZAZZARA, Editor 4 Publisher,— 
New Guide, Italian newspaper.

JOHN SOUKUP, Publisher,
Vlastcnec, Bohemian newspaper,

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

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

GEORGE H. KAUFMAN, Publisher,
The Jewish Journal.

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

F. HUROP, Editor 4 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 4 Editor, 
Il Corriere, 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, ___„
Dcstcaptate Romane, Roumanian new»ps*e>»

(Tąsa aut 5 pusi.).

“Stengkimes palengvinti žmonių kentėjimus ir gyvastį, 
o ne prisidėti prie naikinimo jos.”
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