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Taikosi Lenkija Su 
Rusija 

Ukrainai Susijungę Su Wran- 
geliniais 

Bolševikai Pasisako Apie Nepa- 
vykimus Karo Fronte 

AimrsTier.JA įvyks 

spali r S D. 

RYGA, Spal. (>. — Bolševi-j 
ku ir Lenku taikos delegaei-. 

j u pirmininkai. .Jot'fe ir IV1>- 

ski, sutarė, j<»<;• po arinistiei-l 

ja pasirašymas turi įvykti! 
110 vėliaus, kai|> šito Spaliu! 
niėn. 8 dieną. 

Taip oia paskelbta vakar 

vakaro tuojaus ]>o t'ormalės 

abiejų pirmininku konferenci- 

ja. 
Tas paskelbimas visus la- 

bai nustebino. Xos nesitikėta, 

kad Lenkai su bolševikais taip 
veikiai sutars arinistici jos 
klausime. Kas nors ypatin- 

ga turi Imt. 

Savo keliu Lenku armijos j 
varosi pirmyn. Matyt, liui ar-j 
misticijos jos mano pasiekti ir 
užimti savo buvusias pozicijas 
Gudijoj ir Rusijoj. 

'Šiandie patirta, j02: JotTe 

su Dąbskiu kasdien turėjo 
privatines konferencijas ir to- 
dėl kasdien taikos darbas bu- 

vo stumiamas pirmyn. 

Kaip šiandie įvairios smul- 
kmenos apie armisticiją busią 
paskelbtos vešumon. 

Iš Varsąvos pranešta, jog 
Lenkus Lietuvoje ties upe l -1 

11a (turbut, Vilija.) apšaudęs 
vienas Lietuvių šarvuotas! 
traukinis. Bet traukinį Lenkai 

tuojaus paėmę. 
Lenkai tvirtina, jr»g nežiū- 

rint Lenkų-Lietu(viii armisti- 

cijos. Lietuviai ir vėl juo^ 
užpuolę. Bet Lenkai kvailais 

nusiduoda, kad jh įsibriovę 
Lietuvon, taigi patys pirmuti- 
niai peržengia armisticij: 

BUS PALIUOSUOTA "DU 

VOKIEČIU. 

LEA VEXWORTH, Kas., 

Spal. f>. — Iš vietos federa- 

lio kalėjimo bus paliuosuota 
buvusis Vokietijos imperija- 
lės vyriausybės konsulis von 

Schack ir vice-konsulis von 

Bopp. 

.Jiedu karo metu nubaustu 

kalėjimu už peržengimą, Su v. 

Valstijų neutralybės, prieš 
pat Suv. Valstijų įstojimą ka- 
rau. 

.('hicajro ir priemiesčiai. — Gra- 

žus oras šiandie ir rytoj; šiandie 

kiek šilčiau. 

Temperatūra vakar augše. 61 1., 

žem. 57 1. 

Saulė teka 6:52. leidžiasi 6:25. 

.B<)LŠRYTKAMS PAVOJUS 

IŠILGAI DNIEPRO. 

1 )mtg bolševikų kareiviu 

pasiduodu. 

Konstantinopolis, Spal. 6.— 
Generolo \Vrangelio valdžios 

pietinėj Rusijoj priešbolševi- 
kinė karuomenė po didelių pa- 
stangų galų-gale susijungė su 

generolo Makno karuomene. 

(ien. .Makno vadovauja lTk- 

rainijos valstiečių karuonie- 

nai. 'Tad šiandie kaip AVran- 

gelis, taip Makno sudarė vie- 
ivi frontą l'krainijoj ir to- 

dėl, bolševikams pakilo naujas 
rinitas pavojus. 

Daug paimta nelaisvėn. 

Abiejų karuomenių susijun- 
gimas Įvyko ties Sinelnikova, 
už S) mailių ])ietrytuose nuo 
.Jekateriimslavo. Tose apylin- 
kėse dar nesenai veikė stip- 
rios bolševikų spėkos. Bet 

staiga abiem šonais Rusai su 

1'k rainais tas spėkas sužny- 
bo ir perkirto. Daugelis bol- 

ševikų paimta nelaisvėn su vi- 

sais ginklais ir karo medžia- 

ga- 

Bolševiku kareiviai basi. 
7 c 

Nuo to laiko, kuomet gen. 

Makno paėmė Charkovą, bol- 

ševiku padėtis pradėjo aivsėti. 
Ir šiandie bolševikams yra 

-rimto pavojaus visu Padnie- 

priu. 

Pranešama, jog Gliarkove 

bolševikų tarpe siautusi cho- 

lera. 

Paprastieji bolševikų karei- 
viai daugiausia basi ar pus- 

basiai ir apdriskę. Jie prie 
kiekvienos progos pasiduoda 
priešininkui. Bet parinktinės- 
nė bolševiku armija neturi no- *• 

Iro pasiduoti ir atsimeta. 

PRISIPAŽĮSTA PRIE NE- 
P A VYKIMŲ. 

Londonas. Spal. 6. — Vaka- 

rykščiam is Maskvos ofieija- 
liam pranešime bolševikai pa- 
žymi, jog jų armija i?ie t ry- 
tuose nuo Minsko atsimeta vis 

toliaus. 

Naugarduko apylinkėse, sa- 

koma pranešime, seka žiaurus 
mūšiai su Lenkais, kad ne- 

leisti jiems sugadinti visų 
bolševikų pienų, sulig kurių 
jie turi atsimesti. 

Be kitko dar sakoma, jog 
žiaurus mūšiai seka šiaurry- 
tuose nuo Pinsko, tarpe Luc- 

jko ir Kijevo ir pietvakaruo- 
se nuo Charkovo. 

* 

PRANCŪZIJA PASIREN- 

GUSI KONFERENCIJON 
SU VOKIETIJA. 

Oi a einas apie tiesioginius 
pasitarimus. 

PARYŽIUS, 
' 

Spal. 6. — 

Prancūzija, kaip paskelbta iš 

užrubežinių reikalų ofiso, pa- 
sirengusi tuojaus atnaujinti 
su Vokietija 'konferenciją, ku- 
ri praeito Kovo mėnesį buvo 

pertraukta. 
Ta konferencija paliečia tie- 

siogini abiejų, viešpatijų pa- 

sitarimą ekonominiais klausi- 

mais. 

Prancūzijai daugiausia ap- 

eina tas, kad Vokietija nors 

kartą pasidarbuotą pilnai pil- 
dyti Versailleso taikos sutar- 

ties sąlygas,' kuriu šiandie 

Vokiečiai kaipir nepildo. . 

Prancūzai nori, kad tos su- 
tarties sąlygos butu pildomos 
ligi paskutinės raidės, taip 

kaip pažymėta pačioje sutar- 

tyje. 
Ir kuomet tų sąlygų pildy- 

mui bus nustatyta tvarka, sa- 

kov Prancūzai, tuomet Vokie- 

čiams bus leista savo indus- 

trijas pilnai aprūpinti reika- 

linga žaliąja medžiaga. 

M K K SI K A APIMTA BAI- 

M ES. 

Nugirdusi, kad prieš ją kėsi- 
nasi didžiulės šalys. 

MEKICO CITY, Spal. 6.— 
Meksikos Valdžia gavo žinių, 

jog prieš Meksiku' padariusi 
sutartj S u v. Valstijos, Pran- 

cūzija ir Anglija. 
Čia išreikšta nuomonė, jog 

ta sutartis palies iš Meksikos 
sukolektuoti 20 milijonų dolie- 

rių atlyginimo toms šalinis 

už padarytus nuostolius tų ša- 

lių reikalams revoliucijos lai- 

kotarpiu. 
Meksikos Veldžia todėl ap- 

imta baimės. Nes kur čia imsi 

tiek daug pinigų, kurių neuž- 
tenka net saviems bėgantiems 
būtiniems reikalams. 

PIGESNES SAMDOS PRI- 

- GULI NUO BANKŲ. 

Chicagoje labai brangios 
samdos. Tas , yra daugiausia 
todėl, kad trųksta pagyveni- 
mų, ir kad viskas yra abelnai 

pabrangę. 
Kad samdų pabrangini?} su- 

siaurinti, pirmiausia yra rei- 

kalinga tuojaus mties staty- 
dinti visą eilę naujų .namų. 
Ka(J tą, atlikti yra reikalinga 

bankų pagelba. 
/ Šiandie bankos labai mažai 

čia piniįų įvestina statymą 
namų. Nes pabrangusi me- 

džiaga ir darbas. 
Bet jei kartais bankos im- 

tųsi drąsiau remti statymą 
namų, nežiūrint paprasto au- 

gšto pelno, tuomet jos su sa- 

vo kapitalais kaip bematai 

atpigintų samdas, o gal ir pa- 
tį abelną pragyvenimą. 

Taigi pigesnės samdos pri- 
guli nuo. bankki. 

Smarkiai važiuojančiu mo- 
toriniu dviračiu nežinomas 

piktadaris parmušė gatvėjeir 
nužudė Charles Folsom, 68 

m. amžiaus. 

DIDĖJA ATEIVIU SKAI- 
TLIUS, 

KITAIS METAIS PRAMA- 

TOMAS DIDESNIS. 

Daugiausia atkeliauja žydės 
su vaikais. 

Ą. 
New York, Spal. 6. Salo- 

je Kilis sąrašai parodo, jo# per 
Rugsėjį atkeliavo 70,052 sve- 

timšaliu, gi tuo metu iškelia- 

vo 35,689. Atkeliavimai kas 

savaitė didėja, gi iškeliavimai 

mažėja. Proporcija betgi iš- 

keliaujančiu sulyginus su at- 

keliaujančiais visgi toli stovi 

žemiau normalės padėties. 
Nuo Liepos 31, 1919, ligi 

Birželio 1, 1920, per Kilis salę. 
atkeliavo 328,6(59 svetimšaliai. 

Tuo -laikotarpiu per Xew 

Yorko uostą iškeliavo Kuro- 

pon 320,273. Tad vieneriais 

metais per šitą uostą šalies 

gyventojų skaitlius padidėjo 
vos 8,400 gyventoju. ( 

Bet praeitais mėnesiais Lie- 

pos, Rugpjūčio ir Rugsėjo at- 
keliavo 184,031, gi tuo pačiu 
laikotarpiu iškeliavo 118,446,- 
000 žmonių. Pagal tos propor- 
cijos per metus gyventojai tu- 
rėtu pasidauginti vos 265,000 

yynonių. Tai gana mažai. 
Pirm karo per visus uos- 

tus vieneriais metais gyven- 

toju skaitlius pasidaugindavę 
abelnai imant, po 650,000 

žmonių. 

Pramatoma skaitlinga % 

ateivi ja. 

Kilis saloje ateivijos valdi- 

ninkai, vaduodamies patyli- 
mais, sako, jo# ateinančiais 

metais ateivvstė bus skaitlin- 

ga. Kas mėnuo reiks laukti 

po 125,000 svetimšali,!}. 
Šiandie daugiausia atke- 

liauja Italų. Bet ateinančiais 

metais, sakoma, busią, ateivių 
iš visų Europos šalių. 

Sulig praėjusių metų rekor- 

dų, daugiausia vieneriais me- 
tais šion įšalin atkeliavo sve- 

timšalių 11)17 metais. Buvo jų 

1,280,000. Gi 1914 metelis at- 

keliavo 1,220,000. 
&iu fiskalinių metų pabai- 

goje, manoma, busią apie 800,- 
000. 

Per maža paprast iį darbininkų 

Suv. Valstijoms šiandie trū- 

ksta paprastų darbininkų vi- 

sose industrijose. Nes karo 

metu a t ei vystė buvo sustojusi, 
gi po karo daugelis darbinin- 
ku iškeliavo atgal Europon. 

Thjo tarpu šiandie atkeliau- 

ja didžiumoje moterys su vai- 

kais. Daugiausia Žydų mote- 

lys iš Lenkijos. Kitų tautų 
ateiviuose taippat moterų di- 

džiuma. Tik iš vienų Italų at- 

eivių yra vyrų daugiau, apie 
7"» nuoš. 

Kaip daug na trūksta pap- 
rastų darbininkų, tikrai ne- 

žinoma. Bet kai-kurie statisti- 

kai tvirtina, jog esų trūksta 

apie penkių milijonų. 
Su įleidimu radikalų nelen- 

gvas darbas. Nes nelengva 

patirti, kas jie pervieni. Ra- 
dikalai dažniausia yra pamo- 

kinti, dažniausia gali vartoti 

kelias kalbas. Prieš juos kova 

nelengva ateivijos biuruose. 
' 

ISPANIJOJ BUSIĄ. PRA- 
* 
VESTOS SVARBIOS RE- 

FORMOS. 

[MADRIDAS, Spal. 6. — 

Po ministeriu kabineto susi- 

rinkimo, kuriame pirmininka- 
vo patsai karalius, miuiste- 

ris pirmininkas Dato paskel- 

bė, jog vyriausybė suplenavu- 
si pravesti šalyj svarbias re- 

formas. Tos reformos palie- 
sianoios ypač darbininkus i t* 

finansinę šalies padėtį. Busi# 

pagalvota pagerinti darbinin- 
kams būvis'. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
"DRAUGE." 

— \ % 

THINGS THAT NEVER HAPip£NL 
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NEĮOJOMET TAIP NERA. 
— Policmone, buk toksai geras ir parodyk man, kur aš ga- 

liu surasti šaltakošės (aiskrimo) krautuvę. Tiesiog mirštu 

negaudamas paragauti to gardumėlio! 

Svarbios Atmainos Prancūzi- 

jos Valdymo 
PRANCŪZIJOJE PAKILU- 

SI NAUJA GADYNE. 

Šali valdo ne premjeros, bet 

prezidentas. 

f PARYŽIUS, Spal. 6. — 

/'Pirmu kartu trečiosios Pran 

cuzijos respublikos istorijoje 
šalį ima valdyti patsai res- 

publikos prezidentas," prasi- 
tarė taip vienas Prancūzas po 
litikas. "Aleksandras Mille- 

rand, bet ne georges Leygues 
yra tikroji galva šiandieninio 

ministerių kabineto. Mille- 

rand ir Berthelot, užrubežinių 
reikalų pasekretorius, pilnai 
aptemdo ministerį pirmininką 
Leygues. Duosis matyt, ar ta 

naujanybė bus tiktai laikina, 
ar ji ant visuomet prigvs ša- 
lies valdžioje. 

' 4 
George Leygues yra lavus 

politikas parlamentiniais rei- 

kalais. Bet jis neturi plačių 
patyrimų pildomajam darbe. 

Jis labai gerai nukalba įvai- 
riais reikalais, bet ligšiol jis 
neatlikęs dar jokio autorita- 

tivio darbo. Jisai palankus y- 
ra stipresniems šalies vyrams 
ir išgali parlamente ginti sa- 

vo poziciją. Tas kaip kartas 
ir yra reikalinga dabartinei 

prezidento Millerando vald- 

žiai. 
, 

"Nestebėtina, tad, jei Mi- 

llerand jį pasirinko fniniste- 

riu pirmininku iš daugelio ki- 

tų labjans tinkamesnių vyrų. 

Prezidentas — partijims. 

"Jei kartais šiandie parla- 
mentas išreikštų nepasitenki- 

nimą valdžia ir In misterių ka- 
binetas butų nuverstas, tuo- 

met už tai atsako ne ministe- 

ris pirmininkas, bet patsai 
prezidentas. Ir sulig logines 
teorijos prezidentas turėtų 
rezignuoti, Bet taip nėra ir 

nebys. 
''Toliaus vra svarbus daik- 

tas dar tas, kad ligšiol pre- 

zidentas būdavo bepartijinis 
žmogus. Jis galėdavo beparti- 
jiniai taikinti kokius nors po- 
litikinių partijų susikirtimus. 

Šiandie Millerand negalės to 

padaryti, nes jis pats jau 
skaitosi partizanas. 

Reik ai i ngi padėjėjai. 

''Šitos atmainos Prancūzų 
valdžioje pasiremia ant trijų 
būtinų sąlygų: 1. Prezidentas 

Millerand nori išlaikyti savo 

poziciją užrubežinėj politikoj, 
2. Tam tikslui jis privalo su- 
rasti stiprius sau padėjėjus, 
kurie galėtų jo visus sumany- 
mus įvykinti gyveniman; 3. 

Pagal i aus jis salyje turi įs- 
teigti prezidencijalę partiją. 
"Paskutinė sąlyga nereika- 

lauja paaiškinimo. Antroji 
reiškia tai, jog toki# buvusie- 

ji 
c 

ministeriai pirmininkai, 
kaip Briand, Clemenceau ir ki 

ti, kviečiami nekuomet neap- 
sims but ministeriais pirmi- 
ninkais tik iš vardo. Tai&i 
anų Vietoje prezidentas pri- 
valo susirasti kitus vyrus, 

kokių nebus perdaugiausiai, 
jei imsime domon faktą, kad 

jie negali valdžioje turėti ini- 

cijatyvos.,, 

LIETUVOS KARUOMENĖ 
PRIDENGIA VILNIŲ, 

APIE TAI PRANEŠA LIE- 

TUVOS INFARMACIJŲ 
BIURAS. 

Naujas protestas paduotas 
prieš Lenkus. 

Lenkų karuomenė, įsidid- 
žiavusi savo laimėjimais prieš 
bolševikus, kurrų armijos sus- 

muko, norėtų vėl užgrobti visą 
Lietuvos dalį, kurife pirmiau 
buvo užėmusi. Girdi, jau vei- 

kiai paimsią ir Lietuvos, sos- 

tinę Vilnių. 
Tečiaus Lietuvos karuome- 

nė jau yra užstojus Lenkams 

kelią. Lietuvos Atstovybė A- 

merikoje yra gavusi'žinių, jog 
visu plačiuoju frontu su Len- 
kais nuo Rugsėjo 25 dienos 

prasidėjo sustiprintas žvalgy- 
bos darbas, ir nuolatiniai su- 

sirėmiritoi. Lietuvos karuome- 

nė Rugsėjo 30 dieną laikiusi 

yra šį ilgą frontą, pradedant 
nuo Prūsų sienos, būtent, per 
Lieškiemis, Jalovo, Eornetka, 

pro Bakšių ir Laipiškių eže- 

rus, Burbiškiu kaimą iki Ga- 

įlados ežero, toliaus per Ogo- 
rodnikus, Živulciškius, Mer- 

kinę, palei Ulos upę, pro Di- 
džiuosius Solečnikus ikT*1Slo- 

bodkos ir toliau iki rytų šu 

Rusais -siena. Tokiuo budu 

Vilnius yra pridengtas musų 

karuomenės pajėgomis. Jokių 
bolševiku pajėgų šiaurę nuo 

tos linijos nėra, kaip jų buvo 
nė Druskininkuose, nė Rodu- 

nėj. Lenkų puolimas negali : 

but pateisintas. Prieš tokį 

Lenkų puolimų Lietuvos At- 

stovybė yra surašiusi naują 
Valstybės Departamentui pro- 

v 

testų, koks ir buvo Spalių 2 

dienų inteiktas. 

Lietuvos Inforin. Biuras. 

UŽGINAMAS PADARY- 

MAS SUTARTIES. 

WASHINGTON, Spal. 6.— 

vČia ot'icijaliai užginta, kad 

Suv. Valstijos butų padaru- 
sios bent kokių sutartį, atkrei- 

ptų prieš Meksiku, su Euro- 

pos šalimis. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 

; STYBĖS BONŲ. 

ORAS. V 

I 

' 

PINHSĮI KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai- 

nant nemažiau $25,000, Spalių i 

buvo tokia sulig Merchants Loati 

and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų 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 


