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METAI-VOL V. No. 214 

Lenkai Pakelsią Lietu- 
vos Klausimą Rygoje 
Delegatai Iškeliauja Rygon 

Rugsėjo 12 
PAĖMĘ NELAISVĖN 3,300 

BOLŠEVIKŲ. 

Delegacijos pirmininkas dar i 

nežinomas. 

Varšava, Rugs. 10. —Lenkui 

armijai Šiauriniam fronto pa-' 
vyko atlikti keletą pasekmingu j 

atakų prieš bolševikus. Paim-I 
ta nelaisviu, 4 anuotos j 
ir <lu šarvuotu traukiniu. 

šalies apginimo taryba tu- 

rėjo susirinkimą. Delegatai! 
taikos koni'ereneijon su bolše- 

vikais Rygoje įgalioti konfe- 

rencijoje pakelti ir Lietuvos 

klausimą. Nes Lenkams yra 

svarbus taikias ne tik susitai- 

kinti su Rusija, bet ir su Lie- 

tuva. 

Lietuva ineis sąlygosna. 

Matyt, Tjenkai taiką suriši 

tampri;^ T ietuvos klausi- 

mu ir norės tą klausimą padė- 
ti sąlygosna. Lenkai m<\^ins 
nuo bolševiku išsidergti no 

vieną (Jardiną, l»et dar ir Vil- 

nių. 
.Jei jie taip norės padaryti, 

didžiai pažemius sovietu val- 

džią Nes šita juk ne juokams 

yra padariusi taiką su Lietu- 
va ir šitai pripažinusi kai]) 

Vilnių, taip kitus seniau Len- 

ku okupuotus miestus. 

Pirmininkas dar nežinomas. 

Kas bus Lenku delegacijos 

pirmininkas Rygos konferen- 

cijoj, dar nežinoma. Sakoma, 

busiąs paskirtas paties Pil- 

sudskio. O gal jau paskirtas, 
tik apie tai viešai neskelbia- 

ma. 

Cv,ia nuomorriaujama, kad 

Dmowski nebusiąs pirminin- 
ku. Jis pirmininkavo Lenku 

delegacijai Minske. 
Kalbama, kad tik ar nebu- 

siąs (irabski, nesenai buvęs 

ministeris pirmininkas. 

LENKAI SULAIKYTI TIES 

BUGU. 

Taip pranešama iš Maskvos. 

. Londonas. Rūgs. 11. — Iš 

Maskvos kibirkštinin telegra- 

fu paskelbta, kad smarkus mū- 

šiai seka bolševiku su gen. 

"NVrangelio kamomene Orie- 

cliovo apylinkėse, Krimo šo- 

ne. 

Oficijaliam pranešime, be 

to, pareikšta: 
"Brest-Litovsko apylinkė- 

se mūšiai seka netolios Jabin- 

da stoties. 
" Vladimir-Volinsko šone 

priešininkas mėgino persimes- 
ti per upę Bugą. Bet nepa- 

vyko jam tas padaryti. 
r) 

PIRKITE KARES TAUPY- 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

DELEGACIJA IŠVAŽIUOS 

SEKMADIENĮ. 

Apie tai painformuota Mask- 
vos valdžia. 

Paryžius, Rūgs, 11. — Len- 

ku užrubežinių reikalų minis- 
teris Sapielia kibirkštiniu te 

legrafu pranešė Maskvos val- 
džiai, jog Lenku taikos dele- 

gacija Rygon iškeliauja šitą 
sekmadienį. 

Sapielia pranešime pažymė- 
jo, jog siunčiama delegacija 
turi pilnus įgaliojimus daryti 
ne vien armisticiją, bet ir tai- 

ką. 

Delegacija iškeliauja jūrė- 

mis, per Danzigą. 

BOLŠEVIKAI PUOLASI 

ANT KOKOVO. 

Mėgina atsiimti tą miestu 

Konstantinopolis, Rugs. 11: 

— Rusijos bolševikų spėkos 
koncentruojamos su tikslu at- 

siimti Koko va, didžiai svarbų 

miestą pietiniam upės Dniep- 
ro šone, už 45 mailių nuo 

Cliersono. 

Ta žygį atlikti norima kuo- 

veikiaus, nes greitai prasidės 
lietingas laikotarpis. Tuomet 
iK'biK galima tas padaryti. 

BALKANUOSE GALI PA- 

KILTI KARAS. 

Albanų komisijonierius krei- 

piasi talkininkus. 

Washington, Rūgs. 11. — 

Albanijos komisijonierius Su v. 

I Valstijose, Chekrezi, padėtį 
i Balkanuose .charakterizuoja 

kaipo labai rimtą. 
Sulig apturėtų žinių, Jugo- 

slavija mėgina apvaldyti Al- 

baniją ir, matyt, dės pastan- 
gas tą šalį prijungti prie sa- 

vo imperialistinės viešpatijos. 
Tomis dienomis Jugoslavijos 

karuonienė pakėlė puolimą 
prieš kaikuriuos Albanijos 
miestus ir tvirtumas. 

Cliekrezi paduoda sugestiją 
Su v. Valstijoms ir talkinin- 

kams paskirti komisiją ir anai 

paverti ištirti Albaną-Serbų 
nesutikimus ir tikruosius Ser- 

bu troškimus. 

Kitaip tenai, taigi Balkanuo- 

se, kaip bematant, gali pakilti 
naujas karas. 

DIDELI MOKESČIAI 

VIENNOJE. 

Vienna, Australija, Rugs. 11. 
— Čia gyvuoja taip augšti 

' 

miestiniai mokesčiai, kokią vi- 
sam pasaulyj šiandie nėra. Vi- 
si gyventojai visur už kiek- 

vieną daiktą turi mokėti mo- 

kesčius miestui. 

LENKAI STATO LIETU- 
VIAMS REIKALAVIMUS. 

REIKALAUJA, KAD LIETU 
VIAI PASITRAUKTŲ. 

VARŠAVA, Rūgs. 11. — 

Lenkijos vyriausybė buvo pa- 
reikalavusi Lietuvos, kad ši- 

ta atšauktų savo karuomenę i 

Focho liniją,. Taigi Lenkai no 

rėjo, kad Lietuviai jiems ir 

vėl leistų okupuoti tas visas 

Lietuvos teritorijas, kokias jie 
okupavo ligi pabėgimo nuo 

bolševikų. 
Lenkų vyriausybė gavo Lie- 

tuvos notą. Lietuva atsisakė 

išpildyti Lenkų reikalavimą ir 

pasiųlė turėti konferenciją Ma 

rijampolėje. 
Užvakar Lenkų ministerių 

kabinetas turėjo susirinkimą. 
Po susirinkimo Sapieha pra- 
nešė, jog pasiuntęs reikalavi- 

mą, Lietuvai, kad jos karuo- 
menė turi pasitraukti } Focho 

liniją be jokių tolesnių disku- 

sijų. Tik po to bus kalbama 

apie konferenciją. 
Sapieha dar pridūrė, jog 

konferencijoje su Lietuviais 

tarsiąsis išimtinai tik demar- 

kacijos linijos klausime. Be to, 
Lietuviai turėsią gvarantuoti, 
kad jie nesidraugausią nei su 

bolševikais, nei su Vokiečiais. 

LENKAI PUOLASI ANT 

GARDINO. 

LENKAI KALVARIJOJ NO- 

RI KONFERENCIJOS. 

• PARYŽIUS, Rugs. 11. — 

Lenkai Rugsėjo 9 pakėlė smar 

kų puolimą prieš bolševikus 

Gardino šone. 

Lenkai, sulaužę bolševikų 

priešakines sargybas, puolėsi 
pirmyn ir paėmė Naujadvarį 

(Novi Dvor) ir Kuznica. Abi- 

dvi vieti yra netoliausia nuo 

Gardino. 
i 

Pranešta, kad bolševikų va- 

dai paskatina Lietuvius pagel- 
bėti Rusams prieš Lenkus. 

Lietuviai konferenciją turėti 

su Lenkais pasiųlė miestą 
Marijampolę. Gi Lenkų užru- 

bežinių reikalų ministeris Sa- 

pieha reikalauja, kad Lietu- 

vių-Lenkų konferencija įvyk- 
tų Kalvarijoj. 

NENORI LIETUVIŲ RYGOS 

KONFERENCIJOJE. 

VARŠAVA, Rūgs. 1. — Len- 

kų vyriausybė atmetė suma- 

nymą,, kad Rygos konferenci- 

joje dalyvautų Lietuvos atsto- 

vai ir tenai bendrai su bolše- 

vikais padarytų taiką su Len- 

kija. 
Nėra žinios^ kas padavė tą 

sumanymą. 

OJAS. 

RUGSĖJO 11, 1920. ' \ 

Chicago ir priemesčiai. — 15- 

ryto šiandie griausmai, paskui 
gražus oras; rytoj gali but ko- 

kia atmaina. 

Temperatūra vakar augščiausia 
74 L, žemiausia .. 64 1. 

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7.-07. j 

ITALIJOJE ATSIVĖRĖ 
NAUJAS UGNEKALNIS. 

IŠ. KALNO VERŽIASI NUO- 

DINGOS DUJOS. 

Gal jurėsna slenka žemės pluta 
) - — 

Rymas,- Rugs. 11. — Po 

smarkių požeminių dundėjimų 
ir žemės paviršiaus purtymų 
staiga atsivėrė naujas ugne: 
kalnio krateris kalno Pizzo 

d'Ucello viršūnėje. Tas kalnas 

yra 5.845 pėdas augštas, už 

dešimties mailių šiurrytuose 
nuo Spezia. 

Tasai kalnas yra neperto- 
liausia nuo tų apylinkių, ku- 
rias palietė žemės drebėjimas 
praeitą antradienį. 
Pranešama, jog iš kalno vir- 

šūnės veržiasi nuodingosios 

dujos. Cia mokslininkai yra 

nuomonės, jog žemės drebėji- 
mas įvyko prieš kaTno prakiu- 
rimą. 

Italija turi drebėjimų. 

Su žemės drebėjimais Itali- 

joje ne naujiena. Bet drebėji- 
mai drebėjimams nėra lygus. 
Vieni yra silpnesni. Kiti labai 
dideli ir pragaištingi. 
Baisus žemės drebėjimas 

musų laikais Italją buvo pa- 
letęs 1908 metais, kuomet bu- 

vo sunaikintas miestas Messi- 

na ir su juom žuvo tūkstan- 

čiai žmonių. 
Tuomet drebėjimas įvyko del 

Calabro-Sicilian kalnų pakilu- 
sio nerimavimo. Pastarasis 

drebėjimas, matyt, įvyko iš 

Apeninnų kalnų, katrie'drie- 

kiasi netoliausia nuo tų apy- 

linkių. 
Keturiais metais vėliaus po 

griuvimo Messinos, Tuskano 

kalnai susipurtė ir sunaikino 

miestą Mueelio. 

Maža žinių. 

Iš paliestų žemės drebėjimo 

GEN. WRANGEL KARIAU- 

SIĄS VIENAS. 

Nes nėra kas jam pagelbėtų. 

Sevastopolis, Rūgs. 11. v — 

Priešbolševikinės karuomenės 

vadas, pietinėj Rusijoj pasikal- 
bėjime su korespondentais pa- 
reiškė, jog jis pasirengęs ir 

norįs susidėti su bile kokia 

viešpatija didele ar maža su 

tikslu pakelti bendrą kovą 
prieš bolševikus. 

Deja, jam nesama su kuom 
susidėti. Nes .supainiota tarp- 
tautinė politika neleidžia nei 

vienai šalki ateiti jam pagel- 
bon. 

Ir kuomet Lenkija trumpoj 
ateityj pertrauks karą su bol- 

ševikais, tuomet jam vienam 

prisieis veikti. 
Gen. AVrangel pripažįsta, 

jog bolševikai prieš jį organi- 
zuoja naują ofensivą. Bet, sa- 

ko, jis atsilaikysiąs, kaip kad 

padaręs seniau. 
Jo štabas praneša apie 

naujus laimėjimus. Tūkstan- 

čiai bolševikų paimta nelais- 

vėn. 

Viena gen. AVrangelio armi- 

jos koliumna artinasi prie A- 
leksandrovsko, J ekaterinosla- 

vo gubernijos. Aleksandrov- 

ske savo vyriausiu stovyklą 
turi 14-tos bolševikų armijos 
štabas. 
. 'g ' 

vietų neperdaugiausia žinių 

apturima su smulkmenomis. 

Ypač neturima žinių iš Emilia 

provincijos, kur žemė supur- 
tyta užvakar. Toji provincija 
vra tarpe Apeninų kalnų ir 

didokos upės Po. 
Iš Berlyno pranešama, jog 

tenai mokslininkai stygauja, 
ar kartais žemės paviršius pa- 
lengva neslenka jurėsna, Oe- 

noa užlajon. Jei butų tiesa, tuo 

met žemės žievė ten suskiltų 
ir atsidarytų praptiltys. 

SOCIJALISTĮĮ SPĖKOS 
MAŽĖJA ŠVEDIJOJE. 

NEVYKSTA PASIDARBA- 

VIMAI SOOIJALISTUI 
PREMJERUI. 

Gyventojai linksta prie kon- 
servatismo. 

Stockholmas, Švedija, Rugs. 
9 (suvėlinta); — Paskelbtos 
dalinės rudeninių rinkimų Šve 

dijoje pasekmės parado, kad 

socialdemokratų partija pra- 
deda netekti po kojomis stip- 
rumos. Ir tas įvyksta tuo me- 

tu, kuomet čia ministeriu pir- 
mininku yra žinomas socijalis- 

tų vadas Branting. Nežiūrint 

jo smarkaus darbavimosi su 

tikslu supopulerizuoti socija- 

lizm$, pastarasis ne tik ne- 

prigįja _ miniose, bet dar. ma- 

žėja jo intaka. 

Ministeris pirmininkas Bra- 

nting buvo laukęs^ kad jo par- 
tija šįmet augštai pakilsianti, 
kad jam veikiai bus galima 
sudaryti socijalistinį kabine- 

tu. Bet lukėriavimai neišsipil- 
do. 

Iš Malmo vpo rinkimų/praneš 
ta,, kad tenai socijaldemokra- 
tai gavo 6,870 balsų, konser- 

vatistai 4,218, liberalai 564 ir 

kairieji socijalistai (radikalai- 
bolševikai) 125 balsus. 

Perniai rinkimuose ten buvo 

kitaip. Tuomet socijalistai bu- 

vo gavę 7,110 balsų, gi kon- 

servatistai — 3,819. 
Nors tai nežymi, bet gana 

svarbi atmaina tuose balsuose. 

Linkstama prie konserva- 
tizmo. 

Jei Malino rinkimų pasek- 
mę paimti kaipo papėdę vi- 

sai šaliai, tad gana aišku, kad 
socijalistų balsai puola, gi su 

a»ais ima jiykti ir patsai so- 

cijalizmas, kurs gyventojams 
juk nieko ypatinga negali 
duoti. 

Bet paprastojo socijarlizmo, 

kaip seniau buvo manoma, ša- 

lyje turėjo pakilti radikaliz- 

mas, ty. kairieji' socijalistai. 
Buvo spėjama, kad šįmet iper 
rinkimus tikrai jie pakilsią. 
Pasirodo kitaip. Malmo yra 

didelis industrijos centras. 

Tenai radikalai darbavosi iš- 

sijuosę. Ir pasekmėje jie ga- 
vo vos 125 balsus. 

Tad apie kitus rinkimų aps- 
kričius negali but nei kalbos. 
Kitur jie negaus balsų nei 

tiek. 

Pasirodo, jog kaip darbinin- 
kai, taip ir kiti gyventojai 
gryžta prie senojo konserva- 

tizmo. 

"Draugui" Telegrama f 
. • 

' 

Brooklyn, N. Y., Rugsėjo 10; .1920. 

"Draugo" Bendrovei, Chicago, UI. 

Delegatai susieis Washingtan viešbutyj, Washingtone, 
D. C., kaip devynios ryte Rugsėjo 15. Malonėkite apie tai pa- 
informuoti Gerb. klebonus ir komitetus Chicagoje ir apylin- 
kėse. 

Kun. Milukas, 
Kun. Kaulakis, 
Dr. Bielskis. J 

Lietuvos Nota Lenkų Vyriausybei 
« . 

(VDraugui'' Telegrama). 

WASHINGTON, Rugs. 10. — Ministerio Purickio oij4 
cijalėje kablegramoje iš Kauno paduodamas turinys notos, 

kokią Lietuvos vyriausybė pasiuntė Lenkijos vyriausybei RtP 

gsėjo C: 
Turiu garbę pasiųsti Lenkų vyriausybei .sekamąjį Lieto- 

vos vyriausybės apgailestavimą del nepajėgumo prisitaikinti 

prie Lenkų vyriausybės reikalavimų atšaukti Lietuvių karuo- 

menę pasiūlytą notoje liniją. 
To negalima padaryti del sekančių priežasčių: Pirmiau- 

sia — toksai atskirimas teritorijos, kuri jau valdoma Lietu- 

vos respublikos, butų aiškus peržengimas nefrtralybės Rusijos 

žvilgsniu. Antra — mes sprendžiame ta teritorija yra neat- 

šaukiamai lietuviška. •*. 

Kas palyti demarkacijos linijų, pasiųlytų telegramoje 

Rugsėjo 2, turiu garbę atkreipti jusų don>ą j faktą, jog tos li: 

nijos buvo nustatytos gyvuojant nepaprastoms aplinkybėms 
ir be susižinojimo su Lietuvos vyriausybe ir bejos sutikimo* 

Su tomis linijomis nekuomet nebuvo sutikusi Lietuvos vyriau- 

sybė. . 

" 

r*' 

Lietuvos vyriausybė, veikdama susitaikymo dvasioje ir 

geizdama prasilenkti sųsikirtijnų Lenkų ir Lietuvių karuo- 

menių, pasiųlė Lenkų vyriausybei notoje iš Rugpjučio 
27 nus- 

tatyti demarkacijos liniją. Tuo tarpu Lenkai neatsakę tą 

notą ir nebaigę Kaune vedamų tarybų, užatakavo Lietuvių 

karuomenę šalimais Augustavo, ją atmušė ir plačiai įsibrio- 
vė Lietuvos teritoriją. Tuomet Lietuvių armijos vyresny- 

bė buvo priversta pakilti ir išblokšti įsibriovėlius. 
Lietuvos vyriausybė, trokšdama apsilenkti tolesnio krau- 

jo praliejimo ir prirodyti, kad ji taikingai ir draugingai at- 

sineša Lenkiją, pasiūlo tttojaus pertraukti susirėmimus įr 

pasiųsti delegatus, įgaliotus pilnuoju autoritetu, įsteigti 
de* 

markacijos liniją. Tie delegatai galės but sutikti Marijampoį 

lėje. 
Kaip veikiai bus įsteigta demarkacijos linija, Lietuvos 

vyriausybė pasirengusi kuoveikiaus stoti tarybosna su tikslu 

išrišti visus to reikalo klausimus. Lietuvos vyriausybė toms 

taryboms kaipo papėdę pripažįsta sąlygas, sustatytas Len:- 

kų ir Lietuvių delegatų konferencijoje Rygoje. 
Vileišis. : 

D'ANNUNZIO PROKLEMA- 

VO RESPUBLIKĄ. 

šaukiamas atstovų susirin- 
kimas. 

Londonas, Rūgs. 1. — Gab- 

riele d'Annunzio mieste Fiume 

proklemavo respubliką vardu 

"Italijos Quarnero respubli- 
ka." 

šešių savaičių bėgiu sušau- 
kiamas naujas respublikos at- 

stovų susirinkimas. 

Apie tai pranešta vietos lai- 
kraščiui Times iš Milano. 

Sakoma, d'Annunzio karuo- 

menė prisiekdinta respublikos 
ištikimybei. 

• 
„ i 

Ton respublikon ineina mie- 
stas Fiumfc su apylinkėmis ir 
keletas aplinkinių salų. 

PREZIDENTAS ATSISAKO 

PILDYTI ANGLEKASIP 
REIKALAVIMUS. 

Wiashington, Rugs. 11. — 

Prezidentas Wilsonas vakar 

telegramoje kietųjų anglių ka- 

syklų darbininkams pareiškė, 
jog nešauksiąs anglių tarybos 
kiton sesijon dar kartą aptar- 
ti anglekasių užmoksties klau- 

simą. 
' I 

- .'i • ^ 

- v-/ jįfe jj 

DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 

TUSI BOLŠEVIKŲ AUKSO. 
* r 

• O. «« 

Londonas, Rūgs. 11. — Dar- 
bo organas Herald paskelbe,. 
jog jo administracija nuo Ru- 

sijos bolševikų gavusi 75,000 
svarų sterlingų aukso. Sakoj 
laikraščio šėrininkai nusprę- 

siu kas padaryti su tais pinį 
' 

gais. 
* 

. Kadangi nesenai Herald bu- 

vo įvardintas, kad jį šelpia 
bolševikai taip/ kaip kitus už- 

rubežiuose laikraščius, tad lair 

kraščio redakcija su adminis- 

tracija prisipažino prie to šel- 

pimo. 

Lietuvos Misijos Adresas: 

357 West 71 str., Jfew Yorfc 

pinigų kursas. :: 
i * 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai. 

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 

10 buvo tokia sulig Merchafitš 

Lean and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.-52 

Lietuvos 100 auksinų • 1.88 

Lenkijos 100 markių 42 

Vokietijos 10(f markių 1.88 

Prancūzijos už :51.00 14 fr. 68 

Italijos už |1.00 22 1. 30 
* 


