
De kan senve Minneapolis Tidende 
til en Slægtning eller Ven hvor-
somhelst i de Forenede Stater et 
helt Aar for kun $1.50. > 

noget, font 
saa indryk et 

lidet Avertissement under „Til-
salgs" i „Minneapolis Tidende". 
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Huset vedtager Billen om omordnet 
Erstatning for Veteranerne med 
- 333 mod 70 Stemmer. 

Henvist til Senatets Finanskomite. 
Salgsskat nævnes atter i Forbin-

delse med Bonns, 

• Washington * SfyfV Marts. — 
Igaar Aftes en 
overvældende Majority» c^f ^ 
nus-Billen, der vil forøge-
gens finansielle Forpligtelse^ ttiev 
omkring $4,000,000,000, 

Billen blev vedtaget med 333 mod 
70 Stemmer — 64 Stemmer flere 
end den to Trediedeles Majoritet, 
som var nødvendig til Vedtagelse un-
der den parlamentariske Fremgangs-
maade, som de republikanske Ledere 
havde valgt i den Hensigt at forhin-
dre.Demokraterne i at sende Billen 
tilbage til Komiteen. . Under Debat-
ten saavelsom under det endelige 
Navneopraab forsvandt Partigrcen-
ferne, idet 242 Republikanere, 90 
Demokrater og en Socialist støttede 
Billen og 42 Republikanere og 28 
Demokrater stemte imod den. 

Som vedtaget af Huset bestemmer 
Billen kontant Udbetaling til de Ve-
teraner, hvis omordnede Erstatning 
ikke vilde beløbe fig til mere end 
$50, og de øvrige Veteraner gives 
Valget mellem følgende fire Planer: 

Certifikater, ptia hvilke Bemyndi
gelse gives til Laan i Bankerne de 
første tre Aar efter den 1ste Oktober 
dette Aar og derefter hos Regjerin-
gen, idet Certifikaterne forfalder om 
20 Aar og har en paalydende Værdi 
ved Forfaldstid svarende til den om-
ordnede Tjenestekredit efter $1 pr. 
Dag for Tjeneste her i Landet og 
$1.25 pr. Dag for Tjeneste itdeiv-
lands plus Rente efter 4% Procent 
vedføiet oärlig. - ~ _ 

$1.75 pr. Dag til Faguddannelse 
efter den 1ste Januar 1923; men 
ialt maa ikke Betalinger under denne 
Plan være mere end 140 Procent af 
den omordnede Tjenestekredit. ^ ? 

/Hjælp til at erhverve Farin eller 
Hjem, som Veteranerne kjøber, eller 
ti! at forbedre Farm eller Hjem, ud? 
betalt efter den 1ste Juli 1923, idet 
Summen svarer til den omordnede 
Tjenestekredit plus 25 Procent. 

Settling paa Land, 'der dyrkbar-
gjøres under Opsyn af ett speciel 
Kommission og Farme fælges til Ve-
teranerne for en Pris, som bestem-
mes af Kommissionen, med Fradrag 
af den omordnede Tjenestekredit. 
I to væsentlige Punkter adskiller 

Billen sig fra den, som blev vedtaget 
af Huset for to Aar siden og i Juli 
sidstleden af Senatet blev lagt paa 
Hylden. Den oprindelige kontante 

^Udbetaling blev sløtfet og Planen om 
Banklaan paa Certifikater sat isteden. 

Ikke siden Krigens Dage har Hu
sets Gallerier været saa fuldpakket, 
som de var igaar fra det ØieMik, 
Speaker Gillett Kl. 11 Formiddag 
kaldte Huset til Orden, til den sidste 
Afstemning om Aftenen. Paa man* 
ge Aar har det ikke gaaet saa livlig 
til blandt Medlemmerne. Der bar 
Larm, voldsomt Bifald, Piben, Hys-
sen. Latter. Folkemassen i Galleri-
erne var i Lighed med selve Huset 
for. Bonus. Talere for Bonus hø
stede en hel Del Bifald tiltrods for 
dette Brud paa Reglementet. Mær
kelig nok høstede en Taler imod Bo-
nus mest Bifald. Det var da gamle 
„Uncle Joe" Cannon reiste sig fent 
paa Dagen og i en to Minuters Tale 
erklærede, at „de Mænd, som tjente 
i Verdenskrigen, skyldte sit Land den 
Tjeneste»". ; 

De 70 Kongresmomb, som..stemte 
imod Billen, bar: 

. Republikanere: Ackerman, Bur-
roughs, Burton, Cannon, "Chandler, 
New Dork; Clark, New Dork; Fenn, 
Freeman, Glynn, Gould, Graham, 
Pennsylvania; Greene, Vermont, Hu-
sted, Kahn, California;; Kline, New 
Uork; Knight, Lee, New Dork; Lehl-
bach. Luce, McArthur, McFadden, 
McLoughlin, Nebraska; Magee, 
Mann, Merritt, Mills, Newton, 
Minnesota^ Parker, New~ Jersey; 
Parker, New Dork; Perkins, Reavis, 
Robertson, Snell, Snyder, Tilson, 
Tinkham, Treadway, 'Underhill, 
Walsh, Ward, New York; Wason, 
Wmslow — ialt 42. 
" Demokrater: Black, Bland, Vir-

Paa Grund af den overordentlig 
i lave Pris paa Minneapolis Tidende 
maa bi strengt holde paa den Regel, 
at Bladet betales i Forskud. Adresse-

'lappen viser altid, til hvilken Dag 
Bladet ér betalt, og hvis derfor For-
nyelfen af Abonnementet ifteer mod
taget inden Maanedens Udgang, bli
ver vedkommende Abonnent strøget. 
Te^ne Regel bliber strengt overholdt 
lige overfyr alle Abonnenter uden 
/orskjel. -' -: 

ginia; Box, Buchanan, Byrns, Ten-
nessee; Cockran, Collier, Connolly, 
Texas; Davis, Tennessee; Dominick, 
Drewry, Garner, Garrett, Tennessee; 
Garrett, Texas; Hardy, Texas; Har-
rison, Hawes, Hooker, Humphreys, 
Lanham, Montague, Moore, Virgi
nia; Oliver, Padgett, Sears, Sisson, 
Summers, Texas; Woods, Virginia 
— ialt 28. 

Følgende Republikanere stemte „tit-
stede": Moores, Indiana, og Wood, 
Indiana. 

Parret og ikke medregnes i detfr en
delige Afstemning: Patterson, Mis-
souri, og Lamper, Republikaner, for 
Billen, med Kitchin, Demokrat, imod; 
Speaks, Republikaner, og Ward, 
North Carolina, Demokrater, for, 
med Deal, Demokrat, imod; Elliott og 
Klecka, Republikanere, for, med Lay-

(Fortsættes paa 2den Side). 

Den britiske G;wld. 
Storbritanniens Gjæld til Amerika 

vil blive betalt, siger den briti
ske Finansminister. 

— London den 21de Marts. — 
Finansminister Sir Robert Horne 
drøftede den britiske Gjæld i Under
huset idag og erklærede herunder; at 
hart ikke agtede at stille den gtneri-
kanske Regjering nogen Betingelser 
med Hensyn til Betalingen af Stor
britanniens retmæssige Forpligtel
ser. ' Denne Erklæring blev gibet 
som Svor, paa et Spørgsmaal, om 
han i Betragtning af det Faktum, at 
der bare kunde betales hovedsagelig 
ved Udførsel fra Storbritannien til 
Amerika, vilde underrette Regjerin-
gen i Washington, aTdett bekvemme
ste Maade at betale paa var ot ned
sætte Indførselstolden paa britiske 
Varer. " • V • ; 

Som Svar paa et Spørgsmaal er-
kiærede Sir Robert, at Amerika ikke 
havde gjort noget Krav paa Betaling 
af Rente paa den britiske Gjæld i det 
kommende Finansaar, heller ikke/var 
sOadant Krav stillet til de andre eu-
ropæiffe Skyldnernationer. I Hen-
hold til Forstoaelsen med den ame-
rikansk Regjering i 1919 skulde Ren
tebetalingen udstaa i tre Aar, og da 
dette- Tidsrum endte iaar, „sørger vi 
i Budgettet 1922—23 for Betaling 
of deil halvaarlige Rente, der forfal
der til Høsten." 

Da hart blev spurgt, om denne 
Rente vilde blive betalt, hvis de For-
enede Stater ikke forlangte deu^ sva
rede Finansministeren, at hvis Spør
geren læste den amerikanske Presse 
o£ fulgte Senatets Forhandlinger, 
vilde han fljønne, at man ikke agtede 
at lade Storbritannien flippe at be-
tale, hbad det skyldte, og han ihvert-
fald vilde ikke bede om at lade dette 
Land slippe. Sir Robert tilføiede, 
at den første Rente forfaldt i Okto
ber eller November, og han agtede 
ikke at stille den amerikanske Regje
ring nogen Betingelser med Hensyn 
til Betalingen af Storbritanniens 
Forpligtelser. C 

Britisk Ubaad funket. —' Lon
don den 22de Marts, — Den briti
ske Underbandsbaad H-42 sank uden-
for Gibraltar og alle ombord omkom 
efter ert Kollision med en Torpedoja-
ger, melder et Exchange Telegraph-
Telegram fro Gibraltar idag. Kol
lisionen fandt Sted under Manøvrer. 
Underbandsbaaden havde ifølge en 
Erklæring af det britiske Admiralitet 
idag en Bescetning af 3 Officerer og 
20 Menige. 

Otte døde af sorte Kopper. Muffe-
gon, Mich., den 22de Marts. En 
Epidemi af sorte Kopper her har 
krævet otte Menneskelw. Fire nye 
Tilfælder of Sygdommen anmeldtes 
idag til Sundhedsvæsenet, og - det 
somlede Antal anmeldte' Tilfælder er 
nu- 29. 

Nulstreiken. 
Jernbanearbeiderke vil antagelig 

støtte Knlgrltbearbeiderne under 
. Streiken^ *• 

Regjeringen vil være „upartisk". 
Dens Program for Beskyttelse af 

> Pnbliknm. 

Cleveland, 24de Marts. Faren 
for en Splittelse i United Mine 
Workers Rækker blev afværget idag. 
Præsidenten for Illinois GruBeor-
beidere, Frank Farrmgtort, der har 
arbeidet for særskilte Lønsoverens-
komster med Grubeeierne i hver Stat, 
fortalte Medlemmer af Grubearbei-
dernes „Policy Committee" paa Mø
det her, af Illinois Grubeorbeidere 
vilde streike sammen med de andre 
Arbeidere iste April. United Mine 
Workers „Krigsraad" paa 116 Med
lemmer mødte-her idag for at {ægge 
Planer for den landsvide KulorBei-
derstreik. Medlemmer af Landssty
ret og Distriktsstyrerne, der udgjør 
„Policy"-Komiteen antydede den 
Fremgangsmaade, der vilde blive be-
fulgt i, hbad der bleb betegnet som 
„den største Streik i Historien". 

Ca. 600,000 Arbeidere Baade i de^ 
bituminøse Felter og Anthrocitfelter-
ne berøres af Streif or dren. 

Clebeland, 25de Marts. Det bar 
klart idag, at der bilde bære et in
timt Forbund mellem de fire Millio-
ner Jernbanearbeidere i Landet og de 
400,000 Kulgrubeorbeidere under 
den Kularbeiderstreik, der er beram
met for Midnat 31te Marts. Det 
er imidlertid problematisk, hbad 
Iernbanefagforeningerne vil gjøre 
under Streiken. United Mine Work
ers „Policy Committee" siges enstem-
mig at have bifaldt Berammelsen af 
Streik for Kulgrubearbeideme. 

Washington, 25de Marts. Regje-
ringen har besluttet sig for et Pro
gram med Beskyttelse for Publikum 
under Grttbeorbeiderstreiken, der flal 
begynde en Uge fra idag. v.. 

Bed Midnat 31te Marts vil Re
gjeringen udstede et Kommuniké til 
føderale Agenter Landet rundt med 
Oplysning om, hvordan den vil for-
holde fig under Streiken. Den vil 

1. Beordre alle Agenter til at be
skytte Grubeeiendorn mod Voldshand
linger. 2. Advare begge Sider mod 
Vold og erklære Regjeringens Hold-
ning „upartisk", undtagen forsaavidt 
det angaar Offentlighedens Jnteres-
fer. 3. Anmode civile og Stats
myndigheder om at samarbeide i at 
gjennemføre Loven. 4. Bekjentgjø
re, at Gruvearbeiderne ikke maa hin
dre Grubeorbeidere, der ønsker at or-
beide, hvis Grubeeierne foretrækker 
at holde Grubedriften goaende. 

Washington den 27de Morts. En 
Plan om Indførsel af Kul for at fo
rebygge Kulnød font Følge af Gru-
beorbeiderstreiken den 1ste April ud-
arbeides af Regjeringsembedsmænd, 
blev det oplyst idag. Skibskommis-
sionen er bleven bedt om ot benytte 
Kul som Ballast for sine Skibe, der 
gaar mellem de Forenede Stater og 
de kulproducerende Lande. Fagmænd 
siger, at dersom denne 'Platt kunde 
gjennemføres^ vilde dsr ikke blive no-
gen Kultnongel her Paa mindst 12 
Mooneder. 

Chicago denude Morts. Frank 
Farrington, Chef for Grubeorbeider-
forbundet i Illinois, og Præsiden
terne for tre of Kulgrubeeierforenin-
gerne i det midtre Vesten vil konfere
re her Onsdag i et Forsøg paa at af
værge Kwlftreiken den Iste April. 

New Aork, 27de Morts. Planerne 
om ot indføre britiske Kul for at 
knække Kulgroverstreiken i de bitunri-
nøse Felter vil kart ske blive forpurret 
af det internationale Sømondssor-
bund. 10,000 Medlemmer of denne 
Fagforening venter i New Zlork paa 
sin Præsidents, Andrew Furuseths 
Tilbagekomst fra Washington imor-
gen for saa ot satte Beflutning om 
sin Holdning i Streiken. L. A. 
Parks, Præsident for den lokale Or
ganisation, siger, at Fagforeningen 
har Medlemmer poo 50 Procent of 
alle Skibe under amerikansk Flag og 
i 00 Procent af de Forenede Staters 
Skibskommlssions Skibe bemandet 
med dens Medlemmer. 

Samtidig erklærede Joseph. P. 
Ryan, Vicepræsident for. Internatio
nal Longshoremen's Association, ot 
demte Fagforenings 75,000 Med

lemmer agtede at „Yde United Mine 
Workers al mulig Hjælp". Dette vil-
de antagelig indbefatte Nægtelse of 
at losse Kul sendt ind fro udenland
ske Gruber. 

Medlemmer af Sømondsforbutt-
dets Bestyrelse Usagde idag, at Mr. 
Furuseth konfererer i Washington, 
med Regjeringsembedsrnænd og Le
dere i det amerikanske Arbeiderfor
bund ongooende Regjeringens Plan 
om at indføre Britiske Kul i Tilfæl
de af, ot en langvarig Streik truer 
Landets Kklsorsyning. 

^5 Underhandlingerne mellem An-
thracitarBeidenie og Grubeeierne 
tr mon endelig fra almindelige Drøf
telser gaaet over til Arbeidernes 19 
Krab. f 

Columbus, M 28de Marts. Kul-
gruber i sydligs Ohio begyndte at 
indstille Driften idag som ett Forbe
redelse for den landsbide Kulgraver-
streik i de bitunttnøfe Felter den 1ste 
April. Fire store Gruber i Rocking 
Volley-Feltet statlsede Driften imor-
ges og vil ikke, gjett optage den, før 
Striden er endt, befjendtgjorde Ei
erne. Andre Gruber vil blive stængt 
denne Uge> sagde de. . •••_ 

Den irske Nrise. 
Forholdene i Irland kaotiske. Ulsters-

og Fristatslederne kaldt til Lon-
don for Konferens. 

London den 25de Marts. Ir-
lands to „nyfødte" Regjeringer stod 
overfor dm alvorligste Krise i sin 
korte Historie idog. Seftmordene i 
Belfast vor paa sit høteste, og der er 
truet med frygtelige Gjengjældelser 
i Slutten of^Ugett. 

Den britiske Regjering betragter 
Situotionen med „stigende Uro" og 
har kaldt Lederne for Irlands ttye 
Regjeringer til London for en Kon
ferens imorgen. Det gjælder nu, om 
Sir James Craig og Michael Collins 
kan kontrolere sitte Tilhængere. 

Langs den 50 Mil longe Grænse 
ligger Ulster-Hmvwbler og Frivillige 
fremdeltzs forskanset og «fviser tut og 
do Streiftog foretaget = af flyvende 
Sinn Fein-Afdelinger. Tre meldtes 
brcebt langs Tyronegrænsen inat. 
Der bor ødelæggelse of Eiendom saa
velsom stadig Skydning longs begge 
Sider idog. Pigtraadgjærder be
nyttes til ot befæste vigtige Afsnit i 
Tyrone, Fermanagh og Monoghan. 
Udstillinger og Morkedsplodse i Nær
heden of Slogzonen ét forladt, hvil
ket har bevirket adskillig Nød blondt 
den civile Befolkning, der i denne 
Del of Irland er afhængige af flig 
Samfærdsel for sine Levnetsmidler. 

Dublin, 26de Marts. — Trods 
Dail Eireanns Forbud holdt Med-
lemmer af den irske republikanffe Ar-
me fin Konvention her i Mansion 
House idag og bar famlet i ober 12 
Timer. En Resolution blev vedtoget 
ont usvigelig Troffob mod den irske 
Republif. Den Bestemte ogsoo, ot den 
republikonffe Arme skol kontroleres 
as ett Exekutivkomite) der skal udor-
beide ett Konstitution til Forelæg
gelse paa en senere Konvention. 
Blandt andre Beflutninger, hvorom 
Exekutivkomiteen senere vil afgive 
Erkloering, var Boycott af Belfast og 
de sex nordlige Countyer. 320 flal 
have deltaget i Mødet, repræsente
rende 49 Brigader. Der.var 4 Med
lemmer af det store Hovedkvarter og 
Officerer fra 8 DivisiEtsstaber ög fra 
3 eller 4 uafhængige Brigadestaber. 

I en Tale i Woterford idag for? 
dømte Michael Collins De Boleros 
Kampagne, som han stemplede som 
kujonogtig. De ødelæggende Ele
menter i Nord- og Sydirland havde 
forenet sig i et banhelligt Broder
skab, sagde hott. Hon opfordrede De 
Valero til at oabenbore fine Hensig
ter. Hon (Collins) bilde med Glæ-
de træde tilside, hbis De Valero kun
de forene Landet under sin Ledelse, 
antage Traktaten og samtykke i ot 
virke for Fristaten. -

Belfast den 27de Morts. ̂  Ulsters 
Kabinet- antog idag den britiske Re
gjerings Indbydelse til en Konferens 
med de sydirfle Ledere i London.^Sir 
Jomes Craig, Ulsters Premiermini-
sier, reiser til London imorgen, > 

London, 27de Marts. Overhuset 
vedtog idog uden Nabtteoproab den 
irske Bill bed tredie Gongs Læsning. 
Dette er ensbetydende med Ratifika-
tion of den irsk-britiffe fraktat. 

Firemagts-Stillehavs-Traktaten ra
tificeret af Senatet med 67 mod 

27 Stemmer. 

Tillæg til Firemagts-Traktaten ved
taget. Flaadeindskrænkningstrak-

. taten behandles. 

Washington den 24de Marts. 
— Debatten over Firemogts-Trakta-
ten offluttedes igaar Aftes. En 
Veltalenhed blev'udfoldet, som- nep-
Pc havde sin Lige under Striden 
om Versailles-Troktoten. Diskussio
nen begyndte tidlig' paa Dogen og 
vorede til sent om Aftenen. 

Traktatens Modstandere gjentog 
under Debatten igaar sine gamle Ar
gumenter imod Traktaten, der særlig 
blev angrebet som en „Alliance", og 
flere nye Omstændigheder blev blån-
det ind. Senator Borah, Republika
ner fro Idaho, citerede fro en Tale, 
som Trotzky forleden holdt om, at 
den nye internationale Gruppe ikke 
maatte glemme Ruslands røde Arme. 

Den Paastand, at den Præst, som 
aabnede Nedrustningskonferensen med 
Bøn, blev tvungen til at udelade 
Kristi Navn, blev slynget ind i De
batten af Senatorerne Reet) af Mis
souri og Hitchcock af Nebraska, beg
ge Demokrater. Senator Glass, De-
mokrat fra Virginia, sagde, at Trak^ 
toten var et Skridt henimod Krig 
istedenfor mod Fred. 

Senatorerne Lenroot af Wiscon
sin og Kellogg af Minnesota, Repu
blikanere, og andre paastod i sine Ta
ler, at Traktaten iffe medførte nogen 
Alliance, og at Freden i det Stille 
Hov. vilde være betrygget for man
ge Aår, hvis Traktaten bleb vedta-
get. 

Baade Senatorerne Glass og Ca-
raway. Demokrater, angreb sin Par
tifører, Senator Underwood, der 
vor Medlem af Delegationen til Ned
rustningskonferensen, og som har 
været meget ivrig for Traktatens 
Ratifikation. 

Senator LaFolWe of Wisconsin 
forelagde igaar Aftes ikke mindre end 
sex Reservationer til Traktaten. De 
gik blandt andet ud paa, at hvilken-
somhelst af Signaturmagterne kunde 
opsige Traktaten med et Aars Varsel, 
at der ikke skulde være nogen særskilte 
Overenskomster mellem nogen af de 
fire Magter i Strid med Traftatens 
Hensigt, at den engelff-joponske Al-
lionce ikke skulde fornyes, medens 
Traftatert staar ved Kraft, og at 
Philippinernes Selvstændighed, naar 
den er opnaoet, skulde respekteres af 
Signaturmagterne. .. 

Washington den 24de Marts. — 
Ved den første Afstemning i Forbin-
delfe^nned Firemagts-Stillehavstrak-
taten idog blev Senator Robinsons 
Zkmendement, der forpligtede de fire 
Signaturmagter til ikke at slutte no
gen hemmelige Traktater, Overens-
komster eller Forstoaelser med nogen 
anden Magt, medens Traftatert staar 
.ved Kraft, forfastet med 61 mod 32 
Stemmer. Den næste Afstemning 
gjaldt Traktatens Artikel 1. Den 
blev bedtoget med 74 mod 15 Stem
mer. . , - • ; 

.To Amendementer soreflaaet"" af 
Senator Reed blev nedstemt, det før-
ste med 62 mod 29, det ondet med 
65 mod 27 Stemmer. Et af Sena
tor Johnson soreflaaet Amendement 
om, at kun fredelige Midler skulde 
anvendes overfor Aggression udenfra, 
blev nedstemt med 65 mod 26 Stem
mer. : • 

Washington den 25de Marts. Fi-
rernogts-Stillehovs-Traftaten blev 
igaot ratificeret af de Forenede Sta
ters Senat med ingen Reservation 
undtagen den Erflærittg om, ot Trak
taten ikke udgjorde nogen „Alliance", 
som blev soreflaaet af Udenrigskomi
teen og godkjendt af Præsident Hor
ding. Den endelige Afstemning — 
67 mod 27 Stemmer, , stre mere end 
den udkrævede to Trediedeles Majo
ritet — fandt efteråt Modstan
derne havde gjort over 20 forfeilene 
Forsøg paa at saa knyttet til Trakta
ten Reservationer eller Amendemen
ter, som ikke huede Administrationen. 
Ved det osgjørende Navneopraab 
stemte 12 Demokrater för Traktaten 
og bore 4 Republikanere imod den. 

Det uforsonlige Element, som har 
ntodorbeidet Traktaten, fordi det 

- <Aortsættes paa 2den. Side). 

Nlwer han Irlands torste 
Virekonge? 

Vet nörre Osten. 
Te allierede Udenrigsministres For

flag for Afgjørelse af den grcest-
tyrkiske Tvist. 

De allierede gjør Tyrkiet store Ind
rømmelser. Det beholder Kon-

stantinopel og Armmiew 

'«SYSTONt V1SW CO. NEW VOINft* 

Lord Shaughnessy. 

Lord S|)attgnessy, Formond for 
Canadian Pacicfic-Banens Direktion, 
siges at have bæret soreflaaet for det 
Britiske Kabinet som Vicekonge for 
den irske Fristat. Lord Shaugnessy, 
Søn af_„en irsk Politibetjent", bleb 
født i Milwaukee, Wis., og hans 
Valg til denne vigtige Stilling vilde 
være et noget usædvanlig Skridt. 

- Ett Tklle af Hettitt. 
Taler paa Kommunistpartiets Kon-

gres i Moskan. Anbefaler Studium 
af Kapitalismens Methoder. 

Moflou, 28de Marts. Nikolai Le
nin, der var meldt at være dødssyg, 
mødte frem paa ett dramatisk Maade 
paa Kommunistpartiets Kongres, der 
blev aabnet her idag. 
I ett opsigtsvæffende Tale opfor

drede Lenin Kommunisterne til at 
sætte sig ind i Industri og Forret
ningsvirksomhed og forberede sig til 
at bekjæmpe Kapitalismen i den kom-
mende K«mp för RuslanMMeHDr-
cer. . '• ; • . ( 

„Goo igang," raabte Lenin til sine 
Tilhørere, idet han aabenlyft for før
ste Gong anbefalede en Tilbagevetl-
den til Udenverdenens Kommercialis
me og Forretningsmethoder. „Stu
der Kapitalismens Methoder. Vær 
rede til at.fonfurrere med Held med 
Kapitalen, naar Genua først har bo
net Veien." 

Der har til forskjellige Tider gaaet 
Rygter ortt, at Lenin loa for Døden 
og led af en Mangfoldighed af Syg
domme, men han syntes tilsyneladen
de at være stærk, medens hon stod paa 
Platformen og holdt en humørfyldt, 
skarp, kamplysten Tale. 

Det var hans tredie offentlige OP-
træden paa ligesoo mange Mooneder. 
Diktatorens Læger erklærede, ot Le
nin led af Overanstrængelse og at en 
Hvile havde gjort ham godt. 
.'Talerne paa Kommunistkongressen, 
det ellevte Møde af Partilederne, an
tydede, at Rusland vil : byde en 
„ubrudt Front" i Genua. 

Bevilgninger til Floder og Havne. 
Washington den 27de Marts. Huset 
vedtog sent idag et Amendement til 
Armebevilgningsbillen forhøjende fro 
$27,633,260 til $42,815,651 Be
vilgningen til Floder og Hovne i næ
ste Finonsoor. Amendementet, der 
blev foreslaaet af Republikaneren 
Dempsey, New 3)orf, blev vedtaget 
med 158 mod 54 trods Bitter Mod
stand fro midtvestlige Kongresmænd 
og republikanske Ledere. 

Den større Bevilgning stilles øje* 
Blikkelig til Raadighed for Vedlige
holds- og NybygningsorBeider auto
riseret of Chefen for IngeniørvaaBe-
net. 

Regjeringsskibe plyndret af Tyve. 
New Aork, 27de Marts. Det føde
rale hemmelige Politi og Politiet her 
orBeidede i Fællesflad idog for at faa 
fat i en organiseret Røverbonde, der 
hor fiert\et for mellem $400,000 og 
$1,000,000 i. Udstyr fra Forenede 
Stöters Skibskomrnissions Skibe, der 
hor lagt for Anker paa Hudsonfloden 
nær Peekskill. Tyverierne bleb opda
get under Inspektion af de 164 Ski
be, der hor oberbintret poo Floden. 
Det formodes, at Røberne naoede 
Skibene, efteråt Floden bor tilfros
set, og førte Tyvekosterne yver Isen. 

Paris den 26de Marts. De allie" 
rede Udenrigsministre hor efter fem 
Dages Drøftelse of Problemerne i 
det nære Orienten fremsat Forflog 
om, ot Tyrkiet stol beholde Konstanti
nopel og en stor Del af østlige Thra-
kien, ot Strøgene stedende op til 

'Dordanellerne flal afrustes, hvaden
ten de tilfolder Tyrkiet eller Græken
land, og ot Strædet, fkal vedligeholdes 
af en international Kommission. For-
flagene antages at være et Skridt i 
Retning of at bilægge et Problem, 
der har været en af de vigtigste Aar-
sager til Ufred i den gamle Verden. 
Det venflobelige Tilbud om Mægling 
mellem Tyrkiet og Grækenland fjer
ner det ProBlem, som Frankrige stod 
overfor* ont det skulde optræde fiendt-" 
lig mod Tyrkiet eller Bryde med de 
allierede, og fjerner ogsoo den truen
de Sky, som Angora-Overenskomsten 
jfaBte over Forholdet mellem Eng
land og Frankrige. 

Ministrene Besluttede, ot Admini
strationen for den offentlige ottoman-
ske Gjæld skulde bibeholdes og at der 
ikke fluide yære nogen finansiel Kon
trol over Tyrkiet undtagen visse For-
holdsregler for Beskyttelse af alliere
de økonomiske Interesser. 

Paris den 26de Marts. Den græ
ske Regjering hor antaget de allierede 
Udenrigsministres Forflog i sidste 
•Uge om Voobenstilstand mellem Græ
kenland og de tyrkiske Nationalister. 
Der gjøres imidlertid visse Forbe
hold med Hensyn til de militære Be
tingelser. 

Konstantinopel den 26de Marts. 
Dett Høie Port anser de allierede 
Udenrigsministres Forflag om Vaa-
b enst ilstand afceptabelt, hvis Voa-
Benstilstanden indskrænkes fra 3 Moo
neder til 1 Mrianed. Regjeringen hor 
roadet Angoro-Regjeringen til.HW 
ot forkaste Forflaget. 

Paris den' 27de Marts. , Tyrkiet 
indrømmes næsten alle sine.Krav med 
Undtagelse af Adrianopel og ettdel of 
østlige Throkien i det Memorandum, 
som de allierede Udenrigsministre 
idog sendte til Athen, Angora og 
Konstantinopel i den Hensigt at faa 
det 'antaget som ett soreløBig Freds
slutning, der reviderer Sevres-Trak-
toten. 

Enos-Medio-Linjen i Throkien mo
dificeres, faa Tyrkiet soar mere Om-
roode ved den Bulgarflc Grænse, men 
den gamle tyrkiske Hovedstad Adria-
nopel er undtaget. Tyrkiet Beholder 
Konftontinopel og Armenien med 
sidstnævntes Befolkning under No-
tionforBundets Beskyttelse, men det 
mister Gallipolihalvøen og Mesopo
tamien. ildenrigsmittistrene giver 
Grækerne og Tyrkerne tre Uger til at 
svare paa de foreflaaede Vilkoör. 

Det ontydes i sranfle officielle 
Kredse, ot Tyrkiet vil komme med 
Modforflog til de allierede Forflog, 
der vilde give Grækenland Adriano« 
Pel. 

Det ventes, ot der maa adskillig 
Underhandling til, før den Fredskon
ferens, -der flal' afgjøre Stridighe
derne i det nære Østen, kan møde. 
Ministrene har foreslaaet, ot Konfe
rensen holdes i Konstantinopel, men 
overloder den endelige Afgjørelse tit 
de krigførende, der kanske vil Blive 
enig ont at holde den paa . neutralt 
Ommode. 

Dr. Anton Enger, en i Brooklyn 
og New Z)ork velkjendt ttorfl Læge, 
døde iføjge „Nordiff Tidende" af 
LmtgeBetændelse den 22de Marts i 
sit Hjem i New Aork. Han vor sødt 
i 1866 paa Hedemarken og medicinsk 
Kondidot fra Krtsttonto Universitet i 
1897. I 1905 swderede han i Sve
rige og Tyskland. Til New Nork kom 
han for 12—14 Aar siden og havde 
en udstrakt Proxts der, særlig Blandt 
Landsmænd. Han vor Medlem af 
Færder Loge Sønner of Norge. 

MeAdoo bliver Sagfører i Califor
nia. Los Angeles, 27de Marts. — 
William G. McAdoo, der nu er bo
sot i Los Angeles, erholdt idog Til-
lodelse til at procedere f or California 
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