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Lenkai Darbuojasi Atgauti 
Lietuvos Teritorijas 

Lietuviai Nesusideda Su Bol- 
ševikais 

KO LENKAI NORI NUO 

LIETUVIU? 

Jie nori Lietuvos teritorijų. 

Paryžius, Rugs. 12. — Pran-! 

elizijos užrubežinių reikalu o- 

t'isas painformuotas, kad Len- 

kų užrubežinių reikalu mini- 

steris ISapieha pasiuntus Lie- 

tuvai liauju uotą. 
Notoje pareikšta, jog Len- 

ku vyriausybė busimoj Kalva- 

rijos konferencijoje Lietu- 

viams pastato dvi sąlygi: 
1. Lietuviai turi pripažinti j 

rubežiams liniją, kokią yra 

nuskyrusi aukščiausioji talki- 

ninku taryba (fruodvj, 1919m. 
2. Lietuva turi gvarantuoti, 

kad ji laikysis neutralybės 
bolševiku žvilgsniu. 
Vietinė Lenku misija pa- 

skelbė, kad Lenkai apv.*l«; s>- 

vo teritorijas nuo bolševikų. 
Ir šiandien su bolševikais pa- 

likę grumties til< (lardino- 

Brest-Litovsko fronte. Tam 

fronte Lenkai ir Vedą smarkų 
veikimą. 

NIEKO BENDRA SU BOL- 

ŠEVIKAIS. 

Tai gali patikrinti patys talki- j 
įlinkai. 

Londonas, Rugs. 13. — Lie- 
tuva pasiuntė notą talkinin- 

kams. Paragina talkininkus 

paskirti komisiją ir šitai pa- 
vesti patirti, kiek yra teisy- 
bes Lenku skleidžiamosiose 

žiniose apie Lietuvius. 

Lenkai atsidėję šaukia, kad 
Lietuviai bendrauja su bol- 

ševikais. Kad tas netiesa, ge-i 

riausia apie tai gali patirti 
talkininku komisija. 

(Tai geriausias daiktas tuo 
keliu Lenkus pristatyti prie 
gėdos stulpo už skleidžiamas 

ju neteisingas žinias apie Lie- 

tuvos valdžią ir, abelnai, apie 
Lietuvių pasielgimą). 

NEŽINIA KAS ĮVYKO SU 
VAIKU. 

Kuomet V. Kučinskas, 142(> 

So. Peoria gat., išėjo gatvai- 
tėn ties savo namais,v tenai at- 
rado gulintį be žado savo 3 
metu vaika Juozuką. Vaikas 

v c i 

mirė. 

Tėvas, V. Kučinskas, tvirti- 

na, jog vaikas turėjo nusiristi 

nuo pašalinio tvartuko stogo. 
Bet ant lavonėlio neatrasta jo- 

kių pasižeidimo ženklų. 
Policija pradėjo tardymus. 

Tokyo, Iiugs. 13. — Iš Korė- 

jos pranešama apie 15,000 su- 

sirgimų choleros epidemija. 
6,000 žmonių jau mirė. 

BUS LAISVĖ VISOMS 

TAUTOMS. 

Taip skelbia gen. Wrangel. 

Sevastopolis Rugs. 10 (su- 
vėlinta )ien. Wrangelis--yra 
priešbolševikinės Rusu val- 

džios galva. Ta valdžia įsteig- 
ta čia, pietinėj Rusijoj. Ji pa- 
vadinta AYrangelio valdžia. 

T;) \Yrangelio valdžią, nese- 
nai de faeto pripažino Pran- 
cūzija. Ji taip padarė dviem 
tikslais — neturėti nieko ben- 

.dra su Rusijos bolševikais ir 

padėti atsigauti Lenkams, 
kuomet juos buvo prispaudę 
bolševikai. 

AYrangelio valdžios ligšiol 
nepripažino nei viena kita 

viešpatija. Turi gal priežas- 
čių. Nes ne viena jau tokia 

rriešbolševikinė valdžia pa- 
gaišo Rusijoje. Tad abejoja- 
ma ir apie \Vrangelio valdžią. 
Tuo tarpu gen. \Vrangelis 

grumiasi prieš bolševikus pie- 
tinėj Rusijoj ir Rusų liau- 

džiai pažadėjo pilną demokra- 

tiją, jei tik jam pavyktu nu- 

galėti bolševikus. 

Jis pasirodo pažangus. 

Gen. Wrangel savo veikime 

vaduojasi pilnuoju pažangu- 
mu. Jis pažada Rusijai de- 

mokratinį valdymą, kaip veik 
bus sugriauta Lenino valdžia. 

Pietines Rusijos valstie- 

čiams, nuo kuriu priguli jo 
pasisekimas veikime prieš 
bolševikus, jis pažadėjo že- 

mės ir kitokiu daiktu, reika- 
t. i/ 

lingu demokratinei viešpati- 
jai. Jis valstiečių sąjungos 
delegatams pareiškė, kad kaip 
veik sugriausiąs bolševikų 
valdžią, tuojaus sušauksiąs 
Rusijos steigiamąjį susirinki- 

mą. Susirinkimas pasirinksiąs 
sau tinkamą Valdžios formą. 

Tai pirmutinis priešbolševi- 
kinis Rusų. vadas, kurs viešai 
ima vaduoties laisvės princi- 
pais. 

Pripažįsta nepriklausomybę 
- Lietuvai. 

/ 

Be kitako gen. Wrangelis 
pranešė, jog pripažįsta pilną- 
ją nepriklausomybę Lenkijai 
Lietuvai, Latvijai, Estijai, 
IGeorgiai ir Azerbeidjanui. 

Gi Ukrainijai, Ivubaniui, 
Astrachaniui, Terekui ir ki- 

Įtoms teritorijoms pažada pla- 
Įčiąją savyvaldą. Sako, tie 

kraštai su."Rusija gali but su-' 
rišti federativiais ryšiais. 
Vieno angšliško laikraščio ko- 

respondentui jis sakė: 

_"Xors mes turime daug ką 
bendra su tomis šalimis, kaip 
tai Lenkija, Lietuva, Latvija, 
Estija, Georgija ir Azerbeid- 

jan, bet ten yra skirtingi žmo- 
nės. Jie vartoja nuosavą kal- 

bą, turi skirtingus. papročius 
11* todėl visais žvilgsniais jie 

užsitarnauja turėti nepriklau- 
somas valdžias. 

"Faktingai, jie šiandien 

jau nepriklausomi. Taippat 
mes neturime jokio pasiketini- 
mo maišytis j atskiras lokales 

administracijas atskiri) Rusi- 

jos dalių, kaip tai Ukrainijos, 
Kubaniaus, Astraehaniaus, 
Tereko ir kitų teritorijų." 

Rusijos federacija. 

"Mano nuomone, Rusija y- 
ra didelė atskirų valstijų fe- 

deracija, 
' 'sakė gen. AVrangel. 

"Tos atskiros Rusijos dalys 
taip tampriai surištos kraujo, 
kalbos, ekonomijos ir politi- 
kos ryšiais, jog apie kitokį ša- 
lies patvarkymą neturėtų bū- 
ti nei kalbos. 

"Musų tikslai suimami 

trumpai vienan sakinin. Mes 

kovojame už laisvę. Nes vi- 

sam pasaulyj nerasi didesnės 

tiranijos, kaip bolševikizmas. 

Bolševikizmas priešingas vi- 

sokiai personalei ir politikinei 
teisei ir peržengia kiekvienu 

švenčiausią, teisybės principu. 

"Šiandien su mumis stovi 

daugelis daliu Rusijos, kaip 
tai kazokai Dono, Tereko, Ku- 

baniaus, Astrachaniaus ir Uk- 

rainija. Ir yra vilties, kad 

mums toje kovoje stipriai pa- 
gelbės ypae Ukrainija, kuT 
rios didžiuma gyventojų jau 
šiandien niums simpatizuoja. 
Jų pakilimas prieš bolševikus 
laukiamas ir tai butų svar- 

biausias daiktas. 

Pavojus yra visam pasauliui. 

"Šiandie mes atsidūrę 
priešais didelį pavojų. Tasai 

pavojus grūmoja ne vienai 

Rusijai, bet visam pasauliui. 
Jis gjTimoja viso pasaulio ci- 

vilizacijai. Aš pats persona- 
liai esu pasirengęs susidėti 

su bile viena kokia viešpatija, 
katra pagelbėtų nuversti rau- 

donųjų komunizmą. 

"Mūsų šitoje kovoje mums 

pagelba būtinai reikalinga ne 
tiktai medžiaginė,, bet ir mo- 
ralė. Ypač tai suprato mus 
šitam padėjime esančius Pran- 

cūzija, kuri pripažino musų 
vyriausybę. 
Tas nuotikis nei vieno neste- 

bina. Juk ta pati Prancūzija 
kituomet pirmutinė buvo pri- 
pažinusi Suv. Valstijų nepri- 
klausomybę. Nes mes kovoja- 
me už šalies valdžią, paremtą 
demokratybės idealų princi- 
pais. 

" 

KAS MOMENTAS GALI 
- MIRTI. 

Londonas, Bugs. 12. — Ba- 

daujantis Corko lordas majo- 
ras McSweeney taip sublogė- 
jo, kad vakar jau negalėjo 
pažinti jį aplankusių saviškių. 
Kas momentas nelaimingasis 
gali numirti. 

AMERIKOS KATALIKŲ 
MISIJONORIAI INDIJOJE. 

Londonas. Rugs. 13. — An- 

glijos vyriausybė pripažino A- 

meriikos Katalikų Misijų tary- 
bą ir leido amerikoniškiems 

katalikų misijonoriams dar- 

buotiem Ifidijoje. 
Tuo tikslu čia daug- pasi- 

darbavo Katalikų Bažnyčios 
Praplatinimo draugijos Chica- 

goje prezidentai, pralotas Fra- 
ncis C. Kelly. 
Darbuojasi dar, kad ameri- 

koniškiems misijonoriams bu- 

tų leista veikti ir buvu- 

siose visose Vokietijos kolio- 

nijose Aprik oje ir kitur Tų 
kolionijų daugumą valdo Ang- 

lija. 
Seniau kaip Indijoje, taip 

ir tose kolionijose daugiausiai 
darbavosi Vokiečių katalikų 

misijonoriai. Po karo Angli- 
ja nenori įsileisti Vokiečių mi- 

sijonorių. Nors katalikų mi- 

sjonoriams politika negalvoje, 
bet Anglų neintikin^i. 

Tad vietoje Vokiečių tuos 

plotus karo metu apleistus 
dvasiškuosius laukus užims 

amerikoniški misijonoriai. 

SUAREŠTUOTAS TURKI- 

JOS ĮPĖDINIS. 

Stipriai apsaugoj ami sultaijo 

rūmai. 

Konstantinopolis, Rugs. 13. 

— Turkijos sosto įpėdinis, A- 
lxiul Medjid Effendi, mėgino 
pabėgti Anglijon, pas nacijo- 
ualistus. Bet nepavyko. Jis bu- 

vo suimtas, suareštuotas ir 

paimtas jo automobilius. 
Yildiz rūmai, kuriuose gy- 

vena sultanas, stipriai apsau- 

gojami. Keliomis eilėmis nus- 

tatyta policija. Nes .susekta 

grūmojimų sultaną nužudyti. 

Things that never happen 
By GENE BYRNES _ 

———— 
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1,500 ŽUVUSIŲ IR 10,000 SU- 

ŽEISTŲ. 

Apie 100,000 žuvusių netekę! 
pastogės. 

Rymas, Rūgs. 12. — Tikras 
skaitlius žinonin auk n nuken- 

•• M 

tėjusių nuo žemės drebėjimo 
praeitą, antradienį, nežinomas. 
Bet paskelbta, jog apie 100,00 
paskelbta, jog apie 100,000 
ižmonių kuoveikiaus reikalin- 

ga pastogė. 
Sulig naujausių žinių iš nu- 

kentėjusių vietų nuo pašelpi- 
pinių veikėjų, galimas daiktas, 
jog 1,500 žmonių bus nužudy- 
ta ir apie 10,000 bus sužeista. 

J nelaimės paliestas vietas 

iškeliavo žemdirbystės m i mo- 

teris Micheli. Florencijon nu- 

vyko Italų Raudonojo Kry- 
žiaus organizacijos pirminin- 
kas Ciraolo. 

Oficijaliai čia užginama, 
kad kalne d 'Uncello butų atsi- 

vėręs ugnekalnis. 

DAR VIENA REVOLIUCIJA 

MEKSIKOJE. 

~\ 

Mexico, City, Rugs. 13. — 

Valstijoje Chiapas prieš nau- 

ją valdžią revoliuciją pakėlė 
gen. Miguel Pineta su 200 ka- 

reivių. 

SUNAIKINTA 100 MIESTŲ 
IR MIESTELIŲ. 

i — 

————— 

Florence, Rugs. 12. — Nuo 

žemės drebėjimo žiauriuose 

nuo <v-ia sunaikinta apie 100 

miestų ir miestelin. Didžiuma 
iš jų visai sugriauta. 

PRANCŪZAI PANAIKINO 

61 VOKIŠKĄ LAIKRAŠTĮ. 

Berlynas, Rugs. 13. — Vie- 

tos laikraščiai praneša, jog 
Prancūzai okupuotuose Vokie- 

tijos plotuose panaikinę 61 

vokišką laikraštį. 

PRIEŠ ITALIJOS RAADI- 

KALUS STATOMA KARUO- 

MENĖ.. 

Pagaliaus vyriausybė pamatė 
sau pavojų. 

Paryžius, Rugs. 12. — Ita- 

lijos miestuose Milane, Lucca 
ir kituose radikalų agitatorių 
sukurstyti darbininkai jau il- 

gas laikas trukšmavo. Darbi- 

ninkai pagrobė savo rankosna 

visą eilę dirbtuvių. Kaikurio- 
se dirbtuvėse įsteigti sovietai 

ir revoliucijiniai komitetai. 

Kai-kuriose imta dirbdinti net 

ginklai ir ,amunicija. 
Italijos vyriausybė ilgas lai- 

kas tuos trukšmavimus atsi- 

nešė neutraliai. Lukeriavo, ką 
toliaus pradės darbininkai. 

Šiandie gauta žinių, jog vy- 
riausybė pagaJiaus pametė ne- 

utralę poziciją ir pakilo pat- 
varkyti kurstytojus ir kursto- 
muosius. Nes darbininkai imta 

jau ruošti tikron revoliucijom 
Tad vyriausybė tuos mies- 

tus? kur darbininkai pagrobę 
valdo dirbtuves, pasiunčia ka- 

ruomenių. 
Tomis dienomis trys kompą- 

nijos pėstininkų mieste Lucca 
atėmė, nno darbininkų kelias 

dirbtuves. Vienoj dirbtuvėj at- 
rasta pagamintų 60,000 bom- 

bų. 
Milane kaikuriose dirbtuvė- 

se darbininkai gaminasi šar- 

vuotus automobilius, kulkas- 

vaidžius ir kitokius ginklus. 
vSakoma, ir tenai 'bus pasiųs- 
ta skaitlinga karuomenė ir dar 
bininkai bus patvarkyti. 

Iš Milano pranešama, jog 
revoliucijinis darbininkų vei- 

kimas smarkiai išvystomas. 
Turine darbininkai irgi pradė- 

ję nerimauti. 
Kas gali pasakyti, ar tik ne- 

pervėlai vyriausybė imasi pa- 
tvarkymo darbo. Nes kai-kur 

pakeliamos ikruvinos riaušės. 
Yra baimės, kad kartais ge- 

ležinkeliečiai gali atsisakyti 
tuos miestus vežti karuomenę 

geležinkeliais. 

DU. S. V. LAIVU UŽPLAU- 

KĖ ANT UOLŲ. 

Vienas iš anų. netolies 

Liepojos. , 

Londonas, Rūgs. 11. — Sulig 
gautų kibirkštiniu telegrafu 

i 
* 

žinių? du Suv. Valstijų laivai, 
vienas karo laivas Pittsburgh, 
kitas pasažierinis laivas Sibo- 

ney, užplaukė ant povandeni- 
nių uolų, ir kamuojasi. 
Karo laivui \ta nelaimė įvy- 

ko Liepojos pakraščiuose, Bal- 

tijos juroje. Gi Siboney — ties 

uostu Vigo, Ispanijoje. 

AUSTRALIJOJE BUS BAL- 

SUOJAMA PRIHIBICIJOS 

KLAUSIME. 

Perth, Australija, Rngs. 10. 
— Visoj Australijoj greitu lai- 
ku bus balsuojama prohibici- 
jos klausime. 
Už svaigalų prohibiciją, va- 

roma smarki agitacija. 
N ^ 

Apsausinimo perkase (drei- 
nage canal) atrasta riežin'omo 

žmogaus lavonas. 

NAUJAS TAIKININKĮI 
REHCALIVI- 

. MAS VOKIETIJAI. 

NORIMA, KAD LENKAI 

NAUDOTŲSI KIEL PER- 

KASU. 

Vokietija nesutinka su tuo 

reikalavimu. 

Paryžius, Rugs. 13. — Čia 
talkininku ambasadorių tary- 
ba nutarė ir pasiuntė Vokieti- 

jos vyriausybei notą, kad Vo- 

kietija praleistų Kiel perkasu 
Lenkų laivus, gabenančiu^ 
Lenkijon amuniciją. 
Nuo Lenkų iš. Varšavos 

gauta nusiskundimų, jog tame 

perkase, kurs jungia Šiauri- 

nes jūres su Baltijos jūrėmis, 
Vokiečiai sulaikę du laivu su, 
amunicija. 

Ambasadoriai- tad nuspren- 

dė, kad kol Vokietija nėra ka- 
re su Lenkija, Vokiečiai netu- 
ri teisės uždrausti tuo perka- 
su plaukti laivams su amuni- 
cija. / - 

. 

" 

Berlynas, Rūgs. 12. — Anot 

apturėtų čia iš Kiel žinių, 
Kiel perkaso valdžiai Vokieti- 

jos vyriausybės įsakyta ne^ 

praleisti perkasu jokiij sveti- 

mų laivų su amunicija. 
Laikraštis Vossische Zei- 

tung rašo, jog Vokiečių vy- 

riausybė nesutikusi su Pran- 

cūzų ambasados reikalavimu. 

Kiel perkasu praleisti Danų 
laivą Dorrit, kuriuo buvo ve- 
žama Lenkams amunicija. At- 

plaukęs perkasu laivas sugra- 
žintas atgal. 

BUS NAUJA KONTROLĖ 

JUDĖJIMO. 

Pranešta, jog pienuojama 
perorganizuoti -kontroliavimą 
judėjimo vidumiestyj. Norima 

viską, kitaip patvarkyti. Sker- 

sgatvėje State ir Madison no- 
rima padinbdinti bokštą, iš 

kur per kokią mylią tom gat-; 
vėm visais keturiais šonais 

bus kontroliuojamas judėji- 
mas. 

Kontroliuoti judėjimą vidu- 

miestyj fous pavesta 700 polic- 
monų. Jų viršninku ir toliaus 

bus policijinis kapitonas Colli- 
ns su keJiais pagelbininkais. 

53,000 BOLŠEVIKŲ KAREI- 

VIŲ INTERNAVO VO- 
KIETIJOJ. 

« 

Berlynas, Rugs. 13. — Su- 

lig oficijalio pranešimo, Vo- 

kietijoje internuota 53,000 bol- 

ševikų kareivių, katrie buvo. 

perėję rytinės Prūsijos rube- 
žius atsimetant nuo Varšavos. -«•* 

Be to,- Vokietijoje internuo- 
ta ir 10,000 Lenkų kareivių. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių piaigų vertė, mai- 

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
11 buvo tokia sulig Merchanta 

Loan and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.52 

Lietuvos lOOauksinų 1.87 

Lenkijos 100 markių 45 

Vokietijos 100 markių 1.87 

Prancūzijos už 51.00 14 fr. 85 

Italijos už $1.00 . 23 1. 60 


