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METAI-VOL. V. No. 216 

Lenkai Skundžia Lietu- 
vius Suv. Valstijoms j 

Apkaltina Lietuvius Bendra- 
vime Su Bolševikais 

LENKAI IR AMERIKOJE 

MĖGINA PAKENKTI 

LIETUVAI. 

Kasa jie duobes ir patys gali 
Įsmukti. 

Washington, Ruus. 13. — 

Atrodo, ar tik Su v. Valstijos 
nebus prašomos apsiimti tai- 

kinti Lenkiją su Lietuva, kat- 
ros kita kitą apskundžia už 

isibriovimą svetimosna terito- 

rijosna. 
Čia svarbiausią rolę lošia 

Lenkai. Lenku karuomenė vy- 

dama bolševikus be niekur-nie- 

ko posenovei plariai įsibriovė 
Lietuvos žemėsna. nors iškal- 

no Lietuva Varšavą buvo per- 

spėjusi to nedaryti, nes Lietu- 

va Yra neutralė. 
e • 

Lenkai perspėjimo nepak- 
lausė. manydami Lietuvos res- 

publika yra koks negyvas dai- 
ktas ir pri«*š pony.* r.usiim? 

tik kepurę. 
Pasirodė, jog Lietuvos res- 

publika yra ne tik gyvas .daik- 

tas, )>et gerai suorganizuotas 
ir dar stiprus. Lietuvos ka- 

ruomenė išvijo Lenkus iš Lie- 

tuvos teritorijų, kaipo nepra- 
šytus svečius. 
Už tatai šiandie Lenkai skun- 

džia Lietuvius šios šalies vy- 

riausybei. 

Varšavoje veikiama. 

Valstybes departamentas v- 

ra gavęs iš amerikoniškos pa- 

siuntinybė* Varšavoje praneši- 
mų apie "dideles nuoskaudas" 

Lietuvių daromas Lenkams. 
Prie tų pranešimų, sakoma, 

prisekta dar ir Lenkų užru- 

bežinių reikalų ministerijos 
nota. Notoje sutraukta Lenkų 

kontraversijos prieš Lietuvius. 
Vadinasi, Varsa va nepasiten 

kina Lietuvai duobę kasti Pa- 

ryžiuje. Bet dar persimeta ir 

šiapus vandenyno. Kaip ten, 

taip čia tvirtina, jog Lietu- 

viai Lenkų karuomenę išmu- 

šę ne iš Lietuvos, bet iš tų 

lietuviškų žemių, kuriose per- 
niai buvus pačių talkininkų 

pratiesta demarkacijos linia. 

Lenku ''faktai.'' 

Lenkai savo notoje štai ko- 

kius paduoda 
4 'faktus:'* 

1. Kad kuomet Lenkų spė- 
•s • • 

kos atsimetė nuo įsibriovusios 
sovietų armijos, Lietuvos vy- 

riausybė padarė sutarimų su 

sovietais. Sulig to, Rusų spė- 

koms leista liuobai veikti mi- 

litariniais tikslais Lietuvos 

teritorijose, inėmus karuome- 

nės perėjimą. 
2. Kad kuomet Lenkai, pa- 

sitraukdami nuo Rusų armi- 

jos, turėjo apleisti Augustavą 
ir Seinus, pripažintus talkinin- 

kų tarybos Gruodžio S, kaipo 

etnografinę Lenkų teritoriją, 

Lietuviu karuomenė užėmė tas 

vietoves ir atliko daugybę pi- 
ktadėjysėių Lenkams gyven- 

tojams. 

Dar daugiau. 

.°». Kad paskiau, kuomet 

Lenku armija sugryžo atgal 
ton teri tori joti, eidama paskui 
sovietus Lietuva pasiuntė Len 

ki jai notą pareikalaudama, 
jog pirmiau nustatytos rube- 

ziu linijos nepripažįstanti ii 

reikalaujanti Lenkų atsimesti 
už (i rajevos-Augustavo linijos. 
Lenkija tai atsakė, kad Lie- 

tuva nesi maišytu tan reikalan, 
nes Lenkai stovi linijoje, nus- 

tatytoje augšriausios tarybos. 

Pasako apie užpuolimą. 

Pagaliaus Lenkai savo tojo 
notoje pažymi, jog Lietuva ne 

atsižadėjusi savo pasiketinimų 
ir įlenkus užpuolusi Seinuose 

Rugsėjo 2. paskui Suvalkuo- 

se ir pagaliaus praginusi juos 
ant Augustavo. 
Pabaigoje Lenkai jskundžia 

Lietuvius buk jų karuomenė 

bendraujanti 'su bolševikais ir 

šitiems užpakalinėse savo lini- 

jose leidžianti mobilizuoti ka- 

ruomenę. 

BENDRUMAS TARP TAL- 

KININKŲ. 
4 

Turi konferenciją du ministe- 

riu pirmininku. 

Aix-Les-Bains, Prancūzija, 

Rūgs. 13. — Čia suvažiavusiu 
ir turi konferenciją Prancūzi- 

jos ir Italijos ministeriu pir- 
mininku. Po pirmpietinės kon- 

ferencijos Prancūzijos minis- 

teris pirmininkas Millerand 

I spaudos atstovam pranešė? jog 
talkininkai darbuojasi kuodid- 

žiausioj vienybėj. Nėra jokių 
! nesusipratimų tarpe Italijos, 
Prancūzijos ir Anglijos. 

Jis pasakė, kad talkininkai 

j darbuojasi pabaigti karą Eu- 

i ropoję. Tuo tikslu Lenkijai 
l nurodė taikinties su sovietais. 

Nes pastovi taika Europai buti 

|nai reikalinga. 
| Taipgi pasakė, jog talkinin- 
kai bendrai veikia ir už taiką 
visam pasaulyj. Lygiai jie sto- 

vi, kad visos padarytos tai- 

; kos sutarčių sąlygos butų pil- 
i domos. 

Anglijos ministeris pirmi- 
ninkas nedalyvauja suvažiavi- 
me. Jam pasiūlytas pasveiki- 
nimas ir išreikšta viltis ne- 

kuomet nesiskaldvti politiki- 
niam veikime. 

Konferencijos pasekmės o- 

fieijaliai nepaskelbta. Gal ta? 

bus padaryta rytoj. 

PIRKITE LIETUVOS V AL 

STYBĖS BONŲ, 

BLOGAI WRAN6EUUI IR 
LENKAMS. 

Londonas, Rugs. 14. — Iš 

Berlyno depešoje pranešama, 
jog tenai gautai oficijąjis so- 

vietų pranešimas, jog sovietų 
karuomenė užėmusi naujas 
stiprias pozicijas prieš Lenkus 
ties Bugo upe, ir jog baigia- 
mos visiškai naikinti gen. 

"VVrangelio spėkos pietinėj Ru- 

sijoj. 

Depešoje priduriama, jog 
Brest-Litovsko fronte bolševi- 

kai pradėję naują ofensvvą ir 
Lenkai atsimeta. 

LENKAI SMAUGIA ŽYDUS, j 

Paskelbtas Įsakymas pertrau- 
kti žudynes. 

Varšava, Rugs. 14. — Len- 

kų armijos štabo viršininkas 

Rozwadowski paskelbė armi- 

jai įsakymą sustoti žudyti Žy- 
dus, kaip tai buvo Sokolowo 

ir ~VVyszkowo ąpskričiuose, 
kur veikia 4-oji Lenkų armi- 

ja. 
Rozwadowski pripažįsta, jog 
Žydų tarpe esama Lenkų prie- 
šininkų. Bet didžiuma jų esą 
patrijotai. Tuo tarpu karei- 

viai, atsiėmę nuo bolševikų 
miestelius, visus Žydus smau- 

gia 4>e pasigailėjimo. 

PIRMASIS SURAŠYMAS 

GYVENTOJŲ JAPONIJOJE. 

Tokyo, Rugs. 14. — 1902 
metais Japonijos parlamentas 
nusprendė, kad .surašymas gy- 
ventojų Japonijos imperijoje 
turi but atliekamas kas dešim- 

ti metai. 

Pirmasis surašymas turėjo 
įvykti 1905 metak. Bet pakilo 
karas su Rusija. Taip ir pra- 
sitęsė be nieko ligi 1918 metų. 

Tais metais išnaujo paskir- 
tas pirmasis surašymas šįmet. 
Tad jis ir prasidės Spalių 1 d. 

Vyriausybė su visu uolumu 

rengiasi tan darban. A 

NENORI UŽIMTI PREZI- 

DENTO VIETOS. 

Paryžius, Rugs. 14. — Pran- 

cūzijos prezidentas Deschanel 

sirguliuoja ir negali pildyti 
prezidento pareigų. Pakelta 

sumanymas priversti preziden- 
tą rezignuoti ir prezidentus 
pakviesti buvusį prezidentę, 
Poincare. Bet pastarasis at- 

sisako užimti prezidento vie-< 

t 

WALIJOS PRINCAS PA- 

NAMOJE. 

Panama, Rugs. 14. — Čionai 
iš Honolulu Anglų skraiduo- 

liu Renown atkeliavo Walijos 

princas, Anglijos sosto įpėdi- 
nis. Jis keliauja namo. 

JAPONIJA TURŽS DAUG 

NARDANČIŲ LAIVIŲ. 

Tokyo, Rugs. 14. — Japonų 
spauda praneša, jog 1925 me- 
tais Japonija turėsianti 120 

nardančių laivių. 

McSWINEY TIKS MIR- 

TIES SLENKSČIU. 
_______ 

1 
' 

Apeliuojama ambasadorius. 

Londonas, Rugs. 14. — Cor- 
ko lordas majoras McSyiney, 
kurs čia kalėjime badauja, vi- 
sai jau blogas. Taip sakant, 

jis yra jau ties mirties slen- 

ksčiu. Negali jis jau kalbėti, 
nes visas kūnas nutirpęs. Ne- 

pažįsta jis jau saviškių. Tris- 
dešimts trečią dieną, badauja.. j 
Taippat labai blogai yra ir 

su keletu kitų kalinių, katrie 

badauja Corko kalėjime. j 
Nelaimingojo lordo majoro 

žmona, brolis ir dvi seseri pa- 
davė karštų atsiliepimą čia 

.svetimų salių ambasadorius. 

Atsiliepime sakoma, jog An- j 

glija del tos pačios priežas- 
ties nužudžiusi lordą majorą 
McCurtain. Šiandie žudomas 

lordas majoras MeSwiney. Ši- 

tos tragedijos grūmoja visam 

pasauliui. Nes ne visiems lem- 
ta naudoties apsisprendimo 
principu. 

D'ANNTJNZIO'UI REIKA- 

LINGI PINIGAI. 

Londonas, Rugs. 14. — Fiu- 

me vadovas lakūnas d'Annun- 

zio užgrobė amerikonišku gar- 

laivį Cogne, kuriuo vežama į- 
vairios prekės Italijai ir Švei- 

carijai iš Argentinos. 
Dabar lakūnas pranešė Ita- 

lijos vyriausybei, jog garlai- 
vį paleisiąs su tąja sąlyga, jei 
Italijos vyriausybė jajn pasko- 
lysianti 200 milijonu lirų. Ta 

paskola-, girdi, labai reikalin- 

ga naujai Fiume respublikai. 

PER 6 METUS 105 NUOŠ. 

PABRANGO PRAGY- 
VENIMAS. 

New York, Rugs. 14. — Na- 

ci jonalės industrijos konferen- 

cijos taryba paskelbė, jog per 

praėjusius seseris metus pra- 
gyvenimas Su v. Valstijose pa- 
brango 105 nuoš. 

GAL BUS PLEBISCITAS 

, ALANO SALOSE. 

ŠVEDIJA PRAMATO SAU 

LAIMĖJIMĄ. 

Tai busiąs Tautų Sąjungos 

nuopelnas. 

Stockholmas, Švedija, Rūgs. 
13. — Švedijos ministėris pir- 
mininkas Branting iškeliavo 

Paryžiun. Tautų Sąjungos ta- 

ryba tenai turės susirinkimą. 
Susirinkime bus diskusuoja- 
mas salų Aland likimas. Tų 1 

salų nori Suomija, nes visas 

laikas jos būva priklaususios 
Suomijai. Tik kuomet po di- j 
džiulio karo pakeltas apsispren 
dimo principas, Švedija puo- 
lėsi prie tų salų. Nes tenai di- 
džiuma gyventojų yra Švedai. 

Nesmagus daiktas be nie- 

kur-nieko atsavinti Suomiją 
nuo tų salų. Tad manoma Tau- 

tų Sąjungos taryba paskirs 
saloms plebiscitą. To nori Šve- 

dija. Švedija priguli Tautų 
Sąjungoje, gi Suomija ne. Kad 

taip, tai, manoma, taryba pa- 
links prie Švedijos noro. Ir 

plebiscite Švedai laimės. 
Ištirti salų padėjimą ir is- 

torinę praeitį Tautų Sąjunga 
buvo paskyrusi juridinį komi- 

tetą. Nors to komiteto ofici- 

jalis raportas dar nežinomas, 
tečiauš iš kairio numanoma jo 
nuomdhė. Sakoma, busianti 

palanki Švedijai. 
Suomių sferose su didžiau- 

sia doma laukiama, kaip to-, 

liaus tasai klausimas bus ri- 

šamas. iNes Suomija kaip gy- 
va nenori paleisti salų!. 

PRADEDAMI DARBAI 

AUDIMINĖSE. 

Lavyrence, Mas., Rūgs. 14. — 

Čia keliose American Wool 

kompanijos audiminėse išnau- 

jo pradedami darbai. Audi- 

minės buvo uždarytos liepos 
10. 

TH1NGS THAT NEVER HĄPPE^i 
x B> GENĘ BYRNBS 

NEKUpMET TAIP NĖRA. 
_ Man labai baugiu, perdaug didelis tas deimantas ! 

TAISOMI PLENAI KAM- 
PANIJAI PRIEŠ BOL- 

ŠEVIKUS. 

BOLŠEVIKAMS YRA PA- 

VOJAUS PIETINĖJ RU- 

SIJAI. 

Atsigaivina atkovotas nuo bol- 

ševikų miestas. 
I 

Melitopolis, pietinė Rusija, 
Rūgs. 11. — Iš Kerčiaus spe- 
cijaliu traukiniu čia atkeliavo 
gen. baronas Wrangel, kurs 

personaliai vadovauja Kuba- 

niaus kazokams prieš bolševi- 
kus. 

Po atkeliavimo generolas 
vadas tūojaus atliko ilgoką 
konferenciją su generolu Kou- 
tepov. Tos konferencijos pase- 
kmėje bus pradėtas smarkes- 

nis veikimas prieš bolševikus 
Tauridos fronte, kur sutrar*.- 

kta skaitlingoji bolševikų ka- 
ruomenė. 

Tauri dos šone neperdau- 
giausia yra priešbolševikinės 
karuomenės. Kadangi spėko- 
mis atviram lauke negalima 
pasistatyti prieš bolševikus, 
bus pavartota strategija ir 

kitokie karo gudrumai, kad 

bolševikus intraukti j spąstus 
ir arba .sunaikinti arba pa- 

imti nelaisvėn. Tam tad tiks- 

lui ir sudaryti pienai-. 

Nėra tiesioginio fronto. 

Kaip viena, taip kita pusė 
čia daugiausia pavartoja rai- 

tariją. Ęaitarija kartais įsilei- 
džia nežinia kaip giliai prie-* 
šininko plotus ir veikia atski- 
riai. Čia negyvuoja frontas, 

kurį butų galima pavadinti tie 

fjioginiu, ar tikruoju frontu. 

Šiandie žymi dalis gen. 

Wrangelio kazokų yra atsidū- 

rę bolševikams iš užpakalio. 
Lygiai > ir bolševikų raitarija 

tą pat yra padariusi. Dide- 

liais plotais tie būriai pro bu- 
lius nepatėmytinai prasilenkia 
ir tik po kokio laiko patiria- 
ma, kaip stovi dalykai. 

Gen. Wrangelio dvi raitari- 

jos diviziji veikia šiauriuose, 
netoli miesto Aleksandrovsko. 

Grl bolševikų raiteliai princi- 
paliai trankosi tarpe Melito- 

poli'o ir Lepetiča. 
' 

x 

Toji padėtis sukomplikuo- 
ta dar labjaus imant faktan, 

tai, jog skaitlingos bolševikų 
spėkos briaujasi pietų linkon 
nuo Dniepro upės. Tas spėkas 
gen. Wrangelio karuomenė ap- 

supa. Nes jo raiteliai jau vei- 

kia tų spėkų užpakalinėse lini- 
jose. 
Tegu tos bolševikų spėkos 

bus nugalėtos, tečiaus raudo- 

nieji taippat išvysto kontr-ap- 

supimą. Bet gen. Wrangel prie 
to pasirengęs. Jei nebus kito- 
kios pagelbos, tuomet karuo- 
menė bus sugrąžinta Krimo 

pusiausalio kaklą įr tenai už- 

ims seniau padirbdintas forti- 

fikacijas. 

Atgabenami nelaisviai. 

Uiž 20 mailių nuo šito mies- 

to gen. Wrangelio spėkos va- 

kar laimėjo mušį. Tūkstančiai 

bolševikų kareivių paimta ne- 
laisvėn. -Paimta daugybė viso- 

kių ginklų ir karo medžiagos. 

Šiandie čionai 'jau atgaben 
ta keli tūkstančiai tų nelais 

vių# Armotų ir medžiagos jai 
•pristatyta. Nelaisvių yra ir vi 
sai jaunuolių, pradėjus 15 me 
tais amžiaus. Sakosi jie su 

prievarta paftnti kareiviauti. 

Nelaisviai pasakoja, jog bolŠe 
vikai šitan frOntan piisiunfy 
visą armijos korpusą iš Lenki; 
fronto. Tad šiandie jų čia bu 

sią apie 100,000. 

Daugybė kareivių karčia 

atsiliepia prieš bolševikus 

Daugelis mielai sutinka karjei 
Viauti gen. Wrangelio armi 

joje. Iš 'nelaisvių suorganizuo 
tos jau kelios kompanijos. 

Atgįja Melitopolis. 

Šitas miestas nesenai atim 

tas nuo bolševikų. Atrodo, kac 

tarytum, per jį butų buvuf 

perėjusi baisiausioji vėsula 

Daug namų apgriauta. 

Sveikų namų langai ir du 

rys užkalti lentgaliais, dirbtu 
vės uždarytos, lokomotivų dir 

btuvės sunaikintos. 

Lygiai kaip kokioje Belgi 

joje,-kur buvo persiritę Vokiė 

čiai. 

'Taip miestas atrastas išviju< 
iš čia bolševikus. Ir šiandi( 

palengva viskas atgįja. Ne« 

ir dirbtuvėse kiek dirbama ii 

pačiam mieste atgaivinami pa 
prastieji kasdieninai reikalai. 

Vargo daug su maistu, ku 
ri~o neperdaugiausia. Gi drabu 

žių visai negalima gauti. Pa 

rėdų čia nepamatysi. Kituo 

met pertekliuje gyvenusios mc 

terys vaikščioja basos. Ta.( 

pat yra ir Sevastopolyj. v 

DVI SESERYS NUŽUDYTOS 

New Brunswick, N. J., Rūgs 
14. — Dvi seseri Sadie ir Su 

sie Selter važiavo automobiliu 

Koks pašėlęs žmogus j važiuo 

janti šovė ir abi nužudė. 

Kiek palaukus sugautas Mi- 
ke Marakovich, 26 metų.v Sa 

koma, jie seseri nužudęs. . 

VARGAS BUS SU ANG- 

LIMIS. 

Chicagos nejudomųjų nno 

savybių tarybos (boardo) ad 
vokatas Orr paskelbė, jog dar 

gelis apartamentinių namų ne 
turi ir negali gauti anglių. 
Atėjus pirmiesiems šalčiam* 

nebus kuo apsišildyti namus. 
Ir tik tuomet žmonės .supras 

tikrąjį padėjimą, apie ką šian 
die nenorima nei pagalvoti. 
Posenovei permažai anglii, 

atvežama Chicagon del betvar- 

kės ant geležinkelių. Ir pose 
novei žmonės negali įsigyti 
žiemai reikalingos kiekybėj 
kuro. 

Priede anglys baisiai bran 

gios. 

PINIISŲ KURSAS, _ 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai- 

nant nemažiau $25,000, Rugaėjc 
13 buvo tokia sulig Merchantf 

Loan and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.411 

Lietuvos 100 auksinų 1.8S 

Lenkijoa 100 markių 4| 

Vokietijos 100 markių 1.82 

Prancūzijos už 51.00 14 f r. 7C 

Italijos už $1.00 23 1. 


