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Lenkai Briaujasi per Lietuvą ir vis dar Kaltina Lietuvius 
: 

Varšava "Sutinka" Su Etno- 

grafiniais Rubežiais 
Teks Nugirsti, Kaip Jie Sup- 
ranta Etnografijos Reikšmę 

RUSŲ-LENKŲ ARMISTICI- 
JA ĮVYKS PENKTADIENĮ. 

Lenkai ir vėl iškoneveikia 

Lietuvius. 

Ryga. Spal. 7. — Rusų-Len-I 
kų armistieijos tarybos jau; 
kaipir pasibaigusios. Bot Lie-j 

tuviu-Lenkų nesutikimai išnau j 
jo ima ai-šėti. 

(via vakar gautam Lenku j 
oficijaliam pareiškime pasaky- 
ta, jog* Lenkai smarkiai susi- 

rėmę su Lietuviu divizijomis 
šalimais Varėnos, nepertoliau- 
sia nuo Vilniaus. 

Lenkų pareiškime dar pažy- 
mima: 

"Patirta, jog Lietuviu ka- 

ruomenė prieš Lenkus kovo-' 

ja bendrai su bolševikais." 
* 

Tikra< Lenkų padūkimas. 
Lietuviai faktais p i i rodė, 

jog Lietuvoje uėra bolševi-1 

k u karuomenės. Tuo tarpu j 
Lenkai briaujasi per Lietu-1 
vių teritorijas ant Vilniaus] 
ir kuomet Lietuvių karuo-l 

menė juos sustabdo, su gin- 

klais, tuomet jie visa kose- 

re saukia, kad Lietuviai j 
laužą armistieiją. 

(lana aišku, jie iškalno 

padarę pienų taip elgties. 
Nes tais šauksmais prisi- 
dengę mano užimti vis dau- 

giau Lietuvos teritorijų. 
Pirmiau Lenkai prieš Lietu- 

vi u> ša u k ̂ ir platino meius 

iš Yaršavos. šiandie taip 
daro iš Rygos. 

4 Lenkai ima nelaisviu. 

Kontr-atakose prieš Lietu- 

vius upės Mererankos linijoje, 

Lenkų divizijos paėmė nelais- 

viu ir kulkasvaidžių, sakoma 

pranešime. 
Tš kovos lauko su bolševikais 

pareiškime pažymima, jog lin- 

kon Minsko Lenki) raitarija 

paėmusi miesteliu Koidanov ir 
• Stankov, už kokių 18 -uaili'4 
nuo Minsko. 

Toliaus pietus Lenkams 

tekę vienas Rusų šarvuotas 

traukinis, ir 1,000 nelaisviu. 

Volinijos ir Podolijos fron- 

tuose padėtis neatsimainiusi, 
sakoma pareiškime/ 

Bus patvirtinta armisticija. 

Sulig šiandieninių pienų, ka- 

trie dar visgi galutinai neap- 

dirbti, Rusijoj su Lenkija 
armisticija turė< but patvir- 
tinta parašais rytąj. Su armi- 

sticija bendrai bus patvirtin- 
ai ir svarbiausieji taikos prin- 

cipai. 
Sakoma, tas bus padaryta 

rytoj, įvykus viešajai taikos 
^ konferencijos delegatų sesijai. 

Lenkų delegacijos pirminin- 
kas Dąibski turi pagaminęs 

taikai sąlygas. Sąlygos šilda- 

vo vienuolika posmų. Tas są- 

lygas Maskvos valdžoc delega- 
cijos pirmininkas jau priėmęs 
ir sulig tu sąlygų daroma ar- 

misticija. 
Taikos sąlygos, sakoma, for- 

maliai busią induotos bolše- 

vikams rytoj. 
•Lenkai, darydami taiką su 

Hn<ija, jrasitenkina etnografi- 
niais rubežiais. Nuo istorinių 
rubežių jau atsisakę. 

Nežinia, kaip Lenkai sup- 

ranta etnografinius rubežus į- 
>ibliovė ir vėl Lietuvos respu- 

blikom 

Ar tik nebus perdaug. 

Tš Vaiva vos oficijaliai pra- 

nešama, jog Lenkai vydamies 
bolševikus perėję Xemuną (tur 
but, Baltgudijoj. Nes Lietuvo- 

je nuo Gardino ligi Merkinės 

je veikia abiem XenmnQ šo- 

nais). Ir praėjusią savaitę pa- 
ėmę nelaisvėn .")2,000 bolševi- 

kų kareivių. 

(ii kiek jie paėmę ginklų ir 

karo medžiagos, tai nei patys 
tikrai nežiną, nes esanti labai 

didelė kiekybė. 

ĮSAKYTAS VOKIEČIAMS 
PALIUOSUOTI GAR- 

LAIVIUS. 

Tais garlaiviais vežama Len- 

kams amunicija. 

Paryžius, Spal. 7. Kelin- 

ta savaitė Vokiečiai Kiel per- 
kase sustabdė tris garlaivius, 
kuriais talkininkai siunčia 

Lenkams ginklus ir amunici- 

ją 
Vokietijos vyriausybė stovi 

už tai, kad jei Vokietija .skai- 
tosi neutralė šalis, tad Kiel 

perkasu negali but siunčiama 

amunicija bile katrai kariau- 

jančiai šaliai. 

Talkininkų ambasadorių ta- 

ryba tečiaus nus>prendė"^rie- 
šingai. Sako, sulig Versa i lie- 
so taikos sutarties, Kiel per- 

kasas yra liuosa« visoms tau- 

toms ir todėl juo galima vežti, 
kas kam patinkama. 
Ambasadoriai tad pasiuntė 

Vokietijai notą tuojaus paliuo- 

įsuoti sulaikytus garlaivius. 
iXes tame klausime negali but 

'jokių diskusijų. 

BUVĘS GRAIKŲ KARA- 
LIUS NEĮLEIDŽIAMAS 

ITALIJON. 

Paryžius, Spal. 7. — Buvęs 
Graikijos karalius Konstanti- 

nas, kurs andai išreiškęs no- 

rą aplankyti Italiją, nebus į- 
leistas ton šalin. Taip nusp- 

rendė Italijos vyriausybė. 
Konstantinas gyvena Švei- 

carijoje. 

LENKŲ TAIKOS SĄLYGOS 
RUSAMS. 

Sąlygos sustatytos iš 11 

posmų. 

Ryg3'* Spal. 7. — Jan Dąb- 
ski (t/ombski), Lenkų taikos 
delegacijos pirmininkas, Asso- 
ciated Press korespondentui 
pranešė, jog arniisticija bus 

padaryta pasiremiant Lenkų 
taikos sąlygomis iš vienuoli- 

kos posmų. Sako, tas sąlygas 
Lenkai sustato čia taikos kon- 

ferencijoj. 
Štai kokios sąlygos, kurias 

bolševikai sutinka pripažinti: 
1. Rusija pripažįsta Lenki- 

jos nepalieeiamvbę ir atsisako 

maišyties vidujinius Lenki- 

jo reikalus. 

2. Rubežiai nustatomi no su- 

lig istorinės pagiežos dvasios, 
bet pasiremiant tikruoju su- 

jungimu gyvųjų reikalų. 

?). Kantraktuotos sutartimi 

partijos duoda laisvą pasirin- 
kimą visiems sutarties palies- 
tiems žmonoms palikti pilie- 
čiais tos ar kitos šalies. 

4. Abidvi viešpatijos suta- 

ria leisti liuosai ten ir kitur 

vystvties kultūrai, kalbai ir 

religijai. 
5. Lenkija atsisako nuo vi- 

sokiu karo atlygini™vi. 
(i. Susimainymas karo nelai- 

svi ai s ir atmokėjimas išlaidu 

už anų užlaikymą. 
7. Pasirašius po tais taikos 

sąlygų principais tuojau s su- 

daroma maišyta komisija su- 

simainyti civiliais nelaisvia.is 

ir užstovais. 

8. Savitarpė abelna' amnes- 

tija Rusams ir Lenkams pilie- 
čiams. 

9. Kuoveikiaus vedamos ta- 

rybos su tikslu pagreitinti į- 

vykinti galutiną taiką. 

30. Po galutinos taikos pat- 
virtinimo kuoveikiaus apgal- 

vojama abiejų šalių susisieki- 

mo, prekybos ir ekonominiai 

reikalai. 

11. Nuo Lenkijos atimamos 
visos Rusų priedermės ir pasi- 
žadėjimai, seniau prigulėju- 
sieji kaipo daliai Rusijos impe 

j rijos. 
GYVENTOJAI APLEIDŽIA 

PETROGRADĄ. 

Londonas, Spal. 7.—Is Suo- 

I mijos čia įgauta žinių, jog 
kraustosi gyventojai iš Petro- 

grado prisiartinant žiemai. 

Bijosi bado žiemos laikotar- 

piu. 
Išeinantieji iš Petrogrado 

traukinai prisikimšę. Ligšiol 

buvusiu Rusų sostinę esą ap- 
leidę apie 200,000 žmonių. 

GUBERNATORIUI DIDES- 

NĖ ALGA. 

Kingston, Jamaika, Spal. 7. 

— I)el pabrangusio pragyve- 
nimo Anglija vietos guberna- 
toriui padidino algą. Ateityj 

gubernatoriui metus bus mo- 

kama algos $14,375 ir $2,500 

kelionių lėšoms. 
* 

RUSIJA BUSIANTI AT- - 

SKIRTA NUO LIETUVOS, 

TAIP TVIRTINA LENKAI 

RYGOJE. 

RYGA, Spal. 7. — Armisti- 

cijos (ne taikos stuarties) ru- 

bežius, pravedamas Rusų su 

Lenkais, Rusiją pilnai atskirs 
nuo Lietuvos, sako čia Lenkų 
delegatai taikos konferencijo- 
je. 
Tarpe Lietuvos ^ir Rusijos 

Lenkams paliks platokas že- 

mės ruožas. Ir tas, sako, yra 
tikra tie*a. 

Armisticijos rubežių linija 

prasidės "Dvinske (Daugpilyį) 
ir eis tiesiog ant Baranovičių. 
Iš ten per Lųnients ir Sarny 
ir toliaus net ligi Rumunijos 
rubežių. 
Lenkai tvirtina, jog bolševi- 

kų delegacijos pirmininkai 
pilnai sutikęs su tąja .armisti- 

cijos rubežių linija. 

SUSTABDYTI MUSIAI? 

PARYŽIUS. Spal. 7. — Su- 

lig Havas agentūros, iš Mas- 

kvos ir iš Varšavos vakar pra- 

nešta, jog Rusų su Lenkais 

armisticija jau padaryta ir pa- 
rašais patvirtinta. 

ARMISTICIJA ĮVYKS SPA- 

LIŲ 8. 

• VARŠAVA, Spal. .7 — Va- 

karykščioj depešoj iš Rygos 
sakoma, jog Lenkų su^ bolše- 
vikais mūšiai bus pertraukti 
rytoj sulig padarytos armisti- 

cijos. 

MAKNO PERĖJO BOLŠEVI- 

KŲ PUSĖN. 

LONDONAS, Spal. 7.—Gen. 

Wrangel trumpai pasidžiaugė 
Ukrainų vadu, generolu Mak- 
no. Makno su savo karuome- 

ne perėijo bolševikų pusėn ir 

atsisuko prieš Wrangelį. 

NEŽINOMO ŽMOGAUS LA- 

VONAS. 
• 

Iš Calumet upės, ties 95 gat., 
išimtas nežinomo žmogaus dar- 

bininko lavonas, ftišeninose 

atrasta 6 dolieriai. 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

BERLYNE ŽADA SUSTREI- 

KUOTI MOKYKLŲ VAIKAI. 

Jie,ir tėvai priešingi mokyklų 
viršininkui. 
• 

Berlynas, Spal. 7. — Čia vie- 

šųjų mokyklų viršininku yra 

Kurt Loewenstein. Pri^fc i pa- 

kilę 250,000 vaikų, lankančių 

mokyklas? Vaikus parerma jų 
tėvai. Norima prašalinti virši- 

ninką. Jei jis neatsisakys iš 

užimamos vietos, vaikai pa- 

kels streiką. 

Viršininkas eina prieš religiją 
S 

' 

\ 
Liigšiol mokyklose mokoma 

religijos. Bet naujas viršinin- 

DARBAS DUODAMAS TIK 

REIKALINGIEMS DARBO. 

Kas turi pašaknio pelno, tas 
paliuosuojamas. 

Londonas, Spal. G. — Angli- 
jos didžiulės drbtuvės ir fir- 

mos vadovaujančiuoju vprinci- 
pu pripažino: ''Duok darbo 

tik tokiems asmenims, katrie 
būtinai iš darbo turi pragy- 
venti." 

Todėl dirbtuvių darbinin- 

kams padalinamos blankos, 
'kuriomis visi turi padaryti 
pareškimus, kaip daug turi 

metinių įplaukų arba pašali- 
nio pelno. Pareiškimai turi but 

patvirtinti faktais. 

Jei kartais kas išdarbininkų tu 
ri bent kokių padalinių įplau- 

|kų ar pelno ir iš to gali pra- 
gyventi, toksai paliuosuoja- 
mas nuo darbo. 

Paliuosnojamos ir moterys 

darbininkės, kurių vyrai dir- 

ba. Šiokia-tok i a išimtis pada- 
roma senesniems darbinin- 

kams ir ilgus metus 'vienoj 
vietoj dirbantiems. Bet jauni 
darbininkai turi pereiti savo 

turtingumo padėties kvotimus. 

NEDIRBAMI GINKLAI. 

Berlynas. Spal. 7. — Žino- 

mose Kruppo įstaigose Essuo- 
se, kur visais laikais buvo ga- 
minama karo ginklai, šiandie 

gaminamos rašymui mašinėlės 
ir visokie žemdirbystės Įran- 
kiai. 

GAL BUS ĮVESTA MĖSA- 
ŽENKLIAI. 

I 
' 

Paryžius, Spal. 7. — Pran- 

cūzijai trūksta mėsos. Sako- 

ma, jog gyventojai gausią mė- 
saženklius kaip karo metu. 

Vadinasi, bus suvaržytas per- 
dažnus vartojimas mėsos. 

KOVA PRIEŠ AUGŠTAS 

KAINAS. 

Londonas, Spal. 7. — Čia ir 
kitur mobilizuojamos visos 

įgalimos, kaip oficijalės taip 
neoficijalėš, spėkos pakelti 
kovą prieš brangenybę, kuri 

šiandie smaugia visus šalies 

gyventojus. 

Gatvekario pažeista Mrs. 

Aliee Wasilewski. Nelaimė į- 
vyko ant kampo Ashland ave. 

ir 47 gat. 

kas yra sumanęs panaikinti 
religijos pamokas. 

Vietoje to, jis nori įvesti 
pamoku apie socijalizmą, pa- 
mokų apie radikalę šalies val- 

dymo sistemą* 
Pagaliaus jis prie mokyklų 

nori prijungti motinystės na- 
mus. . 

Ir laikraščiai prieš jį 

/ Vietas spauda taipp&t pa- 
kilusi prieš naują mokyklų 
viršininką. Svarbiausia dėlto, 
kad jis VĮ-a nekrikščionis, Žy- 
das. 

Tuo tarpu vietos .spauda ne- 

prielankiai atsineša į.Žydus, j 

RUSUOS "2EMČIUGAS"- 
MAŽA RESPUBLIKA. 

GRUZIJA TURI DEMOKRA- 

TINĮ! VALDŽIĄ. 

Bet ji aptaisyta bolševikiniais 
rėmais. 

v 

Tiflisas, Gruzija (korespon- 
dencija). Šita mažytė. Gruzi- 

liimjjam Kaukaze, buvo įstei- 
,jos (Georgijos) respublika, to- 
gta pirm poros metų. Ir ją 
patvirtino talkininkai. Jos gy- 
ventojai save priskaito prie 
seniausiųjų tautų. Kuris iš gy- 
ventojų turi nors dešimtį mei- 

telių.ir porą ožkų, tasai pa- 

sivadinęs kunigaikščiu. 
Gruzija, kuri pirm revoliu- 

cijos buvo vadinama Rusijos 
žemčiūgu, yra išreiškusi norą 

valdyties ir gyventi, savitai. 

Nes Gruzinai neturi nieko ben- 

dra su buvusios Rusijos impe- 
rijos žmonių religija, kalba, 
papročiais ir, kas svarbiausia, 
tautybe. 
lYuomei misijoje paKiio 001- 

ševikų revoliucija, Gruzija 
tuo jau s pasiskelbė nepriklau- 
soma ir nusprendė, kad šalis 

turi bu t socijalistinė respubli- 
ka su komunistiniais rėmais. 

Dar nelabai senai Gruzija, 
smarkiai kariavo su savo kai- 

myne Armėnija, paskui, su A- 
zerbaidjano respublika. Te- 

riaus bolševikai Gruziją su A- 
zerbaidjanu sutaikė, gi Armė- 

nijai davė tokią pamoku kad 
pastaroji negreitai pajiorės'iš- 
naujo kariauti .su Gruzija. 

Taip tatai Gruzija aprimo. 
Tsrinktas šaliai prezidentas ir 

paskirta valdžia. Kabinetan 

ineina^ visokios rųšies mini ste- 
lių. Bet svarbiausias iš minis- 
terių yra susisiekimų ministe- 
ris— buvęs k i tuomet gatveka- 
riu konduktoris. 

Visi ministeriai turi labai 

mažai supratimo apie organi- 
zavimą naujos šalies. Tad jie 
šalies reikalus tvarkyti dau- 

giausia paveda pačiai gamtai. 

Susisiekimas patvarkytas. 

,Gruzijai ligšiol pavyko pa- 
tvarkyti savo geležinkelius, 
kurių tečiaus tirri neperdau- 
giausia. 
Čia traukiniai nekuomet ne- 

sivėluoja. Dažniausia pas- 
kirtas .stotis atvažiuoja kelio- 

mis valandomis pirmiau, ne 

kaip surašė rodoma. Ypač 
traukiniai nekuomet nesivėli- 

na tuomet, kuomet anais pa- 
sitaiko važiuoti kokiam-nos 

svetimšaliui. 

Pasažieriniai vagonai gana 
geri ir tinkami, podraug ir 

demokratiniai. Vagonuose yra 
prietaisų miegoti kaip turtin- 
giems, taip vargdieniams. Va- 
gonai paskirstyti tris rųšis: 
1 klesa, 2-oji klesa ir 3-oji kle- 
sa. Tarpe jų žymiausias skir- 
tumas tik tas, kad nevienodą 
kainą reikia mokėti. Važiuoti 

vagonais 2-osios klesos yra 

brangiau kaip 3-iosios kl.' Gį 
1-osios daug brangiau už 2- 

osios klesos. . 

Sostinė. 

Tiflisas yra Gruzijos sosti- 

nė. Tai didokas miestas. Gy- 

ventojai, taigi Gruzinai, ap- 

' ' 

4 
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sitaisę ilgais žiponais švie- 

saus dažo. Kiekvienas vyras 
ant šalies prie diržo turi pri- 
sikabinęs didelį revolveri gi 
priešakyje pakabintą didelį 
peilį (durklu). Gruzinai iš se- 

nų senovės vaikščioja taip ap- 
siginklavę. 

Mieste yra operos trobesys. 
Bet ilgas laikas jis stovi už- 

darytas. Nes nėra kam lošti 

operų.. Sakoma, žymiausios o- 

peretininkės uždarytos kalėji- 
muose už įvairius prasižengi- 
mus prieš bolševikinę valdžią. 

Šiandie Tiflise yra kur-kas 

daugiau svetimšalių, kaip kuo- 
met-nors pirmiau. 

Gruzijoj yra turtingos manf 

gano rudos kasyklos; turi mir- 
žiniškus wal-riešutų miš* 

kus, daug vilnos ir šilko. Ši- 

tos prekės labai reikalaujamos 
Anglijos, Italijos ir Amerikos 

firmų. Tų šalių firmų agentai 
Čia visur painiojasi. 

Šalies turtai — tautos turtai. 

Gruzija yra soči jai istinė 're- 

spublika, tad visokios šalies 

gerybės ir visas šalies turtin- 

gumas priklauso visai tautai, 
visiems gyventojams. Privati- 
niai žmonės čia nieko neval- 

do. Viską valdo ir tvarko val- 
džia. 

Tai išmėginimas praktikoje 
socialistinio mokslo. Niekas 

negali pasakyti, kaip 
' 

ilgai 
Gruzija tesės su tokia savo 

tvarka. Bet yra žinoma, kad 

jei nuo tos valdžios ji turės 

griūti, tuomet bolševikinė Ru- 

sija prie savęs j3 priglaus. 

Varžytinės. 

šiandie už intaką Gruzijoje 

labjausia varžosi sovietinė Ru- 

sija ^u Anglija. Anglija Gru% 
zijon yra sudėjusi daugelį pi- 
nigų, kurių Gruzinai negalės 

atmokėti, kad tuo tarpu so- 

vietinė. Rusija savo rankose 

turi vsą respublkos valdžą ir 

kontroliuoja visą šalį. 

Rusijos bolševikai bile dieną 

Gruziją galėtų prijungti prie 

Rusijos. Bet nenori to daryti. 
Yra svarbių priežasčių. Nes ' 

jei nebūtų 
* 

nepriklausomos 
Gruzijos, bolševikai neturėtų 

jokios naudos iš susisiekimo 

su Juodomis jūrėmis. Šiandie 

gi turi naudą. Nes. Anglija ir 

kitos šalys dažnai Gruzijai per 
Batumo uostą pristato viso- 

kių prekių. Tų pristatytų Gru- 

zijai gerybių tenka ir Rusijai, y 
Taigi Rusijos bolševikai iš 

nepriklausomos Gruzijos turi 

daug sau naudos. 

; oras: y 
Chieago ir priemiesčiai. — Gra- 

žus oras šiandie ir, rytoj; kiek šil- 

čiau. 

Temperatūra vakar augsč. 60 I., 

žemiausia — 54 laipsniai. 

PINIGĮĮ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai- 

nant nemažiau $25,000, Spalių 6 

buvo tokia sulig Merchants Loau 

and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.52 

Lietuvos 100 auksinų 1.60 

Lenkijos 100 markių .44 

Vokietijos 100 markių 1.60 

Prancūzijos už $1.0# 14 fr. 78 

Italijos už $1.60 24 1. 95 


