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Bolševikai Reikalauja 
Anglijos Galutino Žodžio 

Lenkai Saukiasi Talkininkų 
Pagelbos 

Prancūzai su Lenkais Sulaiko Bolševikus 
ties Varsa va 

BOLŠEVIKAI NORI ŽIN" 

TI ANGLIJOS POZICIJĄ. 

Nes Anglija kalta už pripaži- 
nimą Wrangelio. r j 

-Londonas, Ruirp. 1S. — So-1 

f 
• vietinės Ru>ijo> valdžia }>or 

savo r i a atstovą 
• 

Kamenevą i 

prisiimti"' Anglijai notą. ku- 

* riąja pareikalauta Anglijos 
vyriausybės tarti definitivi 

(galutiną) žodi atsitiesime 

uen. W ra tureli. kurio valdžia I 

pripn/rno Prancūzija. 
Xota yra ilsja. don pabotos 

ištraukos iš susirašinėjimu so- 

vietinės Rini jos valdžios su 

v Anglija. 

Norima žinoti pozicija. 

Notoje pareikalauta, kad 

Anglija viešai pasisakvtų, ar 

ji ]>ripažįsta gen. \\ randelį, 
(ii jei ne. tad teii.il ta pat i 

A n,iri i ja pasidarbuoja pakrik- 
<lyti ii«'ii. \Vrandelio karuome- 

nę, kuriai Maskvos valdžia 

užtikrina abelnąją amnestiją. 
Xes pripažinimui jo dau- 

giausia kalta pati Anglija. .Ii 

visa< laikas kalbėjo gen. 

» \V ra turelio vardu ir manebra- 

vo, kol pasekmėje Prancūzai 
jo nepripažino. 

Atstovas Kamenev tvirtina,! 

jog Anglija gen. \Yrandelį ua- 

li padaryti nepavojingu bol- 

ševikinei Rusijai. 

Lenku šauksmas. 

Poznaniuje tukstanėiai Len- 

ku aną» dieną turėjo demons- 

tracijas. Sulig gautų žinių, de- 

mon<tratai šaukėsi talkininkų 
ateiti ir gelbėti Lenkiją. 

| Buvo žinių, jog Poznaniuje 
Lenkai isteiire naują vyriausy- 
be. Lig šiol tos žinios nepat- 
virtintos. 

NELEGALIS INDUSTRIJI- 

NIS TEISMAS. 

Topeka. Kas., Ruirp. 18. — 

Teisėjas MrOamisli nusprendė, 
kad šįmet įsteigtas Kansas 

valstijoje industrijinis teis- 

mas yra nelegalis, kadangi 

prieš^treikiniam įstatyme ne- 

aiškiai išreikštas teismo nž- 

vardinimas. 

Tas klausimas Ims galutinai 
išrištas aukščiausiam valstijos 
teisme. . 

REDAKCIJOS ŽODIS. 

Atsiprašoma Gerb. Skaity- 

toju, kad šin 4'Draugo" nume- 

rin del kraustimosi naujon 
vieton nesuspėta padėti nau- 

^ jausiu žinių. Sekantis numeris 

pasirodys kitaip. 

SULAIKOMI BOLŠEVIKAI. 

Varšava. Rugp. 18. — Sulis; 
oficijalio C* i a piiskelbimo, bol- 
ševiku briovimąsis prie pat 
Varsa vos sulaikytas. Lenkai 

tą padarė gelbstant Prancū- 

zams oficierams, kurie pergru- 

pavo Lenku armiją svarbesnė- 
se fronto dalyse. 

Ties Maciejo\viee bolševikai 

mėgino pereiti Vislą. Bet bu- 
vo atblokšti. Dešinysis 4-osio< 
Lenku armijos sparnas daužo 

bolševiku spėkas. 
Anot oficijalio pranešimo, 

bolševiku visos pastangos įimti 
Varšava sulaužytos. 
Kalbama, jog Lenkams va- 

dovauja maršalai Foclio štabo 

viršininkas, gen. \Veygand. 

BRUSSON PASIŲSTA 20,000 

GRAIKŲ. 

Priešinasi pavesti Konstanti- 

nopolį Graikams. 

Konstantinopolis. Kugp. 1S. 

— Anglams ntsil>«m1c» tvarkyti 
šitą Turkijos miestą. Tad jie 
sumanė leisti miestą okupuoti 
Graikams. 

Tam sumanymui priešinasi 
Prancūzija ir Italija, šitos tvi- 

rtina, kad po tokios atmainos 

Turkai gali pakilti žudyti 
krikščionis Turkijos teritori- 

jose. 
(ii Graikam* labai norėtųsi 

okupuoti Konstantinopolį. Jie 
senai to pageidauja. Jiems 

nors kartą Imtu geros progos 
| uždėti savo leteną ant Turku. 

Nežinia, ar Anglai paklau- 
sys Italu ir Prancūzų pasip- 
riešinimu. 

Pastaromis keliomi< dieno- 

mis (iraikija Brusson pasiun- 
tė daugiau :20,()(M) karuomenės. 
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IKARO FRONTAS PERPUS 

SUTRUMPINTAI. 

i 
——————— 

I Varšava, Rugp. 18. šian- 

die Lenku-bolsevikų karo 

frontas kuone perpus sumažin: 
i tas. Šiandie frontas suvirs 400 

mailių ilgas, pradėjus rytine 

Galicija ir baigus rytine Pru- 

sija. 
(Ii pirm penkių savaičių 

i frontas turėjo arti 900 mailių 

BAISI VĖTRA PALIETĖ 

NEW YORKĄ. 

New York. Rugp. 18. — Šį 
miestą užvakar palietė baisi 

vėtra su perkūnijomis. Brook- 

lyne nuversta viena didelė tro- 

ba. Vienas 12 metų vaikas už- 

muštas ir keli žmonės sužeis- 

ti. 

• •' .• «j 

ANGLIJA NELEIS ARKI- 
VYSKUPO AIRIJON. 

Londonas, Rugp. 18. A- 

ną dieną viešai parlamente mi- 
nisteris pirmininkus Llovd Ge- 

orge buvo paklaustas, ką vy- 
riausybė mano daryti su Au- 

strijos Arkivyskupu Mannix, 
kurs šiandie yra Anglijoje ir 

neleidžiamas keliauti Airijon. 
M misteriui pirmininkui bu- 

vo pasakyta, jog Arkivysku- 
pas turi svarbu reikalą keliau- 
ti savo tėviškėn. Tenai jis no- 

ri pasimatyti su savo senute 

motina. Pareikšta, jog* jis ne- 

turi jokiu politikiniu tikslu. 

Llovd (ieorge atsakė vyriau 
sybė duos visokios reikiamos 

pagelbos Arkivyskupo moti- 

nai iš Airijos atkeliauti Ang- 
lijon ir pasimatyti su savo su- 
numi. Bet patsai Arkivysku- 
pas nebus įleistas Airijon. 
Po to ministeriu pirminin- 

ku pranešimo patsai Arkivys- 
kupas Mannix paskelbė, jog 
jis Airijoje neturį jokiu asme- 
niniu (personaliu) reikalu. Tr 

jei jis ten keliaus, tai keliaus 
be jokių suvaržymu, kaipo lai- 
svas pilieti*. 

Apie motiną jis pasakė tiek, 
kad jinai persena ir negali at- 
likti kelionės Anglijon, nežiū- 
rint to, kokią jai asistą duo- 
tu vyriausybė. 

S. V. PASIUNČIA KARO 

LAIVUS DANZIGĄ. 

Sako, tas reikalinga "apdrau 
sti" amerikonus. 

Washington. Rugp. 18. — 

Su v. Valstijų vyriausybe i 

Danziga pasiuntė kelis karo 

laivus. Žinovai tvirtina,kad tai 

pirmieji vyriausybės žingsniai 
pegelbėti Lenkams. Tai pra- 
džia išaiškinimo Lenkams pa- 
žadėtu priemonių apdrausti 
Lenkijos nepriklausomybę. 

Ką sako sekretorius. 

Karo laivyno sekretorius 

Daniels tvirtina, jog laivai 

siunčiami Baltijon ne kitais 

kokiais tikslais, kaip tik ap- 

saugoti šios šalies piliečius 
ir jų reikalus. , 

Tų patį tvirtina ir valstybės 
departamentas. Pareiškiama, 
kad laivų pasiuntimas neturi 
nieko bendra su tarptautine 
padėtimi, taigi su karu bol- 

ševikų su Lenkais. 

Studijuojami pagelbai pienai. 

Vy r i a usvbės vairi i n i nka i 

šiandie su atsidėjimu studijuo- 
ja Lenkijoje padėtį ir .apgal- 
voja, kokiomis priemonėmis 
butų galima pagelbėti Lenki- 

jai nesišaukiant patarimų kon- 

greso, be kurio negalima pra- 
dėti jokių svarbesniųjų žygių. 
Tuo tarpu yra žinoma, jog 

be specijalio kongreso leidi- 

mo vyriausybė negali Len- 

kams kreditan duoti jokios ka- 

ro medžiagos ir kitokių daik- 

tų. 
Kaip šiandie čia suva- 

žiuoja keli šimtai Lenkų atsto- 

vų iš įvairių miestų. Jie padė- 
kos prezidentui AVilsonui už jo 
prielankumą Lenkijos reika- 

lams. 

" V; V; 

TALKININKŲ NESUTIKI- 
MAI — VOKISL-AMS 

DŽIAUGSMAS. 

Spėįama, veikiai suklups gen. 

Wrangel. 

Berlynas, Rugp. 18. Išė- 

mus Vokiečiu* konservatistus 

ir socijalistus, visa Vokietija 
iš džiaugsmo tik raliuoja, kuo- 
met tarpe Anglijos ir Prancū- 

zijos pakilo nesutikimų del 

pripažinimo gen. Wrandelio 
valdžios pietinėje Rusijoje. 
Konservą t i stai su soči jai is- 

tais tečiaus nekrikštauja. Jie 
sako, jog nesama reikalo 

džiaugties. Xes kaip staiga 
talkininkai susikivirčijo, taij) 
dar staigiau jie susitaikins. 

Jie tą padalys s u tikslu dar 

labjaus spausti Vokietiją. 

Maži nesutikimai. 

- Kuomet Prancūzija nesik- 

lausiusi Anglijos (kas gali ži- 

noti, o gal pasiklausė) pri- 
pažino gen. Wrangelio valdžią, 
tuojaus pranešta buk pakilę 
del to aršus nesutikimai, buk 

artinasi krizis. 

Šiandie pasirodė, kad tasai 

"krizis" buvo kaipir nuduo- 
tas. Nes nors Lloyd George 
viešai pranešė, kad jis gen. 

\Vrangelio valdžios nepatvir- 
tinsiąs ir neduosiąs jam para- 
mos, teėiaus tarp abiejų šalių 
nesimato rimtų nesutikimų, ko 
k i u tikėtasi iš pradžų. 

Laimės bolševikai. 

Iš to Prancūzijos netakto 

Vokietija nieko nelaimės. Jei 

laimės, tai tik vieni Rusijos 
bolševikai. 

- Jau šiandie yra numanu, 

kad bolševikai jokiuo budu ne- 

pertrauks ^avo puolimo prieš 
Lenkus kol nepaims Yarša- 
vos, nežiūrint kokių ten tary- 
bų su Lenkais Minske. 

Bolševikai turi progos šian- 

die atsikirsti prieš talkininkus, 
jei jie bus kaltinami už neper- 
'traukimą mūšių. Jie pasakys 
negalį to padaryti del vienos 

Prancūzijos žygių. Nes jei 

Prancūzija pripažino gen. 

YVrangelio valdžių, gali but ai- 

šku. kad prancūzai nelabai pa- 
geidauja sulaukti greitos tai- 

kos bolševikų su Lenkais. 

Grius gen. Wrangelis. 

Vokietijos ministeriniai eks- 

pertai tame Prancūzijos pri- 
pažinime nemato jokios nau- 
dos. Nes kaip bolševikai su- 

| traškino visus kitus talkinin- 
| kų globojamus Rusu genero- 

lus, taip jie padarys ir su 

Wrangeliu, kuomet nors kiek 

pasiliuosuos Lenku frontai. 
Čia sakoma, jog geA. Wran- 

gel pripažintas tik plėšti ir 

išnaudoti pietinę Rusiją. Nes 
talkininkai negali Imt tokie 

nepriaugliai, kad jie nesupras- 
tų bolševikų armijų stiprumo. 

Cia gauta žinių, jog sovietų 
valdžia organizuoja naujus 
raitelių pulkus. Tie pulkai bus 

pasiųsti prieš W raugei i. Tr 

šitam bus užduotas nepakelia- 
mas smūgis. 

Vokiečių spauda. 

Vokiškoji spauda pa-i-dali- 
nusi klausime talkininkų tak- 
tikos. 

Vieni laikraščiai pareiškia, 
jog Prancūzija Rusijos reika- 
luose pradėjusi veikti neprik- 
lausomai. 

Kiti laikraščiai tvirtina prie- 
šingai. Prancūzija tų daranti 
su* žinia Anglijos. 
Tik vienam klausime vokiš- 

ki laikraščiai atsiliepia vie- 

nminčiai. Sako, jog toksai pa- 
sielgimas duoda progos bolše^ 
vikams dar labjaus troškinti 

Lenk i jų. 

TH1NGS THAT .NEVER 
By GENE BYRNES 
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NEKUOMET TAIP NĖRA. 

Susiėjus draugams: 
— Papasakok mums apie tą škotą. 
— Papasakok apie tris švedes. 

Nors aš pripažįstu, jog esu geras pasakų papasakotojas, 
bet negaliu pasekti dijalektų (tarmių). 
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TEISĖJAS FISHER APIE 
RUSIJOS BOLŠEVIKUS, 
NEGALI ATSISTEBĖTI JŲ 

ARMIJA. 

Jam labai patinka Rusų 
operos. 

Cliicagos municipalis teisė- 

jas Fisber; kurs nesenai sug- 
ryžo iš Rusijos, nupasakoja, 
indomių daiktų apie bolševi- 

kus. 

Bolševikinė Rusija yra Liet- 
tuvai kaiibininga. Bolševikai 

yra Lietuvos kaimynai. Nors 

jie nieko gera mums ir Lietu- 
vai negeidžia, bet visgi verta 

juos arčiau pažinti. Verta ži- 

noti, kas Rusijoje veikiasi. 

Juk tai indoinus daiktas. 

Šiandie Rusijoje ima atsi- 

rasti nauji buržujai. Tai dau- 

giausia bolševikiniai valdinin- 

kai, katrie užima augŠtesne? 
vietas ir ima geras algas, sa- 

ko teisėjas Fisher. Bet tie nau-i 

ji buržujai niekur neturi ge- 

ro vardo. Nes tai daugiausia 
grafteriai ir visokios rųšies 
sukriai. Prieš juos pakeliama 
kova. Nes jie myli gražiai rė- 

dyties ir nieko neveikti. Pi-, 

nigus išleidžia tik pirkimui 
visokių bilzgalų ir linksmoms 
valandoms. 

Netruksta maisto. 

Xors Rusijoje maisto trųlfe 
ta, tečiaus teko patirti, jog, 
abelnai imant, kiekviena šei- 

myna kasdien yra pavalgiusi \ 
ir kasdien turi k;i valgyti. 
Daugelis maistą gauna įvai- 
riomis spekuliacijomis. 
Daugelis žmonių maisto ieš- 

. -v 

koti iškeliauja sodžius ir iš 

tenai parsiveža ko reikia. Nors 
tokios kelionės suėda daug 
gražaus laiko, bet nėra kito- 

kio išėjimo. Žmonės verčiasi 
ir sukasi kaip tik gali ir iš- 

mano. Katras vikresni? ir ap- 
sukresnis, tasai visuomet ge- 

riau išeina. •• . 

Užsilikusiems miestuose bu- 

vusiems aristokratams gyveni- 
mas tikrai nepakeli amas.. Dau- 

gelis aristokratų suspėjo pa- 
bėgti užrubežius, žymi dalis 

jų išžudyta, bet dar daug jų 
ir pasiliko miestuose. 

Pasilikusieji turi kur paslė- 
pę savo turtus, visokias bran- 

genybes. Tuos turtus šiandie 

dalimis pasiima ir nusiperka 
maisto. Bet jie daugiau jau 

negyvena parinkfinuose ru- 

muose. 

Yra daug pagyvenimų. 
Pačiam Petrograde gyvento- 

jų skaitlius sumažėjo ligi .ko- 

kių 600,000 žmonių. Seniau bu- 

vo daugiau pustrečio milijo- 
no. 

Visi mediniai namai prany- 

kę. Tuos namus gyventojai y- 
ra suvartoję kurui žiemos me- 
tu. Kadangi gyventojų skait- 

lius sumažėjęs, tad žmonėms 

pagyvenimų yra užtektinai. 

Petrograde visi namai su 

pagyvenimais yra tam tikro 

komiteto priežiūroje. Pagyve- 
nimai sulig reikalo padalinti 
lygiai darbininkams, buržu- 

jams ir patiems bolševikams 
valdininkams. Sulig didumo 

šeimynų skiriama atsakus 
skaitlius kambarių. 

Namų nuosavybe negyvuo- 
ja. Kituomet didelių namų 

savininkams jų pačių namuo- 
se komitetas paskiria gyventi 
du ar tris kambarius. Kiti 

kambariai pavesti darbinin- 

kams ar kitiems. 
Indomiausia tas, kad niekas 

nemoka jokių samdų už pa- 

gyvenimus. Viskas priklauso 
valstybei, gi valstybė žmonėms 
pastogę duoda dykai. 

Nekaltina Lenino. 

Teisėjui Fisheriui teko iš-, 

sikalbėti su visokios pakrai- 
pos žmonėmis. Xet didžiausi \ 

bolševikų valdžios priešinin- 
kai nekaltina tos valdžios vy- 

riausybės galvos Lenino. 

Jie sako, k*) kaltas Leninas 
už dabartinę padėtį Rusijoje. 
Sako, už tai daugiausia kalti 
talkininkai. Kad tuo tarpu Le- 

ninas yra pasinaudojęs proga 
įvykinti praktikon savo skel- 

biamas doktrinas. 

Visi turi pinigu. 
Miestų gatvėse negirdėsi už- 

puldinėjimų plėšikų. Visi žmo- 
nės turi pinigų. Jei išeina 

miestan kokiais reikalais, pi- 
nigų kišenius taip prisikemša, 
kiek tik gali panešti. Nes bol- 

ševikų rubliai yra verti tik 

tiek, kiek yra verta pati tų 
rublių popera. 
Teisėjas buvo vienam teat- 

re. Už biletą užmokėjo 800 ru- 
biiii. Teatrus žmonės gali lan- 

kyti veltui. Bet atsiranda spe- 
kuliatų, katriems pavyksta 
kai-kam įsiūlyti pirkti bile- 

tus, kad gauti patogesne sėdy- 
nę. 

Darbininkai skaitlingai lan- 
ko teatrus. Teisėjui labai pa- 
tikusios lošiamos Rusų ope- 

ros. Operininkai lošdami ne- 

apsitaiso jokiais senovės kei- 

stais rūbais. Sako, Rusijoje y- 
ra labai daug tikrų ir talen- 

tingų artistų. 

•Pavažiuoti "dorožka" (ka- 
rietėl?) kokias 15 minutų at- 

sieina apie 2,000 rublių, tv. 

apie 80 amerikoniškų centų. 
'Dorožkas' palaiko privatiniai 
žmonės. Jiems leista tą dary-- 
ti su sąlyga dvi ar tris dienas 

pašvęsti patarnauti valdžiai. 

Armija stebėtina. 

Bolševikų f armiją teisėjas 
pavadina stebėtina. Jis matęs 
kareivių manebrus. Kareiviuo- 

se geležinė drausmė indiegta. 
Kareiviai turi naujausios rū- 
šies ginklus. 
Nėra jokio išlaukinio skir- 

tumo tarp kareivių ir oficie- 

rtj. Oficierai neturi jokių ran- 

gų. Visi jie vadinami vieno- 

dai "komandieriais" (vadais). 
Generolą; atrodo kaipo pap- 

rastas kareivis. : 

Kiekvienoj kareivių kompa- 

nijoj yra civilis politikinis 
komisaras. Komisarai vra ko- 

munistai, valdžios paskiriami. 
Komisarai skaitosi kareivių 

užveizdėtojai. Jie prižiūri ir 

oficierų ištikimybę. Jie nesi- 

mišo karės vedimo reika- 

lus, bet žiuri, kad su karei- 

viais butų žmoniškai apsieina- 

ma. 

Kareiviai vra ištikimi val- 

džiai. Nes jie gerai pavalgy- 
dinami ir aprengiami. Liku- 

sias maisto dalis jie gali pa- 
siųsti savo namiškiams. 


