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Busianti Invykinta 
Lenkai Perkirtę Gardino-Vil- 

niaus Geležinkelio Liniją 
ŠIANDIE SUVALKUOSE 
BUS LENKŲ DELEGATAI. 

Bus mėginama gražiuoju 
susitaikinti. 

Londonas. [Jugs. 29.—Vakar 

iš Va r ša vos gauta tokiu žinių 

apie Lietuvi u-Lenkii santi- 

kius: 

Šitą sekmadienį Lenkijos 

vyriausybė pranešė Lietuvos 

vyriausybei, jog Lenkija su- 

tinka su Lietuvos pasiūlymu 
atnaujinti abiejų šalių taikos 

tarybas. Taippat Lenkija su- 
tinka su Lietuvos notoje pa- 
duota sugestija abiejų Šalių 

karuomenėnis užimti pozicijas 
šalimais demarkacijos linijos, 
kokia buvo nurodyta maršalo 

Focho (iruodžio 8, 1919 m. 

Lenkijos vyriausybė vardu 
užrubežiniu reikalu ministeris 

Sapieba notoje Lietuvai pa- 

reiškė, jog Lenkijos delegatai 
Rugsėjo 29 d. vakare bus. Su- 
valkuose. Tenai turi but be jo- 
kiu trukdymu pradėtos tary- 
bos su Lietuviais su tikslu nu- 

statyti tarp abiejų šalių laiki- 

nąjį rubežių. Kuomet tas bus 

atlikta, bus galima imties dar- 
bo galutinai susitaikinti. 

PRANEŠAMA APIE LIETU- j 
VIŲ NUSILEIDIMĄ. 

Aplinkybių verčiami Lietuviai 
tarsis su Lenkais. 

( 

Varšava, Rūgs. 26 (Suvėlin- 
ta. Rašo angl. laikr. korespon- 
dentas).—Nežiūrint to, kad 

Lenkų spėkos stumiasi pirmyn 
kuone visu karo frontu, yra 

vilties, kad taika kas kiekvie- 

na diena gali įvykti. 
Lenkijos vyriausybė čia ga- 

vo nuo Lietuvos vyriausybės 
notą, kurią ja Lietuviai pa- 

kviečia Lenkus taikinties. Lie- 

tuviai pasiųlo Lenkams abie- 

jų šalių karuomenėms apsisto- 
ti išilgai Focho linijos, kol ne- 
bus galutinai išrištas rubežių 
klausimas. 

Lenkijon vyriausybė atsa- 

kydama Lietuvai pareiškė, jog 
Lenkija sutinka su tais taikin- 

gais- Lietuvių pasiūlymais ir 

atnaujina su Lietuviais konfe- 

renciją. 
Lenkijos užrubežinių reika- 

lų ministeris Sapieha sako, jog 

jis esąs įsitikinęs, kad susitai- 

kymas su Lietuva jau čia-pat. 

Taippat jis turįs gerų žinių ir 

iš Rygos, kur seka Rusų-Len- 

kų taikos konferencija. 

Bolševikai nusilpę. 

Čia gauta žinių, jog sovie- 

tinės Rusijos užrubežinių rei- 

kalų komisaras Tcliitclierin 

paskelbęs, kad bolševiku val- 
Ižia atsiimsianti reikalavimą, 

sulig kurio Lenkija turėtu de- 
mobilizuoti savo karuomenę. 

Lietuvių nusileidimas čia 

matomas. Lenkai sako. Lietu- 

siai suprato, jog bolševikai 

nusilpo, jog jie Lenkų neįvei- 
kė, ir jog šiandie Lenkai pasi- 
rodo stipresni už bolševikus. 

Tad butų tuščias daiktas be- 

reikalo lieti kraują. 

Aplinkybių verčiami Lietu- 

viai sutinka su Lenkų norima 

demarkacijos linija. Tuo lab- 

jaus, kad tasai klausimas pa- 
duotas rišti Tautų Sąjungai. 

Lenkai Gardino šone. 

Kuomet Varsava skelbia jau 

kaipir taiką su LietUva, Len- 

ku spėkos, užėmusios Gardinę, 
briaujasi tol i aus. 

Lenkai perkirto Vilniaus- 

(iardino geležinkelio liniją ir 

dar labjaus grūmoja bolševi- 

kams. 

Oi a sakoma, j o,u- Lenkai per- 

simesią per Nemuną ir pasi- 
valysią tolokai j Lietuvos te- 

ritorijas, kurias sovietinė Ru- 

sija taikos sutartimi pripažino 
Lietuvai. 

Lenkai militaristai tuos .sa- 

vo žygius pateisina tuomi, jog 
tose teritorijose veikia bolše- 

* 

viku karuomenė, kuri esanti 
^ 7 

pavojinga Varsa vai. Tad nori- 

ma panaikinti tą pavoju. 

Lenkai norį taikos. 

"Sovietų valdžia pasiūlo 
mums geras taikos sąlygas," 
sako Sapieha. 4'Mes norime 

taikos, Lietuviai nori taikos ir 

talkininkai mus reikalauja da- 

ryti taiką. 
"Tokiuo budu taika atrodo 

tik keletos dienų klausimas." 

LENKAI LYDOS APYLIN- 
KĖSE. 

Lietuviai apšaudę, Lenku 

pozicijas. 

Varšava, Rugs. 29.—Vaka 

rykščiam Lenkų oficijaliari 
pranešime sakoma, jog Lenki; 
raitarija, kuri veikia prieš pa 
sitraukusius nuo Gardino bol 

ševikus, atsidūrusi net Lydos 

apvlinkėsna. 
Pranešime pažymima, «jo£ 

Rugs. 27 d. mūšių metu įvai 
riose vietose Lenkai paėmę ne 

laisvėn 1,300 bolševikų su vie 

nu komisaru ir 8 anuotomis.. 

Taippat sakoma, jog Su vai 

kii šone Lietuvių artilerija ap 
šaudanti Lenkų pozicijas. 

Toliaus šiaurius kai-kurio 

se vietose Lenkai persimet* 
per Nemuną (Matyt, tarp 

Druskininkų ir Merkinės). 

UNGARIJA APDOVANOJA ] 

KARO VETERANUS. 
\ 

Duoda jiems žemės ir kitokių ] 

privilegijų. 

Budapestas. Ungarija, Rugs. 

29.—Ungarija yra ne tik dė- 

kinga, bet ir duosni visiems 

tiems, kurie buvusiojo karo 

metu pasižymėjo narsumu ii* 

kurie su pasišventimu kovojo 
prieš bolševikus. 
Parlamentas išleido įstaty- 

mu, kuriuo šalies regentas, ad- 

mirolas Hortliy, autorizuoja- 

mas visiems tiems didvyriams 
paskirti įstatymu nustatytus 

plotus -žemės su teisėmis per- 
duoti j?j savo vyresniesiems 
-sunams. 

Visi tie pasižymėjusieji ir 

apdovanotieji žeme dar turi 

teisę prie savo pavardės pri- 
dėti, kaipir titulą, žodį "nar- 

suolis." Be to, jiems suteikia- 

mos dar ir kitokios privilegi- 
jos. 
Daugybė municipalitetų tam 

tikslui jau pasiūlė plotus že- 

mės, kuri bus padalinta nar- 

suoliams;- kovojusiems didžiu- 
liam kare ir prieš komunistus. 

"AR ESI "ŠLAPIAS," AR 

"SAUSAS?" 

! Sioux City, Ia., Rugs. 20.— | 
Miestelyj Mitchell gubernato- 
rius Cox, demokratų partijos 
kandidatas prezidentus, buvo 

paklaustas vieno žmogaus 

skaitlingam subrinkime: "Ar 

tamsta esi šlapias, ar sausas?" 

Gubernatorius 0ox tam žin- 

geiduliui atsakė, jog jis nėra 
nei toks nei kitoks, bet stovįs 
už pildymą šalies įstatymų. 

WRANGELIS GAVO DAUG 

GINKLŲ. 

Konstantinopolis, Rugs. 29. 

—<3en. Wrangeliui pietinėn 
Rusijon pristatyta 45,000 šau- 

tuvų ir 8 milijonai patronų. 

, Tuos šautuvus ir amuniciją 
karo metu Vokiečiai buvo pa- 

ėmę nuo Rusų. Po karo Vokie- 

čiai tai pavedė talkininkams, 

gi šitie gen. Wrangeliui. 

ITALAI VALSTIEČIAI UŽ- 

GROBĖ KARALIAUS 

NUOSAVYBĘ. 

Londonas, Rugs. 29. — Šale 

Neapolio žemdirbystės draugi- 
jos užgrobė Italijos karaliaus 

nuosavybes—didelius plotus 
žemės. Prieš tai, anot žinių, 

nepasipriešinta. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.>. 

ORAS. 

CHICAGO SU PRIE- 

MIESČIAIS. 

Šiandie gražus oras, bet gana 

šaltas; rytoj irgi tas pat. 
Temperatūra vakar augšč. 72 1., 

t žemiausia—51 1. 

i Saulė teka 6:44; leidžiasi 6:37. 

Mėnulis teka 6:51 vakare. 

LENKAI NEATSAKO BOL-, 

ŠEVIKŲ ULTIMATUMĄ. 

Bet jie ir neprieštariauja bol- 

ševikų sąlygoms. 

Ryga. Rugs. 29. — Trečioji 

Rusų-Lenkų taikos konferenci- 

jos sesija čia įvyko Rugs. 27. 

Bet taikos klausime nepadary- 
ta jokio pažangumo. Susirin- 

kusieji delegatai tik susimaino 

tuščiomis frazėmis ir tikras 

taikos klausimas nerišamas. 

Pareina žinių, jog talkinin- 
kai spaudžia Varšavą, netruk- 

dyti konferencijos ir kuovei- 

kiaus daryti taiki). Jei tas tie- 

«a, tuomet Lenkai taikos 

klausimu gal su atsidėjimu 
dirstels ir trumpoj ateityj bus 

sulaukta kokių-iiors geistinų 
pasekmių. 

Šitoje sesijoje Lenkai buvo 

pakėlę ultimatumo klausimą. 

Lenku delegacijos pirmininkas 
Dombski pareiškė, kad jei Ga- 

licijos klausimas iš dabartinių 

tarybų prašalinamas, kaip to 

nori sovietai, tuomet sovietų 
ultimatumas nepastumės pir- 

myn tarybų* Ir tokiuo budu ul- 
timatumo padavėjai kas mo- 

mentas, kaip suprantama, gali 

pertraukti tarybas. 
Tuo užsigavo bolševikų de- 

legacijos pirmininkas Joffe ir 

po trumpų debatų jis paklau- 

sė, ka reiškia toksai Dombskio 

pareiškimas. Ar tas reiškia at- 

metimą ultimatumo? 

Ir po to klausimo jau buvo 

laukiama, kad ims tur-tuojam 
ir .suirs konferencija. Bet tau 

klausiman tuojaus i si maiše 

Dombski paduodamas sugesti- 
ją tą incidentą panaikinti ii 

daugiau nesvarstyti. Joffe su- 
tiko. 

Pirma to Joffe buvo paskai- 

ANGLIJOS SPAUDA PAKI- 

LO PRIEŠ TERORĄ 
AIRIJOJE. 

Reikalauja suvaržyti policijos 
sauvaliavimą. 

Londonas, Bugs. 29.—Airi- 

joje plečiasi policijinis teroras 

taip, kad prieš tai pakilo vie- 

tos spauda ir reikalauja kuo- 

veikiaus panaikinti' terorą. 

Kai-kyrie laikraščiai tiesiog 

pažymi, jog tasai teroras Airi-1 

joje palaikonrtffc pačios vyriau- 
sybės. Nes policija užsiima te- 
roru. 

Kad taip, matyt, vyriausybė 
dirstels savo policijos sauva- 

liavimu ir j.j pašauks tvarkon. 

Policijinis teroras ligsiol pa- 
darė milžiniškus medžiaginius 
nuostolius Airijos gyvento- 

jams^ neskaitant daugelio 

žmogžudžių. 

SULTANAS STIPRIAI 

APSAUGOJAMAS. 

Konstantinopolis, Rūgs. 29. 

—Turkų *111 tano rūmai stipriai 
a ps a n gojau vi. Nes susekta suo- 

kalbis nužudyti su 1 taną. 
i T - 

tęs atlikymą Lenkų pasiūly- 
mus, padarytus praeitą penk- 
tadieni ir palvtineius Lenkijos 
nepriklausomybę, rube/ius, su- 
kimai ny m nelaisviais ir kt. 

Buvo pareikšta, jog tie visi 

klausiniai bus rišami tuojaus, 

kaip tik bus padaryta armisti- 

oija. Tuo tarpu Lenkai nesi- 

> skubina su armističija. 

Joffe pasakė, jog sovietų 
valdžia jau padavusi Lenkams 
konkretines taigos sąlygas ul- 

timatumo formoje. Ir Rusija 

nori taikos, greitos taikos. Bet 

Lenkai neatsako ultimatumą. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES I 

' 
l » ——iPW«^ 

A CoHbočTOR, 
TAKE THtS 

• MICKEL! 
I DIDN^T p^y /MY 
FA RE' ̂ ESTERPftV 

v 

'AND ( SCOOUPN'T 
,;SLE£prTHlNK'lN6 

ABOUTi IT! •r— 

J 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 

Žmogelis konduktorių: 
— Konduktoriau, paimk šitą, nikeli! -'Vakar aš neužsimo- 

kėjau už važiavimą,. Ir todėl negaliu užmigti ^pietai minty- 
damas. 

' 
_ Ci 

ĮVYKUSI ATMAINA BOL-; 
ŠEVIKŲ PASIELGIME. 

" 

•1 i 

JIE DALYVAUJA KRIK- , 

ŠČIONIŠKOSE LAI 
x DOTUVĖSE. 

Pirm poros metų jie to nebuvo . 

darę. 

Ryga, Rugs. 26 (suvėlinta). 
—Šiandie Ryga buvo liudinin- 

ko, kuomet .bolševikų (sovie- 
tų) taikos delegatai dalyvavo 
gedulingame krikščioniškam 

ėjime palydint geležinkelio 
stotį mirusio čia generolo Po- 
li vanovo lavonu, kurs išvežtas 

palaidoti Maskvon^' 
Gen. Polivanov buvo buvęs 

karo ministeris viešpataujant 
carui. Čia gi jis buvo sovietų 

delegacijoje kaipo karo eks- 
' 

pertas. Sakoma, jog jis miręs 
nuo šiltinės. Susirgęs veikiai 

jam atvykus Rygon. 

Pravoslavų procesija. 

Lydint gatvėmis stotfį la- 

von.j pįrmiausia ėjo pravosla- 
vu cerkvės choras giedodamas. 
Paskui chorą sekė pravoslavų 
dvasiškis (popas), apsitaisęs, 
blizgančiais auksu -cerkvės rū- 
bais. 

Pagaliau s juodai aptaisytu 
vežimu, šešių aiklių traukia- 

mu, buvo vežamas generoloTk* 
vonas. Šalimais vežimo ėjo 8 

atondantai baltuose rubuose. 

Vežimas buvo papuoštas ke- 
turiais dideliais vainikais nuo 

mirusio generolo sandarbinin- 

kų sovietinėje valdžioje. 

Paskui vežimą su plikomis 
galvomis sekė bolševikų taikos 

delegatai, vedami savo pirmi- 
ninko Joffe.ir klausydami gra- 
žaus ir skambaus choro balso 

giedant "Dieve susimylėk." 

Norėjo krikščioniško 

palaidojimo. 

Bolšeyikų delegatai, palydė- 
ję ligi stoties lavoną, veikiai 

sugryžo savo gyvenimo vie- 

tas, besistebint miesto gyven- 

tojams. Juk pirm poros metų 
bolševikinėj Rusijoj nekuomet 

ko panašaus nebūdavo. 

Gen. Polivanov prieš mirsiajit 
buvo išreiškęs norą but palai- 
dotas su pravoslavų cerkvės 

apeigomis. Tad bolševikai ne- 

sipriešino nabašnftiko norui. Ir1 

dar paskutinį kartą patarnavo | 
jam, kaipo šandarbininkui. 

. 
i 

Buvo Rasputino priešininkas. 

Gen. Polivanov buvo gen. 

Kuropatk ino proteguojamas. 
Bet jis nebuvo mylimas paties 
caro. 1913 metais eskortuojant 

carą gen. Polivanov kažkaip 
nukrito nuo arklio. Nuo t*o lai- 

ko jis papuolė caro nemalonėn. 

Visgi 1915 metais Polivanov 

buvo patekęs karo ministe- 

rius. Kadangi jis buvo žinomo 

sukčiaus Rasputino priešinin- 
kas, tad prieš jį kovą -pakėlė 

pati carienė. Ir kuomet per ca- 

rienės intaką Šturmeris buvo 

paskirtas ministerių pirminin- 
ku, gen. Polivanov rezignavo 
iš karo ministerio vietos. 

Įstojo bolševikų tarnybom. 

Po revoliucijos gen. Poliva- 

nov dešimtį mėnesių išbuvo 

kalėjimo. Bolševikų tarnybon 

jis įstojo praeitą. Balandį, kuo- 
net buvo suorganizuota nepa- 
prastoji karo taryba pirminin- 
kaujant gen. Brusilovui. Kiti 

os tarybos nariai generolai 
fra: Vercliovsky, Čeremisoy, 
Parskv ir Guttor. 

Vienas Rusas žurnalistas bu- 

vo klausęs mirusiojo gen. Po- 

ivanovo, kodėl jis įstojęs bol- 
ševikų tarnybon. Polivanov at- 

kakęs: 
"To priežastis tokia pat, ko- 

kia verčia socijalistus menše- 
vikus pricsinties bolševikų 
valdžiai. Bolševikų valdžia yrą 
:liktatorijalč ir įgijusi didelį 
autoritetą. Socijalistai menše- 
vikai diktatorvslei priešinasi. 
Bet man patinka tokia valdžią 
Rusijoje." . 

LENKAI PASISKIRSTĘ 
TAIKOS KLAUSIME. 

Militarinė partija turi viršų. 

Varšava, Rūgs. 28 (Rašo ari-' 

gi. lai k r. koresp.). Aną. diff- 

ng, man teko čia but Lenku 

seime, kuomet atidaryta nau- 7- • 

joji sesija. 
Seimas sesijon sušauktas deV 

nepaprastų nuo tikiu karo lauv 
ke ir del vedamų taikos tary- 

bų su bolševikais Rygoje. 
Seimo atstovai .susirinko 

laikinai vienos augštesnės mo- 

kyklos salėn. Atstovai repre- 

zentuoja net 14 atskiriu poli- 
tikinių partijų. 
Atstovų yra ir kunigų, ir 

rabinų, ir valstiečių, ir dvar- 

ininkų su miestelėnais. 

Ministeris pirmininkas vvi- 

tos atidarė seimo sesiją. Jis 

kalbėdamas pareiškė, jog šalis 

labai pasiilgus taikos. Padė- 

kojo jis kai-kuriems karo va- 

dams ir Prancūzų gen. Wey- 

gandui už išgelbėjimą Varsa- 
vos nuo bolševikų. 

Lenkija politikos žvilgsniu 
pasidalinusi dvi stovykji. 
Viena stovykla stovi už taiką, 
kita — už karą. Bet karinė 

partija yra .stipresnė. Ir todėl 
vedamas karas. 

Visgi prieš tą partiją'smar- 
kiai darbuojasi karo priešinin- 
kai. Ateis laikas, kuomet ka- 

ro partija turės sutirpti. 
1 • 

Vienas daiktas paaiški, jog 
visos Lenkų partijos stovi už 

tai, idant svetimieji nesimai- 

šytų vidujinius Lenkijos rei- 

kalus. Leninai sakosi jie mo- 

ką patys vkldyties be sveti- 

mų pagelbos. Tad patys vieni 

turi rišti ir rubežių klausimą. 

Matyt, jog šita seimo sesija 

privers militaristus pasimesti 
sii .savo imperialistiniais tro- 
škimais -kariauti be paliovos, 
kol nebus atsiekti jų tikslai. 
r' 

9 
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y PIRKITE 

LIETUVOS PASK0L08 
BONUS 

. PINIGy KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai- 

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
28 buvo .tokia sulig Merehants 

Loan and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarai $3.51 

Lietuvos 100 auksinų 1.70 

Lenkijos 100 markių 44 

Vokietijos 100 markių 1.70 

Prancūzijos už $1.0fr 14 fr. 90 

Italijos už $1.00 23 1. 60 


