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Carranza Nenori Apleisti 
Prezidento Vietos 

Lenkai ir Ukrainai Kijevo 
Apylinkese 

CARRANZA BUVO PATA- 

RIAMAS REZIGNUOTI. 

Bet jis atsisakęs klausyti 

patarimo. 

Washin£ton. geg.Iš ofi- 

eijaliii versmių liauta žinių, 

jog pinu keliu dienu Meksikos 

sostinėje Carranzos armijos 

generolai turėjo konfert'neiją. 
Susirinkę generolai patarė 

prezidentui Carranzai rezig- 

nuoti. gi savo vieton paskirti 
k it ji kokį žmogų, kaipo laikiną 

prezidentą. Sakė tokį prezi- 
dentą galįs paskirti kadir| 
kongresas. 

l>et Carranza atmetė tą pa-j 
tarimą ir sutiko >u pasitrauki-1 
nm iš kandidatavimo prezi- 
dentus Ygnaeio Benillas, am- 

basadoriaus Su v. Valstijose. 

Pagaliaus jis sutiko pasiusti j 
komisiją tarties <u revolim-ijo- 
nieriais. 

Konferencijoje dalyvavo vi-1 
si sostinės apylinkės genero- 
lai. Buvo ir veikiantysis karės 
ministeris rrquizo. Tartasi j 

apie Sonoros atskilimą. 
Svarbiausias argumentas už I 

Carranzos pasitraukimą buvo 
statomas pavojus, kad kartais! 
S a v. Valstijos neįsimaišytu i 

Meksikos reikalus. 

OBREGON VEDA RE- 

VOLIUCIJĄ. 

Iš visako matosi, Carranzai 

reiks bėgti. 

Washington, geg. 3.—Gene- 
rolo Obregono atstovas "VVasli- 

ingtone yra gen. Salvador Al- 

varado. Jis čia paskelbi, kad 
šiandie svarbiausias t^ksikos 

re vi >1 i uc i j on i er ių tikslas—k u o- 

veikiaus pradėti karės veiki- 

ui?} prieš pači ii sostinę—Mexi- 
eo City. Veikimas bus pradė- 
tas vienu žygiu iš trijų pakilu- 
sių prieš Carranzą valstijų: 
(Juerrero, Michoacan ir Ja- 

lisco. 
Bendrai su tuo veikimu bus 

deramos pastangos kuo vei- 

klaus užimti. Tanipioo žibalo 
laukus ir pertraukti Oarranzai 

® pelną iš tu versmių. 

Priešais sostinę revoliucijo- 

nierių armijas ves patsai g^n. 
Obregon, kandidatas Meksi- 

kos prezidentus, kuris, pakilus 
revoliucijai, staiga sostinę ap- 
leido ir atsidūrė atvangion 
vieton. 

Šiandie gen. Obregon yra 

svarbiausias revoliucijoje au- 

toritetas. 

Kadangi Meksikos sostinė 

apsiaučiama revoliucijos 
liepsnomis ir darosi vis aiš- 

kiau, kad carranzistams įokiu0 

k 
bndu negali pavykti suturėti 

• t 

LENKAI JAU ARTI 

KIJEVO. 

Bolševiku spėkas atsimeta 

ant Charkovo. 

V 

Varsa va. geg. .*>. Lenkų 

raitelių būriai, .-uii.Li: apturėtų 
r i a pranešimų, jau atsidūrę 
Kijevo apylinkes. Bolševikų 
štabas ir paskui svarbiausios 

jų spėkos atsitraukia ant 

C'iarkovo. Lenkų ir ukrainų 

pėstininkai su paskuba mar- 

suoja paskui raitelių būrius. 

70-ta ir 44-ta bolševikų di- 

vizijos atkirstos lenkų nuo 

vyriausiųjų spėkų. Jos dabar 

lenkų apsiaustos Berdiėevo ir 

Žitomiro ayplinkėse. Su *li- 

džiausiu atkaklumu jos kovo- 

ja, kad prasimušti rytų šonan. 

Troekii apsaugoja savo vyrus. 

Pagautuose i a kibirkšti- 

niuose bolševikų įsakymuose 
armijai patirta. jog Rusijos 
karės komisaras Troekii mėgi- 
na tas dvi savo divizijas kaip 
norint apsaugoti nuo pragaiš- 
ties. Daromi pienai joms pra- 
simuši i pe'r lenkų eiles ir pa- 

bėgti. 
Bet šiėia tvirtinama, kad 

bolševikams nepavyksią tas 

padaryti. 

Kaip ėia, taip visos Lenki- 

jos miestuose paminima dide- 
lė šventė, surišta su lenkų lai- 

mėjimais Ukrainoj, Cia vy- 

riausybė gauna daugelį pa- 

sveikinimų. 

Sunaikinta 12-toji armija. 

C'i a ofieijaliai paskelbta, jog 
lenkai užėmę miestą Mogilevą. 
Sunaikinta kuone visa 12-oji 

bolševikų armija, sakoma pra- 
nešime. Jos liekanos j visus 

šonus blaškomos. Paimta daug 
nelaisvių ir daug visokios ka- 
lės medžiagos. 

Vietos laikraščiuose pasiro- 
dė žinių, jog Troekii esąs kur- 

tai nepertoliau^ia Kijevo. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ . 

BAKU. 
i 

Londonas, geg. Čia ofi- 

eijaliai paskelbta, kad bolševi- 
kai paėmė Baku miestą ir uos- 

tą vakariniam Kaspijos jūrių 
šone balandžio 29 dieną. 
Baku yra svarbus miestas 

; žibalo apylinkėmis. Tą miestą 
kelis kartus buvo okupavę 

j anglai. 

tų liepsnų, čia nei kiek neabe- 
! jojama, kad Carranzai prisieis 
dumti iš sostnės kol dar neat- 

kirsti keliai. Nes ilgiau palau- 
kus nebus galima rasti išėji- 
mo. 

" 

< "':/ 

DU AMERIKONAI IŠGEL- | 
BĖJO 2,300 RUSŲ. 

u 

I 

Perkėlė juos sKersai upės 
Dniestro. 

| 
i 
N • 

Geneva, geg. —Miss Gladys 

Vaugban iš Alinneapolis, 
| Minn.,' Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbininko, ir Fran- 

cis E. Kronczak iš Buffalo, X. 

V., iš Knigbts of Columbus 

organizacijos, pasekmingai iš- 
i gelbėjo 2,1)00 rusu pabėgėlių 
i pietinėj Rusijoj. 

j Apie tai čia gavo žinių 

| Raudonojo Kryžiaus raštinė, 

j Tie rusai bėgo nuo besi- 

briaujančių bolševikų ir iš jų 
daugelis butų žuvę, jei ne tie- 
du amerikonu. Šitiedii laiku 

parupino valtis ir juos visus 

j perkėlė skersai upės Dniestro. 
j Tuo metu upėje buvo* daug 
ledų lyčių, katros nuskandino 

vieną valtį. 
— 

BOLŠEVIKAI PRISIEKIA 

PAGIEŽĄ LENKAMS. 

Sako. jie sunaikinsią jų 

bajorybę. 

Londonas, geg.—Kijevo ir 
i Charkovo sovietai, sakoma ki- 

birkštiniam iš Maskvos prane- 
šime paskelbė savo stiprų pa- 

i si ketinimą atsilaikyti prieš 

I lenk jis. imperijaJistus. 
Vienoje jų rezoliucijoje tarp 

j kitko pasakyta: 
"Sprendžiauloji karė pakilo; 

rusų ir ukrainų su lenkais. 

Karė tik tuomet pasibaigs, 
kuomet bus sutruškinta lenkiš- 

koji bajorija. 
•" 

LENKAI PRIPAŽINĘ 

UKRAINĄ. 

Washington, geg. .*>.—Vietos 
lenkų pasiuntinybei iš Varša- 

vos pranešta, kad lenkai pri- 

j pažine Ukrainos nepriklauso- 

| mybę 
su viršininku gen. Pet- 

i lura. 

VOKIETIJA TIKISI AT- 

GAUTI TERITORIJAS. 
____ 

Londonas, geg. 3.—Vokieti- 

jos vyriausybė paskelbė atsi- 
! liepimą i vok i mus, gvvenan- 

! cius a ugs to jo j Silezijoj, 
i Atsiliepime sakoma, kad 

nors apskričiai Scldeswig- 
Holstein, Malmedy ir Saare tu- 
ri but paduoti plebiscitui ir te- 

! nai vokiečiai negalės naudoties 
rinkimais vokiškan parlamen 
tan, visgi -turima daug vilties, 
kad plebiscitas palinks Vokie- 
tijos pusėn ir tie apskričiai ir 
vėl bus prijungti prie imperi- 
jos. 

BOLŠEVIKAI KALINIUS ! 

STATO PRIE DARBO. 

Londonas, geg. 3.—Iš Mask- 

vos pranešta, kad bolševikų 
valdžia nusprendusi prie pro- 
duktivio darbo pastatyti kuo- 
ne visus kalinius. 

Tam tikslui lengvai prasi- 
žengusieji kaliniai bus visai 

paliuosuoti iš kalėjimo. Sun- 

kiau prasižengusieji bus stato- 
mi prie darbo kareivių prie- 
žiūroje. Tik kontrrevoliucio- 
nieriams kaliniams bus atsaky- 
ta ta darbo privilegija. 

AM DARBO FEDERACIJOS 

POLITIKINĖ PLAT- 

FORMA. 

Darbas — 8 valandos, 6 dienos 

savaitėje. 

Kaip žinoma, gyvuoja poli- 
tikinė na c i jonai darbo parti- 
ja, katra turės savo konven- 

ciją ši pavakarį Clucagoje ir 

paskirs kandidatę j šalies pre- 
zidentus. 

Tos darbo partijos teeiaus 

neparemia Amer. Darbo Fede- 

racijos valdyba, kurios prie- 
šakyj stovi (lompeils. 
(Jompers nepataria darbi-j 

ninkami: remti ta darbo pa r-1. 
. 

1 

tiją busimais rinkimais. Sako, 
darbininkams iš to nebus jo- j, 
kios naudos, (jompers sako, j 
kad darbininkai savo balsais 

I 1 

turi remti demokratu ar re- 

publikonų partijų kandidatus, 
bet tik tuos, katrie yra palan- 
kus darbininkams. 

'Su tuo patarimu (Jompers 
darbininkams prielankiems 
kandidatams deda platformon 
štai kokius svarbiausius dar- 

bi n i n k u re i kai a vi m us: 

1. Pripažinti aštuonių valan- 
dų darbi} dienoje, šešias die- 

nas darbo savaitėje ir pusę 

dienos darbo šeštadieniais. 
2. Pripažinti darbininkams 

organizuoties sulig jų nuosa- 
vu pažiniu. 

3. Pripažinti darbininkams 

streikus. 

4. Darbininkai turi gauti 
tokias užmokestis, kad butu 

iško susitaupyti senatvei, ar- 

ba pasenusiems darbininkams 
pripažinti pensijas. 

5. Panaikinti kompanijų pa- 
laikomas paŠelpines darbinin- 

LABJAUS PABRANGSIĄ j 
LAIKRAŠČIAI. j i 

Kopijai reiksią mokėti 10 I' 

centų. 11 
< 

Washington, geg. 4. Am] < 

dieną prieš senato - komitetą, 
kurs tyrinėja pabrangimą lai- < 

kraštinė^ poperos, lindi io i 

Frank A. Munsev iš Xew Vor- 

ko, leidėjas penkių dienraščių' < 

ir trijų žurnalų. i 

Munsev išreiškė nora, kad ] 
\ 

vyriausybė paimtų savo ran- 

kosna laikraštinės poperos rei- ; 

kalus, kad suvaržytų tos po- ; 

peros eikvojimu, kad nuskirtų i 

laikraščiams reikalingu didu- J 

m$. 
' 

< 

Munsev .pareiškė, kad šian- 

die dienraščiai išleidžiami per- ; 

dideli. Jei per sekančius 2.") ] 

metus nebus padaryta jokių 
suvaržymų ir laikraščiai nebus 
sumažinti savo apėmiu, ne tik 

Amerikoje, bet visam pasaulyj | 

nebus lengva gauti medžių po- j • 

perinei košelei, iš kurios dir- • 

•baina paperą. Nes bus išnai- 1 

kintos visos girios. < 

Munsey sakė jis žinąs, kad 

jo toksai pareiškimas atrodo 1 

daugiau panašus pasakai. Bet • 

tai yra tikroji teisybė. ] 

Bus brangus laikraščiai. 

Toliaus jis pasakojo, jog ne- i 

tolimi tie laikai, kuomet dien- i 

rasčio kopija bus parduodama 1 

už 5 centus, paskui už 10 cen- 

tų, kaip kad dabar parduo- 
1 

dama už 2 centu. « 

— 

PAPIGINO PREKĖMS 

KAINĄ. 

Philadelphia, Pa., £e&\ 4. — 

Daugelio didelių krautuvių sa- 
vininkas c-ia ir Xow Yorke, 
) oliii Wananiaker, paskelbė, 
tad visose savo krautuvėse .pa- 

)iginęs prekėms kairią 20 nuoš. 
Tuo keliu jis, sakosi, per me- 
us turėsiąs mažiau 4 milijo- 
įus dolierijij pelno. Ir tiek lik- 

«ią žfnoniu kišeniuose. 

ŽADA STREIKUOTI BADE- 

NO DARBININKAI. 

Geneva, geg. 4. — Badeno 

uinigaikštijoj, Vokietijoj, la- 

jai trūksta maisto. Darbinin- 

kai* žada pakelti generalį strei- 

cą, jei nebus pristatyta kiek 
•eikiant maisto. 

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAI 

VAŽIUOJA NAMO. 

Londonas, gegM3. — Iš Co- 

>enliageno pranešama, kad 

)olševik(i atstovai prekybos 
•eikailis vesti iškeliauja ITusi- 

jon. Nes Anglija atsisakė sa- 

ro šalin įsileisti Litvinovą, vio 

ia bolševike atstova. 
*. t i 

tams įstaigas. Savitarpinės 
larbininkų pašelpos reikalas 
uri Imi vedamas pa<"-iu darbi-J 
ii nk u. 

Pagaliaus Gompers karčiai 

itsiliepia apie įvestą Kansas 

ra'Istijoj i ik lustri jin iii santikių 

statymą, kuriuo uždrausta 

risokie 'darbininkų streikai. 

Poksai įstatymas yra vergijos 
aikų liekana, taigi jis yra 

jrieš-demokratinis. ' 

"Vienatinė prieš tai prio- 
110110", sakė Munsev, 

4 * 
t a i 

v i .; 
• 

.. 

<u varžyti pope ros eikvojimą. 

Tą gali padaryti tik viena vy- 
riausybė. Toks darbas patiems 
gyventojams butu daug nau- 

1* 
n 

i nga s. 

Kuomet })iis išnaikinti me- 

iliai, sakė liudininkas, tuo-, 
net antkart pasidarys didis I 

Doperos trukumas. Nes ligšiol! 
lar neišrasta substituto, kat- 

ilo butu galima pamainyti 
nedžius poperos išdirbinio. 

"Mes turime omenėje turėti 

iteitį, kuomet už laikraščius 

jerkant bus reikalaujama 5 

irba 10 centų vietoje 2 centų, 

v'aip 'šiandie, arba vietoje 1 

•ento, kaip buvo pirm karės." 

'Visų šiąndieninių laikraščių 
įpėmis turi but sumažintas 

terpus, sakė liudininkas. 

Kooperaęij^ negalima. 

Buvo paduota sugestijų, kad 

aikrašriit leidėjai be nmisy- 
nosi vyriausybės susitelktų 

cooperacijon ir nutartų taupy- 
i po-penj, sumažinti laikraš- 

ty apėmį. 
Murisey tvirtino, kad tokiti 

eidėjų kooperacija negalima. 
lis pats štai šįmet padaręs 
>lenų su savo' laikraščiais su- 

^ 
f 

:aupyti daugiau 30,000 ton y 

operos. Bet kiti leidėjai ne- 
it kreipia domoš tij svarbų 

•eika<lą. Veikia, kaip jiems pa- 
inkama. 

Senato komitetas ir toliaus 

reda tardymus poperos klau- 

;ime. 

Iš Turkijos 1 
ITALAI PAREMIA TURKUS 

NACIJ ONALISTUS? 

Gaisras turku karės raštinėje. 

Konstantinopolis, geg. 1 ^su- 
vėlinta). Anatolijoj nieko 
nauja. Jokių atmainų neįvyko. 
Tenai turkų nacijonalistu va- 
das Mustaplia, Kernai paša ofi- 

cijaliai praneša: 
"Mes kovojame trimis fron- 

tais—Armėnijoj, Cilicijoj ir 

išilgai Marmora jūrių pakraš- 
čių. Bet laikinai mes nieko ne-: 
veikiame Akii-n fronte." 

Aidin fronte veikia graikai. 
Anot žinių, tarpe turkų na- 

cionalistų ir italų santikįai 
labai širdingi. Sakoma dar, 
kad italai turkams nacionali- 
stams pristatę amunicijos. 

Gaisras karės raštinėje. 

Anų dieną turkų karės rašti- 

nėje čia nežinia iš ko ir kaip 

pakilo gaisras. Ugnis sunaiki- 
no ddelės vertės aroliivus ir 

daugelį poperinių pinigų. 
Kuomet vieton atvyko gais- 

rininkai, atrado stipriai užda- 

rytas duris tą triobė.sio dalį, 
kur buvo pakilusios liepsnos. 

< 
BUS RIŠAMAS PASAULI- | 

ffĖS PREKYBOS ..... 

KLAUSIMAS. 

Suvažiavimas įvyksta 

Luxemburg-e. 

Paryžius, bal. 3. — Luxem- 

lmrgijos sostinėje Luxembur- 

ge rytoj prasideda daugelio 
viešpatijų atstovų suvažiavi- 

mas. Bus rišamas pasaulinės 
j)rekvibos klausimas. 

•Suvažiuoja apie du šimtu at- 

stovų iš Belgijos, Brazilijos, 
Kinijos, Suomijos, Anglijos, 
(J raiki jos, i talijos, J aponi jos, 
Portugalijos, Rumunijos ir iš. 

kitur. 

Toksai suvažiavinfas buvo 

Įvykis Brusselyj -tuo jaus pirm 
buvusios karės. Suvažiavimą 

ivykdino Anglijos parlamen- 
tas. 

' 

KARDINOLAS O'COįfNELL 
VATIKANE. 

Rymas, geg. 3. — Bostono 

kardinolas O'Coimell atkelia- 

vo Ryman. Šiandie Šventojo 
Tėvo bus priimtas audijenci- 
jon. 

ALBANAI ŽUDO GRAIKUS. 

Londonas, geg. 3.——Iš Mask- 
vos pramšama, kad Epiruše 
prieš graikus .pakilę albanai. 
Albanu būriai užpuldinėja ir 

žudo graikus. 

UNGARIJA GAUS TAIKOS 

SUTARTĮ. 

Paryžius, geg. 3.—Ambasa- 

dorių taryba nusprendė šitą 
ketvirtadienį induoti Ungari- 

jos atstovybei pataisytą taikos 

sutartį. Peržiūrėti ungarams 

sutartį bus paskirta dešimts 
dienų; 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Tad kol gaisrininkai įsilau- 
žė vidun, liepsnos gana plačias 
dalis buvo apsiaubusios ir 

visky rijo. 

Oficieriai nenori eiti prieš 
Mustaphą. 

Įvairiose vietose pasigirsta 
nepatenkinimų, kad turkų vy- 
riausybė nori pakelti kov$ 

prieš Mustaphą. Kemal pašą, 
ty. prieš turkus nacijosalistus. 
Turku oficieraį .taippat ne-' 

patenkinti, kad norima juos 

pasiųsti prieš nacijonalrstus. 
Jie savo nepasitenkinimus iš- 

reiškia ne protestais, bet pasi- 
elgimais. 
Antai Auksiniam Rage (ties 

Konstantinopoliu) vienas ka- 

rės laivukas atrastas visai nu- 

ginkluotas. 
Kitais keliais laivais vežami 

paujokai sultano amiijon nu- 
vežti ne nurodylon ir reikalio- 

gon vieton, bet visai kur-ki- 

tur. 

Iš 13,000 sultano armijos 
oficierų vos tik 7,OCH) atsiliepė 
karės raštinėje, sutikdamas' 

stoti tarnybon. Kiti šaukiami 

visai neatsiliepė, nei nežinia, 
kame jie apsiverčia. 

SULTANAS PASIKLONIO- 

. 
JES AMERIKONIŠ- 

KIEMS OFICIERAMS. 

Konstantinopolis, geg. 4. — 

Suv. Valstijų spėkų Europos 
vandenyse komendantas admi- 

rolas Knapp su štabu čia ap- 
lankė sultano rainus. Admiro- 

las su kitais oficierais buvo 

turku maldnamyj, kuomet sul- 

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

merikoniškus oficierus -suHa- 

nas draugingai pasiklonioj . 

NETINKA 8 VALANDŲ 
DARBAS DIENOJE. 

' j 

Berne, geg. 4. Šveicarijos 

parlamentas atmetė buvusio 

kituomet AVashingtone tarp- 

tautinio darbo kongreso su- 

inanynuj visose viešpatijose į- 
vesti aštuonias -darbo valan- 

das dienoje. 
Parlamentais pranešė, kad 

tas sumanymas nepraktikalis., 

FARMERIO SUNUS PRA- 

LEIDO $4,000. 

Ėmė mainyti negerus čekius; 
suareštuotas. 

CIare C. Silyerthorne, -far- 

merio sunus iš Wek,.ome,Minn., 
balandžio 21 atvažiavo Chica- 

gon su tėvo galvijais. Čia gal- 
vijus pardavė, paėmė už juos 
$4,000 ir įsimaišė blogon 
draugijon. • 

dvi savai ti prapyškino pi- 
nigus ir pasekmėje pradėjo ra- 
šinėti ir mainyti negerus (še- 

irius. . 
. / 

Suareštuotas. Šaukiasi tėto 

pagelbos. * 

'' Aiskrimo'' išvežiotoįaį tku- 
rie dirba Chicago'Ice Cream 

kompanijose, žada sustreikuoti 
kuomet kompanijos atsisakys 

padidinti reikalaujamu užmo- « 

kestį. ;;| 


