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KARE SU RUSIJA 

Bolševikai grūmoja Pab&ltijai, 
Lenkijai ir Indijai 

ANGLIJA SUSIRUPINUSI 

SAVO INDIJA. 

Bolševikai šiandie igija 
galybę. 

Londonas, sausio !(>. Vos 

tik pirm keliu dienu padaryta 
taika su Vokietija, ui šiandie 

talkininkams, vpar Amelijai. 
• \ 

grūmoja nauja kare. 

šiandie eia nėra jau jokiai 
pa>laptis. kad Rusijos bolševi-j 
kai žada užpulti Indiją ir kitas 

Amdijos posesijas Azijoje. 
Anglijos utilitariniai viršinin- 

. ... . I 
kai ir keli žymesnieji kabineto 
nariai pa k vest i kuoveikiatt< 

keliauti Paryžiun. Tenai su 

premjeru (leoriee Lloyd l>us ap-1 
tarta svaraus milifariniai klau-j 

simai. 

Bolševikai apvaldo visą 
Rusiją. 

ria pusofieijaliai paskelbta, 
joję bolševikai apvaldo visą; 

Uusiją ir ima briauties Azijon.j 
Kuomet jiems pavyks paimti. 
Od»*ssą i?1 apvaldyti Juodąsias 
jūres, paskui ineiti Kaukazan, 

tuomet jie įsii»*ys daugiau kaip 
reikia mai>to. karės medžiagos, 
i r visko. 

Iš ten jie visu smarkumu j 

patrauks i l'žkaspijos provin-j 
eijas. kur šiandie jie jau turi 

uždėję savo leteną. 
šitie visi svarbus klausimai 

bus aptariami konferencijoje, 

Parvžiuje. 

Galimas' !citas žygis. 

I>et tai jle viskas. 

ile Indijos bolševikai gali 
visu smarkumu atsisukti va- 

karus ir sutraškinti Pabaltiją. 

Lenkiją ir varyties toliaus. 

Kadangi paskui bolševikus 

visur seka teroras, snarcliija ir 

badas, tad galima numanyti, 
kas tuomet butu su Europa, jei 
bolševikai laimėtu vakaruose. 

Spauda pasidalinusi. 

iiolševiku veikimo klausi- 

m uos Anglijos sapuda pasida- 
linusi dvi dalis. 

Vieni laikraščiai smarkiai 

kritikuoja premjerą. .Jam ant- 

inetama kaltė, kad Šiandie Kol- 

rakas ir I)enikinas paliko be 

reikiamų spėkų. 
Tie laikraščiai prikaišioja 

premjerui, jog seniau jis su 

bolševikais žaidęs, rėmės jų pa- 

kvietimą kont'erencijon Prin- 

kipo saloje ir tinkamai nepa- 
u«» 11 )ė jęs p r i ešbo l Še v i k i n i a m 

s 

rusų vadams. 

Kita dalis laikraščių kaltina 

premjerą, kodėl jis atsisakąs 
tarties su bolševikais, kuomet 

tie siūlą taiką. 

Įkūrę propagandos mokyklas. 
Apturima žinių, jog Tašken- 

te bolševikai įkūrę rytinių kal- 

bų ir propagandos mokyklas. 

MALTUOS VIEŠPATIJŲ 
ATSTOVAI GELSING- 

FORSE. 

Gelsingforsas. sausio U (su- 
vėlinta).—O i a koni'erencijon 
atkeliavo atstovai Kstonijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos. 

Konferencijos tikslas—vi- 

soms paminėtoms viešpatijoms 
bendrai susijungti prieš Rusi- 

jos bolševikus ir Vokietiją. 

BIJOMASI REVOLIUCIJOS 

AUSTRIJOJE. 

Komunistų agentai visur 

darbuojasi. 

Londonas, sausio !(>.—Diplo- 
matinėse depešose iš Austrijos 
iš:v:škiama baimė, kati tenai 

iridi pakilti revoliucija. Po pa- 
siarojo komunistu nepavykimo 
Berlyne, j n agentai darbuosis 

sukelti suirutes Austrijoje, kur 

žmonės kenėia baisiausi.) var- 

Jią i i* badą. 
Pačioje Austrijos sostinėje 

yra tinkama dirva radikalu 

veikimui. Nėra sunku sukur- 

>tyti minias prieš liyvuojančią 
tvarką. 
K ruvinos demonstracijos 

IWlyne paliudija, j oi;- radika- 
lai neatsisako nuo veikimo 

prieš vyriausybę. Jiems vis- 

vien norisi įvesti sovietus ir su- 

sisėbrauti su rusais bolševi- 

kais. 

Ir nors jiems <lahar nepavy- 
ko savo tikslas atsiekti, jie 

mėgins dažnai kurstyti minias. 

Praeis <laiii** metu, kol išnyks 
radikalizmas, Ir jis gaus gal$ 
tiIv tuomet, kuomet darbininkų 
i 11 i n i os susipras. 

YUDENIČ MURMANSKO 

FRONTE? 

Ryga. sausio 1(>.—(ien. Yu- 

denie su savo neskaitlinga ar- 

mija, turbut, persikels Mur- 

mansko frontan ir ten susi- 

jungs su generolu Muller. 

CLEMENGEAU SUTIKO 

BUT KANDIDATU 

PREZIDENTUS. 

Paryžius, sausio 16.—Prem- 

jeras Olemenceau po ilgo tylė- 
jimo pag-.iliaus pasisakė, jog 

jis sutinka but kandidatu j 
1y rancu z i jos p r ez identus. 

Tose mokyklose lavinami agen- 
tai ir siunčiami toliaus j rytus. 

I Sakoma, trumpoj ateityj bol- 

ševikų agentu pririsiu Kinijoj 
ir Indijoj. 
Pranešta, jog Vladivostoke 

seka generalis darbininku 

j streikas. 

GEN. BLISS SAKO. REIKIA 

PAGELBOS LENKIJAI. 

Nes ją gali užpulti ir nugalėti 
bolševikai. 

Washington. sausio 1(>.—Vy- 
riausybes atstovai ėmė rupiu-' 
ties Lenkijos likimu. 
K arės sekretorius Baker kon- 

greso bud u ir priemonių komi- 
tetui pasiūlė pavesti Lenkijai 
Suv. Valstijų karės medžiagos 
perviršį. 

Paskui gen. Bliss tam pa- 

ėiam komitetui pranešė, jog 

Europoje abelnoji karė ir vėl 

atsinaujins, kuomet Lenkija 
neatsilaikys prieš pramatomą 
bolševikų užpuoliui:}. 

Gen. Bliss buvo taikos kon- 

ferencijos narys, (ii taikos 

konferencija leido lenkams ry- 
tuose daryti, kas tik jiems pa- 
tinka. 

•Šiandie lenkai ne tik yra gi- 
liai įsibriovę Pabaltijos šalis, 
bet paėion Rusijon. 

Pats gen. Bliss pripažįsta, 
jog lenkai tenai vietomis už 

savo tariamų rubežių pasivarę 
per 22.") mylias. Tai padaro, 
kad ginti savo šalį nuo bolše- 

vikų. 
Dabar pasirodo, jog lenkams 

tasai žygis gali brangiai atsi- 

eiti. Nes bolševikai gali savo 

spėkas atkreipti prieš lenkus 

ir šituos sutraškinti. 
Ve kodėl rmta rupinties Len- 

kijos likimu; 
Žinovai tvirtina, kad kuomet 

bolševikai apsidirbs su savai- 

siais priešininkais, tuomet, be 
abejonės, atsisuks jie ir prieš 
lenkus. 

Taip įvykus, tiu ropoję atsi- 

naujintu karė. 
Dar yra daug ir kitu prie- 

žasėiu, kodėl talkininkai turi 

gelbėti Lenkijai. 

AMERIKOS UKRAINŲ 
SUVAŽIAVIMAS. 

Apgalvojamos priemonės kovo- 

ti prieš bolševikus. 

New York, sausio 16—Ame- 
rikos ukrainai vakar i a atida- 

vė nacijonalį savo suvažiavimą. 

Dalyvauja apie tūkstantis Įvai- 
riu organizacijų ir draugijų 
atstovu. 

Suvažiavimas sušauktas tik- 

rai mj naeijonalio komiteto 

vardu. 

Svarbiausias suvažiavimo 

tikslas sudaryti stiprią, orga- 

nizaciją šelpti nukentėjusius 
del karės Ukrainoje, kur šian- 

die, anot pranešimu, daugelis 
žmonių miršta nuo šiltinės epi- 
demijos. 

I 

Tolinus: išgalvoti priemones 
pasek m i ilgiau apginti Ukrainą 
nuo bolševikizmo, Įsteigti (v,ia 

ukrainų kalboje dienrašti; pra- 

įvesti komercijinius santikius 

tarpe Suv. Valstijų ir Ukrai- 

nos. 

Pagaliaus: suvažiavimas at- 

silieps Suv. Valstijų vyriau- 
sybę, kad šita pripažintų Uk- 

rainą, kaipo atskiriu respubli- 
ką. 

i 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 

SILEZIJĄ. 

Berlynas, sausio 16. — Vo- 

kiečių kariuomenė kraustosi $ 

Silezijos. Tenai įvyks plebis- 
citas. 

.... 

BOLŠEVIKAI PAĖMę 

ROSTOVĄ. 

Taippat paėmę 10,000 Deniki- 

110 kareiviu. 
' 

.• . 

—7~ 
( Londonas, sausio Itf. — Tš 

Maskvos depešoje pranešama, 
jo# bolševikai paėmę miestą 
Rostovą ties Donu. 

Paimta nelaisvėn 10,000 ka- 
reiviu. Paimta 32 imliotos, 0 

lankos ir didelė kiekybė karės 

medžiagos. 
Pranešime sakoma: . 

"Muštai Rostovo gatvėse 

prasidėjo ryte sausio 9 \v tęsė- 
si ištisią dieną. Ant rytojaus 
priešininkas išvytas iš miesto 

ir atblokštas ant Bataisk, f!ir-| 
lo ir Aksaishai. 

i4 Priešininkas sunaikino ma- 

žesniuosius tiltus skersai Do- 

no. Bot palikta nepalytėtas 
didžiulis geležinkelio tiltas. 

"Tuojaus Rostove įsteigtas 
revoliucijinis komitetas." 

BOLŠEVIKAMS TEKĘ DVI 

DIVIZIJI. 

Londonas, sausio 1(5.—Bolše- 

vikai skelbia, jog Turkestano 
fronte ji(» paėmę nelaisvėn dvi 

Ipriešbolševikini diviziji—ket- 

virtąją ir "penktąją. Xelaisvėn 

papuolęs ir ketvirtosios divizi- 

jos vadas. 

I Toliau# iš Maskvos praneša- 
ma, jog bolševikai paėmę mie- 

stu Nikopol ir Melitopol pieti- 
nėj Busi joj. 

NAUJAS KARALIUS PA- 

VIRTO BOLŠEVIKU. 

Dabar jis grūmoja Indijai. 

Geneva, sausio 1(>.— B u vos 

Turkijos karos ininisteris En- 

ver Paslia, kurs, kaip žinoma, 

buvo išrinktas Kurdistano ka- 

raliūnų pakėlė bolševikinę re- 

voliuciją Turkestane, Afganis 
tane ir Balueistane, anot tele- 

gramos iš Baku. 

Envy, sakoma, turįs daugelį 
pasekėjų. Jis visa savo veiki- 

mą atkreipia prieš Anglijos 
valdovavimą pietvakarinėj- 
Azijoj, ypač Indijoj. 
Sakoma, jog rusų bolševikai 

Enverą aprūpinę didelėmis pi- 
nigu sumomis. 

Tai pirmu kartu - pasitaiko 
tokia žinia, kad karalius pa- 

| 
virstu bolševiku. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S). 
I 

BOLŠEVIKAI PANAIKINĘ 
MIRTIES BAUSMĘ? 

Londonas, sausio l(i. — Iš 

Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešama, jog bolševikai pa- 
naikino mirties bausmę visiems 

nebolševi kailis visoj Rusijoj. 

KODĖL ANGLEKASIAI REI-' 
KALAUJA 30 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĖJE. 

Tą išaiškina angiekasių 

prezidentas.. 
"T—; i 

Washington, sausio 15.—Va- 
kar prieš prezidento paskirtą 
komisiją iš trijų žmonių argu- 
mentavo angiekasių organiza- 
cijos viršaičiai. 

Kai-kam nebuvo gerai su- 

prantama, ką reiškia angieka- 
sių reikalavimas 30 valandų 
darbo savaitėje. 

Veikiantysis prezidentas Le-| 
wis išaiškino, jog darbininkai j 
nori 30 valandų kas savaitė už- j 
tikrinto darbo. Xes praeitais! 
visais laikais daugelis iš jų sa-l 

vaitėje neišdirbdavo nei kelio-! 
likos valandų. 

Pažymėjo, jog anglekasiai 
prieš ilgas darbo valandas nie- 
ko neturi. Tik nori, kad nebū- 

tų mažiau kaip 30 valandų sa- 

vaitėje su tinkama užmokesti- 
mi. 

JUGOSLAVIJA PRIEŠINASI 

TALKININKŲ SUMA- 

NYMAMS. 

Bet Italija mielai sutinka. 
t 

Paryžius, sausio 17. Fiu-j 
įiio klausimo talkininkai pa-j 
siūlė Italijai naują sumany-j 
mą. Vietoje Fiume Italijai pa- 
siūlyta Adriatikos pakraščiai ( 

tarpe Volosca ir Fiume. Tais j 
pakraščiais eina Fiume Lai-j 
bacli geležinkelis. Oi pats 
Fiume paliekamas tautu są- 

jungos kontrolėje. 
Italija su tuo pasiųlymu 

sutinka. Ir pasižada apleisti 
Fiume (Nežinia tik, ką tai 

pasakvs lakūnas d'Annunzio).j 
Sako, jog dabar ten taika pri-! 
gulės nuo Jugoslavijos. 

Bet Jugoslavija aštriai pro- 
testuoja prieš tokį talkininkų 

j sugalvojimą. Tuo tikslu eia 

atkeliauja Serbijos sosto jpė-l 
jdinis Aleksandras. 

ATMUŠAMI BOLŠEVIKAI PIETINĖ] RUSIJOJ, j 
N 

BOLŠEVIKAI ATMUŠTI 
ODESSOS FRONTE. 

Sulaikyti jie ir ties Donu. 

Londonas, sausio 16.—Angli- 
jos militarinė misija prie gen. 
DeniRino Jekaterinodare pra- 

neša, jog Kaukazo armija už 

upės Aksai po žiauraus mūšio 

atmušusi net penkias bolševi- 

kų atakas. 

Lygiai gauta žinių, jog su- 

stabdytas bolševikų žygiavi- 
mas ant Odessos. 

Be to, gauta žinių, jbg gen. 
Denikinas nepasitraukęs- iš 

vyriausiojo vado vietos. Viso- 

kie pranešimai apie jo pasi- 
% 

traukimą, sakoma, tik vieni 

pi*iešininku prasimanymai. 

Sulaikyti ir .ties upe Don. 

Anglų militarinė misija to- 

lia us praneša, jog gen. Deniki- 
110 armija sulaikiusi bolševiku 

briovimąsi ir ties upe Don. 

I Bolševikai keliose vietose' 

| mėginę persimesti per upę. Bet 
buvę atblokšti. 
Tik mačam būriui bolševikų 

I • • 

^•altarijos, sakoma, pavyko per- 
eiti upę. Bet raitarija atrado 

pabliurusius kelius ir laukus. 

Laisvanorių armija stipriai 
laikosi prieš bolševikus linijo- 
je nuo Nikopolio ligi Melitopo- 
lio, šiauriuose nuo Krimo. 

Lenkai nori Lietuvai 

pavesti Dvinską? 
Toksai esąs lenkų sumanymas 
PLENUOJAMA APSIGINI- 

MO SĄJUNGA PABAL- 

TIJOJE. 

Nesutikimai ̂latvių su Estoni- 

ja. 

Dorpatas, sausio 9 (Suvė- 
linta). — Pabaltijoje stovis 

vis labjaus painiojasi. Prisibi- 
jota bolševikų užpuolimo ir 

j ii propagandos. Kad to iš- 

vengti, Pabaltijds viešpatijos 
sumanė susirišti stiprion sąjun 
gon. Tas norima padaryti Tie 

užpuojjniŲ, bet apsiginimo tik- 
slais. 

Ligšiol tai apkalbamąjai są- 
jungai stovėjo ant kelio viso- 
kios painiavos. Latviai pagei- 
dauja prie Latvijos prijungti 
Letgaliją, katra šiandie yra 

bolševiku valdžioje. Dabar 

tuo tikslu pradėta ofensvva 

prieš bolševikus. 

Suomija gi reikalauja gau- 
ti Kareliją, kuri šiandie yra 

šiaurinės rusu vakl/ios kon- 

trolėje. 
Teėiaus kliūtys ]><jrga lėtos 

ir gahj-gale nutarta turėti 

konferencijų sausio 15 (iel- 

singforsę. Konferencijoje bus 

tariamasi apie paminėtą są- 
jungą. 

Priešinamasi Estoniįai. 

Estonija atskiria i daro tai- 

ką su bolševikais. Toksai es- 

tu žygis nepatinka kitoms 

viešpatijoms. 
Kalbama, jog Pabalti jos 

viešpatijos busimoje konfe- 

rencijoje nesutiks rišties su 

Estonija. Nes jei Estonija at- 

skiria i nuo kitų taikosi, reiš- 

kia ji sulaužė kituomet pa- 

darytą santarvę nesi ta i kinti 

pavieniui. 
Prancūzų konsulis Rygoje 

patarė Pabaltijos viešpati- 
joms nepriimti savo tarpan 

Estonijos! Apie tai paskelbta 
viešai. 

| 
Po šito latvių .spauda paki- 

| lo prieš estus. -Prasidėjo gin- 
!<v*ai už rubežius. 
I 

|c Kas gi toliaus? \ 

| Reikalinga paminėti dar ši-\ 
tuos oia apsireiškusius faktus: l 

Latviu Raudonojo Kryžiaus 
misija perėjo karos frontą ir 

nukeliavo Maskvon. Čia spė- 
jama, jog ta misija turi svar- 

besnių uždavinių, ne kaip ne- 
laisvių susiniainymo klausi- 

mas. 

Toliaus, Latvijos vvriausy- 
bė skelbia, jog latviai neturį 

j jokių agresivių tikslų 

j Rusiją. Dvinsko fronte ko 
įjama tik tuo tikslu, kad i 

gauti Letgaliją. 

Pagal iaus dar vienas fak- 

j tas: 
Lenkai nusprendę jau neiti 

toliaus Rusijon, nes iš to gali 
pakilti nesmagumų. Oi Dvins- 

I kąx latviams pagelbėjo paimti 
su kitokiais tikslais. 

Lenkai nenori paleisti iš sa- 

i vo ranku Vilniaus. Tr • todėl 
L • . . 

i vietoje Vilniaus sugalvoję Lie- 
! tuvai pavesti Dvinską. 

Oia tvirtinama, kad toksai 

lenku sumanymas negalimas. 
Tai tik butu supjudvmas lie- 

tuvių su latviais, katrie gra- 
žiai sugyvena. 

Dvinskas yra Letgalijos so- 

(stinė. Ar#i latviai sutiktų tg. 

imiestą atiduoti? Pagaliaus, 
kaip lietuviai "žiūrėtų tai, 

jei lenkai mėgintu pasilaikyti 
Vilnių ? 

Bolševikai nenori paleisti. 
. Letgalijos. 

Savo keliu, bolševikai ne-, 

j nori paleisti iš savoi rankų 
Letgalijos, vpae Dvinsko, 
įkurs svarbus yra geležinkelių 
susibėgimu. 
Bolševikai sutinka Letgali- 

joje pravesti plebiscitą. Bet 
nori pasilaikyti Dvinską. 

VOKIETIJOS BOLŠEVIKAI 

NORI UŽGROBTI 

INDUSTRIJĄ. 

Tuo tikslu jie paskelbė 
manifestą. 

Berlynas, sausio 16.—Vokie- 

čių komunistai (bolševikai) 
vakar paskelbė darbininkus 

manifestą. Kviečia darbinin- 

kus visose industrijose išrinkti 

revoliucijines tarybas. 

Vyriausybė t;\ "įrianifestą" 
atkreipia daug domos. Nes vie- 
tomis sukurstyti darbininkai 

gali padaryti daug nesmagu- 
mų. 

Ką sako laikraščiai. 

Laikraščiai čia, išėmus radi- 

kalų spaudą, yra vienodos 

nuomonės apie buvusias praei- 
tą antradienį riaušes, kurios 

pasibaigė gausiu kraujo pralie- 
jimu. 

Sako, tai darbas £omunistų 
ir neprigulmingųjų soėįjalistų, 

. \ $ ; 

' 

J' > 

katrie mėgino pakelti revoliu- 

ciją visoj Vokietijoj. 
Kai-kurie laikraščiai kaltina 

vyriausybę, kodėl šita prie 
Reichstago ramų nelaikiusi ka- 
riuomenės. Nes jei butų buvus 
ten kariuomenė, tuomet mini6s 

nebūtų turėjusios drąsos pult 
ties prieš ramus ir butų ne- 
klausios kurstytojų. 

Bolševikai išvadinami bailiais. 

Berlynas vakar atrodė kaip 

po kokios karės. Darbininkai 

dirba tik didžiosiose dirbtuvė- 

se. Didžiuma švenčia. Bet mi- 

tinguoti negali, nes aštriai ne- 

drausti susirinkimai. 
Liudininkai pasakoja, ;Jog 

riaušėse priešais reichstagą ra- 
dikalai vadai pasirodė pirmos 
rūšies bailiai. Nes jie kurstė 

minias, gi patys visas laikas 

niūksojo užpakalyj, kad kar- 

tais jų nepaliestų kulkasvai- 

džių kulipkos. 
Reiškia,, jie minias stum&£ 

skerdynes. 


