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Bolševikai Atsimeta Iš Lenkijos 
Lenkams Spaudžiant Apleido Br.-Litovską 

Varsa va praneša apie didelius karo grobius 

BREST - LITOVSKAN INEJO 

LENKAI. 

WASHINGTON, Rugp. 21. — Suv. 

Valstijų komisijonierius Berlyne čia val- 

stybės departamentui pranešė, kad bolše- 
vikai evakuavo Brest-Litovską^ ir tuojaus 

tvirtovę ir miestų paėmė Lenkai. 

Komisijonierius apie tai žinių gavęs iš 

Poznaniaus. 

ATIMTA IR BIALA. 

Rugp- 21. — Lenkų armijos 

dešinysis sparnas paėmė miestu Sicdlee 

ir Biala. 

Kairysis sparnas atsiėmė Pultuską. Iš 

ten maršuojama ant 0>trolenos. 

Be to, Lenkai atsiėmę Plonską ir Wys- 
kow. 

10,000 bolševikų peiats-tfolaisvėn. Paim- 
ta apie 300 kulkasvaidžių ir tūkstančiai 

vežimų su arkliais ir karo medžiaga. 

LENKAI EINA PIRMYN. 

Bolševikai apleidžia užimtus miestus- 

PARYŽIUS, Rugp. 21. — Prancūzijos 
už r ube žinių reikalų ofisas praneša, kad 

Lenkai nepertraukia ofensyvos prieš bol- 

ševikus rytiniam Šone. Ir Lenkams gana 

gerai sekasi. 

Prancūzų militarinė misija praneša, kad 

Lenkams gerai vyksta sulig prancūzų ge- 
nerolo AVeygand pienų. 

Lenkų ofensyvą veda pats gen. Wey- 

gand, maršalo Foclio asistentas. Gen. 

VVeygando štal)e yra apie G00 prancūzų o- 

ficierų. 

Kuone visi tie oficierai aktiviai vado- 

vauja Lenkams musių laukuose. Jie pa- 

liuosavo Yaršavą nuo bolševikų apgulimo. 

Sulig jų nurodymų darbuojasi ir Lenkų o- 

ficierai. 

LONDONAS, Rugp, 20. — Bolševikai 

apleido miestų Luko v, už 68 mylių pietry- 
tuose nuo Yaršavos, ir miestų Rodin, tru- 

putį toliau nuo Yaršavos. 

Apie tai paskelbta iš Maskvos. Be to, 

bolševikai praneša, jog jie atmušę Lenkus 

per septynias mylias nuo Ciechanovvo, 45 

myliose šia u r vakaruose nuo Yaršavos. 

LENKAI PROGRESUOJA. 

PAYŽIUS, Rugp. 21. — Stiprios 
Lenkų spėkos be jokio sulaikymo eina 

pirmyn išilgai linijos siauruose nuo Yar- 

šavos ligi Wlodawo —100 mylių nuo Lenkų 
sostinės—. 

Svarbiausioji doma atkreipiama svar- 

biausias Lenkų armijos spėkas, katros 

gudriai prancūzų manebruojamos. 
Tai skaitlingos" atsargos, kurios per tris 

dienas pasivarusios apie 50 mailių ir jau 

besijungiančios su kita-skaitlinga Lenkę 
koliumna, einančia nuo Cholmo. 

• Šitos abidvi koliumnos yra nepertoliau- 

vakuoja Brest-Litovskg. Matyt, ant tos 

tvirtovės pažangiuoja Lenkai. 
Jei Lenkams pavyks greitu laiku paimti 

t;j tvirtovę, tuomet, galima daiktas, stip- 

rios bolševiku spėkos Siedlce apskrityj bus 

atkirstos. Bolševikams pabėgti paliks tik 

Varšavos-Baltstogės vieškelis. 

Šiauriuose nuo Nasrewo upės Lenkų 

kairysis sparnas taippat progresuoja. 
J v mėgina atsiimti Pultusko augštumas. 

Centre l)olševiki atblokšti šalimais Cie- 

chanow ir Dobrožyn. 
Danzigo karidoriuje aplink Yisl$ Lenkai 

apsidirbo su bolševikais. Daugelį raitelių 

burių atkirto. Tie šiandie klaidžioja pa- 

upiu mėtydamies visus šonus. Lenkai 

paskui juos seka ir daugeli paima nelais- 

vėn. 

LENKAI IŠVIJĘ BOLŠEVIKUS IŠ 
K ARIDORLVU S. 

i- «fcSTi - 

Danzigan neįleidžiami laivai su amunicija. 

PARYŽIUS, Rugp. 20. — Lenkų armija 
Varšavos apylinkėse bolševikus ne tik su- 

laikiusi, anot gautų žinių iš Varšavos, bet 

pradėjusi pavykusią kontrofensyvą. 
Lenkai bolšebikus tolokai atmušę nui 

Thoru, kur yra susibėgimas geležinkelių, 

junigianeių Danziga su Varšava. 

Be to bolševikams nepavykę persimesti 
per Vislą. 

Varšavoje paskelbta.. jog kaip Varšava, 

taip Danzigo karidorius apsaugoti nuo bol- 

ševikų. 
Neleidžia lah<ų uostan. 

Danzigo uostą atplaukė visa eilė pran- 

cūzų lai\yi su ginklais ir amunicija, skiria- 

ma Lenkams. 

Bet augš#tasis talkininkų koniisijonierins 

Danzige, Si r Reginald Towser, neleidžia 

laivams įplaukti uostan su tikslu iškrauti 

amuniciją. 
Komisijonierius sako, jog iškrovimas 

amunicijos yra surištas su dideliu pavoju- 
mi. Tuo tarpu Danzige yra mažai talkinin- 

kų karuomenės- Nebūtų galima numalšinti 

sukilimus. 

Gal jis turi ir kitokių motivų. Gana to, 

kad siuntimas amunicijos trukdomas. 

Prancūzija pakelia didelius protestus. 

Sale vilniaus organizuojama 

VOKIEČIŲ ARMIJA? 

LONDONAS, Rugp. 21. — Iš Danzigo 

pranešta, kad bolševikų karo komisaras 

Trockii iš Baltstogės nuvykęs i Trosken, 

| rytinės Prūsijos parubežin. Tenai jis 
su 

Vokiečių štabo oficierais diskusavęs politi- 
kinius ir strateginius klausimus. 

Depešoje be kitako pareikšta, jog Vo- 

kiečiai liuosnoriai iš rytinės Prūsijos šali- 

mais Vilniaus organizuojami armijon. 
Sakoma, tos organizuojamos armijos 

tikslas — įsibriauti rytinėn Prūsijon ir tą 

provinciją patraukti Rusijos bolševikų 

pusėn. v 

CHERBOTJRG, Prancūzija, Rugp. 21. — 
• 

x 
# 

Snv. Vaistini kares laivas Panther kaip 

Lietuvos Prekyba su 
Amerika 

COPENHAGEN, Rugp., 19 -suvėlinta-. 

— Čia pranešta, Kad Amerikos, Danijos ir 

Lietuvos garlaivių savininkai, bankininkai 

ir prekybos organizacijos padarę sutarimą 
vesti prekybą tarpe Suv. Valstijų ir Lietu- 

vos. Tam tikslui bus pasi naudojama Da- 

nijos uostais. 

PRADĖTA BOLŠEVIKŲ-LENKŲ 
KONFERENCIJA. 

Nebus paliečiama Lenkijos nepriklauso- 

mybė. 

MASKVA, Rugp. 17—suvėlinta—. 

Šiandie Minske prasidėjoRusijos sovietų ir 

Lenkijos delegatų konferencija su tikslu 

padaryti armisticiją ir taikų. Šiandie so- 

vietų delegatas perskaitė Lenkams armis- 

ticijos ir taikos principijales sąlygas ir 

pranešė, kad Lenkai atsakytų, ar jie sutin- 

ka su sąlygomis. 
Bolševikų delegatų pirmininkas Danis- 

hovsky kalindamas pareiškė, jog Rusija 
nesikesina prieš Lenkijos nepriklausomy- 
bę. Rusija leis Lenkams turėti tokią vald- 

žią, kokia jiems patinka. Užtikrins geres- 
nius rubežius negu talkininkai yra padarę. 
Bet nuo Lenkų reikalaujama gvarantija, 

kad ateityje Lenkija neužpuldinės Rusijos. 

Sovietų Rusija gali but rami su Lenki- 

jos valstiečiais r darbininkais. Bet daug 

nepasitiki didžiuliais žemvaldžiais. 

Pranešta, kad konferencija bus vieša ir 

bus išklausomi visi Lenkų delegatų argu- 

mentai. Taip-pat sulig tų argumentų bus 

padaryti nusileidimai. « 

ATSISAKO PILDYTI BOLŠEVIKŲ 
REIKALAVIMUS, 

i 
^ 

Joliuo bildu nesutinka nusiginkluoti. 

LONDONAS, Rugp. 21. — Iš Minsko 

Berlyne apturėta žinių apie bolševikų- 

Lenlaj konferenciją. 

Pranešta, jog Lenku delegatai atsisakę 

pildyti bolševikų reikalavimus nusiginkla- 
vimo klausime- 

Lenkai, sakoma, pareiškę, jog Lenkija 

nusiginkluosianti tik tuomet, kuomet pati 
Rusija pirmiau taip padarysianti. 

BOLŠEVIKAI PAGEIDAUJA TAIKOS. 

MINSKAS, Rugp. 18 —suvėlinta—. 

Vakarykščioj pirmutinėj konferencijos 

sesijoj bolševikai delegatai pranešė, jog 

Rusija pageidauja taikos su Lenkija ir 

nemano maišyties vidujinius Lenkijos rei- 

kalus. 

Sesija tęsėsi vos keletą valandų. Susi- 

mainyta nuomonėmis ir pasiskirstyta. 

ANGLIJA NESTOVI UŽ GEN. WRAN- 

GELĮ. 

LONDONAS. Rugp. 20. — Rusijos so- 

vietų atstovas Kamenev, kaip žinoma, bu- 

vo pareikalavęs Anglijos vyriausybes tar- 

ti viešai, kokią poziciją užima prancūzų 
pripažinto gen. Wrangelio klausime. 

Anglijos ministeris pirmininkas Lloyd 

George davė atsakymą. Pažymėjo, kad 

Anglija neparemia gen. Wrangelio. Tik 

jai svarbus daiktas apdrausti visus prie 

Wrangelio susispietusius Rusus pabėgė- 
lius. r 

Sake, jog šiandie Angliją svarbiausia 

Bolševikų-Lenkų Ka- 
ro Padėtis 

Del porkraustymo naujon vieton spaus- 
tuves ir ofisų dienraštis "Draugas" va- 

kar neišėjo. Nesuspėta sudėti didžiulės 

mašinos, su kurią j a spauzdinamas laik- 

raštis. 

"Draugo'' perkraustymo metu, ty. per 

praėjusias tris dienas, bolševikų-Lenkų 
karo fronte, sulig apturimų depešų, įvyko 
didžiai svarbus nuotikiai ir didelės atmai- 

nos. 

Bolševiku armijos buvo šalimais Varša- 

vos. Rugpjučio 16 d., anot pačių Lenkų 

tvirtinimo, viena bolševikų koliumna bu- 

vo tik už šešių mailių nuo Varšavos. Bol- 

ševikai ant Varšavos buvo užgulę iš trijų 

šonų. Mėgino jie užeiti ir iš paskutinio va- 

karų šono perkirtus žinomą Danzigo ruo- 

žą- Kas valanda buvo laukiama žinių apie 

puolimą Varšavos. 

Šiandie-gi, sulig depešų iš Varšavos ir 

Paryžiaus, jau kas kita. Lenkai su Rug- 

pjūčio 17 d. pakilo puoli man prieš bolše- 

vikus. Juos sutruškino ir toliaus truškina,. 

Bolševikai atblokšti nuo Varšavos, ypač 

rytiniam šone, daugiau kaip per 60 mylių. 
Bolševikai galvatrūkčiais atsimeta visu 

frontu, išėmus rytinės Galicijos frontą. 

Iš Varšavos pranešama, kad 16-toji bol- 

ševikų armija sunaikinta. Tūkstančiai Ru- 

sų paimta nelaisvėn. Lenkams tekę ir ten- 

ka daugelis bolševikų ginklų ir karo me- 

džiagos. 
Tuo tarpu Lenkų armija be jokios at- 

laidos žygiuoja pirmyn, perkerta geležin- 

kelius, suardo susisiekimo priemones. 
Trukdo bolševikams atsimesti. 

Anot Varšavos, bolševikams taip esą 

bloga, kad jie jau evakuoją net Brest-Li- 

tovską. 
Žodžiu tariant, bolševikų armijos bėga 

atgal ant Gardino, Vilniaus, Minsko ir ki- 

tur. Ir nežinia kur jos sustos. 
Nereikia pamiršti vieno daikto, kad to- 

mis dienomis iš Yaršavos labai daug žinių 

paduodama apie Lenkę laimėjimus. Tose 
žiniose gali būt daug tiesos. Bet gali but 
ir gera dalis prasimanymų- Be to juk nei 

tie, nei kiti negali apsieiti. 
Rugp. 19 dL kuomet Lenkai skelbė apie 

nepaprastus savo laimėjimus, sovietinės 

Rusijos karo komisaras Trockii pranešė, 
kad bolševiką armijos kuogeriausiam 
kad bolšxevikų armijos kuogeriausiam 

stovvj. 
Ant rytojaus jau pranešta, kad Trockii 

nuvykęs rytines Prūsijos parubežį — 

prašyti Vokiečių pagelbos. 
Kaipgi su bolševikų-Lenkų konferencija 

Minske ? 

Pirm poros dienų pranešta, jog konfe- 

rencija prasidėjusi. Bolševikai indavy Len- 

kų delegatams armisticįjos ir taikos sąly- 

gas. Kaip vakar konferencija turėjo but at- 

naujinta. Bet ligi Rugp. ?0 d. vakaro ne- 

gauta jokių žinių. 
Iš Varšavos pranešama, jog tenai jau 

dvejojama apie taiką. Lenkai pasidalinę 
dv i dali. Viena nori kuo veikiausio 5 laikos, 
nežiūrint Lenkų armijos atgijimo. Kita — 

žut ar but nori kauties su bolševikais. 

Jei ims viršų pastaroji dalis, tuomet 

Lenkai pertrauks konferenciją. Pasekmėje 

prasidės skerdynes su bolševikais. 

Baisu, kad Lietuvos plotai nepavirstų 
karo lauku. Nes bolševikai neapleidę Lie- 

tuvos teritorijų. Gi kuomet dar sugryžtų 

Lenkai, tuomet— Na, tiek to. 

Yra vilties, kad Augščiausias apsaugos 

musų Tėvynę. Nes jinai jau ir taip daug 

nukentėjusi nuo karo vėsulos. 

PRANCŪZAI SUSIKIRTO SU VOKIE- 

ČIAI^ SILEZIJOJE. 

27 žmonės nužudyta ir 26 sužeista. 

BERLYNAS, Rugp. 20. — Augštojoj Si- 

lezijoj —Šliozke—, Katovicuose, Vokiečiai 

civiliai gyventojai susikirto su Prancūzų 
kareiviais, kurie okupuoja plebiscitui pas- 

kirtus plotus. Gyventojai nepasitenkino 
prancūzų kareivių apsiejimu bolševikų- 

Lenkų karo klausime ir pareikalavo, kad 

Prancūzai nusiginki uotų. 

Prancūzų utilitarinis 
t 

komendantas, 

pulk- Blancart, pranešė, kad jis verčiau 

mirsiąs, negu padėsiąs ginklus reikalau- 

jant Vokiečiams. 

Minia Vokiečių užpuolė burį Prancūzų 

raitelių ir vieną krreivį nužudė. Po šito1 

prieš minią atsukta kulkasvaidžiai. 27 

žmonės nužudyta ir 26 sužeista. 

minią per langą rankinę granatą pa- 

leido Lenkas advokatas Milewski. Už tai 

jis buvo ištemptas laukan ir nužudytas. 
' Vokiečių policija, sakoma, atsisakius to- 

lesniai pildyti tarnybą. 

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO POTVINYJE. 
* 

HONOLULU, Rugp. 21. — Japonijos 
salas Kynshu ir Shikoku paliete baisus 

potvinis. Pragaišo visa eilė miestelių ir 

sodybų. Žuvo daug žmonių. 

Potvinis pakilo nuo lietaus. 

ATKELIAUJA DAUG ŽMONIŲ. 

WASRlNGTOlt, Rugp. 21. — Darbo 
~ * mrti. 

Kas Bus su Pabaltijos 
Respublikomis? 
TAIP KLAUSIA ŠVEDAI. 

S T OCKHOLMAS, Rugp., 20. -. No vi. 

siems čia patinka paskelbta S. Valstijų vy- 

riausybės nota aismešime j bolševiku val- 

džią ir Lenkus. 

Švedai notoje įžiūri gilias mifitis ir svei- 

ką Washingtono poJitžk^ bolševikų klausi- 

me. Bet negali atsistebėti, kodėl Suv. Val- 

stijos prasilenkia su Pabaltijos respubli- 
komis. 

Nes pirmiau Suv. Valstijos buvo pirmu- 

tinės duoti laisvę mažosioms tautoms. Gi 

šiandie norima sunaikinti atgijusias tas 

tautas. 

Kas gali but su Lietuva, Latvija ir Es- 

tija, klausia kai-kurie. 

Nes jei Suv. Valstijos tas naujas respu- 

blikas paskaito neatskiriamomis Rusijos 

dalimis, reiškia, jas šiandie paveda Rusi- 

jos bolševikams- Pasiremdami 
Suv. Valsti- 

jų nota, bolševikai gali tas apsisprendu- 
sias valstybes tiesiog praryti. 
Tuo žvilgsniu Suv. Valstijų pozicija pei- 

kiama. 

Švedai pripažįsta, kad toms valstybėms 

nelengvas atskiria! gyvuoti. Reik- 

tų joms glausties prie didesnių šalių. 
Bet 

tie patys švedai sako, kodel-gi negalima 

duoti progos joms gyventi nepriklausomai. 

VERA CRUZK SIAUČIA GELTONA- 
SIS DRUGYS. 

VERA CMJZ,U*sakn, Rugp. 21. 
— B- 


