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METAI-VOL. V. No. 107 

Juarez Perejo Revo- 
liucijon 

Meksikoje nužudyta du 
amerikonu 

JUAREZE NEBUVO KRAU- 

JO PRALIEJIMO. 

Visa Chihuahua valstija 
revoliucijoje. 

EI Paso, Tex., ireg. 4.-^Xuo 

r i a skersai upės Rio (J rande 

Meksikos miestas .Juafez va- 

kar paiialiaus perėjo revoliuci- 

jon, kuomet Carranzos garni- 

zono komendantas paskelbė 
proklemaciją, kail kariuomenė 

stojo gen. Obregono pusėn. 
Carranzos vyriausybė tan 

miestan buvo prisiuntusi sn- 

vo komisijonieriu. Tasai bu- 

vo įgaliotas perkalbėti garni- 

zono komendantą stovėti vy- 

riausybės pusėje. 
Teėiaus nepavyko vyriausy- 

bei tasai žygis. 
Miestas perėjo revoliucijon 

be kraujo "praliejimo, gyve- 

nantieji t ei) amerikonai-nepa- 
liesti. 

Kuomet mieste viešai pas- 

kelbta tasai faktas, tuojaus at- 

siliepė bažnyėiu varpai. Xes 

Juareze kol-kas nebuvo palie- 

FAKTAI APIE REVOLIU- 

CIJĄ MEKSIKOJE, 
Patvirtintas Juarezo puoli- 

mas. 

Sonora revoliucionieriai 
maršuoja ant ('asas (1 randės, 

pasilikusios vienatinės Carran- 
zos spėkų vietos šiauriuose. 

Revoliucionieriai tvarkosi 

per Chihuahna briauties 

Torreon ir Lagūna. 

Dalis revoliucionierių mar- 

šuoja pagelbon generolui Flo- 

res, -kurs su savo kariuomene 

apgulęs Mazatlaną. 
Suv. Valstijų karės laivas 

Sacramento yra Tampieo uos- 

te. Laukiama t^n atplaukiant 
kitu karės laivu. 

Keli Su v. Valstijų karės lai- 

vai plaukia Tuxpan ir Vera 

jCruz. 
Mazatlane ir Topolobampo 

yra Su v. Valstijų karės laivų. 
Du amerikonu nužudytu EI 

Oro, netoliausia nuo MeksiKO" 

sostinės. 

Revol i uci jonieriai paėmė 
Texcoco, federali apskritį, tik 

už keturių mylių nuo AIexico 

City. 
(Jen. Obregon yra Cuantla. 

Morelos valstijoj. Iš ten jis 
ruošiasi užtelti prieš sostinę. 
Pati Meksikos sostinė Prakti- 

kaliai kaipir apsupta. 
Tiaxeala valdžia perėjusi 

revoliucijon. Tenai perkirsta."; 
kelias Carranzaį pabėgti Ve- 

ra Craz. 

lllllliiliiiiiiiliitlliiilliiiiliiiililllllllllllifl 

j tos bažnyčių nedoras Carran- 
i zos valdymas. 

Miesto gatvėse pasigirdo 
šauksmai prieš Oarranzą ir jo 
valdžią. Išreikšta pasitikėjo 
mas generolu Obregonu. kuris 

j vra visa šios revoliucijos šir- 

j ilis. 
i 

Visa valstija revoliucijoje. 

Šiandie tad visa Cbihuahua 

valstija yra revoliucijoje. Vie- 
; tomis dar trankosi neskaitlin- 

gi Carranzos kariuomenės bū- 

riai. Bet tie neluri jokios reik- 
šmės. Xes jei jie nepasiduos! 
revoliucijonieriams gražumu, I 

bus nugalėti. 
Dabar Meksikos revoliucijos i 

- svarbiausios spėkos susimeta j 
t ant pačios sostinės Mexico| 
! Citv. • 

Centralėn Meksikon per 

i Siena Madre su ti.OOO kariuo- 

menės briaujasi gen. Elias Ca- 

lles. Prie jo kariuomenės prisi- 
dės ir kiti skaitlingesni ka- 

riuomenės būriai. 
I 

Iš centrą lės Meksikos bus j 
traukiama ant sostinės. 

Pati sostinė jau kuone vi- 

| sais Šonais apsupta. .Jei bus 

i tiesa, kad tarpe sostinės ir Ve- 

ra Cruz revoliucionieriai bus 

perkirte geležinkeli, tuomet 

Carranzai išeis blogai. Turės 

i jis dumti kitais keliais iš So- 

stines, jei suspės tą padaryti. 

Nieko nedaroma su ViUa. 

l'hiliuabua valstijos civiliu 

gubernatorių paskirtas Abel 

Kodriguez, Šis tuojaus paskel- 
bė, kad visi Carranzos valdi- 

ninkai gali pasilikti savo vie- 
tose, jei jie -pripažįsta naują 

vyriausybę ir naują tvarkę. 
Priešingai gi, turi pasitraukti 
iš užimamu vietų. 

Vyriausias revoliucijos ka- 

riuomenės vadas gen. Escobar 
' 

Chihuahua valstijoje paskel- 

! bė, kad naujoji valdžia nieko 

| bendra neturinti ir neturėsian- 
ti su žinomu galvažudžiu plė- 
šikų vadu Villa, kurs trankosi 
tos valstijos kalnuose. 

* 

Sakė, Villa revoliucijon ne- 

bus priimtas. Ir su juo bus pa- 
sielgiama taip, kaip seniau, t. 

y. prieš jį bus kovojama. Nes 

jei pripažinti koki nors Vilios 

patarnavimą, tai reiškia pri- 
pažinti ir visus kitus krimina- 
listus. 

(ien. Escobar yra sumanęs 
Suv. Valstijų parubežiais įs- 
teigti neutrale juostą. 

Washington, geg. 5. — Se- 
natas priėmė sumanymą, ku- 
riuomi autorizuojama vyriau- 
sybė padirbdinti 2 centų pini- 
gėlių. Ant pinigėlio bus Koo- 
sevelto vaizdas. 

MEKSIKOJE NUŽUDYTA 

DU AMERIKONU. 

Vyriausybė pasiunčia 
karės laivus. 

Washington, geg. 4. — Ke- 

liems amerikoniškiems karės 

laivams įsakyta tuojaus plauk- 
ti Meksikos uostus Vera Ouz 

ir Tanipico, ir tenai paimti sa- 
vo globon amerikonus. 

Įsakymas paskelbta pareika- 
lavus to valstybės departa- 
mentui. Karės laivams be kit- 

ko įsakyta paiiriti pas save a- 

merikonus, jei butu reikalas. 

Nužudyta du amerikonu. 

Praeitą sekmadienį už 125 

mylių nuo Meksikos .sostinės 

nužudyta du amerikonu darbi- 

ninku, dirbusiu anglų medžių 
firmoje. Sakoma, tai meKSiko- 

nų plėšikų darbas. < 
Nužudytu yra Eben Francis 

(Jreenhuv ir jo jaunas sunus. 
.Pranešta Meksikos vyriau- 

sybei, kad ta galvažudžius bū- 
tinai suimtų ir nubaustų. 
Sakoma, jog pasiųsti karės 

laivai nesi maišysią i viduji- 
nius Meksikos - reikalus. Bet 

i 

tik saugosią amerikonus. 

Perkirstas susisiekinjas. 

Valstybės departamentui 
pranešta, jog uostuose Vera 

Ouz ir Tanipico kol-kas esa- 
ma ramu. Bet apylinkėse jau 
vei k \a revoliueijonieriai. 

Taip])at pranešta, kad per- 
kirta geležinkelio linija tarpe 
Mexico City ir Vera Cruz. Te- 
ėiaus nėra žinoma, kokioj vieJ 

toj tas padaryta ar kaip dideli 
nuostoliai. 

Geležinkelio linija eina per 

šiaurinę dalį valstijos Tlaxca-< 

la, kuri jau prasidėjusi prie 
revoliucijos. 

Perkeliavo per S. V. teritoriją. 

'Generolu -įiian Jose Rios ir 

Manual Gamboa su sav0 šta- 

bais, išviso apie 30 oficierų, 
vakar atkeliavo EI Paso iš 

Sonora valstijos. 
Tenai jie nenorėjo prisidėti 

prie revoliucijos, tad neteko 

vietos ir per Suv. Valstijų te- 

ritoriją keliauja Mexico City. 

Darbininkai prieš Carranzą. 

Mekskos darbininkų federa- 

cija nusprendė prisidėti prie 
revoliucijos, taigi prieš Car- 

ranzą, kuomet buvo pranešta, 
kad Amerikos Darbo Federa- 

cija pažadėjo savo paramą. 
Amerikos Darbo Federacija 

aiškiai žino, kad dabartinė re- 

voliucija Meksikoje neturi nie- 
ko bendra su radikalais. Bet 

tik kovojama už šalies pa- 

tvarkymą ir industrijinę lai- 

svę. 

SULTANAS PASIKLONIO- 

JES AMERIKONIŠ- 
KIEMS OFICIERAMS. 

Konstantinopolis, geg. 4. — 
1 Su v. Valstijų spėkų Europoj 
vandenyse komendantas admi- 

rolas Knapp su stabu čia ap- 
lankė sultano rumus. Admiro- 

las su kitais oficierais buvo 

turkų maldnamvj, kuomet sul- 

tanas, kaip paprastai, atvyko 
melsties. Praeidamas pro a- 

nierikoniškus oficierus stflta-« 
• 

". 

nas draugingai pasikloniojo, 

MILIJARDO REIKĖS GE- 

LEŽINKELIAMS. 
. i • • 

Washington, geg. 5. — Pa- 

dėtis su geležinkeliais taip blo- 

ga, kad 'geležinkelių kompani- 
jos sakosi joms reikėsią turėti 
mažiausia milijardą dolierių. 

Tokią pinigų sumą kompani- 
jos gidi pasiskolinti. Bet atmo- 
kėti paskolai reikalingos joms 
didesnės Įplaukos už vežioji- 
mą prekių. 

JUGOSLAVIAI TARSIS SU 

\ ITALAIS. 

Paryžius, geg.— Ateinan- 

čią Savaitę Šveicarijon suva- 

žiuos Jugoslavijos ir Italijos 
atstovai. .Jie tarsis Adriatikos 

pakraščių klausime. 
Kiek žinoma, Kilime norima 

padaryti nepriklausoma vals- 

tija, gi Žarai duoti autonomi- j 

GAL 3US ATIDĖTAS BO- 

NUSŲ KLAUSIMAS. 
___ 

Washington, geg. r>. — Ma- 

tyt, kongresas veteranams bo- 

liusij klausimą atidės ligi at- 

einančio rudens. Nes atstovai 

negali susitaikinti. 

PRANCŪZIJA REMIA LEN- 

KŲ VEIKIMĄ UKfcAI- 
' 

NOJ. 

Duoda ginklu, gaus - ukrainų 
kviečiu. 

Paryžius, geg. 4. — Lenkai 

pakėlė didelį puolimą (ofen- 

syvą) prieš rusus bolševikus 

Ukrainoje. Bolševikai toj ša- 

lyj turi neperdaugiausia ka- 

riuomenės, nes nesitikėjo to 

staigaus lenkų pakilimo. 
Neskaitlingoji bolševikų ka- 

riuomenė visu frontu be dide- 

liu lenkams pasipriešinimų at- 
simena toliaus, Ukrainos gilu- 
111011. 

• Bet bolševikams ir atsime- 

timas yra pavojingas. Nes j 
priešais.juos tenai gali pakil-i 
ti Ukrainos valstiečiai. Kuo- 

met tas įvyktų, bolševikai 

skutus butų sumaišyti. 
Šiandie tečiaus to dar nėra. 

Lenkai visu smarkumu pažan- 
giiioja pirmyn. Painia miestus 

paskui miestus. ! 

Lenkams daug' gelbsti už- 

silikusios ukrainų armijos bu- 

liai, vadovaujami . Petluros.j 
Tie smarkiau veikia už pačius i 

lenkus. Nes tai jų paėių žemė j 
liuosuojama nuo bolševikinio! 

pragarę. j 
i 

Veikimo tikslai. 

Lenkai pitaitiaiisia nori pa- 

siekti Kijevu ir tenai atstaty- 
dinti buvusią Ukrainos val- 

džią. Paskui pultięs toliaus 

pietus. 
Svarbiausias lenkų tikslas 

pasiekti Odessą ir "paliuosuo- 
ti tą svarbų / Juodųjų jūrių 
uostą nuo bolševikų. 
Gi kas įvyks paskui, nie^ 

kam nežinoma. Šiandie lenkai 

sakosi esą ukrainų globėjai. 
Safcosi, kuomet jie 'Ukrainą 
paliuosuosią nuo .bolševikų 

tiranijos, tuomet pasitrauksią 
iš tos šalies. 

Bet visaip gali įvykti. Ar tik 

lenkų nenorima įvykinti savo 

senų-senovės troškimų, kad pa 

1 

EVANSTONE SURASTAS 

VAISTAS PRIEŠ 1 

STREIKUS. 

Streikai tiesiog'ignoruojami. 

Pirm kokio mėnesio Evan- 

ston,e sustreikavo gatvių šla- 

vėjai. .J ii buvo fiO. Pareikalavo 

25 nuošimčių daugiau užmo- 
kesti es. 

Majoras Pearsous atsisakei 

tarties su streikininkais. Ir j 
viskas miestelyj pasiliko pose- 
novfs. Tiktai gatvės nebuvo 

šluojamos ir atmatos neišve- 

ža mos. 

Visas laibas neatsirado jo- 
kių streiklaužių, ir apie tuos 

nebuvo rūpinamasi. 
lTžvakar 45 iš streikininkų 

sugryžo darban senomis są- 

lygomis ir atnaujinti darbai 

gatvėse. 
Pirm poros sava i i ten-pat 

buvo sustreikavę skalbvklo.se 

darbininkai. Ir šitie streiki- 

ninkai ignoruota. Baltiniai ki- 

tur įkalbta. 
Vakar ir tie streikininkai 

ėmė gryzti savo darbus. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

daryti Lenkiją "nuo jūrių lig 

jūrių." 

Užpakalyj stovi Prancūzija. 

Tokios Lenkijos labai pagei- 
dauja Prancūzija. Prancūzams 

negaila, jei lenkai kėsintųsi 

praryti visas mažesniąsias už 
save tautas. Kas kam galvoje, 
bi tik butų atsiekti tie tikslai, 
ankštai surišti su lenkų iiiipe- 
rijalistų troškimais. 
Šitam lenkų veikime lenkus 

stipriai ir paremia Prancūzi- 

ja. Prancūzai pinigų neduoda 

lenkams, nes patys neturi pi- 
nigų. Bet prancūzai turi dau- 

gyby ginklų, amunicijos ir vi- 
sokios karės medžiagos. 
Prancūzija neturi nei karei- 

vių, katruos galėtų duoti len- 

kams.. Bet turi užtektinų skait- 

lių parinktinų oficierų, katrie^ 

gali vesti lenkų "klopus" kru- 
vinon kovon. 

Prancūzijos finansinis sto- 

vis blogas. Bet jei lenkams 

pavyktų paimti Odtessų,, tuo- 

met ji kadir už lenkiškus pi- 

nigus galėtų gauti daug kvie- 

čių. 
Nes Ukraina Europoje skai- 

tosi javų svirnas. Atsidarius 

Odessos uostui butų gerai 
tiems ir kitiems. 

Bet yra pavojaus. 

Butų daug džiaugsmo len- 

kams ir prancūzams, jei lenkų 
tikslai butų atsiekti. Bet galė- 

ti] but daug paskui ir susi- 

krimtimo. j • 

Jau šiandie rusai, neskai- 

tant bolševikų, didžiai 'neap- 
kenčia lenkų už jų imperialis- 
tinius žygius, už teriojim$ ir 

savinim^si didelių Rusijos 
plotų. 
Gi kuomet lenkai paimtų 

Kijevu, paskui kitus miestus 

ir Odessą, ar kartais rusai ne- 

susiprastų, nesusivienytų ir ar 

nepakiltų bendromis spėkomis 
prieš naujagadinius gunus. 

Ir tas labai galimas daiktas.* 
Tuomet lenkų neišgelbėtų nei 

prancūzai. 

i 

Pranešama, Lenkai Paėmę 
Kijevą 

Bet nėra patvirtinančių žinių 
LENKAI PAĖMĘ KIJEVĄ? 

Jiems tekę daug ir grobio. 

Varšava, geg. 4.—Vakar čia 

laikraščių paskelbta, kad len- 

ku kariuomenė paėmusi mie- 

stą Kijevą Ukrainoj. 
Reiškia, lenku eilės Ukrai- 

non įsispraudusios aštriu ky- 
liu, lygiai taip, kaip prieš ka- 
rės pabaigą vokiečiai buvo 

pa<larę Maine fronte. 
Čia lenkų laikraščiai pareiš- 

kia, kad Kijevan su kariuome- 
ne i nė jos ir patsai Lenkijos 
viršininkas P i 1 su d s k i s. 

Žiaurus mūšiai seka atviram 
lauke išilgai Telrov upės, Ma- 
lin apylinkėse. 
Sulig vietos laikraščiu, bol- 

ševikai prieš lenkus ir ukrai- 

nus kai-kuriose vietose pavar- 

toja kinus kareivius. Kai-ku- 

ris kinų skaitlius papuolęs ne- 
laisvėn. 

Lenkų pai-mtan nuo bolševikų 
grobi n ineina: 100 lokomotivų, 
3 šarvuoti traukiniai, kelios 

tankos ir keli lėktuvai. 

Lenkai su ukrainais nuo 

bolševikų atsiėmę Vinnica ir 

Zhmerinka. Bolševikai atblok- 

šti skersai upės Bug. 

, Apie Kijevo paėmimą rei- 
kia abejoti, kadangi oficija- 
liarn bolševikų pranežiiae, 
kurs nėra vėlesnis už zr/ 

iš Varšavos; neminir 

Kijevo puolimas. Tik s', 

koma, kad žiaurus mūšiai 

seka Kijevo" apylinkėse, 
ypač aplink Pastovą, už 30 

. mylių nuo Kijevo. Pagaliaus 
iš kitų versmių ir gi fiėra 

-patvirtinančių žinių, kad 

lenkai butų inėję Kijevan! 

PRAGYVENIMAS EINA 
BRANGYN. 

Washington, geg. 4.—Dar^ 
bo departamente statistikų ve- 
dimo raštinė paskelbė apie 
pragyvenimo pabarngimą ike- 
turiolitkoj 'Amerikos miestu 

laikotarpiu nuo gruodžio 1914 
m. ligi gruodžio 1919 metų. 

Chieagoje tuo • laikotarpiu 
pragyvenimo pabrangimu ke- 

rgiau šimto nuošimčių, tv. 

100.61. 
% 

Kituose įmestuose: 
Detroit 107.87; Norfolk 

106.98; Ne\v York 103.81; 

Jacksonville, Fla., 102.14; Buf- 
falo 102.65; Houston 101.70; 
Savannab 98.68; Baltimore 

98.40; Pbiladelphia 96.49; 
Cleveland 95.05; Mobile 94.54; 
Boston 92.30; Po'rtland, Me., 
91.59. 

Smulkmenos apie Chicago. 

Tuo laikotarpiu Chicngpie 
pabrango: 

Maistas 93.05 nuoš.; vyrams 
drabužiai 211.87; moterims 
drabužiai 232.86. 

Samdos 14.02; kuras ir švie- 
sa 40.10; rakandai ir naminiai 
daildai 175.99; įvairus daiktai 
34.26. 

Ajbelnas pragyvenimai 100.61 
nuoš. 

Detroit labjausia paliestas. 
1 Imant Detroitą, štai kaip 
viskas atrodo: 

Maistas 99.47 nuoš.; apsiren- 
gimas 381.79.; samdos 60.15; 
kufas ir šviesa 57.86; rakan- 
dai ir naminiai daiktai 172.61; 
įvairus daiktai 100.9; abelnas 

pragyvenmas 197.87 nuoš. 

Westrville,- O., geg, 4. — 

"Sausieji" paskelbė, jog jie 

neturį nieko prieš tuos žmo- 

nes, jei tie bntų parinkti kan- 
didatais į. šalies prezidentus: 
Hoover, Wood, Lowden, Mc- 

Adoo, Hughes, Poindexter ir 

Bryan. 

ANGLIJAI TENKA 130 

VOKIEČIU KARĖS 

LAIVĮĮ. 
" 

Londonas, geg. 4. — Su -pa- 

imtais Vokietijos karės laivais 

daugiausia pasipelno Anglija. 
Nes jaiištenka (i didžiuliai lai- 

vai ir 124 nardančios laivės. 

Apie tai paskelbta Anglijos 
parlamente. 
Su v. Valstijos gauna išviso 

tik du karės laivu. . 

Prancūzija — 2 dideliu lai- 
vu ir 38 nardančias laives. 

Japonija 3 laivus, gi Italija 
7 nardančias laives. 

Daugelis . kitų karės laivų 
dar nepaskirstyta. 

NUO VĖSULOS ŽUVO 

50 ŽMONIŲ. 

150 žmonių sužeista. 

Muskogee, Okla., geg. 4. — 

Anų naktį'baisus tornado (vė- 
sula) pagavo Oklakomos mie- 

stelį Peggs ir kuone visus na- 
mus sulygino su žeme. 

50 žmonių užmušta ir 150 

sužeista. Miestelyj nebefiko. 

nei vienų sveikų namų. 

Tiesioginis telefonu ir tele- 

grafu susinėsimas sii miesteliu 

negalimas. Taippat nelengva 
privažiuoti ir automobiliais, 
nes užversti medžiais 'aplinki- 
niai keliai. 

Miestelio stovis sužino a.W 

lėktuvais. 

7 . y 

PARYŽIUJE SUAREŠTUOK 

TAS BOLŠEVIKŲ AGEN- 
TAS 

Paryžius, geg. 5. —' čia su- 
areštuotas vieno radikalų lai- 
kraščio redaktorius Pierrę 

Monatite, kaipo rusų bolševi- 

kų agentas. Jis intariamas pri- 
sidėjime prie riaušių, įvyku- 
sių čia gegužės 1 d. 


