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Bolševikai Vis Dar Atsimeta 
iš Lenkijos 

Tas Atliekama be Didelio Greitumo 
'--f-'šML* 

Varšavoje Skelbiama apie Bolševikų 
Nepalaimas 

LENKAI PAĖMĘ DAUG NELAISVIŲ. 

Varšava, Rugp. 23. — Lenku militarinė 
valdžia kasdien skelbia po kelis kartus 

pranešimus apie Lenkų laimėjimus karo 
fronte. Ir kiekvienu kartu paimtų ne- 

laisvėn Rusų skaitlių didina. 

Užvakar buvo Čia paskelbta, jog nelais- 
vėn išviso buvę paimta apie 19,000 bolše- 
vikų kareivių. Gi vakarykščiam pranešime 
tas skaitlius kuone padvigubintas. Sako- 
ma, paimta nelaisvėn ligi 35,000 kareivių. 
To negana. Pranešimuose pareiškiama, 

kad Lenkams tekę daugelis armotų, tūks- 
tančiai šautuvų, šimtai kulkasvaidžių, 
šimtai vežimu su amunicija ir daugybė ar- 
klių. 
Tūkstančiai Rusų atkirsta. Ir tie šian- 

die būriais klaidžioją miškuose, laukdami 
progos pasiduoti Lenkams. 

Be to, vakar paskelbtuose Lenkų štabo 
pranešimuose pareiškiama, jog Lenkams 
sekasi visuose frontuose, išėmus dešinįjį 
jų sparną, kur gen. Budenny raitarija 
persimetusi per upę Dniestrą ir pasiekusi 
Stryi, už *30 mailių pietuose nuo Lvovo. 

Sakoma, bolševikai apsupa Lvovu ir todėl 
seką, žiaurus mūšiai. 

Visur kitur, sulig pranešimų. Lenkai 

pažangiuoju. Atsiimu miestelius ir sodžius. 
Pa imą daug nelaisvių. 

LENKAI PAGAUSIA 90,000 BOLŠE- 

VIKŲ. 

BEliL YNAS, Rugp. 23- Seniau buvo 

paskelbta, kad Lenkai jau išviję bolševikus 
iš Danzigo karidoriaus. Bet tas buvo ne- 
tiesa. Nes ir šiandie bolševikų dar yra ta- 
me karidoriuje. Visgi palengva jie iš ten 

stumiami. 

Rusu karuomenė smarkiai atsimeta at- 

gal ryt. Prūsijos parubežiais. Paskui aną 
skubiai grįžta atgal Rusu raitarija. Jos da- 
lys pildo užpakalinės sargybos pareigas. 
Sulaiko priešininką nuo smarkesnio briovi- 
niosi. 

Iš Lenku versmių pareina žinių, buk 

Lenkai apie 90,000 Rusų kareivių prispir- 
siu prie rytines Prusjos rubežiaus ir su- 
varysią juos Prūsijon atskirtus kelią pa- 

bėgti. Bet tie patys Lenkai pripažįsta, jog 
apie 30,(XX) raiteriB jau pasprudę iš užtai- 

somų spąstų. 

Internuojama daug Lenkų. 
Vokiečiai didžiai nerimauja, nes jie mano 

neturėsią kur padėti internuotų Lenkų. 
Šiandie internavimo stovykloje esama jau 
apie 3,000 Lenkų. Paskui jų busią daugiau. 
Nes jie varydami Rusus Prūsijon, greičiau 
patys gali patekti Vokiečių kilposna. 
Lenkai inėjo miestan -Šokiau. Pirm to jie 
miestą bombardavo iš oro ir pametė at- 

siliepimų- Pranešė, jog jie atkeršysią mies- 
tui už jo viešingumą bolševikams. 
Tad gal šiandie jie jau pildo savo grū- 

mojimus. 

ANGLIJOS MINISTERIS PIRMININ- 

KAS LUZERNEJ. 

Luzeme, Šveicarija, Rugp. 22. — Čia 
vieši Anglijos ministeris pirmininkas Ll- 
oyd George. Atkeliavo ir Italijos ministe- 
ris pirmininkas. Jiedu turės svarbią kon- 
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KAIP LENKAI ĮVEIKIA BOL- 
ŠEVIKUS. 

PAR V/JUS, Rugp. 23. — Lenkų-bolše-! 
vikų karo fronte Šiandie svarbiausias vei- 
kimas yra Lenku briovimąsrs linijoje nuo 
Demblino ant Brest-Litovsko. Stiprios 
Lenkų spėkos atsidūrė vidurinio upės 

Bugo klonius. 

Sulig gautų žinių, iš Varsa vos, Lenkai 

per kelias praėjusias dienas paėmę nelais- 
vėn apie 19,000 Rusų kareivių. 
Lenkams tekę daugybė karo medžiagos, 

kurios nesuspėta dar apskaityti. Daugelį 
visokios rūšies anuotų bolševikai bgdami 

pametę miškuose. 
Šiandie svarbiausioji Lenkų kampanija 

varoma d vi šakyje tarpe upių Narew ir 

Bug, kur skaitlinga bolševikų karuomenė 
atmušta nuo Yaršavos, atsimeta. 

Lenkų armija briaujasi ant Ostrolenkos 

kur norima perkirsti bolševikams susisie- 

kimus jų dešiniojo sparno su centru. Tenai 
bolšerckams yra pavojaus- Jei jie norės 

iš tų taisomų spąstų pasprųsti, tuomet 

nemažai turės pasidarbuoti. 
Bolševikus pirmoji nelaimė patiko, kuo- 

met. jie mėgino užatakuoti Thorn ir užu- 
pės Vislos miestą Wloclawek. Tenai jie su- 
tiko naują Lenkų karuomenę, suorgnaizuo- 

Poznoniaus provincijoje ir Pomerani- 

joj. Ta karuomenė buvo pagaminta apim- 
ti Va r savą. 
Kuomet bolševikai ten buvo sulaikyti, 

tuo metu kita Lenkų karuomenė prieš bol- 
ševikus puolėsi iš Novogeorgevsko šono. 

Gi trečioji Lenkų koliumna pradėjo puo- 
limą nuo upės Narewo, mėgindama per- 
kirsti bolševikams visus kelius. 

Šiandie bolševikų armija pasisklaidžiu- 
si dideliuose plotuose rytinės Prūsijos pa- 
rubežiais. Jei jai nepavyks sulaužyti Len- 
kų fronto, tuomet Lenkai ją kartais ga- 
li suvaryti rytinėn Prūsijon, kur laukia 

internavimas. 
Bet nereikia pamiršti to, jog Lenkų ap- 

supama bolševikų armija turi arti 90,000 
vyrų Tad klausimas, kokiuo budu Len- 
kai ją galės įveikti. 

BOLŠEVIKAI SUTRAUKIA 
ATSARGAS. 

Berlynas, Rugp. 23. — Sulig gautų žinių, 
šiauriniam fronte seka dideli mūšiai. Čia 

bolševikai prieš Lenkus sutraukia skaitlin- 
gas atsargas. 
Yra žinių, jog vietomis Rusų kareiviai, 

perėjusieji rytinės Prūsijos rubežius, inter- 
nuojami. 

ryt. Prūsijos parubežinius miestelius 
iškeliavo talkininkų komisijos atstovai su 
tikslu prižiūrėti, kad Vokietijos neutra- 

lybė butų pildoma, kad Vokietijos neutra- 
bežius Rusai butų internuojami. 
Tūkstančiai Vokiečių bėga iš Danzigo 

karidoriaus pasitraukus iš ten bolševi- 

kams. Bijosi jie Lenkų keršto. 

SOCIJALISTAI UŽ TREČIĄJĮ IN- 
TERNACIJONALĄ. 

PITTSBURGH. PA., Rugp. 23. — So- 
cijalistų partijos vykinamasis komitetas 

indorsavo trečiąjį internacijonalą su kai- 
kuriais išėmimiais. Tai pasekmė partijos 
narių referendumo. 

Partijos nariams bus paduotas 
* " 

MAJORAS MIRŠTA DEL AIRIJOS. 

LONDONAS, Bugp. 23. — Andai sua- 

reštuotas Airijos miesto Cork lordas ma- 

joras MacSweenev iš ten atgabentas Ang- 

lijon ir uždarytas Brixton kalėjiman. 
Tuoj aus po suareštavimo majoras kalė- 

jime pradėjo badauti ir ligšiol nepriima 
jokio maisto. Užvakar del bado jis taip bu- 
vo nusilpnėjęs, kad kalėjimo kapelionas, 
kun. Fitcker, jam suteikė paskutinius 
Šventuosius Sakramentus. 

Kalėjime nelaimingąjį aplankė jo žmo- 
na..Mažai jis ją pažino. Visgi dar sugebė- 
jo ištarti, jog jis miršta del Airijos. Jo 

žmona nepakalbina jo liauties badauti. Sa- 

ko, tai jo paties reikalas. 
Tuo tarpu kalėjimo valdyba praneša, 

kad nelaimingasis majoras yra kritikiniam 

padėjime. 
Kun. Fitcher buvo paklaustas, kaip jis 

atsineša tą majoro pasielgimą. Juk ba- 

daujant mirti reiškia saužudystę. 
Kunigas kapelionas atsakė: 
Tiesa, bet kentėtojo saužudystę. Kituo- 

met Šv. Paulius badaudamas mirė, vieto- 

je priimti duonos iš pagono rankų. Šv. 
Paulius badu mirė del tikėjmo. Bet šitas 

žmogus miršta politikos tikslais. Kaip ana, 
taip šita mirtis lygiai išaukštinamos.,, 

s 

Pranešta, kad badaujantį kalinį kalėjime 
žada aplankyti ir palaiminti Australijos 
Arkivyskupas Maimix. 

PRIPAŽĮSTAMA PRANCŪZAMS 
PERGALĖ. 

Vokiečių militariniai ekspertai pripažįs- 
ta didelį Lenkų laimėjimą, su kuriuo, ma- 

tyt, jie išgelbės savo salį. Bet tasai Lenkų 
laimėjimas priguli nuo Prancūzų strategi- 
jos. Nes Prancūzai Lenkams pagamino 
pienus, kaip pasekmingiau apginti Yarša- 
vą. Tad tikraisiais laimėtojais prieš bolše- 
vikus turi skaityties Prancūzai. 

Iš rytinės Prūsijos parubežių praneša- 
ma, kad Lenkai nuo Rusų atsiėmę Ciecha- 
no\v ir apgulę Mlawa. 

Prancūzijos* karuomenė paėmė Strass- 

burgų, Danzigo karidoriuje. Be to, parėjo 
žinių, jog Danzigo karidoriuje Lenkai žy- 
mių dalį Rusų atkirtę. 

Lenkai ir pietiniam fronte pakėlė ofen- 

syva. Tenai jie, buk, perėję Bugo upę. 

PER ARMĖNIJĄ BOLŠEVIKAI EINA 
TURKIJON. 

KONSTANTINOPOLIS, Bugp. 23. — 

Armėnijos valdžia galų-gale buvo priver- 
sta paskelbti oficijaliai savo leidimu bol- 

ševikų karuomenei per savo teritorijas eiti 

Turkijon. 
"Dabar raudonoji armija kloniu Ara^ nu- 

vyks Nakitchevan, gi ten pasileis tie- 

siog Turkijon. 
Dar pirm galutino Armėnų sutikimo keli 

skaitlingi būriai raudoosios armijos buvo 

inėję Turkijon. Gi po leidimo tuojaus j 
Erzerumą iškeliavo 800 raitarijos. 

Mieste Baku bolševikai turėjo konferen- 

ciją su Turkais nacijonalistais. Nutarta 

kuoveikiaus duoti reikalingą pagelbą Ke- 
rnai pašai, kurs kaujasi su Graikais. 

Sutarties sąlygos nežinomos. Taik nuo- 

moniaujama, kad bolševikai Turkams duos 
ne tik koruomenės, bet ir amunicijos. 

PAVOGTA $100,000. 

Praeitą penktadienį po pietų Illinois 

Central geležinkeliu buvo vežamas maišas 
Su $100,000 banknotais. Pinigai buvo veža- 
mi iš Merchant's Loan and Trust Co. 
Pullman Trust & Savings banką. 

Traukinis sustojo ties 111 gatvės stoti- 

mi. Tenai su kitais siuntiniais ir pasta, 
kaip parastai, išneštas ir maišas .su pini- 
gais. 
Kol suspėta viskas paimti, stotin, be nie- 

kur nieko inėjo du vyru. Pasiėmė maišą su 

pinigais, išvilko iš stoties, indėjo automo- 
biliui! ir nuvažiavo ant Chicagos. • 

Tuojaus buvo pakeltas trukšmas. Grei- 

Nepamirškite naujo "Draugo" adreso. Jis yra: 
2334- S. Oakley Ave. kampas 23rd PJace 
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Paduotos Lenkams Rusijos 
Taikos Sąlygos 

Reikalauja sumažinti Lenkų armiją. 

LONDONAS, Rugp. 20. — Antroji Ru- 
su- Lenkų taikos konferencijos sesija Min- 
ske įvyko ketvirtadienį. Toje sesijoje bol- 
ševikai Lenkams indave formaliai paga- 

. mintas taikos sąlygas. 

Sąlygos yra beveik tokios, kokias andai 
čia išdalies buvo paskelbusi bolševikų de- 

legacija- 
Apie tai čia žinių gauta šiandie iš Mas- 

kvos. 

Toje sesijoje nustatyta sekančioms se- 

sijoms tvarka. Pabaigoje bolševikai dele- 

gatai buvo pakėlę protestą, kad Lenkai 

delegatai trukdą konferenciją, mėginda- 
mi sesijas atidėlioti tolesniai. 

Nepaliečiama nepriklausomybė. 

Taikos sąlygas Lenkams indave bolševi- 

kų delegatų pirmininkas Danislievsky, 
anot pranešimo iš Maskvos bolševikų dele- 

gatams Londone. 

Pirmąjam skyriuje pasakyta, jog Rusi- 

ja ir Ukraina pilnai pripažįsta nepriklauso 
mybę ir laisvę Lenkų respublikai. Ir pri- 
pažįsta teises patiems Lenkams įsteigti to- 

kią valdžios formą, kokia patinkama. 
Antrasis skyrius — Rusija su Ukraina 

atsisako reikalauti kokios nors kontribuci- 

jos nuo Lenkų. 
Trečiasis skyrius — Rusija su Ukraina 

pripažįsta Lenkijai rubežius, sulig užru- 

bežinių reikalų sekretoriaus Curzon notos. 
Ir dar Lenkijai priedan priskiria daugiau 
teritorijos rytuose nuo Baltstogės ir 

Chelmo. 

Sumažinimo armijos klausimas. 

Skyrium 4-uoju nurodoma, jog Lenkų 
armija turi but sumažinta ligi 60,000 vy- 

rų. Be tos armijos gali Imt Lenkuose mo 
bilizuojama pietinė milicija iš darbininkų, 

Milicija pavartojama vidujinei .šalies tvar- 
kai. 

Skyriai 5, 6, 7 ir 8w — Kalbama apie mi- 
litarinę ir industrijinę demobilizaciją ii 

uždraudimą importuoti karo medžiagą. 

ji Skyrius 9. — Sakomą, jog karo veikimas 

pertraukiamas praėjus 72 valandom po 

patvirtinimo tų sąlygų. Armijos pasilieka 
savo užimtose vietose, bet ne rytuose nuo 

linijos, kokia buvo paskelbta Curzono no- 

toje Liepos 11. Lenkų armija nuo Rusų 
ir Ukrainų armijų tari hut 32 mylių atoku- 
me. Tasai plotas turi skaityties neutralis. 

Neutralį plotą kontroliuoja Lenkų admi- 

nisracija. Ją kontroliuoja maišyta komi- 

sija ir specijalė komisija, sudaryta iš ama- 

tninkų unijų. 
Rusai pasitraukia. 

Skyrius 10. — Tnojans po to, kuomet 

Lenkų armija bus demobilizuota ir ginklai 
atiduoti, Rūstį ir Ukrainų karuomenės pa- 

liuosuojamos iš fronto. Nentraliui parube- 
žiui saugoti laikinai paslieka tiktai 200,- 
000 kareivių. 
Skyrium 11-oju reikalaujama, kad Len- 

kai sugrąžintų visus daiktus ir visokią me- 

džiagą, ką jie paėmę iš okupuotų vietų. 

Taippat tuose visuose plotuose Lenkai tu- 

ri sutaisyti visus jų sugriautus tiltus. 

Skyrium 12 reikalaujama, kad Lenkai 

pravestų įstatymu, aa&g kurio žemės turi 

but duota šeimynoms kare žuvusių, sužei- 

stų ar luišų piliečių. 
Skyrius 13. — Lenkija pripažins Rusi- 

jai teisių per savo teritorijas liuosai ke- 
liauti Rusijos piliečiams, vežti prekes. Tuo 

tikslu Rusijai turi but pinai pavestas Vol- 
•kovisk-Baltstogė-Grajevo geležinkelis. v 

Skyriuje 14 sakoma, jog Lenkija privalo 

paskelbti visatinę politikmę ir militarinę 
amnestją. 

Skyrius 15. — Po patvirtinimo , 
taikos 

sutarties Lenkija privalo tuojaus paskel- 
bti viešai pačią sutarti ir protokolus. 

DAR DAUGIAU BOLŠEVIKŲ 
REIKALAVIMŲ. 

LONDONAS, Rugpjučio 22. — 

Rusijos atstovas Kamenev čia paskelbė 
gavęs iš Maskvos dar daugiau reikalavimų 
kokie paduoti Lenkams delegatams Mins- 
ko konferencijoje. Tie reikalavimai ligšiol 
nebuvo paskelbti viešai. 
Taigi: Lenkija turi suorganizuoti pilieti- 
nę miliciją iŠ" pačių darbininkų. Te milici- 

jantai bus apginkluoti su dalimi tų ginklų 
ir amunicijos, ką bolševikai reikalauja at- 

gauti nuo Lenku. 
Lenkija neprivalo savo teritorijas įsi- 

leisti jokios pašalinės svetimos viešpatijos 
karuomenės. 

Lenkija pirmiau jos okupuotoms terito- 

rijoms turi pilnai sugrąžinti geležinkelių 
daiktus, galvijus it kitokias medžiagas, ką 
su savimi pasiėmė apleizdama tas teritori- 

jas. 
Lenkų delegatai Minske paskaitė prane- 

šimą bolševikams delegatams, jog Lenki- 

ja nepageidavusi karo. Tik buvus užėmu- 
si svetimas tertorijas su tikslu leisti tų te- 

ritorijų gyventojams apsispręsti. 

VARŠAVOJ NUGALABINTA 8 - 

VOKIEČIAI. 

V AUŠ AVA, Rugp. 22. — Lenkų milita- 
rinės valdžios įsakymu nugalabinta aštuo- 
ni Vokiečiai civiliai žmonės, katrie turėję 
susiešimus su priešininku. 

BUS PIGESNIS CUKRUS. 

Pranešta, jog apie ateinančius Naujus Me- 
tus cukrus tiek atpigsiąs^ kad svarui rei- 

Sakoma, Egiptui Pripažįs- 
tama Nepriklausomybe 
APIE TAI YRA ŽIHIŲ LONDONE. 

Londonas, Rugp. 23. — Laikraštis Timsa 
šiandie išryto paskelbė turis žinių, jog An- 

glijos vyriausybė sutikusi Egiptui pripa- 
žinti nepriklausomybę. 

Sako, nutarta tas padaryti po apsilan- 
kymo Egipte viee-giafo Milner misijos 
ir po pasitarimo čia su Egiptėnų delega- 
cija. 
Visgi tos žinios dar nepatvirtintos. 

LONDONAS, Rngp. 2flL — Anglų skrai- 

duolis Vindictive iškeltas iš Ostendo uos- 

to. Tuo laivu 1918 melsis anglai buvo už- 

blokavę vokiečių nardančias laives. 

ORAS CHICA60JK IR PRIEMIES- 
ČIUOSE. 

Rugpjučio 23 ir 24 d. gražus oras, kiek 
šilčiau. 

Temperatūra vakar anksčiausia 63 L, že- 
miausia 58 1. 

Saulė teka 6.-06, leidžiasi 7:39. 

PINIGŲ KOKSAS. 

Svetimų šalių paugę vertė, mainant 

nemažiau $25,000, Rugpjučio 21 buvo to- 

kia sulig Merchante Loan and Trust Co.: 

Anglijos steriliai svarui $3.60% 
Lietuvos 100 
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