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METAI-VOL. V. 

Adm. Kolčakas Revo- 

liucijonierių Rankose 
' 

Bolševikai apgulė Krymą 
piet. Rusijoj 

Ungarija gali virsti monarchija 
KOLČAKAS YRA REVOLIU- 

CIJONIERIŲ NELAISVĖJE. 

Jis yra dideliam pavojuje. 

Londonas, sausio 24.—(Jauta 

patvirtinta žinia, kad admiro- 
las Kolrakas. nesenai dar bu- 

res Omsko valdžios galva Si- 

beri.joje, atsiranda revoliueijo- 
nieriu rankose Irkurke. 

LaikraŠrio Daily Mail kores- 

pondentas iŠ llarbino, Maftchu- 

rįįoje, |) ra neša, kad, turbnt. ad- 
mirolas Kolrakas busiąs revo- 

liueijonieriii teisiamas. Jo gy- 

vybė esanti dideliam pavojuje. 

IRKUCKE SEKA ŽIAURUS 
MŪŠIAI. 

Kamčatkoj pakilusiu 
revoliucija. 

Stockholmas. sau>io -4.—lš 

(Jelsiiudorso pranešama, jo*; 
Siherijos mieste hkucke seką 
žiauru> mūšiai admirolo Kol- 

ėako šalininku su pakilusiais 
prieš Siherijos valdžią revoliu- 

eijonieriais. 
Kai-kurie kazoku būriai, I 

katrie pirmiau stovėjo Koleako 

pusėje, šiandie einą išvien su 

revoliucionieriais. 

Taippat pranešta, kad Kam- 
ėatkos pusiausalyj pakilusi ne- 
kruvina revoliucija. Tenai mi- 

litarinė policija, susitariusi su 

gyventojais, suareštavo visus 

savo oficierus? ir civilius valdi- 

ninkus. 

FIELDMARŠALAS HAIG 

APLEIS SAVO VIETĄ. 

Bus panaikinta vyriausiojo 
vado vieta. 

Londonas, sausio 24. — Laikr. 

Daily Mail skelbia, jog Angli- 
jos armijoje vyriausiojo vado 
vieta su vasario 1 bus panai- 
kinta ir iŠ tos vietos pasitrauksi 
t'ieldmaršalas Tlai®:, kaipo vy- 
liausias vadas. 

Panaikinus tą auiršta armi- 

joje vieti), armija bus valdoma 

armijos tarybos, kaip yra buvę 

pirm praėjusios karės. 

MAŽĖJA GELEŽINKELIE- 

ČIŲ STREIKAS ITALIJOJ. 

Rymas, sausio 24. 
— Kelinta 

diena Italijoj seka geležinkelhi 
darbininkų streikas. Daugel 
vietose nevažinėja traukiniai. 

Dabar kai-kur darbininkai 

jau ima gryžti darban. 

Tarpe didesnių miestu susi- 

siekiama lėktuvais. 

s 

BOLŠEVIKAI UŽBLOKAVO 

KRYMO PUSIAUSALĮ/" 

Latviai paėmė Rešicą. 

Londonas, sausio 24. Iš 

Maskvos'apturėta žinių, jog 
bolševiku kariuomenė užbloka- 

vo, ty. atkirto nuo Rusijos 

Krymo pusiausalį ties .luodo- 

uiis jūrėmis. 

Anot bolševiku pranešimo, 
tenai bolševiku kariuomenės 

rankosna papuolęs Kubaniaus 

divizijini< štabas. 

Kitoje depešoje iš Maskvos 

sakoma, jog priešbolševikinės 
spėkos evakuavo Eliza vetera- 

ną, Chersono gybernijoj. Tos 

spėkos visu smarkumu atsime- 
ta aut .J h»m I uju juritj. 

Vietos latviu spaudos biurui 

pranešta, kad latviu kariuome- 
nė Letgalijoj nuo bolševiku at- 
ėmusi ReŠicą (Reshitza), svar- 
bu geležinkelių susibėgimą. 
Auksėiau buvo pranešta, jog 

Rešicą ginti bolševikai buvo 

>utrauk»; skaitlingi) kariuonte- 

i u. 

UNGARIJA GALI BUT PA- 

KEISTA MONARCHIJA. 

Austrija gaminasi prieš reak- 

cijonierius. 

Vienna, sausio *21 (Suvėlin- 
i>»).—('ia nebe pamato nuomo- 

niaujama, jog ateinančiais rin- 
kimais Ingarijoje angarai nu- 

balsuosią sugrąžinti savo ša- 

liai monarchiją. 

Del to ir paėioj Austrijoj 

pradėjo nerimauti monarchis- 

tai; kuriuos vyriausybės agen- 
tai sekioja kiekvienam žing- 
snyj. Xes i a prisibijoma, kad 
iuonareliistai staiga nepagrob- 
tu valdžios savo rankosna, Gi 

tuomet atgytu i a nauja r. ak- 

cija. 
Kuomet andai Austrijos 

kanclieris (premjeras) lankosi 

Prahoje ir ten su (V k o-Slova- 

kija padarė vienybės santarve, 

nuspręsta ungarains neduoti 

.jokiu ginklu ir amunicijos. 
Austrija savo dalį ginklų ir 

amunicijos pažadėjo Čeko-Slo- 

vakijai. 
Tasai sutarimas padaryt*s 

t odei, nes jei Ungari joje i> t su 

sugrąžinta monarchija, Au>tri- 

ja turėtu stipriai tuomet ap- 
saugoti savo rubežius. Nes is 

Tng'arijos reakcija mėgintu 
persimesti ir Austrijos. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

'PREZIDENTAS IŠKELIAUS: 
PIETINES VALSTIJAS, j * ! 

Kelionė bus atlikta sveikatos 

žvilgsniais. 
| 

Washington, sausio 24. — 

Sveikumo žvilgsniais preziden- 
tas \Vilsonas sumanęs atlikti 

ilgą kelionę vandenili pieti- 

nes valstijas ir tenai apsigy- 
venti laikinai. Taip pienuoja- 
ma patariant gydytojams. 
Sakoma, jog prezidentas tam 

tikslui pasirinkęs pietinę dalį 
Oalifornijos. Iš Wa?iiiiigtonoj 
iškeliausiąs garlaiviu Mav- 

» . j 

t'lo\ver ir persikelsiąs Panamos! 
perkasu. 
Kelionė ruošiama vasario 

pabaigoje. 

ANALFABETAI TURĖS ! 
LANKYTI MOKYKLAS. 

Washington, sausio 24—Se-I 
[natas prie Kenvono amerikoni-į 
žavimo biliaus prisegė amend- 

nientą. 
Sulig to amendmento, visi 

analfabetai svetimšaliai ir pi- 
liečiai tarpe 1(> ir 20 metų am- 
žiaus bus priversti lankyti va- 
karines ar kokias kitasv mo- 

kyklas—mažiausia 200 valan- 

dų per metus—su tikslu išmok- 

ti skaityti ir rašyti. 

^NEW YORKE PLATINASI 
INFLŪENZA. 

New York, sausio 24. čia : 

smarkiai plečiasi influenzos 

epidemija. Sveikumo komisijo-j 
nierius Copeland kovai prieš 
int'luenzą nuo miesto tarybos j 
pareikalavo 80 tūkstančių do- 
lieriu. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

VERA CRUZ'E. 

Mexico City, sausio 24. —; 

Mieste Vera Cruz praeiti) ket-l 

viitadienį ryte atjausta gana! 

stiprus žemės drebėjimas. 
Nelaimiu su žmonėmis nebn-į i 

vo. Bet sugadinta daug rezi-; 

denciju. 

KANSAS VALSTIJOJ ĮS- 
TEIGTA INDUSTRIJOS 

TEISMAS. 

TEISME VEIKS TRYS TEI- 
»• •• ( 

SĖJAI. 

Įstatymu uždrausti darbininku 

streikai. 

Topeka. Kas., sausio 25. — 

Kansas valstijos legislatura 
pravedė industrijalį bilių. Po- 

biliumi jau pasirašo guberna- 
torius Allen ir šianfTie bilius 1 

jau yra įstatymas, paliečian-j 
lis visą valstiją. 

Štai kai-kurios svarbesnės I 

iš to biliaus (jis buvo pava-j 
dintas industrijalio teismo bi- 

lius) 'ištraukos: 

Įsteigiamas industrijai i s tei- 

smas iš trijų teisėjų, skiria- 

mų gubernatoriaus trejų me- 

tų terminui. Algos kiekvienam 

teisėjui $5,000 per metus. 

Teismo reikšmė ir autoritetas. 

Industrijalio teismo reikšmė 
ir autoritetas bus platus, taip 
kad net pati valstijos "publie 
utilities" komisija to teismo 

bus prižiūrima ir patvarkoma. 
Teismas įsteigiamas su tik- 

slu valstijoje palaikyti taiką, 

apdrausti visuomenės sveiku-1 

mą, užbėgti industrijiniams i 

ginrams, beV'.arkei ir patvar-j 

kyti darbo ir reikalų vedimui 

taip, kad tai visa sutiktų su I 

valstijos gyventojų pragyveni- j 
iiio sąlygomis, ir pakelti vals- 

tijoje abelna gerbūvi. v 

Kokias industrijas palies, i 

Įsteigtas teisinas palies se-į 
kančias industrijas: maisto j 

produktų gaminimą visais joj 
procesais ir laipsniais; atidek- j 
lų ir visokiausių rubų ir ava-j 
linių išdirbimą; visokios rų-( 
sies kasyklas; viršminėtų pro-j 
tluktu ir prekių transportavi-j 

Augšėiau išvardintos indus-! 

I rijos yra reikalingiausios1 
žmonių pragyvenimui ir abel-l 

nai žmonių gerovei. Tad tose •. o i 

industrijose darbas ir reikalų 
vedimas nekilome! neturi but 

sudrumsčiamas. 

Streikų klausimas. 

Sulig- pravesto įstatymo 
darbininkų unijoms ar orga- 

nizacijoins nebus galima pa- 

kelti streiko, nes unijų arba 

organizacijų viršaičiams už- 

drausta paskelbti streikus. Už 
streiko paskelbimą pažymėta 
bausmės penkeri metai kalėji- 
mo arba $1,000 pabaudos, ar- 
ba pagaliau* abidvi bausmi. 

Taippat bile žmogui, firmai 

įir korporacijai uždrausta iš 

darbo prašalinti darbininkus, 

pirmiau apie tai nepranešus 
industrijaiiam teismui ir ne- 

laukus to teismo nuosprendžio. 
l'ž pakėlimą streiko su 

tikslu priešinties įstatymui 
taippat paskirta bausmės ka- 

lėjimu arba pabaudą. 
Kilus bent kokiems nesuti- 

kimams darbo su kapitalu, 
pirmiausias daiktas nesutiki-1 
mus pavesti teismui ir jokiuo 
budu neparaližiuoti darbo. 

Leistas kolektivis derėjimasis. 

Sulig įstatymo, darbinin- 

kams leista organizuoties, kaip 
patinkama. Taip-pat darbi- 

ninkams duota kolektivio de- 

rėjimosi teisės. \ 

Bot atsitikime, jei kartais 

abi pusės, ty. darbas ir kapi- 
talas, atsisakyti] pildyti teismo 

nuosprendžius,' tuomet tokių 
industriją savo rankosna pa- 
ima ir veda valstija. 

Kansas valstijos gyventuo- 
ju ose skaudžiai buvo atsiliepęs' 
buvęs anglekasių streikas. Kad1 

ateityj nebūtų panašiu juodų 
valandų, gubernatorius sušau-j 
kė legislatunj specijalėn sesi-j 
jon ir pasekmėje pravestas, 
industrijaiis įstatymas. 

Reiškia, Kansas valstija pa- 

liuosuota nuo streikų. 

Paryžius, sausio 25. — Len-j 
kai čia buvo pakele gandą, i 

v 
• • 

*" 

I 
kad maršalas Foeli keliausiąs 
Varsavon (sie!). Prancūzija 

tų gandą oficijaliai užgynė. 

Olandija Atsisako Išduoti 
Bot. Vokiečių Kaizerį 

Neišduos buvusio kaizerio. 

Hague, sausio 24. Olandi- 

jos vyriausybė ptsisokė išduoti 

buvusį vokiečių imperatorių 
AVilhelmjj,' kai]) to reikalavo 

talkininkai. 

Nota Paryžiuje. 

Paryžius, sausio 24. — Čia 

Olandijos pasiuntinystėj aptu- 
rėta olandų vyriausybės atsa- 

kymas attgš('iausi$jai talki- 

ninkų tarybai reikale išdavimo 

j buvusiojo kaizerio. 

Olandijoj vyriausybė atsisa- 
ko išduoti talkininkams buvusį 
'kaizerį. Tuo tikslu paduoda 
i svarbias priežastis. 

Kaip šiandie Olandijos pa- 

siuntinys induos notą talki- 

ninkams. 

Londone pasitenkinimas. 

Londonas, sausio 24. — Čia 

nepadaro jokio įspūdžio žinia, 
kad Olandija atsisako išduoti 

buvusį vokiečių kaizerį. 
Oficijalč'se Londono sferose 

išreiškiama net dalinis pasi- 
tenkinimas. Xes Anglija nerei- 

kalauja, kad butų išduotas*bu- 
ves kaizeris. 

Sakoma, jog; talkininkų rei- 

kalavimai busią atnaujinti. 
Teeiau »'erai numanoma, kad 

tas neduos pageidaujamų pa- 
sekmių. 

Pabaigoje pasiliks taip, 
kaip šiandie yra. 

JUGOSLAVIJOS MOTERYS 

LAIMĖJO LYGIATEISĘ. 

Belgradas, sausio 24.—Jugo- 
slavijos ministeriii kabinetas 

nusprendė, jog valdančioms 

nuosavybes moterims ateinan- 

tį mėnesį bus leista balsuoti sii 

vyrais renkant atstovus stei- 

giamąjin susirinkimam . 

ALBANIJA KOVOJA UŽ 

LAISV|, 
NENORI TEKTI GLOBON 

NEI ITALIJAI, NEI SER- 

BIJAI, NEI GRAIKIJAI. 

Albanų atstovybės galva—ka- 

talikų vyskupas. 

Paryžius, sausio 24. — Kuo- 

met Italija su Jugoslavija var- 
žosi už Adriatikos pakraščius 
ir uiažu-pamažu tarp abiejų 

Salių bus padaryta santarvė, 
tuomet nelaimingoji Albanija 
atsidurs kaip kokiose žnyplėse. 
Albanai tą gerai pramato ir to- 
dėl iškalno darbuojasi, kad ne- 

patekti priešininkams nasrus. 

"Mes nenorime nei italų, nei 

jugoslavių arba graikų," pa- 
reiškė Alessio vyskupas Bum- 
ee, albanų taikos atstovybės 

galva. Mes norime turėti pilnai 
nepriklausomą viešpatiją, ko- 

kią turėjome 1913 metais." 

Albanų atstovybė. 
f 

Albanų atstovybė, kaip iv 

daugelio kitų mažųjų tautų, at- 

vyko Paryžiun pradžioje 1919 
uietų pilna vilties ir pasitikėji-i 
1110 prezidento AYilsono apsi- 
sprendimo principais. 
Bet kaip egiptenų, persų ir 

arabų atstovybės visai nega- 

lėjo susieiti su talkininkų at- 

stovais, taip buvo ir su alba-( 
nais. 

i 

Taikos konferencija atsisakė' 

atkreipti d'oimj Albaniją,. Bu- 

vęs Prancūzijos užrubežinui 

reikalų ministeris Pielion tvir- 
tino, kad albanų atsotvybė tik 

tuomet bus išklausyta, kuomet! 

|bus galutinai talkininkų ap-| 
spręstas Albanijos likimas. 

Dabar pasirodė, jog tasai 

ministerio tvirtinimas nebuvo 

išpildytas. 

Atstovybėje trys žmonės. 
< 

Albanų atstovybę sudaro 

trvs stebėtinai skirtingi žmo- 

nės. Atstovybės viršininkas 

yra augščiau paminėtas kata- 

likų vyskupas,, kitas augštos 
kilmės mohametanas, gi tre- 

čias—pravoslavų (staeiatikių) 
dvasiškis. 

* 

Šalies klausime jie visi trys 

yra vienodos nuomonės. 

Vyskupas skundžiasi, kad 

talkininkai jų reikalavimu ne- 

norėjo išgirsti ir atsisako su 

jais pasimatyti. Tr kuomet Pa- 

ryžių apleido Amerikos atsto- 

vybė, albanams pranyko viso- 

kia viltis išreikšti savo troški- 

mus. 

Sako, tegu jie sau žinosi. 

Vyskupas sako, jog. dabar 

atrodo, kad Albanijai nebeliko 

jokios pagelbos. 
"Nežiūrint to," kalbėjo jis, 

"jei tautų sąjunga Albaniją 

paves Italijos globai, ir jei Ser- 

bija ir Graikija atsiplėš po ge- 

rą dalį įntisų žemės, tuomet 

tfegu jie bus atsargesni. Mes 

prieš savo priešininkus imsi- 

me veikti pasalinga kova. Vie- 
nu žygiu ginsimės nuo visų. Ir 

taip ilgai veiksime, kol mūšų 

priešininkams pasidarys kar- 

tus gyvenimas Albanijoje. 
"Albanija yra priaugusi val- 

dyties be syvetimos pagelbos. 
Visokie 1913 mertais praneši- 
mai apie civilę karę Albanijo; 
je, kuomet šalį valelį princas 

Wi1Kelm Wied, buvo priešinin- 
ku išgalvoti. 

| "Tiesa, tuomet buvo viduji- 
nių suiručių. Bet toli gražu ne 

kokia civile karė." 

žino Wilsono norus. 

Vyskupas pareiškė, kad kaip 
atstovybė, sudaryta iš įvairių 
įsitikinimų žmonių, taip ir visi 

Albanijos gyventojai yra vie- 
nos nuomonės, - turi vienodus 

troškimus, gauti, nepriklauso- 
mybę. \ 

Mes, sakė vyskupas, nesame 

prisivylimo intekmėje.. Mes ži- 

nome4, kad prezidentas AVilso- 

nas pri jaučia musų troški- 

mams. Ir jis veiks musų reika- 

Jais, kas tik bus* galima. Bet 
mes taippat žinome, jog Brita- 

nija ir Prancūzija yra surištos 
su Italija slaptu ryšiu iš 1915 

metų. 
Albaniją šiandie okupuoja 

Italijos kariuomenė. Ana tur-! 
but ir pasiliks. Albanams bus 
atlikta baisi neteisybė. 
Tečiaus kaip italai, taip kiti 

tegu bus atsargus!—pareiškė 
vyskupas.'Nes jie nieko nelai- 
mės Albanijoj^. 

i Nieko bendra neturi su taikos 

sutartimi. 
1 

—— 

Paryžius/ sausio 24. — Pa- 

skelbta tekstas Olandijos atsa- 
'kyino talkininkams pastarųjų 
j reikalavimų išduoti buvusį vo- 
kiečiu kaizeri. 

v t 

Atsakyme pažymima, jog 
Olandijos karalienės vyriausy- 
bė neturinti nieko bendra su 

taikos sutartimi ir todėl netu- 
rinti pareigos pildyti tos su- 

! tarties 228 skvriaus, kuriam 
• 

įkalbama apie teisimą buvusio 
kąizerio. 

Sako, jog negyvuoja joks 
tarptautinis įstatymas, sujig 

I kurio b. kaizeris galėtų but 

teisiamas. Taippat negvvuoja 
tam tikslui tarptautinis tribu- 

jnalas. Savo keliu pergalėtojai 
viską gali prasimanyti, net kas 

gali buti priešinga teisybei ir 

pergalėtų naeijonalei garbei. 

Jei ateityje tautų sąjunga 
panašiems tikslams pagamins 
tarptautinius įstatymus, gi 
Olandija prigulės prie sąjun- 
gos, tuomet Olandijos pareiga 
bus pildyti naują pasaulyj pa- 
tvarkymą. 

MIRĖ "MONKIŲ" KALBOS 

TYRINĖTOJAS. 

Chattanooga, Tenn., sausio. 

24.—Vietos ligoninėje mirė ži- 
nomas keliauninkas ir auto- 

rius, (J arner. 

Ganier indomus Imvo žmo- 

gus. Jis d&ug laiko pašventė 
mokindamasis "monkiii" (bež- 
džionių) ''kalbos*' ir tvirtin- 

damas, jog anos susikali)/]. 
Tuo tikslu jis buvo aplankv? 

Aprikę ir tenai mokinęsis los 
"kalbos." Bet neišmokęs. 

SMARKĖJAINFLUENZA 
CHIGAGOJE. 

Chicagoje influenzos epide- 

mija smarkėja. Taip yra ir su 

plaučių liga. 
Vakar vakare, sausio 23, pa- 

sibaigusioje paroje susirgo 2,- 

230 žmonių influėnza ir 321 

plaučių liga. 

Tuo pačiu laikotarpiu nuo 
influenzos mirė 41 žmogus, nuo 

plaučių ligos—43. 

Kongreso atstovas Sabath 

darbuojasi, kad influenzos epi- 
demijos metu butų leista žmo- 
nėms liuosai įsigyti kiek rei- 

kiant degtinės. Nes, girdi, sii 

svaigalais galima apsiginti iiL- 

fluenzos. 

Prieš tokias kongreso atsto- 
vo pastangas smarkiai pro- 

testuoja sveikumo komisijoiiie- 
rius Dr. Robertson. Komisijo- 
nierius užgina, kad svaigalai 
butų bent kokie vaistai prieš 
influenzą. 

Paryžius, sausio 25. — Lafc 

kinuoju • savo atstovu Prancū- 

zijoje vokiečių vyriausybė 
JI 


