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METAI-VOL V. No. 71 

Vokietijoje Vis Dar 
Siaučia Betvarke 

Amerika reikalauja prašalinti 
sultaną iš Konstantinopolio 

LAUKIAMI SUSIRĖMIMAI 

RUHR APSKRITYJ. 

Rezignavo apginimo ministe- 

ris Noske. 

Londonas, kovo S). — Jau 

mažiau kraujo praliejimo Yo- 
kiet i joje. anot apturimu ži- 

nių. Riaušės nesiliauja įvai- 
riuose miestuose. I>et mažiau 

žmonių nužudoma. 

Bberto vyriausybė ir vėl 

deda pastangas stipriai pa- 

imti šalies valdžios vadžias 

ir pravesti geistiną ra«nybę. 
Šiandie didžiausia betvarkė 

ir anarchija šiauria Ruhr 

apskrityj,. kur bolševikai 

(spartakai) savo pusėn pa-v 

traukė darbininkus ir dali 

vyriausybės kariuomenės. 
Anot pranešimu, ten bulše-i 

vikai turi kelias dešimtis tuk-, 

vtanėiu kariuomenės ir nema- 

no gražiuoju pasiduoti vy- 

riausybei. 
Kberto vyriausybė prieš 

bolševikus tame apskrityj 
siunėia artileriją. Reikia tikė- 

tus kruvinu susirėmimų. 

Rezignavo Noske. 

Gauta žinių, kad pagal iaus 

rezignavo apginimo ministeris 
(i ilsta v Xoske. 

Spėjama, kad paskui jį eis 

šalin visas kabinetas su kanc- 

leriu Baile r. Kadangi darbi- 

ninku unijos baisius trukšnuis 

pakelia prieš ministerius, kat- 

rie nesutinka su augštais dar- 

bininku rei kala v i ma i s. 

Kabinetan, sakoma, per pei- 

lį skverbiasi spartakai ir ne- 

priklausomieji soeijalistai. Bet 
vargiai jie ras sau ten šiltos 

vietos. 

BRANGIAI ATSIĖJO REVO- 

LIUCIJA VOKIETIJAI. 

Pramatomas taikos sutarties 

peržengimas. 

Paryžius, kovo 23.—Sulig 

gautu žinių, revoliucijos meti: 

Vokietijoje ligi vakar dienos 

. žuvo apie 8,000 žmonių. 
Tš tų. sakoma, Leipzige žu- 

vę arti 3,000 ir pačiam Berly- 
ne apie 800 žmonių. 
Eberto vyriausybės nariai ir 

steigiamojo susirinkimo lyde- 
riai atstovai vakar tarėsi su 

vadais darbininkų, kurie nori 

užpulti Berlyną. Konferencija 

pagaliaus pertraukta, kadangi 
darbininkų reikalavimai per- 

augšti. 
Tiems apginkluotiems dar- 

bininkams, sakoma, vadovau- 

ja koks tai Maximiliano Har- 

deno giminaitis, tas pat as- 

muo, kurs anuomet paskelbė 

princo Liclmovskio raportą. 

SULTANAS TURI BUT PRA 

ŠALINTAS IŠ EURO- 

POS. 

Toki reikalavimą stato S. 

Valstijos. 

Washington, kovo 2:>. — 

Talkininkai viski} aptarė su 

Turkijos likimu. Bet jiems 
norėjosi patirti dar Suv. Val- 

stijų vyriausybės nuomonę 

Turkijos klausime. 

Ta ii» i i a ve kokia nuomo- 

nė paskelbta. Ta nuomonė yra 
prezidento nuomonė. 

1. Suv. Valstijos nemato jo- 
kios priežasties tolesniai palik- 
ti turku sultaną Konstantino- 

polį). 
'2. Amerikos vyriausybė ne- 

pramato jokio pavojaus nuo 
inoliometanii, kuomet turku 

<ultanas bus prašalintas iš 

Konstantinopolio, kadengi ki- 

tu saliu musulmanai -neturi 

nieko bendra su Turkijos li- 

kimu. 

3. Armėnija turi išauti kuo- 

nvriausiji globa ir ta respub- 
lika turi susisiekti su jūrėmis. 

'4. Dardaneliu klausime turi 

turėti balsji ir Rusija, kuomet 

ji pasitvarkys. 

SEMIONOV PASIUNTĖ 

AUKSĄ JAPONIJON. 

Yokohama, kovo —Kazo- 

ku atamanas gen. Semionov, 

pabėgdamas iš Siberijos Japo-, 

nijonv su savimi išsivežė fr 

daug milijonų dolierių rusu 
aukso. 

Bolševikai kituomet buvo 

mėsine sula ik vt i traukinį su 
KTJ ^ * i 

Si beri jos vyriausybės auksu. 

Bet, matyt, nepavyko tas pa- 
daryti. 

SUSTREIKAVO VEŽĖJAI 

IR ŠOFERIAI. 

Vakar Cliicagoje sustreika- 
vo miestiniai vežėjai ir šofe- 

riai. Reikalauja $2 daugiau 
užmokesties dienoje. Sakoma, 
streikan išėjo arti 600 vyrų. 

Tai daugiausia atmatų, pele- 
; nų ir gatvių sąšlavų išvežioto- 

jai. Mieste dar daugiau bus 

nešvarumų. 

katruomi apkaltinta Vokieti- 

I jos vvriausvbė už buvusios ka- 

rės pakėlimų. 
Vokiečių kariuomenė mojo 

| ii ui;r apskritin malšinti spar- 
takų. Tokiuo savo pasielgimu 
Vokietija peržengė taikos su- 

tartį. Tuo tikslu prancūzai pa- 
sitars su savo talkininkais. 

Reikia manyti, kad Vokieti- 

jos vyriausybė lame pasiaiš- 
kins. Tuo tikslu Paryžiun pa- 

i siųsta du vokiečių oficieru. 

ANDERSONAS ŠAUKIA- 

MAS PRIEŠ LEGISLA- 

TUROS KOMITETĄ- 
' 

Turi pasiaiškinti, kam jis 
šmeižia legislaturą. 

New York, kovo 23. — New 

I Yorko valstijos Anti-Saloon 

sąjungos viršininkas (superin- 
tendentas) AVilliam H. An- 

derson (protestantu pryeeris) 
i nesenai šmeižė katalikus, kad 

I šitio neprisideda prie jo sek- 

; tantinės 'proliibieijos propa- 

pandos. 
Paskui jis žod&u, ir raštu 

apšmeižė valstijos legislaturj), 
šitos pirmininku ir patį gu- 

bernatorių. Anderson pasakė, 
kad legislaturą sudaro gauja 

j papirktų žmonių. 
Šmeižti katalikus jam buvo 

| lengva, nes katalikai neatkrei- 

| pė domos. 
Kas kita pasirodė su legisla-1 

j tnra. Už šmeižtus Anderson 

dabar šaukiamas pasiaiškinti 
| prieš specijalį legislaturos ko- 

i mitt'tą. Legislaturą nusprendė 
1 patvarkyti tokius nesusi val- 

j danėius fanatikus proliibieijo- 
i nistus. 

; — 
" .Į 

NORĖJO NUSIŽUDYTI DR, 

i A. i, KARALIUS, j 
- 

PAIMTAS ligoninėn I 
nį IŠGELBĖTAS. 

Už tą kaltinamas prohibicijos 
agentas. 

Dr. A. J. Karalius, žinomas 

soči jai istas, turis ofisą po 

mun. So. Morgan gat., 

praeito sekmadienio vakare jis 
: paėmė gera dozą morfinos su 

I tikslu pasidaryti galą. Tą at- 

i likęs jis visgi dar apie tai te- 

f lefonu pranešė kitam gydyto- 
jui, savo draugui, tardamas 

atsisveikinimo žodi. 

Tasai tuojaus atvyko sava- 

žudžio ofisan ir Dr. Karalių 

; paėmė ligoninėn. 
To priežastis ve kame, anot 

angliškų laikraščių praneši- 
mo: 

Vieną dieną pas Dr. Kara- 

; lių atėjo kažkoks vyras ir pa- 

j prašė parašytį receptą gauti 
! degtinės. Karalius po apžiūrė- 

jimo parašė. Pasirodė Imta 

prohibicijos agento. Jis su- 

areštavo Karalių ir pristatė jį 
prieš federalį komi-sijonierių. 

Karalius po paranka buvp 

paliuosuotas. 
Kitą dieną, rodosi, tas pat 

agentas ir vėl atėjo Dr. Ka- 

raliaus ofisan ir jam pranešė, 
kad byla prieš jį bus panai- 
kinta, jei jis, Dr. Karalius, 

duosiąs $1,000. 
Dr. Karalius išmokėjo $1,000 

ir tą papirkimą agento taip 

įsidėjo galvon, kad nusprendė 
pabaigti su viskuom pasida- 
rant galą. 

Dr. Karalius sveiksta. Tuo 

atsitikimu labai indoiuauja 
vietos federalis distrikto pro- 

kuroras Clvne. Prokuroras, sa- 

ko, imsiąs nagan prohibicijos 
agentus. Nes tokios jų opera- 
cijos yra draustinos. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MO ženklelius (w:s;s). 

CHICAGIEČIAI MATĖ VA- 
KAR VAKARE GRAŽI} 

ŠVIES}, 
ŠIAURĖS ŠONE PADAN- 

GĖS TIK BLIZGĖJO. 

Tai buvo šiaurinė šviesa — 

Aurora Boreaiis. 

Kovo 22 diena tuo jaus iš- 

vakaro clnėagieeiai turėjo 
progos pamatyti labai gražią 
visokiu spalvų šviesą, kuri 

buvo nusidriekusi visas pu- 
ses .šiaurinėse padangėj. 
Ta šviesa yra žinoma var- 

du Aurora Boeralis — arba 

šiauriu šviesa. 

Nepaprastas šviesų apsi- 
reiškimas, anot 'žinovų, paei- 
na nuo didelių išsiveržimų 
saulėje. Tos šviesos — tai e- 

lektros sriovės, paeinančios 
nuo saulės ir pasiekusios že- 

mės* atmosferą. 
Kad taip yra, liudija fak- 

tas, jog prieš to apsireiškimo 
pasirodymą ir pasirodymo me- 
tu buvo sutrukdytas telegra- 

fų linijomis veikimas. Tas pat 
buvo ir su bevielių telegrafų 

aparatais. 
Astronomai tvirtina, jie sau- 

lėje matą dideli tašką, kuris 

Reiškia baisų veržimąsi. Ver- 
žimosi jėgos padaro intaką 
žemės atmosferą. .. 

# 

GYVUOS "FAIR PRICF" 

KOMITETAI. 

Federalės valdžios globoja- 
mi "fair priee" komitetai gy- 
vuos kaip Chieagoje, taip \*'.soi 

Illinois valstijoj, nežiūrint pa- 
sitraukimo tų komitetų pir- 
mininko majoro Sfrague. Jo 
vieton bus parinktas kitas 

žmogus. 
Su moterų gi komitetais ne- 

žinia kaip išeis. Pasakojama, 

jog maisto atpiginimo klausi- 
mo veiksią moterų -klmbai. 

PALAIDOTAS NUŽUDYTAS 

MAJORAS. 

j žmogžudžiai nesusekami ir ne- 
žinomi. 

Cork, Airija, kovo 24. — Nu- 

žudytas miesto majoras Tlio- 

mas McCurtaifi didžiai iškil- 

mingai palaidotas. (iednlingos 

pamaldos įvyko vietos kated- 

roj, dalyvaujant vyskupui Oo- 
lialan ir skaitlingąja i dvasis-% 

kijai. Laidotuvėse dalyvavo 
daugiau penkiolikos tukstan-1 

čių žmonių. 

Sakydamas pamokslą -vys- 
kupas pasmerkė piktadarių! 
darb$ ir pareiškė, kad airiai j 
patrijotai už tą neieškotų krn- 
vinos pagiežos. Visagalis' nu-; 

baus tuos niekšus, katrie žudo j 

garbingus ir atgimstančiai ša- j 
liai naudingus žmones. 

Majoras MeCurtain nužii-1 

dytas praeito šeštadienio ryt-1 
motį-jo namuose. Keli kau-' 
kuoti vyrai įsilaužė namus, 

pažadino iš miegų majoru ir! 

nušovė. 

žmogžudžiai niekur nesuse- 
kami. Taip-pat aiškiai nežino- 

j nui priežastis, kam tas žmo- 

! gus nužudvtas. 
I • 

* 

I 

KRUPPO ĮSTAIGOSE DIR-; 
BA 45.000 DARBININKŲ. 

; Daugiausia dirbami žemdir-1 

bystės įrankiai. 

| Berlynas, kovo 2U'f— Gar- 
! siose k i tuomet Kruppo armo- 

j tų ir kitokių ginklų dirbtu-i 

vėse, Essuose, šiandie dirba 

j 45,000 darbininku." 
• 

" 

Pirm karės nuolat <lirbo 80,-1 
i 000 darbininku. Karės metui 

• • • • 

i darbininkų skaitlius buvo pa-į 

j daugintas ligi 115,000. 

| Įvykus armisticijai staiga 
sumažintas darbininkų skait-į 

liūs. 
f 

šiandie įstaigose daugiausia 
gaminami žemdirbystės įran- 

i kini. 

SIRIJONAI PASKELBIA 

BOIKOTĄ PRANCŪZIJAI 

IR ANGLIJAI. 

Įsakyta visiems svetimšaliams 

apleisti Siriją. 

Beirutas, kovo 23.—Sirijai 

parinktas kakalius Emir Fei- 

sal (iš Londono depešose sa- 

koma, jog jis pats pasiskelbęs 
karaliumi) paskelbė bovkotą 
Prancūzijai ir Anglijai, kurios 

okupuoja arabų apgyventas 
teritorijas. Be to, jis suorga- 
nizavo komisiją, kurios užduo-! 

tis bus suartinti krikščionis su j 
musulmanais, taip kad jie 

jaustųsi vienos šalies vaikai iri 

sugyvent santa i koje. 

Religija nuo Dievo. 

Damaske išlipinta Sirijos 

kongreso proklemacija, pa- 

skelbianti šaliai nepriklauso- 
mybę. Tarp kitko proklemaei- 
joje sakoma: 

"Musulmanai yra broliai 

krikščionims ir žydams. Ara- 

bai igvvaVo pirmiau Kristaus, 
Mozės ir Mahometo, ir laisvė 

ir nepriklausomybė yra arabų 
teisės. Religija yra nuo Dievo 
ir gimtini šalis priguli Jo vai- 

kams/' ,i 

Liepiama kraustyties 
svetimšaliams. 

' 

Sirijos kongresas pravedė 
parėdymą, įsakantį svetimša- 
liams fuojaus apleisti netik 

Siriją, bet dar Mesopotamiją! 
ir Palestiną, kurios priklauso! 
Sirijai. 
Bet Lebane suorganizuotas! 

komitetas paskelbė, kad to ap- 
skričio gyventojai priešinasi 
si rijonams ir nesutinka, kad 

Lebanas butų prikergiamas 
prie nepriklausomos Sirijos. 
Komitetas tvirtina, kad Siri- 

jos kongrese, kuomet paskelb- 
ta nepriklausomybė, Lebanas 
neteisotai buvo atstovaujamas. 

Talkininkams bus vargo. 

Lebanas yra Sirijos dalis. 

Bet -didžiai prielankus Pran- 

cūzijai. Nori, kad Prancūzija 

turėtų Lebano mandatą. 

Teči^ns prancūzams ten ne- 
bus galima atsilaikyti del sa- 

vo neskaitlingumo. Kad tuo 

tarpu turkai nacijonalistai ir 

slrijonai varosi tiesiog per Si- 

riją ir Ciliciją ir prancūzams 

yra pavojaus. Jei negaus pa- 
geltos, turės palikti Lebaną. 

' 

Bus vargo talkininkams su 

Sirija. O juk buvo pienuoja- 
ma ten įsigyventi. 

Talkininkų Misija Rusijon 
PARUOŠTA TAUTŲ SĄJUN- 
GOS MISIJA RUSIJON. 

Laukiamas nuo bolševikų , 
atsakymas. 

Londonas, kovo 23.—Talki- 
ninkai tautu sąjungos vardu 
bolševikinėn Rusijon turi pa- 
ruošti komisiją. Vyriausioji 
tautų sąjungos taryba pasiun- 
tė bolševikų valdžiai paklausi- 
mą, kokiomis sąlygomis bus 

įleista ir apdrausta ta komisi- 

ja. Nes nereikia tikėties, kad 
be jokių sąlygų komisijai bu- 
tu leista ineiti Rusijon ir ty- 
rinėti ten visą stovį. 
Dabar tautų sąjungos tary- 

ba laukia nuo bolševikų atsa- 

kymo. Spėliojama, kokios bus 

paduotos sąlygos. Spėjama, 
kad bolševikai pareikalaus, 
kad ir jų tokia pat komisija 
butų Įleista talkininkų šalis 

patirinėti stovį. Turbut, tary- 
ba,, sutiks, su paduotomis sąly- 
gomis. * 

Nansen—komisijos pir- 
mininkas. 

Tautų sąjungos komisijon 
ineis dešimts komisijonierių— 
o talkininkų ir kiti penki neu- 

tralių šalių. Sakoma, komisijom 
pirmininku ar tik nebus žino- 
mas siaurinį žemgalį keliau- 
ninkas Nansen. 

Komisijos personalan ineisią 
apie 50 žmonių. Visas perso- 
nalas Rusijon turės išvažiuoti 
iš Varsa vos specijalių traūfei- 

; niu. Tuo traukiniu turės apke- 
liauti visą Rusiją. Komisija 
traukinvj turės ofisus ir visus 
reikalingus ilgai kelionei iš- 

rengi mus. 
Su traukiniu bus paimti k'e- 

! U automobiliai, su kuriais bus 
! galima aplankyti tas apylin 

" 

I kes, kur neprieina geležiu kr, 
liai. .Su savimi bus paimi, 
visoks reikalingas kelioni- 

niai stas. 

i Turės nuolatinius susinešimus 
i 

su Paryžium. 
i 

. 

Traukinvj bus pataisyti 
aparatai, su kuriais visuomet 
bus galima susinešti sit Eifelio 
bokštu Paryžiuje. Vadinasi 

kaip Paryžiuje, taip čia bus 
nuolat žinomas komisijos pa- 

dėjimas. 
Xuo tos komisijos tyrinėji- 

mo pasekmių prigulės, ar tal- 
kininkai galės pripažinti bol- 

ševikų valdžią, ar ne. 

Komisijom savo atstovą tu- 
rėti pakviestos ir Suv. Valsti- 

jos. Teeiaus šitos ofieijaliai 
nesutiko su tuo pakvietimu. 

Sovietų valdžia pranešė, 
kad ji gavusi paklausimą tos 

i komisijos reikpje. Tr paskelbė, 
kad tą klausimą aptarsianti. 

TAI BENT TVARKA DUB- 

LINE! 

Anglų kareiviai kelia riaušes 
ir žudo žmones. 

Dublinas, kovo 24. — Kovo 
22 dieną vakare f-ia įvyko 
baisios riaušės, kurias sukėlė 

patys anglų kareiviai.Apie 300 

kareivių ėmė trukšmingai 
parodnoti gatvėmis ir užka- 

binėti praeinančius žmones 

nepri derančiais žodžiais. To 

.jiems nebuvo gana. Kiek pa- 
laukus jie ėmė daužyti namų 

langus. 
Paskui tą gaują uniformo- 

se ėjo būriai civilių žmonių. 

Pabaigoje, kuomet civilių žmo 

nių skaitlius padidėjo, nežinia 
iš kur ir kaip pasigirdo suvis. 

Tuojaus pakilo kruvinas su- 
sirėmimas žmonių su karei- 

viais. Pasekmėje du žmogų nu- 

žudyta ir daugelis sužeista. 

Čia gyvena Anglijos pas- 

tatytas Airijai valdytojas. Ir 

tokie daiktai veikiasi po jo 
šonu. 

IŠ TEISMO NAMŲ PAVOG- 
TA DEGTINĖS. 

Omaha, Neb., kovo 24. — Iš 

vietos teismo namų (Court- 

liouse) basemento nežinomi va 

giliai pavogė 75 kvortų pa- 

rinktinos degtinės. 

TALKININKAI IŠREIŠKIA 
PASITENKINIMĄ. 

Berlynas, kovo 24. — Suv. 

Valstijų, Anglijos, Prancūzi- 

jos, Italijos ir BeJgijos atsto- 

vai ei a Eberto vyriausybei iš- 
reiškė pasitenkinimą, ,kad vy- 
riausybė išnaujo atgavo Vo- 

kietijos kontrolę. 

! VOKIETIJOS SPARTA. 

KAMS NEPAVYKO 

ŽYGIAI. 

j Patys prie to prisipažįsta. 

Berlynas, kovo 24. — Spar- 
takų vadai ria ir kitur prisi- 
pažino, jog- jiems nepavyko 
jų "žygi a i paimti savo rankos- 
na Vokietijos valdžią. N 

Oi jie buvo pienavę atlikti 

didelius daiktus. Jie dėjo pa- 
stangas sukelti visus šalies 

darbininkus, juos apginkluo- 
ti ir įsteigti sovietinę valdžią.. 

Nepavyki m o svarbiausia 

priežastis tai ta, kad kariuo- 

menė perdaug ištikiula pasi* 
rodžiusi Eberto vyriausybe^ 

TRŪKSTA TIK VIENOS 

VALSTIJOS. 

Olympia, Wash., kovo 24.— 
Kuomet AVasliingtono valsti- 

jos legislatura ratifikavo 

terų lygiateisės aniem 1 meni.j., 

pasidarė išviso.35 valstijos. 
Tad šiandie trūksta tik vie- 

nos valstijos prielankaus bal- 

so, kad tą, amendmentą pada-' 
į-yti įstatymu. . 

; BOLŠEVIKAI UŽPULDINĖ- 

I ' JA LENKUS. 

Varšavą, kovo 24. — Anę 

dieną įvairiose karės fronto 

dalyse lenkai atmušė bolševi- 

kų atakas. Keli šimtai bol- 

ševikų paimta nelaisvėn. 

Paimti nelaisvėn bolševikai 

pasakoja, kad su pavasariu 
prieš lenkus rengiama didelė 

ofensyva. Bolševikai nori at- 

imti Mozir, Rovno ir Prosku- 

rov. 


