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METAI-VOL. V. No. 13 

Norėta Pakelti Revo- 

liucija Vokietijoje 
Siberijoje nužudyta du 

amerikonu 
j 

Latviai progresuoja Dvin- 
sko fronte 

REICHSTAGO RADIKALAI 

KURSTĖ MINIAS. 

40 žmonių nužudyta ir 105 

sužeista. 

Berlynas, sausio l.">.—Ofici-j 
jaliai paskelbta, jog ėia prie- 
šais Reichstago rumus ir kito-, 

se miesto dalyse riaušių metu' 
sausio 1:5 d. 40 žmonių nužu- 

dvta ir 105 sužeista. 
• 

. 

1 
. . 

laippat ol'icijaliai patvirtin- 
ta, jog tomis riaušėmis radi- j 
kaliai elementai mėgino su- j 
kelti revoliuciją visoj Vokieti- 

joj, ir jo.ir riaušininkus kurstė' 

patys Reichstago radikalai at- 

stovai. 

Premjeras, Bauer va k ai' 

Reichstage pranešė, jog vy- 

riausybė turinti liudininkų ir 

aiškiausių prirodymų, kaip kc-į 
ii Reichstago radikalai atsto- i 

vai išėję per duris laukan šau-į 
kė įnirtusias minias ineiti ru-j 
mus. 

Bet policija ir kariuomenė' 
neleidusi riaušininkų prieiti; 
prie durių. 

Karės stovis. 

Berlyne ir visoj Brandenbur- j 
u;) provincijoj paskelbta karės' 
stovis. Ir. matyt, sukilimas pat 

pradžioje numalšintas. Miesto, 
gatvėmis patronuoja kariuo- 

menė. 

\' y r i a u s i uo j u k a ri uomenės 

vadu Berlyne ir Brandenburgi- 
joj paskirtas apsiginimo mini- 
steris Xoske. Visur uždrausti 

parodavimai, susirinkimai ar-j 
l«a kokios nors demonstracijos, i 

šiandie ypač imtasi priemo-! 
nių prieš galimus radikalu 1 

naujus sukilimus, nes jie pa-j 
mini savo keliu vadu nir/udv-! 6 *. • 

j 

1110 metines sukaktuves. 

Vyriausybė paremiama. 

Iiiulikalu sukurstytos 'žmo- 

nių minios nukentėjo ir visas; 

žygis prieš vyriausybe nuėjo 
niekais. Xes komunistai (bol-l 

ševikai) ir' neprigulmingieji 
socijalistai (labai giminingi 
bolševikams) neturi šiandie 

tiek daug šalininkų kiek jų i 

turėjo seniau. 
Visuomenė paremia vyriau-; 

sybe. Tai daro ne del jos geru-Į 
mo, bet del vargo sumažinimo, j 

Vokiečiai yra nusprendę nors i 

kartą nusiraminti ir imti nor-į 
maliau gyventi. Sako, gana tu) 
visu per ilgus metus vargų. 

Washington. sausio 15.—Vo-: 

kieti ja pradėjo ištraukti savo; 
kariuomene iš Sckleswigo. Te-( 
na i bus pravestas plebiscitas,: 
ar ta provincija nori prigulėti i 

prie Vokietijos, ar Danijos. 

KINAI DUODA PAGELBĄ 
BOLŠEVIKAMS SIBE- 

RIJOJE. 

Bolševikai vengią susirėmimo 
su japonais. 

I 
Londonas, sausio 1.). — Mas-į 

kvoje gauta žinių iš (Vliabin- 

sko. jog bolševikų kariuome- 
nei, katra pasiekė Balai stot j 

Siberijoje (apie 400 myliu ry- * 1 * 
1 

tuose nuo Taiga), duos pasel-1 
*. . 

- 

ba kinai bolševikai. 

IVešoje iš Maskvos pažy-J 
mima, j o u* bolševiku karino-; 
menė tikisi greitu laiku susi- j 
remti su japonu spėkomis, pa-j 
siųstomis rytinėn Siberijon. j 
fi t^iail* bolševikai stengsis j 
vengti, jei bus galima, imties| 

priemonių prieš tas japonų 

spėkas. 

Traukiasi nuo latvių ir lenkų. 

Apie latvių ir lenkų veikimą 
Dvinsko fronte bolševikai pa-j 
reiškia, jog ten nieko svarbaus' 
nei vykę. Sako. tai paprasta lo-j 
kalė ataka. 
Teėiaus bolševikai pasisako, j 

jog jie atsimeta toliaus Dvin-I 
sko fronte. 

IŠ Maskvos, be to, praneša- 
ma. jog Odessą nuo gen. Deni-1 

kino atėmę ukrainai. Tai nėra 

jokie bolševikai, bet tik ben- | 
drai su bolševikais veikiantieji j 
prieš gen. Denikiną. 

Permainos Denikino armijose. 
Gauta žinių, jog gen. Deniki- 

nas prašalinęs gen. Sebilingal 
iš vado vietos Odessoje. Jo vie- 
ton paskyręs gen. Ignatjevų. 
Šitam buvo įsakyta organizuo- 
ties ginti miestų. 

Bolševikai ofieijaliai prane- 
ša, jog Orenburgo ir Uralo ap- 
skriėiuose nebelikę priešininko 
spėkų. Turkestano fronte bol- 

ševikams nebelikę jokio pasi- 
priešinimo. 

LAKUNUI LIEPIAMA AP- 

LEISTI MIESTĄ. 

Vienna, sausio 15. Pa- 

reina žinių, jog* mieste Fiume 

pakilo stipri opozicija prieš; 
lakūną d 'Annunzio. Lakūnas 

viešai intariamas, kad jo šei- 

mininkavimas sunaikins mies- 

tą Fiume. 

Lakūno oponentas Ruggerio 
Gottardi mieste išlipdino pas- 
kelbimus. Tuose statomi laku- 

nui visokie klausimai ir duo- 

dami publikai atsakymai. 
Tie atsakymai labai kartus. 

Sakoma, jog civiliai žmonės su 

lakunu neturi nieko bendra. 

Tik vieni militariniai žmonės 

kol-kas su juo sėbrauja. 

SUSIRĖMIMAI SU KOLČA- 

KINIAIS SIBERIJOJE. 

Latvių laimėjimai Letgalijoje. 

Londonas, .sausio 15.—Daily 
Mail korespondentas iš Darbi- 
no praneša, jo&ei <lu ameri- 

konišku kareiviu nužudyta,!* 
trys sužeista Įvykusioje kovo- 

je amerikonų su gen. Semiono- 
vo šarvuotu traukiniu tarpe 
ežero Baikalo ir Verchneudin-! 
sko. 

Pasekmėje amerikonai vis-j 
gi apvaldę rusų traukinį. 
Dauginu žinių apie tai truk-i 

sta. 

Taippat gauta žinių, jog *ren. j 
Semionovo karino moju"' susirė-! 

mus su ėekais-slovakais. 
i. I 

Iš Rygos depešoje sakoma, 
jog latviai Dvinsko fronte 

progresuoja. Jie paėmė Kor- 

sovka, per kur praeina Dvins- 
ko-Pskovo geležinkelis. Tokiuo 
bildu bolševikų spėkos perkir- 
stos pusiau. 

Dviejų dienų mūšiuose, anot i 

pranešimų, latviai sunaikinę 

1-ą j j Petrogrado komunistų 
batalijom], paėmę nelaisvėn 

brigados komisarą ir vadą su j 
keliais šimtais kareivių. 

NORIMA PABRANGINTI i 

LAIKRAŠČIŲ SIUNTI- 

NĖJIMĄ PAŠTA. 

Busią apsunkinti svetimų kal- 

bų laikraščiai. 

Washington, sausio M>. — 

Senatorius King, demokratas, 
iš lTtah valstijos indavė bi- 

1 i ii laikraščių siuntinėjimo 
klausime. Bilius pavestas se- 

nato paštiniam komitetui. 

Sulig biliaus, angliški lai- 

kraščiai posenovei turėtų pasi-j 
likti antroje paštos klesėje, gi j 
visi svetinių kalbu laikraščiai! I 
turėtų pereiti trečiojon klesėn.! 
Bet trečiojoj klesėj už siun-| 

timą laikraščių turėtų but 

mokama 8 centai svarui. 

AR LEIS VOKIEČIAMS PA- 

TVARKYTI BOLŠEVI- 
KUS? 

Su tuo nesutinka vokiečiii 

spauda. 

Londonas, sausio 16. — Vo- 

kiečių laikraščiai iš kasžinkur 

gavo žinių, buk talkininkai tu- 

rį sumanymų pavesti Vokieti- 

jai pagydyti Rusiją nuo bol- 

št-vikizmo ir pastatyti tą, šalį 
ant kojų. 
Tokiam sumanymui laikraš- 

ti aį priešinasi. Sako, rasi, Vo- 
kietija ir apsimtų šį-tą veik- 

ti. Bet pirmiau turėtų gauti 
gvarantiją nuo talkininkų, i- 

aant vokiečių žygiai nebūtų 
atlikti veltui. 

PRAŠALINA KNYGAS AI'IE j 
SVAIGALUS. 

Springfield, Mass., sausio 

K). — lš vietos miesto viešo- 

jo knygyno prašalinamos vi- 

sos knygos ir brošiūros, ku- 

riose vra rašoma kas nors a- 

pie svaigalus. 

7 ŽMONĖS ŽUVO VĖTROJE. 

Brusselis, sausio 16. — Šio- 

mis dienomis per Belgiją pra- 
ūžė baisį vėtra. Kiek patirta, 
žuvo 7 žmonės. 

BAISENYBĖS NUPASAKO- 

JAMOS'APIE MEK- 

SIKĄ. 

Stebisi visi, kas po Carranzos 

akių veikiama. 

San Antonio, Tex., sausio 

1(>. Neriato subkomitetas ėia 

veda tardymus Meksikos rei- 

kale. ^au.ji liudininkai vis 

naujų žinių ir baisenybių pa- 

duoda senatoriams. Pasakoja- 
ma vientik apie baisius toj 
šalyj žiaurumus, žmogžudys- 
tes, naikinimą, nuosavybių. 
Užvakar prieš subkomitetą 

liudijo trys amerikonai: T. M. 
MeBee, galvijų augintojas ša- 
lę Meksikos rubežiaus; James; 
J. Britt, advokatas iš Tampi-j 
co; ir George K. Blaloek, ki- 

tuomet didelės amerikoniškos 

farmerių kolofiijos Meksikoje 
galva. 

Tš jų liudijimų paaiškėjo, jog 
Meksikoje amerikonų gyvas-! 
lys ir nuosavybes neapdraus- 
tos. Su amerikonais meksiko- 

« 

nai ten apsieinu taip. kaip 
jiems patinkama. 

Britto liudijimas. 

Britt, kuris tarnavo Pran-j 
elizijoje karės metu prie tankų! 
(kul)il iniai karos automobi-į 
liai) ir kuris nedirba jokioj ži-| 
balo kompanijoj, sakė, jog 
amerikonų gyvybė buvo (lan- 

giau vertinama Argonne miš- i 

kuose, kaip kad šiandie Mek- 

sikoje. 
Britt Suv. Valstijas sugry-' 

žo vos pirm poros dienų. Jis 

padėjo globoti lavonus ameri- 

konų Roney ir Boles, kuriuos 

nužudė nieksikonai žibalo lau- 

kuose, netoli Tampieo, gruo- 

džio .°»(). 
" 

. 

.Britt tvirtina, jog abudu i 

turėjo nužudyti Carranzos ka- 
reiviai. Xes išimtos is lavonų 

kulipkos yra tokios pat, ko- 

kios vartojamos Carranzos ka-i 

reivių. 
Yra ir kitokių prirodymų, 

kad tą baisų darbą atliko Car- 

ranzos kareiviai. 

Kitų liudijimai. 

Kiti liudininkai liudijo apie; 
kitus Meksikoje nužudytus a- 

merikonus. Kaikurie, sakė, nu- j 
"žudyti tik todėl, kad jie, 
amerikonai, kad jie yra S. j 

Valstijų piliečiai. 
Kai-kurių išpasalų nužudv-1 

tu amerikonų lavonai atrasti 
i 

labai sumankyti ir su bjauri o- 

ti. Liudininkai sakė, jog Car-; 

ranzos valdžia už tuos žudy- 
mus amerikonų visuomet kai-1 

tina revoliucijonierius ir plė- 
šikus. Bet didžiumoje atsiti- 

kimų galvažudvbėmis užsiinf- 

dinėja Carranzos šalininkai. 

Vargas su Meksika. 

Per praėjusius kelerius me- 
tus Meksikoje nu'žudyta keli j 
šimtai amerikonų. Kaiminga j 
šalis Meksika. Vis buvo luke- i 

i 

ruojama, ar kartais Carranza 

nepasitaisys. Suv. Valstijos 
nelabai nori maišyties vidu- 

jinius svetimos šalies reika- 

lus. Visais laikais atsinešė 

draugingai. 
Bet pasekmėje pasirodo, jog 

Carranza yra nepataisvtinas 
žmogus. Nes netik kad jis 
leidžia saviesiems šalininkams 

žudyti amerikonus ir kitų vie-! 

špatijų piliečius, bet dar pats| 

AMERIKONAS APIE 

TRANSYLVANIJ Ą. 

Siaučia tik badas ir gulvažu- 

dystės. 

Paryžius, sausio 15. — "Ką 
tamsta gera atradai T rausvi- 

a a 11 i jo j, kur šiandie veikia ru- 
munai ? ' 

paklaustas Afaroel- 

Jus Redlieh iš Chicagos, kurs 
čia sustojo keliaudamas 

Ameriką, aplankęs paminėtą 
kraštą, katrą Šiandie okupuo- 
ja rumunai. 

i 'Atradau nužudytą savo 

pusbrolį", sakė Redlicli. /Mj 
nužudė rumunu kareivis tuo 

metu, kuomet pusbrolis sau- 

gojo savo tėvo nuosavybę. 
-Atradau savo tėvęf ir mo- 

tiną, velkančiu sunku pragyve- 
nimą siaučiant augštoms kai- 
noms. 

"Atradau, jog žydai be pasi- 
galėjimo suimami, plakami ir 
žudomi. 

• Viskas brangu. 

Atradau duoną parduoda- 
mą svarui p'o 10 koronų (nor- 
maliai $2). (Ji anglių niekas 

negali gauti, nei už pinigus. 
l»ž vaikus, lankančius mokyk- 
lą, tėvams prisieina mokėti po 

ko romi. Xes veltui nemo- 

koma. 

V isi traukiniai prikimšti 
kareivių. Civiliai iš trauki- 

nių tiesiog išmetami' laukan. 

"Visur žiaurumai ir baisus 

vargas. 

"Jei Transvlvania pasiliks 
Kunmnijos valdžioje, j pora 

metų pramatau ten naują ka- 

rę. 

Turėtų interęsuoties Amerika. 

1 oksai tai vaizdelis iš vie- 

no, mažai kam žinomo, Euro- 

pos kampelio. 
1 

Tą vaizdelį amerikonas par-l 
sivež S u v. Valstijas. j 

Redlich sakosi yra Ameri- 

kos Legijono narys. Sakosi, jis! 
užinteresuosiąs veteranus da-i 
bartiniu stoviu Europoje. Ir 

pradėsiąs gaivinti Ameriką, 
kad šita labjaus interesuotusi 

Europos likimu. 

BAVARIJA KARĖJ NE- 

TEKUSI 655,000 ŽMO- 

NIŲ. 

Zurichas, sausio 16. — Su-Į 
lig- oficijalės statistikos, Ba- 

varija karėje praradusi 655,- 
000 žmonių. 

Jg tu 163,000 užmušta, 398,- 
000 sužeista ir 94,000 paimtai 
nelaisvėn. 

atkakliai statosi prieš Suv. i 

Valstijas. Tr kuo .toliau, tuo 

aršiau jis* atsinešė Dėdę Ša- 

mą. 

Bet nereikia pamiršti, jog | 
kantriam ir geram Dėdei Ša- 

mui kąrfafs'gali išsisemti kan- 

trybė, kaip jam kantrybė ki- 

tuomet buvo išsisėmus matant 

vokiečių militaristų nepasi- 
taisymą. 

Ir kuomet tas įvyks, nelai- 
mė bus Carranzai. 

Subkomitetas čia surinkęs 
reikalingų žinių apie Meksiką, 
tai visa iricluos senatui. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MČ ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Ukrainos Žmonių Vargai 
BAISENYBĖS BUVO CHAR- 

KOVE ATEINANT BOL- 
ŠEVIKAMS. 

Gyventojai galvatrūkčiais bė- 
1 

go iš miesto. 

CHARKOVAS (Ukraina), 
'gr. 7 (korespondencija).—Bol- 
ševikai kasdien vis eina arčiau 

įmiesto. Miestas, kurs priskai- 
Itomas prie didesnių Ukrainos 
miestų, galvatrūkčiais aplei- 
džiamas gyventojų. Apleidžia 
!miestų visi tie, katrie prama- 
to sau bada arba ir mirti uz- 

ėjus bolševikams. 
Ketvirta diena kaip dešim- 

tys tūkstančių žmonių bėga 
pietus. Jų bėgimas pasiliaus 
tik atėjus bolševikams. 
(Ivventojų evakuavimui nė- 

ra užtektinai lokomotivu, nei' 
I 

vagonų. Tūkstančiai žmonių 
tšu našuliais traukia sniegu ap-į 
klotais keliais. Eina žmonės j 
skaitlingiausiais būriais per j 
laukus, kur prasitiesia geležin- j 
keliai. Kada-nekada pro juos| 
praūžia traukiniai, kimštini ! 

žinomu. 
- 

Visais keliais kaip didžiau- 

sios bangos žmonės traukia ant! 
pietų. Xes t uč-tuo jaus gali at- 
užti bolševikai ir juos atkirsti 
nuo to šono, kur jie tikisi gau- 
ti nors muisto. Xes -bolševikų 
šone laukia juos baisiausias 

vargas. 

Aplipę \asi vagonai. 
Kiekvienam pirmos klesės 

vagone yra daugiau žmonių, 
kaip vietų. Nelengva kaikur 

gauti vietos ir pastovėti. 
Tai ne viskas. Žmonės priki- 

bę prie vagonų sienų, apačioje 
vagonų ir ant stogelių. Kiek- 

viena mažiausia vietelė užimta 

kaip'viduj, taip iš lauko. 

Pilna žmonių tenderyj (kur 
sukrautos anglys lokomotivai). 
Apkibusi ir pati lokomotiya. 
Inžinierius vos gali apsisukti, 
pečkurys vos gali įmesti pe- 
čiun anglių. 

Traukiniai aplipo (žmonėmis 
kaip bičių spiečiais. Negalima 
suprasti, kaip tokią, sunkeny- 
be gali atlaikyti vagonų ratai. 

Nešasi kas ką gali. 

Per keturias dienas 'žmones 

iš viso miesto kaip vilnis plau- 
kė visomis gatvėmis geležin- 
kelio stotį. Pėsti, važiuoti tai 

visokios rųšies vežimais, tai 

rogėmis. Ir visi nešini sau 

reikalingiausių daiktų našii- 
liais. 

Matėsi kai-kurie vilko su sa- 

vimi lovų paklodaius, kiti net 

lovas. 

Oficierų šeimynos ir turtin- 

gesnieji žmonės apleido miestą 
anksčiau. Jiems nebuvo tokio 

baisaus susikimšimo. Pa- ui 

ūžtelėjo minios vargdienių. 
Ir visi ant Rostovo, ant Ku- 

baniaus. 

Didžiuma bėdinų žmonių tu- 

rėjo mažus našulėlius. Nešėsi 

vieną-k i tų kepaliuką juodos! 
duonos, arba kiek nors džiovin- 

tų žuvų. 

Geležinkelio stotyje. 

Pačioje geležinkelio stotyje 
darėsi tikros baisenybės. Nie- 

kur nei pereiti, nei prisiglausti. 
Eilių-eilės žmonių per kelioli- 

kij valandų laukė progos priei- 
ti prie langelio ir nusipirkti 
biletų. 
Buvo pasklydusių žinių, kad 

spekuliatoriai išnaudoja žmo-. 

nes, imdami didelius pinigus 
už bilėtus. Prisiėjo generolui 
Majevskii paskelbti perspėji- 
mą išnaudotojams. Pagrūmota 
juos tuojaus be jokio teismo 

sušaudyti. p 

Tas gal kiek ir pagelbėjo. : 

Didžiausia iš visų nelaimių 
• •• 

• 

nelaimė žmonėms ta, kad ,]ie su 

savimi gabenosi ir visokias 

prie jų prilipusias epidemijas. 
Ypač šiltinės epidemija smau- 

gia čia žmones. Tos epidemijos 
perus jie išvežė ir toliaus. 

Šalin, katrie kėsinasi prieš : ; 

Vyriausybę! 
4,000 SVETIMŠALIŲ JAU 

DEPORTUOTA. 

Bus deportuota jų daugiau. 

Newark, N. J., sausio 15.— 
Vakar vakare čia kalbėdamas 

Darbo sekretorius AYilson pas- 
kelbė perspėjimą visiems sve- 
timšaliams, katrie kėsinasi su- 

griauti šalies vyriausybę. Sa- j 

kė, tokie iš oia be atodairos bus 

pasiunčiami ten, iš kur yra at 
ėję, ir taip Veikiai, kaip vei- 

kiai bus galima gauti laivų. 
Sekretorius pažymėjo, jog 

su armisticijos pradžia iš 

Suv. Valstijų jau deportuota 
4,000 svetimšalių, fiziškai ir 

protiškai nesveikų. J jų depor- 
tavimą visuomenė nei domos 

neatkreipusi. 
Sekretorius pareiškė, jog 

kiekvienam suareštuotam vi- 

suomet bus leista pasiaiškinti. 
"Kas tik šioj šalyj gyvena", 
sakė sekretorius, "turi teisę 
turėti radikales pažvalgas ir 

turi teisę pertikrinti tave ir 

mane. Bot kuomet jis mėgina 
savo pažvalgas prievartą 
antmesti tau ir pačiai S. Vat* 

stiju vyriausybei, toksai .neturi 
teisės net rugoti, jei vyriausy- 
bė pasiunčia jį atgal ten, iš 

kur jis yra atėjęs." 
Kalbėjo ir senatorius Lęn* 

root iš \Viseonsino. Jis sake, 
jog sutinkąs su Darbo depar- 
tamento deportavimo progra- 
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Senatorius apie socijalistg 
Bergęrį pareiškė, jog ta>ai 

kongresan atstovu neįleidžia 
mas sulig ypatingojo įstaiy. 
nio. - 

SUVAŽINĖTAS IR PALIK- 

TAS GATVĖJE. 

Nežinomas piktas žmogus a 

jų keli su automobiliu nužu 

dė William Harry Waters, 5( 

metų, 202 East Superior gat 
Ir paliko negyvu gatvėje. 

' 

Tas įvyko vakare kertėj 
Superior ir Rush gatvių. 
Tai kas veikiasi Chicagoj^ 


