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Tautų Sąjungos Komi- 
sija Lietuvoje 

Lenkai Už 45 Mailių Nuo 
Minsko 

< * 

Sako, Nelaisvėn Paimta 42,000 
Bolševikų Kareivių 

LENKŲ NUPASAKOJIMAI 
APIE KARO PADĖTĮ. 

Iš Maskvos nepareina jokių I 

žinių. j 
Varšava. Spal. 5. — Lenkų | 

karo ir taikos pienai daromi! 
» vienu žygiu po viena pastoge i 

intaisytoje naujoje Lenkų 
kvateroje atimtose nuo bolše-j 
vikų teritorijose, kur Pilsuds- 

kį, žinomas Lenkijos valdyto- 

jas ir vyriausias armijos vadas 

yra apsistojęs su savo štabu. 
Viename ruimingam namų 

kambaryj š t aha s daro pienus 
apie tolimesni blaškymu bolše- 

vikų šiauriniam fronte, kitam 

kambaryj civiliai vyriausybės 
atstovai pienuoja ir <liskusuo-> 

ja apie, vedimą taikos konfe- 

rencijos Rygoje. 

Kaip nugalėti bolševikai. 

Šiauriniam Lenku fronte I 

prieš bolševikus smarkiausia 

veikia raitarija. kuri išmokusi 

visokiu gudrybių nuo k i tuo- 

met Lenkijoje veikusios gene- 
rolo Badėnny raitarijos. 

Lenkų raitarijos priešaKinės 
sargybos, kurios be pertraukos 
žygiuoja paskui betvarkingai 
atsimetančius bolševikus, atsi- 

dūrusios vos už 40 mailių nuo 

Minsko. 

Sulig pranešimu, kai-kurio-j 
se karo fronto dalvse bolševi- 

kų spėkos arti visiško sudirbi- 

mo. Vienoj vietoj, sakoma, ne- 

laisvėn paimta visa bolševiku 

brigada kaipir be jokio susi- 

rėmimo. 

Pri peties apskrity j po nedi- 

delio mūšio Lenkams tekę 1,- 

200 Rusų. 

Tautų Sąjungos komisija. 

Tautų Sąjungos komisija, 

kurią sudaro didžiumoje mili- 

tariniai ekspertai, vakar iške- 

liavo Suvalkus. 

Komisijon ineina: Prancū- 

zai, Ispanai, Japonai ir Italai. 

Komisija pirmiausia buvo at- 

vykusi Varšavon. Čia prie jos 

prisidėjo Anglijos atstovai iš 

Rygos. Ir iš ria iškeliavo 

Suvalkus. Pakeliui komisija, 

sakoma, pasimatysianti su 

Pilsudskiu karo fronte. 

Ta komisija savo ofisą Įs- 

teigs Suvalkuose ir ryš Lietu- 

vių-Lenkų ginčus, pakilusiu* 
del rubežių. 

0 

42.000 bolševiku nelaisvėje 

Pilsu'dski šiauriniam fronte 

personaliai vadovauja Lenki] 
armijai. Paskelbta, jog pilnai 

nugalėta šešiolika bolševikų 

divizijų. 

Kuomet Lenkams pavyko 
sumušti bolševikus, Pilsuds- 
kį pats ima vadovauti Len- 

ku armijai. Kuomet seniau 
bolševikai pasekmingai brio- 
vėsi ant Varšavos, apie Pil- 

sudskį nieko nebuvo girdi- 
ma. Šiandie kas-kita. 

Lenkai apskaito, jog kuomet 

po smūgio jie atsigavę, ligšiol 
nelaisvėn paėmę 42,000 bolše- 
viku kareiviu. Paėmę ir kelių 

divizijų štabus su civiliais ko- 
misarais. i 

Tekę daug ginklų ir me- 

džiagos. 

Lenkų generalis štabai pra- 
neša apie karo grobį, koks 

jiems tekęs tuo visu laikotar- 

piu nuo bolševikų. 
Būtent, jiems tekę 166 bol- 

ševikų armotų, 900 kulkasvai- 

džių, 1S00 šarvuotų automobi- 

lių, 7 šarvuoti traukiniai, 31 

lėktuvai. 21 ldkomotiva, 2,500 j 
geležinkelių vagonų, 10 moto-j 

rinių vežimų ir daugybė viso- 
kios karo medžiagos. Tą me- 

džiagą bolševikai buvo pasi- 
rūpinę ofensyvai prieš Len- 

kus. 

BUVUSIO CARO BROLIS 

GYVAS. 

Jis gyvenąs pas Sijamo ka- 

ralių. 

Paryžius, Spal. 5. — Laik- 

raštyj Figaro paskelbta žinia, 

jog buvusio Rusijos caro jau- 
nesnysis brolis Michail Aleks- 
androvu* esąs gyvas ir gyve- 

nąs pas Sijamo karalių. 
Sijamo karalius Crao Fa 

Malia Vajiravud yra baigės 
militarinį mokslą Petrograde 
ir vedęs kažkokią augštos kil- 
mės Rusę. • 

Apie tą caro brolį daug kar- 

ti) buvo pranešta, jog bolševi- 
kai ji nužudę. Sakoma, tas 

netiesa. Jisai iš Permės iš po 
bolševiku sargybos pabėgęs 
Siberijon, gi iš tenai po-ilgos 
ir sunkios kelionės atsidūręs 
Sijaman. Tenai pas karalių gy- 
venąs ir temijąsis, kas veikia- 
si Rusijoj. 

Nežinia, kiek yra tiesos toje 
žinioje. 

IŠGELBĖTA ITALIJA NUO 

RADIKALŲ. 

Rymas, Spal. 5. Italijos 
ministeris pirmininkas Giolitti 

paskelbė pareiškimą, jog Itali- 

ja išgelbėta nuo radikalų. Dar- 
bininkai pasikarščiavę ir gry- 
žta senojon gyvenimo vagon, 
nieko nelaimėję radikalizmui. 

\ I 
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NEPA VYKIMAI SUJAUDI- 

NA MASKVOS VALDŽIĄ. 

Nevyksta su nauju rekru- 
tavimu. 

Londonas, Spal. f). — Laik- 

raščio Times korespondentas 
iš Stockliolmo praneša gavęs 
žinių iš Suomijos, jog Rusijoje 
sovietu tarpe pakilęs # nepap- 
rastas susijudinimai del nepa- 
vvikimų karo fronte. 

Iš Rusijos pareina žinių, jog 
sovietu armijos sudemoralizuo- 
tos kaip Lenkų, taip pietinės 
Rusijos frontuose. "Betvarkė 

kareiviuose daugiausia pakilu- 
si del alkio ir del stokos rei- 

kalingi] drabužių ir avalinių. 
Tad kareivįai arba dezertuo- 

I ja arba, pasitaikius pirmajai 
progai, pasiduoda priešinin- 
kui. 

Reikalauja drabužių. 

Sovietų valdžia paskelbė Ru- 

sijos gyventojams priverstiną 
pristatymą kareiviams drabu- 

žių ir avaliniu. 

Paskelbime pasakyta: Tegu 
kiekvienas, kurs turi du palai- 
diniu, dvi pori avalinių, dvi 

šilti kailio kepuri, vieną ati- 
duoda ir tuo budu apsaugoja 
kareivius nuo sušalimo atei- 

nančią žiemą. 

Nevyksta rekrutavimas. 

Trotzky buvo sumanęs rek- 

rutuoti naujas spėkas Siberi- 

joje ir rytinėse provincijose, 
sakoma vienoje depešoje iš 

Suomijos. 
Bet rekrutavimas nepavy- 

kęs. Kaip valstiečiai, taip dar- 
bininkai tiesiog grūmoja re- 

voliucija, jei jie su prievarta 
bus mėginami but paimti ka- 

reiviauti. 

PAAUGŠTINTI AMERIKOS 
KUNIGAI. 

% 

Rymas, Spal. 5. — Sulig 

Šventojo Tėvo noro, apaštali- 
niu protonotaru paaugštintas 
kun. A. Lane iš Oregon City, 

Ore.; naminiais prolotais: kun. 
M. Phelan iš New Yorko, kun. 

E. J. Flynn iš Mount Vernon, 
N. Y., ir kun. L. L. Dunpliy 
iš Sutton, Neb. 

Privatiniu <v*amberlainu pas- 

kirtas kun. J. Killin iš Phi- 

ladelphia. 
Sacramento, Cal., vyskupu 

paskirtas Irun. P. J. Iveane iš 

Oakland, Cal. 

VOKIEČIAI MĖGINS PERS 

KRISTI ATLANTIKĄ. 

Londonas. Spal. 5. — Iš Ber- 

lyno pranešta, jog parinkti- 
niausi Vokiečiai lakūnai dar 

šį mėnesį mėginsią perskristi 
Atlantikp vandenyną su nauju 

aliumininiu monoplanu, koks 

baigiariias dirbdinti Zepelino 

įstaigose. Sakoma, kelionę iš 

Europos Ameriką tikisi at- 

likti per 36 valandas. 

HARDING STOVI UŽ PRO- 

HIBICIJĄ. 

Marįon, O., Spal. 4.—Repub- 
likonų partijos kandidatas , 

prezidentus, senatorius Hard- 

ing, Čia kalbėdamas* pareiškė, 
jog jis stovi už įvedimą pro- 

hibicijos ir toji > būtinai turi 

but įgyvendinta. 

KARAS PRARIJO 40 MILI- 

JONŲ ŽMONIŲ GY- 
VASčiy. 

Washington, Spal. 5. — 

Raudonojo Kryžiaus draugi jų 
sąjunga apskaitė ir paskelbi'1, 
jog ibuvęs didysis karas prari-.. 
jo 40 milijonu žmonių gyvas- 
čių. Tan skaitliun ineina apie 
20 milijonu kudikiij, kurie no- 
rmaliais laikais turėjo gimti. 

NAUJAS TRUKŠMAS TAL- 

KININKUOSE. 

Austrija nori susijungti su 

Vokietija. 

Paryžius, Spal. 5. — Pran- 

cūzijos vyriausybė pakėlė tru- 

kšmą ir pranešė savo talkinin- 
kėms, kad Austrija savo ša- 

lyje paskelbė plebiscitą, reika- 
le susijungimo su Vokietija. 
Nes kaip Versailieso, taip St. 

Germain taikos sutartys už- 
( 

draudžia tuo klausimu Austri- 

jai daryti plebiscitą. 
Prancūzija bijosi, kad ple- 

biscitas neišeitų Vokietijos 
naudon. Spėkomis plebiscitą 
sulaikyti negalima. Bet talki- 
ninkai kartais gali panaudoti 
ekonominę įblokadą prieš Aus- 
triją. • 

Tai bent patvarkymas. Ne- 
norima leisti šaliai, apsispręs- 
ti. Ir dar sakoma, jog kariau- 
ta už pasaulio demokratiją. 

GAL BUS IŠRIŠTAS WALL 

GAT. EKSPLIOZIJOS 

KLAUSIMAS. 

Pittsburgh, Pa., Spal. 5. 

Čia suareštuotas Rusas ̂ radi- 
kalas Florijan Želeniak iš 

Brooklyno. Jo valizoj atrasta 

daug dinamito ir radikalių 
raštų. 

> 

Nuomoniaujama, kad jis, ra- 

si, žinąs, o gal prisidėjęs prie 
pakėlimo baisios ekspliozijos 
Wall gatvėje, New Yorke. 

Turbut, jis bus paimtas New 
Yorkan. 

JAPONIJA REIKALAUJA 

PATVARKYTI CALIFOR- 

NIJĄ. 

Tuomet Japonija sulaikysianti 
išeiviją, Suv. Valstijas.^ 

Washingtibn, Spal. 4. — 

8ma rk ūš ginčą i „ paik ii o tarpo 
Suv. Vaisi i j 11 ir Japonijos. Ca- 

lifornijos valstija žada paga- ' 
N 

minti Įstatymą, sulig* kurio 

norima .uždrausti Japonams 
ateiviams Įsigyti • nuosavybe^ 
gi turinčius nuosavybę nori- 

ma atsavinti. 

Japoniją tas labai įžeidžia 
ir todėl pakelti ginčai, kurie 
nežinia kaip gali pasibaigti. 

Californija pasiremia fede- 

raliu įstatymu. Japonaiųs ne- 
leidžiama palikti šios šalies 

piliečiais. Jėi taip, tad Cali- 

fornija tilri teisės nepilieciams j 
uždrausti turėti kokias-nors, 
nuosavybes. | 
Japonija tad stovi už tai, 

kad tegu Californija neatsavi- 

na Japonų nuo nuosavybių, gi 
Japonija savo keliu uždrau- 

sianti tolimesnę išeiviją Suv. 

Valstijas. Japonija sako, kad 

jei įkurie Japonai jau ten turi 

nuosavybes, tegu laikosi. 

Bet Californija tvirtina, kad 

jei# taip palikti, kaip šiandie, 

yra, tuomet už kelių dešimčių 
metų Californijoj busią tik 

vieni Japonai, nes jie labai 

veislingi žmonės. 
Anais metais tuo pačiu klau- 

simu Californija pakėlė daug 
nesmagumų su Japonija. Tuo- 
met vos-ne-vos viskas užglos- 
tyta. Dabar išnaujo tas klau- 
si inas pakeltas. 

Iš Japonijos pranešama, jog 
lenai pakilęs didelis nepasi-| 
tenkinimas del Californijos 
klausimo. Vyriausybė rengia- 
si Suv. Valstijas prisiųsti 
komisiją. Japonijoje tvirtina- 

ma, jog Californijos pasielgi- 
mas neturįs sau lygaus pa- 

saulio istorijoj, jei Japonams 
daroma tokia neteisybė ir pa- 
keliami persekiojimai. , 

PIRKITE LIETUVOS VAL 

STYBĖS BONtf. 

GAUSI KOLUMBO VYČIU 
DOVANA. 
t 
______ 

Kolumbo"Vyčių (Knights of 
Columbus) organizacija -pas- 

kyrė penkis milijonus dolie- 

rių iš atlikusiu nuo karo fon- 
<1o pinigų pastatytinti Ameri- 
kos Legijono atminčiai ir pub- 
likos naudai milžinišką nau- 

jausio įrengimo trobesį mies- 
te Wasliingtone. 
Tuos milijonus organizacija 

pasiūlė Amerikos Legijono 
nuožiūrai su pareiškimu, kas 
turėtų but atlikta. 
Ta dovana didžiai nustebi- 

no Aeaneri'kos Legijono- orga- 
nizaciją. Neturima nei žodžių, 
kaip Am. Legi jonas už ją galė- 
tų padėkoti Kolumbo Vyčiams. 
Kolumbo Vyčių organizaci- 

jai tasai fondas buvo reikalin- 

gas. Nes organizacija daug 
rūpinasi- buvusių kareivių li- 

kimu. Palaiko jiems visur va- 
karines mokyklas, darbo biu- 
rus ir tt. Bet to nežiūrima. 

Sumanytam trobesyj centra- 
les raštines turės visų karų ve- 

teranų organizacijos. Bet tro- 

besio nuosavybės titulas prigu 
lės Amerikos Legi jonui. Legi- 

jonas trobesį 'valdys per savo 

išrinktus trustisus. 

NEŽINOJĘS KĄ DARĘS. 

Prasiblaivęs Henry R Van- 

denbnrg, 510 So. Kedzie ave.? 
kurs nnžridė buvusį Chicagos 
universiteto studentą >Seibertą, 
pasisakė policijai, jog jis neži- 

nojęs ką daręs nušaudamas 

tą jauną žmogų. 
SaJkosi per dvi dieni jis gė- 

ręs namie dirbdintus svaiga- 
lus ir nuo to jo mintis buvus 
sudrmtista taip, kad ji«? neži- 

nąs ką atlikęs. 4» 4. C 

Tai kokios baisios girtybės 
pasekmės. 

Rymas, Spal. 4. — Matyt, 
darbininkų pakilim'aį nurim- 
sta. Nes karalius su dvarėnais 

iškeliavo medžioti, gi ministe- 
ris pirmininkas — atostogos- 
na. 

ANGLIJOJE BUS PASTA- 

TYDINTA 500,000 NAMŲ. 

Tas atsieis apie du milijardu 
dolierių. 

Londonas, Spal. 5. — Čia 

pradėta nauja kampanija su 

tikslu surinkti apie 150 mili- 

jonų dolierių pastatydinti nau- 

jus namus. 

£ondono apskričio taryba 
anė* parūpinti 29,000. na- 

mų, kuriuose galėtų apsigy- 
venti apie 145,000 asmenų. 

Kai-kurie iš tų namų, sakoma, 
busi$ pastatydinti pačiam Lon 

done, ikiti įvairiose apylinkė- 
se. , 

' 

Sakoma, jog iš tų 5,000 nd- 

mų 'busią pabaigti pusmetį. 
GKvisi kiti — per penkerius 
metus. 
/ 

Unijos priešingos. 
Kadangi čia darbų neper- 

daugiausia, gi bedarbių gana 
daug, tad darbas su paskuba 
turėtų but vedamas. 
Pačiam Londone yra 200,000 

bedarbiaujančių buvusių, ka- 

reivių. Jie nori pramokti dar- 

bo statyti namus. Deja, nelen- 

gvas daiktas juos pastatyti 

i 

prie tokio darbo. 

Gyvuoja stiprios darbininkę 
unijos, -kurios griežtai prie- 
šingos tiems bedarbiams. 

Namų statymo ir kitos uni- 
jos nupasakoja, jog naujų dar- 
bininkų minios galės susiau- 

rinti užmokestis išlavintiems 

darbininkams. 

Tečiausi darbuojamasi kaip 
nors unijas sutaikinti su tais 
bedarbiais ir manoma, jog 
tikslas bus atsiektas. Nes pa- 
žadama unistams jokiuo budu 

nenumušti užmokesčių ir il- 

giems metams parūpinti tinka- 
mo' darbo. 

- Renkami pinigai. 

Šianįie kaip čia, taip vi- 

suose kituose Anglijos mies- 

tuose varoma smarki kampa- 
nija surinkti statymui namų 
reikalinga fondą. 
Tuo tikslu paskelbimai pa-v 

dedami ant didelių iškabų, 
skelbiama laikraščiuose "ir iš- 

mėtomais lapeliais. 
' 

Žmonės 

kviečiami pirkti bondsus. Pa- 
dėtas aiigštas nuošimtis už 

indėtus pinigus.' 
Pav., paskelbimuose saiko- 

JfevV -V.v/: 

ma: Negalimas žmonėms gyve- 
nimas be geri} ir tinkamų 'na- 

mų. Bet namų negalima į- 
gyti be pinigų, o pačiam Lon- 
donui negali but gražios ir lai- 

mingos ateities be geri) namų. 
Kituose paskelbimuose at- 

kreipiama doma žmonių svei- 

katą. Nes geri namai sumažina 

ligas ir susiaurina f mirtingu- 
mą. 

N 

Tad tam tikslui žmonės duo- 

da pinigų. Kasdien surenkama( 
tūkstančiais. 

40,000 namų jau statoma. 

Neįiurint trukumo statomo- 

sios medžiagos, visoj šalyj 40,- 
000 naifrių jau pradėta, iš kurių 
keli tūkstančiai veikiai bus ga- 

tavi. 

Be to apie 20,000 namų kitų 

statydina privatiniai statydin- 
tojai. 

' 

Namų statydinime koope- 
ruoja centralė vyriausybė su 
loka'lėmis valdžiomis. 

Visoj Anglijoj penkerių me- 

tų laikotarpiu norima pasta- 
tydinti pusė milijono namų. 

Tas atsieisią apie du milijardu 
dolierių. 

v ... •, « y 

LENKAI TRUKDO TAIKOS 

KONFERENCIJĄ. 
NEATSAKO BOLŠEVIKŲ 

/ PASIŲLYMUS. 

Šiandie baigiasi laikas ultima- 
tumo. 

• Ryga, Spal. 5. — Taikos 

konferencija čia kai pi r ne kon 

fe^encija. Nes Lenikai vis dar 

neduoda atsakymo bolševiku 

paduotas sąlygas rubėžių klau- 
sime. 

[Bolševikai paduodami tas 

rinbežiu sąlygas, pastatė de- 

šimties dienų laikę, Lenkams. - 

Pasakė, kad jei Lenkai turi 

noro taikirities, ta<l tegu tai- 

kosi. Oi jei ne, tegu tiesiog 
pasako. 
Kaip šiandie eina dešimtoji 

diena. Nors Lenkaį visas lai- 

kas skelbė, jog iš to ui t i matu-" 
mo nieko nedaroma,' bet gal 
Varšava šiandie duos atsaky- 
mą. 

Tečiaus yra daug abejonės 
tame klausime. Matyt, Lenkai 
nenori atsakyti. Jei jie atsa- 

kys neprielankiai, gali kartais 

pairti konferencija. Tuomet pa 
šaulio opiniją atsikreips prieš 
Lenkus. Bet jei jie neduos pas 
k irtu laiku atsakymo, gi bolše- 

v 

vikai atsisakys toliaus tarties 
su jais, tuomet viešoji opinija 
slėgs bolševikus, bet ne Len- 
kus. 

Čia patirta, jog bolševikų 
delegatai turi tikrą norą tai - 

kinties, bet podraug ir ka- 

riauti tolesniąi, jei Lenkai sta- 
čio'kaus. 

Kažkurie bolševikų delega- 
tai sako, jog po šios dienos 

bus žinomas Lenkų atsinešimas 

taiką. Jie įsitikinę, jog su 
Lenkais jokiuo budu nebus ga- 
lima susitaikinti, kol nebus 

nugalėta pati Lenkija. 
Nas Lenkų imperijalizmas 

šiandie taip palaidas, jog be 

ginklų jo negalima patvarky-.. 
ti, gi ,su Lenkais imperialis- 
tais tiesiog negalima susikal- 
bėti. 

JAPONŲ KARUOMENĖ 
SIUNČIAMA MANCHU- 

RIJON. 

Tokyo, Spal. 5. — Japonijos 
karuomenės būrys pasiųstas 
Hunchun, Manchurijon, kur 

aną dieną buvo atpludę plė- 
šikai ir daug nuostolių Japo- 
nams padarę. 

ORU 
Chicago ir / priemiesčiai. — 

Gražus oras šiandie ir rytoj; ma- 
i -f 

ža atmaina temperatūroje. 
Temperatūra vakar augšč. 74 I.r 

žemiausia 59 1. 

Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:25. 

PINIGy KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai- 

nant nemažiau $25,000, Spalių 4 

buvo tokia sulig Merchants Loan 

and Trust Co.: 

Anglijos sterlingi} svarui $3.49 

Lietuvos'100 auksinų 1.6b 

Lenkijos 100 markių .44 

Vokietijos 100 markių 1.66 

Prancūzijos už $1.00 14 fr. 88 

Italijos už $1.00 23 1. 95 

, 

' 
V. ' 


