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Turklį Sultanas Pasiliks 
Konstantinopolį 

Taip yra nusprendę talkininkai 
NEPRIPAŽĮSTAMAS AME- 

RIKOS REIKALAVI- 

MAS. 

Turkija kontroliuos trys di- 

džiulės viešpatijos. 

San Rerao. Italija, bal. 20 — 

Aukščiausioji talkininku tary- 
ba, kurioje dalyvauja trijų 
«li«Iziuliii viešpatijų — Angli- 

jos, Prancūzijos ir Italijos, 

premjerai, nusprendė turku 

sultan;t palikti Konstantinopo- 

lyj, nežiūrint prezidento Wil- 
sono reikalavimo, kad sulta- 

natas ant visuomet butu pra- 

šalintas iŠ to miesto. 

Taryba vakar pasiuntė tur- 

ku vyriausybei notą, kad ji 

Paryžiun pasiustu savo tai- 

kos atstovybę. Tai atstovybei 

gegužės ."> dieną bus imi nota 

Turkijos taikos sutartis. 

Bus atsakyta V/ilsonui. 

Taryba nuodugniai aptarė 

prezidento \Vilsono paiarimn 

paliuosuoti Konstantinopolį 
nuo turku. 

Su patarimu teėiaus nesu- 

tikta. Ir nutarta prezidentui 
\Vilsouui pasiusti atsakymą. 

Kaip šiandie bus suredaguo- 
tas tasai atsakymas. 

Be kitko dar nutarta leisti 

turkams Konstantinopoly j tu- 

; rėti mažą skaitlių policijos 
• 

^ 
• 1 

j ir kelis batalijomis kariuo- 

j nn*nės. Talkininkai okupuos 
(iallipoli ir nuginkluos visas 

tvirtumas šalimais Dardanelių 
KMažosios Azijos šono. 

Dardaneliai bus patroliuojami. j 
Talkininku karės laivai ben- 

| 
* 

drai kontroliuos Dardaneliiis, 
i 

I per kuriuos bus galima susi- 
i 

siekti su Juodomis jūrėmis. 
Lvęini kontroliuos pati Kons- 

| 
* 

. . 

tantmopoų. 
Tam tikslui maršalas Focli 

su kitais vadais paruoš .tos 

I kontrolės pienus ir paduos ta- 

rybai patvirtinti. 
šiaurinių Turkijos teritorijų 

Europoj likimas dar nežino- 

j mas. 

Ru.bežiai bus pakeisti. 
N 

1 

Kaip Europoje, taip Mažoje 
Azijoje Turkijos rubežiai bus 

žymiai pakeisti. ^Europoje 
Turkija neteks didelių plotų 
Trakijoje ir ruožo šalimais 

Juodųjų jūrių. 
Maž. Azijoje neteks Armėni- 

jos, Palestinos, Sirijos ir ki- j 
tų svarbių uostų ties Tarpže- 

| mių jūrėmis. 

Reikalauja, kad Darbo Unijas 
Kontroliuoti; Vyriausybe i 

AIRIJA TEC-U PATI RIŠA 

SAVO REIKALUS. 

Taip tviitina naujas Anglijos 
ambasadorius. 

New York. l>al. 20. Atke- 

liavo naujas Anglijos amba- 

sadorius Suv. Valstijose, Si r 

Auokland (ieddes. Sako jis, 
kad dabartinėje gentkartėje 
nesama jokiu nesutikimų Ang- 

lijos su Airija. Sako, tegu Ai- 

rija pilti viena išsilygina sa- 

vo politikines nelygybes be 

svetimos pagelbos. 
Naujas ambasadorius aiškiai 

pažymi, ka,d Anglija labai ne- 

pakenčia, jei kas iš šalies mė- 

gina maišyties i Airijos reika- 

lus. (iirdi, Airijos reikalai pri- 

-guli išimtinai Airijai, gi pati 
Airija — Anglijai. Dabartinė 

anglu gentkartė šalinasi nuo 

visokiu galimu kivirču su Ai- 

rija. 
Sir Ciedde'i tad labai norė- 

tųsi, kad niekas pašalinis ne- 
simaišytu Airijos klausimą. 

Veiks bendrą darbą. 

Ambasadorius Geddes pa- 

žymėjo, jog jis turi didžiuoties, 
kad jis paskirtas tokion augš- 
ton vieton, kaip kad ambasa- 
doriavimas Suv. Valstijose. 

Tai jam esanti didelė garbė. 
Jis tad manąs, kad patstovi 

taika pasaulyj prigulės nuo 

bendrojo veikimo abiejų Vieš- 

pati ji] Suv. Valstijų ir An- 

glijos. Turis daug vilties tą 

veikimą išvystyti ligi aud- 

riausiojo laipsnio ir tarpe a- 

biejų šalių palaikyti nieku ne- 

sudrumstą vienybę. 

Spaudžiamųjų prieglauda. 
Sir (Jeddes žingeidaujan- 

tiems toliaus nupasakojo apie 
gerąsias Anglijos ypatybes. 

Sakė,Anglija visais laikais bu- 
vusi ir pasilikusi prispaustųjų 
žmonių prieglauda. Šiandie 

ypač Anglija rūpinasi ne tik 

Airijos gerove, bet dar teikia 

laisvę ir artimų Rytų tau- 

toms, buvusioms ilgus metus 

Turkijos junge. 
Ypatingai su Airija Angli- 

ja neturinti kivirčų ir didelių 

nesusipratimų. Airijai duo- 

sianti savyvaldą ir leisianti tai 
šaliai valdyties kaip patinka- 
ma. 

Pittsburgh, Kas., bal. 21. — 

(Jirard paviete nežinomos pa- 
vardės juodas žmogus buvo 

užpuolęs baltą 15 metų mer- 

gaitę. Baltųjų žmonių £>urys 

; pasigavo juoduką ir nugalabi- 
no. 

VOKIETIJA ARTI BAN- 

KRUTIJIMO. 

Reikalinga Suv. Valstijų 
globos. 

Berne, bal. 20. — Sugryžusi 
ekspertų komisija, kuri tyri- 

nėjo Vokietijos padėtį, prane- 
šė, jog- Vokietija atsidūrusi 

jau ant bankrutijimo slenks- 
čio. Sako, veikiai Vokietija ne- 

teksianti maisto. ir visa indu- 

strija sukrisianti. Maisto iš- 

teklius baigiasi ir visai šaliai 

grūmoja neiš vengtinas badas. 

Vokietija veikiausia sukri- 

sianti nuo perdidelio vokiečiu 
kraustimosi i kitas šalis. Ypae 
vokiečiai darbininkai aplei- 
džia savo gimtinę šalį ir ieško 

laimės svetur. Tuo budu Vo- 

kietija netekusi apie 5 milijo- 
nu darbininku ir profesininkų. 
Vokietijos apšviestunija at- 

virai sako, kad Vokietiją gali 
išgelbėti tik Suv. Valstijos, 
paimdamos tą šalį pilnon savo 

globon. Kitaip viskas turės 

žilti. 

IŠ STREIKO. 

TARYBA ATSISAKO IŠ- 

KLAUSYTI STREI- 

KININKŲ. 

Washington, bal. 20.—(Jele- 

žinkelių streikininkų vadai iš 

rvtfctfų valstijų vakar kreipėsi 
naujon geležinkelių darbo ta- 
rvbon su prašymu, kad tary- 
ba išklausytų jų reikalavimų. 
Taryba paskelbė, kad strei- 

kininkai pirmiau turi sugrvžti 
darban ir tik paskui jų reika- 
lavimai bus išklausyti. 
Savo keliu streikininkai sa- 

ko, kad jie negalį paliauti, 
streikavę, kol jų reikalavimai 
nebus išpildyti. 

Streikas visur ant geležin- 
keliu silpnėja, sulig gautu čia 

žinių. Kaip artinanties pavasa- 
riui sniegas palengva leidžia- 

si, taip šitas nelemtas streikas 
be nieko baigiasi. 
Nes streikas buvo pakeltas 

ne del didesnės užmokesties, 
bet kitokiais tikslais. 

KITAS STREIKININKŲ 
VADAS KALĖJIME. 

Kalėjiraan pirmiausia pa- 

puolė streikininkų ant geležin- 
kelių vadas Reading, paskui 
aną uždarytas dar vienas— 

Grunau, kurs atsisakė pasi- 
liuosuoti po $10,000 paranka, 
neatsisakydamas nuo agitacijų 
ir tvirtindamas, kad jis nieku 

neprasi kaltęs. / 

. Federalis prokuroras Clyne 
Grunau išnaujo buvo liepęs 
suareštuoti už nepaklusnybę. 
Jam po pirmojo areštavimo 

buvo įsakyta neiti streikininkų 

tarpan ir neagituoti. Bet jis 
nepaklausė. 

Streikas ant geležinkelių 
Cliicagoje, anot pranešimų, 
jau beveik normalis. Vakar 

galvijų skerdyklas pristatyta 
galvijų beveik tiek, kiek nor- 
maliais laikais. 

Tik dar vis mažai pristato- 
ma anglių. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.), 

SUV. VALSTIJŲ VYRIAU- 
SYBĖ TURI MILŽINIŠ- 

KAS IŠLAIDAS. 

Kiekvienai dienai išpuola dau- 

giau 18 milijonų. 

Washington, .bal. 20. — Por i 

praėjusius 9 fiskalinius mėne- 
sius šalies vyriausybė turėjo 
$5,028,176,000 išlaidų. 
Imant tai domon, pinigyno 

valdininkai (tvirtina, kad ligi 
birželio 30 II., ty. -su fiskali- 

nių metų pabaiga tos išlaidos 

por ištisus metus busiančios 

apie $6,750,000,000 arba dau- 

giau, kaip 1S milijonų dienoje. 

Išlaidos dar gali padidėti. 
Tosna išlaidosna neįskaito- 

mos dar gaili mos naujos išlai- 

dos, kokias kongresas kartais 

gali paskirti, (ii kongresas ga- 
li paskirti dar buvusiemS ka- 

reiviams bonusų, kurių susida- 

rytų daugiau milijardo dolie- 

rių. 
Praeitą (gruodį buvęs pini- 

gyno sekretorius (ilass buvo 

pranešęs, kad fiskaliniais me- 
tais užteksią išlaidoms $6,- 
097,237,000. 
Bet (ilass tuomet prie išlai- 

dų nebuvo priskaites vyriau- 
sybės nuostolių valdant jai 
geležinkelius.* 
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Svarbiausios išlaidos. 

Žymiausios išlaidos per pir- 
muosius devynis fiskalinių 

metų mėnesius 1aip paskirsto- 
mos : 

Karės departamentas $1,- 
^01,605,000. 

Geležinkelių administracija 

$776,590,000. 
Karės laivyno departamen- 

tas $621,364,000. 
, Shipping board $433,100,000. 

Nuošimčiai už skolas $664,- 
923,000. 

Kongresas saviems reika- 

lams yra išleidęs $15,309,000. 
Egzekutiviai ofisai turėjo iš- 

laidų $6,177,000. i 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĘ 3,000 
ŽMONIŲ. 

Apie tai rašo lenkų laikraščiai. 

Berne, bal. 21. — Čia gau- 
tuose iš Varšavos lenkų laik- 
raščiuose pranešama, kad bol- 
ševikai Rostove ir Novorossiii- 

ske nužudę 3,000 gen. Deni ki- 

no kareivių ir ofieierų, kuo- 
niet paėmę tuodu miestu. Ka- 
reiviai ir ofieierai buvę su- 

žeisti ir laikomi ligoninėse, 
kuomet bolševikai juos issker- 

dę. 

JAPONAI KAUJASI SU 

KINAIS. 

Harbin, bal. 20 (suvėlinta). 
— Vakaruose nuo šio miesto 

ties geležinkeliu seka smar- 

kus susirėmimas japonų su ki- 

nais. 
(ien. Voicekovskii savo ka- 

riuomenės būrį sujungė su 

gen. Semionovo kariuomene. 

"Abudu generolu bendrai vei- 

kia prieš bolševikus. Matyt, 
jiedu mėgins įsteigti kokį 
nors -naują priešbolševikinį 
frontą. 

SNIEGAS APSAUGOJO 
ARKLIUS. 

Denver, Colo., bal. 21. — 

Viietes miesto taryba" tarėsi 

iš miesto gatvių ir ribų pra- 
šalinti visus arklius. Aetikė- 

tai daug prisnigo. Sniego iš- 

vežiojimui prisiėjo pavartoti 
arklius. Prašalinti arklius su- 

manymas a t mes tas. 

ITALIJA TURI 15 MILIJAR- 

DŲ DOLIERTŲ SKOLŲ. 

Milanas, bal. 20.—Ofieijaliai 

paskelbta, kad Italija karės 

metu pasidarė 15 milijardų ir 

400 milijonų dolierių skolų. 
Tad visoj šalyj bus įvestos ne- 

paprastos mokestys. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
— Maistui kainos taip kyla, kad tikroji baisenybė, 

s — Menkniekis! Šiandie aš pelno padarau daugiau, kaip 
kitais laikais. Nemoku augštų kainų produktams, gi juos 

parduodamas paimu dvigubai. 
v. 

~ 

v. THC.WĄY 
I FOOD PRICES 
H#WE ^ON£ 
UP 15 SIMPLY 
FRI6HTFOL 

ACH1 NONSENSE. 
RI6HT Novsf l'M 

MORE. 
MOKEY THAM 
SET BEFoRE!' 

i dont PA Y č>0 
MO MORE 

AND CHAR6E 
TWICE AS MOCH 

" . m.-r 

*o-Y 

Pataria Nesimaisyti j 
Airijos Reikalus 

VYRIAUSYBĖ KONTRO- 

LIUOJA KITAS ORGA- 

NIZACIJAS. 

Tą gali padaryti ir su darbi- 

ninku unijomis. 

New York, bal. 20. — Uni- 
ted Steel korporacijoj šėri- 

ninkų susi rinkim e tos korpo- 
racijos valdybos pirmininkas 
(lary kalbėdamas apie darbi- 
ninku linijas ^pareiškė, kad ši- 
tos turi ineiti . vyriausybės 
kontrolėn lybiai taip, kaip ir 

kitos organizacijos. - 

(lary kaip seniau, taip ir 

dabar atsisako pripažinti uni- 

jas ir palaikyti 
' 

dirbtuvėse 

j "open sliop", ty. nedaryti jo- 
kio skirtumo tarpe unistU ir 

neunistų darbininkų. 
Jis sakosi prielankiaująs 

trumpesnėms darbo valandoms 

dienoje. Deja, sako, ne visur 
ta.s yra galimas daiktas. Kuo- 
met vienose dirbtuvėse trurii- 

pos darbo valandos tinkamos, 
kitur negalimos. 
Sulig Gary, labai mažas nuo- 

šimtis darbininkų priguli uni- 
jose. Ir todėl mažuma nekuo- 
met negali ant mest i savo no- 
ru didžiumai. 

Jis žinąs, kad pakilus ka- 

me nors streikams, darbus pa- 
meta vos kokia ketvirtoji da- 
lis darbininku. Kad tuo tar- 

w % t, 

pu visi kiti darbininkai esą 
ištikimi kapitalui. 
Tiek jis pasakojo apie dar- 

bininkų unijas. Šitas jis pa- 

siųlė vyriausybei paimti kon- 

trolėm, nes jos keliančios bet- 
varkę. Bet tas pat autokratas 

Gar)7 neprisiminė kiek nors 

pagerinti darbininkams buvį. 
Tuo tarpu plieno dirbtuvių 

darbininkų padėtis yra ap- 

verktina. Ir tokiai darbinin- 

kams -dalis bus taip ilgai, kol 

vyriausybė neras reikalingu 
daiktu paimti .nuodugnion 
kontrolėn pačią plieno korpo- 
raciją. 

Nelengva Latviams Šiandie 
Taikinties su Bolševikais 
x 

1 11 1,1 

BOLŠEVIKAI JAUČIASI 

STIPRESNI. 

Latviai, matyt, negaus prie- 

lankių taikos sąlygų. 

Maskva, bal. 20. — Latvija 
padarys taikai su sovietine 

Rusija. Bet latviai, matyt, ne- 

gaus prielankiu sau taikos są- 
lygų, kokias galėjo gauti pirm 
keliu mėnesiu, kuomet buvo 

v C 1 

kviečiami )aikinties. 

Jei Latvija butų sutikusi 

su bolševikais daryti taiką 
tuojaus po taikos su Estonija, 
ji butų gavusi koncesijas to- 

kias, kokias yra gavusi Esto- 

nija. * ' ' 

šiandie jau kitaip. 

Dabar bolševikai šaltai at- 

I sineša latvių reikalavimus 

I mašinerijų, transportinių prie- 
I moni'ų, miškų koncesijų ir auk- 
so atsargos. 

Tas yra todėl, kad bolševi- 

kų valdžia šiandie daugiau 

PRANCŪZAI ĮVEIKTI MA- 

ŽOJOJ AZIJOJ. 

Apie tai praneša Mustapha 
Kernai. 

Konstantinopolis, bal. 20. — 

Iš vyriausios turkų nacijonali- 
stų arini jos vado Mustapha 
Ivemal paša stovyklos praneš- 
ta, kad balandžio 14 d. Mesino- 

je, Mažojoj Azijoj, prancūzų 
karės laivas išlaipino tris savo 

pėstininkų batalijonus. 
Armėnai įlaisvanoriai išsodi- 

namus prancūzų kareivius bu- 

vo pridengę. Bet turkai tuos 

greitai nušlavė ijr prancūzų 
pėstininkai negali pasivaryti 
toliaus, kiek tik juos gali apr 
saugoti laivo armotos,* sakoma 

pranešime. 

sustiprėjusi ir jai mažiau ap- 
einanti taika su maža respub- 
lika. 

Visų viešpatijų reikalas. 

Aukso atsargoj klausime M* 

ševikų atstovas Joffe sak >: • 

^Latvija nori dalies Rus; 
jos aukso atsargos. Už tai no- 

ri pasiimti ant savęs dalį Ru- 

sijos skolų. Tklausimą ne- 

gali rišti viena Rusija su Lat- 

vija. Jį turi rišti visos seniau 

prie Rusijos prigulėjusios vie- 

špatijos. 'Taigi tas klausimas 

negali ineiti taikos sutartin su 

Latvija.'' 
Prieš teritorijai i'us latvių 

reikalavimus bolševikai nieko 

neturi. Bolševikų valdžia vi- 

suomet stovi už etnografinius 
rubežius ir apsisprendimų. 

ANGLAI NEAPLEIDŽIA 

TINKAMOS PROGOS. 

Tariasi su bolševikais prekyT 
bos klausime. 

Washington, bal. 20. — Suv. 

Valstijų vyriausybė neleidžia 
savo šaliai ątnaujlnti prekybos 
su Rusija. Nes tenai valdžioje 
yra bolševikai. 

Anglija to nežiūri. Ji savo 

pirkliams leidžia vesti tarybas 
su bolševikų valdžios atstovais. 

Tos tarybos yra vedamos 

mieste Copenhagene. Bolševi- 

kų valdžių atstovauja žinomas 
Lenino agentas Krassin, kituo- 

met buvęs Vokietijos pavaldi- 
nis. Sakoma, Krassin, atsto- 

vaudamas bolševikus, daugiau- 
sia darbuojasi Vokietijos nau- 
dai. Nes kas jam rupi Rusija. 

Los Aageles, CąL, bal. 21. 

— Čia grand jury padavė teis- 
man 27 žmones, turinčius są- 
ryšių su streiku ant geležin- 
kelių. v 


