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KONSTANTINOPOLY SULAIKOMOS TURKU 
IŠKILNYBĖS 

MUSTAPHA KEMAL PAŠA SMIRNOJE 

PARYŽIUS, rūgs, 13. — 0- 
ficialėse sferose r*i«i pareikšta, j 

.jog Franci jos vyriausybė det'i- 
nitiviai nusprendė stipriai sto-| 
vėti su Anglija už Dardanelių; 
laisve ir už bent koki interna 1 

i 

čionai i Konstantinopolio vaj-, 

dyma. 
Prancūzai pradžioje daug: 

džiaugėsi turkų laimėjimu, gi j 
ypač graiku pašalinimu iš .Ma- 

žosios Azijos. 
Bet šiandie po džiaugsmo j 

seka nusiminimas. Nes žino, 
kad turkai statys aukštas są-i 
lygas įu1 vien graikams, liet ir 

sa n t a r v ės va 1 s t ybėms. 
Nežiūrint to, vyriausybė sa-! 

kosi visomis priemonėmis gins. 
Dardanelais, jei turkai mėgin-l 
tu juos paimti. 

Buvusio graikų premiero! 
YVnizHoso vietiniai atstovai! 
tvirtina, jog Venizelos kvioeia- 

mas pigiai negryž Graikijonj 
vadovauti graiku tautai. Sa-j 
koma, jis reikalaus gyventojui 
plebiscito tuo klausimu. Su-! 

! 
prantoma, pirm to turi pasi-I 
traukti karalius Konstantinas.j 
B»*t apie karaliaus pasitrauki-j 
iria abejotinas daiktas. 

——• ■■ 

Ko u .s\' n h f tuopai is, nig. 13.—j 
Del įsilinksminusiu f* i a turkui 

* v 

del nacionalistų pergaliu pra- 

dėjo kilti riaušės, užpuldinė- 
jimai ir kitoki turku ekscesai.' 

Kad tnip, tai santarvės vai-- 

stvbiu atstovai-komisionieriai 
v * 

uždraudė turkams visokius 

krikštavir.ms. Xet iškeltas ve-' 
liavas liepe nuleisti. 

Nacionalistu atstovui, be to,- 

pranešta, idant nacionalistu! 

kariuomenė neineitu neutralėn 
zonon Konstantinopolio apy- 
linkėse. Kitaip santarvės val- 

stybės tą nacionalistu žygį pa- 

skaitytu nedraugingu ir bend- 

romis spėkomis atsisuktu 

prieš juos. Tuomet butu blo- 

SAiiRNA, nigs. K). — Oi a 

iškilmingai įkeliavo turku na- 

cionalistu vyriausias vadas 

Mustaplia Kemal paša. Apsi- 
sagstęs visokios rūšies dekora- 

cijomis ir žibučiais, lydimas 
skaitlingu palydovu ir triukš- 

mingai gyventojų sveikina- 

mas, Kemal pasakė ilgą kal- 

bą. Ragino jis turkus užsilai- 

kyti ramiai, saugotis piktni 
darbu jr džiaugtis bendrai su 

visa pradžiugusia turku tau- 

ta. 

Visas miestas buvo išpuoš-j 
tas. Tani tikslui sunaudota 

> | 
visa raudona gelumbė. Ture-i 
ta skaitlingi parudavimai. 

BRUSA SUDEGINTAS. 

ROMA, rug. l->. — Iš Smir- 

nos ^aiita depeša, kad grai- 
kai bėgdami iš Brusos tą mie- 

stą sudegino. B rusa skaitosi 
senovės lurkij sostine. 

GRAIKŲ MINISTERIŲ 
KABINETAS. 

ATĖNAI, nigs. Jo. — Grai-| 
k u ministeriu naujas kabine- 

tas jau suorganizuotas. Kabi- 

neto nėra noi vieno venizelisto. 
i 

PLATINKITE "DRAUGĄ." ! 
I 

ANT AIRIJOS GULA NELAIMĖS PASKUI NELAIMES j 
J) r B LINAS, rngs. 13. — 

Toli gražu nepramatomas ei-1 
viliui karui galas Airijoje, i^i 
šiandie nesmagumus šaliai ke- 

i 

lia darbas. 
2C*-se Airijos apskrityse ko- 

munikuotė sulaikyta sustreika-1 
mis paštai ir kitiems darbinin- 

kams. 

Publikai patarnavimai ne-į 
atliekami pastos, telegrafų ir 

telefonu stotvse. Tik viena' 
valdžia ikišiolei naudojasi to-j 
mis susisiekimo priemonėmis.! 

Streikas gal uždarys didės-j 
ne dali per Atlantiką kabelinį 
ofisu. 

Kai-kur paprasti laiškai pa-j 
šton dar priimami. Bet val- 

džia atsiliepimu ragina gyven-j 
tojus laiškus siuntinėti tik bu-j 
tinuosc reikaluose. 

Susirinkęs airių parlamen-j 
tas diskusuoja streiko klausi-' 

mą, bet nieko naudinga neiš-i 

randa pašalinti tą nelaimę, j 

Parlamentas ragina darbo at- 

stovus tuo klausiniu pasidar- 
buoti. * 

Savo keliu, visoj saly darbi- 

ninkai vis labiau ima nerimau- 
ti. Kai-kas pramato generalį 
darbininku streiką. Darbi-: 

ninku nerimavimai šiandie už- 
temdo ir patį civilį karą. 

Kai-kas spėja, kad jei ilgiau 
Airija vilks vargus ir sun- 

kenybes, tai trumpoj ateity iš 

airių tautos liks tik vienas 

skaudus atminimas. Tauta 

bus išnykusi. 
Darbininkai kelia streikus 

dėlto, nes nežino,* kokiame pa- 
dėjime jie gyvena. Dvi sau 

priešingi srovi kariauja, nai- 
kina žmoniąj. mantą ir nežinia, 
ar už tai bus atlyginta, ar kuo- 

met nors pasibaigs ta kruvi- 
na kova. Pagaliaus patsai 
parlamentas nepasako, ar Ai- 

rijos veikianti armija yra at- 

sakoma parlamentui ar gal 
niekam. 

IŠ ALRKM. SĄJUNGOS 
SEIMO. 

(Draugui Telegrama). 
GRAND RAPIDS, MICH., 

rugs. 12. — Moterų Sąjungos 
Seime dalyvauja 25 delegatės. 
Upas geras. Grand Rapids 
vaišingas. Seimo vedėja p. 
Nausėdienė, jos padėjėja p. Jo 

kubaitė; raštininkės — pp. 
! Vaškevičiutė ir Aleksienė. 

FORD UŽDRAUDĖ DARBI- 
NINKAMS VARTOTI SVAI- 

GALUS. 

Neklausą bus paliuosuoti iš 

darbo. 
# / 

I 

DETROI.T, Mich., rugs. 13. 
— Tomis dienomis Fordo au- 

tomobilių gaminimo įstaigose 
70,1)00 darbininkų patsai Ford, 
pranešė, jog ateity jiems vi- 

siems uždrausta vartoti svai- 

galus ar tai formoje degtinės, 
alaus, ar vyno. Nepaklausnie-j 
ji bus paliuosuoti iš darbo. 

i 

Ford paskelbė .pareiškimų, 
jog jo darbininkų tarpe var-i 

toj' 
lai". 

sok 
tiki. 

•• -—~'mm" 

| 
J)elto, jei kurio ciarmninKoi 

kvapas atsiduos alkoholiu, ;joi 
bus susekta turint su savimi 

arba namie alkoholio, tie visi 

darbininkai tuo jaus neteks 

darbo. 

Ford pareiškime pažymi, 
jog aštuonioliktasis amendme- 
ntas yra dalis pagrindinio ša- 

lies įstatymo. Dėlto jis turi 

Imt pildomas. I 

MAINE VALSTIJOJ REPU-į 
BLIKONAI LAIMĖJO. 

PORTLANI), Jie., rugs. 13. 

Pereiti), pirmadienį Maine 

valstijoj rinkimuose laimėjo 
republikomi partija. Teeiaus 

ir demokratu partija padarė 
pažanga. 

BONUSŲ BILIUS BAI- 
GIAMAS. 

AYASHING'TON, rug. 13.— 

Buvusio karo veteranų bonnsn 

bilius, kuris j>ravestas abiejų 
kongreso ruimi, apdabi namas 

ir sakoma, j porą savaičių bus 

įduota prezidentui Hardingui 
patvirtinti. Biliaus galutinas 
likimas prigulės nuo preziden- 
to. 

PREZIDENTO ŽMONA 
SVEIKESNĖ. 

AVA SHINGTON, rug. 13.— 

Iš Baltųjų Rūmų pranešta, 
kad prezidento Hardinio žmo- 

na sveikesnė. 

JAU 23 KALĖJIME. 

| MARION, 111., rugs. 13. — 

Iki vakar ryto vietos" kalėji- 
me jau uždaryta 23 žmonės, 
kurie apkaltinti darbininkų 
skerdynėse Herrine. 

UŽDRAUS GELEŽINKELIE- 
ČIŲ STREIItUS ir 

LOKAUTUS. 

Tuo tikslu kongresui įduotas 
bilius. 

WASIITXGTON, rug. 13.- 

Kongreso atstovas Hoch is 

Kansas valstijos įdavė kong- 
resui bilių, knriuomi norima 

panaikinti šiandieninę geležin- 
kelių darbo tarybą ir uždrau- 
sti ant geležinkelių streikus ir 

lokautus. 
Vietoje darbo tarybos biliu- 

mi si.ųloma paskirti neutralę 
tarybą, kurios nariai neturėtų 
reprezentuoti hei vienos inte- 

resantų pusės. Tai tarybai 
pavesti risti vitokius kilusius 
ginčus. 

Bilius' pripažįsta pavieniu 
darbininkų teises dirbti arba 

pamesti dirbus. Pripažįsta ir 
unijas. Pripažįsta kolektivį 
derėjimąsi. Bet draudžia ko- 

lektivį streiką arba lokautą. 
Toksai streikas arba lokautas 

pripažįstamas sąkalbiu ir to- 

►del priešingas šalies įstaty- 
mams. Už tai' skiriamos pi- 
niginės pabaudds. 

Anot l)iliaus, šalies gleežin- 
;eliai, nors yra privatiniai, 
>ot ju padėtis turi rūpėti ir 

•yriausybei. Nes kuomet ge- 
pžinkoliai ne Įjunkei juo ja, tuo- 

met visai šaliai vargas. Dėlto, 
turi but įvestas reikalingas 

f 

patvarkymas. 

KALĖJIMAS IR PABAUDA 
JUODRANKIAMS. 

AVASHINGjTON" mg. 13.— 

Senatorius Xew senatui įdavė 
biliu, kad siuntinėją grūmo- 

jančius laiškus per paštą juod- 
rankiai turi būti baudžiami 3,- 
(KK) dolerių pabaudos arba 

dviejų metų kalėjimu, arba ga- 

li but pritaikomos abi baus- 

mės. 

GRŪMOJA CIVILIU 
KARU". 

PADUCAH, Ky., rugs. 13. 

—Vietos Brothrhood of Rail- 

Avay Car Men unijos preziden- 
tas McCreery grūmoja civiliu 
karu su tikslu grąžinti demo- 

kratiją Amerikoje. 

KETURI ŽUVO AUTOMO- 

BILIŲ NELAIMĖSE. 

Vakar lig pietų pasibaigu- 
sioje paroje 4 žuvo nelaimėse 
su automobiliais Chicagoje. 

Iš jų mirė vienas vaikas, 
kurs pirm keletos dienų buvo 

sužeistas. , 

Jolin Prushas, važiuojantį 
automobiliu suvažinėjo trauki- 

uis. Kensingtono policija ra- 

do sulamdytą jo lavoną ir su 

skaktytą automobilių ties 

South Sliore Electric Car li- 

nija. 
Ivlichigan gatvėje suvažinė- 

tas Charles Breer iš Ne\v Yor- 

j ko. 
Ant kampo Montrose ir Wa- 

shtenaw ave. suvažinėtas E. 

Schmidt. 
Ne visi automobilistai areš- 

tuojami už žmonių suvažinėji- 
mą. 

PRAILGINO "INJUNCTI- 
ON" LAIKĄ. 

i Federalis teisėjas "VVilker- 

son, išklausęs geležinkeliečius 
| atstovaujančio advokato ir 

I Dėdės Samo reprezentantų ar- 

gumentų prieš ir už "injunc- 
tion," šiam svarbiam doku- 
mentui prailgino laiką dešim- 
čiai .dienų. Nes pasirodė, kad 

išklausinėjimui reikalingas il- 

gas laikas. 

! LLOYD GEORGE KALBĖS 
TAUTŲ SĄJUNGOJE. 

GENEVA, Šveicarija, nigs. 

j 13. —x Patirta, kad Anglijos 
| premieras Lloyd Georgo atei- 

siančią savaitę atkeliaus Gene- 

| von ir Tautų Sąjungos atsto- 

vų susirinkime pasakys kalbę. 
Buvęs Pranei jos premieras 

Rene Viviani taipat atvyks ir 
j jis atsakys j Lloyd George 
•' kalba. 
! 

1 

ANT KONSTANTINOPOLIO! 
ŠAUKIA TURKAI. 

ANGORA, rūgs. 13. — Čia 

nacionalistų sostinėje viešpa- 
tauja neišpasakytas džiaugs- 

! mas. Ties seimo rūmais sa- 

, komos kalbos susirinkusioms 

turkų minioms. Nacionalistai 
vadai tik tešaukia: Dabar ant 

Konstantinopolio! 

AR GYVI DARBININKAI 
AUKSO KASYKLOJE? 

TUNELIS KASYKLON BE 
ATODAIROS KASAMAS. 

Šiandie 16 diena kaip jie 
užgriauti. 

JACKSON, Cal., rug. 13.— 
Dar kelios dienos ir, sakoma*, 

pagelbiniai būriai pasieks 47 

nelaimingus darbininkus, ku- 

riems kilęs gaisras užgriovė 
išėjimą. 

* 

Savanoriii darbininku bu- 

riai, vadovaujami inžinierių, 
dienomis ir naktimis muša tu- 

neli į Argonaut kasyklą. 
Klausimas, ar juos ten at- 

ras gyvus, ar gal tik vienus 

lavonus! 
Žinovai tvirtina, kad tos ne- 

laimingos aukos gali but dar 

gyvos, jei tik turi šviežio oro. 

Be maisto ir be vandens, rasi, 
.gali apsieiti su dideliais ken- 

1 tėjimais. Bet be oro, tai nei- 

kiek. 

Tomis dienomis kilę gandai, 
buk girdėta, kaip tie nelaimin- 

gi šaukiasi pagelbos, katego- 
ringai užginta. Nes niekas ko 

pana'šaus negirdėjo ir negalė- 
jo girdėti. Tai vienas prasi- 
manymas. t 

Aną dieną, kas tiesa, iš že- 

mės gilumos buvo girdimi 
kažkoki atgarsiai. Bet tie vei 

kiausia paėjo nuo griūvančių 
liepsnų sunaikintų paramsčių. 

Tarpe kasyklos darbininkų 
gyvuoja įsitikinimas, kad tie 

nelaimingi yra gyvi. 
Pranešta, jog esama vilties 

iki penktadienio pasiekti Ar- 

.gonaut kasyklos urvus. 

Žinios iš Lietuvos 
DIDELIS DARBININKAS. 

\. ■ 

_ 

MIROSLAVAS, Alytaus a. 

Nesenai mušu parapiją aplei- 
1 do ir persikėlė į Igliaugą, kun. 
J. Lelešius. Jis, apie 11 metų 
čia gyvenęs, paliko atmintį, ir 

ijio jo vardui neduos buti už- 

mirštam, bet visuomet minėti- 
nu su pagarba ir dėkingumu. 

Atėjęs 1911 m., vos išsišven- 

tinęs kunigu, pradėjo veikti 
su kun. Dumčium ir mokytoju 
.J. Uelešiu. Nutvėrė "ZiDū- 

rio" draugijos skyrių, kuria- 

j 
me lain. J. Lelešius visom pa- 

I jėgom dirbo, ir šviesdamas 
jaunimą paskaitom, pamoky- 

, mais. 

| Vėliau įsteigė vartotojų 

j koperatyvą " Žiedas," kuris 

: prieš karą gerai veikė ir tu- 

rėjo nemaža pelno. Be to, 
! jis, nuolat susieidamas su 

žmonėmis, buvo jų geriausias 
prietelius patarimuose. i 

I Prasidėjęs karas sugriovė 
i Miroslavo bažnyčią. Tlgai 
i miroslaviečiai neturėjo kur 

; melstis. Vargo didžiausį "var- 

gę žmoneliai kartu su kuni- 

'gais. Bet gyvenimo aplinkv- 
jbės buvo sunkios ir nenuvei- 
kiamos. Žmonės kentė vokie- 

čių sunkiausias priespaudas, 
gi kiill. J. Lelešius buvo rami-j 
nimo šaltinis; kur nuskriaus- 
tieji eidavo pasiguosti. Bū- 

damas geros širdies, visuomet 
ramindavo ir patardavo mels- 

tis ir kantriai kęsti sunkumus. 
Esant sugriautai Miroslavo 

bažnyčiai ir neturint tinkamos 
! 

vietos pamaldoms atlikti, su- 

manė ir pasiūlė parapijai su-j 
griautą, bažnyčią atstatyti. 
Tuomet 1917 m. įsirūpino iš 

vokiečių vyriausybės leidimą, 
suieškojo inžinierių, kurs pa- 
darė planą ir gerb. kun. Lele- 

šius griebėsi darbo, kuri per 5 

metus dirbo ir tiems reikalams 

iš parapiečių mokesčių, auk^i 
ir kitais budais įgytų 'pinigų j 

# 

— 720,000 auksinų, atnaujino 
geriau sakant, pastatė naują 

I muro bažnyčią, Kuri yra iik jo 

darbo ir rupesiiio vaisius. Prie 

bažnyčios darbo artimiausi jo 
bendradarbiai buvo P. Žukau- 

skas ir bažnytinės tarybos pir- 
| mininkas Naruševičius iš Van- 

kiškių. 
Kun. Lelešius nebus užmirš- 

tas musų tarpe niekuomet, nes 

30 darbai liudys 30 asmens ve- 

rtę, o kartu ir ji. Manau, kad 

j ir kun. J.. Lelešius neužmirš 

Miroslavo, kuriame visą jau- 
nystės energiją, dvasią, pajė- 
gas išliejo, norėdamas visuo- 

, menei gero suteikti. Laimin- 

igiausio tau gyvenimo ir svei- 

katos musų geradari! 
i Greit vargingųjų ašaros nu- 

stotų pludusios, jeigu visuo- 
menės darbuotojai taip pasi- 
švęstų žmonių labui dirbti, 
kaip musų buvusis kun. J. Le- 
lešius dirbo parapijos naudai. 

Miręs Anglijoje laikraščių 
leidėjas Northcliffe piliko arti 
9 milionus turto. 

*'' •* v ; -Vii 
v< '•: ? v h, >*•-'•* v <-i 

GEGUŽINĖ. 
•> 

'» ■■ ■ 

! KELMĖ, Raseinių aps. Lie- 

jpos 23 d. vietos šaulių būrys 
'surengė viešų gegužinę, Lap- 
kalnio viensėdy. Kartu buvo 

loterija ir du bufetai J vienas 

prie pat šokių vietos — be 

svaigalų, o antras šeimininko 
svirne su '50—60%. Iš jo 
nešė baltakę laukan ir gėrė Se- 

ni ir jauni, šauliai ir ne šau- 
liai. Buvo girljų. Iš šaulių 
negirti buvo tik vadas ir 2—3 
eiliniai. Iš pradžios tvarka 
buvo pakenčiama, bet vėliau 
blaiviam žmogui reikėjo iš to- 

kios gegužinės prasišalinti. 
Kiekvienam suprantama, koks 

yra elgesys prisigėrusio jau- 
nimo. 

Gėda Kelmės šaulių būrio 

valdybai, kad rengiu tokias 
gegužines ir daro negarbę vi- 
siems šauliams. Jeigu nemo- 

kate kų geresnio padaryti, taį 
tokios gegužinės nepageidau- 
jamos, nes jos tik gėdą šau- 
liams daro. 

Teisybė! 

[PAVASARININKŲ PAMAL- 
DOS IR GEGUŽINI. 

GRIŠKABŪDIS, šaakię a. 

Liepos 23 d., Qri£kabttdy 
vo pavasarininkų, pamaldos ir 

gegužynė. Vietos klebonas 
kun. J. Vaičąitis, atlaikė iš 

kilmingas mišias ir pasakė 
gražn jaunimui pritaikintą pa- 
mokslą. Po pamaldi) buvo 

paskaita šventoriuje apie šv. 

Aloyzo, jaunimo globėjo, .gy- 

venimą ir nuopelnus. Skaitė 

Seinų dvasinės seminarijos au- 

klėtinis; Šilingas. Pavake 

įvyko jaunimo gegužinė nki- 

ninko Baltrušaičio alksnyne. 

JAUNIMO GEGUŽINĖ. 

GYLISKIS, Šakių aps. Lie- 

pos mėn. pas vietos ūkinin- 

kę Zievį įvyko Pusdešrių pa- 
vasarininką}. kuopos gegužinė. 
Mokinys J. Švelnys pasakė 
monologą " Simas oratorius." 

Jaunimas gražiai pasilinks- 
minęs.- 9 vai. vakaro užbaigė 
gegužinę ir išsiskirstė j namus. 

Amerikoniškas laivas St. 
Louis pirmutinis turėjo radio 

1899 m* 

ORAS 
CHICAGO. — Šiandie gra- 

žus oras; maža atmaina tem- 

peratūroje. 

PINIGU KURSAS. 

Svetimą Salių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 

rugs 12 d., buvo tokia pagal 
Merchante Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 į 
Prancijos 100 franką 7.82 

Italijos 100 lirų 4.39 
Vokietijos 100 markių .06% 
Lietuvos 100 auksinų .06% 
Lenkų 100 markių .01 

y ą 


