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Gal Santarve Pasiųs Graikams 
Pagelbą 

ATSIMETA GRAIKAI PASKUI SAVE VISKĄ DEGINA į U C I 

SUV. VALSTIJOS SIUNČIA KARO LAIVUS ! SMIRNA 

SMIRN A, M. Az., rūgs. 7.— 

Anot gautų žinių iš muši n fro- 

nto, graiku kariuomenė daugu- 
moj vietų atsisako priešintis 
briaujantiems pirmyn turkams 
nacionalistams. Taigi, be mu- 

šiu atsimeta nuo priešo. 
Vietos gyventojų tarpe ki- 

lusi neapsakoma baimė. Sa- 

koma. jei arti tausiomis die- 

nomis neateis c nikams papel- 
ija, Smirna atsi -'.urs neišven- 

giaman pavojun. 

Anglijos valdiniai čia pai- 
mami i Anglijos *vus. J i o 

lauks tolimesniu .« laivuo- 

se būdami. 

Amerikos konsulis Horton 

darbuojasi Su v. Valstijų ]>ilie- 
uų reikalais ir ju likimu. Iš 

Konstantinopolio atplaukia a- 

merikoniški karo laivai. Dėl- 

to. amerikoniški piliečiai, pri- 
reikus, bus perkelti Į tuos la« 

vus. 

Oia atplaukė traneijos 
skraiduolis Krnest Renan. 

# 

Anglijos karo laive Iron Dū- 

ko svetimų šalių konsulini tu- 

rėjo konferenciją. Konferen- 

cijoje dalyvavo ir amerikoniš- 

kas konsulis. Tartasi apie 
gell)ėjimą savo valdinių ir pi- 
liečių, jei kartais turkai naci- 

onalistai užteltų ant Smirnos. 

Anglijos aukštasis komisio- 

nierius painformavo vyriau- 
siuosius graikų armijos vadus, 

idant jie savo armiją palaiky- 
tų pozicijose nors dešimtį die- 

nu. Tuo laiku santarvės val- 

stybės galėtų atsiųsti pageli>n 
— kariuomenę. 

Konstantinopolis, rugs. 7.— 

('ia reiškiama abejonė, vargiai 
graikai 'išlaikys savo rankose 

Aiashehr, kurs skaitosi raktas 

pasiekti turkams Smirną. 
Ketvirtosios ir dvyliktosios 

graiku divizijų vadai patekc 
turku nelaisvėn. Abidvi divi- 

zijos panešė didelius nuosto 

lius ne vien kareiviais, bet ii 

karo medžiaga. 
Graikai evakuodami Usliak? 

miestu padegė ir sugriovė žy 

mią dali geležinkelio, idanl 

apsunkinti turkams briovima 

si. 
Abelnai imant, graikai atsi 

mesdami paskui savo palieka 
Jik vienus nuodėgulius ir griu- 
i vėsius. Su graiku armija bu-j 
riais bėga ir visi krikščionys. 

i 

ATĖNAI, rūgs. 7. — Grai- 

; kijos vyriausybė paskelbė at- 

mainas armijos vadovavime 
M. Azijoj. Pamainytas w- 

• ... 

* 

riausias armijos vadas ir ge- 

neralio štabo viršininkas. 
į 
į Paskelbtos ir kitos svarbios 

.. 

atmainos toje armijoje. 

AVASHIN'GTON". nigs. 7.— 

'Amerikos aukštajam komisio- 
; nieriui Konstantinopoly iš ėia; 
I depešuota instrukcijų keletą1 
ikaro laivu pasiusti i Smirną 
ĮSuv. Valstijų piliečiu apsau- 
I gai. 

Teeiaus pažymėta, idant A-1 

Imerikos karo laivai pasiliktų1 
'ten neutraliai, taigi, idant ne-j 
Isimaišvtn i turku-graiku veda- 

.v 

Imą kova. 

i 
j Konstantinopolis, rugs. 7.— j 
i draikai sunaikino turku raita-1 
| rijos diviziją netoli Bildjik- 

|Brusa. 
Turkai reiteliai per neapsi- 

j žiūrėjimą įsibriovė graiku tar- 

! pan ir tuojaus suimta iš abie- 

| įti šonu ugnimi. , 

SENATE PUOLAMAS 
"INJUNCTION.* 

| WASIIIXG|TOX, ru-s. 7.— 
" hijunetion o prieš geležin- 
keliečius klausimas atsidūrė 

j net senatan. Vakar senatorius I 
Kobinson iš Arkansas valstijos 

) saukė, kad tas "injuiietion" 
j esąs priešingas ne vien šalies 

konstitucijai, bet dar ir Clay- 
tono antitrustiniam įstatymui. 

(ii jei streikininkai žiulo 

i į neorganizuotus darbininkus, 
» griauja geležinkelių tiltus, tai 

tas, turbut, sutinka su šalies 

konstitucija. 

55 RUSAI PASMERKTI 
MIRIOP. 

■i 

; MASKVA, rūgs. 7. — Už j 
j ]>riešbolševistinę propagandą 
j Ukrainoj bolševiku teismai mi- 

•'riop pasmerkė net 55 žmones. 

REIKALAUJA PATRAUKTI ATSAKOMYBĖN 
PROKURORĄ 

XEW YORK, nigs. 7. — 

Rytinių geležinkelių streikuo- 

jančiu sliopmenų streiko ve- 

dinio komiteto pirmininkas 
I)owd pasiuntė senatoriui Bo- 

rai) 'ui telegramų. Reikalauja 
pasidarbuoti patraukti atsa- 

iffrtnybėn (impeaehment) gene- 
rali prokurorų Daughertv ir 

federalį teisėjų AVilkerson už 

paskelbimą "injunction" 
prieš streikuojančius sliopme- 
I1US. 

Dowd tvirtina, kad tuo 

i "injunction'u" peržengiama 
šalies konstitucija. Ivonstitu- 

j cija garantuoja gyventojams 
| laisvę. Kad tuotarpu ta lais- 

|vė varžoma, sako to komiteto 

pirmininkas. 

APKARŪNUOTA ŠVENČ. 
PANELĖS STOVYLA. 

ROMA, rugs. 7. — Šventa- 

sis Tėvas Pius XI, dalyvau- 
,jant daugybei aukštosios dva- 

siškijos ir pasaulinių žmonių 
užvakar palaimino ir apkaru 
navo Švene. Panelės iš Loret- 
tos stovylą. 

Paskui stovia iškilmingai v f J 

buvo nuvežta popežiaus auto- 

mobiliu Santa Maria Magg'io- 
re bazilikon. 

IŠ TAUTŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO. 

(i KVA, Šveicarija, rugs. 

7. — ^Tautu Sąjungos sesijoje 
vakar išrinkta šeši vice-prezi- 
dentai Sąjungai. 

Pietinę Apriką atstovaująs 
junga nesidarbuoja sustabdyti 
paklausimą, kodėl Tautu Są- 
junga nesidasbuoja sustabdyti 
turku-graiku karo. 

Lordas Robert kalbėdamas 

pažymėjo, jog Sąjunga pasek- 
mingai išsprendė Albanijos, 
Aland salu ir Aukštosios Sile- 

zijos klausimus, tai delko gi 
ta pati Sąjunga negalėtu su- 

taikyti turku su graikais. Ar- 

ija kodėl ji negalėtu atidaryti 
dum Rusijon. 

Kad Tautu Sąjunga nieko 

nenuveikė Vilniaus klausimo, 
tai lordas Robert to klausinio 

nei neprisiminė. 
X usiginklavimo prol)lema, 

anot jo, dar aptariama, dar 

gaminami tam tikslui pienai. 
Tuo klausimu suvažiavimas tu 

rės atlikti pirmuosius žings- 
nius. 

Naujosios Zelandijos atsto- 

vas Mailand ragino peržiūrėti 
A pl ikos kolonijų mandatus. 

Nes tenai, anot jo, kažkurio- 

se teritorijose grąžinta žmo- 

nių vergija. 

VATIKANAS PRIEŠINASI 
PALESTINOS PLANUI 

ROMA, rugs. 7. — Vati- 

kano organas Osservatore Ro- 

mano skelbia kataliku vardu 

protestą prieš Anglijos paduo- 
tą planą Tautu Sąjungos su- 

važiavimui, kaip turi but vai- 

doma ralestma. r>uiig iu 

plano, Palestinoje katalikų 
teisėms grūmoja pavojus. Nes 

trijose subkomisijose kataliku 

narių turi but mažuma, gi ko- 

misijos prezidentu — ameriko- 
niškas protestantas. 

ANGLAI SKOLINSIU 
AUSTRIJAI. 

LONDONAS, rugs. 7. — A- 

not laikraščio Daily Express 
Londono bankininkai turi pa- 

ruošę iki 30 milionų svarų 

sterlingi] svarų paskolinti Au 
1 strijai. Tik laukia, kad tq 
I paskolą patvintintų atpildy- 
mo komisija. 

Matyt, paskolos klausimi 

čionai atvyksiąs Austrijos 
kancleris. 

ŠIANDIE BUS ŽINOMA 46 
ŽMONIįl LIKIMAS, 

JACKSON, Cal., nigs. 7.— 

Kaip šiandie pagelbinis būrys 
turi baigti kasti tunelį į Ar- 

gonaut kasyklą, kurioje gais- 
ras uždarė 46 darbininkus. 

Taigi, gal šiandie jau bus 
žinoma ar tie darbininkai gy- 
vi ar mirę. 

SMARKUS LAKŪNAS. 

SAN DIEGO, Cal., rugs. 7. 
— Lakūnas leitenantas James 
H. Dolittle armijos aeropla- 
nu De Haviland atliko ypa- 
tingą kelionę ilišgai kontinen- 

to. Toje kelionėje oru tik vie-1 
ną kartą sustojo Jacksonville, j 

! Florida. 

Lakūnas be pertraukos; 
skrido i čia 21 valandą ir 18 

mimttu, atlikdamas 2,275 mai- 

Ues. 
j 

SEN. LA FOLLETTE 
LAIMĖJO. 

M1LWAUKE, Wis., nigs. 7. j 
Kandidatu į t'ederalinius sena- 

torius skyrimuose laimėjo se- 

natorius La Kollette. Prieš 

jį buvo varoma smarki agita- 
cija. Bot nevyko. 

v PASISKELBĖ CARU — j 
MIRTIES BAUSMĖ 

i LONDONAS, rug. 7. — Ka-1 
rimukas Nikolai Boženko Uk- 

rainoj pasiskelbė Rusijos ca-! 
ru. Už tai bolševikai jį pa-1 
smerkė miriop. 

AUSTRIJOS KANCLIERIS 
DARBUOJASI GENEVOJE. 

Gal pavyks išgelbėti Austriją 
nuo finansinio griuvimo. 

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

7. — Austrijos kancleris kun. 

Seipel čionai visomis galimo- 
mis priemonėmis darbuojasi 
Austrijos likimu. Kasdien su 

Tautos Sąjungos atstovais tu- 

ri konferencijas. Pirmiausia 
« 

kancleris konferavo su "ma- 

žosios ententės" atstovais, pa- 

skui su italais. Ant galo kon- 

feruoja su didžiulių valstybių 
reprezentantais. 

Austrija būtinai reikalinga 
paskolos, sako kancleris, nes 

be jos finansai turės griųti. 
Tą paskolą turi duoti arba 

kaiminingos valstybės arba di- 

džiulės. Jei didžiulės valsty- 
bės suskaldė buvusią Austri- 

jos imperiją, tai jos turi šian- 

die rūpintis ir Austrijos liki- 

imi. 

Tautų Sąjungos atstovai 

tvirtina, jog valstybėms nepa- 
ranku skolinti Austrijai pini- 
gus. Austrija gali gauti pri- 
vatiniu paskolų. 

Spėjama, jog Tautų Sąjun- 
ga išras bent kokių priemonę 
gelbėti Austriją. Xcs. kitaip 
ji susilies su Italija. To dau- 

gelis labai nepageidauja. 

UŽGINTA B. SOSTO ĮPĖDI- 
NIO MIRIMAS. 

AMSTERDAM, rugs. 7. — 

Rolandų spauda užgina pas- 

iklydusius gandus apie buvusio 

Vokietijos sosto įpėdinio mi- 

rimą. 

VYRIAUSYBĖ NEKOVOJA PRIEŠ ŽODŽIO LAISVĘ 
PROKURORAS jSPĖJA, JOG ŠALIES KONSTITUCIJA 

TURI BUT GERBIAMA 

"VVASHIXGTOX, rūgs. 7.— 

Teismo paskelbtas "injunc- 
tion" prieš streikuojančius ge- 

ležinkeliečius, idant jie nepi- 
ketuotų geležinkelių įstaigų, ir 
idant neužpuldinėtų įstaigose 
dirbančių darbininkų, taipat 
idant netrukdytų traukinių va- 

žinėjimo, organizuotų darbi- 

ninkų vad'ų tarpe sukėlė dide- 

lį triukšmų. 
Triukšmas keliamas dau- 

giausia prieš generalį proku-i 
r orų Daugherty ir prieš teisė-; 
jų "VYilkerson. kurs tą "injunc- 
tion" išdavė. 

Dabar vyriausybė į tą visą 
triukšmą atsako, ko seniau bu- 

vo laukiama. Nes visi žin- 

geidavo to "injunctiono" iš- 

aiškinimo. Kaip kam tas 

dokumentas ne visai buvo su- 

prantamas. 
Iš Baltųjų Rumų paskelbta, 

j jog su tuom "injunction" vy-! 
riausybė neturi tikslo apribo-| 
ti piliečiams asmeninę laisvę. 

Generalis proruroras gi an- 

ksčiau aiškiai pažymėjo, jog 
vyriausybė neturi mintyje var- 

žyti piliečiams žodžio laisvę. 
Ir jei triukšmadariai ir toliaus 

nepaliaus šaukę prieš vyriau- 
sybę, tai tas jų šauksmas at- 

eity tiesiog bus ignoruojamas. 
Bet jei darbininkų vadai 

kurstys streikininkus prie pik- 
tų darbų ir--prasižengimų, tai- 

gi, jei mėgins kenkti darbams 
geležinkelių įstaigose arba 

trukdys traukini važinėjimą, 
toki be atodairos bus areštuo- 

* m 

jami ir statomi teisman. To- 

kius laukia bausmė, pasire- 
miant teismo paskelbtu "in- 

junction." 
lš Baltųjų Rumų pažymima, 

jog "injunction" paskelbtas 
ne darbininkų priespaudai, ar- 

ba su tikslu darbininkams 

kenkti, bet kad palaikyti ge- 
ležinkeliais susisiekimų, ir 
kad streikininkas sulaikyti nuo 

piktų darbų ir net žmogžudys- 
čių. 

Generalis prokuroras pažy- 
mi, kad tuom "injunction'u'' 
nepaliečiama šalies konstituci- 
ja, kuri piliečiams garantuo- 
ja, žodžio, spaudos ir susirin- 
kimų laisvę. 

Tečiaus šiandie daugelis 
triukšmadarių kalba apie dar- 

bo unijų konstitucijas ir šįas 
maišo su šalies konstitucija. 

Pirm visako aukščiausią -vie- 

tą, turi užimti valstybės kon- 

stitucija. 

Žinios iš Lietuvos 
H 

GELVONYS. Žmonės.pa- 
sakoja, kad senovėje, ten kur 
dabar Gelvonių miestelis, bu- 

vęs dideliausias miškas. ^Tuo 
mišku ėjęs aklas senelis, vaiko 

vedinas, ir jie paklydę. Vai- 
kas nuėjęs kelio ieškoti, pavar- 
gęs gi senelis likęs vietoj, bet 

nesulaukęs savo vadovo ėjo 
apgraibomis ir parpuolė ant 

akmens. Čia ilgai verkė ir 

meldėsi, prašydamas Dievo 

pagelbos. Jam besimeldžiant, 
pasirodžiusi Švenčiausioji Mo- 

tina ir palikusi ant akmens 
savo — pėdsaką. Senelis ta- 

pęs reginčiu ir laimingai išė- 

jęs iš miško. Apie tą stebuk- 

lą garsas daėjęs vieno dvari- 

ninko, kurio duktė labai sun- 

kiai sirgusi. 
Dvarinink. pasiuntęs tarnus 

atmušti minėtojo akmens ske- 

veldros, manydamas, kad be^ 
ne pagis tos skeveldros dasi- 

lytėjus jo duktė. Bet, kaip 
tik tarnai įvykdė įsakymą, ir 

tėvas skeveldros dasilytėjo, li- 
! gonės skausmai dar labiau pa- 
! didėjo. Tada įsigandęs dvari- 

jninkas liepęs nešti skeveldrą 
atgal, ir kaip tik ją pridėję 
prie tos vietos, iš kur buvusi 

atskelta, skeveldra priaugusi, 
gi ligonė vėl pagerėjusi ir 

greitu laiku pagijusi visai. 

| Dvarininkas atsidėkodamas 
I pastatęs toj vietoj koplyčią, 
prie kurios po kiek laiko "bu- 

vęs įkurtas vienuolynas, pasr 
kiau bažnyčia ir miestelis. 

Akmuo tas dabar yra koply- 
tėlėje po altorium, ir jį žmo- 

nės apsilankydami koplytėlėje 
bučiuoja po tam tyčia paliktą 
langeli. 

VAŠKAI, Biržų-Pasv. aps. 

Čia gyvenimas bėga paprasta 
vaga; vioni "storesnioji po 

miestelį iš linksmumo ketu- 

rioms vaikšto, kiti dirbę savai- 

tę sulig darbdavių "linksmų- 
jų" pasakinio dau,g pinigų ga- 

vę, vaikšto po turgus nosį pa- 

kabinę, nes vaikai prašą netik 

duonos, bet ir mėsos nupirkti, 
nors kartą gerai pavalgyti. O 

čia už savaitės uždarbį teduo- 

da tik 20—30 svarų rugių. Ir 

klausia vargšas savęs, ar ilgai 
mumis taip kamuos tas pini- 
gų kursus ? Ir kur vargams ga- 

las?" 

Šiaip javai šįmet gerai at- 

rodo, linai neperpuikiausi, pa- 

starųjų prieš karą ūkininkai 
sėdavo po 5—7 cntr. sėmenų, 
dabar tesėjo po 1—3 cntr. Sa- 
ko esant dabartinėms kainoms, 
darbas neapsimokąs, o vis tai 

darbininkui duonos kąsnį su- 

mažinta, nes "linaraųtis" tai 

visų metų geriausis uždarbis,, 
ypač moterims. 

Vaškų valsčiuje randasi vi- 

sokio dydžio apie 12 latviams 

| priklausančių dvarų; juose be- 
veik visi ordinarninkai lietu- 

viai, kurien/s tenka ant savo 

kailio išmėginti latvišką man- 

dagumą. Nebepakęsdami sa- 

vo sunkios padėties,, labiausia 

Darbo Federacijos nariai, su- 

sitarę kreipėsi per valsčiaus 

tarpininkavimo komisiją į Da- 
rbo Inspektorių, kad jis padė- 
tų sudaryti žmoniškesnes su- 

tartis. Bet laukia ir sulauk- 
ti negali, taigi nei nenuostabu, 
jei kai-kurie sako: ''nieks už 
mus nestoja." 

ŠIAULIAI. Mes Šiaulių 
geležinkelių dirbtuvės darbi- 
ninkai gavom žinoti, kad at- 
važiuos buk tai geležinkelių 
valdybos komisija, sulaukėm 

gi kasžin — kokį keistą poną 
iš \iršaus atrodžiusį kaip ir 
Lietuvos valdininką, bet iš 
kalbos tikrą rusų patriotą: 
tarp savęs kalbėjos tik rusų 
kalba. 

Tai-gi ir gal musų darbinin- 
kai laukia ko gero nuo tokių 
valdininkų, kuriems daug ma- 

lonesnė rusų kalba ir miele- 
snė Maskva. Čia gi tik mū- 

sų duonų valgo ir iš musų ty- 
čiojasi. 

Šalin galop tuos rusinimo 
Salininkus! 

Lai gyvuoja laisva nuo jų 
Lietuva! 

DARBUOJAMASI PALIITO- 
SUOTI streikininkus. 

GARY, Ind., rugs. 7. —Vie- 
tos kalėjime vis dar laikomi 
areštuoti streikininkai iš Chi- 

cagos, Charles Ūselis ir John 

Popovich. 
Jų advokatas darbuojasi 

[juos būtinai paliuosuoti. Jis 

tvirtina, kad vietos policija 
juos pagrobė iš Chicagos, ap- 
mušė ir tuo budu išgavo pri- 
sipažinimų. 

O'CONNOR KALTINAMAS. 

Viename Kanados mieste 

plėšikai apiplėšė banką. Pa- 

imta 123,000 dolerių vertės ap- 

saugos poperomis ir apie 10,- 
000 dolerių pinigais. 

Pranešta, jog tame plėšime 
dalyvavęs ir žinomas iš Chi- 
cagos kalėjimo pabėgęs žmog- 
žudis Thomas O'Connor, ku- 

rio visos šalies policija niekur 

nesuseka. 

SKAITYKITE IR PLATINKI" 
"DRAUGA" 

ORAS 
CHICAGO. — Šiandie šil- 

ta, išdalies apsiniaukę; vakare 

pramatomas vėsesnis oras. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimi} šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 

nigs. 6 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 

Prancijos 100 frankų 7.82 

Italijos 100 linj 4.39 

Vokietijos 100 mark. .07% 
Lietuvos 100 auksinų .07% 
Lenkų 100 markių .01 

••• * 


