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METAI-VOL. V. No. 212 

Nauji Lenkų Prasimany- 
mai Apie Lietuvius 

Sako, Be Bolševikų Lietuviams 
Gelbsti Dar Vokiečiai j 

Numalšinta Pakilusi Prieš Bolševikus 

Revoliucija 

LENKAI PRASIMANO NAU- 

JUS NIEKUS. 

Bet kas čia tikės jų pasako- 

jimams. 

Varšava, Kims.!). — Padėtis 

išilgai Lietuvos fronto kasdien 

aršėja. Sulig gautų cia prane- 
šimų, Lenkai su Lietuviais 

kaunasi raitanties skersai im- 

provizuotų rulnv.ių.1 

Lenkų vyriausybė skelbia, 

kad Lietuviams gelbsti ne tik 

bolševikai, bet ir Vokiečiai, i 

Sako. Lenkai tuo laktu paten- 
kinti. Xes žino, kokį turi prie- 
šininką. 

Lenkų karo stovykla gavusi j 
žinių, jog Rusijos sovietų kar 
ro komisaras Trockii Įsakęs j 
savo armijos viršininkams gel- 
bėti Lietuviams išvyti Lenku< 

iš lietuviškų žemių. 
Bet Lenkai, anot praneši- 

mo iš karo stovyklų, es;l pa- 

tenkinti, kad jie neperėję de- 
markacijos linijos, kurią nus- 

tatė talkininkai (Jei jie ne ra 

perėję demarkacijos linijos, tai 

kam trukšmauja ?), 

Bolševikai kurstą Lietuvius. 

Komisaras Trookii, kaip su- 

žinota, veda plaėią propagan- 
dos kampaniją. Bolševikai 

tvirtina, jog Lenku ]siT>riovi- 
mas Lietuvos teritorijosna 

grūmoja Lietuvių nepriklau- 
somybei. Tad Lietuviai kurs- 

tomi visomis priemonėmis iš- 

mušti Lenkus iš Lietuvos (Va- 

dinasi, Lenkams norėtųsi i nei- 

ti Lietuvon ir pasilikti). 
*f>e to. Lenkai dar tvirtina, 

jog bolševikai su Vokiečiais 

pienuoją Lietuvą padaryti ka- 

ridoriu, kuriuo butų galima 
susisiekti Rusijai su rytine 
Prūsija. 

IŠ pranešimų paniški dar 

vienas daiktas, jog Lietuvius 

karan prieš Lenkus pakursto 
abelnieji bolševikų ii-Vokief-ių 

prekybos reikalai. 

JUGOSLAVIJA TRUŠKINA 

ALBANIJĄ. 

Rymas. Rugs. 9. — Oi a gau- 
ta žinių, jog Jugoslavija nu- 

sprendusi apvaldyti Albaniją. 
Nes gražus žemės plotai, l'ž 

tą šalį beveik niekas nenori 

užtarti. 

Sulig žinių, Jugoslavijos ka- 
ruomenė užėmusi Tarabosh ir 

užpuolusi Kastrati, Dirba ir 

Elbassan Mūšyje ties Dirba, 

Jugoslaviai buvo atmušti, ne- 

tekdami keletos anuotų ir kul- 

kasvaidžių. 

SUTRUŠKINTA PAKILUSI 

REVOLIUCIJA. 

Bolševikai pliekia Lenkus. 

Londonas, Ru.i>s. 9. — Depe- 
šoje Exchanuo Telegrapli 

Oompany iš Copeuliageno pra- 
nešta, j oi* šaliniais Maskvos 

buvo pakilusi smarki revoliu- 

cija prieš bolševikus. Teeiaus 
veikiai buvo numalšinta. 

Depešoje pažymima, jog su- 

kilimai autkart apsireiškę ke- 
liose vietose. Xumalšinimas 

buvęs kruviniausias. 

Pasibaigė gen. Semionovo vei- 

kimas. 

fien. Semionovo veikimas 

prieš bolševikus tolimuose 

Kvailose pasibaidė ir jo visa 

karuomenė perėjo rytinės Li- 

berijos respublikos valdžios 

kontrolėu. 

Apie "tai pranešta iš Mask- 

vos kibirkštiniu telegrafu. 

Taip])at ireu. Semionovo vi- 

<a aukso atsarga paimta ir 

]>avesta tos respublikos val- 

džios rankosna. 

Bolševikai atsiėmė miestą. 

Iš Maskvos ofieijaliam pra- 

nešime sakoma: 

"Brest-Litov<ko Šone me* 

paėmėm nuo Lenku Kainenee- 

Litovską (už 2T> mailių šiau- 

riuose nuo T >res t -1 i i t <) vsko). 

IVladimir-Volinskio apylinkėse 
,seka mūšiai." 

LIETUVA PAKELS PfiO- 

TESTį PRIEŠ PRAN- 
GUZUS. 

Copenhagen, ftugs. 9. — Vi e 

tos Lietuvos pasiūt invbė j pus- 
Iofieijaliai pareikšta, jog Lie- 

jtuvos vyriausybė pakels pro- 
I testą prieš Prane u z u komisi- 

I ją, kuri Lietuvoje rekrutuoja 
Lietuvius generolo AYran gelio 
armijon, veikianėion prieš l)ol 

sevikus pietinėj Rusijoj. 
Jei tas rekrutavimas nebus 

kuoveikiaus pertrauktas, Lie- 
i tuva, pareikalaus Prancūzų 

vyriausybės atšaukti tą savo 

komisiją, kurios pasielgimas 
gali pakelti nereikalingus fiie- 

! t u va i kiviivius su sovietine 

Rusija. Xes Lietuva su Rusi- 

ja yra taikoje. 

ORAS. 
RUGSĖJO 9, 1920. 

C'hicago ir apylinkės. — Šian- 

die lietus; rytoj nepastovus oras; 

maža atmaina temperatūroje. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

LIETUVIAI EINA ANT 

AUGUSTAVO TVIRTOVĖS. 

PARYŽIUS, Rugs. 9. — Len- 

kų misijai čia pranešta jog 
Lietuviai gaminasi pulties ant 

Augustavo tvirtovės. 

Trys Lietuvių divizijos — 

apie 20,000 kareivių, jau pra- 
ėjo Suvalkus ir su paskuba 
persikelia per Bobro klampy- 
nes. Tuo tarpu Lenkų prieša- 
kinės sargybos atsimetė atgal 
ir užėmė pozicijas tvirtumo- 

se aplink Augustavą. 
Praeitą savaitę buvo pra- 

nešta, jog Kauno apylinkėse 
koncentruojama Lietuvių ar- 

mija. šiandie ta armija jau 
išjudinta pietų linkon. 

Lenkų karuomenės skaitlius 

Augustave padaugintas. Nu- 

tarta laikyties perkaso linijos 
ligi Nemuno. 
Ta pati Lenkų misija tvir- 

tina, jogei nauja bolševikų o- 

fensyva sukoneveikta. 

ARKIVYSKUPAS MANNIX 

KELIAUJA AIRIJON. 

LONDONAS, Rugs. 9. — 

Anglijos vyriausybė leido Au- 

strijos Arkivyskupui Mannix 
keliauti Airijon. Vyriausybė 
yra nuomonės, kad Arkivys- 
kupo ten apsilankymas numal- 

šinsiąs Airius, veikiančius 

prieš Anglų valdžią. 

ŽUV? APIE 5.000 ŽMONIŲ. 

LONDONAS, Rugs. 9. — Iš 

Italijos pareina žinių, jog te- 
nai žemės drebėjime žuvę a- 

pie 5,000 žmonių. Tik viename 
mieste Fivmano žuvę 300 žmo 

nių. 

NEPALIAUJA STREIKAS 

BROOKLYNE. 

šaudoma net gatvekarius. 

New York, Rugs. 9. — Kuo- 
met dedamos visos pastangos 
sutaikinti streikininkus su 

Brooklyn Rapid Transity kom- 

panija, važiuojančius gatve- 
karius jau imama šaudyti. 
Su vienu automobiliu už- 

vakar 9 važiuojantieji vyrai 
ties 22 ave. stotimi paleido 
keletą, šūvių pravažiuojantį 
gatvekari. Nieko nesužeidė. 

Tuojaus keli policmonai su 

motoriniais dviračiais pasilei- 
do vyties piktadarius. Už tri- 

jų mailių automobilių pasivi- 
jo ir visus suareštavo. 

Iš kompanijos ofiso praneš- 

ta, jog vis daugiau gatvekari 
ir viršutinių traukinių palei- 
džiama važinėti policijos sar- 

gyboje. 

MATYT, ĮSTEIGS PONTUS 
RESPUBLIKĄ. 

Konstantinopolis, Rugs. *8.— 
Čia pranešta, jog Graikų ka- 
ruomenė Turkijon išsodinama 

iš Juodųjų jūrių. Turbut ten 

bus taisoma ekspedicija prieš 

Angorap Turkų nacijonalistų 
sostinę. 
Ivaruomenė išsodinama palei 

Ineboli. Galimas daiktas, kad 

Graikai tenai įsteigs Pontus 

respubliką. 

BAISUS TURKAS VALDI- 
NINKAS. 

i ________ 

GYVENTOJAMS JIS TIKRA 
DIEVO RYKŠTĖ. 

Bet atlikęs fjis ir gerų daiktų. 

Kerrassounde, Anatolija, Tin- 
ki ja (korespondencija). — Čia 

gubernatoriau ja Turkas Os- 

man'Agha. Gubernatorių jį čia 

paskyrė Turku naci jonai i st u 

valdžia. Tas padaryta su tuo 

tikslu, -kad vietos ir apilinki- 
nius gyventojus labjaus pat- 
raukti Mustaplia Kernai pašos 
armijon. Kadangi to padary- 
ti gražiuoju negalima, tad 

viršininku padėta tikrai senų- 

jų laikų tironas. 

Šitoj šiaurinėj Anatolijos 

dalyj gyvena be Turkų daug 
Graikų, Armėnų ir 2ydų. Tur- 

kų naeijonalistų veikimo pra- 
džioje visi jie nelinko susi- 

dėti su nacijonalistais. 
Tad nacijonalistų valdžia 

Angaron pasikvietė Osmaną. 
Aglia ir šitam pavedė valdyti 
kraštę. Jie neapsiriko. Nes 0- 
sman Aglia yra beširdis žmo- 

gus, senobinis Turkas valdi- 

ninkas. Pas jį nėra niekam jo- 
kio susimylėjimo. 

Ilgai jis autokratauja. 

Osman Aglia ir T>e guber- 
natoriavimo ilgus metus kaip 
patinkama valdėsi Tverrasoaiii- 
de. Ar. jis bus savo raštinėje, 
ar kur kitur, jis visuomet 

jaučiasi ir elgiasi^ kaipo did- 
žiausias autokratas. 

Senesniais laikais jis vie- 

nam mažam miestelyj viršinin- 
kavo. Tr tuomet prieš j j dre- 

bėdavo visi. Nes jis mokėda- 

vo išmesti iš užimamos vietos 

kadir patį provincijos guber- 
natorių. Krikščionims ypač jis 
n et u ri pasi ga i 1 j i mo. 

Šiandie, kuomet jis autori- 

zuotas pildyti augštesnes pa- 

reigas, pa i darė labjaus nuož- 

mesnis ir baisesnis. Visi jo 

bijo, kaipo baisaus .sutvėrimo. 

Nes jis be jokių legalių tei- 

sių konfiskuoja žmonėms nuo- 

savybes.* Be jokio teismo jis 
žmones uždaro j kalėjimus. Ir 
nelaimė tam, kas drįstų pa- 
kelti klausimą, ar jis turi tei- 

sių taip elgties. 

Prikibo prie moterų. 

Neseaiai jis paskelbė parėdy- 
mą, kad visoms moterims drau 

džiama dėvėti avalines su au- 

gštomis kurkomis ir nešioti 

trumpus sejonus. Avalinių kur 
kas neturi but augtesnės vie- 

no eolio. 

Kad sakiniai butų pildo- 
mas jo parėdymas, jis paskel- 
bė visiems avalinių dirbėjams 
Hedirbdinti avalinių su augš- 
toniis kurkomis. Pagrūmojo 
jiems bausmėmis. 
Paskui jis pakilo prieš svai- 

galų krautuves. Įsakė panai- 
kinti visas svaigalų krautu- 

ves ir užeigas, kuriose par- 

davinėta svaigalai. Katrie ne- 

paklausė jo Įsakymo, jis tuo- 

met pats nueidavo tokias 

vietas ir sunaikindavo svai- 

galus. 
Svaigalų pirkliai, supranta- 

ma, ir ligi šios dienos neatsi- 

liepia apie atliktas jiems 
skriaudas. 

Išnaikino paleistuves. 
Kerrassonnde pastaraisiais 

laikais buvo padidėjęs skait- 

lius paleistuvių moterų. Os- 

man Aglia tad įsakė visoms 

sugautoms tokioms moterims 

apskusti galvos plaukus. 
Po to Įsakymo veikiai pra- 

retėjo nedorybės ir šiandie jau 
' nebegirdima apie prasizenge- 
les moteris. 

Graikai ir kiti gyventojai 
tikisi, gal veikiai nusikratys 
to baisaus žmogaus. Tas įvyks 

tuomet, kuomet Graikai, ar 

kas kiti sutraškins Turkus na- 

ci jonaiistus Anatolijoje. Bet 

niekas nežino, .kuomet prisiar- 
tins ta valanda. 

]š bepročių įstaigos Dunni- 

nge pabėgo D. Hajek? 36 m. 
Policijos jis paieškomas. 

THINGS THAT NEVER HAPfiE$ I 
Bv GENR RVDNrc 

^ 
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— Tamsta, daktare, turį tiesą. Aš labai daug rukau. 

Abelnai imant, dieną aš surukau dvidešimts aštuonis cigarus! 

Baisios Žemes Drebėjimo 
Pasekmes Italijoje 

DIDĖJA ŽEMĖS DREBĖJI- 

MO BAISENYBĖS. 
' N 

Sunaikinti miestai Florencijos 
šiauriuose. 

Londonas, Rūgs. 8. — Depe- 
šoje iš Italijos apskričių, kur 
įvyko smarkus žemės drebė- 

jimai, sakoma, jog nuostoliai 
yra kūrikas didesni, kaip kad 
ankščiau buvo manoma, buvu- 

siu ir sužeistu žmonių skart- 
f C S, 4. 

lius kas valanda surandamas 

vis didesnis. • 

Baisiausiai drebėjimo palie- 
stas Spezia apskritis. Miestai 

Quercia, Molassa ir Tarasco 

visai sunaikinti. Abelnai imant 

paminėtam apskrityj visi mie- 
stai paliesti, vieni lengviau, ki- 
ti smarkiau. 

Sulig gautų depešų Ryme, 
gi čia prisiųstų Excliange 
Telegrapli, gyventojai visur 

apsigyvenę atviram ore. 

išnaikintus plotus tuo,jaus 
iškeliavo pašelpimai būriai iš 

Spezia, CJenoa, Massa ir Flo- 

rencijos. 
Viešųjų darbų pasekretorius 

Bertini taippat iškeliavo 

išnaikintus plotus. 

ŠIMTAI ŽUVO FIVIZZANE. 

Rymas, Rūgs. 8. — Anot 

depešos i s Massa laikraščiui 

Tribūne, keli šimtai žmonių 
žuvo vakar mieste Fivizzano 

žemės drebėjimo metu. Kiti 

šimtai sužeistų. 
Fivizzano skaitė 17,000 gy- 

ventojų, stovi arti Carrara. 

Mieste kuone kiekvienas na- 

mas apgriautas. Daugelis visai 

sunaikinta. Tarpe sunaikintų 
murų yra ir paštas. Ano griu- 
vėsiuose žuvo daug pastos tar- 

nautojų. 

VIS DAR NEDIRBAMA 

KIETŲJŲ ANGLIŲ KASY- 
KLOSE. 

Tusktančiai darbininkų prie- 

šingi naujai užmokesčiai. 

\ 

Wilkes-Barre; Pa.; Rugs. 9. 

r— Daugelis tūkstančių darbi- 

ninkų Wvoming klonyje atsi- 

sako gryžti darban kasyk- 
las. Daugelis jau sugryžo. Bet 
didžiuma sako, jog neisią, dar- 

ban taip ilgai, kol prezidentas 
Wilsonas • išnaujo nepakvies 
komisijos darban, kad ta iš- 

naujo pekratytų darbininkų 
reikalavimus. 

Čia Lehigli & Wilkes- Ba- 
rre Co. turi 20 didelių kasyk- 
lų. Ir tik penkiose kasyklose 
dirbama. 

Hazleton, Pa., Rugs. '9 — 

Čia didžiuma kasyklų uždary- 
ta. Skaitlius bedarbiaujančių 
anglekasių didėja. 

GreeenvŲle, Ky., Rugs. 9 — 

Nedirbama kasyklose Muhlen- 

berg, Henderson, Oliio ir Uni- 

on apskričiuose, vakariniam 

Kentucky. Djarbininkai nepa- 

tenkinai užmokestimi. 

Kitur žuvo daugiau. 

Šiauriniam mio Florencijos 
apskrityj turėjo žuti daugiau 
žmonių. Nes naujesnės depė- 
šos apsako vis labjaus dides- 
nes baisenybes. 

Išdalies sunaikintas miestas 

Soliera, Massa Marttima pro- 

vincijoje. Monti taippat. Kuo- 
ne visai sugriauta Rivesano, 
Forsi ir Montignoro. Gi mies- 

tuose Marina ir Carrara sug- 

riuvę didesnieji namai. 

Viareggio sunaikinta. Šv. 

Pauliaus bažnyčia. Iš Gavlna- 
na ir Limestro pranešama apie 
žuvusius žmones. Lugiana griu 
vėsiuose palaidota viena šei- 

myna sugriuvus namams. Vi- 

getta tik vieni griuvėsiai. 
Dideli nuostoliai padaryta 

Frignano apskrityj. Kitur tai- 

ppat paliktos baisenybės. 
I 

Karalius nelaimės vietose. 

paliestas žemės drebėjimo 
vietas iškeliavo karalius su sa- 

vo palydovais.. 
Pasakojama, kad prieš pat 

žemės drebėjimu kurs vienur 
tęsėsi pusę mrnutos, kitur il- 

giau ar trumpiau, buvo'; gir- 
dimas baisus požeminis griau- 
smas ir nepaprastas dundėji- 
mas. 

Tai nugirdę miestų gyvento- 

jai iš namų puolėsi laukan. 

Moterys ir vaikai pakėlė didį 
verksmą ir šauksmą. 
Akimirkoj sekę supurtymas 

žemės. Po to pilnos gatvės pri- 
sipildė- žmonių. Dauguma bė- 

go laukus. 

Kai-kuriuose miestuose že- 

mės drebėjimo metu susiuba- 

vo bažnyčių varpinyčiose var- 

pai ir ėmė skambėti. 

Milano kalėjime drebant že-( 
mei pakėlė maištus kaliniai. 

Apmalšino kalinius pašaukta 
karuomenė. 

1 i 
lg-*r 

PASKIRTA APSISAUGOTI 

GAISRŲ DIENA. 

Prezidentas Wilsonas paskel- 
bė proklemacyįą. 

Washington, Rugs. 9. — P re 

zidentas \Vilsonas paskelbė 
proklemaciją, paskatindamas 
valstijų gubernatorius paskirti 
dieną apsisaugoti šalyje gais- 

rų. Ta diena tam tikslui turi 
but skiriama šeštadienį Spa- 
lių 9. 
Prezidento proklemacijoje 

pareiškiama, jog Suv. Valsti- 

jose visokios rųšies gaisrai me- 
tai j metus prarįja apie 15,000 
žmonių aukų, gi nuostolių na- 
muose ir gerybėse padaro 
$250,000,000. 

my kursas. 
Svetimų salių pinigų vertė, miti- 

nant nemažiau $25,000, Rūgščio , 

8 buvo tokia sulig Merchants 

Loan and Trust Co.: "V :j 

Anglijos sterlingų svarui $3.54 i 

Lietuvos 100 auksinų 1.92 

Lenkijos 100 markių 46 

Vokietijos 100 markių 1.92 

Prancūzijos už $1.00 14 fr. tO -į' 

Italijos už $1.00 22 1. 15 j 


