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Pilsudski Nori Atgauti Vilnių 

Maršalas Foch Pataria 

Lenkams Nusiraminti 

Kitaip Tegu Jie Nelaukia 
Prancūzų Pagelbos 

Lenkai Neatsako S. • Valstijoms 
LENKAI EINA ANT AU- 

GUSTAVO. 

Neklauso Prancūzų vadų pa- 
tarimo. 

Paryžius, Rugp. 29. — C1 i a 

Lenkų militarinė misija iš 

Yaršavos kasdien painformuo- 
jama apie Lenkų žygius Lie- 
tuvos šone. 

Šiandie mi<ija paskelbė, jog 
kelios Lenkų koliumnos varo- 
si ant Augustavo ir (lardino. 

Kaip vienur, taip kitur yra 

intaisytos tvirtovės. 

Nežinia, kaip yra su Augus- 
tavu. Bet Gardiną bolševikai 

nusprendę ginti, (rins miešti} 
ir tvirtovę dviem tikslais: ne- 

leisti Lenkų briauties Lietu- 
von. Nes Gardinas priguli Lie- 
tuvai. Ir neduoti užimti gele- 
žinkelių, sueinančių Gardi- 

ną. 

Lenkų militarinė misija sa- 

ko, jog Lenkų karuomenė vi- 

sur progresuojanti. 
Rytuose nuo Brest-Litovsko. 

sakoma, bolševikų kontrata- 

kos atmuštos. Lenkai atsiėmę 
Kobriną ir Te\vli. 

Lenkai sutraukia atsargas 
Baltstogėn, iš kur išilgai upės 
Bugo nori pakelti naują o- 

fensyvą prieš bolševikus. Tuo 

žygiu jie mėgins apsupti skai- 
tlingas bolševikų spėkas palei 
Brest-Litovską. 

F och atšaukė Weygandą. 

Iš Varšavos sugryžo gen. 

"VYeygand, maršalo Foclio šta- 

bo viršininkas. Jį atšaukė pa- 
tsai maršalas. Ir patsai*gen. 
Weygand nenorėjo ilgiau pa- 
būti Varšavoje. • 

x 

Maišalas Foeli savo pagal- 
bininką atšaukė del dviejų 

priežasčių. Pirmiausia, marša- 
las iškeliavo Brittenv. Iš ten 

jis sugryž Rugsėjo 4. Tą die- 

ną Meanuxe bus paminėtos 
metinės Marne mūšio sukaktu- 

vės. Po to maršalas bendrai 

su ministeriu pirmininku lei- 

sis kelionėn i Rhine ir kitas 

okupuotas vietas. Maršalui iš- 

keliavus, jo vietoje pasiliks 
gen. AVeygand. 

Antra, gen. AVeygajul at- 

šauktas dar ir dėlto, jog Len- 

kijos valdytojas Pilsudskį atsi 
sako klausyti maršalo Foclio 

RUGPJUČIO 30. 1920. 

Chicago su priemiesčiais. — 

Gražus oras šiandie ir rytoj, ma- 

ža atmaina temperatūroje. 

Saulė teka 6:13, leidžiasi 7:16. 

i 

patarimu. Maršalas pataria 
Lenkams dabartinėje prieš 
bolševikus ofenzyvoje neišei- 

ti iš etnografiniu Lenkijos ru 
bežių, nes kitaip Lenkai ir vėl 

gali susilaukti pragaišties. 
Bet Pilsudski su savo šali- 

ninkais nenori klausyti tu pa- 
tarimu. 

Ve kodėl atšauktas iš Var- 

šavos gen. \Yeygand. 

Pilsudski nori Vilniaus. 

(ien. AVevgand pirm aplei- 
siant Varsavą reikalavo, kad 

j iš kaikurių svarbesniųjų vietų 
butų prašalinti netikusieji Len 

kai oficierai vadai. Bet Pilsud- 

ski neišpildė to reikalavimo. 

1 Tad tarpe Prancūzų ir Len- 

kų pakilo nesutikimų. 
Patsai Pilsudski yra gimęs 

Vilniuje. Taigi pirmiausias jo 
i troškimas išnaujo paimti tą 
miestą. Su tuo Pilsudskio žy- 

giu nesutiko gen. "VVevgand. 
i 

* 

Kaip maršalas Focli, taip 
gen. AVeygand yra nuomonės, 

jog Lenkų militarinis padėji- 
mas apsaugotas, jei jie ne- 

pereis etnografinių rubežių. 
Bet jei Lenkai nepaklausys, 

ir paskui vėl gau* gerą pirtį, 
tegu sau žinosi, sako marša- 

las. 
t 

BOLŠEVIKAI SUTINKA 

PERKELTI KITUR TA- 

RYBAS. 

Lenkai nori tarybų Rygoje. 

Paryžius, Rugp. 3p( — I 
Lenku sumanvma taikos tarv- 

C » 4 V 

bas iš Minsko perkelti kitur 
bolševikai sutinka. 

Bolševikai tani tikslui pa- 

siūlo katrą noiN Estijos mieš- 

ti}. Lenkai stovi•už Rygą, 
Latvijos sostino. Lenkai prie- 
šinai Estijai, nes tenai sako, 

daminuoja bolševikai. 

BOLŠEVIKAI STIPRIAI 

LAIKOSI APIE GARDINĄ. 

Londonas, Rugp. 30. — Var- 

šavoje skelbiama, jog bolše- 

vikai vis labjau stiprėja ry- 

tuose Brest-Litovsko, taippat 
; aplink Gardiną. 

Lenkai pareiškia, kad bol- 

| ševikai tam šone savo vvriau- 
I sią stovyklą turį Vilniuje. 

Detroit, Mich.} Rugp. 29. — 
Detroit Pressed Steel Co. į- 
staigoje eks})liodavo kubilas 

su aciteliiiu. Vienas žmogus 
žuvo ir 24 sužeisti. 

SAPIEHA IŠKELIAVO 

BREST-LITOVSKAN. 

Lenkai neatsako S. V. 

notą. 

Varšava, Rugp. 30. — Len- 

kų užrubežinių reikalų minis- 
teris princas Sapielia iškelia- 

vo Brest-Litovskan. Tenai 

kaip šiandie jis konfernos sū 

Dmovskiu, Lenkų taikos de- 

legacijos pirmininku, pašauk- 
tu iš. Minsko. 

Prastai valgydinami. 

Gauta žinių kad Lenkai de- 
y 

legatai Minske prastai valgy- 
dinami. Valgyti duodama ma- 
žai ir valgis netinkamas. 

Delegatai yra nuolatinėje 
bolševiku agentų priežiūroje 
ir juos atsinešam n, kaipo 
i ])aprastus šnipus. 
Tečiaus svarbiausias delega- 

tu nusiskundimai tai tas, kad 

jiems trūksta susinėsimų su 

Varšava. 

Taigi dabar Brest-Litovsue 
' 

bus rimtai pagalvota apie tuos 
trukumus ir Lenkų delega- 
tams nuoskaudas. 

Amerikai neatsakoma. 

Nesenai Su v. Valstijų vy- 

riausybė pasiuntė Lenkijai no- 

tą. Perspėjo Lenkus, kad jie, 
veikdami prieš bolševikus, ne- 

pereitu etnografinių rubežių 
linijos. 

Lenkų vyriausybė tą notą , 

palaiko visuomenės nežinioje 
ir neatsako Su v. Valstijoms. 
Matyt, Lenkams negalvoje ta- 

sai perspėjimas. , 

BOLŠEVIKAI GRYŽTA ANT 

LOMŽOS. 

Gen. Budenny nesužeistas. 

Berlynas, Rugp. 30. — Lai- 
kraščio Die Post specijalis ko- 

respondentas iš Karaliaučiaus 

praneša, jog bolševikai visai 

netikėtai pradėjo puolimą 
prieš Lenkus. Iš Petrogrado 
prisiųsta karuoinenė briauja- 
si atgal ant Lomžos. 

Toliaus korespondentas pa- 

žymi bolševikų paskelbimą, 
jog gen. Budenny nesužeistas 
ir jis posenovei vadovaująs 
Rusų raitarijai. 

BUS NAUJAS MINISTERIŲ 
PIRM. SUVAŽIAVIMAS. 

Paryžius, Rugp. 30. — Už- 

rubežinių reikalų ofisas pas- 

kelbė, kad Rugsėjo 11 d. Aix 
les Bains, Prancūzijoje, suva- 
žiuos Prancūzijos, Italijos ir 

Anglijos ministeriai pirminin- 
kai. 

KELIAUJA NAMO ANGLI- 

JOS SOSTO ĮPĖDINIS. 
t 

v 

Honolulu, Rugp. 30. — Iš 

Samoa čia šiandie karo laivu 

Renown atkeliauja Anglijos 
sosto įpėdinis, Valijos prin- 
cas. Iš čia jis Panamos perka- 
su keliaus namo. 

SUV. V. KARO LAIVAS 

DANZIGĄ. 

Sakoma, saugosiąs ameri- 
konus. 

Washington, Rugp. 30. — 

Karo laivyno sekretorius Da- 

niels paskelb<\ jog valstybės 

depą rt a men t u i pa re i k al a vii s 

amerikoniškas karo laivas Pi- 

ttsburgli, kurs esąs Revelv, 

pasiunčiamas Danzigg, ap- 

saligoti ten 2(M) amerikonu. 

Karo laivo pasiuntime kito> 

priežastys nepasakomos, čia 

mobilizuojama, kad be apsau- 
gojimo Amerikonu yra dar ir 

• 
v * 

kas kita svarbesnio., 

Kaip žinoma. Tautu Sajun- j 
gos aukštasis komisijom erius 

neleidžia iš atplaukusių ten 

laivų iškrauti Lenkams ski- 

riamą amuniciją, Nes darbi- 

ninkai atsisako dirbti ir kelia 

riaušes, kuomet prie iškrovi- 

mo amunicijos pristatomi ka- 
reiviai. 

Danzige didžiuma gyvento- 

jų yra Vokiečiai. .Iie yra ar- 

<us Lenkų priešininkai. Jie 

tvirtina, jog Danzigas turi 

imti neutralis bolševiku-Len- 

<ų kare, kaip neutralė visa 

Vokietija. » > 

Talkininkai ' gi sako , jog 
Danzigas yra tarptautinis uo- 
stas. Kaipo toksai nepriklau- 
so išimtinai Vokietijai ir to- 

lei neturi Imti neutralis. 

Tautų Sąjungos komisijo- 
įierius pareikalavo talkininkų 
langiau karuomenės palaikyti 
tvarką Danzige. Nežinia, ar 

jo reikalavimas bus išpildy- 
tas. Bet karo laivai jau siun- 

čiami. 

Londonas, Rugp. 30. — Pet- 

ragrade badu mirė buvęs Pet- 

rogrado universitete Rusų kal: 
bos profesorius A. Šachmatov. 

THINGS THAT NEVER 
By GENZ SYRNES 

p"—— r 

I VE JUST a COMPLETED 
A NEW LOV£ STORV— IT5. 

ABOUT A PO O R BvJT VERY 

BEAUTlFUL 6IRL AND A VERY 

HAHDSOME Vn/EALTH^ YOUN£ 
-MAN wHO WERE DEEPLY lN 

LOVE WITH EACH OTHER 

BŪT QUARRELED 
AND DlDN'T, r 
6ET MARRIEDj, 

I 
|V /j g« 

Vos tik dabar pabaigiau rašyti naują pasaką, apie meilę— 
tai apie vieną vargdienę, bet labai patogią, mergelę ir turtin- 

gą jauną bernelį. Abudu buvo labai įsimylėjusiu, be susipy- 
kusiu ir pasekmėje neapsivedusiu. 

pmBNATONAL OunvvTi CO N. Y. 
^ene _ 

McSWEENEY VIS BLO- 

GESNIS. 

Vyriausybė atsisako paliuo- 
suoti. 

Londonas, Rngp. 30. — Lor- 
das majoras McSweeney va- 

kar po pietų apalpo Brixtono 

kalėjimo. Su sunkenybe jis ai 

gaivintas. Šiandie seka 1S 

diena, kai]) jis ])adauja. 

Buvo norima jam įsiūlyti 
nors vandens atsigerti. Bet 

jis nesutiko. Pamanė, jog 
vandenyj gali buti įmaišyta 
kokio nors maisto. 

Kalėjimo gydytojas prane- 

šė, jog majoro padėjimas kri- 
tiškas. Kas momentas jis' gali 
mirti. 

Tuo tarpu iš ministerio pir- 
mininko Lloyd George ofiso 

paskelbta, kad Anglijos vy- 

riausybė atsisako jį paliuo- 
suoti. 

Savo keliu Airijoje dedasi 

baisenybės. Belfaste riaušės. 

Daugelisx žmonių nužudyta. 
Visoj šalyj seka tik užpuldi- 
nėjimai^ir žudynės. .. 

BAIGIASI JAM GRAČIOS 

DIENOS. . 

James O'Leary ilgas laikas 

turėjo puošnų saliuną šale gal- 

vijų skerdyklų, ties Halsted 

gat1. Su tuo saliunu jis pratur- 
tėjo. 
Kuomet šalyj įvykinta visa-, 

tinoji svaigalų prohibieija, 
gudrus saliunininkas savo sa- 

liuną pakeitė vaistine, kur 

svaigalai posenovei buvo par- 
davinėjami. 
Tečiaus prilipo liepto galą. 

Perdaug viešai svaigalai bu- 

vo šinkuojami. 
Už tai greitu laiku bus už- 

daryta ir pati vaistinė. 

WRANGĘLIS PAKELIA 
• 

PUOLIMĄ PRIEŠ BOLŠE- 
^ 

VIKUS. 

Užimdinėja miestus pietinėj 

, Rusijoj. 

Konstantinopolis, Rngp. 28. 
— Apteiktas Prancūzijos pri- 
pažinimu ir aprūpintas karo 

medžiaga, gen. . baronas P. 

\Yrangel pradėjo penktąjį di- 

džiulį puolimą prieš bolševi- 

kus. 

Atsigavęs jis su savo štabu 
Klimo pusiausalyje ir peror- 
ganizavęs priešbolševikinę ka- 
ruomenę, šitą pastūmė puoli- 
man prieš bolševikus ir nuo 

Krimo pasuko Kaukazo šonan, 
kur šiandie bolševikai labjau- 
sia įsigalėję. 

Pakeli u je pirmiausia jis už- 
ėmė keletą miesteliu ir žino- 

mą Doneoo anglekasyklų klo- 

nį. 
' 

Eina ant Jekaterinodaro. 

Rytinei gen. Wrangelio ka- 

rnomenės koliumnai vadovau- 

ja gen. Ugalia, mongolų vir- 

šaitis. Tasai briaudamasis pa- 
ėmė, Novorosiiską, Anapą, So- 
tsclii ir Gagri. 

Iš ten nepert'oliausia atsi- 

dūrė Kubaniaus apskričio so- 

stinės Jekaterinodaro. 

Tasai priešbolševikinės ka 
ruomenės pa vykusis žygiavi- 
mas sujudino aplinkiniai gy- 

ventojus, katrie ilgas laikas 

vilko bolševikų jungą. Todėl 

žymi dalis gyventojų mielai 

prisideda prie, gen. "\Vrangelio 
karuomenės su tikslu sutruš- 

kinti bolševikus ir jų valdžią 

Maskvoje. 

Norima atkirsti Kaukazą. 

Svarbiausias gen. "VVrangelio 
tikslas — vargais-negalais tie- 

siąja linija pasileisti ant Kas- 

pijos jurįų ir atkirsti Kauka- 
ze įsigyvenusius bolševikus 

nuo susisiekimo su Maskva ir 

tuo .keliu suskaldyti bolševikų 
valdžios spėkas. 

Gen. AVrangelis nuomoniau- 

ja, jog jo tos kampanijos me- 
tu jo karuomenės skaitlius tu- 
rės keleriopai padidėti. Ir su 

skaitlingesnio j a karuoniene 

bus galima imties labjaus pa- 
togesnio veikimo. 

Turi gerų sumanymų. 

_ Gen. AVrangelis turi didelių 
ir gana gerų sumanymų. Jei 

tie visi butų pilnai įvykinti, 
tuomet bolševikams prisieitų 
kitaip pagalvoti apie valdy- 
mą Rusijos. 

Gen. AVrangclfŠ sumanęs 

bolševikus sušaldyti ateinančią 
žiemą. Tuo tikslu jis ir užė- 

męs Doneco anglekasyldas. 
Pakeliu je priešbolševikinė 

karuomenė visur sutinką silp- 
nas bolševikų spėkas. Tas len- 

gvai įveikia ir stumiasi pir- 
myn. 

Bet* nežinia, kas galės but, 
kuomet jo karuomenė susitiks 
siv stipresnėmis bolševikų spė- 
komis. 

* Pirm jo keturi žynius vadai 

vedė Rusus prieš bolševikus. 

Bet visos jų pastangos pra- 

gaišo. Gen. AVrangelis yra 

penktasis, kurs mėgina nuga- 
lėti bolševikus. 

Jis skaitosi paskutinė prieš- 
bolševikinių Rusų viltis. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE- 

ŠIMAS. 
•t ... 

Lietuvos Atstovybės Ameri- 

koje iš Washingtono "Drau- 

gui" telegrama: 

Washington, Rugp. 28. — 

Kablegramoįje iš Kauno sako- 
ma: Šiandie (Rugp . 27- mū- 

sų karuomenė užėmė Vilnių. 
Vilnius-Gardinas geležinkelis, 
išėmus m. Gardiną, musų kon- 

trolėje. Mes nuginklavome 
bolševikų karuomenę, perėju- 
sią musų rubežius. Mėginome 
perkalbėti Lenkus, kad jie 
gražiuoju gerbtų musų terito- 

rijas. 

KOLUMBO VYČIAI VA- 
TIKANE. 

Rymas, Rugp. 30. — Kon- 

sistorijos salėje 300 Kolumbo 

Vyčių (Kniglits of Columbus) 
ir kitų Amerikonų priėmė 
Šventasis Tėvas Benediktas 

Penkioliktasis Rugppjučio 28 

dieną. 
Kolumbo Vyčiai Vatikano 

rumuose priimti iškilmingai. 
Kuomet buvo įleisti Konsisto-į 
rijos salėn, ten tuojaus atėjcl 
Šventasis Tėvas. 1 

VALSTIEČIŲ SUKILIMAI 
MERIJOJE, 

ATIMTA NUO BOLŠEVIKŲ 
OMSK IR KITI MIESTAI. 

Sakoma, revoliucija plečiasi. 

Harbin, Rugp. 27 (suvėlin- 
ta). — sukilę vakarinėj Si be- 
ri jo j valstiečiai nevertė bofr 

še vilui sovietus Omske, Tom- > 

ske, Novonikolajevske, Barna- 
ul ir kituose miestuose, sulig 
gautų čia žinių iš pasitikėtinų 
versmių. 

Sakoma? tuose plotuose" su 
pavasario pradžia valstiečiai 

buvę ėmę nerimauti prieš bol- 

ševikų valdžią. Šiandie tasai 

nerimavimas pasibaigė revo- 

liucija*- Valstiečiams, sakomą, 
vadovauja kirkizai vadai. Šitie 

pasinaudojo sumažėjimu ten 

bolševikų karuomenės. Nes žy- 

mią dali karuomenės bolševi- 

kai iš Siberijos atšaukę euro- 

pinėn Rusijon. V 

Iš bolševikų kalėjimų pa- 
-\ 

liuosuota keli tūkstančiai Ru- 

sų oficierų. Jie prisidėjo prie 
sukilėlių. Prie šitų dar prisi- 
dėjo ir žymi dalis kazolkų, 
senai veikusių prieš bolševi- 

kus. | 
.Žiniose pareiškiama, jog 

šiandie plečiasi revoliucija 

prieš bolševikus. 

"PINIGŲ KURSAS,"' 
Svetimų šalių pinigų vertė, mali- 

nant nemažiau $25,000, Rugpju- 
čio 27 buvo tokia sulig Mer-* 

chants Loan and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.56 
( 

Lietuvos 100 auksinų 2.05 

Lenkijos 100 markių .45 

Vokietijos 100 markių 2.05 

Prancūzijos už 1.00 14 fr. 26 

Italijos už 1,00 m 21 1. 38 


